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 مقدمة 

 
 وقـد قـدمت أعظـم ، مـا هـو عليـه ملاذا يوجد عىل،ة العاملهي بشأن ماأسئلة جوهريةيطرح العلم 

 فقـد بـدأ ،اآلنونتيجة للعلم الـذي نعرفـه . العقول العلمية يف العامل الكثري من اإلجابات عىل مدار التاريخ

. ب فائقة الحـرارة املعروفـة باسـم االنفجـار الكبـريالـلـه كرة من  حيث مليار سنة يف13.7الكون قبل نحو 

 الخـاص بهـا بيولـوچي جميع الكائنات الحية يف العامل لها رمـز للمخطـط الفإن ،ونتيجة للعلم الذي نعرفه

، والـذي يعـد مبثابـة )RNA(وع األوكـسچني الحمض النـووي الريبـي املنـز عىل جزيء كيميايئ يعرف باسم

ونتيجة للعلم الـذي نعرفـه . الوسيلة التي منرر من خاللها الصفات والخصائص الخاصة بنا وصوالً إىل نسلنا

ًأيضا أيضا   مليـون سـنة 65 ويف يـوم واحـد منـذ ، الزواحف كبرية الحجم كانت تحكم كوكبنا فيام ميضفإنً

 لدينا يف منازلنـا فإنبسبب العلم كذلك و.  الكويكب مع األرضأو الضخم بسبب تأثري املذنب متت إبادتهم

أقوى من أرسع الحواسيب فائقة القدرة التي كانت موجودة منذ عرش سنوات  هي أجهزة الحاسوب والتي

 . فقط

 لكن عندما يتعلـق األمـر بتقـسيم التقـدم ،ويشمل العلم رمبا أكرب مجاالت النشاط الفكري اإلنساين

 قطعة يف حجـم القـضمة الواحـدة، يظهـر العلـم 1001ُ املحرز خالل الخمسة آالف عام املاضية إىل العلمي

ُوكأنه ضئيٌل جدا ويف حالة يرىث لها، وكأن العلم أصبح يتقدم مر ٍ ولكن يف حجم ،  كل خمس سنواتة واحدةً

 مـن االكتـشافات رضيبـة العـصور املظلمـة الخاليـة هي هذه أن ٍفصل واحد من هذا الكتاب، دعونا نقول

 عنـدما أصـبح 1996العلمية، ولكن يف وسط هذا الظامل الدامس تأيت ُشعلة من النور واألمل؛ كام حدث عام 

ُ أول حيوان ثدي مستنسخ يف العامل آنذاك، ومع إدعاء وجـود حيـاة عـىل كوكـب هيلدينا النعجة دوليل، و

 Deep -ديـب بلـو «ًيضا عنـدما هـزم حاسـوب ُاملريخ عندما عرثوا عىل حرشة البق متحفرة داخل نيزك، وأ

blue«  بطل العامل يف الشطرنج آنذاك غاري كاسباروفGarry Kasparov)(  
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.  فمن املحتمل أين قد أرجعـه إىل منتـصف عـرص النهـضة،يف الواقع، إذا تم ترتيب هذا الكتاب زمنيا

العلم الحديث كام نفهمـه يف  لقد اتخذت. حسب املوضوعبدال من ذلك ستجد الصفحات بداخلة منظمة 

الـصحة , الفـضاء, األرض, علـم األحيـاء, الكيميـاء,  الفيزياء:رئيسةأقسام  الوقت الراهن وقسمته إىل عرشة

كـل  ثم تم تقـسيم. واملستقبل, العلم التطبيقي, املعرفة واملعلومات والحوسبة, العلوم االجتامعية, والطب

وداخـل كـل منهـا سـتجد يف ، رئيـسةمرة أخرى إىل أقسام فرعية عىل منـاطق املوضـوع المن هذه الفئات 

ً للفيزيـاء أقـساما فرعيـة عـن فـإنلـذلك، . املتوسط حوايل اثني عرش مقاال لتغطية هذا املوضـوع بالـذات

 الكـم نظريـة ففـيوعـىل سـبيل املثـال، . الحرارة، والنسبية ونظرية الكم، وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص

 .ومبدأ عدم اليقني، وتفسري العديد من العوامل،  مقاالت عىل األفكار مثل هرة رشويد ينجرهناك

 - العلميـة  عىل سـبيل املثـال، املوسـوعة-وقد كان هديف كمؤلف هو الجمع بني اتساع كتاب مرجعي 

وكان هذا هو . ةهريلش الوصول والشعور باملتعة التي تحصل عليها من قطعة من الكتابة العلمية اإمكانيةو

ولقد قمت بإخراج . إىل ما لديك هنا" 1001العلوم " يكون أن املبدأ املوجه يل يف تحويل ما كان من السهل

وقمـت بتلخـيص .  املوضوعات التي ال يحتاجها القـارئ العـادي وال يهـتم بهـامنكل ما هو مبهم وغامض 

 .التوازن النهايئ بني املقروئية والشموليةيف يكون  أن إىل ما أمتنيللوصول  وتوضيح ما تبقى إيجازو

وغالبا ما تكون مكتفية ذاتيا، ولكـن عنـدما . تتم كتابة املقاالت باللغة اإلنجليزية الواضحة واملوجزة

 تقدم مزيد مـن أو الفهم  تكون مساعدة عىلأماال تكون كذلك فإنه يوجد إشارات إىل مقاالت أخرى التي 

ً هناك فهرسا شامالً إلرشادك فإن، أكدا من القسم الفرعي للمقال الذي تبحث عنهإذا مل تكن مت. املعلومات

لـذلك ، الفرعية نفسها مكتوبة بأكرب قدر ممكن من االسـتمرارية األقسام فإن,  ويف الوقت نفسه،إليهمبارشة 

اءتهـا مـن لنظرية الكم، سيعمل هذا القسم الفرعي للفيزياء كمقالة ميكن قرإذا كنت بعد استعراض شامل 

 .البداية إىل النهاية

 . أمتني لك االستمتاع به. هو كتاب كبري حول موضوع أكرب1001العلوم 

 )Paul Parsons(پول پارسونز  

 باث، إنجلرتا، فرباير 
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الصحة والطب

وكانـت األسـاليب البدائيـة مـن املامرسـة الطبيـة، . ببساطة، الطب هو علم العـالج 

د مــن الحــضارات القدميــة، مبــا فيهــا الحــضارة الــصينية واملــرصية ســمة مميــزة للعديــ

 لـيس بالـرضورة - ندين بجزيل االمتنان إىل األيادي الـشافية اإلغريقيـة أنناوالهندية، إال 

بسبب معرفتهم، لكـن بـسبب املنهجيـة التـي شـجعوها علـامء الفيزيـاء اإلغريـق مثـل 

لني الذي وضع أسـاس املـنهج العلمـي الطب، وجا عامة باسم أبوإليهأبقراط الذي يشار 

ًللرعاية الطبية الذي فيه توصف األدويـة بنـاء عـىل أدلـة بـدال مـن الوصـفات الـشعبية 

اإلغريق هم الذين قدموا قسم أبقـراط، وهـو تعهـد مبامرسـة مهنـة  أن والخرافات، كام

 .الطب مامرسة أخالقية والذي ال زال األطباء الجدد يقسمونه إىل اليوم



 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

يف الوقت الحارض، الثورة الچينية التـي سـيطرت عـىل علـم األحيـاء يف القـرن العـرشين 

تثبت وجودها املحسوس يف عامل الطب عن طريق العديد من العالجات الواعـدة لعـالج 

ًالرسطان واإليدز بناء عىل العالجات الچينية التي تعيـد برمجـة : األمراض الفتاكة مبا فيها

 .نووي للمريض تفسري الحمض الأو
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 الجسم البرشي

 الترشيح البرشي

 البـرشي إىل وينقـسم التـرشيح. الترشيح هو دراسة بنية وتصميم األعضاء التي يتكون منها الكائن الحـي

: التـرشيح الـسطحي الـذي يهـتم بتـصميم الـسامت الـسطحية والبنيـة الخارجيـة مثـل: عدة مجـاالت

ومنهـا ، الترشيح الداخيل ينقـسم إىل أجهـزة معينـة يف الجـسم أما. الذراعني والساقني والرأس واألعضاء

ُوتعـرف دراسـة األعـضاء عـىل . الجهاز الهضمي، والجهـاز العظمـي والجهـاز املنـاعي: عىل سبيل املثال

النطاق األوسع باسم الترشيح الظاهري، وعىل النقيض من هذا النطاق نجـد التـرشيح املجهـري الـذي 

 .)ترشيح األنسجة(وعلم األنسجة ) ترشيح الخلية(علم الخاليا ينقسم إىل مجاالت أخرى مثل 

 علم وظائف األعضاء البرشية

يختص علم وظائف األعضاء البرشية باألعـضاء واملكونـات األخـرى لجـسم اإلنـسان، مـع التأكيـد عـىل 

ه التنفس، والـدورة الدمويـة والهـضم واإلفـراز، والعديـد مـن هـذ: الوظائف التي يؤديها كل منها مثل

الوظائف متداخل، فعـىل سـبيل املثـال يـساهم كـل مـن القلـب والـرئتني يف الجهـاز الـدوري والجهـاز 

 ،الذي يعمل عىل توزيع األكسچني حول الجسم، وتعمل أجهزة الجسم املختلفة عمال متكـامال. التنفيس

 بـني هـذه أجهزة االتصال مثل الهورمونات والجهاز العصبي تلعـب دور الوسـيط يف التفـاعالت أن كام

 . األجهزة

تعد دراسة وظائف األعضاء البرشية من أقدم العلوم الطبية حيث يرجع تاريخها إىل عـرص الفيلـسوف 

ًقراط يف القرن الخامس قبل امليالد، وقد انطلقت يف القرن التاسع عـرش تزامنـا مـع تطـور  اإلغريقي أبو

 .الجسم البرشينظرية علم األحياء الخلوي الذي مكن العلامء من فهم وظائف 
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 القلب

تقع آلية عمل القلب واألوعية الدموية املسئولة عـن ضـخ الـدم حـول الجـسم تحـت مجـال الدراسـة 

 . الرسيرية املعروفة باسم طب األمراض القلبية

والقلب هو عبارة عن عقدة عضلية تنبسط وتنقبض لتؤدي دورهـا كمـضخة تعمـل عـىل اإلبقـاء عـىل 

 البطـني األميـن واألذيـن -نـصف القلـب: مقـسم إىل مـضختني منفـصلتنيحركة الدم، وهو يف الحقيقـة 

 الذي يدفع الجهاز الدوري الذي هو عبارة عن شبكة مـن األوعيـة الدمويـة التـي تحمـل الـدم -األيرس

ًخالل الرئتني من أجل تزويدها باألكسچني، ثم يدخل هذا الدم املزود توا باألكسچني إىل مضخة القلـب 

 التي تدفع الدم خالل جهاز الدورة الدموية الذي يحمل الـدم إىل -األمين واألذين األيرس البطني -الثانية

وتنقـسم األوعيـة . جميع أجـزاء الجـسم

أوعية تحمـل الـدم : الدموية بدورها إىل

 الرشايني، وأوعية أخـرى هيمن القلب و

ــب و ــدم إىل القل ــد ال ــيتعي .  األوردةه

تحتوي الدورة الدموية لجـسم اإلنـسان 

مـن )  ميـل59650( كم 96000 حوايل عىل

 مـسافة هـياألوعية الدموية املذهلة، و

متاثل املسافة املقطوعة يف الدوران حول 

 .األرض مرتني

 الدم

الدم هو سائل نسيجي يضخه القلب مـن خـالل نظـام الـدورة الدمويـة ويحمـل األكـسچني والعنـارص 

ات حـول الجـسم باإلضـافة إىل الـتخلص مـن الغذائية، والرسـائل الكيميائيـة املعروفـة باسـم الهورمونـ

 .وتعرف الدراسة الطبية للدم باسم علم أمراض الدم. النفايات

ــسة، و ــات رئي ــة مكون ــن أربع ــدم م ــون ال ــييتك ــرات : ه ــم ك ــة باس ــراء املعروف ــدم الحم ــا ال  خالي
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 بـروتني  عندما مير الدم بالرئتني يقـوم-الدم الحمراء ووظيفتها حمل األكسچني إىل جميع أجزاء الجسم

 . موجلوبني باالرتباط باألكسچني الذي جمعته أنسجة الرئتنيهيموجود يف الخلية ويطلق عليه اسم ال

 جزء من الجهاز املناعي الذي يـساعد هيًوخاليا الدم البيضاء املعروفة أيضا باسم كرات الدم البيضاء و

 " أوالــصفائح الدمويــة  املكــون الثالــث مــن مكونــات الــدم فهــو أمــا. الجــسم عــىل مقاومــة العــدوى

thrombocytes"وهـو يشء أسـايس يف عمليـة التئـام الجـروح-اًم يف تجلـط الـدممهـً تلعب دورا هي، و  .

يـتم تـصنيع . واملكون األخري من مكونات الدم هو البالزما وهو املكون السائل الذي تسبح فيـه الخاليـا

املكعب الواحد مـن الـدم البـرشي عـىل حـوايل خاليا الدم يف النخاع املوجود بالعظام، ويحتوي املليمرت 

خمسة ماليني خلية دم حمراء، ومن أربعة آالف إىل عرشة آالف خلية دم بيضاء، ومـن مائـة وخمـسني 

 . ألف صفيحة دمويةأربعامئةألًفا إىل 

 الرئتان

ــواء  ــنفس اله ــي تت ــات الت ــع الحيوان جمي

تستخدم الرئتني الستخالص األكسچني مـن 

 والعكـــس؛ أي - الـــدمالهـــواء ونقلـــه إىل

التخلص من ثاين أكسيد الكربـون وطـرده 

ــرى ــرة أخ ــو م ــا . إىل الج ــستخدم خالي وت

الجــسم األكــسچني مــن أجــل التــنفس 

 عملية تحويل املواد الغذائيـة إىل -الهوايئ

 .طاقة

 التجويف الرئييس املوجود يف القفص الصدري وهام عبارة عن غشاء -لدى البرش رئتان تقعان يف الصدر

 . ت من خاللهاادل الغازتتب

 ً يــساوي تقريبــا مــساحة - كيلــو مــرت مربعــة70املــساحة الكليــة لهــذا الغــشاء تــساوي حــوايل 
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ً ولكنه مطوي ليكون عضوا مضغوطا-ملعب تنس ً.  

 القـصبة فإنيدخل الهواء من خالل القصبة الهوائية؛ ألن مساري الهواء والطعام يف الثدييات يتداخالن 

 . سطة نسيج ضام يسمى لسان املزمار عند ابتالع الطعام ملنع االختناقالهوائية تغلق بوا

يتم التحكم يف التنفس عن طريق العضالت املوجودة حول الرئتني والتي تنقبض وتنبسط إلخراج الغـاز 

 .وسحبه، وتسمى الدراسة الرسيرية للرئتني ومسالك الهواء باسم األمراض الرئوية

 الجهاز الحريك 

ً البرشي، الذي يربط بني العضالت والعظام معا لتنتج الحركة التي يقوم بها الكائن والذي الجهاز الحريك

ًيعطي الجسم صالبته، ال يتكون فقط من عظام وعضالت بل يحتوي أيضا عىل أربطة وغضاريف تربط 

يا قادرة حزم ليفية من خال هي العضالت. ًالعظام معا باإلضافة إىل األوتار التي تربط العضالت بالعظام

 تلك التـي هيالعضالت اإلرادية و: ًعىل االنكامش استجابة لنبضات عصبية، ولهذه العضالت ثالثة أنواع

 اسـتخدام الـذراعني يتـضمن عـضالت أو امليش مـثال -تتحرك استجابة إلشارة إدراكية صادرة من الدماغ

ل خلـط الطعـام خـالل الجهـاز ما يقوي طاقة األعـضاء الداخليـة مثـ هي والعضالت الال إرادية. إرادية

ً عملية تحدث ال إراديا، وأخريا عضلة القلب التي هو نوع خـاص مـن النـسيج العـضيل هيالهضمي، و ً

 . املوجود يف القلب

كليـة هي العظام من ناحية أخرى فتتكون من سقاالت مصنوعة من ألياف بـروتني الكـوالچني التـي الأما

والخاليا العظمية التي تنظم الكيمياء الحيويـة ) عطي الصالبةالذي ي( املعادن مثل فوسفات الكالسيوم

 .وكذلك سلوك البنية العيكلية لجسم اإلنسان

 الجهاز الهضمي 

تعرف سلسة األعضاء املسئولة عن الهضم وامتصاص الطعـام التـي وجـدت يف الثـدييات باسـم الجهـاز 

 .الهضمي
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ممر يقود إىل املعدة تخـتلط  ر إىل املريء وهويدخل الطعام إىل الجهاز الهضمي عن طريق الفم، ثم مي

فيه العصارات الهضمية الحمضية مع الطعام عن طريق انقباض عضلت املعدة، ثم يخرج الطعـام مـن 

 فيها يتحول -املعدة إىل األمعاء الدقيقة التي تعترب مبثابة محطة توليد الكهرباء للجهاز الهضمي البرشي

ل مـن الطعام إىل عنارص غذائيـة مـن خـال

 . إنزميات الهضم

: وتنقسم األمعاء الدقيقـة إىل ثالثـة أجـزاء

األمعاء االثني عـرش، والـصائم، واللفـائفي، 

ثـم بعـد ذلـك تتحـرك الكتلـة املتبقيـة إىل 

ــدر  ــاء ق ــل امل ــي تزي ــة الت ــاء الغليظ األمع

تـصل الكتلــة إىل فتحــة  أن املـستطاع قبــل

األعضاء األخرى مثل الكبد . الرشج لإلخراج

 تــساهم يف الجهــاز الهــضمي -كريــاسوالبن

يـصل . عن طريق إفراز إنزميات هضم أكرث

طول الجهاز الهضمي مـن الفـم إىل فتحـة 

ر االرشج يف اإلنسان البالغ حتى تسعة أمتـ

 .، ويطلق عىل األطباء املختصني يف عالج حاالت الجهاز الهضم اسم أطباء الجهاز الهضمي) قدم30(

 الكبد 

 من األعضاء األساسية يف الجسم حيث -نب القلب والرئتني والكليتني  إىل جا-يعترب الكبد 

ً يلعب دورا رئيسا يف الجهاز الهضمي عن طريق إنتاج املواد الكيميائية الالزمة لهـضم إنه

   مثــل العــصارة الــصفراوية الهاضــمة للــدهون التــي تخــزن بــشكل مؤقــت يف-الطعــام
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، ويشارك الكبـد يف ثني عرش عند قمة األمعاء الدقيقةعاء اإلاملرارة وتدخل إىل الجهاز الهضمي عند األم

 هـي و-ليكـوچنيچً جنبا مع جنـب مـع العـضال يخـزن الإنه، كام )مثل الكحول(إزالة السموم من الدم 

ويطلق عىل دراسـة أمـراض الكبـد اسـم . مادة كيميائية يستخدمها الجسم كمخزون طاقة قصري املدى

 .طب الكبد

 الجلد

 وهـو الجلـد الـذي يغطـي الـسطح الخـارجي للجـسم -حية العلمية باسم الجهاز الغاليفيعرف من النا

 . باإلضافة إىل الشعر واألظافر، وتسمى الدراسة الرسيرية للجلد باسم علم األمراض الجلدية

 مكونة من خاليا تعرف باسـم الخاليـا الظهاريـة هيالطبقة الخارجية من الجسم يطلق عليها البرشة، و

تحـت طبقـة البـرشة . كل الطبقة الوقائية ملعظم األعضاء الداخلية والقنـوات داخـل الجـسموالتي تش

 الطبقة الداخلية أما.  طبقة مصنوعة من الكوالچني وبعض الربوتينات األخرىهيتوجد الطبقة األدمة و

ن  تتكون بشكل أسايس من الدهون بينام يف الوقت نفسه يتكون الشعر واألظافر مهيتحت الجلدية و

 .بروتني قوي يسمى الكرياتني

ًيلعب الجلد دورا مهام يف حامية الجسم من اإلصابات والعدوى ويف االحتفاظ باملاء كام   يلعب دور إنهً

الوسيط يف تفاعالت الجسم مع البيئـة املحيطـة؛ الحتوائـه عـىل مـستقبالت عـصبية تـسبب اإلحـساس 

ًكام يلعب دورا مهام أي. باللمس، واألمل والحرارة ًضا يف التوازن الداخيل، فهو يساعد عـىل تنظـيم حـرارة ً

الجسم من خالل الغدد العرقية املوجودة يف النسيج تحت الجلدي والتـي توصـل الرطوبـة إىل الـسطح 

 .من خالل قنوات تسمى املسام

 الجهاز البويل 

 البـويل، إخراج البقايا الكيميائية الناتجة من عملية التمثيل الغذايئ يكون عن طريق الجهـاز

 يف األسـاس اليوريـا هـي و-الكليتان اللتان تنقيان الـدم مـن الـسموم  هي وأعضاؤه الرئيسة

الـذي ينـتج مـن تكـسري األحـامض ( ، وحمـض اليوريـك)ناتج جـانبي مـن تكـسري الربوتـني(

  تـشاركان يف حفـظ التـوازن الـداخيل عـن طريـق تنظـيم ضـغط الـدم،أنهـام، كام )النووية
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ًن الــسائل املتحلــل بالكهربــاء كــام تــشاركان أيــضا إفــراز الهورمونــات مثــل وحامــضية ومــستويات مــ

تنتقل بقايا الـسوائل مـن . الذي ينظم إنتاج كرات الدم الحمراء) مكون الكرات الحمراء(اإلريرثوبويتني 

ــم إىل  ــب ث ــسمى الحال ــوب ي ــالل أنب ــني خ الكليت

املثانــة، حيــث تخــزن قبــل إخراجهــا عــن طريــق 

 .مجرى البول

كليتان يف الجـسم البـرشي تقعـان يف اتجـاه هناك 

خلف تجويـف املعـدة، وتـسمى دراسـة وظـائف 

الكــىل باســم علــم وظــائف الكــىل بيــنام تــسمى 

ُالدراسة الرسيرية ألمراض الكىل باسم طب الكىل، 

ــسمى  ــه ي ــويل كل ــاز الب ــرسيرية للجه ــة ال الدراس

 .املسالك البولية

 جهاز املناعة

 عـادة عـىل -ًن العمليات خالل الجسم والتي تعمل ردا لوجود عدوى جهاز املناعة هو شبكة معقدة م

 .  بكتريياأوصورة ڨريوس 

إنتاج األجسام املضادة عن طريق خاليا الدم البيضاء املعروفة  هي إحدى اآلليات األساسية للرد املناعي

 . باسم الخاليا الليمفاوية

 - مولـدات الـضدأو املعروفة باسم املـضادات -بروتينات تلتصق بالخلية الغازية هي واألجسام املضادة

تكـون مـصممة  أن  ليس هناك أجسام مضادة عامة تتعامل مع كل يشء بـل البـد مـنإنهوتعادلها، إال 

التي تتعرف البناء ) B(ًخصيصا لكل مضاد ويتم ذلك من خالل الخاليا الليمفاوية املعروفة باسم الخاليا 

املـساعدة مـن إنتـاج ) T( خاليا ليمفاوية أخرى تـسمى خاليـا السطحي ملضاد معني، فتتمكن مبساعدة

 .أة للبحث عن املضادات الغازية وتدمريهاهيسيل من األجسام املضادة امل

الخاليـا املناعيـة  أن مبجرد تدمري العدوى تعـود مـستويات األجـسام املـضادة إىل طبيعتهـا إال

 الخاليـا املناعيـة أرسع يف حالـةتحتفظ ببعض الذاكرة فيام بتعلـق باملـضاد بحيـث يكـون رد 
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 . معاودة هجوم نفس العدوى وهذا ما يعرف باسم املناعة املكتسبة

 مـام يتـسبب يف قيـام األجـسام املـضادة -تجعل الجهاز املنـاعي ضـد الجـسم أن ميكن لبعض األمراض

لذئبـة مبهاجمة خاليا الجسم الـسليمة، وتـسمى هـذه األمـراض باسـم أمـراض املناعـة الذاتيـة ومنهـا ا

 .والتهاب املفاصل الروماتويدي

 الجهاز التناسيل

ُتعرف مجموعة األعضاء التي تتعامل مع إنتاج خاليا األمـشاج، ومـع آليـات االتـصال الجنـيس، وحمـل 

املبيـضني، وقنـايت فـالوب : يتكون الجهاز التناسيل لإلناث من. النسل حتى الوالدة باسم الجهاز التناسيل

القـضيب، والخـصيتان، : هـي يف الذكور فاألعضاء التناسلية أماملهبل وعنق الرحم، والرحم باإلضافة إىل ا

وهنـاك عـدد مـن وظـائف الجـسم األخـرى التـي ميكـن . وقنوات الحيوانات املنوية التي تربط بيـنهم

اعتبارها مساهامات غري مبارشة يف الجهاز التناسيل مثل الهورمونات التي ينتجها نظـام الغـدد الـصامء، 

 .لطرف اآلخرا تعزز الشهوة الجنسية نحو أنها روائح كيميائية يعتقد هي و-يد الفريموناتوتول

 العـالج الطبـي أمـايطلق عىل العالج الطبي الضطرابات الجهاز التناسيل لإلنـاث اسـم أمـراض النـساء، 

عايـة ًالضطرابات الجهاز التناسيل للـذكور اسـم الـذكورة، وغالبـا يـتم تـصنيف أمـراض، النـساء مـع الر

 ".التوليد"-الرسيرية للمرأة الحامل

 علم األعصاب

ُتعرف دراسة الجهاز العصبي باسم علم األعصاب، ويشمل هذا الجهـاز شـبكة األليـاف العـصبية التـي 

تشق طريقها خالل الجسم كله والتي تنقل الحواس، مثل اللمـس والتـذوق والـشم والبـرص والـصوت، 

 كتلـة - يشتمل عـىل الـدماغ نفـسهإنهبإثارة عضالتنا للعمل، كام وتحمل اإلشارات الكهربية التي تقوم 

 التي تنسق وظائف الجـسم هي، و)الخلية العصبية( مركزية من الخاليا العصبية التي تسمى العصبون

 . مأوى ألفكارنا ومشاعرنا ووعيناهيو، وأنشطته وتعمل كوحدة معالجة مركزية

ـــك العـــصبونات القـــدرة عـــىل التواصـــل مـــع ال ـــسمى متتل ـــات ت  عـــصبونات األخـــرى خـــالل بواب
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 والـذي ميكـن الخاليـا ومتتد بنية بعض العصبونات لتشمل ما يسمى مبحور الخلية. نقاط االشتباك العصبي

والجهـاز العـصبي . ًالعصبية األخرى من تكوين اتصاالت كهربية مام يسمح ببناء شـبكات أكـرث تعقيـدا

الل معظم الجسم وتتكون من حزم رفيعـة مـن املحـاور املحيطي، ويقصد به كتلة األعصاب املنترشة خ

العصبية، ومن ناحية أخرى هناك الجهاز العصبي املركزي الذي يتكون مـن عـصبونات ويـشمل األبنيـة 

 .الرئيسة للدماغ والحبل الشويك

 الرعاية الطبية

 العالج الطبيعي

 عـادة -عادة وظـائف الجـسمالعالج الطبيعي هو أحد فروع الرعاية الطبية التي تختص بتحسني واسـت

 للوصـول بجـودة الحيـاة إىل أقـىص - الـضعف املـرتبط بتقـدم الـسنأو مـرض أوبعد التعرض إلصـابة، 

ًغالبا يتضمن العالج الطبيعي عالج اضطرابات الجهاز الحريك عن طريق االسـتخدام اليـدوي . مستوياتها

 بهدف تحسني القدرة عىل - الروتينية ًجنبا إىل جنب مع أنظمة التمرينات-للعضالت والعظام واملفاصل

ًالحركة، ويعرف ذلك باسـم العـالج الطبيعـي للعظـام، لكـن تقنيـات العـالج الطبيعـي تـستخدم أيـضا  ُ

هـذه التقنيـات فعالـة يف تخفيـف أعـراض  أن  حيث- ملعالجة حاالت القلب والرئتني والجهاز العصبي

د املراحل، وميكن تطبيق العالج الطبيعـي حتـى األمراض العصبية مثل الشلل الدماغي والتصلب املتعد

 عىل عكس األشكال األخرى -العالج الطبيعي. ل بعد الحروقهي خاصة إعادة التأ-يف املشكالت الجلدية

-مثل تقويم العمود الفقري، وتقويم العظام املنتمية للطـب التكمـييل) البديلة(من العالجات اليدوية 

 .وم الطبيةهو أحد فروع التيار الرئييس للعل

 طب األطفال

حتـى سـن الثامنـة (ُيعرف املجال الطبي الذي يتعامل مع عالج إصابات وأمراض األطفـال 

) عرش يف اململكة املتحدة، وحتى سن الحاديـة والعـرشين يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

باسم طب األطفال، ويطلق عىل مامرسيه اسم أطباء األطفال، وهو نظام متخصص بـسبب 

 ختالفــات الفيزيائيــة بــني البــالغني واألطفــال ونطاقــات األمــراض املختلفــة التــي يكــون اال
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ًغالبا يتواجد أطباء األطفال عند حاالت الوالدة القيـرصية، وحـاالت الـوالدة شـديدة . األطفال عرضة لها

 .الخطورة

ت الحق يف القرن يف وق. م افتتحت أول مستشفى أطفال يف باريس وال تزال مفتوحة إىل اليوم1802عام 

التاسع عرش اتبعت دول أخرى هذا النهج فجاء افتتاح مستشفى جريت أورمونـد سـرتيت بلنـدن عـام 

 .1855م، ومستشفى األطفال بفالدليفيا يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1855

 الخصوبة

عالج الخصوبة هو فرع من فـروع 

 چنيالطب يسعى إىل مساعدة الزو

اك العديـد مـن عىل اإلنجاب، وهنـ

ـــسبب يف  ـــد تت ـــي ق ـــل الت العوام

حدوث مشاكل يف الخصوبة للرجل 

مـن األسـباب . واملرة عىل حد سواء

ـــعوبة  ـــساء ص ـــني الن ـــشائعة ب ال

ــا  ــتم فيه ــة ي ــويض وهــو عملي التب

 أن والتـي يحتمـل(الذي قد يتسبب يف بقاء البويضة فيهام إيداع البويضة يف الرحم، وتلف قنايت فالوب

 أن  ببـساطة عامـل الـسن؛ حيـثأو، ) حالة خطرية تسمى الحمـل خـارج الـرحميه و-ُتخصب وتنمو

 الـسبب الرئيـيس لـدى الرجـال هـو قلـة عـدد أما. ًخصوبة املرأة تقل كثريا بعد سن الخامسة والثالثني

 ).قلة النطاف(الحيوانات املنوية

نـاك أدويـة هناك عدد من وسائل العالج املتوفرة للمرأة تحفز عملية التبويض، لكن ليس ه

يف هذه الحالة يكـون مـن ضـمن االختيـارات التلقـيح الـصناعي . تعالج قلة النطاف بكفاءة

  ًوهو يتضمن استخراج البويضة من األنثى، ثـم تخـصيبها يـدويا بحيـوان منـوي مـن الـذكر،
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تـشري الدراسـات حـول فعاليـة . ثم يعاد وضع الجنني الناتج يف الرحم مرة أخـرى ويبقـى مـدة الحمـل

 % 40و، %20معدالت نجاحها ترتاوح بني  أن قيح الصناعي حول العامل إىلالتل

 طب الشيخوخة

وهو يتـضمن  وهو رعاية كبار السن، -عىل الطرف اآلخر من مجال طب األطفال هناك طب الشيخوخة

ئف عالج األمراض املتعلقة بتقدم العمر باإلضافة إىل الرعاية املتخصصة املطلوبة للتعامل مـع تغـريات وظـا

املرىض املسنني قد يعانون من  أن تزداد صعوبة مهمة طبيب الشيخوخةـ بسبب. الجسم التي تنتج عن ذلك

التـأثريات تلـدمتبيو التـي تنـتج مـن  ًمجموعة من األمراض يف الوقت ذاته، ومعالجتها معا يـؤدي إىل خطـر

ع أولويات لعـالج األمـراض توض أن يف بعض الحاالت يجب أن  األدوية املختلفة مام يعنيالتفاعالت بني

 . ًاألكرث إضعافا للمريض

عدم قـدرة كبـار الـسن عـىل الحركـة، وسـلس البـول، وتلـف  هي ومن املشكالت الشائعة التي تحدث

 .القدرات الذهنية وخاصة الذاكرة

مع استمرار أمناط الحياة الصحية وتحسن الرعاية الطبية يف رفع متوسط العمر، ازدادت أهميـة رعايـة 

%) 4حـوايل  (3.1 كان عدد املسنني األمريكيني املتخطني سن الخامسة والـستني فـأكرث 1900عام . ننياملس

يف . من األمريكيني األحيـاء تحـت هـذه الفئـة العمريـة% 20تندرج نسبة  أن  يتوقع2030وبحلول عام 

عـدد  أن  عـن2008 القوميـة عـام اإلحـصاءات التي نرشها مكتب اإلحصائياتاململكة املتحدة، كشفت 

 .16كبار السن الذين يبلغ عمرهم الخامسة والستني أكرث من عدد األطفال تحت 

 طب األسنان

يعني طب األسنان بالرعاية الطبية لألسنان واللثة واللسان والتجويف الداخيل للفـم، ومعظـم األعـامل 

وقـت إىل آخـر املتعلقة باألسنان تكون وقائية وتطبق من خالل الفحص الدوري والتنظيـف، لكـن مـن 

 -ًيحتاج أطباء األسنان إىل عمـل جراحـات، وأكـرث هـذه الجراحـات شـيوعا هـو حـشو تـسوس األسـنان

 . التجاويف الناتجة من تلف األسنان
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ًينتج التسوس من بكرتيا يف الفم تتغذى عىل السكريات يف الطعام ثم تفرز حمضا يتسبب يف تآكل مينا 

ؤدي إىل وصول هذا التآكل إىل اللب الناعم يف عصب الـسن مـام األسنان، وترك هذا التسوس بال عالج ي

يقوم أطباء األسنان بالحفر للتخلص من املادة املتعفنة يف األسنان، ثم يقوم بحشو هذا . يؤدي إىل موتها

 .  مبركبات راتنجيةأو" امللغم" بسبيكة معدنية تسمىأماالتجويف 

غطـاء اصـطناعي بالكامـل يركـب أعـىل ( الطربـوش وضع: ًهناك عمليات سنية أخرى أكرث تضمينا مثل

، وخلـع )التي يتم فيهـا الحفـر السـتخراج لـب الـسن ثـم وضـع حـشوة(، وجراحات قناة الجذر)السن

 .األسنان املسببة لألمل

 

 طب األذن والحنجرة

 ات الطبيـة الحادثـة لـألذن، واألنـف،اإلضطرابيعالج األطباء املتخصصون يف مجال طب األذن والحنجرة 

ات العامـة للـرأس اإلضـطرابوالحنجرة، ويوسع بعض هـؤالء املختـصون مجـال اختـصاصهم فيعـالجون 

 وهـو التهـاب القنـاة الـسمعية، باإلضـافة إىل -التهـاب األذن: من األمراض التـي تـصيب األذن. والعنق

 . التوازنفقدان السمع والدوار الناتج عن اضطرابات سوائل األذن الداخلية التي تساهم يف إحساسنا ب

ًالتهـاب األنـف الـذي يتـسبب يف الرشـح املـستمر لألنـف ردا عـىل التهـاب :  األمراض األنفية فمنهـاأما

األغشية املخاطية داخل األنف، وكذلك التهاب الجيوب األنفية الذي هو تضخم يف تجاويف الجمجمـة 

 . املؤدية إىل األنف
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 التهاب الحنجرة وهـو التـضخم الـذي يـصيب راباتاضطً أكرث أمراضها شيوعا فإن بالنسبة للحنجرة أما

 التـضخامت التـي تنـشأ عـىل األحبـال الـصوتية داخـل -وكذلك العقيدات، )صندوق الصوت(الحنجرة 

 .الحنجرة

 طب العيون

العـني واألنـسجة ات التـي تـصيب اإلضـطرابيطلق عىل التخصص الرسيري الذي يتعامل مـع األمـراض و

تلـف يف ( امليـاه الزرقـاء أوالجلوكومـا : عـالج أطبـاء العيـون األمـراض مثـلي. املحيطة بها اسم طب العيون

، وأمـراض شـبكية )املقدمـة الـشفافة للعـني(  تصيب القرنيـة، والعدوى واإلصابات التي)العصب البرصي

 جزيئ وتنتج عند أو، واملياه البيضاء التي تسبب عمى كيل )املنطقة الحساسة للضوء داخل العني( العني

 مام يحول العدسة إىل لون - وهو عملية تشبه طبخ بيضة بيضاء-لربوتينات املكونة لعدسة العنيفساد ا

 .يشبه لون اللنب

ات التـي اإلضـطرابتقويم البرص، وهو يتعامل مع حركة العـني و: هناك ثالث فئات أخرى لرعاية العيون

حوصات العيون وقياس حـدة ًتحدث لقدرة العينني عىل العمل معا، وقياس مدى البرص والذي يعني بف

 نظارات أو عدسات الصقة أماً غالبا تكون هيبرص املريض وتقديم وصفات للمساعدات التصحيحية، و

 . برتكيبها- وهم فنيون البرصيات-طبية تقوم الفئة األخرية من مختيص رعاية العني

 طب الروماتيزم

ملفاصل واألنسجة الضامة التـي تـربط طب الروماتيزم هو العلم الرسيري املختص مبعالجة اضطرابات ا

يــشار إىل هــذه األمــراض مجتمعــة باســم .  والعــضالت-مثــل الغــضاريف واألربطــة-العظــام ببعــضها 

 يقوم فيها الجهاز املنـاعي عـن طريـق الخطـأ باعتبـار األنـسجة - أمراض ذاتية املناعةهيالروماتيزم، و

 .السليمة يف الجسم مهاجم خارجي ويقوم مبهاجمتها

ً يكون أكرث أشكال الروماتيزم شيوعا هـو التهـاب املفاصـل الروماتويـدي الـذي يـسببه رمبا

 تضخم األنسجة املوجودة يف املفاصل كنتيجة لالستجابة املناعية، وتبـدأ أعراضـه بالـشعور
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يتم التعامل مـع التهـاب املفاصـل الروماتويـدي .  باآلالم وعدم القدرة عىل الحركةهيبعدم الراحة وتنت

وقـد . ، وذلك باستخدام املسكنات لتخفيف األمل، والعقاقري املـضادة لاللتهابـات لتخفيـف التـورمًعرضيا

 . ال يوجد عالج لهذا املرضاآلنحتى . العالج الطبيعي مفيد أن أبدى املرىض آراءهم يف

 الرعاية التلطيفية

 ويعرف باسـم الرعايـة تخفيف األعراض التي يعانيها مرىض األمراض الخطرية هو أحد املجاالت الطبية،

 اإليدز، أوالرسطان : التلطيفية، وقد يعني تقديم الرعاية الطبية خالل الشهور األخرية ملرض مميت مثل

هـدف الرعايـة  أن . تقديم املـساعدة بعيـدة املـدى لألمـراض املزمنـة لكنهـا ال تهـدد حيـاة املـريضأو

درة عىل الحركـة وذلـك للتحـسني مـن نوعيـة التلطيفية هو تخفيف األمل، واإلجهاد، والغثيان وعدم الق

عادة تقدم مؤسسات يطلق عليها اسم دور العجزة الرعاية التلطيفيـة للمـرىض امليئـوس . حياة املريض

.  للمـرىض املقيمـني يف منـازلهمأوتدار هذه الرعايـة يف مراكـز إقامـة متخصـصة،  أن من شفائهم، وإما

 -فـضال عـن تقـديم األدويـة والعالجـات الـرسيرية-حيـانيكون مقدمو الرعاية التخفيفية يف معظم األ

 . العاطفياإلضطرابمستشارين قادرين عىل مساعدة املرىض يف التأقلم مع 

 العالج الوظيفي

العالج الوظيفي هو أحد فروع الرعايـة الطبيـة، ويهـدف إىل تحـسني نوعيـة حيـاة املـرىض مـن خـالل 

 تقـدم أو إصـابة أو عىل اإلعاقات الناجمة عن مـرض  التي تساعدهم عىل التغلب-املامرسات الوظيفية

ويعنـي هـذا . السن ليك يتمكنوا من القيام باألنشطة التي يحتاجونها مـن أجـل حيـاة صـحية ونـشطة

إعطائهم الوسائل والطاقة الحركية للقيام بالوظائف، واختيار أنشطة عالجيـة لحـالتهم الخاصـة، : شيئني

لم التجول باسـتخدام الكـريس املتحـرك يحتـاج إىل تغيـريات يف بنيـة املريض الذي يتع: عىل سبيل املثال

، باإلضـافة إىل برنـامج ملامرسـة الـتامرين )توسـيع املـداخل، وتركيـب املنحـدرات(البيئة املحيطة مثـل 

 يف حالة مريض آخر عاىن من جلطة دماغية فقد يتم تـشجيعه أما. البدنية لبناء قوة الذراعني واألكتاف

وللعـالج الـوظيفي .  الحرف كطريقة إلعادة بناء مهارات الرباعة اليدوية لديهأو يف الفنون عىل املحاولة
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 .تاريخ طويل يرجع إىل القرن األول قبل امليالد وعلامء الفيزياء يف اليونان القدمية

 طب الطوارئ

 أو) A&E (ئقسم الحـوادث والطـوار هي  يف املستشفىاستقبالهمنقطة االتصال األوىل للمرىض الذين يتم 

 باغته مـرض شـديد يعـرض نفـسه يف قـسم أوأي شخص تعرض إلصابة عرضية خطرية . حجرة الطوارئ

 يــتم اصــطحابه بــسيارة أو( غرفــة الطــوارئ مــن أجــل الحــصول عــىل العــالج أوالحــوادث والطــوارئ 

تخـصص الهدف األويل لطب الطوارئ هو الوصول بحالة املريض إىل االستقرار ريثام ميكـن مل). اإلسعاف

ًأصبح طب الطوارئ تخصصا منفردا يف الواليات املتحدة خالل الـستينيات، . التعامل مع حالته  قبـل أمـاً

. ذلك فكان هذا القسم يعمل به األطباء االحتياطيون الزائدون عن حاجة األقـسام األخـرى باملستـشفى

 .م1952وكان أول متخصص دوام كامل يف طب الطوارئ يف مستشفى ليدز چينريال عام 

 الرعاية املركزة

 األمراض الخطرية أوتعرف املتابعة املستمرة واالهتامم الذي يحتاجه املرىض ذوي الحاالت غري املستقرة 

العديـد مـن املـرىض تحـت الرعايـة املركـزة يكونـون غـري قـادرين عـىل التـنفس . باسم الرعاية املركزة

تنفس وقد يعانون من فشل يف وظـائف أعـضاء  جهاز أومبفردهم وبالتايل يحتاجون إىل رئة اصطناعية 

 أجنحـة رعايـة مركـزة خاصـة بهـم ملعالجـة حـاالت باملستشفياتيوجد لدى أقسام معينة . ًأخرى أيضا

 . مثل الحروق واضطرابات الجهاز العصبي واضطرابات القلب-معينة

ملطلوبـة، وجـودة ًالرعاية املركزة باهظة الثمن وتشكل عبئا عىل موارد املستشفى بسبب املعدات ا

ِّ عىل سبيل املثال قدر 2000عام . وأعداد املتخصصني املطلوبني لتشغيل هذا القسم  الـسنوي اإلنفاقُ

 45حـوايل (عىل طب الرعاية املركزة يف الواليات املتحـدة مببـالغ تتجـاوز سـبعني مليـار دوالر بكثـري

 قـدرت 2006ملكـة املتحـدة يف عـام  النفقات الـسنوية عـىل الرعايـة املركـزة يف املأما). مليار يورو

 .مبليون يورو
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 علم األمراض

 علم األوبئة

 علـم األوبئـة أما، يعرف العلم الطبي الذي يعني بتشخيص األمراض ودراسة مسبباتها باسم علم األمراض

فهو أحد فروع علم األمراض ويختص بالتعامل مع انتشار مرض مـا خـالل أعـداد كبـرية مـن الكائنـات 

 .رش يف حالة العلوم الطبية الب-الحية

 أويف املايض كان دور علامء األوبئة ينحرص يف رسـم خـرائط النتـشار األمـراض املعديـة مثـل اإلنفلـونزا 

 فقد اتسع مجال علـامء األوبئـة وضـم اآلن أما يف أثناء تنقلهم بني السكان أثناء تفيش الوباء، -الجدري

مراض القلب ورسطـان الرئـة، فهـذه األمـراض تـسببها  مثل أ-أمراض ال تنترش من خالل عوامل العدوى

 .تسببها العدوى أن  بدال من- الكيامويات السامةأومثل النظام الغذايئ -عوامل بيئية

 أن  البكترييـا إالأوريوسات ف عن طريق الأمامن ناحية أخرى، األمراض املعدية تنتقل عادة بني السكان 

والربوتينــات الــضارة املعروفــة باســم  مثــل الفطريــاتهنــاك عوامــل أخــرى لغــصابة البــرش بالعــدوى 

 .الربيونات

 علم البكترييا

ُتقع دراسة العدوى البكتريية واألمراض التي تسببها تحت لواء علم البكترييا، وتعرف البكترييا التي لهـا 

ًالقدرة عىل إلحاق األذى باسم البكرتيا املرضية، ويتم تعرف العـدوى البكترييـة غالبـا بـسبب  األعـراض ُّ

التي تنتج عنها، والتي تكون واقعة حول موقع العدوى، عىل سبيل املثال الجرح الذي تنمو عليه عدوى 

تكـون هـذه األعـراض محـدودة يف هـذه  ًبكتريية قد يصبح أحمر اللون، وملتهب ومؤمل، لكن غالبا مـا

 التـي تنـتج عنـد انتـشار  يف الحاالت القصوى قد تحدث الحالة املعروفة باسم تعفن الـدمأمااملنطقة، 

العدوى خالل الدم مام يؤدي إىل استجابة كاملة من الجهاز املناعي مام يسبب الحمـى والقيـئ وتلـف 

ــه-األعــضاء واملــوت ــتم معالجت ــة. إذا مل ي ــسببها العــدوى البكتريي ــي ت ــارزة الت ــشمل األمــراض الب  : وت

ــة ــورات العنقودي ــة، واملك ــة القولوني ــة، واإلرشيكي ــرة الخبيث ــسيلني،الجم ــة للميثي ــة املقاوم   الذهبي



 28 الصحة والطب

 

 

وتعـالج العـدوى البكترييـة . ، والتيفوئيد، والبكرتيـا الجذاميـة)التيتانوس(  والسل، والساملونيال، والكزاز

 .باستخدام املضادات الحيوية

 مثـل التهـاب الحلـق واحتقـان األنـف الـذين -ريوسية قد تؤدي إىل عدوى بكترييـة ثانويـةفالعدوى ال

ريوس يتسبب يف إضعاف جهاز املناعيـة مـام يـسمح بانتـشار البكرتيـا فال أن فلونزا؛ حيثيصاحبان األن

 .الضارة

 ريوساتفعلم ال

ريوسـات املـسببة لألمـراض، وتنتـرش بعـض فريوسـات مـع الفيتعامل فرع الطب املعروف باسم علم ال

هاب الكبد واإلنفلونزا  مثل الجدري واإليدز والت-ريوسية فأعنف األمراض املعروفة عن طريق العدوى ال

أعراض  أن ريوسية عن العدوى التي تسببها البكرتيا بحقيقةفميكن التمييز العدوى ال. األسبانية واإليبوال

 . ليست محدودة يف مكان اإلصابةأنهامبعنى " نظامية"ريوسية تكون عادة فالعدوى ال

ريوس فـ التقليدي عىل ذلك هـو ريوسية تؤدي إىل حدوث كامل للمرض، واملثالفليست كل اإلصابات ال

ريوس إىل فـمـنهم فقـط تطـور عنـدهم هـذا ال% 5شلل األطفال الذي أصيب به الكثري من الناس لكن 

ريوس اإلنفلونزا األسـبانية فً شديد العدوى ولكنه ليس خبيثا مقارنة بإنهريوس فويقال عن هذا ال. مرض

ريوسـات فألدويـة الوحيـدة الفعالـة ضـد الا. ً والذي كان شـديد العـدوى وخبيثـا1918الذي تفىش عام 

 .ريوساتفاللقاحات ومضادات ال هي املسببة لألمراض

 الربيونات

والتــي تعنــي ) proteinaceous infection(اختــصار للعبــارة اإلنجليزيــة  هــي كلمــة بريــون

 هـيًمـسببات أمـراض تتكـون أساسـا مـن الربوتـني، و هـي  والربيونات-العدوى الربوتينية

مـرض جنـون  (أواألمراض الفتاكة مبا فيها التهـاب الـدماغ اإلسـفنجي البقـري مسئولة عن 

تـم .  وكالهـام لـيس لـه عـالج ومميـت-، ومثيله البرشي؛ مرض كروتزفيلـد جـاكوب)البقر

  مل تكتـشف حتـى أوائـل الثامنينـات حـنيأنهـاًالتنبؤ بالربيونـات نظريـا يف الـستينيات إال 



 29 الصحة والطب

 
 .الفورنيا بسان فرانسيسكواكتشفها ستانيل بروسيرن يف جامعة ك

التـي تنـتج هـذه  هـي  الخاليا العـصبيةوأنبروتينات طوبت بشكل خاطيء،  هي الربيونات أن يعتقد

يف الجسم، ويتم تدمري الربوتينات الربيونية الطبيعية مبرور الوقت ) PrPs(الربيونات الربوتينية املزعومة 

تتجمـع يف الجهـاز  أن طئ دون تدمري فتكون النتيجـةبينام تظل الربيونات الربوتينية املطوية بشكل خا

 حيث تقوم بتدمري الخاليا مكونة ثقوب مجهرية تعطـي النـسيج -املخ والحبل الشويك-العصبي املركزي

ًمظهرا اسفنجيا عند رؤيته باملجهر، وتكون نتيجة ذلك حدوث تلف دماغي ال ميكـن معالجتـه فيـؤدي  ً

 .إىل املوت

 ال تحتـوي الربيونـات أن ريق تناول األنسجة املصابة بالربيون وعـىل الـرغم مـنتنترش هذه األمراض عن ط

لديها القدرة عىل التكاثر مام يجعل جزئيات الربوتـني األخـرى يف طريقهـا تأخـذ  أن عىل مواد چينية إال

شكال مختلًفا من مرض كروتزفيلد جاكوب نـشأ يف البـرش مـن خـالل  أن ويعتقد. نفس الشكل الخاطئ

 .لحم بقري يحمل إصابة جنون البقرتناول 

  

 الفطار

يف الحـاالت املعتدلـة تـصيب . تعرف اإلصابات التي تصيب جـسم اإلنـسان باسـم الفطـار

، )ويـسمى الفطـار الـسطحي( البـرشةهـيالفطريات الطبقة الخارجية من الجلد فقـط؛ و

 ).ت الجلـديالفطـار تحـ(متتد لتصيب طبقة األدمة واألنسجة األسفل منها  أن لكنها ميكن
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 .ًتصبح اإلصابة الفطرية العميقة خطرا عىل الحياة يف الحاالت القصوى أن وميكن

تـؤثر عـىل الفـم،  أن من الفطار الشائع يف البرش القالع وهو عـدوى تـصيب الجيـوب األنفيـة وميكنهـا

ببها  حرقــان يف املنطقــة املــصابة التــي تــسأوحكــة : والجهــاز الهــضمي، والبــويل والتناســيل، وأعراضــه

ًومن اإلصابات الفطرية الشائعة أيضا مرض القدم الريايض الذي يسبب . الفطريات من جنس املبيضات

 والتـي -يعـالج الُفطـار باسـتخدام أدويـة مـضادة للفطريـات. تقرش وتشقق الجلد عىل باطن القـدمني

ة يف شـن عمليـات ًتعرف أيضا مبضادات الفطار التي تستغل االختالفات بني الفطريات والخاليا البـرشي

 .ار األغشية الخارجية لخاليا الفطريات وتتسبب يف موتهاهيكيميائية تتسبب يف ان

 الوباء

 اسـم -ً وأحيانا نسبة كبرية من سكان العـامل-يعرف املرض الوبايئ الذي ينترش بني نسبة كبرية من البرش

 التـي تعنـي demosو) كـل(يقيـة  وتعني يف اللغة اإلغرpan: ، الكلمة تتكون من شقني)pandemic(الوباء

 مليون شخص خالل القـرن العـرشين 300رمبا كان أسوأ وباء يف التاريخ هو الجدري الذي قتل ). الناس(

 75 الـذي قـدر بــ أوروبـاثلث سـكان ) الطاعون(ويف الوقت نفسه أباد املوت األسود . ُيستأصل أن قبل

 100 مليـون إىل 50 الـذي قـىض عـىل 1920-1918ريوس األنفلونزا األسـبانية بـني عـامي فو. مليون شخص

 .وهو عدد يفوق عدد القتىل يف الحرب العاملية األوىل! مليون فرد يف بحر سنتني فقط

 يف الوقت الحايل فقد قللت الرعايـة الطبيـة املحـسنة مـن عـدد الوفيـات الناجمـة عـن تفـيش أما

 14000قـىض وبـاء إنفلـونزا الخنـازير عـىل  2010يف بداية عام . ًمسببات األمراض الضارة تقليال كبريا

ً بالطبع وفيـات مأسـاوية لكنهـا أقـل كثـريا مـن تلـك التـي سـببتها هي و-شخص فقط حول العامل

ًالسفر جوا ينرش األمـراض  أن  سالح ذو حدين حيثأنهاا أثبتت تكنولوچيال أن األوبئة يف املايض إال

التفشيات املحليـة لألمـراض إىل أوبئـة يف التـو يف جميع أنحاء العامل بني عشية وضحاها مام يحول 

 .ًواللحظة تقريبا
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 األمراض ونسب انتشارها

 أمرض القلب

عـدد الوفيـات التـي يـسببها مـرض  السبب الرئييس للوفاة يف عامل الغرب هو مرض القلب؛ حيث يقدر

" مـرض القلـب"ومـصطلح .  شخص يف الـساعة100القلب يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها بحوايل 

هو مصطلح عام يطلق عىل اضطرابات عضلة القلب والجهاز الدوري املسئول عـن نقـل الـدم املحمـل 

أكرب قاتل منفرد هو مرض الرشيان التاجي املسئول عـن مـوت مـا يقـرب .  يف أنحاء الجسمكسچنيباألو

 كـسچني األو ألف أمرييك كل عام، وسبب هذا املرض هـو وفـشل األوعيـة الدمويـة يف توصـيل460من 

ويؤدي يف نهايـة املطـاف إىل ) تسمى ذبحة(الكايف لعضلة القلب نفسها مام قد يؤدي إىل آالم يف الصدر

الـسبب وراء . كـسچنيحيث متوت الخاليا يف عضلة القلب بـسبب نقـص األو) جلطة قلبية( نوبة قلبية

الذي يتـسبب يف انـسداد  -الرواسب الدهنية داخل الرشايني-مرض الرشيان التاجي هو تصلب الرشايني

ًيعد منط الحياة سببا كبريا يف تطور مرض القلب باإلضافة إىل األسباب . األوعية التي تغذي القلب بالدم ً

السن والتـاريخ العـائيل  أن التدخني واإلفراط يف تناول الكحوليات والسمنة، كام: املساهمة األخرى مثل

 .ًيلعبان دورا يف اإلصابة بهذا املرض

 اإليدز

ريوسـية مـن ف اإليدز هو مرض يصيب الجهاز املناعي بـسبب عـدوى أومتالزمة نقص املناعة املكتسبة 

املساعدة يف جسم اإلنـسان والتـي ) T(م ويدمر الخاليا الذي يهاج) HIV(ريوس نقص املناعة البرشية ف

ًتلعب دورا خطريا يف إنتاج الجهاز املناعي لألجسام املضادة التي تحارب الكائنـات  الحيـة الغازيـة مـام ً

ريوسـات والفطريـات والطفيليـات فيفتح الباب عىل مرصاعيه لألمراض األخرى التي تسببها البكرتيا، وال

االلتهاب الرئوي والسل والتهاب السحايا والرسطان الذي هو : مام يؤدي إىل اإلصابة بأمراض خطرية مثل

 .برشيةريوس نقص املناعة الفالقاتل األكرب للمرىض املصابني ب
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ريوس نقص املناعة البرشية عن طريق سوائل الجـسم مثـل الـدم، واملنـي، والـسوائل املهبليـة، فينترش 

 .وحليب الثدي

ًريوس شيوعا هو الجنس غري اآلمن يأيت بعده يف الشيوع نقـل الـدم، وتبـادل فأكرث أشكال انتقال هذا ال

ريوس فمبجرد إصابة الشخص بال. بة إىل رضيعهاإبر الحقن بني متعاطي املخدرات، وانتقاله من األم املصا

ريوسـات يعمـل فاسـتخدام األدويـة املـضادة لل أن يتطور إىل مرض إيدز مكتمل خالل عرش سنوات؛ إال

 .عىل إبطاء ذلك

 الرسطان

الرسطان هو ورم خبيث ينمو دون حسيب وال رقيب يف مناطق األنسجة السليمة، مام يعوق وظيفتهـا 

 يف املائة من جميع الوفيـات البـرشية يف 13ية املطاف، وكان الرسطان مسئوال عن ويسبب املوت يف نها

 التغيريات التي أدخلت عـىل بنيـة -وينجم هذا املرض عن طريق الطفرات الچينية . 2004العامل يف عام 

) وتسمى مواد مـرسطنة(اإلشعاع واملواد الكيميائية الضارة الحمض النووي للخلية عن طريق عوامل مثل 

 دروكربونات العطريـة متعـددةهيـواألسبستوس واملواد العضوية واملعروفـة باسـم ال مبا يف ذلك دخان التبغ

 الورم الحليمـي ريوسف: مثل) ريوسات املسببة لألورامفوتسمى ال(ريوسات املسببة للرسطان فوال -الحلقات

 .الذي ينقل رسطان عنق الرحم، والعيوب الچينية املوروثة) HPV(البرشي 

 مـام يـؤدي إىل تكـون -ًتؤدي األخطاء الچينية إىل منو الخاليا الجديدة منوا غـري طبيعـي ومبعـدل متـسارع

بعض األورام تكون حميـدة، لكـن عنـدما تنمـو هـذه . منطقة من األنسجة املنتفخة املعروفة باسم الورم

نترش حتـى إىل األجـزاء األخـرى ًاألنسجة غري الطبيعية منوا عنيًفا وتهاجم األنسجة السليمة املحيطة بها وت

 ، يقـال) هجرة الخاليـا الـرسطانيةأووتسمى هذه العملية باسم االنبثاث (السليمة من الجسم خالل الدم 

رسطـان الرئـة ورسطـان القولـون : هـياألشكال الشائعة من هـذا املـرض . الورم خبيث وينتج الرسطانأن 

 حيث يستثنى من ذلك مرض رسطان الـدم، -ًكل أوراماوليست كل أنواع الرسطان تش. وأورام املخ الخبيثة

 .وتعرف الدراسة الرسيرية وعالج الرسطان باسم علم األورام. وهو رسطان خاليا الدم البيضاء
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 السمنة

أوزانهـم تـشكل  أن األشخاص البدناء هم الذين ترتاكم لديهم كمية كبرية مـن دهـون الجـسم، لدرجـة

ًخطرا محدقا عىل صحتهم  الـذي يحـسب عـن - مبعنى الكلمة إذا كان مؤرش كتلـة جـسمكإنك بدين. ً

هذا التعريـف تـم توجيـه  أن إال (.30 يتخطى -طريق قسمة الوزن بالكيلوجرام عىل مربع الطول باملرت

الـسمنة  أن ، وعىل الرغم مـن) ال يأخذ يف االعتبار العضالت والتي تكون أثقل من الدهونألنهالنقد له 

 تزيـد مـن خطـر اإلصـابة بالعديـد مـن األمـراض أنهالعلمية مرض قائم بذاته إال ال تعترب من الناحية ا

 مبا فيها السكري، وأمراض القلب، وأمراض الرئة املزمنـة والتهـاب املفاصـل والفـشل الكلـوي، -الخطرية

مرض السمنة قد وصل إىل نسب وبائية، ويقدر عدد األفـراد  أن منظمة الصحة العاملية تعترب أن لدرجة

 .من سكان العامل كله% 10ين ميكن اعتبارهم بدناء بحوايل نسبة الذ

 

عـىل الـرغم مـن (سـوء التغذيـة، وعـدم مامرسـة التمرينـات الرياضـية  هـي األسباب الرئيسة للسمنة

العـالج األسـايس يعنـي عـادة تـصحيح ). مساهمة عوامل أخرى مثل الوراثة الچينيـة والـصحة العقليـة

 مثـل -ذلك أدوية السمنة، ويف الحاالت القصوى يكون هنـاك خيـار الجراحـةاملسببات الرئيسة أوال، وك

 .تركيب عصابات املعدة لتقليل حجمها
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 السكري

 هو املرض الذي يتسبب يف عدم قدرة الجسم عىل التخلص مـن - اسمه الكامل داء السكريأو-السكري

 يف الدم حيث تكـون سـكريات يؤدي إىل فرط السكر أن الجلوكوز من الدم، وإذا مل يعالج فمن املمكن

ًالجسم مرتفعة ارتفاعا خطريا يتم الـتحكم يف مـستويات الـسكر يف الـدم بـشكل طبيعـي عـن طريـق . ً

هرمون األنسولني الذي يفرزه البنكرياس مام يحفز الكبد والعضالت عىل امتصاص الجلوكـوز وتخزينـه 

 .ني، ويقوم السكري بتعطيل هذه العمليةچليكوچعىل صورة جزيئات 

 وهذا النوع -النوع األول، وفيه يفرز البنكرياس أنسولني غري كاف: يظهر هذا املرض نفسه عىل صورتني

من خالل مزيج مـن العوامـل الوراثيـة والخلقيـة، ) موجودة منذ الوالدة(من مرض السكري هو خلقي 

 إىل حـد بعيـد  هـذا هـو-ومن ناحية أخرى النوع الثاين، وفيه تصبح خاليا الجـسم مقاومـة لألنـسولني

  مليون مريض سكري حـول العـامل، وميكـن220ـ من ال% 90الشكل األكرث شيوعا للمرض، والذي يصيب 

يكتسب فيام بعد بسبب سـوء التغذيـة  أن ً ميكن أيضاإنهتتسبب العوامل الوراثية يف هذا النوع إال أن 

وميكـن عـالج . ًاتجا من السمنةً ولهذا السبب يكون السكري غالبا ن-وعدم مامرسة التمرينات الرياضية

 .كال نوعي السكري عن طريق حقن منتظم لألنسولني

 اإلنفلونزا

ًتنترش عن طريـق البـرش غالبـا يف فـصل  ريوسيةفإصابة  هي ،)flu(اإلنفلونزا، التي تشيع معرفتها باسم 

وس شـديد ريفـالتهاب الحلـق، ورشـح األنـف، واألوجـاع واآلالم والحمـى، وهـو : الشتاء، ومن أعراضها

 العطـس، بالنـسبة ملعظـم النـاس تهـدأ أوالعدوى ينتقل خـالل الجـسيامت التـي تخـرج مـع الـسعال 

يف الحـاالت الخاصـة مثـل  أن  أسـبوعني دون الحاجـة إىل االهـتامم الطبـي إالأواألعراض بعـد أسـبوع 

يـصبح  أن كـناألطفال، وكبار السن، والذين لهم تاريخ مريض مع أمراض الجهاز التنفيس مثـل الربـو مي

 .ريوس أكرث خطورةفال

من حني آلخر تظهر ساللة قاتلة من اإلنفلونزا ميكنها الفتك بـالجميع، واملثـال عـىل تفـيش 

  عند ظهور إنفلونزا الخنـازير التـي سـببتها الـساللة املعروفـة باسـم2009ذلك كان يف عام 
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H1N1 حيث يشري حريف Hو Nريوس، والـذي يتكـون فملحـيط بـال إىل أنواع الربوتينات املكونة للغـالف ا

، )Neuraminidase(، وبروتني النورامينيداز )Haemagglutinin(ام جلوتانني هيعادة من مزيج من بروتني ال

تعـالج اإلنفلـونزا باسـتخدام األمـصال ومـضادات . مصحوبني بالرقمني الذين يحددان شكل كـل مـنهام

 .ً يستلزم تعديل األمصال تعديال مستمراريوس يتحور برسعة كبرية مامفال أن ريوسات، إالفال

 البكترييا الخارقة

بعـض الـسالالت البكترييـة  أن يف العادة يتم عالج اإلصابات البكتريية باستخدام املـضادات الحيويـة إال

 هـي  هـذه الـسالالت-أصبحت مقاومة لعقاقري املضادات الحيوية مام يجعـل عالجهـم بـالغ الـصعوبة

ســاللة املكــورات العنقوديــة الذهبيــة املقاومــة  هــي حــد أعتــى هــذه الــسالالتوأ. البكترييــا الخارقــة

، وتبدأ أعراضها بحمى مـع انتـشار بقـع حمـراء صـغرية تنمـو يف نهايـة املطـاف، )MRSA(للميثيسيلني 

وتصبح مملوءة بالصديد، ويف بعض الحاالت تنترش اإلصابة يف األعضاء الداخليـة مـام يـؤدي إىل تعفـن 

 ألـف 17يف موت ) MRSA( وقد تسببت املكورات العنقودية الذهبية املقاومة للميثيسيلني.الدم والوفاة

، وميكن 2007 شخص يف اململكة املتحدة عام 1600، وحوايل 2005شخص بالواليات املتحدة األمريكية عام 

ار ذلـك قـد يكـون لـه آثـ أن عالج هذا املرض يف بعض الحاالت باستخدام مضاد حيوي فانكوميسني إال

بدأت يف مقاومـة هـذا ) MRSA(املكورات العنقودية الذهبية املقاومة للميثيسيلني أن جانبية سامة كام

 مام أدى إىل تكـون سـاللة جديـدة تعـرف باسـم املكـورات العنقوديـة الذهبيـة املقاومـة -ًالعقار أيضا

 )VRSA( .للفانكومايسني

م املفرط للمضادات الحيوية الذي حفـز البكرتيـا يعزى ظهور البكترييا الخارقة بشكل كبري إىل االستخدا

 من خالل االنتخاب الطبيعي، وهذا هـو أحـد مظـاهر فرضـية -عىل تطوير آلية دفاعية من أجل البقاء

املـضادات :  سـباق التـسلح التطـوري بـني فـصيلتني متنافـستني؛ وهـام يف هـذه الحالـة-امللكة الحمراء

 .الحيوية والبكترييا الخارقة
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 الغيبوبة

 وجـود سـموم يف أوتحدث نتيجة إصابات املـخ،  أن حالة من فقدان الوعي العميق ميكن هي الغيبوبة

حيـث (الجلطـة الدماغيـة :  والذي يحدث يف بعض الحاالت مثلكسچنيحرمان املخ من األو الجسم، أو

 ).  إىل املخكسچنيينقطع إمداد األو

ج طبي عنـدما يعـاين املـريض مـن إصـابات شـديدة ًميكن تحقيق الغيبوبة كيامئيا باعتبارها وسيلة عال

 .ًومؤملة تحتاج وقتا للشفاء

 يف بعـض األوقـات تـستمر لفـرتات أطـول، وكانـت أطـول فـرتة أنها أسابيع إال أوتستمر الغيبوبة أليام 

 إدواردا أوبارا التي دخلت يف غيبوبة نتيجة مرض هي و-ًأربعون عاما هي استمر فيها شخص يف غيبوبة

 أطـول أما كانت عىل قيد الحياة، أنها كانت ال تزال فاقدة للوعي إال 2010، ويف عام م1970عام السكري 

 الـذي دخـل يف غيبوبـة عـام -ً عاما عندما بدأ تـاري والـيس19غيبوبة استفاق منها شخص انتهت بعد 

 .2003 فجأة الكالم عام - عىل إثر حادث سيارة1984

 اإلجراءات الطبية

 النبض

وميكـن قياسـه مـن مكـان . د اإلشارات الحيوية األساسية لفحص الصحة املبارشة للمريضالنبض هو أح

 عىل مقربـة مـن سـطح الجلـد حتـى ميكـن لإلصـبع - وعاء دموي يحمل الدم من القلب-مرور رشيان

املوضوع عليه الشعور مبوجات الضغط يف التدفق الدموي الناتج عن الضخ اإليقاعي للقلب، وعادة مـا 

 ). الرشيان الكعربي( الرسغ أو) الرشيان السبايت (ض عن طريق العنق يقاس النب

ًا مبارشا ملعدل قلب املريض، ففي الحالة الطبيعيـة إنعكاسيف معظم الحاالت يكون النبض 

 نبـضة يف 100 إىل 60يكون نبض الشخص البالغ السليم عند الراحة يف حدود مـن  أن يجب

 قـد يكـون معـدل -مثـل الرياضـيني-البدنيـة العاليـة املـرىض ذوي اللياقـة  أن الدقيقة إال

 ويـستطيع األطبـاء املـدربون املهـرة تقـدير. ًنبضهم عند الراحة أقل كثريا من هذا املعـدل
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 الذي يتم تركيبه عادة يف -ومقياس النبض. للمريض عن طريق قياس نبضه) القمة(إنقباض ضغط الدم 

 .قياسية يف املستشفيات باإلضافة إىل معدات الرصد هو أحد املعدات ال- شحمة أذن املريضأوإصبع 

 ضغط الدم

ضغط الدم هو الضغط الذي تبذله رضبات القلب عىل جدران األوعيـة الدمويـة، وتقـل قـوة الـضغط 

 الـذي يقـع داخـل الكـوع -ُبالبعد عن القلب، ويتم قياس ضـغط الـدم عـادة عنـد الـرشيان العـضدي

حيث يـشري الـرقم األول إىل : 112/64لدم عادة برقمني مثل يحدد ضغط ا. للحصول عىل قراءات موحدة

الذي يحدث مع كل رضبة من رضبات القلب، ويشري الرقم الثـاين )  الضغطانقباض أو(قمة ضغط الدم

ويقـاس . الذي يحث بني كل رضبتني مـن رضبـات القلـب)  الضغطانبساط(إىل أقل قيمة لضغط الدم 

 عمـود إليـهيرفـع  أن ، وهو االرتفاع الذي يستطيع الـضغط)mmHg(ضغط الدم بوحدة امللليمرت زئبق 

 .من الزئبق، ويقاس عن طريق جهاز يسمى املانوميرت

 

 

نـسمع  أن تؤخذ القراءات عادة باستخدام كفة قابلة للنفخ؛ حيث يرتك الضغط يف الكفة إىل

  ًاصوت الدم يبدأ يف التـدفق يف الـرشيان، وعنـد هـذه النقطـة يكـون ضـغط الكفـة مـساوي
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ينعدم الصوت املـسموع يعطـي قيـاس  أن لضغط الدم االنقبايض، وبرتك ضغط الكفة أكرث من ذلك إىل

 انخفاضـه فيعـرف بانخفـاض أمـا، يعرف فرط ارتفاع ضغط الدم بارتفاع ضـغط الـدم.  الضغطانبساط

 .ضغط الدم

 درجة الحرارة والتنفس 

حرارة : رئيسيتان أخرتان يف الرعاية الطبية هامباإلضافة إىل النبض وضغط الدم هناك عالمتان حيويتان 

 يف فمـه أوتقاس حرارة الجسم عن طريق وضع ترمومرت تحت إبـط املـريض، . الجسم، ومعدل التنفس

 أما، ) فهرنهايت98.4( درجة مئوية 37تساوي حوايل  أن درجة حرارة الشخص السليم البد.  ثانية30ملدة 

 35 أقـل مـن أو، ) الحـرارةارتفـاع( ) فهرنهايـت104(درجة مئويـة  40إذا كانت درجة الحرارة أعىل من 

تكون درجـة  أن ميكن.  ذلك يدعو إىل القلقفإن، )انخفاض حرارة الجسم) ( فهرنهايت95(درجة مئوية 

 لإلصابة بعدوى، وقد يكون انخفـاض أو لوجود بعض السموم أوالحرارة املرتفعة نتيجة لرضبة شمس، 

 . لبعض اإلصاباتأو للتسمم أوعرض لظروف قاسية، درجة الحرارة نتيجة للت

 رصده باسـتخدام جهـاز يوضـع بجانـب رسيـر أوًميكن قياس معدل التنفس يدويا عن طريق الطبيب، 

 نفـس يف 12يكون حوايل  أن معدل التنفس املثايل للشخص البالغ يجب. املريض يسمى مقياس التنفس

 .الدقيقة

 التسمع

 لتشخيص األمراض عن طريق سامع األصوات الداخلية للجـسم عـادة عـن التسمع هو املامرسة الطبية

كانـت الـنامذج . م1816طريق سامعة الطبيب التي اخرتعها أول مرة الطبيب الفرنيس رينيه لينيك عام 

األوىل تشبه أبواق األذن، وتتكون من أنبوب جامد يوضع أحد طرفيه عىل املريض وطرفه اآلخـر يف أذن 

زات متكن الطبيب من االسـتامع بكلتـا أذنيـه، هيامعات الحديثة فلها أنابيب مرنة، وتج السأما. الطبيب

 أحدهام مثايل لسامع الجهـاز -ًوالطرف الذي يوضع عىل املريض يف السامعات الحديثة له جزءان أيضا 

 . التنفيس، واآلخر لسامع القلب والجهاز الدوري
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ات داخليـة وأنظمـة تقليـل الـضوضاء للـتخلص مـن بعض السامعات الحديثة إلكرتونية ومزودة مبكـرب

 أي أواألصوات الخلفية، وعنـد القيـام بفحـص تـسمعي للجهـاز التنفـيس يـصتنت األطبـاء إىل الـصفري 

عالمات أخرى لوجود انسدادات، وميكن لفحوصات القلـب والـدورة الدمويـة التقـاط أي اضـطراب يف 

 . انسداداتأوهار أي اضطرابات يف األمعاء إيقاع قلب، بينام تسمع الجهاز الهضمي ميكنه إظ

 الجس

الطبيبة بفحص جسم املريض /ميارس الجس باعتباره جزء من الفحص الطبي، وهو يتضمن قيام الطبيب

 عن أدلـة تـساعد يف التـشخيص، وهـذا قـد يعنـي أوباستخدام اليدين يف البحث عن أي مظهر غريب 

عىل سـبيل املثـال (استجابة املريض للمناطق امللموسة اكتشاف الكتل واألورام وتقدير حجمها؛ وقياس 

؛ وتحديد موضع الجنني يف مرىض الذين يعانون من الروماتيزم؛ وتقييم حركة املفاصل لل)هل هذا مؤمل؟

ًدا السـتخدام هيـًغالبا يستخدم الجـس عـىل املعـدة والجـزء العلـوي مـن الجـذع مت. بطن املرأة الحامل

 . التصوير الطبيأو، )فحص العينة(ثل الخزعة الوسائل التشخيصية األخرى م

وهناك ما يسمى القرع، وهو أحد األنواع املرتبطة بوسائل الفحص البدين، وفيـه يقـوم الطبيـب بقـرع 

يـشري الـصوت الرنـان . ًمساحة من األنسجة قرعا خفيًفا عن طريق األصابع يف محاولة لتحديد طبيعتها

األصابع عبارة عن تجويف مملوء بـالهواء بيـنام يـشري الـصوت املنطقة املوجودة تحت  أن األجوف إىل

 .املتقطع املكتوم إىل وجود نسيج جامد

 فحوصات الدم والبول

ة التي تجرى عىل سوائل الجسم من الوسائل التشخيصية القويـة يتعد الفحوصات الفيزيائية والكيميائ

وتجـرى فحوصـات الـدم عـىل . لًيف مجال الطب؛ وأكرث هذه الفحوصات شيوعا فحوصـات الـدم والبـو

عينات مسحوبة من الوريد باستخدام إبرة تحت الجلد، وتجرى لتحديد فصيلة دم املريض قبل عمليـة 

انخفـاض عـدد (نقل الدم؛ وتحديد حامضية الدم؛ وتحديد عدد الخاليا، األنواع املختلفة من خاليا الدم 

الل عدد خاليا الدم البيضاء قد يكون إشـارة لوجـود خاليا الدم الحمراء يشري إىل اإلصابة باألنيميا، واخت
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 البكرتيـا مـن عدمـه؛ وفحـص تركيـزات املـواد الكيميائيـة أو؛ ولتحديـد وجـود الخاليـا الـضارة )عدوى

 .املختلفة

ميكن إجراء فحوصات مشابهة ملـا سـبق عـىل بـول املـريض، وميكـن لهـذه الفحوصـات تحديـد وجـود 

، )تكون إشارة إلصابة الكىل أن التي ميكن(؛ ووجود الربوتينات )ريمؤرش لإلصابة مبرض السك(الجلوكوز 

أي وضـع عينـة - املواد الكيميائية األخرى، بينام أخـذ عينـة بادئـة مـن البـول أوووجود املواد املخدرة 

مضاف إليها بعض املغذيات يف طبق مخربي ومراقبة ما إذا كان هناك أي كائنات حيـة دقيقـة تنمـو يف 

 .يكشف عن اإلصابات البولية -هذه العينة

 )فحص العينة(الخزعة 

يف بعض األحيان تكون املعلومات املجمعة من الجس، وفحوصـات الـدم والبـول غـري كافيـة لتـشخيص 

 حيـث يـتم سـحب عينـة مـن -ًحالة مرضية ما تشخيصا دقيًقا، فنلجأ يف هذه الحالة إىل فحص العينـة

نـسيجية بطـرق مختلفـة؛ ففـي حالـة األعـضاء الداخليـة النسيج للتحليل، وميكن سحب هذه العينة ال

 إبرة مجوفة يتم إدخالها خالل الجلد إىل العضو الـذي تحتـه هي و-يستخدم ما يسمى باإلبرة األساسية

ومـن ضـمن الخيـارات . مـن األنـسجة لسحب لب صغري

ًاملتاحة الجراحـات املفتوحـة حيـث يزيـل الجـراح جـزءا 

من خالل شق يف الجلـد، ًصغريا من النسيج املشكوك فيه 

ويف حالة الشك يف وجـود أورام رسطانيـة قـد يـتم إزالـة 

الورم كله لفحصه، ومن مميزات ذلك الحفاظ عىل شكله 

بعـد ذلـك . ًالكيل والـذي قـد يكـون مهـام يف التـشخيص

تفحــص العينــات بــاملجهر لتحديــد بنيــة الخاليــا وإذا مــا 

عيـة فإنهـا  وإذا مل تكـن طبي-كانت الخاليا طبيعيـة أم ال 

 .اإلضطرابتفحص لتشخيص طبيعة 
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 اإلنعاش القلبي الرئوي

، وهـو )CPR(عندما يتوقف تنفس املريض ونبضه يكون اإلجراء املتبع األول هو اإلنعاش القلبي الرئوي 

ًيتضمن الضغط عىل الصدر لجعل القلب يعمـل اصـطناعيا، ومتريـر الـدم يف أنحـاء الجـسم، والتـنفس 

 إىل الرئتني، لكن اإلنعاش القلبي الرئـوي لـيس يف حـد كسچنين أجل توصيل األوبشدة يف فم املريض م

ً نادرا ما ينجو مصابو النوبات القلبية عن طريق اإلنعاش القلبي الرئوي -ذاته وسيلة طبية إلنقاذ الحياة

 لـدعم يتاح استخدام معدات مناسـبة أن  وسيلة فعالة إلبقاء املريض عىل قيد الحياة إىلإنه إال -وحده

 لحث القلب، وأجهزة التنفس الصناعي للمساعدة ، رضبات القلبانتظام مثل أجهزة إزالة عدم -الحياة

 . عىل التنفس

  رضبات القلبانتظامإزالة عدم 

 أواألجهزة املستخدمة لعالج عدم انتظام رضبـات القلـب،  هي  رضبات القلبانتظامأجهزة إزالة عدم 

كـان أول اسـتخدام .  تعريضه إىل صدمة كهربية تعيـد ضـبط رضباتـهالنوبات القلبية كاملة عن طريق

لهذه األجهزة يف األربعينيات، وكان ال ميكن استخدامها إال أثناء جراحـات القلـب، حيـث كانـت توصـل 

ًمبارشة بعضلة القلب إلمدادها بتيار كهريب، ويف أواخر الخمسينيات ظهرت وسيلة بديلة أكرث تطـورا مل 

استخدمت هذه الوسـيلة دوائـر كهربيـة مكونـة مـن . تطلب فتح التجويف الصدرييكن استخدامها ي

مكثفات، وملفات حث ميكن شحنها لعمل صدمة كهربية قوية مبا فيه الكفاية للوصول إىل القلب مـن 

 مـن اآلن رضبات القلـب انتظاموتعترب أجهزة إزالة عدم . ًخالل الوصالت املوضوعة سطحيا عىل الصدر

ً ال غنى عنها يف طب الطوارئ، يتوافر حاليا أجهزة إزالة رجفان قابلة للزرع داخل الجسم، املعدات التي

حيث ميكن وضعها يف الصدر بتدخل جراحي لرتصد إيقاع القلب وتقوم بتوصيل صـدمات أوتوماتيكيـة 

 وتوصيل صدمات مرتفعة الطاقة يف حالة اإلصابة بنوبـة -ات اإلضطرابمنخفضة الطاقة بهدف تصحيح 

 .قلبية
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 الغسيل الكلوي

ترشيح الدم، وإزالـة نفايـات املـواد الكيميائيـة / قية نالكليتان هام املرشح الطبيعي للجسم من خالل ت

هنـاك كليتـان . ئة بولهيالتي تنتجها عملية التمثيل الغذايئ ومن ثم ضخها إىل املثانة، حيث تفرز عىل 

لكن يف حالة أمراض الكـىل املستعـصية التـي ، فقط ميكن العيش بكلية واحدة إنهيف جسم اإلنسان إال 

 هذا الجهـاز هـو -تطلب استئصال الكليتني يتم استخدام جهاز للقيام بعملية الرتشيح بدال من الكليتني

 .جهاز الغسيل الكلوي

يتم إدخال خط إىل الرشيان املوجود يف ذراع املريض ومير الدم مـن خاللـه إىل جهـاز الغـسيل الكلـوي 

 خالل غشاء شبه منفذ وعىل الجانب اآلخر من هذا الغشاء هنـاك سـائل يـسمى محلـول حيث يتدفق

 تتدفق الشوائب املوجودة يف الدم من خالل الغشاء إىل محلول الـديلزة عـن طريـق التناضـح، .الديلزة

كنهـا وتكون الثقوب املوجودة يف الغشاء كبرية مبا فيه الكفاية لتسمح لهذه املواد الكياموية باجتيازها ل

 الربوتينات خاللها، بعد ذلك يتم تغذية الوريد بالدم املرشح أوصغرية بحيث ال تسمح مبرور خاليا الدم 

ًغالبا يتم الغسيل الكلوي االصطناعي ثالثة مرات يف األسـبوع وتـستغرق كـل جلـسة حـوايل . مرة أخرى

 . أربع ساعاتأوثالث 

 

 الحجر الصحي

 الحيوانات ألحد العوامل املعدية يـتم وضـعهم أوسكان عند االشتباه يف حمل مجموعة من ال

يف عزلة ملنع مسبب املرض من االنتشار إىل بقية السكان، وقـد يـستمر الحجـر لفـرتة محـددة 

   يـستمرأوبهدف متابعة ما إذا كان أحد أفراد هذه املجموعة قد ظهـر عليـه أعـراض املـرض، 
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 أثناء تفيش وبـاء إنفلـونزا الخنـازير 2009عام .  إىل عالج الوصولأويتم إدارة عملية إزالة التلوث  أن إىل

 أن  مسافر عرب الخطوط الجوية تحت الحجر الصحي يف فندق ملدة أسبوع بعـد47قامت اليابان بوضع 

 .ريوس بني ثالثة أفراد استقلوا رحلة الطائرة نفسهافظهرت نتائج إيجابية لإلصابة بال

وقايئ بحت حتى يف حالة عـدم وجـود مـسبب ملـرض مـا، وقـد ًيتم فرض الحجر الصحي أحيانا كإجراء 

حدث ذلك عندما عاد رواد فضاء أبوللو من رحلتهم إىل القمر؛ حيث تم إجبارهم عىل قضاء عدة أيـام 

 .يكونوا قد حملوا معهم بكرتيا ال أرضية معهم من الفضاء أن ًيف بيئة محكمة بعد هبوطهم خوفا من

 ترشيح الجثث

جراء يتم تنفيذه عىل الجثة لتحديد أسباب الوفاة، وهو يتضمن عادة ترشيح الجسم ترشيح الجثة هو إ

 مـا يـسمى -ميكن إجراء عمليات الترشيح من وجهة نظر قانونيـة . حتى ميكن فحص األعضاء الداخلية

 القيام به لألغـراض الطبيـة عنـدما يتـويف أو لتقديم األدلة يف التحقيق الجنايئ، -ترشيح الطب الرشعي 

يكشف الترشيح الطبي عن أخطـاء طبيـة ويحـسن مـن العمليـة  أن ميكن. ملريض دون سبب معروفا

بعد عمليـة التـرشيح ميكـن . الشاملة للتشخيص الطبي مام يساعد عىل إنقاذ حياة املرىض يف املستقبل

إعادة الجسم كام كان عن طريق إعادة األعضاء إىل أماكنها وتخييط الشقوق بدقـة حتـى ميكـن رؤيـة 

 .الجثة أثناء الدفن إذا رغب أهل املتوىف يف ذلك

 التصوير الطبي

 املجاهر

املجهر هو جهاز برصي يستخدم يف تكبري الكائنات الحية الدقيقـة، ويـستخدم يف علـم األحيـاء الطبيـة 

علـم األنـسجة :  ويف مجموعـة مـن التطبيقـات األخـرى مثـل- لتشخيص العـدوى امليكروبيـة-الدقيقة

 .، والطب الرشعي وعلم املعادن)الحيةدراسة األنسجة (
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، وكـان عبـارة عـن جهـاز بـسيط ذي عدسـة 1590أحد أول املجاهر اخرتعه لينسامركرز يف هولندا عـام 

 به عدسة لتكوين صورة الهدف، وعدسة - اخرتع العامل اإليطايل أول مجهر مركب 1625واحدة، ويف عام 

، وتـزود العديـد )انظر الرسـم( صورة وهمية خلف الهدف وتظهر الصورة املكربة مبثابة. أخرى لتكبريها

ً املجاهر الحديثة فتـستغنى غالبـا عـن أمامن املجاهر هذه األيام مبصدر للضوء خلف الهدف إلضائته، 

ًحاجة املستخدم إىل النظر فعليا من خـالل املجهـر، وبـدال مـن ذلـك يـتم اسـتخدام أجهـزة متجانـسة 

ًرة ونقلها إلكرتونيا إىل شاشـة كمبيـوتر مـام يتـيح للعلـامء تطبيـق تقوم بتجميع الصو) CCDs(الشحنة 

 . تقنيات عمليات املعالجة عىل الشاشة لتعزيز التصوير الطبي

 )أشعة إكس(األشعة السينية 

أحد أنواع اإلشعاع الكهرومغناطييس ولهـا طـول مـوجي أقـل مـن الطـول املـوجي  هي األشعة السينية

ها اخرتاق املواد ولهذا السبب يـستخدمها األطبـاء يف إجـراء الفحوصـات لألشعة فوق البنفسجية، وميكن

 1895اكتـشف عـامل الفيزيـاء األملـاين وليـام رونـتجن عـام . الداخلية للمرىض دون اللجـوء إىل الجراحـة

املوجات عالية الطاقة عن طريق الخطأ عندما كان يفحص خصائص اإللكرتونات املنبعثة مـن األقطـاب 

عنـد قـصف بعـض املعـادن بأشـعة الكـاثود  أن وقد اكتشف.  وتسمى أشعة الكاثود-نةالسالبة الساخ

وميكن تغيري قوة األشعة السينية املنتجة من خـالل تغيـري . ًاستجابة لهذا القصفتنبعث منها أشعة سينية 

 ).electrode( الكهربايئ للقطب الكهريب الجهد

 لناعمـــة، وتعيقهـــا األنـــسجة األكـــرثيف الطـــب تنفـــذ األشـــعة الـــسينية خـــالل أنـــسجة الجـــسم ا
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 عىل األرجح هذه األيام، سقوطه عـىل أو- كثافة، وذلك لطباعة الرتكيب الداخيل عىل لوحة فوتوغرافية 

 . عند سقوط الشعاع الناتج-مكتشف مصنوع من أشباه املوصالت

 املوجات فوق الصوتية

تخدامها بجرعات عالية، ولهذا الـسبب  إذا تم اسأوقد تكون األشعة السينية مرضة لألنسجة الحساسة، 

ً تكـون املوجـات فـوق الـصوتية خيـارا أكـرث أمانـا- مثل فحص منو الجنني-يف بعض الحاالت تـستخدم . ً

 ألـف هرتـز، وهـو تـردد عـال ال ميكـن لـألذن 20املوجات فوق الصوتية موجات صوت يتجاوز ترددها 

عـن طريـق ارتـداد املوجـات -ونار الغواصـةوتعمل هذه التقنية بطريقـة مـشابهة لـس. البرشية متييزه

وقياس الوقت الذي تستغرقه كل موجة يف االرتداد يدل عىل املسافة بني طبقات . الصوتية من األجسام

 .النسيج املختلفة للهدف مام يسمح بتكون الصورة

ت دوبلر موجا. ًيف السنوات األخرية أتيحت أشكال من املوجات الصوتية الطبية أكرث تطورا من ذي قبل

فوق الصوتية تقيس رسعة األجزاء املتحركة للهدف من خالل ظـاهرة تـأثري دوبلـر، وميكـن اسـتخدامها 

بينام املوجات فوق الـصوتية .  عىل سبيل املثال لفحص وظائف قلب الجنني-لرسم خريطة لتدفق الدم

 التـي تظهـر يف األبعـادائية  بدال من الرشيحة ثناألبعاد لها القدرة عىل عرض صورة ثالثية األبعادثالثية 

ًالفحص العادي، وأحيانا تستخدم املوجات فوق الصوتية يف العالج أيضا؛ حيث ميكـن اسـتخدام املعـدل  ً

 .املرتفع لدورة موجة الصوت يف تفتيت حصوات الكىل عىل سبيل املثال

 تصوير األوعية الدموية

خدم لفحـص األوردة والـرشايني تصوير األوعية الدموية هـو أحـد تقنيـات التـصوير الطبـي ويـست

وتعمـل هـذه . والتجاويف املوجودة يف األعضاء الداخلية من أجل تشخيص أمراض الدورة الدموية

التقنية عن طريق حقن دم املريض مبا يسمى معامل تبـاين غـري شـفاف لألشـعة الـسينية بحيـث 

ظام كام يف األشعة الـسينية تظهر األوعية الدموية يف صورة األشعة السينية بوضوع مامثل لبنية الع

 .العادية
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عادة يتكون تصوير األوعية الدموية من صور متحركة بحيث ميكن رصد التغريات الطارئـة عـىل تـدفق 

بحيث يرقد املريض " تنظري التألق"يتم تصور األوعية الدموية من خالل جهاز يسمى . الدم مبرور الزمن

تلك املوجـودة يف أجهـزة التلفـاز التـي تعتمـد يف فكـرة  مثل -بني مصدر لألشعة السينية، وشاشة تألق

 . ميكن من خاللها مالحظة الصور املتحركة-تصنيعها عىل األنابيب

 املناظري

املنظار هو جهاز يستخدم لعمل تدخل جراحي بسيط بهدف فحص املريض، ويتكون من أنبـوب مـرن 

رشج، وألنبوب املنظـار كـامريا دقيقـة به جهاز عرض ميكن إدخاله يف الفتحات مثل فتحة الفم وفتحة ال

ميكن تشخيص جميع الحاالت املرضية باستخدام . مثبتة يف نهايته وتقوم ببث الصور إىل شاشة كمبيوتر

وقد قام بـأول عمليـة . ، والجهاز البويل، والجهاز التناسيل، الجهاز التنفيسشكاوى الجهاز: املنظار ومنها

 . ني يف أوائل القرن التاسع عرشمناظري الطبيب األملاين فيليب بوزي

ًأحيانا ال تستخدم املناظري يف الرصد فقط، بل تستخدم أيضا يف تنفيذ بعض اإلجـراءات مثـل التنظيـف ً- 

؛ حيـث يـتم )فحص العينـات( حتى يف الخزعات أو - الهواء أسفل أنبوب املنظارأوعن طريق ضخ املاء 

 . النسيجمترير معدات جراحية أسفل األنبوب ألخذ عينة من

 تخطيط القلب الكهربايئ

هو وسيلة غري جراحية لقياس دقات القلب عن طريـق رصـد ) ECG(ـ رسم القلب الكهربايئ املعروف ب

عادة ترسم اإلشارات الكهربائية عىل رسـم بيـاين يـصل إىل . النبضات الكهربائية ألنسجة عضالت القلب

 نظام رسم القلب الكهربـايئ الحـديث والـذي  تم تقديم1942عام . القمة مع كل دقة من دقات القلب

ًتضمن اثني عرش قطبا توضع عىل مواضع مختلفة من الجسم، وهو يقدم الصورة األكـرث دقـة للنـشاط 

 .الكهربايئ للقلب

 مـــواطن الخلـــل يف نـــبض: ميكـــن لفحـــص رســـم القلـــب الكهربـــايئ الكـــشف عـــن أشـــياء مثـــل
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 تحديد درجة تلف عضلة القلب أورضبات القلب،  القلب والتي تدل عىل اضطرابات طفيفة يف معدل 

. وقد صغر حجم أجهزة رسم القلب الكهربايئ بشكل كبـري عـىل مـر الـسنني. التي تعرضت لنوبة قلبية

ًأجهزة تخطيط القلب يف املستقبل ستكون مـضغوطة الحجـم جـدا إىل درجـة  أن ويتوقع بعض األطباء

ر ليـتم تنبـيههم عنـد ظهـور أول عالمـة لحـدوث  إحداها بـشكل مـستمارتداءمتكن مرىض القلب من 

 .اتاإلضطراب

 مخطط كهربية الدماغ

قياس نشاط املخ الذي تدل عليـه اإلشـارات الكهربيـة ) EEG(ميكن ملخطط كهربية الدماغ املعروف ب 

ويـستخدم مخطـط كهربيـة الـدماغ يف رصـد .  الخاليـا العـصبية أثنـاء عملهـاأوالناتجة عن خاليا املخ، 

مراض املخ مثل السكتة الدماغية، والرصع، واضـطرابات النـوم، وإصـابات املـخ، كـام ميكـن وتشخيص أ

حوايل (يوضع عدد كبري من األقطاب . ًاستخدامه أيضا يف تحديد مستوى وظائف الدماغ ملرىض الغيبوبة

ت يف أنحاء فروة رأس املريض الخاضع ملخطط كهربية الدماغ وذلـك مـن أجـل التقـاط إشـارا) ً قطبا25

تصنف األنواع املختلفة ملوجـات . املخ التي يتم رسمها بعد ذلك يف صورة موجات عىل شاشة الكمبيوتر

يـرتاوح تـردد : املخ حسب ترددها ومناظرتها لدورات مختلفة من النشاط العـصبي، عـىل سـبيل املثـال

 هرتز 12ح ما بني  هرتز بينام موجات بيتا ترددها أعىل من ذلك حيث يرتاو12 هرتز و8موجات ألفا بني 

 . هرتز، وكل نوع من أنواع املوجات يعرض رؤى تشخيصية لنواحي مختلفة من وظائف املخ30إىل 

 التصوير املقطعي

ًهو أحد تقنيات التصوير الطبي، يستخدم ماسحا ضوئيا ألخذ رشائح تخيلية مـن جـسم املـريض والتـي  ً

 رصـد تقـدم مـرض أومن أجل التـشخيص تنقل صور داخلية مفصلة للغاية يفحصها الطبيب بعد ذلك 

 التــصوير املقطعــي .ويــستخدم يف املستــشفيات أنــواع عديــدة مختلفــة مــن التــصوير املقطعــي. معــروف

يعمل من خالل تدوير جهاز أشعة سينية حول املريض وأخذ صورة لكل عـدد قليـل مـن ) CET(املحوسب 

.  صورة افرتاضية لجسم املريض من الداخلالدرجات، ثم تجمع هذه الصور يف جهاز كمبيوتر إلعادة تكوين
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ُالـذي يحقـن فيـه املـريض مبـادة متتبعـة مـشعة تنبعـث منهـا ) PET(والتصوير املقطعي البيزوتـروين 

 التي تصطدم باإللكرتونـات وتالشـيها وينـتج عـن ذلـك - املواد املضادة لإللكرتوناتهيو-البيزوترونات

صور أشعة جاما الناتجة ترسم  أن وظيفة الجلوكوز مام يعنيوتقوم املادة املتتبعة مبحاكاة . أشعة جاما

) SPECT(وسب باستخدام فوتون منفرد حوالتصوير املقطعي امل. خريطة ملناطق النشاط األييض املرتفع

 . يستخدم مادة متتبعة تنتج أشعة جاما مبارشةإنهيشبه التصوير املقطعي البيزوتروين إال 
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 يسالتصوير بالرنني املغناطي

دروچني هيـهـو تقنيـة فحـص تعمـل عـن طريـق تطويـع ذرات ال) MRI(التصوير بـالرنني املغناطيـيس 

املوجودة يف جزيئات املاء يف الجسم عن طريق مترير مجال مغناطييس قوي خالل الجـسم مـام يجعـل 

لراديويـة ًالنويات املشحونة كهربيا لذرات األكسچني تستقر مبحاذاة املجال، ثم متر نبضة من املوجات ا

دروچني يف هذه املنطقـة عـن هيخالل املنطقة املراد فحصها والتي تقوم باختصار بإخراج بعض ذرات ال

معـدل عـودة ذرات  أن إال، موازاة املجـال، وعنـد عودتهـا لوضـعها الطبيعـي تطلـق موجـات راديويـة

ء من الجسم الـذي دروچني لوضعها الطبيعي يختلف من نسيج إىل أخر وهذا هو ما يبني بنية الجزهيال

 تـسال وهـو مـا يعـادل 3 حـوايل -املجاالت املغناطيـسية املـستخدمة تكـون كثيفـة. يكونه هذا النسيج

 . ضعف شدة املجال املغناطييس لألرض100000

فيفحص بصفة خاصة تدفق الدم حيـث يوضـح أكـرث ) FMRI( التصوير الوظيفي بالرنني املغناطييس أما

، ويستخدم يف الغالب مبثابة تقنية لفحص املخ حيث يوضـح أكـرث املنـاطق كسچنياملناطق استهالكًا لألو

ًنشاطا يف املخ، وأحيانا يعطى املريض عامل تباين عن طريق خط الوريد مام يعزز تباين صورة التصوير  ً

 .دروچني يف الدمهيالوظيفي بالرنني املغناطييس عن طريق تعزيز الخصائص املغناطيسية ألنوية ال

 لجزيئيالتصوير ا

ًتخيل أنك قادر عىل استخدام تقنيات التصوير ليس فقط لرؤية العظـام، والجلـد، واألنـسجة بـل أيـضا 

 مجـال التـصوير إليـههـذا هـو مـا تـسعى ! لرؤية العمليات الجزيئية يف خاليا مريض عىل قيد الحيـاة

ة املشعة املـستخدمة يف  يعمل باستخدام عالمات حيوية تشبه املواد املتتبعإنه. ًالجزيئي الجديد نسبيا

، والتصوير املقطعي املحوسب باستخدام فوتـون منفـرد )PET(فحوصات التصوير املقطعي البيزوتروين 

)SPECT( والتي ستظهر يف الفحوصات كاستجابة لعمليات الكيمياء الحيوية املختلفة مام يتيح لألطبـاء ،

ًايئ التي غالبا مـا تظهـر كمقـدمات للمـرض اختبار مختلف املسارات الكيميائية ومسارات التمثيل الغذ

 .تكشف األعراض الجسامنية نفسها أن قبل
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 العالج

 علم الصيدلة

يطلق عىل دراسة كيفية تفاعل العقاقري واألدوية مع األنسجة الحية لغـرض عـالج األمـراض واإلصـابات 

ويـة لـسلوك الخليـة والحاالت املرضية األخرى اسم علم الصيدلة، وهو يشتمل عىل فهـم الكيميـاء الحي

 .وكيفية استخدام املواد الكيميائية لتغيري هذا السلوك وجعله يف مصلحة املريض

عنـدما مكنـت معرفـة علمـي الكيميـاء  بدأ علم الصيدلة يف االنطالق يف منتصف القـرن التاسـع عـرش

ن وصـفات  التي كانت مـن قبـل عبـارة عـ-تطبق عىل تطوير العقاقري أن واألحياء الوسائل العلمية من

علـم الـديناميكا الدوائيـة : اليوم ينقسم علم الـصيدلة إىل قـسمني. قامئة عىل الخرافات واملنطق الهش

 كيفيـة امتـصاص -تـأثري الجـسم عـىل األدويـة( ، وعلم الكيناتيكـا الدوائيـة)تأثري العقاقري عىل الجسم(

 )الجسم للعقار ومتثيله وإخراجه

 املطهرات

ًل ظهـور املطهـرات عمـال ملوثـا مـام أدى إىل وفـاة عـدد كبـري مـن كانت العمليات الجراحية قب

املرىض بسبب العدوى البكتريية التي انتقلت إليهم بسبب تعرض أعضائهم الداخلية أثنـاء إجـراء 

 عنـدما قـام الطبيـب اإلنجليـزي 1867ًالعملية لظروف غـري مناسـبة، لكـن هـذا تغـري متامـا عـام 

 بتعقـيم املعـدات -مل األحياء الفرنيس لويس باسرت يف البكتريياً بناء عىل أبحاث عا-جوزيف ليسرت

الجراحية وجروح املرىض باسـتخدام حمـض الكربوليـك؛ حيـث الحـظ بعـد اسـتخدامه انخفـاض 

البكرتيا تحتاج إىل مصدر للغـذاء، وإىل الرطوبـة  أن ملحوظ يف عدد حاالت العدوى، فأدرك ليسرت

ات ببساطة متنع البكرتيا من الوصول إىل هـذه املغـذيات،  املطهروأن لتنمو وتزدهر، كسچنيواألو

 فكرة ارتداء قفازات نظيفة أثناء الجراحـة وأرص عـىل رضورة قيـام إدخالليسرت استمر يف  أن كام

مـن املطهـرات الحديثـة . الجراحني غسل أيديهم مبحاليل مطهرة قبل إجراء العمليـات الجراحيـة

 ويـسمى غـسول. دروچني واليـودهيـبوريـك، وبريوكـسيد الشائعة االستخدام اإليثانول، وحمض ال
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 .ًتكرميا السم جوزيف ليسرت" ليسرتين"الفم املطهر باسم 

 املسكنات

 اإلصابة باسم املسكنات، ويطلق عليها يف لغتنـا أوتعرف العقاقري التي تخفف اآلالم الناتجة عن املرض 

 أوار الذي تـسلكه إشـارات األمل نحـو املـخ،  عن طريق سد املسأما تعمل هي، و)قاتالت األمل(الدارجة 

وتختلـف املـسكنات عـن . تغيري تفسري املخ لهذه اإلشارات بحيث ال يتعرف عليها باعتبارها إشارات أمل

 . فقدان الوعيأو فقدان تام للشعور يف منطقة محددة أمااملواد املخدرة التي تسبب 

الدرجـة الـسفىل تكـون : مكون من ثـالث درجـاتتصنف منظمة الصحة العاملية املسكنات يف سلم أمل 

لألمل الخفيف وتضم املسكنات التي تؤخذ بدون وصف الطبيب 

 فهـى الدرجـة املتوسـطة أماني، فالباراسيتيمول، واإليبوبرو: مثل

 أمــاالعقــاقري القامئــة عــىل األفيــون الــضعيف مثــل الكــودايني، 

 محجــوزة لــألمل الــشديد وتحتــوى عــىل فهــىالدرجــة العلويــة 

املورفني، والدايامورفني : العقاقري املشتقة من األفيون القوي مثل

مــسكنات األمل الواقعــة يف . وينهــريًاملعــروف أيــضا باســم ال

: الدرجتني املتوسطة والعليا لهـا عـدد مـن اآلثـار الجانبيـة مثـل

 .القيء، واإلمساك ولها القدرة عىل إصابة املريض باإلدمان

 املضادات الحيوية

.  تثبط منو البكرتيـا وخاصـة البكرتيـا املـسببة للمـرضأومركبات كيميائية تدمر  هي لحيويةاملضادات ا

وصفت عمليات املضادات الحيوية ألول مرة يف القرن التاسع عرش عىل يد عامل األحياء الدقيقة الفرنيس 

وقـف منـو لويس باسرت، والطبيب األملاين روبرت كوخ الذين الحظـا قـدرة بعـض أنـواع البكترييـا عـىل 

 .الجمرة الخبيثة
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م أول مضاد حيوي طبيعي وهو البنـسلني، ويف 1921عامل األحياء االسكتلندي ألكساندر فليمنج عام اكتشف 

وعـامل الكيميـاء أملـاين املولـد ) هـوارد فلـوري( استنبط كل من عامل الصيدلة األسرتايل 1939وقت الحق، عام 

وكان ذلك يف الوقت املناسب حيث . ً ميكن التحكم فيه رسيرياكيفية تنقية البنسلني بشكل) إيرنست تشني(

ذلك أدى إىل إنقاذ حياة املاليـني مـن املـوت بـسبب الجـروح  أن كانت الحرب العاملية الثانية قامئة ويعتقد

 .م1942عام " مضاد حيوي"مصطلح ) سيلامن واكسامن(وقد صاغ عامل األحساء األمرييك . امللوثة

وية عن طريق التداخل مع املسارات الكيميائية التي تعتمد عليها البكترييـا بيـنام تعمل املضادات الحي

قد يعني ذلك تعطيل العمليات التي تحصل . متسها أن ترتك املسارات املوجودة يف الخاليا البرشية دون

خرية ثار القلق ويف اآلونة األ.  التي تبني البكترييا عن طريقها أغشية لخالياهاأوبها البكترييا عىل الغذاء 

 . حول بعض سالالت البكترييا التي بدأت تصبح مقاومة للمضادات الحيوية متحولة إىل بكترييا خارقة

 ريوساتفاللقاحات ومضادات ال

، ولكنها تصبح عدمية الجدوى يف  يف القضاء عىل العدوى البكترييةاملضادات الحيوية عادًة وسيلة فعالة

وبدال من املضادات . ًريوسات مختلفة متامافالكيمياء الحيوية لل أن  حيث-ريوسية فمواجهة اإلصابات ال

تعمل اللقاحات عن طريق . ريوساتفالحيوية هناك عقاقري مختلفة تعرف باسم اللقاحات ومضادات ال

ريوس تـم استئـصال املـادة فـ أو - املـواد الكيميائيـةأو بفعـل الحـرارة -ريوس ميتف بأماحقن املريض 

ريوس غـري النـشط عـىل فـًرية منه وترك الغالف الربوتيني املحيط به فقط، ويعمل هـذا الالچينية الخط

 .ريوس ومهاجمتهافُّتدريب جهاز املناعة عىل تعرف هذه الساللة من ال

يعطى قبل اإلصـابة وذلـك إلمهـال الجهـاز املنـاعي الوقـت  أن املصل هو إجراء وقايئ يجب

ريوس بالفعـل، فالبـد مـن عالجـه فض قد أصـيب بـال إذا كان املريأماريوس، فللتكيف مع ال

 تحـدد أنهـا تشبه املضادات الحيويـة، حيـث هيريوسات، وففباستخدام العقاقري املضادة لل

ريوس وتعطلهــا، مثــل عقــار التــاميفلو املــضاد فــاألداءات الكيميائيــة التــي يعتمــد عليهــا ال

  ريوس اإلنفلـونزا يففـريوس الذي يعمل عن طريق منـع عمـل اإلنـزيم الـذي يـستخدمه فلل
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ريوس وبالتـايل إعطـاء الجهـاز فـنسخ نفسه من الخاليا املصابة مام يساعد عىل إبطاء عمليـة انتـشار ال

 .ًاملناعي وقتا أطول لتدمريه

 املواد املثبطة للمناعة

ريوسات بتقـديم يـد العـون للجهـاز املنـاعي مـن أجـل درء فيف حني تقوم األمصال والعقاقري املضادة لل

 وتحتـاج إىل كـبح جامحهـا عـن طريـق -ألـد أعدائـه هـي ًدوى، أحيانا تكون مناعة الجـسم نفـسهاالع

التهـاب املفاصـل الروماتويـدي : بعض الحـاالت املرضـية مثـل. استخدام عقاقري تسمى مثبطات املناعة

عـن -يمة  تحث الجهاز املناعي عىل اعتبار الخاليـا الـسلأنها مبعنى -والذئبة تكون أمراض ذاتية املناعة

يف حاالت زراعة األعضاء يحاول الجهاز املناعي تـدمري األنـسجة .  خاليا غازية ومهاجمتها-طريق الخطأ

 .الغريبة املوجود يف األعضاء الجديدة فتربز أهمية هذه العقاقري

تعكس الرضر الناتج عن االستجابات املناعيـة غـري املرغـوب فيهـا عـن  أن ميكن للمواد املثبطة للمناعة

 خاليا الدم البيضاء التـي تـتم مـن خاللهـا االسـتجابة -يق تثبيط إنتاج الجسم من الخاليا الليمفاويةطر

 باإلضافة أنها ال تعمل بشكل انتقايئ، مبعنى أنهاويكمن الخطر يف استخدام مثبطات املناعة يف . املناعية

ة الجهـاز املنـاعي عـىل مواجهـة إىل تثبيطها لالستجابات املناعية غري املرغوب فيها، فإنها قد تـشل قـدر

اإلصابات الحقيقية باإلضافة إىل قدرتها عىل التسبب يف آثار جانبية مثل ارتفـاع ضـغط الـدم، وحـدوث 

 . التليف الكبدي والفشل الكلوي

 العالج الكيميايئ

 عىل عكس -العالج الكيميايئ هو استخدام العالج بالعقاقري الكيميائية ملكافحة الرسطان 

ويـشتمل العـالج الكيميـايئ للـرسطان عـىل . إلشعاعي، والذي يـستخدم اإلشـعاعالعالج ا

مزيج من املواد الكيميائية السامة التـي تقتـل بـشكل انتقـايئ أي خاليـا تنقـسم وتنمـو 

بعـض الخاليـا الـسليمة يف الجـسم تنقـسم  أن  كام تفعل الخاليا الـرسطانية، إال-برسعة 

 ،)ك يتـسبب العـالج الكيميـايئ يف سـقوط الـشعرلـذل(بصيالت الشعر : ًأيضا برسعة مثل
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مـام يـؤدي إىل تـورم يف (، والجهاز الهـضمي )مام يتسبب يف انخفاض يف عدد خاليا الدم(ونخاع العظم 

 .الغثيان واإلجهاد وقمع النظام املناعي: وهناك آثار جانبية أخرى مثل). الجهاز الهضمي

 أن الرسطان أثناء الحرب العاملية الثانيـة عنـدما لـوحظبدأ استخدام العالج الكيميايئ يف معالجة مرض 

التعرض لسالح غاز الخردل الكيميايئ أدى إىل انخفاض عدد خاليا الدم البيـضاء، وعنـدما حقـن األطبـاء 

بعد ذلك املادة السمية النشطة من غاز الخردل إىل مجرى دم املرىض الذين يعانون من رسطان الغـدد 

 . تحسنت حالتهم-يا الليمفاوية خاليا الدم البيضاء  رسطان الخال-الليمفاوية 

 القتل الرحيم

يعرف التدخل الطبي املتعمد إلنهاء حياة املريض من أجل إعفائهم من املعاناة التي ال داعي لها باسـم 

 .القتل الرحيم

 عـىل  بالنـسبة للبـرش-الذي يقوم فيه الطبيب بنفسه بهذا اإلجراء عـىل املـريض-القتل الرحيم النشط 

ًاألقل محرم قانونيا يف بعض الدول، لكن يف سويرسا عىل سبيل املثال يجوز للطبيب مساعدة املريض يف 

يكـون  أن يقدم للمـريض وسـيلة إلنهـاء حياتـه، لكـن يجـب أن االنتحار، بعبارة أخرى، يسمح للطبيب

 .املريض هو من ينفذ ذلك بنفسه

ية تقدم مساعدات عىل االنتحار للمرىض الذين ال مؤسسة سويرسية غري ربح هي )Dignitas(ديجناتس 

 .يرجي شفاؤهم

يشمل الربوتوكول قيام املريض بتعاطي جرعة قاتلة من حامض الرببيتوريك املـسكن بنتوباربيتـال عـن 

طريق الفم، والذي يسبب النعاس أوال يليه تخـدير كامـل للجـسم، ثـم دخـول يف غيبوبـة، والوفـاة يف 

ً شخصا عىل إنهـاء 840 قد ساعدت أنها 2008ت هذه املؤسسة يف مارس عام  دقيقة، وقد زعم30غضون 

 .حياتهم
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 الجراحة

 الجراحة العامة

 معالجة األنسجة الداخلية باسم أو تعديل أويعرف أي إجراء طبي يتضمن دخول جسم املريض إلزالة، 

 .الجراحة العامة

 حيـث كـان القـدماء -أشكالها هو الثقـبوللجراحة تاريخ طويل مذهل يرجع إىل آالف السنني، وأقدم 

، ومل "إطـالق رساح الـشياطني" ذلك سـيعالجهم عـن طريـق أن ًيثقبون جامجم املرىض العقليني اعتقادا

ًتصبح الجراحة قامئة عىل علم متني إال يف العـصور الحديثـة نـسبيا، وكـان اكتـشاف التخـدير يف القـرن 

ًهرات كان تطورا عظيام ساعد عىل تقليل خطر العـدوى، اكتشاف املط أن التاسع عرش إنطالقة كربى إال ً

 .وكذلك اكتشاف نقل الدم الذي مكن األطباء من السيطرة عىل فقدان الدم أثناء الجراحة

 مواد التخدير

 -عقاقري تعطى للمرىض قبل خضوعهم لعملية جراحية، وذلك لوقف حاسـة الـشعور هي مواد التخدير

 خالل الجسم كله كام يف حالة أو، )تخدير موضعي(العمليات الصغرية  يف موضع محدد كام يف حالة أما

، وأول إجراء جراحي استخدم فيه مـواد تخـدير كـان عـىل يـد )تخدير كيل(العمليات الجراحية الكربى 

 بعد تخدير املريض أوال 1846طبيب األسنان األمرييك ويليام مورتون الذي أجرى عملية خلع رضس عام 

 .ام هو ثنايئ إيثيل األيثريباستخدام مخدر ع

ويدخل ، ًعقار واحد يؤخذ عن طريق الحقن غالبا: مواد التخدير العام الحديثة مقسمة إىل عدة مراحل

 the barbiturate sodium( االختيار الشائع هو مسكن بنتوثال الصوديوم -املريض يف حالة تخدير غري واع

pentathol(ًوتكون غالبـا عـن طريـق التـنفس مـن خـالل " وفلورانسيف: "، ثم مادة كيميائية أخرى مثل

 .  ويستخدم لإلبقاء عىل حالة التخدير أثناء إجراء العملية-قناع

ــشة ــدعو للده ــا ي ــة أن م ــدير العام ــواد التخ ــل م ــة عم ــد كيفي ــشكل مؤك ــرف ب ــد يع   أن  إال-ال أح
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تخدام إحـدى تلـك زه للخضوع لعملية جراحية كربى بـدون اسـهيًعدد قليل جدا من الناس قد يتم تج

تحقن هذه املواد من .  مفهومة- عىل عكس مواد التخدير العامة-املواد، بينام مواد التخدير املوضعية 

ِخالل الجلد، وتقوم بوظيفتها التخديرية عن طريق تثبيط تدفق اإلشارات الكهربية إىل الخاليا العصبية 

 .املنترشة حول موضع الحقن

 البرت

ًاد التخديرية، كانت الجراحـة عنيفـة، وكانـت الـرسعة شـيئا معتـادا لتقليـل قبل اكتشاف خصائص املو ً

 وكانت هذه العمليات -فقط العمليات البسيطة هي العمليات الجراحية املتاحة أن املعاناة، مام يعني

 .يف معظم األحيان عمليات برت

لتـي تكـون مـصابة إىل  أجـزاء أخـرى مـن الجـسم واأو إجراء يستخدم إلزالة األطراف هيعمليات البرت

ميكـن .  خالل حـاالت مثـل حـاالت تعفـن الـدم-درجة ال ميكن عالجها وتهدد صحة باقي أجزاء الجسم

ً أجزاء الجسم التي تسبب أملا مزمناأوًإجراء عمليات البرت أيضا يف املناطق التي سيطر عليها الرسطان،  ً. 

يني ملنـع النزيـف، ثـم شـق العـضالت تجـرى عمليـات البـرت عـن طريـق ربـط الـرشا، يف الوقت الحاىل

باستخدام مرشط واستخدام منشار كهربايئ لقطع العظام، ويف النهاية يخيط الجلد فوق الجذع، وميكـن 

 .فيام بعد تركيب أطراف اصطناعية لتقليل اإلعاقة

 جراحة ثقب املفتاح

 وسـائل التـدخل إحـدى هـي  لنستخدم اسمها العلمي، جراحة مناظري الـبطن،أو -جراحة ثقب املفتاح

ويـتم ، الجراحي البسيط، حيث يعمل الجراحون من خالل شقوق صغرية طولهـا ال يزيـد عـن سـنتيمرت

إدخال أدوات جراحية ذات مقابض طويلة داخل الشقوق مصحوبة بآلة تصوير تشبه املنظـار وتـسمى 

 ثـاين أكـسيد الكربـون ًغالبا يستخدم غـاز. ، إلرشاد حركة األدوات الجراحية)laparoscope(منظار البطن 

ًتـستخدم هـذه التقنيـة غالبـا إلزالـة حـصوات . لتضخيم البطن مام يعطي مساحة عمل أكرب للجراحني

 تقليــل فقــد الــدم، وتعجيــل وقــت -املــرارة، وإزالــة أورام املعــدة، وإصــالح الفتــق، وفوائــدها عديــدة
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. مية املسكنات املطلوبة بعد الجراحةوتقليل ك) ًغالبا يغادر املرىض املستشفى يف اليوم ذاته(االستشفاء 

هو أول من أجرى عمليـة جراحـة منـاظري إلنـسان ) هانز كريستيان جاكوبيس(الطبيب السويدي كان 

عـىل تجويـف الـبطن؛ ) laparoscope(باملعنى الدقيق للكلمة، يقترص مصطلح منظار الـبطن . 1910عام 

لجسم، وتعرف جراحات الـصدر باسـم تنظـري حيث تطبق جراحة ثقب املفتاح عىل الجزء العلوي من ا

 .الصدر

 جراحة التجميل

ــة التــي تتــضمن  تقــع اإلجــراءات الجراحي

ــسجة  ــاء األن ــادة بن ــة إلع ــات ترميمي تقني

 إصـابة أو املشوهة بسبب مرض أوالتالفة 

تحت مظلة جراحة التجميل، لـيس هنـاك 

 تشري -استخدام للبالستيك يف هذه الجراحة

وقد أجريت تقنيات إعادة البناء األساسية منـذ آالف . إىل إعادة تشكيل الجسم) plastic(كلمة بالستيك 

مبامرسـة تقنيـات إعـادة تـشكيل ) سـورشاتا(م قام الجراح الهندي .ق600السنني، ففي الهند حوايل عام 

 أن ، كـام)nose jobتشيع معرفتها باسم ( تقنية تجميلية تسمى عملية تجميل األنف هي و-أنف املرىض

 .ومان القدماء أجروا عمليات إلزالة الندباتالر

يف التاريخ الحديث، كان أول شخص يعرتف بالخضوع لجراحة تجميليـة هـو بحـار البحريـة الربيطانيـة 

 -)هارلود جيليس(الذي فقد جفنيه يف موقعة جوتالند يف الحرب العاملية األوىل فقام الجراح ) والرت يو(

يف الوقـت الحـايل، .  بعملية ترقيع جلـد إلصـالح هـذا التلـف-تجميلية أبو الجراحات الاآلنالذي يعترب 

ًتزدهر صناعة جراحات التجميل التجميلية التي تتعامل مع كل يشء بدءا من جراحات تجميـل الثـدي 

 .حتى عمليات شد الوجه
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 جراحة العيون

دسـة  تشمل عمليـات تـصحيح إعتـام عهيفرع متخصص من فروع طب العيون و هي جراحة العيون

 تغيـري الخـصائص البـرصية للقرنيـة يف أو، )املعروف باسم املياه الزرقـاء(العني، وتصحيح تلف العصب 

 احتيـاج املـريض إىل اسـتخدام أجهـزة تـصحيحية هي مام ين-مقدمة العني بهدف تصحيح عيوب النظر

 .مثل النظارات

الذي يـستخدم لتـصحيح عيـوب " عالج العني بالليزر"نوع جراحة العيون الذي يألفه معظم الناس هو 

ًاإلبصار، وهو يعـرف أيـضا باسـم تـصحيح البـرص تفتيتيـا  ً)photorefractive keratectomy( وهـو يعمـل ،

ًباستخدام شعاع ليزر يقوم حرفيا بحرق أجزاء ضئيلة من القرنية معيدا تشكيلها لتغيري طريقـة كـرسها  ً

، ومـد )قـرص النظـر(الج الحاالت مثـل الحـرس ألشعة الضوء الساقطة عليها، وميكن استخدام ذلك يف ع

تكون دائريـة مـام  أن حيث تكون القرنية بأكملها بيضاوية بدال من(، واالستجامتيزم )ُبعد النظر(البرص

 ).يجعل الرتكيز أكرث صعوبة

 جراحة املخ

ي جراحة املخ اسم يطلق عىل أي إجراء جراحي ينفذ يف الجمجمة، وعادة يسبق جراحة املخ تصوير طب

مكثف للدماغ، بحيث ميكن التخطيط للعملية بدقة، ثم يقوم الجراح بوضع املريض تحت تخدير عـام 

 حيث يفتح الرفرف العظمي يف جمجمة املريض عـادة عـن طريـق حفـر -بفتح القحف/ ويقوم بشق 

 كـنومي. ثقوب صغرية ثم القطع بينها باستخدام منشار كهربايئ، مام ميكن الجراح من الوصول إىل املـخ

 إزالـة أوالستئصال أورام املخ، ولوقف النزيـف، :  عىل سبيل املثال-ًتجرى جراحات املخ لعدة أسبابأن 

ويعترب مجال جراحة املخ مجاال . تجلطات الدم الناتجة عن بعض الحاالت الطبية مثل الجلطة الدماغية

العصبي املركزي، مبا يف ذلك ًفرعيا لجراحة األعصاب التي تشتمل كل الجراحات التي تجرى عىل الجهاز 

 .الحبل الشويك

ًنوعـا مـن جراحـات املـخ ) إيجاس مونيز(يف بدايات القرن العرشين طور الجراح الربتغايل 

 أمـا تتـضمن هـيات النفسية وعرف هذا النوع باسم الجراحـة الفـصية، واإلضطرابلعالج 
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ال أدوات حـادة مـن خـالل  تعريضها آلالم محـسوسة عـن طريـق إدخـأوتدمري أجزاء من مخ املريض 

 .ًحمدا هلل، الجراحات الفصية أصبحت نادرة يف هذه اآلونة. ثقوب يف الجمجمة

 الجراحة اآللية

استخدام إنسان آيل يتم الـتحكم فيـه عـن  هي من التطورات املذهلة التي لحقت جراحة ثقب املفتاح

  ليس من الرضوري ليد الجـراحإنه تعني جراحة ثقب املفتاح. ُبعد إلجراء التدخالت الجراحية البسيطة

 جميع الجـروح وغـرز الخياطـة عـن طريـق أدوات دقيقـة تـدخل مـن خـالل -تكون داخل املريضأن 

ًالشقوق مام أتاح للجراحني تشغيل هذه األدوات ميكانيكا عن طريق وحدة تحكم ليست بالرضورة يف 

 ! نفس الدولة يف-بالفعل-نفس غرفة الجراحة، وال يف املستشفى نفسه، وال حتى 

لالســتخدام " دافنــيش"، وافقــت إدارة العقــاقري الفيدراليــة األمريكيــة عــىل نظــام آيل يــسمى 2000عــام 

يقف الجراح ويوزع نظرته عـىل األدوات، وشاشـة  أن يف جراحات ثقب املفتاح التقليدية البد. الرسيري

 مـن الراحـة أثنـاء العمليـات  مـن أجـل املزيـد-للجـراحني الجلـوس" دافنيش" العرض بينام يتيح نظام 

هناك اثنان من املناظري تعطـي رؤيـة مجـسمة كاملـة، بيـنام تـستخدم اليـد والقـدم ضـوابط . الطويلة

يف . ً ومبعدل حركة أكرب كثريا مـن املتـاح لليـد البـرشية ومفاصـل الرسـغ-لتشغيل اآلالت يف وقت واحد

ُيات جراحية عن بعد كبري، عىل سبيل املثال، املستقبل، ميكن للجراحني استخدام هذا النظام إلجراء عمل

ميكن الختصايص جراحة كبري يف الواليات املتحدة إجـراء عمليـة عـىل جنـدي مـصاب يف سـاحة معركـة 

 .بعيدة
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 زراعة األعضاء

 نقل الدم

قنية طبية منقذة للحياة تسمح للدم  تهي

 أوالذي يفقده املـريض نتيجـة إصـابة مـا 

نتيجة عملية جراحية بالتجديد مـن خـالل 

وملحـاوالت نقـل الـدم . تربع شخص سـليم

ــل يرجــع إىل القــرن الخــامس  ــاريخ طوي ت

 عرش، ويتضمن حتى نقل دم الخراف إىل أوردة البـرش، وكانـت أول عمليـة نقـل دم بـني إنـسان وآخـر

عمليـة نقـل الـدم مل  أن إال) م1818جـيمس بالنـديل عـام (تنجح حًقا أجراها طبيب التوليد اإلنجليزي 

 أن وقـد وجـد.  عندما اكتشفت فصائل وتحت فصائل الـدم1901ًتصبح شكال معتمدا للعالج حتى عام 

عـن عـرش اكتشف بعد مـا يزيـد قلـيال . خلط فئات دم معينة يؤدي إىل تفاعالت خطرية لجهاز املناعة

يزيد مدة صالحيته، وبالتايل متكني بنوك الـدم؛ حيـث  أن إضافة مضادات التجلط للدم ميكن أن سنوات

يف الوقـت الحـايل يفحـص . ميكن تخزين إمدادات الدم املتربع به ويستخدم لعالج مرىض عنـد الطلـب

دي، ثم يتم فـصله إىل  االلتهاب الكبأوريوس اإليدز فالدم املتربع به للبحث عن مسببات األمراض مثل 

 . والتي يتم رصفها عىل حدة وفًقا الحتياج املرىض-خاليا حمراء وصفائح دموية،و بالزما

 زراعة األعضاء

 يف بوسـطن، ماساتـشوستس 1954أجريت أول عملية ناجحة لزراعة األعضاء البرشية عام 

 ة أعـضاءعندما تلقى مريض ما كليـة مـن توأمـه، ومنـذ ذلـك الحـني قـام األطبـاء بزراعـ

 القلـب، والـرئتني، والكبـدن والبنكريـاس باإلضـافة إىل أنـسجة مثـل الجلـد : أخرى مثـل

  بالتـايل-ً، كان املتلقي واملتربع توأمـا متطابًقـا چينيـا1954يف عملية بوسطن عام . والقرنية

  يف عمليـات زراعـةأمـا.  مل يكن هنـاك احـتامل رفـض الجهـاز املنـاعي للمتلقـي الكليـة

 فئات الدم املسموح التربع بها فئات دم املستقبل

A A or O 

B B or O 

AB A, B, AB or O 

O O 



 61 الصحة والطب

 
ً تتضمن غالبا تناول املتلقى عقاقري تثبيط املناعة، - التي يكون فيها املتربع أي شخص-لحديثة  األعضاء ا

 مثل زراعـة -ويف السنوات األخرية أصبح يف اإلمكان إجراء عمليات زراعة أعضاء أكرث غرابة من ذي قبل

 . رفضهااألطراف، وزراعة الوجه، والعالج بالخاليا الجذعية إلمناء أنسجة مزروعة ال يتم

 الزراعات السيربانية

عبارة عن نقـل األجـزاء العـضوية للجـسم مـن شـخص  هي أحدث تطور عمليات زراعة األعضاء، التي

 تطـور هـيانـدلعت بعـد ذلـك أال و أن لشخص، ثورة يف مجال الطب، لكن هناك ثورة أخرى مل تلبـث

دية وظائف نظائرها األصلية وتعرف األعضاء الصناعية املصنوعة من البالستيك واملعادن والتي ميكنها تأ

باسم الزراعات السيربانية، واألجهزة السيربانية األوىل التي زرعت يف الجسم كانت أجهزة ضبط رضبات 

 أجهزة إلكرتونية تعمل عىل تنظيم رضبات القلـب عـن طريـق توصـيل رضبـات إيقاعيـة هيالقلب، و

 .كهربائية منتظمة تحايك انقباض عضلة القلب

ًومقرها يف أريزونا قلبا اصطناعيا كـامال قابـل للزراعـة أطلـق  - ة األخرية طورت رشكة سينكارديايف اآلون

ً متت املوافقة عليه باعتباره حـال مؤقتـا للمـرىض 2004، ويف عام )CardioWest(عليه اسم كارديو ويست 

 تـأقلموا مـع  مـريض800أكرث مـن  أن  زعمت الرشكة2010الذين ينتظرون زراعة قلب عضوي، ويف عام 

ويف الوقت نفسه زرعت قواقع اصطناعية ملرىض آخرين إلصالح السمع التـالف، وأجريـت . هذا الجهاز

 وقـد -العديد من األبحاث حول الزراعات السيربانية للعيون عن طريق ربط العـصب البـرصي بكـامريا

 .القت بعض النجاح

 زراعة األطراف

 املستفيد من أول عملية زراعة يـد يف العـامل بعـد أصبح النيوزنالندي كلينت هاالم 1998عام 

فقد يـده اليمنـى يف حادثـة منـشار دائـري، وخـالل سـنتني تعلـم هـاالم اسـتخدام اليـد أن 

 ًالجديدة، ومتكن من استخدامها حتى يف الكتابة ومع ذلك يف نهاية املطاف بـرتت بنـاء عـىل
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 . مل يكن يشعر بالراحة يف وجودهاألنه؛ 2001 طلبه عام 

حة عىل املدى البعيد أجريت يف لويسفل، كنتـايك لألمـرييك مـاثيو سـكوت  أول عملية زراعة يد ناجأما

 ومن ضمنها عدد مـن العمليـات -، ومنذ ذلك الحني أجريت العديد من زراعات اليد الناجحة1999عام 

 12سـاعات إىل  8وتستغرق عملية زراعة اليد ما بني . املزدوجة، أي زراعة اليد اليمنى واليرسى للمريض

يتنـاول املـريض مثبطـات مناعـة طاملـا رغـب يف  أن ها شأن أي عملية زراعـة أعـضاء، البـدساعة، وشأن

 .الحفاظ عىل األعضاء الجديدة

 )xenotransplants(نقل األعضاء من الحيوانات 

هـو :  تلقى مئات اآلالف من املرىض صاممات قلب بديلة من مـصدر غريـب إىل حـد مـا1975منذ عام 

يست مكونة من مواد حية، ويتم معالجتها قبل االستخدام حتى ال متنح لهم هذه الصاممات ل. الخنازير

 كبـد أوفرصة إدخال أي نوع من العدوى، لكن ماذا يحدث إذا كان من املمكن لإلنسان استقبال قلـب 

 املعروفـة باسـم نقـل -كامل من خنزير؟ التقدم يف التعديل الورايث يعمل عـىل تحقيـق تلـك اإلمكانيـة

 . وتقريبها إىل عامل اإلمكانية-)xenotransplants(لحيوانات األعضاء من ا

ريوسـات فهـذه العمليـات قـد تفـتح البـاب عـىل مـرصاعيه ل أن أعرب بعض األطبـاء عـن قلقهـم مـن

وبخاصـة ألن املـريض يحتـاج إىل جرعـات كبـرية مـن مثبطـات -الحيوانات للدخول إىل جـسم اإلنـسان

، لكـن )VCJD(ريوس كروتزفيلد جـاكوب ف، و)AIDS(وس اإليدزريفوقد حدث ذلك يف املايض يف . املناعة

 مشكلة قلة عدد األعضاء املتاحـة هيزراعة أعضاء الحيوانات داخل أجسام البرش قد تن أن من املحتمل

 .ً حاليا ميوت نصف مرىض زراعة األعضاء أثناء تواجدهم عىل قوائم االنتظار-اآلنللزراعة السائدة 

 لجذعيةالعالج بالخاليا ا

 نـوع مـن الخاليـا املتغـرية التـي تنمـو متحولـة إىل أي نـوع آخـر مـن هـي چنينيـةالخاليا الجذعيـة ال

 أول نــوع مــن الخاليــا يتواجــد هــي وهــذه الخاليــا.  املــخأو الجلــد أو مثــل الــدم - أنــسجة الجــسم
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 .)fetus()2(لتي تحوله إىل جنني يبدأ يف اكتساب البنية ا أن قبل )embryo()1( يف الجنني 

ً فـيمكن نظريـا چنينية الخاليا الجذعية الأمامن األخطار الرئيسة لعمليات زراعة األعضاء رفض العضو، 

يعمـل . ًاستخدامها يف إمناء انسجة زراعة مامثلة چينيا للمريض وبالتايل لن يرفضها جهازه املنـاعي أبـدا

نساخ املريض؛ حيث يعرف ذلك باسم االستنساخ العالجي ويـتم العالج بالخاليا الجذعية عن طريق است

 الطريقة نفسها املستخدمة يف تخليق الثدييات املستنسخة مثـل -عن طريق نقل نواة الخلية الجسدية

 چنينيةويتم إيقاف هذه العملية عند مرحلة الجنني حيث يتم سحب الخاليا الجذعية ال. النعجة دوليل

عد ذلك حقنها يف املريض وتطويعها للنمو متحولة إىل نوع الخلية املطلوب أميا من الجنني والتي ميكن ب

 .كان لتعويض التلف الحادث نتيجة األمراض الخطرية مثل الرسطان، وأمراض القلب، وإصابات الدماغ

 

 

                                                 
 ) أسابيع عىل الحمل8جنني قبل مرور (مرحلة املضغة  )1(

  أسابيع من الحمل8الجنني بعد مرور  ) 2(
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 زراعة الوجه

ضـوا طريقة لجلب بعض مظاهر الحيـاة الطبيعيـة مـرة أخـرى لألشـخاص الـذين تعر هي زراعة الوجه

 وجدت السيدة الفرنسية إيزابيل دينـوار نفـسها يف هـذا 2005عام . لحوادث أدت إىل تشوهات عميقة

ًنهشها كلبها نهًشا وحشيا تاركًا الجزء السفيل من وجهها يف حالة يرىث لها، فقام الجـراح  أن املوقف بعد

جه دينوار عن طريق ترقيع الفرنيس جون مايكل ديربند يف شهر نوفمرب من العام نفسه بإعادة ترميم و

 قالت 2008يف عام . ً تم أخذه من متربع متوىف حديثا- مبا فيها األنف والفم-مثلث كبري من خاليا الوجه

 كـان بأنـه عىل الرغم مـن اعرتافهـا - تتمتع بحاسة الشعور يف برشتها الجديدة بشكل كامل أنهادينوار 

العام نفسه أعلـن فريـق آخـر يف فرنـسا عـن أول ويف . من الصعب التأقلم مع امتالك وجه شخص آخر

 .عملية زراعة وجه كامل ناجحة لرجل شوهته أورام الوجه

ًبعد هذه الجراحة ال يصبح وجه املتلقي شبيها لوجهـه القـديم وال لوجـه املتـربع بـل يكـون شـبها مـا  ً

لحـال يف جميـع عمليـات وكام هـو ا. مالمح املتربع متتد عىل عظام املتلقي وبنية عضالته أن  إال-بينهام

يتناول املتلقـي مثبطـات مناعيـة بـشكل مـستمر ملنـع األنـسجة الجديـدة مـن  أن زراعة األعضاء، البد

 .التعرض للرفض

 الطب الحديث

 الطب املستند إىل دليل

جميع األدوية والعمليات الرسيرية التي يصفها األطباء مبنية عـىل  أن ًيف عرص العلم، قد تتوقع منطقيا

ًوال زال بعض األطبـاء حتـى وقـت قريـب يأخـذون قـراراتهم بنـاء عـىل تفـضيالت . لمية سليمةأدلة ع

ً تحديدا، ما قد أفلح مع العدد القليل نـسبيا مـن املـرىض -ًشخصية وبناء عىل عينات إحصائية محدودة ً

 . الذين عالجوهم هؤالء األطباء أنفسهم

 مـن الوصـول الـسهل اآلن متكـن األطبـاء  فقد بدأ املنطق يف تويل زمام األمور بفضلاآلن أما

ويعـرف الـسعي .  حول العاملاآلخرينلبيانات التجارب الرسيرية، وتسجيالت خربات األطباء 

ًإىل تقييم فعالية العالجـات املختلفـة تقيـيام علميـا باسـم الطـب املـستند إىل دليـل  تقـوم. ً
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 -ً الطبية بناء عىل موثوقية هـذه األدلـةالخدمات الصحية بتشغيل نظام لتقييم األشكال املختلفة لألدلة

 . التي ترتاوح بني النتائج الدقيقة للتجارب الرسيرية وصوال إىل آراء األطباء املبنية عىل خرباتهم الرسيرية

 التجارب الرسيرية

م تجربة تاريخية؛ حيث أخذ مجموعـة مكونـة 1747أجرى جراح البحرية األسكتلندية جيمس ليند عام 

ًبحارا يعاين مـن مـرض اإلسـقربوط وقـسمهم إىل سـتة أزواج، وأعطـى كـل زوج ملحًقـا من اثني عرش 

. وآخرين أخذوا بعض خلطات الثوم، أعطى بعضهم عصري التفاح، والبعض اآلخر خل-لحصصهم اليومية

ًالتي أظهرت نجاحا أكرب وتعافت بالفعل من املرض خـالل  هي املجموعة التي أخذت الفواكه الحمضية

سـبب داء اإلسـقربوط هـو  أن اآلن ويعـرف - وبذلك يكون ليند قد أجرى أول تجربة رسيريةستة أيام،

 .يتامنيفيتامني ج، والفواكه الحمضية غنية بهذا الفنقص 

 عـن طريـق تقيـيم تـأثري األدويـة - يف الوقت الحايل، تجـرى التجـارب الـرسيرية عـىل نطـاق أوسـعأما

أفـضل . تطـوعني الختبـار فعاليتهـا وتقيـيم آثارهـا الجانبيـةالجديدة املرشحة، والعالجات عىل آالف امل

ًالتجارب الرسيرية تخترب عقارا معينا ضد عقار آخر وهمي، ويكون اختيـار األشـخاص الـذين يحـصلون  ً

 ويعرف ذلك باسم التجربـة -ًعىل العقار الحقيقي وأولئك الذين يحصلون عىل العقار الوهمي عشوائيا

باء الـذين يجـرون هـذه االختبـارات وال املـرىض الـذين تجـرى علـيهم هـذه  فال يعرف األط-العشوائية

ميكـن تحـسن ". التعميـة املزدوجـة"ويعـرف هـذا باسـم ، االختبارات أي العقاقري حقيقي وأيها وهمي

، حيـث يـتم دمـج نتـائج "التحليل التجميعـي"فعالية التجارب الرسيرية باستخدام تقنيات تعرف باسم

 .ًقار معا لزيادة حجم العينةتجارب عديدة لنفس الع

 الطب الليزري

تشتهر أشعة الليزر بتطبيقاتها يف عالج عيوب اإلبصار خـالل جراحـات العيـون باسـتخدام 

 مشارط الليزر املـستخدمة يف.  القت مجموعة كبرية من التطبيقات الجديدةأنهاالليزر، إال 
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ً أحيانـا تكـون -عدوى باإلضـافة إىل دقتهـا العمليات الجراحية لعمل فتحات تخلو من خطر اإلصابة بال

أصغر من حجم الخلية، وهذه املشارط مفيدة خاصة يف جراحات املخ للقضاء عىل األورام دون املساس 

الجراحة باستخدام مشارط الليزر تكـون ذاتيـة الـيك  أن باألنسجة الرقيقة التي تحيط بتلك األورام، كام

األسنان فتستخدم أشعة الليزر يف إزالة تسوس األسنان ويف تبييض  يف طب أما. وبالتايل تكون غري دموية

وتظهر أشعة الليزر فعالية يف الجراحات التجميلية يف إزالـة النـدبات، واألوشـام، والـشعر غـري . األسنان

لها استخدامات يف عـالج حـب الـشباب، الـسيلوليت، والـشامات وعالمـات متـدد  أن املرغوب فيه، كام

تكـون فعالـة يف تخفيـف  أن أشـعة الليـزر ميكـن أن كام أظهرت الدراسات الحديثة. دةالجلد بعد الوال

 . العالج بالليزر" وهو مجال ناشئ يسمى -األمل، نتيجة لقدرة مصادر الضوء عىل تغيري وظيفة الخلية

 

 

 العالج اإلشعاعي

ار لإلشـعاع ً ما يعرف أيضا باسـم العـالج باإلشـعاع التـأثري الـضأويستغل العالج اإلشعاعي 

املؤين عىل جسم لتدمري الخاليا الضارة مثل تلـك املوجـودة يف األورام الـرسطانية ويعمـل 

عن طريق تفكيك الحمض النووي يف نواة الخلية، وأثناء انقسام الخاليا ومنوها يـتم متريـر 

  وميكـن إجـراء. ًالرضر اإلشعاعي من جيل إىل جيل، ويـرتاكم مـسببا تبـاطئ منوهـا ومتـوت
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ً قد يكون مـصدر اإلشـعاع داخليـا أوً خارجيا؛ حيث يوجه شعاع من اإلشعاع نحو املنطقة املصابة، ذلك

  . زرع مادة تعمل مبثابة مصدر لإلشعاعأومن خالل هضم محاليل مشعة، 

تـساقط الـشعر يف املنطقـة املـصابة، واإلجهـاد، وبعـض  هـي اآلثار الجانبية املحتملة للعالج اإلشعاعي

ًرة قد يسبب لها هذا العالج رسطانا ثانوياالحاالت الناد ً. 

 ُالتطبيب عن بعد

 البقـع أوً أحيانـا للبحـث عـن معلومـات عـن أمل الكتفـني الـذي نـشعر بـه، نرتنـتجميعنا يستخدم اإل

 بدال من التوجـه مبـارشة للطبيـب مـن أجـل الحـصول عـىل التـشخيص - أي أعراض غريبةأوالجلدية، 

 يف اآلن يـستخدم نرتنـتًلحارض بإمكانك فعل األمرين معا، فقد أصـبح اإل يف الوقت اإنهويبدو . السليم

يتضمن استـشارة طبيبـك  أن وميكنه. ُبالتطبيب عن بعد وهذا ما يسمى -تقديم الرعاية الطبية املحرتفة 

 قياسـات طبيـة قمـت بجمعهـا بنفـسك إىل أحـد خـرباء  رفـعأو، يديوفمبارشة عن طريق إجراء محادثة 

 حيث يتابع الطبيب العالمات الحيوية للمريض والتي - حتى الرصد عن بعدأوة لفحصها، الرعاية الطبي

ُوتقنية التطبيب عن بعد مفيدة خاصة بالنسبة لعـالج . يتم بثها مبارشة من طريق أجهزة قابلة لالرتداء

 . محطات البحوث النائيةأواملرىض يف املناطق املنعزلة مثل منصات استخراج النفط، 

ُاالت املرتبطة بالتطبيب عن بعد، الصحة اإللكرتونية، التي تتعامل مع مركـز تـسجيالت املـرىض من املج

عىل قواعد البيانات، بحيث يتمكن األطباء من الوصول إليهـا مـن أي مكـان، وتـزود املـرىض بخـدمات 

 .تنرتن، وتنرش معلومات صحية موثوق فيها عىل اإل)طلب تكرار الوصفات الطبية ( مثل نرتنتاإل

 الطب الورايث

 ينيجالعالج ال

يعرف العلم الذي يستخدم تقنيات التعديالت الوراثية بهدف تغيري وإصـالح الچينـات 

 -ً الچينات من النوع الذي يسبب أمراضا وراثية مثل التليف الكيـيس-املعيبة يف البرش

 نئة جزء مهيإدخال الچينات الجديدة عىل  هي باسم العالج الچيني، وإحدى وسائله
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وس يستخدم فيام بعد إلصابة املريض، وعندما ينترش الڨريوس يقوم بحقن فريحمض نووي متوافق إىل 

ًحمضه النووي يف كل الخاليا، وبذلك يكـون فعليـا قـد حقـن الچينـات الجديـدة مـام يـسمح بتعـديل 

 .الرتكيب الورايث للمريض خلية بخلية

يـيس جيلـسنجر يف تجربـة رسيريـة بجامعـة  اشـرتك ج1999للعالج الچيني تـاريخ متقلـب، ففـي عـام 

جهازه املناعي تفاعـل بـشدة مـع  أن بنسلفانيا للبحث حول العالج الچيني ألحد أنواع أمراض الكبد إال

 والقـت -منذ هـذه املأسـاة أجريـت تجـارب أكـرث. ريوس املستخدم يف العالج ومات بعد فرتة قصريةفال

ًنجاحا عظيام ملعالجة اضطرابات الدم، وعيـوب اإلبـصار وحتـى عـدوى واستخدم فيها عالجات چينية ، ً

 .ريوس نقص املناعة البرشيةف

  الشخيصينومجال

بدأت العديد من الرشكات يف الظهور حول العامل والتي تقدم تحليال لتسلسل الحمـض النـووي الخـاص 

 إذا أظهرت إنه هي والفكرة. بك الكتشاف ما إذا كان لديك استعداد ورايث لإلصابة مبرض معني مستقبال

الفحوصات عىل سبيل املثال أنك عرضة لإلصابة بأمراض القلب، فسيمكنك مجاهدة نفسك عىل تنـاول 

طعام صحي ومامرسة املزيد من التامرين الرياضية خالل فرتة شبابك من أجل تقليل املخاطر يف وقـت 

 .الحق، ويطلق عىل هذا الشكل من الطب التنبؤي اسم الچينوم الشخيص

الچينـوم الشخـيص قـد يتـسبب يف سـقوط صـناعة التـأمني  أن بعض املعلقـني قـد جـادلوا حـولن  أإال

الصحي، فاألشخاص الذين سيكتشفون أنهم أقل عرضة للخطـر سيـشرتون بوليـصات تـأمني أقـل بيـنام 

 لكنهم بالطبع لن يخربوا رشكات التأمني -سيشرتي أولئك املعرضون إىل مخاطر أكرب بوليصات تأمني أكرث

لتي يتعاملون معها عن نتائج الفحص الچيني لهم ألن ذلك قد يؤدي إىل زيادة قيمـة أقـساط التـأمني، ا

رشكات التأمني لن متتلك وسيلة للتمييز بني األشخاص األصحاء واألشخاص الذين هم عىل وشـك  أن ومبا

عرضـة للخطـر عـن اإلصابة مبرض ما فسرتفع قيمة األقساط للجميع، مام يتسبب يف ردع الحاالت األقل 

 . حتى ينهار السوق يف نهاية املطاف-التأمني، والذي يؤدي بدوره إىل رفع قيمة األقساط وهكذا دواليك
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 الوراثة التناسلية

 الطب التناسيل مع علم الوراثة باسم الوراثة التناسلية، والتطبيق األسايس عىل ذلـك هـو اندماجيعرف 

والتليـف الكيـيس،  هنتنجتـون،  الچينيـة املوروثـة مثـل داءالقدرة عىل فحص األجنة الكتشاف األمراض

 اسـتخدام اإلخـصاب يف املختـرب چنيومن شـأن الـزو. فضال عن حاالت مرضية چينية مثل متالزمة داون

إلنشاء عدد من األجنة؛ ويتم تحليل التسلسالت الچينيـة لهـذه األجنـة واسـتبعاد األجنـة التـي تحمـل 

 حرية اختيـار األجنـة التـي سـتزرع داخـل چنيمراض، ثم يكون للزوطفرات چينية قد تكون مسببة لأل

رحم األم لتتحول إىل أجنة كاملة، وهنا يبدأ الجدل حول الوراثة التناسلية، فمن السهولة مبكان استبعاد 

األجنة ذات الچينات السيئة، واختيار تلك األجنة التي تحمل صفات جيدة، فستختار األجنة التـي عـىل 

.  نسل جذاب بشكل خـاصأو براعة رياضية بارزة أوحول إىل نسل يتمتع بنسبة ذكاء عالية األرجح ستت

بينهـا وبـني تحـسني " مـصممو األطفـال" وقد قارن املنتقدون لهذه املهنة املستقبلية التي يطلق عليها 

 .النسل

 الصيدلة الوراثية

 أخرون كـام يـشتهون دون املعانـاة ملاذا يظهر بعضنا ردود فعل سيئة نحو بعض األطعمة بينام يتناولها

 فبعضنا يستجيب استجابة جيدة لعالج معني، بيـنام -من أي آثار ضارة؟ ويحدث األمر نفسه يف األدوية

هناك فئة ثالثة قد تعاين من تفاعالت ردود فعل سـلبية لـنفس  أن  غري فعال، يف حنيإنهيشعر آخرون 

 . العالج

 أو -يسعى علم الـصيدلة الوراثيـة. امنا يكمن يف الچينات الخاصة بناإن مفتاح فهم تأثريات املواد عىل أجس

 إىل التنبؤ بردود أفعالنا عىل العالجات املختلفة قبل تناولنا إياها -"العقاقري املصممة"ًكام يطلق عليه أحيانا 

 بـصفة يف حالـة معانـاة املـريض. يف محاولة لتحضري عقاقري رسيرية مصممة الحتياجات كيمياء جسم الفرد

عند مرحلة مـا . ً وصف دواء بديل متاماأو فرطها لعقار معني يتم ضبط الجرعة أوخاصة من قلة الحساسية 

 يف املستقبل ستكون الصيدلة الوراثيـة مـصحوبة بحـسابات دقيقـة قـادرة عـىل اسـتنباط جزيئـات عقـاقري
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م املريض وفًقا ملا تحدده جديدة تحت الطلب والتي ينتج عنها تأثري معني عند تفاعلها مع كيمياء جس 

 .جزيئات الحمض النووي

 االستنساخ

وهـو يعمـل عـن طريـق أخـذ املـادة . ًاالستنساخ هو تقنية إلنشاء نسخ متطابقة وراثيا من حيـوان مـا

الوراثية من حيوان بالغ وإدخالها يف نواة خلية بويضة مأخوذة من أنثى الحيـوان، ثـم يـتم متريـر تيـار 

ًحثها عىل النمو، وتزرع بعد ذلك داخل األنثى لتنمـو منـوا كـامال، وتعـرف هـذه كهريب خالل البويضة ل

 أول حيـوان - النعجة دوليلإلنتاج 1996، وقد استخدمت عام )نقل نواة الخلية الجسدية(التقنية باسم 

 عـىل مـا يبـدو -وذلـك قبـل املـدة املحـددة لهـا- 2003 وقد ماتت دوليل عام -ثديي مستنسخ يف العامل

 . مرض مرتبطة بالعمربسبب 

 وهـو عمـر -خاليا النعجة دوليل كانـت بالفعـل يف عمـر الـسادسة عنـدما ولـدت أن وقد أشار البعض

يـتم املوافقـة عـىل  أن ولهذا الـسبب لـيس مـن األرجـح. الحيوان املتربع الذي أخذت منه خاليا دوليل

تامم كبـري باالستنـساخ مـن استنساخ البرش من خالل هذه التقنية لسنوات عديدة، ومع ذلك هناك اهـ

 . وجهة نظر العالج بالخاليا الجذعية

 )RNAi(تداخل الحمض النووي الريبوزي 

RNAiهو اختصار ل )RNA interference ( ويعني تداخل الحمض النووي الريبوزي، وهو وسـيلة لتثبـيط

. تعبـري الچينـي عن طريـق حظـر ال-الچينات املسئولة عن املرض يف التسلسل الحميض لألحياء الدقيقة

 -)الحمض النـووي الريبـوزي ثنـايئ الـضفرية(وهو يعمل عن طريق استخدام أطوال قصرية مام يسمى 

وحقن هذه األحـامض . الذي تصنع منه الصبغيات يف نواة الخلية) الحمض النووي ثنايئ الضفرية(يشبه 

يـة التـي تقـوم بـدور املرسـال يتداخل مع عمل األحامض النووية الريبوزالنووية الريبوزية داخل الخلية 

ميكـن ضـبط .  الوراثية من النواة إىل الريبوسـوم، حيـث يـتم تـصنيع الربوتينـاتالذي يحمل املعلومات

 .الحمض النووي الريبوزي ثنايئ الضفرية بحيث تتمكن من استهداف چينات معينة وتثبيطها

ــاحثون ــد الب ــة فإ أن يعتق ــة املثالي ــة إىل درج ــذه التقني ــول ه ــرد وص ــاتمبج ــتدخل يف تطبيق ــا س  نه
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ريوسات مثل اإلنفلـونزا، ومـرض التهـاب الكبـد الوبـايئ وحتـى أمـراض ف إليقاف تعبريات الچينات يف ال

وقد حصل عاملا األحياء األمريكيان آندرو فاير، وكريج ميلو رائدي هذه التقنيـة عـىل . الرسطان واإليدز

 .2006جائزة نوبل يف الطب عام 

 الطب التكمييل

 ت الغذائيةاملكمال

 بليـون 23 منهـا -) 2006طبًقا إلحصائيات (ً بليون دوالر سنويا 52 ينفق الناس عىل مستوى العامل حوايل 

 عـىل املكمـالت الغذائيـة مـن أقـراص -دوالر ينفقها األمريكيون يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة فقـط

ًكـام تـشمل أيـضا . كوك يف فوائـدهايتامني، اليومية وحتى الحبوب الطبيعية الحارقـة للـدهون املـشفال

يتامينات واملعادن، وحتـى املـواد الكيميائيـة الحيويـة مثـل األحـامض األمينيـة فخالصات األعشاب، وال

 تعـزز صـحتنا وسـالمتنا أنهـاًواملكمالت اإلنزميية التي تساعد عىل الهضم، ويتناولها كثري منا اعتقـادا يف 

 املكمـالت األخـرى ففوائـدها أقـل أمـايتامينـات البـسيطة فالهذا صحيح يف حالة  أن البدنية، وال شك

 .ًوضوحا

 ال يخـضع للتنظـيم، ففـي الواليـات -عىل عكس صـناعة األدويـة الـصيدالنية- سوق األدوية التكميلية 

 ال تـستلزم موافقـات إدارة أنهـا مـام يعنـي - أطعمة وليست عقاقريأنهااملتحدة تصنف املكمالت عىل 

 أن  قبل تواجدها يف األسواق، ويف حقيقة األمـر لـيس هنـاك إلـزام للمـصنعني إثبـاتالعقاقري األمريكية

ومـن ناحيـة .  كام يف حالـة االختبـارات الـرسيرية لألدويـة الـصيدالنية-منتجاتهم تحقق التأثري املزعوم

ا العدد الكبري مـن النـاس الـذين يتنـاولون املكمـالت املتاحـة بـاختالف أنواعهـ أن أخرى يرى املؤيدون

 .اآلنميثلون بعض أكرب التجارب الرسيرية التي أجريت إىل 

 املثيلة املعالجة

 عـالج -"قـانون املتـشابهات'العالجـات املـستمدة مـن مـا يطلـق عليـه  هي العالجات املثيلة

األمراض عن طريق استخدام مركبـات كيميائيـة تحفـز أعـراض مـشابهة لتلـك األمـراض التـي 

  أحيانـا كثـرية تخفـف إىل-اد بعد تخفيفها باملاء بدرجة كبرية وتعطى املو. يرغب يف معالجتها
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، األمر الذي أدي مبعظم الخرباء الطبيـني إىل -درجة ال تبقى عىل جزئ واحد نشط من املركب الكيميايئ

 أو هذه االعتبار يدعمه عدم توفر أدلـة علميـة فإناعتبار املعالجة املثيلة علم زائف، ويف حقيقة األمر 

 Placebo(عىل األقل، فوائد أكرث من فوائـد أثـر اإليحـاء-رية توضح أي فوائد لهذه املعالجة تجارب رسي

Effect .(مقالة بحثية نرشت يف مجلة العلوم املشهورة  هي وكانت أقرب محاولة)زعم 1988عام ) نيترش 

 أن معهـا إالاملاء له نوع مـن الـذاكرة للمـواد التـي سـبق وتفاعـل  أن فيها بعض الباحثني أنهم الحظوا

 .محاوالت املجموعات املنفردة األخرى يف الحصول عىل نفس النتيجة باءت بالفشل

 باإلبر الوخز

الوخز باإلبر هو شكل من أشـكال الطـب البـديل الـذي يعمـل عـن طريـق إدخـال إبـر رقيقـة بـضعة 

لعـالج ملليمرتات تحت الجلد يف نقاط محددة مـن الجـسم، عـادة كوسـيلة لتخفيـف األمل لكـن أيـضا 

 .أمراض أخرى

تتـدفق خـالل قنـوات " Chi "أو يجعل قوة الحياة -الذي ترجع جذوره إىل الصني-الوخز باإلبر أن يزعم

 تقليل الضغط عند نقـاط الـوخز عـىل طـول أواعرتاض التدفق ). Meridians(يف الجسم تسمى خطوط 

 -تقولـه النظريـة ذه هـو مـا عىل األقل هأو -يكون له تأثري عىل وظيفة الجسم أن هذه الخطوط ميكن

 .فليست هناك آلية معروفة يف األحياء ميكنها وضع هذه األفكار يف إطار علمي

يف الحقيقة، قلة األدلة العلمية عىل فعالية الوخز يجعل العديد من مامريس الطب يف شـك مـن فوائـد 

ذا قد يكون مرجعه أثـر عدد كبري من املرىض يسجلون أثار إيجابية للعالج لكن ه أن هذه الطريقة، إال

 .الوخز له تأثري عىل نشاط املخ أن )MRI(الغفل؛ فقد أشار التصوير بالرنني املغناطييس 

 أثر اإليحاء

 سيـساعدك عـىل التعـايف مـن حالـة مرضـية وسـاعدك إنـهًإذا تناولت عقارا بعـد إخبـارك 

أدوية . أثر اإليحاءبالفعل، حتى ولو مل يحتو العقار عىل املواد الفعالة تكون قد عانيت من 
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سـيطرة العقـل عـىل  -عالجات تعمل بـشكل كامـل عـن طريـق قـوة اإليحـاء  هي )Placebos(اإليحاء 

لـيس هنـاك إجـامع عـىل اآلليـة الفعليـة  أن تـأثري اإليحـاء حقيقـي إال أن تؤكد األدلة العلمية. الجسم

ت األمل الطبيعيـة يف الجـسم، مثـل املواد األفيونية الذاتية، مسكنا أن لعمله، وأشارت بعض األبحاث إىل

 .يكون لها يد يف ذلك أن األندورفني ميكن

 قد تم مالحظة التأثري املضاد لتأثري اإليحاء والذي يـسمى التـأثر الـوهمي الـضار إنهمن املثري للدهشة 

)nocebo effect(إنـهحالته قد ساءت بعد تناول دواء خامل تم إخبـارهم  أن ، وهو يجعل املريض يشعر 

االختبـارات الـرسيرية الحديثـة للعقـاقري الجديـدة مـصممة بحيـث تأخـذ تـأثري اإليحـاء يف . رض لهمم

 .االعتبار

 املعالجة اليدوية للعمود الفقري

أحـد أشـكال العالجــات البديلـة وتـشتمل عــىل املعالجـة البارعـة للمفاصــل وأنـسجة العـضالت ملعالجــة 

دمج مع استخدام التـدليك، والـتامرين الرياضـية واملكمـالت ًاضطرابات الجهاز الحريك ومنعها، وغالبا ما ت

املـزاعم  أن وقد أثبتت الدراسات الرسيرية فعالية هذه املعالجة يف عـالج آالم أسـفل الظهـر، إال. الغذائية

ات األخــرى التــي ال تكــون اإلضــطراباملعالجــة اليدويــة للحبــل الــشويك بإمكانهــا معالجــة  أن التــي تقــول

املغص، ومـشاكل التغذيـة، :  بصفة خاصة الحاالت املرضية لألطفال مثل- بالجهاز الحريكبالرضورة مرتبطة

ً انتقـد الكاتـب العلمـي سـاميون سـنج علنـا 2008يف عام . ً تالقي مزيدا من الجدل-والتهابات األذن والربو

ف أقامتهـا ً اليدويني للعمود الفقري الذين يزعمون هـذه املـزاعم معرضـا نفـسه إىل دعـوى قـذچنياملعال

أصـبح اليـوم علـم املعالجـة اليدويـة للعمـود . ضده الجمعية الربيطانية املعالجة اليدوية للعمود الفقري

 . ثالث أكرب مهنة طبية يف العامل بعد الطب التقليدي وطب األسنان1890الفقري الذي أسس عام 

 الطب التقوميي

تنطوي عىل معالجة املفاصل الطب التقوميي هو أحد فروع الطب التكمييل األخرى التي 

 تقنيــات املعالجــة التــي يــستخدمها الطبيــب أن واألنــسجة الناعمــة للجهــاز الحــريك، إال
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فاألطبـاء التقومييـون يف . التقوميي تختلف عن تلـك املـستخدمة يف املعالجـة اليدويـة للعمـود الفقـري

هـا املعـالجون اليـدويون مـام الواليات املتحدة يخضعون لتدريبات طبية تقليدية مقارنة بالتي يخضع ل

 يف الحقيقة تـم تغيـري اسـم -يجعل تخصصهم أقرب ما يكون إىل طبيب متخصص يف العظام والعضالت

 .ليعكس ذلك" لطب التقوميي"هذا املجال إىل 

ً منهجـا شـموليا آخـذين يف -مثل العديد من أشكال الطب التكمـييل األخـرى-يتخذ األطباء التقومييون  ً

 اليـدويني، يقـوم األطبـاء التقومييـون چنيريات عىل جميع أجزاء الجسم، وعىل عكس املعالاالعتبار التأث

بحرص اهتاممهم عىل اضطرابات الجهاز الحريك وال يؤمنون بأن العالج الذي يقدمونه ميكنـه بالـرضورة 

 . عىل يد الطبيب آندرو تايلور ستل1874تأسس الطب التقوميي عام . عالج األمراض األخرى

 مجة اللغوية العصبيةالرب

أحـد أشـكال العـالج  هي )NLP(واختصارها ) Neurolinguistic programming(الربمجة اللغوية العصبية 

وتقـوم فكرتهـا عـىل االعـتامد عـىل االتـصال بـني . النفيس البديل املبنية عىل مجال اللغويات العـصبية

 التـي نفكـر بهـا وتغيـري سـلوكياتنا كنتيجـة وظيفة املخ والتعلم لدينا، واستخدام اللغة لتغيري الطريقـة

 .لذلك

 ميكن اسـتخدامها لعـالج الرهـاب واالكتئـاب واضـطرابات أنهايدعي مامرسو الربمجة اللغوية العصبية 

 . وتعالجها أرسع من العالج النفيس التقليدي-ًالقلق واملشاكل النفسية األخرى عالجا فعاال

ستخدمها املـرىض لوصـف مـشاكلهم، ومـشاهدة اإلميـاءات دراسـة اللغـة التـي يـ أن يعتقد املعالجون

 -الـشكل الـذي أمامـك  – حتى اتجاه حركـة عيـونهم عنـدما يتحـدثون -والتعبريات التي تصدر عنهم 

 .متكنهم من بناء صورة لذهن املريض ميكنهم العمل عىل تغيريها فيام بعد

لحياة وفصول تحسني الـذات، ًغالبا أحد عنارص التدريب عىل ا هي الربمجة اللغوية العصبية

 تحسن من أنهاوقد تزايد وجودها يف تدريب موظفي الرشكات، حيث يزعم مديرو الدورات 

 ،وكـام هـو الحـال يف كـل أشـكال الطـب البـديل. املهارات الشخصية والقـدرة عـىل اإلقنـاع
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ً القت الربمجة اللغوية العصبية انتقادا الذعا من العلامء الذين زعموا  هنـاك أدلـة تـذكر عـىل  ليس إنهً

 . تقدم فائدة حقيقيةأنها
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الــذي يــربط تجمعــات النــاس معــا داخــل مــا مــا الــذي يجعــل املجتمــع يــرتك عالمــة؟ 

  مجتمعات وحضارات؟ 

اإلجابة عن هذا التساؤل، وعن مجموعة األسئلة التي يأيت بها هـذا التـساؤل هـو مجـال 

كيف نـسري ( مجموعة واسعة من التخصصات تشمل اللغويات هيو، العلوم االجتامعية

) كيف تفهم عقولنا الواقع وبـدورها متـيل ردود أفعالنـا عليهـا(وعلم النفس ، )ونتواصل

) كيـف يقـوم املجتمـع بـأداء وظائفـه مـن خـالل تبـادل الـسلع والخـدمات(واالقتصاد 

وكان بعـض أوائـل . هامكيف يصل املجتمع والناس إىل قرارات تشكل مستقبل(والسياسة 

علامء االجتامع علامء مـسلمني يف العـصور الوسـطى عـىل سـبيل املثـال العـامل الفـاريس 

 .البريوين يف القرن الحادي عرش الذي ترك بعض أوائل املؤلفات
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 علم اللغات

 )علم العالمات(السيميوطيقا 

 -ا وكيفية اسـتخدام البـرش لهـا يف التواصـل كيفية ظهورها وتطوره-يطلق عىل الدراسة العلمية للغات

،  علــم العالمــات-)الــسيميوطيقا(ولعــل أكــرث التخصــصات اللغويــة أهميــة هــو . اســم علــم اللغــات

 . واستخدامها ومعناها

ويقـسم علـامء .  جزء مـن نـص مكتـوبأو رمز أو صورة أو الوجه أووقد تكون العالمة إمياءة من اليدين 

 هـيو) الـدال(حيـث تنقـسم العالمـة نفـسها إىل : كل معقد تعقيد مـذهلهيالسيميوطيقا العالمات إىل 

وهو الفكرة التي يشري إليها الـدال، وتـصنف األنـواع املختلفـة ) املدلول( الكلامت، وأوإمياءة اليد الفعلية 

مثـل (يريـد  التـي فيهـا يـشبه الـدال مـا" عالمـات أيقونيـة  " :من العالمات بعدة طرق، عىل سبيل املثال

الـدخان (والدال مثل ) املدلول(وتحدث عندما يكون هناك سبب وتأثري بني " ِالعالمات اإلشارية"، و)صورال

 ).مثل الكلامت(باالتفاق ) املدلول(ففيها تتحدد العالقة بني الدال و" اإلشارات الرمزية"، بينام )والنار

 أصل اللغات

 -دة مبـا يكفـي الكتـساب لغـة جديـدةعند نقطة ما يف تطور البرش املعارصين أصبحت عقولنا معقـ

م خاصـة هيملفـا) الـدالالت(تطوير شكل من أشـكال الـسيموطيقا وفيـه خصـصوا أصـواتا ملفوظـة 

وتفـرتض نظريـة . وهناك مدارس فكريـة عديـدة بخـصوص كيفيـة حـدوث ذلـك فعليـا). املدلوالت(

اولون وصـفه مثـل اإلشـارة  أصواتا ملحاكاة املفهوم الذي يحـأنشئواالبرش القدماء  أن )دونج - دينج(

الكلامت والعبارات البدائية كانـت تعبـريات عـن  أن التي تقول)  بو-بو(اللفظية األيقونية ، ونظرية 

 أن ) واو-بـاو (املشاعر واألحاسـيس مثـل الجـوع والغـضب، بيـنام تقـرتح نظريـة محاكـاة الطبيعـة 

) ساللة الهومو( تطور البرش املعارصون وقد. محاوالتنا األوىل للكالم كانت تقليدا لضوضاء الحيوانات

 سـنة مـضت، كانـت هـذه الـساللة قـد حلـت 30000 سنة مضت وقبل 200000يف أفريقيا منذ حوايل 

 .)Homo erectus(واإلنـسان املنتـصب، محل جميع أنواع البـرش القـدماء مثـل نـوع اإلنـسان البـدايئ
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 .الفائقة من خالل اللغة يف املقام األولويرجع بعض علامء املتحجرات ذلك إىل مهاراتنا التواصلية 

 اكتساب اللغة 

العملية التي بها يتعلم الرضـع  هي اكتساب اللغة

ًلقد كان هذا املجال مثريا لجـدال . الكالم ألول مرة

ــشئة(حــاد  ــة أم التن ــن ). الطبيع ــا أصــبح م وحالي

كلتا النـاحيتني تـساهامن يف  أن املقبول بشكل عام

ألطفال البرشيني االسـتعداد الطبيعة تعطي ا: األمر

لفهم القواعد البرشية، لكن التنشئة تلعب دورا يف 

تعريض األطفال إىل أصوات البرش الذين يتحدثون 

عىل مكون الطبيعـة ) النحو العام(والتي يقوم األطفال بتقليدها فيام بعد، وقد أطلق علامء اللغة اسم 

ك بني جميع اللغـات البـرشية والـذي يولـد أطفـال ، الذي يصف نوع من النحو املشرتاكتساب اللغةيف 

وعادة . البرش بقدرة متأصلة عىل فهمه، وكل ما يحتاجون تعلمه هو املراوغات النحوية للغتهم الخاصة

 .شهور وحتى عام 9تبدأ املهارات اللغوية يف الظهور يف األطفال مابني سن 

 كل اللغةهي

ختلفة التي تتعامل مـع أصـوات كلـامت معينـة، كيفيـة تتكون اللغة من عدد من املكونات الصوتية امل

ألصـوات الكـالم وهـذه األبجديـة ) أبجديـة صـوتية(وقد طـور علـامء اللغـات . ميكن إصدارها وفهمها

 يف األبجديـة باإلضـافة إىل -)الفـونيم( الالفـظ أو - صوت مميـز107مستقلة عن أي لغة خاصة، وهناك 

 . يقها تبعا للهجات، والتنغيمّعدد كبري من املعدالت التي ميكن تطب

 علم الداللة فيهتم باملعنى الخـاص للكلـامت، والـرصف وهـو دراسـة البنيـة الداخليـة أما

 happyميكـن لكلمـة ،  عىل سبيل املثـال-للكلامت والقواعد الخاصة للغة والتي بها تتكون 

 ننـالتعطي كلمة تدل عـىل مـدى سـعادة شـخص مـا، ولك) ness(ترتبط ب  أن )أي سعيد(
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واألحـوال التـي تحـدد مـدى مـساهمة الـسياق يف معنـى الكلـامت . )y( رفبح) i(نقوم بتبديل حرف 

علـم (تعني أنا مديون أم تعني أين أرتدي بدلة قرمزية، بيـنام ) I'm in the red(والجمل، مثال هل جملة 

 كيـف توضـع الكلـامت -هو االسم الذي يطلقـه علـامء اللغـات عـىل القواعـد النحويـة) تركيب الكالم

 .األسامء، والصفات واألفعال جميعها تنتمي إىل نواحي تركيب الكالم. كوين جملاملنفردة معا لت

 النحو التوليدي

وتقـسم هـذه ). ناعوم تشومسيك(النحو التوليدي هو أحد نظريات النحو طورها عامل اللغات األمرييك 

 -يـع البـرش  نوع من النحو الشامل الذي يولد به جم-)نحو عميق(النظرية يف أبسط صورها النحو إىل 

 ويف النحو التوليدي طور تشومسيك إطـارا رياضـيا .الذي يختلف من لغة إىل أخرى) النحو السطحي(و

للنحو وضع فيه القواعد األساسية للجمل املمكنة من ناحية القواعد يف أي لغة وتلك غري املمكنة، وقـد 

نحو التوليدي أداة قوية ومتعددة وال. هذه القواعد مزروعة يف العقل البرشي منذ امليالد أن جادل حول

اسـتخدم مبادئـه يف تعميـق ) هـيفريد لريدا(امللحن األمرييك  أن كل اللغة لدرجةهيالجوانب لتحليل 

  النظريـة البديلـة-والنحو التوليدي ليس مقبوال عىل اإلطالق عامليا بني علامء اللغات. فهمه للموسيقى

 .اللغويات اإلدراكية هي

  اللغويات اإلدراكية

اللغـة تنـشأ كجـزء مـن القـدرة  أن عىل خالف نظرية النحو التوليدي، تقول نظرية اللغويات اإلدراكية

البرشية الطبيعية عىل التفكري، وبالتايل ليس هنـاك قواعـد نحويـة مربمجـة مـسبقا يف العقـل البـرشي، 

 البيانات وأن آخر، معرفتنا للغة واملفردات ال تختلف عن معرفتنا ألي مجال أن ويجادل املؤيدون حول

وتختلف النظريتان يف التأكيـد الـذي تـضعه كـل مـنهام عـىل . تخزن وتسرتجع يف املخ بالطريقة نفسها

 بينام - نظرية تخص النحو والقواعد الرتكيبية فهى -املعنى، فنظرية النحو التوليدي مستقلة عن املعنى

 .رك الحقيقياملعنى وتفسرينا له يف نظرية اللغويات اإلدراكية هو املح
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 اللغويات االجتامعية

مجال فرعي لعلم اللغات يبحث يف كيفيـة تغـري اللغـة وتطورهـا مـن خـالل  هي اللغويات االجتامعية

فعل املجتمع الناطق بها، ورمبا تكون االستخدامات املختلفة لطبقات املجتمع املختلفة خري مثـال عـىل 

تلفة تستخدم نـسخا مختلفـة للغـة نفـسها، فقـد تـستخدم الطبقـة العليـا لهجـة ذلك، فالطبقات املخ

وقد يستخدم . تقليدية مناسبة، بينام تستخدم الطبقات األدىن أشكاال مخترصة محملة باأللفاظ العامية

 مثال يتحدثون بني أصدقائهم بعفوية أكـرث -بعض الناس لغات مختلفة يف املواقف االجتامعية املختلفة 

 املجـال املتعلـق باللغويـات أمـا ،)جةالـلــهتغيـري (عرف ذلـك باسـم ُيتحدثون مع زمالء العمل، ويمام 

املتطورة فتبحث يف تطور اللغة عرب الزمن لتعيد تشكيل كيف ظهرت اللغات وتغريت يف املايض وكيـف 

تـصاالت  وتقنيـات االنرتنتاللغات تطورت أرسع من ذي قبل بسبب اإل أن ستطور يف املستقبل، ويبدو

 مثل األشكال الجديدة من اللغة العامية، واالختصارات التي - تتحرك يف اتجاهات جديدةهياألخرى، و

 أصبحت شائعة يف الرسائل الفورية 

 ULPعلم اللغويات العصبية 

) انظر علم البيولوچيا(يسمى العلم الذي يحاول تعريف العمليات التي تحدث يف العقل 

تظهـر . ULPاسـتخدام اللغـات باسـم علـم اللغويـات العـصبية املصحوبة باملعلومـات، و

نـسبة إىل  ُ من املخ يف منطقة تعرف باسم منطقـة بروكـاهياملهارات اللغوية يف الفص الجب

 الـسبب الذي حدد تلف هذه املنطقة باعتبـاره) 80-1824(الطبيب الفيزيايئ بيري بول بروكا 

 م، ويف الوقـت نفـسه تتـوطن قـدرتنا الذي أدى إىل فقد أحـد مرضـاه القـدرة عـىل الكـال
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 -عىل فهم اللغة يف منطقة أخرى من املخ يف الجزء الخلفي من نـصف الكـرة املخيـة األيـرس مـن املـخ 

ومن املجـاالت التـي تـرتبط ، رينيك نسبة إىل عامل األعصاب األملاين كارل ويرينكفاملعروفة باسم منطقة 

الذي ال يتعامل مـع تـأثري تـرشيح املـخ ) علم اللغة النفيس(ثيقا  ارتباطا وULPبعلم اللغويات العصبية 

والكيمياء عىل معالجة اللغة فحسب، بل أيضا العوامل النفسية مثل الحالة الذهنية والخربات السابقة، 

ُ مجـاال بـديال للعـالج النفـيس يعـرف باسـم الربمجـة اللغويـة ULPوقد أوجد علامء اللغويات العصبية 

 .ULPالعصبية 

 لم النفسع

 العالج النفيس

علم النفس هو فرع العلم الذي يتعامل مع عمل العقل، ومراوغاته، وعيوبه وكيفية تأثريه عىل السلوك 

البرشي، ويحاول العالج النفيس استخدام فهمنا لعلم الـنفس يف مـساعدة املـصابني مبـشاكل يف الـصحة 

 املعالج النفـيس بالتحـدث إىل املـرىض ليحـاول  أولئك املصابون بأمراض عقلية كاملة، ويقومأو، العقلية

، الوصول إىل جذور عملية التفكري لديهم، وعقليتهم، وحالتهم النفسية، وهذه اإلجـراءات لفظيـة بحتـة

وال يستخدم أي نوع من الدواء، وهو ما يعكس إميان املعالج النفيس بأن املسائل النفسية تنشأ عاطفيا 

النقطة التـي تحيـد فيهـا العـالج النفـيس عـن الطـب  هي ، وهذهتلف إحدى وظائف املخوليس بسبب 

ات العقلية، وقـد ينـصح املعـالج اإلضطراب الذي هو أحد فروع الطب السائد ويتخصص يف عالج العقيل

 . باإلضافة إىل عالجات أخرى مثل األدوية-العقيل املريض بزيارة معالج نفيس 

 التحليل النفيس

، وهـو أحـد فـروع العـالج )التحليـل النفـيس(موند فرويـد وضع عامل النفس النمـساوي سـيج

 وقـد كانـت فكـرة فرويـد ،النفيس يف أواخـر القـرن التاسـع عـرش وبـدايات القـرن العـرشين

، العمليات يف العقـل الالواعـي مـسؤولة عـن سـلوك البـرش، وبـصفة خاصـةأن  هي األساسية

 أن النفــسية، وقــد اعتقــدات اإلضــطرابالطاقــة العاطفيــة املحبوســة يف العقــل مــسؤولة عــن 

 االستـشارة النفــسية باســتطاعتها إطــالق رصاح تلــك الطاقــة املحبوســة، وقــد فعــل ذلــك مــن 
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 الـذي -)التادعي الحر لألفكار(خالل تشجيع املرىض عىل رسد خياالتهم، وأحالمهم ومن خالل تدريبات 

 أن  كام قال فرويد يف نظريتـهيطلب فيه من املرىض قول أول ما يتبادر إىل أذهانهم بعد التعرض ملؤثر،

فهو الجزء املنطقـي مـن ) األنا (أما). الهو(، و)األنا العليا (، و)األنا: (هناك ثالث مناطق رئيسة يف العقل

املالك املوجود فوق كتفنا والـذي يعظنـا  هي )األنا العليا(عقولنا والذي يقوم باتخاذ القرارات املتزنة، و

.  فهو الشيطان املوجود فـوق الكتـف األخـرى والـذي يغرينـا مبـا نحـب)الهو (أمانفعله،  أن عام يجب

 .العقل البرشي ممزق بني تلك التأثريات الثالثة أن ويقول فرويد

 السلوكية 

كل ما يهم يف تطور  أن أحد وجهات النظر الوضعية لعلم النفس والتي تتبنى فكرة هي كانت السلوكية

النظريـة  أن ، واألكـرث مـن ذلـك.سه وتحديد كميته، أي السلوكالحالة العقلية للمريض هو ما ميكن قيا

وقد قدم عـامل الـنفس األمـرييك جـون يب .  نكتسب جميع سلوكياتنا من خالل تجاربنا املاضيةأنناتقول 

ڤ ايڤـان بـاڤلو، وقد بنى فكرته عىل تجربة أجراها العـامل الـرويس 1913واطسون نظرية السلوكية عام 

، حيث قام بإصدار صوت رنني جرس يف كل مرة يقـدم فيهـا الطعـام للكـالب، عىل مجموعة من الكالب

 لقـد كـان - مل يقـدم لهـا طعـاموأنلعاب الكالب يسيل عند سامع صوت الجـرس،  أن ويف النهاية وجد

االرشاط االسـتثايب يقـود الـسلوك  أن  وباملثل جـادل مؤيـدو الـسلوكية عـىل.سلوكهم مرشوطا بخرباتهم

وعىل الرغم من كون النظرية السلوكية نظرية مـؤثرة . م من خالل العقاب والثواب حيث نتعل-البرشي

 ولهـذا ،السلوكية مل ترتك سوى مساحة ضئيلة للسلوكيات املوروثـة أن حتى منتصف القرن العرشين إال

 . السبب مل تعد مستساغة هذه األيام

 علم النفس اإلدرايك

 ليوم هو علـم الـنفس اإلدرايك، وهـو مـصطلحلعل أفضل منوذج نفيس يتعامل معه العلامء ا

ــسيه عــام  ــك ني ــنفس األمــرييك يولري ــة يف جوهرهــا1967صــاغه عــامل ال  ، وتقــول النظري

 ومعالجـة املعلومـات. أساس الظـواهر الـسلوكية والنفـسية هي عمليات التفكري لدينا أن 

 ئال مـنالفكرة األساسية يف علم الـنفس اإلدرايك، حيـث تـستقبل أمخاخنـا حجـام هـا هي
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حسب ما جاء يف النظرية، يتحدد مبا نفعلـه ،  والسلوك-املعلومات من خالل الحواس، وتقوم مبعالجتها 

 املخ البرشي أقرب ما يكـون إىل جهـاز الكمبيـوتر الـذي يأخـذ فإنبهذه املعلومات، ومن هذا املنطلق 

ذي يعمـل عـىل جهـاز املعلومات من العامل الخارجي وعقل كل شخص هـو مبثابـة الربنـامج الخـاص الـ

 - املـخ لكمبيـوتروحاليا يحاول علامء علم النفس اإلدرايك اكتشاف الخصائص الدقيقـة . الكمبيوتر هذا

 .ونوع الربنامج الذي يستخدمه كل شخص

 علم النفس التنموي 

ويقوم املامرسـون . تسمى التغريات التي يخضع لها عقلنا خالل تقدم أعامرنا باسم عام النفس التنموي

عـىل سـبيل املثـال، خـالل . هذا املجال برسم خرائط للنظرة النفسية لإلنسان والتـي تتغـري مـع العمـرل

تحولنا من الطفولة إىل النضج نكتسب القدرة عىل التعبري عن العواطف املعقدة مثل الشعور بالحرج،، 

 . والفخر، وكلام تقدمنا بالعمر أصبحنا أفضل استعدادا للتعاطف مع شعور اآلخرين

 عـادة -وهناك بعض الناس تتغري نظرتهم للحيـاة بانتقـالهم مـن الطفولـة إىل املراهقـة وحتـى البلـوغ

الطبيعـة أم (وأحد األسئلة الكربى يف علـم الـنفس التنمـوي هـو دور مبـدأ .واتزانايصبحون أكرث حكمة 

وكية التي يحددها ، وقدر التغريات السلسلوكية التي تحددها خربات الحياة ماقدر التغريات ال-)التنشئة

 .علم الوراثة مسبقا ؟ وهذا مجال بحثي ال يزال قامئا

 سامت الشخصية 

توصل علامء النفس يف محاولة لتصنيف نفسية األفـراد عـىل أسـاس علمـي إىل مجموعـة مـن 

 وهنـاك خمـس سـامت. السامت الشخصية الرئيسة التي يظهرها معظم الناس بدرجات متفاوتة

تخصيص درجات لكل عامل من تلـك العوامـل سـيمكنهم مـن  أن سرئيسة يعتقد علامء النف

 ، وتعــرب عــن"اكتــساب الخــربات: "هــيفهــم عقليــة معظــم البــرش، وهــذه العوامــل الخمــسة 

  كيـف يكـون الـشخص منـضبط-"الـضمري" استعداد الشخص لتجربـة أشـياء جديـدة، و مدى

 "الـود"، واآلخـرينة  الدرجة التي يـستمتع بهـا الـشخص يف صـحب- ذاتيا وحريص، واالنبساط
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 مدى سهولة تحولك إىل الشعور بالضغط ULP ")العصبية(" وهو مقدار االنسجام مع األشخاص، وأخريا 

واالنزعاج، وقد أدى عمل عامل النفس السويرسي كارل جانج إىل ظهور تصنيف مـشابه يـستخدم غالبـا 

فرد، واملعروفة يف مجـال األعـامل  اختبارات تحريرية مصممة لتقييم شخصية ال-يف االختبارات النفسية

، )نطوائيـةاالجتامعيـة واإل(:هـي تقيـيم املرشـحني يف أبعـاد أربعـة هيو، )مريز بريجز(باسم اختبارات 

 )الرصامة، واملرونة(و، )فكري والشعورتال(، و)الحس والحدس(و

 علم النفس االجتامعي 

 سلوك األفراد بل لوصف سـلوك علم النفس االجتامعي هو تطبيق مبادئ من علم النفس ليس لوصف

، ويعتمد علم النفس االجتامعي عىل وسائل علمية لفهم املجتمع، وإلقاء الضوء .مجموعات من األفراد

  .عىل ظواهر مثل قدرة اإلعالنات عىل اإلقناع وحتى سياسة تخطيطات قياداتنا السياسية

اولهم للعلوم االجتامعية، فيميـل علـامء ومييل كل من علامء االجتامع وعلامء النفس إىل االختالف يف تن

الذي يركز عىل الفرد ثم يحاول تجميع سلوك العديـد مـن ) من أسفل إىل أعىل(النفس إىل اتخاذ منهج 

 حيـث - )مـن أعـىل إىل أسـفل(بينام مييـل علـامء االجـتامع إىل العمـل ، األفراد لتفسري سلوك الجامعة

 .أفعال األفراد يف املرتبة الثانيةينشغلون يف األساس بسلوك الجامعة ويضعون 

 علم النفس البيئي

، يبقى يف غرفة مظلمـة كئيبـة ملـدة طويلـة أن ليس هناك من يحب أن من الحقائق البسيطة

التفاعـل بـني البـرش والبيئـة املبـارشة  - أصبح لهذه الظاهرة مجاال مـن مجـاالت العلـومواآلن

يئـي، وهـو يقـود الفنـانني املعامريـني عـرف باسـم علـم الـنفس البُحولهم يف مجـال دراسـة ي

 ببـساطة عـن -واملخططني إىل بناء مكاتب يكـون فيهـا العـامل أكـرث إنتاجيـة، ومستـشفيات 

ويقـوم أيـضا . املـرىض يـشفون بـرسعة أن حيـث وجـد-طريق إضافة منظر رائع من التصميم

   بـنيمخططو املدن مبواكبـة ذلـك مـن خـالل اسـتخدام علـم الـنفس البيئـي لقيـاس التفاعـل
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واملواقع لتصميم مساحات حرضية جديـدة تقلـل مـن الجرميـة وتزيـد مـن مـستويات ، الناس، واملباين

السعادة، ويحققون ذلـك خـالل اسـتخدام تخطيطـات الـشوارع العمليـة والجميلـة يف الوقـت نفـسه، 

يئـي بالفعـل  يف اململكة املتحدة يستخدم علم النفس الب.والعامرة اإلبداعية ومزيد من أماكن الحدائق

 .لتجديد البيئة املبنية يف بعض املدن الداخلية األكرث كآبة

 وظائف املخ

 الذكاء

واالعـتامد عليهـا يف وقـت الحـق ، قدرتنا عىل التعلم، والتفكري املنطقي، وحل املشاكل، وتـذكر املعرفـة

فكرة الذكاء  هي ، وأقدم نظريات الذكاء.تجتمع معا يف أحد خصائص العقل البرشي التي تسمى الذكاء

الـذكاء العـام ميكـن  أن وقـد اعتقـد، 1904العام التي طرحها عامل النفس الربيطاين شارلز سـبريمان عـام 

الذي يحسب من قسمة العمـر العقـيل للـشخص عـىل ) IQ(ـ الأو، )نسبة الذكاء (-تحديده برقم واحد

هنـاك نـوعني  أن ميوند كاتل واقرتحَّوقد حسن العامل الربيطاين األمرييك ر، 100العمر الفعيل مرضوبا يف 

 بيـنام التفكـري املتبلـور ،وهو القدرة املتأصلة عىل التعلم والتفكري املنطقـي، "الذكاء السائل":من الذكاء

 . فيشري إىل املعرفة والقدرات التي يكتسبونها خالل حياتهم

بعد من ذلك وطرح نظرية إىل ماهو أ) هوارد جاردنر( ذهب عامل النفس التنموي األمرييك 1983يف عام 

القـدرة ( الـذكاء اللغـوي -الذي يقسم قدرة الشخص عىل التفكري إىل سبعة أجـزاء) الذكاءات املتعددة(

، والـذكاء )مهارات حل املسائل العددية(، الذكاء املنطقي الريايض )عىل استعامل الكلامت واللغات

الــسمع والــشعور (والــذكاء املوســيقي ، )الحكمــة املكانيــة ومهــارات اإلحـداثيات(البـرصي املكــاين 

والـذكاء بـني الشخـيص ، )املهارات اليدوية واالسـتعداد العمـيل(، والذكاء الجسمي الحريك )باإليقاع

، وقـد بينـت ).القـدرة عـىل فهـم الـذات(، والـذكاء الشخـيص )القدرة عىل التفاعل مـع اآلخـرين(

ة ينجب اآلباء األذكياء أطفاال أذكيـاء  عاد-من ذكاء الشخص% 75الوراثة مسؤولة عن  أن الدراسات

 محاوالت فصل چينات الـذكاء قـد بـاءت بالفـشل، أن ، إاليتشكل من خالل خربة الشخص% 25و -
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نتاج التفاعالت املعقدة بني مناطق عديدة من شـفرة الـدنا الخاصـة  قدرتنا العقلية الطبيعية أن ويبدو

 .بنا

 الذكاء العاطفي 

 باين يف أطروحة الدكتوراة الخاصة به فكرة الذكاء العاطفي كإضافة لنظرية قدم الطالب األمرييك واين

 إنـهويعرف الذكاء العاطفي بشكل عام عىل . الذكاءات املتعددة التي قدمها عامل النفس هوارد جاردنر

 ويـدمج -.الصفة التي متيز الشخص، بحيث يكون عىل وعي مبشاعره العاطفية وكذلك مشاعر اآلخـرين

وأصـحاب الـذكاء العـاطفي املرتفـع أشـخاص أكـرث نجاحـا . ات العاطفية مع عملياتها املنطقيـةاالعتبار

يصبحوا قـادة للفريـق  أن بشكل عام يف العالقات، ولديهم قدرة أفضل عىل العمل يف جامعات، بل عىل

ية  وهو أمر أصبح وعي الرشكات به يف ازدياد مستمر، حيث يقومون أحيانا باستخدام اختبـارات نفـس-

 .لفحص الذكاء العاطفي للموظفني املحتملني

 الحدس

هو قدرة بعض البرش عىل معرفـة القـرار الـصحيح الـذي علـيهم اتخـاذه ببـساطة دون التوقـف لتحليـل 

 البـرش -"لالستـشعار"يعتـرب الحـدس هـو الـيشء املـضاد )  بريجـز-مـريز (ويف اختبار . الحقائق بالتفصيل

.  الـشعور الغريـزي والفطـرة بـدال مـن الـدالئل الدامغـة والتحليـلالحدسيون عىل األرجح يعتمدون عىل

 نشاط معني يساعدنا عىل بناء نظرة أوالخربة يف موضوع  أن وأفضل منوذج للحدس عند علامء النفس هو

حدسية عنه بحيث يصبح العقل الالواعي قادرا عـىل معالجـة البيانـات القادمـة أرسع كثـريا مـن قـدرات 

 The power of thinking without(ويعتقـد مـالكومل جالدويـل مؤلـف كتـاب . إلطـالقالعقل الـواعي عـىل ا

thinking" :( الخرباء يف مجاالت خاصة يكتسبون القـدرة عـىل فلـرتة املعلومـات  أن "قوة التفكري بال تفكري

م ويطلـق هـو عـىل هـذه القـدرة اسـ، التي ال صلة لها باملوضوع من سيل البيانات املنصبة عىل حواسهم

 مـن خـالل -ويروي مثال عن عامل نفس العالقات األمرييك جون جومتـان الـذي ميكنـه " الترشيح الدقيق"

 . سنة بعد ذلك15إذا كانا سيبقيان معا مدة % 90 التنبؤ بدقة - دقيقة15مشاهدة شخصني يتكلامن طيلة 
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 اإلبداع 

عة مـن الهـواء بيـنام أشـخاص ِّما الذي ميكن البعض من التوصل إىل حلول مبتكرة وأفكار جديـدة بـرس

 يبـدو -اإلبداع ليس له مركز محـدد يف املـخ أن لقد وجد العلامء.  ال ميلكون حتى رشارة اإلبداعآخرون

 متعلق أكرث باملرونة العقلية وقدرة املخ عىل إقامة اتصاالت غـري اعتياديـة بـني مجـاالت تبـدو غـري إنه

واجهـة لعمـل املـخ كلـه معـا، وبالفعـل تبـدو إلبـداع  ومن هذا املنطلق يبـدو ا،مرتبطة ببعضها البعض

 . الشخصيات مشطورة املخ بشكل عام أقل إبداعا

السلوكيات الجديدة تبدو وكأنها تنشأ مـن خلـط الـسلوكيات  أن وقد أظهرت تجارب أخرى عىل الحيوانات

تـايل قـد تكـون األفكـار  عملية تذكرنا بخلط الچينات املوجودة أثناء التكاثر الجنيس وبال-املوجودة بالفعل 

ينـصح العديـد مـن األطبـاء النفـسيني . الجديدة تتطور بطريقة مشابهة لظهور أنواع جديدة خالل التطـور

 شـكل مـن أشـكال عـالج بأنهـامبامرسات إبداعية كوسيلة لدعم مستويات السعادة، حتـى إىل حـد يـوحي 

طبيب النفيس كـاي ريدفيلـد جامـسون وقد أكد ال. ذلك أيضا قد يكون سالحا ذا حدين  أناالكتئاب، ثم

واألمـراض العقليـة يالزمـان ، اإلبـداع أن من جامعة جونز هوبكن يف بلتيمور الـشكوك الراسـخة حـول

 .الفنانني الناجحني أكرث عرضة للمعاناة من اضطرابات املزاج أن إحصائيا وجد -بعضهام البعض

 الذاكرة 

 حيث ULPانات العصبية املكان الدقيق املوجود يف املخ يف بنوك البي

تخزن ذكرياتنا طويلة األمد لـيس مفهومـا فهـام عميقـا بعـد، فقـد 

 ليـست واقعـة يف أي -شأنها شأن اإلبداع -تكون قدرتنا عىل التذكر 

منـاطق  أن جزء مخصص يف املخ بل منترشة خالله، واملعـروف هـو

ن ولدينا نوعان أساسيا. معينة يف املخ تلعب دورا يف معالجة الذاكرة

 تحتفظ الذاكرة قصرية املدى باملعلومات حتى مدة دقيقـة واحـدة قبـل.  قصرية املدى، وطويلة املدى-للذاكرة

ْالحصني( أن تقوم بنقلها إىل الذاكرة طويلة املدى، ويبدوأن  الحكم  هي  منطقة مأمونة داخل عمق املخهيو) ُ

 . طويلة املدىومات املكتوبة يف ذاكرتناالنوم مهم لتعزيز املعل أن ويعتقد أيضا. الرئييس لهذا النقل
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 الظواهر النفسية

 خلط الذاكرة

 أجرت كل من إليزابث لوفتس، وجاكلني بيكرل يف جامعة واشنطن تجربة تشكك يف القدرة 2003يف عام 

 متطوعا كتيب يحتوي عـىل قـصص ألحـداث 24البرشية عىل تذكر أحداث املايض بدقة، فقامتا بإعطاء 

 قـصة -رضوا لها، ومعظم هـذه القـصص حكاهـا أقـاربهم لكـن إحـداها وهميـة متامـاالطفولة التي تع

وعنـدما . مختلقة عن الضياع يف مكان التسوق وجمع شملهم مع والديهم مبساعدة سيدة عجوز طيبـة

قامتا لوفتس وبيكرل بإجراء حوار مع املشاركني حول قصصهم قال ربعهم أنهم قادرون عىل تذكر اليوم 

بعضهم يقوم بإضافة تفاصـيل أخـرى زائـدة عـن  أن يه يف مكان التسوق بوضوح، لدرجةالذي فقدوا ف

 .تلك التي يف الكتيب

 ظـاهرة -ليست هناك أي نظرية راسخة تفرس مل نكون نحن البرش عرضة لتنميق ذاكرتنا بهذه الطريقة

 .خلط الذاكرة. يطلق عليها علامء النفس اسم

مـن خـضعوا إىل  أن كـام. ا قد تكون موجهة من أفكارنا املنطقيةذاكرتنأن  هي أحد التفسريات املمكنة

 وقـد يكـون ذلـك -أقاربهم ذوي الثقة هم من رووا قصص الكتيب أن التجربة يف واشنطن تم إخبارهم

 . قصص حقيقيةأنهاأقنعهم 

 الخدع 

ــي  ــة الت ــذكريات الزائف ــط ال ــست فق لي

التي  هي قدمت من خالل خلط الذاكرة

 أن خ فحــسب؛ بــلتخــدع املــ أن ميكنهــا

ــرصي ــرش عرضــة للخــداع الب ــذي-الب   ال

ــكال  ــة لألش ــات معين ــن لرتتيب ــه ميك  في

تخدع البؤرة البرصية، وأحـد  أن واأللوان
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 أن ركز عىل أي منطقة محددة، وسوف ترى). انظر الشكل) (هيخداع جدار املق( هي األمثلة املعروفة

ىل الصورة الكبرية فسيظهر بعضها وكأنـه عـىل يف الحقيقة متوازية، لكن انظر إ) حجارة(كل صفوف الـ 

). قفل الحـدود( سببه يشء ما يطلق عليه علامء النفس هيخداع حائط املق أن ومن املعتقد. شكل وتد

. وبشكل أبسط، هذا له عالقة بالطريقة التي يستخدم بها املخ تغـريات األلـوان للكـشف عـن الحـواف

منـتظم جـدا يـسهل تحديـد حـواف القوالـب املحـددة ففي أعىل الصورة وأسفلها حيث يكون الشكل 

بالخطوط املطلية بينهم، لكن يف املنتصف تكون الحواف أصعب يف الرؤية خاصة عندما ال تكون العـني 

 .مركزة مبارشة عليهم، وهذا ما يجعل الخط يبدو كأنه متحرك

 املعالجة من أعىل إىل أسفل

 من السهل خداع آذاننا كـذلك ولـيس إنهماغ إال تبني الخدع مدى سهولة خداع النظام البرصي للد

أعيننا فقط، وأحد مظاهر ذلك يكون من خالل ظاهرة تسمى املعالجة من أعـىل إىل أسـفل والتـي 

 سنسمعه، واملثال عىل ذلك أغنية ليد زبيلني التي من املفرتض أنناتجعلنا نسمع بكفاءة ما قيل لنا 

، إذا قمـت يف )القنـاع الخلفـي(ظـاهرة تـسمى - عكسيا تحوي رسالة رسية عندما يتم تشغيلهاأنها

تكون الكلـامت  أن البداية بتشغيل األغنية عكسيا فلن تجد شيئا له معنى لكن إذا قرأت ما يقصد

. العكسية عليه ثم استمعت إىل الصوت معكوسـا مـرة أخـرى فجـأة تقفـز الرسـالة كوضـح النهـار

علـم الـنفس اإلدرايك ويـشري إىل طريقـة ترتيـب وينتمي مصطلح املعالجة من أعىل إىل أسـفل إىل 

 حيث تكون املعلومات األساسية باألسفل واملعلومات املعالجـة واألكـرث تعقيـدا -املعلومات يف املخ

املعلومات املعالجة يف صورة ذكريات تـؤثر عـىل املعلومـات  أن من أعىل إىل أسفل يعني. يف القمة

 .األساسية املتكونة عن طريق الحواس
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 تجربة ميلجرام

تقوم كل من الخدع، واملعالجـة مـن أعـىل 

 مـن إنـهإىل أسفل بتغيري إدراكنا للعـامل إال 

أحيانـا بطـرق -املمكن تغيـري سـلوكنا أيـضا

وتوضح تجربة تقشعر لها األبـدان ، مخيفة

ــنفس  ــامل ال ــا ع ــرام(أجراه ــتانيل ميلج ) س

ــام  ــل ع ــة ي ــك 1961بجامع ــد . ذل ــد جن لق

طوعني ملـا أعلـن ميلجرام مجموعة من املت

 عليـه اختبـار شـخص يف وأن سـيؤدي دور املعلـم إنـهيتم إخبار كل مـشارك . عنه باسم تجربة الذاكرة

اختبار ذاكرتهم يف قامئة من أزواج الكلامت، ويف كل مرة يجيب الـشخص عـىل  -الطالب  -غرفة أخرى 

 ا تدريجياسؤال بطريقة خطا يضغط املشارك عىل زر لتوليد صدمة كهربية يزداد جهده

الطالب كان ممـثال، وقـد اشـتىك يف البدايـة  أن يف الحقيقة، هذه الصدمة الكهربية مل تكن حقيقية كام

 يشعر باألمل، ثم بعد ذلك يطلق رصاخا مسموعا عنـد زيـادة الجهـد املزعـوم، ويف النهايـة يعـم إنهمن 

ذلك رضوري إلكامل  أن ملجربصمت ال يحمد عقباه، وكلام أعرب املشارك عن قلقه حيال األمر يخربه ا

من املشاركني أكملوا % 60نسبة  أن  املسؤولية لن تلقى عىل عاتقه، ومن الجدير باملالحظةوأنالتجربة، 

يكون صدمة كهربية قاتلة، وبذلك بينـت تجربـة ميلجـرام مـدى اسـتعداد  أن التجربة وأداروا ما ميكن

 .الكثري منا يف تنفيذ ما يقال له

 واسالتداخل بني الح

ويعاين منها تقريبـا شـخص واحـد مـن كـل .  حالة تصبح فيها حواس الشخص مشوشةهي

مـا  يرى شخص - أرقام معينة وألوان أواملثال الشائع هو الربط بني حروف  و، شخص2000

 . يتـذوقوا الكلـامتأويـسمعوا األلـوان  أن وميكن آلخـرين. الحروف بالفعل يف ألوان مختلفة

 أولئـك الـذين يعـانون مـن التـداخل بـني الحـواس أن ر الطبـيوقد بينت دراسات التصوي
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.. يعـانون منـهاط دماغ مختلـف عـن أولئـك الـذين اللهم نش) ذوي الحواس املتداخلة (ـويشار إليهم ب

حيث يظهر أولئك الذين يرون األلوان كاستجابة للكلامت نشاطا يف كلتا منطقتي اللـون ومنـاطق املـخ 

باملعنى الحريف التشابك يف توصيل االتصاالت قد يكون هو املسؤول  أن  إىلاملرتبطة بالكلامت مام يشري

ربط مناطق مختلفة من املخ بإمكانـه مـنح ذوي الحـواس املتداخلـة  أن عن ذلك، ويرى بعض العلامء

، وليزنارد برينشتني وعامل الفيزياء )توري أموس (تعزيز لإلبداع، ومن ذوي الحواس املتداخلة املشهورين 

 ارد فيمنوريتش

 تأثري كابا 

ضع يدك عىل موقد ساخن دقيقة، وستبدو وكأنهـا سـاعة، واجلـس مـع فتـاة : "قال آينشتاين ذات مرة

إدراك اإلنـسان للـزمن أمـر  أن ، وكان يقـصد مـن ذلـك"جميلة ملدة ساعة وستبدو كام لو كانت دقيقة

 أن  إال-م إىل نفـس االسـتنتاج توصلت مجموعة من الباحثني الكاتبني يف جريـدة العلـو1935نسبي عام 

فقـد بحثـت املجموعـة يف أمـر رحلـة بالـسيارة تـم . ذلك كان من خالل مصطلحات أكرث واقعية قلـيال

تقسيمها إىل جزأين، وكل جزء يستغرق كميـة متـساوية مـن الوقـت لكـن يف أحـدهام كانـت الـسيارة 

اب سينظرون إىل الرحلة األرسع التـي الرك أن  وقد وجدوا.تتحرك أرسع كثريا وبالتايل تغطي مسافة أكرب

 . وهذا هو ما أطلقوا عليه تأثري كابا- استغرقت وقتا أكربأنهاغطت مسافة أكرب، عىل 

 التنافر اإلدرايك

هو أحد مجاالت الدراسة الرئيسة يف علم النفس االجتامعي، وهو يوضـح كيـف ميكـن ملحـاوالت النـاس يف 

فمـثال قـد يقـوم أحـد ، دي إىل أكرث العقائد والسلوكيات الالعقالنيـةتؤ أن جعل الحقائق املتناقضة عقالنية(

 ويكون -داعمي حقوق الحيوان بارتداء زوج من األحذية املصنوعة من الجلد الطبيعي الذي قدم له كهدية 

 . ارتداءها مقبولفإن مل يقم برشائها، وبالتايل إنهمحاولة جعل التناقض عقالين عن طريق املجادلة حول 

لقــرن الثــامن عــرش اســتخدم الــسيايس األمــرييك بنيــامني فــرانكلن ذات مــرة هــذا يف ا

 األسلوب ليفوز عىل منافسه يف االنتخابات عن طريق استعارة كتاب منه ثم إعادته فورا
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 التنـاقض عـن هيوقد أن، وبقيام فرانكلن بلفتة جيدة نحو عدوه أوقع الرجل يف تنافر إدرايك. مع شكره

 . وبالتايل أصبحا صديقني حميمني-يحب فرانكلن رغم كل يشء أن  البدأنهبطريق اتخاذ قرار 

 عقلية القطيع 

ونحـن البـرش شـأننا كـشأن . ال يحتاج البرش إىل االنصياع ألوامر ليفقدوا السيطرة عىل أفعالهم الخاصة

ىل الـشخص اآلخـر عـ أن  عنـدما نظـن- أفعال اآلخـرينإلتباع أي قطعان أخرى نكون عرضة أواملاشية 

إحـدى  هـي  ببساطة عندما ال ميكننا تحمـل عنـاء التفكـري بأنفـسنا، وهـذه الظـاهرةأودراية أكرث منا، 

تـؤدي إىل سـلوكيات  أن ، والتـي ميكـن)عقليـة القطيـع(ظواهر علم النفس االجتامعي املعروفة باسـم 

لـدون مايفعلـه الـذي فيـه يـزداد أعـداد أولئـك الـذين يق) عربة الفرقة املوسـيقية تأثري(جامعية مثل 

 وأحد األمثلة عىل ذلك ما يحدث عنـدما يقـوم املـستثمرون بـالبيع أوالـرشاء املحمـوم ألسـهم .الجميع

 أن )لتأثري عربـة الفرقـة املوسـيقية(وميكن . ارههي انأومعينة والذي قد يؤدي إىل فقاعات سوق األسهم 

 يـؤدي إىل توجـه عمـالء أكـرث إىل أي فقد ثقـة ولـو كـان صـغريا أن ار البنوك، حيثهييؤدي أيضا إىل ان

 هـيسحب ودائعهم، ومن األنواع الخطرية األخرى لسلوك القطيع ما يعرف بالتفكري الجمعي، حيث تنت

مجموعة منوطـة باتخـاذ قـرار إىل اختيـار مجموعـة مـن األفعـال التـي ببـساطة تقلـل الـرصاع داخـل 

يبـدو  أن ع عليه املجموعة ال يريـدوناملجموعة، وهذا يحدث ألن األعضاء الذين يختلفون مع ما تجم

 The Wisdom" (حكمة الحشود" منبوذين وهذا يؤدي إىل ما وصفه جيمس سوروييك مؤلف أوحمقى 

of Crowds (بفقدان التنوع اإلدرايك. 

 تجزع الحشد 

بجـدة يف اململكـة العربيـة الـسعودية ) IKEA( عندما افتتح فرع جديـد مـن 2004يف عام 

ة ألوائـل املـستهلكني الـذين ميـرون خـالل البوابـات كـان املـديرون وقدم تخفيضات هائل

 20000 شخص واسـتعدوا لـذلك لكـن عنـدما ظهـر حـوايل 5000ًيتوقعون حشودا تصل إىل 

وقد وقعت عـدة حـوادث مثـل ، حتفهم 3 شخصا ولقي 16كانت النتيجة تدافع جرح فيه 

 ، ويف الواليـات املتحـدة)لـونج(عىل جزيـرة ) وول مارت (ذلك يف متاجر حول العامل ومنها 
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ويـصنفه علـامء الـنفس ). تجـزع الحـشد(، ويعرف هذا الـسلوك باسـم 2002 ويف اليابان عام 2008عام 

 تجـاه فائـدة أمـاغريـزة بدائيـة لالنـدفاع وراء الـذروة (عندما يتملك الناس ) عقلية القطيع(كنوع من 

نقـص املعلومـات  أن ًدا، ومـن املعتقـديصبح موقف الحشد مهد أن  هروبا من خطر مبجردأومحتملة 

 يـصطفوا أويتجهـوا  أن هو السبب املحرك لذلك، وكذلك عندما ال يكون واضحا لدى الناس أيـن يجـب

 .ويصابون بالقلق من أنهم قد يفقدوا كنتيجة لذلك

 شلل النوم 

اسـم  بعـرفُت حالـة - عـضالت الجـسم تكـون يف حالـة شـلل طبيعيـة فـإنعندما يكون شخـصا مـا نامئـا 

تستمر لفرتة وجيزة يف اليقظة وذلـك ال يـؤدي فقـط إىل  أن لكن أحيانا ميكن ألعراض الشلل). االرتخاء(

الجمود ولكن أيضا الهلوسة ومشاعر الرعب الناجمة عن االنفصال اللحظـي للعقـل والجـسم، وتعـرف 

شـلل النـوم أن   تختفي بعد دقائق ويشري بعض علامء الـنفس إىلهي و،هذه الظاهرة باسم شلل النوم

 . اختطاف فضايئأوقد يكون سببا لبعض التجارب الخارقة 

 األمراض العقلية

 االكتئاب 

 أوالشعور بالحزن وتقلبات املزاج وفتور الحافز وقـد يـصل يف بعـض الحـاالت إىل التفكـري يف االنتحـار 

من  % 17يصل إىل  ما تؤثر عىل أنهاويعتقد ، ُاملوت، جميعها أعراض لحالة نفسية تعرف باسم االكتئاب

 املـرض وتغيـري يف أوًيكـون االكتئـاب ناتجـا عـن الـضغط،  أن السكان يف وقت ما أثناء حياتهم وميكـن

 مـوت أحـد أفـراد األرسة، ومييـل أيـضا إىل االنتـشار بـني أفـراد أوار عالقة، هيالظروف الشخصية مثل ان

  .العائلة الواحدة مام يشري إىل وجود عامل ورايث أيضا

أقوى األدلة العلمية فـرتبط بـني االكتئـاب واضـطرابات املكونـات الكيميائيـة للـدماغ،  أما

 مـضادات أن هـذا الـنقص هـو الـسبب يف أن وخاصة نقص يف مادة السريوتونني، ويعتقـد
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التـي متنـع ) SSRIs( املعروفـة باسـم مثبطـات إعـادة امتـصاص الـسريوتونني -) برازوك( االكتئاب مثل 

 وقد أشار بعض علامء األحياء التطويرية. اإلضطراب أثبتت فاعليتها يف عالج -وتيننيامتصاص املخ للسري

االكتئاب قد يكون ظهر خالل االنتخاب الطبيعي يف صورة تكيف مفيد يحول اهتامماتنا بعيـدا عـن أن 

 .املامرسات غري املثمرة

 اضطرابات القلق

ن مـستويات مفرطـة مـن الخـوف والقلـق، حالة عقلية، حيث يعاين املصابون مـ هي اضطرابات القلق

هـو حالـة مـن القلـق الـدائم دون " اضطراب القلق العام : "وهناك أشكال عديدة من اضطراب القلق

وهـو خـوف غـري مـربر مـن املواقـف " اضطراب القلق االجتامعـي" ، و. محرك لهأووجود سبب ظاهر 

س مبـالغ فيهـا مثـل غـسل اليـدين الـذي يـؤدي إىل طقـو) OCD (أو" الوسواس القهري"االجتامعية، و

 أكـرث مـن أوهو اضطراب يعاين منه املـريض نتيجـة لواحـدة ) اضطراب ما بعد الصدمة(املتكرر، بينام 

 عـصبي يف ناقـل عـصبي يف بيولـوچياضطراب القلق له أساس  أن ومن املعتقد.التجارب املؤملة املاضية

الذي يقلـل مـن النـشاط يف الجهـاز ) ترييكحمض الجاما امينوبو (ـوهو اختصار ل) GABA(املخ يسمى 

أولئـك املعرضـون إىل اضـطراب القلـق لـديهم مـستويات متدنيـة مـن ال  أن العصبي املركزي، ويبـدو

)GABA.( 

ــوع مثبطــات إعــادة امتــصاص الــسريوتونني  أن ويبــدو ــاب مــن ن تــساعد يف ) SSRIs(مــضادات االكتئ

يف املـخ تقـوم ) GABA(ري التـي تحفـز مـستقبالت اضطرابات القلق، ويشك العلامء يف ذلك ألن العقـاق

العـالج الـسلويك  أن وقد وجـد.  وبالتايل لها تأثري مهدئ عىل املريضULPمبحاكاة تأثري النواقل العصبية 

 أن  املؤيــدون للعــالج فيعتقــدونأمــا. أحــد أشــكال العــالج النفــيس، لــه فاعليــة أيــضا، )CBT(اإلدرايك 

إىل ) CBT(ويسعي العالج الـسلويك اإلدرايك . ر وسلوكيات األفراد نفسهمات العقلية سببها أفكااإلضطراب

 .معالجة ذلك من خالل تغيري الطريقة التي يفكر ويترصف بها املصابون
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 اضطرابات السيطرة عىل الدوافع 

نفـسية التـي تتـصف بالـسلوك القهـري، لمجموعة من الحاالت ا هي اضطرابات السيطرة عىل الدوافع

 االنفجـاري اإلضـطراب: هـيأشكال رئيسة معروفة الضطرابات الـسيطرة عـىل الـدوافع وهناك خمسة 

، )اإلكراه عىل املقامرة(املتقطع، وهو عدم القدرة عىل السيطرة عىل النوبات العنيفة، واملقامرة املرضية 

هـوس ، و)الدافع إلشـعال الحرائـق(، وهوس اإلحراق )رغبة يف الرسقة ال ميكن مقاومتها(وهوس الرسقة

 ).الرغبة يف نتف الشعر(نتف الشعر 

مشاكل السيطرة عىل الدوافع تظهر جنبـا إىل جنـب مـع الحـاالت النفـسية مثـل اضـطرابات  أن ويبدو

 الـدليل فـإنالقلق، واالكتئاب، واضطرابات األكل واضطرابات الشخصية، وكام هـو الحـال يف االكتئـاب 

يلعب دورا كبريا يف الـسيطرة عـىل الـدوافع، وهـذا ) وننيالسريوت(الناقل العصبي الكيميايئ  أن يشري إىل

 .هو السبب وراء فعالية مضادات االكتئاب املتعلقة باإلدراك

 اضطرابات الشخصية 

تعرف نواحي شخصية الفرد التي قد تسبب مشاكل يف العالقات مع اآلخـرين، ويف بعـض الحـاالت قـد 

ة،ويقوم علـامء الـنفس بتقـسيم اضـطرابات تؤدي إىل سلوك يستهجنه املجتمـع باضـطرابات الشخـصي

 : الشخصية إىل ثالثة مجموعات

) PPD( اضطراب جنون العظمـة: هيو) PD(وتشمل اضطرابات الشخصية غريبة األطوار) A(مجموعة 

، واضـطراب الشخـصية )االنعـزال اجتامعيـا(واضـطراب الشخـصية االنعزاليـة  ،)عدم الثقـة بـاآلخرين(

 ). ئد شاذةتبني أفكار وعقا(الفصامي 

 الشخـصية املـضادة :هـي الـشاردة وأو العاطفيـة، أوات املأسـاوية، اإلضـطراب :فهـى) B( املجموعة أما

، )غــري مــستقرة عاطفيــا(، والشخــصية الحدوديــة ) الــضمريأوالتــي تظهــر عــدم التعــاطف (للمجتمــع 

 محــور تكــون أن التــي تحــب( سترييةهيــ، والشخــصية ال)حــب الــذات املفــرط(والشخــصية الرنجــسية 

 ). االهتامم

  اضـــطراب الشخـــصية املتجنبـــة:هـــي تـــشكل اضـــطرابات القلـــق وهـــيو) C(وأخـــريا املجموعـــة 
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، )تعتمـد عـىل اآلخـرين بـإفراط(، واضـطراب الشخـصية االتكاليـة)الشعور بتثبيط اجتامعـي شـديد  (

القهرية اضطراب الشخصية الوسواسية  أن ، إال)هاجس الكامل(واضطراب الشخصية الوسواسية القهرية

 .يختلف عن اضطراب القلق الوسوايس القهري

والرنجـسية ستريية هيـ كشفت دراسة ما عن ارتفـاع عـدد حـاالت اضـطرابات الشخـصية ال2005يف عام 

 أكرث منـه بـني نـزالء يف والوسواسية القهرية بني عينة من املديرين التنفيذين لرشكة ما يف اململكة املتحدة

 . املتحدة للمجرمني غري العقالء مستشفى باململكة -برودمور

 اضطراب ثنايئ القطب

اضطراب ثنايئ القطب املعـروف سـابقا باسـم 

يتـسم بتقلبـات كليـة بـني ) الهوس االكتئـايب(

نوبــات مــن االكتئــاب الــشديد وأوقــات مــن 

الغبطـــة الوهميـــة تقريبـــا املعـــروف باســـم 

 أوالهوس، وقد تستمر كل نوبة لعدة أسـابيع 

ورمبـا يكـون الـسبب يف ، احدةأكرث يف املرة الو

هذه الحالة هو عدم توازن املواد الكيميائيـة، 

  .تحديد السبب الدقيق صعب للغاية أن  العيوب الترشيحية يف املخ لكن ثبتأو

) C(كل عىل شكل حـرف هي -)بطني جانبي(الذين يعانون من ذلك لديهم  أن وجدت إحدى الدراسات

  ويعتقـد.اإلضـطرابمنها عند الذين ال يعانون من هذا % 17ـ رب ب أك-داخل املخ يرتبط بالحبل الشويك

.  إىل ذريـتهماآلباءينتقل وراثيا من  أن من السكان وميكن% 2 ثنايئ القطب يصيب حوايل اإلضطرابأن 

 وهذا غالبا ما يكون حـدثا - االكتئابية األوىل أو البد من وجود محرك لتفعيل النوبة الهوسية إنهويبدو 

 سلسلة من األحداث املجهدة غالبـا خـالل املراهقـة املتـأخرة يف بعـض النـاس الـذين لـديهم أومجهدا 

 . ورايث للمرضاستعداد
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 اضطرابات األكل

تعرف مشاكل الصحة العقلية التي تؤدي إىل أمناط أكل غـري طبيعيـة باسـم اضـطرابات األكـل، وأشـهر 

  .) القهرياألكلاضطراب (، و)العصبي الرشه(، و)ة العصبيهيفقدان الش( :ثالثة منها

 هو الخوف من اكتساب ،)ةهيفقدان الش(عرف ببساطة غالبا باسم ُالذي ي) ة العصبيهيفقدان الش (أما

الوزن ويظهر نفسه من خالل تناول طعام محدودة للغاية، فبعض املصابني به قد يأكلون كميات قليلة 

 حتـى أويتـسبب يف تلـف األعـضاء ن  أجدا ويجعلون أنفسهم يتضورون جوعا األمـر الـذي مـن شـأنه

 . املوت

يـأكلون حـد اإلفـراط ثـم يخلـصون أنفـسهم مـن ) الرشه (أو) العصبي الرشه( أولئك الذين يعانون أما

تؤدي الدورة املتكررة لألكل ثم التخلص  أن وميكن،  تناول أدوية مسهلةأو عن طريق القيء أماالطعام 

 األسـنان قـد تتلـف بـسبب فـإنخلص منه عن طريق التقيؤ منه إىل تلف الجهاز الهضمي وإذا كان الت

 . التعرض املتكرر ألحامض املعدة

 فيأكلون حد التخم مثل املصابني مبرض الرشه العـصبي لكـنهم ال هي املصابون باضطراب األكل الرشأما

 تـؤدي إىل سـمنة مفرطـة أن  مام يؤدي إىل زيـادة وزن كيـرية ميكنهـا،ذيتخلصون من الطعام بعد ذلك

 . ومرض السكري

ا األعصاب الضطرابات األكل مبا فيها االستعداد الـورايث بيولوچيوهناك مجموعة من األسباب املمكنة يف 

ــصبية  ــل الع ــوازن النواق ــدم ت ــوين، وع ــن األب ــسريوتونني، ULPم ــل ال ــخ مث ــة يف امل ــواد الكيميائي  للم

 .ونورايبنفرين والدوبامني

 التوحد 

عـادة يـتجىل خـالل الـثالث سـنوات األوىل مـن املـيالد التوحد هو اضـطراب يف الـتعلم 

ويستمر طيلة حياة الفرد، وهـو يعـوق التواصـل ومهـارات التفاعـل االجتامعـي إعاقـة 

وعادة ال يظهر األطفال املصابون بالتوحد أي اهتامم بأي نـوع .  ويعوق التخيل-شديدة

كراريـة مثـل ترتيـب  تظاهر، بل يفضلون األنشطة التأومن األلعاب التي تتضمن تخيل 

  أعراض التوحد سـببها اضـطراب يف مـشابك املـخ، أن ويشري الدليل إىل. ألعابهم يف صف
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بعـض  أن ويعتقـد. أي الروابط بني األعصاب والتي تسمح لإلشارات باملرور من خلية عصبية إىل أخـرى

وحـد هـو التغـريات سبب الت أن ويبدو.  القنوات املتشابكة أصبحت معطلة عند املصابني بالتوحدههذ

غري الطبيعية يف تطور املخ الحادث أثناء النمو املبكر للجنني، والتي قد تحركها االستجابات غري املرغوب 

ويف . اآلباء العوامل الوراثية املوروثة من أوفيها من الجهاز املناعي، وكذلك امللوثات الكيميائية يف البيئة 

 ما بدرجة كافية لتحديد سبب معني الوقت الحايل ال يعترب مرض التوحد مفهو

املـصابني بهـذه الحالـة يعـانون مـن  أن ويعنـي ذلـك، وأحيانا يشار إىل التوحد باسم الطيف التوحـدي

درجات مختلفة من األعراض، ويطلق عىل بعض مناطق الطيف التوحدي أسـامء خاصـة مثـل متالزمـة 

ستعيدون درجـة مقبولـة مـن التواصـل التي يظهر املصابون بها أمناط سلوك قهـري لكـنهم يـ أسربجرو

 .ومهارات التفاعل

 الخرف

الخرف هو التدهور يف القدرات العقليـة املـصاحب للتقـدم يف العمـر، ويعتـرب جـزء مـن مجـال طـب 

والشكل األكرث شيوعا للخرف هو مرض الزهامير، الذي فيه تتجمـع كتـل مـن الربوتـني يسء . الشيخوخة

وتعمل ). تشابكات ليفية عصبية( وداخل الخاليا نفسها مكونا -)حاتلوي(مكونا  -الطي حول خاليا املخ

 مام يـؤدي إىل تـدهور تـدريجي -اللويحات، والتشابكات عىل تثبيط وظائف الخاليا وتتسبب يف موتها

 .للدماغ

تبدأ األعراض عادة بصعوبة يف تذكر املعلومات املكتسبة حديثا ثم يسوء إىل فقدان ذاكـرة أكـرث شـدة، 

 0.4يعـاين .و، يف الكالم متبوعة بنقص يف القدرة عىل الحركة واالحتياج إىل رعاية طـول الوقـتوصعوبة 

 .  من الخرف-مليون شخص  27-من سكان العاام

مـن املتوقـع  أن ومبساعدة العلوم الطبية التي تعمل عىل إطالة األعامر أكرث من أي وقت مـىض فيبـدو

 .زيادة هذا العدد

 الفصام

ــال والواقــع، وقــدالفــصام هــو اضــطرا ــه عــن التفرقــة بــني الخي  ب عقــيل خطــري يعجــز املــصابون ب
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ُ أعـراض تعـرف مجتمعـة باسـم - اعتقـادات وهميـةأو بـرصية، أو يكون ذلك يف شكل هالوس حسية 

 باإلضافة إىل التفكري املشوش ومرض الجامود، وفيه يصبح املريض صامتا وثابتا وغري مـستجيب -الذهان

مـن األمـريكني، ويعـالج الفـصام باسـتخدام عقـاقري % 1الحالة تقريبـا نـسبة للمحفزات وتصيب هذه 

  . غالبا عالج سلويك إدرايك-مضادة للذهان باإلضافة إىل عالج نفيس 

 الوعي

 العقل 

 وبعد قرون عديدة من البحث الجاد عىل يد -يتفق معظم الناس أنهم واعون لكن عىل الرغم من ذلك

يلتصق الـوعي مـع ..  خادعة بشدةأنهالعمليات داخل الرأس املسؤولة عنه  أثبتت ا-العلامء والفالسفة

 .ُّإدراكنا للواقع يف نظرة موحدة للعامل متكننا من تعرف املكان الذي نحن فيه

 كجـم 1.4 املادة امللساء الرمادية التي تـزن -يرسع الباحثون الدارسون للوعي إىل وضع تقسيم بني املخ

 وهـم .ان الواعي داخل املخ وحالته العاطفية وتجاربـه واعتقاداتـه ورغباتـهالكي،  والعقل-داخل رأسك

ويف .  دراسات طبيعة عقولنا الواعية وخاصة العالقـة بـني العقـل والجـسد-يتحدثون عن فلسفة العقل

العقـل  أن -)الثنائيـة(القرن السابع عرش آمن الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارتيه بنظرية يطلـق عليهـا 

 أن مـن املـستحيل أن  اليـوم نحـن عـىل علـمأمـا. دي والجسد املادي مكونان من مواد مختلفةغري املا

 . املواد الحسية القادرة عىل إحداث حالة الالوعي-يكون ذلك صحيحا بسبب تأثري التخدير

 الوعي الذايت 

ك املفتاح للوعي، والوعي الذايت هو القدرة عىل التمييز بـني أفكـار هي فكرة الوعي الذايت

أنـا "وقال الفيلسوف الكاثولييك اوغسطينوس القرن الخامس ميالديا . والكيان الذي ينتجها

 لقيـاس) اختبـار املـرآة(، ويستخدم علامء الحيـوان وسـيلة يطلـق عليهـا "أفهم أنني أفهم

  وهو عبارة عن وضع بقعـة صـبغة كعالمـة عـىل.  ما إذا كان لدى الحيوان وعي ذايت أم ال
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 وضعه أمام مرآة بحيث تكون البقعة مرئية له فإذا حاول الحيوان البحث عن البقعة جسم الحيوان ثم

صـورته  هـي الـصورة يف املـرآة أن  صورته يف املرآة إذ يكـون قـد تعـرفإنعكاسرأي  أن يف جسده بعد

ٍّوعندها يعترب حيوانا واعا ذاتيا ً الغـاب،  البـرش، إنـسان - أنواع معروفة اجتازت اختبار املـرآة 10هناك . ً

، الخنـازير، الفيلـة، )الحيتـان القاتلـة(وقرود الشمبانزي، والبابون والغوريال، والـدالفني، ودالفـني أوكـرا 

 وطائر العقعق

 .شهر 18ويجتاز أطفال البرش عادة هذا االختبار بعد سن 

 )Qualia(الصفات املجردة 

مثـل  ) qualeمفردهـا( "ملجـردةالـصفات ا" تعرف الخربات التي تدركها عقول الكائنـات الواعيـة باسـم

 أحاسـيس هـي األمل الناتج عن استئصال إصـبع قـدمك، وأو مثال طعم التفاحة، أو، حمرة اللون األحمر

ويف الحقيقة، وصف .  فإحساس فرد ما باللون األحمر قد يختلف عن شخص آخر-ذاتية يصعب وصفها 

 ميكـن نقلهـا إال بالقيـاس عـىل  تجـارب ال توصـف والفهى -الصفات الكمية لشخص آخر أمر مستحيل

 أنـت -وتلعب الصفات املجردة دورا يف تكوين النوايا يف العقل الواعي. سبيل املثال اإلشارة ليشء أحمر

 .تدير رأسك لتنظر إىل شاحنة إطفاء الحريق أن  لذلك تقرر،تحب اللون األحمر

 قابلية اإلحساس والعقالنية

وقات التي ميكنها اختبار الصفات املجردة تتميز بخاصية للعقـل املخل أن يقول الفالسفة وعلامء النفس

أصبحت قابليـة اإلحـساس يف  أن تشمل تجارب األمل واملعاناة، وهو ما أدى إىل. تسمى قابلية اإلحساس

جميع أشكال الحياة الحيوانية جدال رئيسيا يستخدم يف الدفاع من خالل حركة حقـوق الحيـوان، ومـن 

 -قابلية اإلحساس مفهوم العقالنية والذي يعني القدرة عىل إظهار قوى إدراكية أعىلم املرتبطة بهياملفا

 . أفضل والقدرة عىل التفكري واستخدام املنطقأوظاهرة خالل الذكاء الشبيه بالذكاء البرشي 
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  للوعي ULPاالرتباطات العصبية 

ـــصبية  ـــات الع ـــوعي ULPاالرتباط ـــي )NCCs( لل  ه

حـدث يف املـخ عنـدما نختـرب العمليات الحسية التي ت

وقد خطت دراسة االرتباطـات . صفة مجردة يف العقل

 للوعي خطوات واسعة لألمام مع تطور ULPالعصبية 

تقنيات مسح املخ مثل التـصوير الرنينـي املغناطيـيس 

)MRI ( ويعتمد التصوير الرنيني املغناطييس الوظيفي

يخـضع ملـسح للـدماغ أثنـاء إخبـار  أن فحـصصورا فورية للنشاط داخل املخ، فيمكن للشخص محل ال

الباحث عن الصفة املجردة التي يختربها، وعن طريق مقارنة املسح مع تقرير الشخص ميكـن اكتـشاف 

أمناط نشاط املخ التي تتسبب يف صفة مجردة بعينها، فعىل سبيل املثال هناك منطقـة يف املـخ تـسمى 

وأحـد أكـرث . يف املسح تيضء عند الشعور مبـشاعر الحـسدعندما ينظر إليها ) القرشة الحزامية األمامية(

نفـذت عـىل يـد الرهـاب )  للـوعيULPاالرتباطـات العـصبية (التجارب النتجة يف مسح املـخ يف بحـث 

البوذيني بسبب قدرتهم عىل توليد حالة عقلية معينة والحفاظ عليه ملدة كافية متكن املاسح مـن بنـاء 

 . رةصورة واضحة عن وظيفة املخ املناظ

 معضلة الوعي الصعبة 

 هي يعرف باسم معضلة الوعي الصعبة التي ؟ وهذا ما"ملاذا نخترب الصفات املجردة"من أبسط األسئلة 

وحتـى ربـط . عىل النقيض من عديد من األسئلة األخرى يف بحث الوعي التي تسهل من خالل املقارنـة

 العمليـات - للـوعيULPتباطـات العـصبية جميع الصفات املجردة التي نختربها يف املخ مـن خـالل االر

 لـن يحـل مـسألة سـبب - يف املخ والتي تفرس كيف وأيـن تتكـون ULPالفيزيائية بينة الخاليا العصبية 

 .يد كاملرز هذا املصطلحفاختبارنا للصفات املجردة وقد صاغ الفيلسوف االسرتايل دا
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 األمخاخ املشقوقة

بتجميع بعض الرؤى املذهلة حول " املخ املشقوق"ليهم مرىض قام باحثون أجروا دراسات عىل ما يطلق ع

الـذي يـربط نـصفي املـخ األيـرس واألميـن " الجسم الثغني"لقد خضع أولئك املرىض إىل برت . طبيعة الوعي

ألن املحفز ألحـد ، ، وقام الباحثون بالبحث يف الوعي يف كل جزء من املخ عىل حدة.كعالج للرصع الشديد

عىل سبيل املثـال سـيكون سـلوك . ج من خالل جانب املخ املوجود يف الجهة املعاكسةجوانب الجسد يعال

املريض يف االستجابة للمعلومات التي تقدم له من خالل مجال الرؤية اليسارية حـرصيا ناتجـا عـن الجـزء 

الـذين فـاملرىض . طبيعة الوعي يف نصفي املخ مختلفة متامـا أن الدراسات توضح أن ويبدو. األمين من املخ

 الذين عـرض علـيهم الـصورة عـىل أماعرض عليهن صورة عىل ميني رؤيتهم ميكنهم وصف مايرونه لفظيا، 

لكنهم متكنوا فيام بعد من استخراج الصورة التي رأوهـا مـن ضـمن مجموعـة -اليسار مل يتمكنوا من ذلك

األيرس فيـأوي جميـع قـدراتنا  الجزء أمايف حني الجانب األمين من املخ ميكنه تذكر ما يراه  أن ويبدو. صور

  ميلك مستويات أعىل من الوعي مام ميلكه الجزء األمينإنه ويبدو -اللغوية واإلبداعية

 تقديم الوقت

 بنيامني ليبت بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو طفرة مدهـشة ULPأحدث عامل البيولوچيا العصبية 

زمالؤه تجارب قاموا فيها بتحفيـز املـخ لعـدد ، حيث أجرى هو و1979لكن محرية يف أبحاث الوعي عام 

 أواملخ ال يقوم بتخزين املحفز إال إذا استمر ملـدة نـصف ثانيـة  أن بادئ ذي بدئ وجدوا.من املشاركني

أكرث، ثم يقومون بتحفيز أمخاخ املرىض مرة أخرى لكن يتبعون ذلك بتطبيق محفز عىل الجلد بعد 

كتشاف كال املحفزين ملدة نصف ثانية بحيث يـشعر املـريض يتأخر ا أن وكانوا يتوقعون. ربع ثانية

بتحفيز املخ أوال ثم تحفيز الجلد بعد ربع ثانية، لكن يف الحقيقة قال جميـع املـرىض أنهـم شـعروا 

املخ كان يقوم بتعديل التأخري لنصف ثانيـة يف اسـتجابة الجلـد  أن كان األمر كام لو. مبحفز الجلد أوال

املـخ  أن الـسبب يف) ليبت(افزين وإدراكهام حدثا يف الوقت نفسه، وقد أرجع كال الح أن إلضفاء وهم

 يفعل هذا التقديم مع كل املـدخالت الحـسية لحـساب الوقـت الـذي تـستغرقه املـدخالت لالنتقـال
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خالل األعصاب ثم معالجة املخ لها، وبهذه الطريقة يغرز املخ املـدخالت معـا وتنـتج الـصفات الكميـة 

 .لتخليق صورة متسقة للواقع، للمدخالت

 اإلرادة الحرة 

 وجـه مـن وجـوه الفكـر الـواعي -يفعلهـا  أن  يريـدألنـهيقرر فعل األشياء  أن يعتقد أن جميعنا يحب

سان فرانسيسكو ، لكن التجربة التي أجراها بنيامني ليبت بجامعة كاليفورنيا. يعرف باسم اإلرادة الحرة

 . يف الحقيقة وببساطة خاضعون لعقلنا الالواعيأنناري إىل استكامال لعمله عىل تقديم الوقت تش

كمـون (يف الثامنينيات وضع ليبت عينة من املتطوعني عىل جهاز رصد للـدماغ قـام بقيـاس مـا يـسمى 

 وقد طلب من كل واحد منهم.  النشاط يف القرشة الحركية التي تقوم بتنسيق حركة العضالت-)التأهب

لك يقوم باإلخبار عن الوقت كام هو مقاس عىل ساعة أمامهم التـي عـىل وأثناء فعل ذ، يحرك رسغهأن 

يـسبق ) كمـون التأهـب( اكتشاف فإن كام هو معروف جيدا ،أساسها اتخذوا قرارا واعيا للقيام بالحركة

 . من املخ إىل األعصاب وإىل الرسغلالنتقالحركة الرسغ الفعلية بسبب الوقت الذي تستغرقه اإلشارة 

 يف الواقـع تبـدأ يف التكـون قبـل -كمون التأهب يسبق أيضا نية الحركة  أن يجد أن ه ليبتما مل يتوقع

 أن تجربـة ليبـت بينـت أن  يبـدو. قد اتخذ القرار الـواعيإنهالشخص  يخرب أن حوايل نصف ثانية قبل

 .اإلرادة الحرة محض وهم

 العقل الكمي 

 بإسـهاماتورد والـذي شـارك  طرح روجر برنوز أسـتاذ الرياضـيات بجامعـة أكـسف1989عام 

مؤثرة يف الفيزياء يف مجـايل النـسبية العامـة ونظريـة الكـم نظريتـه الخاصـة عـن الـوعي 

الـوعي ينـشأ  أن وبالعمل مع ستارتت هامريوف من جامعة أريزونـا جـادل بـرنوزي حـول

كـل اهيال) األنابيب الدقيقـة(كنتيجة للعمليات الكمية التي تحدث بني الربوتينات التي تشكل 

التـي تبنـى حولهـا خاليـا ) كل الخلوي عىل شقل سقالةهيال(سطوانية التي تشكل جزءا من اإل

  التـي هـي تلـك العمليـات الكميـة أن  اقرتحـاڨبنـزوري وهـامرو أن املخ، وما أكرث من ذلـك
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 بـصفة خاصـة قـدرات حـل املـسائل الرياضـية -متكن القدرة املخية عـىل اإلبـداع، والحـدس واالبتكـار

ميكن تحقيقه باستخدام أجهـزة الكمبيـوتر الحديثـة التـي قـال وهذه قدرات تفوق أي يشء . والعلمية

وقـد أطلـق بنـزوري نظريـة . برهنة عدم االكتامل لجوديل تجعلها محدودة يف نطاقهـا أن عنها بنزوري

يف كتابـه عقـل ) Orch-OR( باالختـصار أو)  اختـزال غـريض أوركـسرتي(العقل الكمـي املعروفـة باسـم 

 ج من الجسدتجربة الخرو االمرباطور الجديد

 أن الكثـري مـن النـاس ال يزالـون متـشبثني بفكـرة أن تم دحضها إال) الثنائية(نظرية  أن عىل الرغم من

عايش تجربة  أن  سبق لهإنهويزعم شخص من بني عرشة أشخاص . يوجد خارج الجسد أن الوعي ميكن

ارج ذاته املادية، وعىل ، وكان قادرا فيها عىل رؤية ما يحيط به من منظور خ)OBE(الخروج من الجسد 

 متثـل أنهـادليـل   ليس هناكفإن، )تجارب الخروج من الجسد(الرغم من عدد الدراسات العلمية حول 

 .انفصاال حقيقيا للعقل عن املخ املادي

قـد تكـون رضبـا مـن ) تجارب الخروج من الجـسد( أن وتعتقد عاملة النفس الربيطانية سوزان بالكمور

 التي فيها يصبح الشخص منفصال عن حواسـه املاديـة ومـشتتا بـصور تـشبه رضوب حالة أحالم اليقظة

 .الحلم قادمة من مناطق أخرى باملخ

 االتجاهات االجتامعية 

 ديناميكا السكان 

 Homo(نقراض نوع اإلنسان العاقل يف حاجة إىل الحفاظ عليها من اإلأنهامن األنواع التي ال يبدو عليها 

sapiens(ويرجـع # سـنة، 40د السكاين البرشي عىل األرض يتـضاعف حـوايل مـرة كـل فالتعدا. ؛ أي نحن

النمو إىل العلوم الطبية التي قللت من الوفيات من األطفال األمر الـذي أدى بـدوره إىل ارتفـاع معـدل 

 وهو -املواليد ارتفاعا مؤثرا، بينام يف الوقت نفسه يزيد من عمر الفرد، وبالتايل انخفاض معدل الوفيات

 . سيظل يف تزايدإنهه يبدو اتجا
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سـيطرة فـسوف  و الـسكان بـالوإذا ترك مُنـ

يزيد زيـادة كبـرية ألن معـدل النمـو نفـسه 

ــسكان ــن ال ــراد م ــدد األف ــع ع ــب م . يتناس

قـانون (عرف هـذا االتجـاه أحيانـا باسـم ُوي

نسبة إىل القس اإلنجليزي تومـاس ) مالتوس

أوائل األبحاث يف مالتوس الذي أجرى بعض 

ديناميكا الـسكان يف بـدايات القـرن التاسـع 

ــىل  ــضوء ع ــى ال ــن ألق ــان أول م ــرش، وك ع

نقص الطعام، واملوارد األخرى بسبب زيادة الـسكان بدرجـة تفـوق -األخطار املحتملة للتضخم السكاين

ة للتنبـؤ ويف بقية العامل الطبيعـي يـستخدم علـامء الرياضـيات منـاذج رياضـية معقـد. إمكانات األرض

بالتوازن الـسكاين بـني األنـواع املختلفـة آخـذين يف االعتبـار عوامـل مثـل املواليـد والوفيـات، واملـوارد 

 . عىل سبيل املثال الفريسة واملفرتس-.والتفاعالت الحيوية بني األنواع الختلفة، الطبيعية

 تأثري فلني

ــارات  ــأن االختب ــول ب ــسهل الق ــن ال م

هل، وبأن املدرسية والجامعية تصبح أس

قليل جدا مـن طـالب هـذه األيـام قـد 

يجلس أمام  أن يجتاز االختبار إذا اضطر

.  سنة مضت30ورقة امتحانية ترجع إىل 

هذه الظاهرة تعـرف باسـم تـأثري  أن إال

ــامل ــني الع ــيمس فل ــسبة إىل ج ــني ن   فل
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تزداد مع -لذكاء العام  قياس ا-)اختبار الذكاء( أن وببساطة تقول. الذي الحظ هذا التأثري يف الثامنينات

بحيـث يـصبح متوسـط النقـاط لكـل ) IQ(ويـتم تكييـف ..  نقـاط لكـل عقـد3الوقت ومبعدل حـوايل 

 إذا خـضع أطفـال مـن زمـن إنـه، لكن تأثري فلـني يعنـي 100مجموعة من السكان يف أي وقت تساوي 

ع إىل الحـضور املـستمر هـذا يرجـ أن ، ويعتقد فلني75 املتوسط قد يكون فإناليوم، ) IQ(الثالثينات لـ 

 .للتكنولوچيا ومظاهر التعقيد األخرى يف الحياة اليومية التي البد للبرش من السيطرة عليها

 الطول

عـىل . طول قامة البرش تزداد ال محالة جيل بعد جيل أن نغفر ملعظم الناس تفكريهم يف أن من املمكن

كل البرشي عرب العصور هيياسات بقية الذلك متحققا يف خط الخرص لكن ق أن الرغم من كل يشء يبدو

فبعيـدا عـن التطـور التـدريجي مـن . والتي أجراها ريتشارد ستيكل بجامعة والية أوهايو لها رأي آخـر

مـن (الرجال يف أوروبا الشاملية الذين عاشـوا يف العـصور الوسـطى  أن األقرص إىل األطول، وجد ستيكل

كانوا أطول من أمثـالهم الـذين عاشـوا يف بدايـة ) رش امليالديالقرن التاسع امليالدي إىل القرن الحادي ع

طول األفراد  أن واعتقد ستيكل.  وتقريبا مامثلني يف الطول لإلنسان الحديث اليوم-1750الثورة الصناعية 

االختالفات قد تكون ناتجة عن فرتات املناخ الدافئ يف  أن مؤرش عىل االزدهار الشامل للمنطقة، وتوقع

عصور الوسطى األمر الذي جعـل الغـذاء وفـريا وتبعـه العـرص الجليـدي الـصغري بـني القـرنني بدايات ال

 .السادس عرش والتاسع عرش عندما كان نادرا

 الحظ

هناك أناس آخرين ينقـصهم الحـظ  أن  من الحظ يف حنيهيبعض الناس لديهم إمدادات ال تنت أن مل يبدو

أجـرى .  بتعاويذ الحظ، بل ترتبط ارتياطا وثيقا بعلم النفسبشكل يدعو إىل الحزن؟ اإلجابة ليس لها عالقة

أولئك الـذين يقيمـون أنفـسهم  أن  ووجد،توفدشري بإنجلرتا دراسةهريريتشارد وايزمان عامل نفس بجامعة 

عىل أنهم محظوظون يكونون غالبا منفتحني بدرجة كبرية ويـشعرون بالراحـة عنـد التحـدث مـع الغربـاء 

 ديدة، وبالتايل يكونوا أكـرث عرضـة القتنـاص الفـرص، بيـنام عـىل النقـيض مـن ذلـك، واالندماج يف دوائر ج
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أولئك الذين يعتربون أنفسهم غري محظوظني، حيث يكونـون أكـرث إنطوائيـة، ويتوقعـون مـن أنفـسهم 

 فحسب بـل عنـدما تعـرض علـيهم - مام يؤدي إىل فرص أقل -القليل، وال يكونون معارف جديدة أقل 

والسامت الشخصية املتعلقة باالنطوائيـة واالنبـساطية إىل حـد .  الذايت سيمنعهم منها شكهمفإنفرصة 

 .بعض الناس حقا يولدون محظوظني أن  مام يعني،ما موروثة من والدينا

 العوملة 

حركـة  هي و العوملة.اآلن جميعنا جزء من القرية العاملية فإنسواء أكانت العواقب حميدة أم وخيمة، 

وقـد . ل العمـل خـارج الـبالدهيقادتها البنوك واملؤسسات املالية التـي أرادت تـس، نينياتبدأت يف الثام

 نرتنـتظهر اإل أن جلبت تقنية وسائل االتصال املحسنة الوسائل لهذه األسواق لتعمل بسالسة ومل يلبث

يف أعقاب ذلك والذي جلب العوملة لكل فرد، وفجأة أصـبح بإمكانـك مقابلـة شـخص وإجـراء محادثـة 

شخـصا مـا يف دولـة  أن ، وقـد عنـى ذلـك أيـضا.فورية مع شخص غريب يف الجانب اآلخر من الكوكب

 اليوم فتدور العوملة حول مـاهو أما تكون محظورة يف دولة أخرى نرتنتميكنه قانونيا نرش مواد عىل اإل

تنتقل  أن للناس اتحاد الدول يف كيان واحد، وبتوفري أسعار طريان رخيصة ميكن أنها-أكرث من االتصاالت

نتـاج نهـايئ  هـي العوملـة. نرتنـت بدال من مجرد املسامرة معه عرب اإل-فعليا إىل الجزء اآلخر من العامل 

، )واإلغاثـة مـن الكـوارث العامليـة، توعية أكرب بخصوص شـؤون العـامل(ا، وقد جلبت منافع تكنولوچيلل

 .العوملة ستبقى أن  إىلاألحوال اآلمنة تشري لكن) استغالل األمم الفقرية(ًوأرضارا 

 منارصة البيئة 

. أدي الوعي املتزايد بأن أنشطة اإلنسان متس البيئة التي نعيش فيها إىل ميالد الحركة البيئية

وقد بدأت للمرة األوىل يف الستينيات عندما تزامنت املخاوف من اختبـارات القنبلـة الذريـة 

 وفجــأة، عـىل البيئــة). DDT( مثــل ال مـع إدراك أثــر التلـوث ومبيــدات اآلفــات الكيميائيـة

يتـسبب يف آثـار سـلبية عـىل بيئـة األرض، ويف  أن نـشاط اإلنـسان ميكـن أن  ظهر القلق من

الوقت نفسه كان بعض العلامء قد بدأوا يف تقدير كيف يبدو االرتباط بني محتوى الكربـون 
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وبحلـول أواخـر . تغـري املنـاخ اكتـشف العلـم -يف الهواء الجوي واالرتفـاع العـاملي يف درجـات الحـرارة

السبعينيات كان هناك مجموعة من األصوات العلمية التي تنادي بفرض القيود عىل انبعاثات الكربون 

نعــاين مــن عواقــب كارثيــة محتملــة لالحتبــاس الحــراري خــالل القــرن الحــادي  أن مــن البــرش خــشية

 . بعد عرشين عاماوالعرشين، ومع ذلك مل يبدأ السياسيون يف االستامع إىل ذلك إال

 ار املجتمعيهياالن

 إحدى الجزر البولينسية يف املحيط الهادئ يف ذروتها موطنـا هي، و)جزيرة الفصح( أن كان من املعتقد

 كانت ذات مرة حضارة مثقفة كام يبدو من مئات التامثيل الحجريـة أنها شخص، ومن الواضح 7000لـ 

لكن عندما هبط األوروبيون األوائـل هنـاك . ك إىل يومنا هذا التي بقيت هنا)moai()1(املواي  املبهرة أو

انتـرش .  شخص يعيشون حياة وحشية قذرة يف ظـروف بدائيـة3000يف القرن الثامن عرش وجدوا حوايل 

 ويعتقـد. آكلو لحوم البرش كطوائف متحاربة عىل الجزيرة تتنافس عىل اإلمدادات الغذائيـة الـشحيحة

وهـؤالء النـاس املتقـدمون .  انهكـت مواردهـاألنهاجتمعات التي انهارت جزيرة الفصح مثال عىل املأن 

الذين أصبحوا ضحايا لنجاحهم اقتلعوا أشجار الجزيرة وجردوها من السلع الطبيعيـة لتغذيـة مهاراتهـا 

واليوم أصبح مصري سكان جزيرة الفصح القـدماء . املزدهرة يف أعامل النحت بالحجارة، والعامرة والنقل

 .حوا عربة ملخاطر استغالل الحضارة املفرط للبيئةأنهم أصب

 

 

 

 

                                                 
لتامثيل الضخمة املصنوعة من حجر البازالـت بجزيـرة الفـصح وهـي إحـدى مواي هي تسمية محلية ملجموعة من ا ) 1(

 .1500 و1250جزر بولينيسيا وقد أقيمت بني عامي 
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 اإلنسانيات

 ) ايجاألنرثوبولو(علم اإلنسان 

 مجاالت دراسة يقوم البرش من خاللها بتوثيق ووصف وتفـسري الخـربة البـرشية ورشط هي اإلنسانيات

ون أكـرث هـذه  التخصصات التي تشمل علم االجتامع والتاريخ والفلسفة، لكن رمبا يكـ-يكون إنسانأن 

 علم اإلنسان الذي يـدمج التطـور البـرشي والثقافـة والـسلوك -)األنرثوبولوچيا(التخصصات أهمية هو 

وتهـتم بالنـاس وثقافـاتهم ) األنرثوبولوچيـا االجتامعيـة( :أقـسام رئيـسة 4وتنقسم األنرثوبولوچيا إىل . معا

والعوامـل الحيويـة ، صـل النـوع اإلنـساينبأ) يا الحيويةاألنرثوبولوچ( ويهتم علامء .وأفكارهم وعقائدهم

 تـأثري فيقومون بتقـيص)  اللغويةاألنرثوبولوچيا( علامء أما. التي تؤثر عىل العرق اإلنساين اليوم مثل املرض

فيدرسـون حيـاة ) األنرثوبولوچيـا األثريـة(اللغة واالتـصال عـىل القـضايا اإلنـسانية بيـنام يقـوم علـامء 

 .قديموحضارات البرش من التاريخ ال

 التاريخ

،وهو مجال واسع ميتـد مـن العـصور الحديثـة التـي عليهـا .تعرف دراسة البرش يف املايض باسم التاريخ

 يرجع إىل بداية اإلنسانية منذ مئـات اآلالف مـن الـسنني والتـي ال - تعرف بالتاريخ الحي -شهود أحياء

وعلـامء التـاريخ يـستخدمون . اآلثـارميكن التقيص عنها إال باستخدام البقايا املستعادة من خـالل علـم 

 -يـأيت عـىل شـكلني أن وميكن للدليل. منهجا علميا، ويسعون إىل دليل قوي ليدعم نظريتهم عن املايض

دليل ابتدايئ يتكون من التفسريات األولية، والدليل الثانوي عبـارة عـن تقـارير مـن الجامعـات التـي مل 

. م علامء التاريخ املايض إىل عصور يسهل التعامل معها ويقس.تكن مشرتكة بطريقة مبارشة يف األحداث

 . تاريخ قديمإنه عىل 467وبصفة عامة يصنف كل يشء قبل سقوط اإلمرباطورية الرومانية الغربية عام 

 األحداث التـي تقـع أما .الفرتة من ذلك وحتى نهاية القرن الخامس عرش تعرف باسم العصور الوسطى

كـان املؤرخـون القـدامي هـم . لوقـت الحـايل فتـشكل التـاريخ الحـديثبني نهاية العصور الوسـطى وا

 .ودوت ووثيودوروس الذين عاشوا يف القرن الخامس قبل امليالدهريالفالسفة اليونانيون القدماء أمثال 
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 علم االجتامع

وهو موضوع بدأ البحـث فيـه جـديا خـالل القـرنني . عرف دراسة املجتمع البرشي باسم علم االجتامعُت

امن عرش والتاسع عرش بعد تقدمات علمية مهمة مثل جاذبية نيوتن، واالنتخاب الطبيعـي لـدارون، الث

 كذلك ميكن اكتشاف ثقافتهم، ،وقد تساءل العلامء والفالسفة إذا ما كان العامل املادي فحسب بل البرش

الفرنـيس وكـان األب الروحـي لعلـم االجـتامع هـو الفيلـسوف . وتفاعالتهم من خالل البحـث العلمـي

 يقوم علـم واآلن. حل املشاكل االجتامعية يكمن يف الفلسفة الوضعية أن أوجاست كوميت الذي اعتقد

لتكـون شـبكة ) هرميـة(النفس الحديث عىل العالقات بني األفراد وكيف تبنى هذه العالقـات بطريقـة 

 هذه اآلنتأثريات العوملة ومتد . يقوم عليها املجتمع، وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا بعلم النفس االجتامعي

 .الشبكة من العالقات لتكوين مجتمع واحد يحيط بالكوكب بأرسه

 الفلسفة 

 تهـتم أنهـاالفلسفة ليست علام يف حد ذاتها، إال  أن وعىل الرغم، يقيض الفالسفة حياتهم يف تأمل العامل

ذلك يـشكل مكونـا  وبـ-وهذا السعي يـدعم املعرفـة والتفكـري املنطقـي. بكشف أعامق حقيقة الواقع

التـي تهـتم بنمـو ) نظريـة املعرفـة: (هناك أربعة أقسام رئيسة للفلـسفة. أساسيا من الطريقة العلمية

 التـي تـدور حـول حـل )األخالقيـات(و. ماتعنيه املعرفة حقا وكيف ميكن اكتسابها ومعالجتهـا-املعرفة 

ء الرتكيبي الذي ترشـده اعتبـارات  بحث علمي يتناول خلق الحياة مثل علم األحيا-املعضالت األخالقية

 الذي يحدد عمليات التفكري املنطقي واالستنتاج، بينام يف النهاية تـأيت )املنطق(أخالقية بشكل متزايد، و

التي تفحص التساؤالت حول الحقيقة الكامنة خارج مملكة األشـياء القابلـة للقيـاس مـن ) امليتافيزيقا(

 إله؟ وتأيت كلمة فلـسفة نفـسها مـن اللغـة اليونانيـة القدميـة  عىل سبيل املثال هل يوجد-خالل العلم

 .وتعني حب الحكمة

 



 112 العلوم االجتامعيـة

 

 

 اإلنسانية

 هينوع من فلسفة الحياة التي تضع يف جوهرها قيمة الفرد البرشي، و هي اإلنسانية

 ويبني اإلنسانيون قراراتهم عىل الـدليل -ترفض األديان والقوى الخارقة وتؤيد املنطق

البرش قادرون عىل االختيار بني الخري والـرش بـدون  أن  ويعتقدونبدال من الخرافات،

ولكنهـا فلـسفة أيـضا تغلفهـا .  يف حياة أخرى- الخوف من املعاناةأواألمل يف مكافأة 

األخالقيات والدميوقراطية، بحيـث يـتم متثيـل جميـع وجهـات النظـر قواعد حنونة من 

  .اإلنسانية

 العرقية والجنسية جميعها تتصدر جدول أعـامل حقوق اإلنسان باإلضافة إىل املساواة

 .اإلنسانية، وقد تبنى اإلنسانيون فكرة رمز اإلنسان السعيد املبينة هنا كشارة لهم

 علم االقتصاد

 نظرية االقتصاد

وخاصـة -علم االقتصاد هو علم التجارة الذي ينظم تدفق األموال والسلع والخـدمات واملـوارد األخـرى 

 علـامء املجـاالت األخـرى إليـهويـشري . يات غري كافية للجميع مـن هـذه الـسلععندما يكون هناك كم

 ). العلم الكئيب (إنهبشكل يسء عىل 

الذي يهتم بالتعامالت مع الوحـدات ) االقتصاد الجزيئ(ويقوم االقتصاديون غالبا بتقسيم تخصصهم إىل 

ميثل الصورة الكربى التي تتعامل مـع الذي ) االقتصاد الكيل(االقتصادية الصغرية مثل الرشكات واألرس، و

الشكل السائد من االقتصاد الكـيل يف عـامل اليـوم الـذي  هي الرأساملية. النمو االقتصادي وثروات األمم

.  وتعـود األربـاح الناتجـة منهـا إىل املـالك-فيه تقوم الرشكات التأسيسية بإنتاج بضائع وتزويد خدمات

غالبـا قـوى (وإمكانيـاتهم يف رشاء ممتلكـات واقتنـاء خـدمات وهذا يؤدي إىل زيادة رأس مـال املـالك 

 عكس الرأساملية وفيها تكون األرباح مقسمة فهى الشيوعية أما. خاللها ميكن تكوين ثروة أكرب) عاملة

 .بالتساوي بني العامل
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 العرض والطلب 

يتحكم العرض والطلب يف علم االقتصاد يف أبـسط 

ـــستوياته ـــ. م ـــدادات ال ـــوق إم ـــدما تف سلع عن

والخدمات الطلـب عليهـا تقـل تكلفتهـا النقديـة، 

والعكس صحيح فعندما يفـوق الطلـب إمـدادات 

غالبا يـدرس علـامء االقتـصاد . السلع يرتفع السعر

العرض والطلب من خالل الرسم البياين عن طريق 

يبــني . رســمهام كمنحنيــني للــسعر مقابــل الكميــة

منحنى الطلـب مـا يـود املـستهلكون رشاءه طبقـا 

 ويكون السعر مرتفعا عندما تكون الكمية قليلة، ويـنخفض بزيـادة الكميـة -كمية املتاحة من املنتجلل

 منحنى الطلب يبني عدد الوحدات التي يريد املصنعون صناعتها بهذا السعر، وهو فإنوباملثل ، املتاحة

نـتج مـا زادت رغبتـه  كلام كان باستطاعة املمول الحصول عىل أموال أكرث من م-منحنى مائال إىل أعىل 

نقطة االتزان التي يتقارب السعر  هي ونقطة تقاطع املنحنيني. يف صناعة املزيد للحصول عىل أكرب عائد

هو طريقة ) تكلفة االقرتاض(ارتفاع أسعار الفائدة  أن  ويفرس العرض والطلب السبب يف،متجها نحوها

 الفائـدة مرتفعـا يـصبح املـستهلكون أقـل ، فعندما يكون سعر)األسعار املرتفعة(للسيطرة عىل التضخم

 مام يؤدي إىل هبوط اإلنفـاق وبالتـايل تقليـل الطلـب، -.ميال إىل اقرتاض األموال وأكرث ميال إىل ادخارها

 .األمر الذي يؤدي بدوره إىل تخفيض األسعار والتضخم

 الهامشية

ميــزات م االقتــصاد الجــزيئ، وتــتلخص يف املوازنــة بــني املهيأحــد مفــا هــي الهامــشية

  تريـد-وإليك مثال.  خدمةأو بيع منتج أووالعيوب عند اتخاذ قرارات بشأن مثن رشاء 

 أن  دوالر والخربة السابقة تخربك100تدفع لإلعالن عن منتج ما، وكل إعالن يتكلف أن 

  دوالر200واإلعـالن التـايل سـيجلب .  دوالر400أول إعالن سيجلب مبيعات تزيد عـن 
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اإلعـالن األول  أن  يتـضح. دوالر إضـافية50 دوالر والتايل فلن يجلـب إال 100سيجلب إضافية، والتايل له 

 والثـاين يـستحق ، هامش ربحـكبأنه إليه ويشار - دوالر 300 سيجعل أموالك أكرث ألنهيستحق الوضع، 

 لكن يف الثالث سـيكون هـامش ربحـك صـفر ، دوالر100أيضا حيث سيكون هامش ربحك منه مساويا 

وباملثـل ، تضع إعالنني فقط ولـيس أكـرث أن  الهامشية تحتم عليكفإنيكون سالبا، وبالتايل وبعد ذلك س

يف التصنيع تكشف الحدية عن الكمية املثىل التي يجب إنتاجها من املنتج من خـالل حـساب التكلفـة 

ة العائـد النـاتج مـن بيـع تلـك الوحـد(مقابـل الـربح الهامـيش ) تكلفة إنتاج وحدة إضافية(الهامشية 

 . إنتاج وحدات إضافية ال يكون مجديافإنيصبح الربح الصايف الهاميش صفرا  أن ومبجرد) اإلضافية

 

 تناقص الغلة

زيادة مصدر واحد من املصادر املطلوبة لتصنيع سـلعة  أن قانون تناقص الغلة هو مبدأ اقتصادي يقول

يـؤدي إىل ) دوات واملعـداتمثـل األ(مـع ثبـوت جميـع املـصادر األخـرى ) ولتكن حجم القوة العاملة(

لديك عامـل  أن لنقل. واملثال الواضح هو حجم القوة العاملة يف مصنع صغري. نقصان األرباح الهامشية

 دوالر، وهذا يعـود عليـك 20 ـ وحدة يوميا، وميكنك بيع كل وحدة ب16يصنع أواين زهور للزينة مبعدل 

توظف  أن ويسري العمل جيدا فتقرر. والر يوميا د150 دوالر بعد إعطاء العامل 170بربح هاميش يومي 

 تزيد أرباحك إىل ثالثة أضعاف لكن عندما توظف أول عامل جديـد تالحـظ أن عاملني إضافيني متوقعا

 دوالر 90، وهامشك الربحي من العامل الجديد ال يتخطي 32 وحدة يوميا بدال من 28مصنعك ينتج أن 

 48 وحدة يوميا ولــ 34 الناتج يرتفع فقط إىل فإنالثالث يف العمل عندما يبدأ العامل  أن يوميا، واألسوأ

 . دوالر30 وستكون الخسارة الهامشية من جراء ذلك -وحدة التي كنت تأمل فيها منذ البداية
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 وينشأ مبدأ تناقص الغلة هنا ألن جميع العاملني يستخدمون األدوات واملعدات نفـسها، وهـو ظـاهرة 

وذات العاملــة ) وهــو يف هــذه الحالــة األدوات واملعــدات( رأس املــال الثابــت شــائعة يف األعــامل ذات

 .املتغرية والحل املمكن هنا هو زيادة نفقات رأس املال عند زيادة العاملة

 املقاييس االقتصادية

 -يستخدم علم االقتصاد الكيل مجموعة من املقاييس االقتصادية لتحديد حالـة اقتـصاد أمـة مـا عـدديا

كن الحكومات من مراقبة حالتها االقتصادية، وميكن اختبـار تنبـؤات النظريـات االقتـصادية وبذلك تتم

ُالذي يعطـى بإضـافة القيمـة ) GDP(واملقياس الرئييس إلنتاجية دولة هو الناتج املحيل اإلجاميل . عمليا

ملحـيل النقدية لجميع السلع والخدمات التـي تنتجهـا الدولـة خـالل سـنة، وقـد بلـغ مجمـوع النـاتج ا

 14والواليات املتحدة لها أكرب ناتج محيل إجاميل ويبلغ .  تريليون دوالر60 حوايل 2008اإلجاميل للعامل يف 

 وهـو مقـسوم -وغالبا يشار إىل الناتج املحيل اإلجاميل لكل فرد. تريليون دوالر وتتبعها اليابان ثم الصني

ل التضخم، وهو االرتفـاع يف سـعر الـسلع وهناك مقاييس اقتصادية شائعة أخرى مث. عىل عدد السكان

والخدمات خالل زمن معروف عادة بالنسبة املئوية لكل سنة، والبطالة وهو عدد السكان العاطلني عن 

 .العمل بالنسبة إىل عدد السكان اإلجاميل

 النمو االقتصادي 

القتصادي، وهـو عـادة يقـاس يشار إىل الزيادة املوجبة يف الناتج املحيل اإلجاميل للفرد لدولة ما بالنمو ا

 دوالر سـيكون 11000 دوالر إىل 10000بنسبة مئوية وبالتايل إذا زاد النـاتج املحـيل اإلجـاميل للفـرد مـن 

ويتم تقييم النمو االقتصاد مبعدل ربع سنوي للمساعدة عىل رؤية اتجـاه النمـو %. 10النمو االقتصادي 

 . االقتصادي
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 األمـة، والزيـادة يف النـاتج املحـيل اإلجـاميل تعنـي خلـق وظـائف والنمو االقتصادي عالمة عىل ازدهار

ثم ينفقون هذا املال وهذا يؤدي إىل رفـع -جديدة مام يعني زيادة عدد األشخاص الذين يربحون املال 

االستهالك،األمر الذي يؤدي إىل احتياج وظائف جديدة لتلبية الطلب املتزايد وبالتايل زيـادة االسـتهالك 

 .  دواليك وهكذا-أكرث

 أن  ميكنهـا-2007العقـاري عـام   أزمـة الـرهن- دورة ذاتية التكرار لكن أحداث الصدفة مثل أنهاوتبدو 

 يـصبح أويـنخفض االسـتهالك  أن وعنـدما يحـدث ذلـك ميكـن. تجعل النمو يخرج عن مساره الصحيح

 حـدوث -كود العميق الرأما ويطلق عىل ربع سنة من النمو االقتصادي السالب اسم الركود .سالبا حتى

 . فيعرف باسم الكساد االقتصادي-العديد من األرباع السالبة 

 البورصة 

 أومرفق ميكن للتجـار مـن خاللـه بيـع ورشاء األوراق املاليـة، مثـل األسـهم يف الـرشكات،  هي البورصة

 .املشتقات املالية، وغريها من األوراق املالية األخرى

 األسهم يف الرشكة املتوقع لهـا .نبؤات عن األداء املستقبيل لألوراق املالية يقوم التجار يف البورصة ببناء ت

 وهو مام يجعـل منهـا اسـتثامرا ،أداء جيد تصبح أكرث شهرة وتزايد الطلب عليها سيؤدي إىل رفع السعر

 مثل بورصة نيويورك، وبورصـة لنـدن وبورصـة نـازداك -وهناك أسواق بورصة عديدة حول العامل. جيدا

عادة ميكن إدراج أسهم ). تحديد األسعار املؤمتن التابع للمؤسسة القومية لوسطاء األوراق املاليةنظام (

ويقاس أداء الـسوق مـن خـالل مـؤرشات سـوق البورصـة . رشكة ما عىل القامئة يف تداول واحد كل مرة

، )كـبمـؤرش نـازداك املر( متوسطات لعينـات متثيليـة ألسـعار الـسهم، ومـن املـؤرشات الـشائعة هيو

مثـل الـسوق - وتستخدم هذه املؤرشات لتحديـد اتجاهـات الـسوق،)مؤرش داو جونز الصناعي(ومؤرش

الـذي تهـبط فيـه ) bear market(الذي فيه ترتفع أسعار السهم، والـسوق الهـابط ) bull market(الصاعد

 ).ار البورصةهينإ(عرف االنخفاض الحاد املفاجئ ملؤرشات السوق باسم ُوي. األسعار
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 شتقاتامل

نوع غري مستقر من سـلع الـسوق ال يتعامـل  هي - املستقبلياتأو وتعرف أيضا بالخيارات -املشتقات 

فيه التجار بأوراق مالية حقيقية بل عقود تعطي خيار رشاء أوراق ماليـة مقابـل سـعر معـني يف وقـت 

 إذن ،ق االتفـاق عليـه سبالذيالحق، وإذا كانت األوراق املالية يف ذلك الوقت تستحق أكرث من السعر 

 حامـل العقـد فـإن يعيد بيعه مقابل ربح فوري، وإذا كان السعر أقل أويشرتيه  أن ميكن لحامل العقد

تجـارة املـشتقات تحكمهـا الـصيغة الرياضـية . ميكنه رفض البيع لكنه يفقد تكلفة رشاء املشتقة املاليـة

التــي ) بــالك ســكولز(املعروفــة مبعادلــة 

 االقتصاديان 1973ام طرحها ألول مرة يف ع

 .األمريكيان فيرش بالك ومريون سكولز

 صناديق التحوط

صندوق التحوط هو صندوق استثامر يحاول جلب عوائد موجبة تحت أي ظرف مـن ظـروف الـسوق، 

 رشاء مجموعة من األوراق املالية، واملـشتقات املـسعرة بحيـث تـضمن صـايف ربـح -من خالل التحوط

 عندما تهبط األسـواق وتتقـل العوائـد مـن اسـرتاتيچيات إنه، وهذا يعني برصف النظر عن أداء السوق

 تلـك األوراق التـي يف فـإن حتى تصبح سالبة أواالستثامر التقليدي القامئة عىل األوراق املالية واألسهم 

ومن اسرتاتيچيات التحوط الشائعة التي يستخدمها مـدير . صناديق التحوط متيض قدما يف طريق النمو

ويقـوم املـدير ببيـع ، بيع األوراق املالية ثم رشاؤهـا الحقـا مـرة أخـرى -البيع املكشوف  هي مامتويل 

أداءهـا  أن أداءها سيكون أسوأ من السوق ككل، ويشرتي تلك التي يعتقـد أن األوراق املالية التي يظن

ارته يف  مكاسـبه مـن األوراق القويـة املباعـة سـتغطي خـسفـإنوإذا ارتفع السوق كله . سيكون أفضل

 .ممتلكاته املباعة عىل املكشوف والعكس صحيح

 

 

ً سـكولز املعقـدة تعقيـدا شـديدا والتـي-معادلة بالك  ً
 يجب عىل كل تاجر مشتقات إال يربح منزله بدونها
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 االقتصاد القيايس

هو مجال متعدد التخصصات يجمع بني االقتصاد واالحصاء الريايض، ويـستخدم يف تحديـد االتجاهـات 

.  الختبـار نظريـات موجـودةأوواالرتباطات يف البيانات االقتصادية لتكوين نظريات اقتصادية جديـدة، 

قتصاد القيايس عىل القدرة عىل الفصل بني متغريات خاصة والتـي يهـتم بهـا عـامل االقتـصاد، ويعتمد اال

ًخبريا اقتصاد قياسيا يجوب االحـصاءات باحثـا عـن منـط يـربط دخـل النـاس  أن عىل سبيل املثال لنقل ً

ت، واختالفـات باملبالغ التي ينفقونها لرشاء سيارة، وقد يحتاج إىل اعتبـار االتجاهـات الدينيـة يف البيانـا

تخفـي أي تـأثريات ناتجـة متامـا  أن الجنس والعمر ومجموعة من العوامل الخارجية األخرى التي ميكن

 .عن الدخل

 الفيزياء االقتصادية

 مبنيـة عـىل النظريـات التـي نـشأت يف هي و،فرع من فروع االقتصاد الريايض هي الفيزياء االقتصادية

الفيزياء بجامعة بريمنجهام نظرية اقتصادية مبنية عىل الديناميكا وقد طور علامء . األصل لعلم الفيزياء

 نظرية يف مجال الكم نشأت يف األصل عىل يد عامل الفيزياء الحاصل عىل جائزة هيالكهربائية الكمية، و

 . نوبل ريتشارد فينامن لتوصيف سلوك الكهربية واملغناطيسية

مـع الـشحنات املوجبـة والـسالبة التـي يتوسـطها املجـال ) الديناميكا الكهربائية الكمية(ويف حني تتعامل 

 -الكهرومغناطييس تتعامل النـسخة االقتـصادية مـن النظريـة مـع الكميـات املوجبـة والـسالبة مـن املـال

-الذي ميثل أفعال التجار، وهـذه النظريـة) مجال التحكيم( التي يتوسطها ما يطلق عليه -االئتامن والدين

 تثري الجسيامت االفرتاضية ملجال التحكيم والتـي تختفـي بـرسعة -لكهربائية الكمية متاما مثل الديناميكا ا

 التجار رسيعو الترصف - فرص عشوائية يختطفها املتوقعون برسعةأنهامجددا والتي يفرسها الباحث عىل 

م  ويف غياب املتوقعني يكون لدى الباحثون الفرصـة السـتخدام نظـريته-بهدف االستفادة من هذه الفرص

 وإعادة املتـوقعني مجـددا تعطـي صـيغة .الستنتاج الصيغة القياسية من معادالت بالك سكولز للمشتقات

 .جديدة معدلة للمعادلة متكن تجار املشتقات من تحوط تعامالتهم ضد ترصف املتوقعني



 119 العلوم االجتامعيـة

 
 الذيل الطويل 

ة مجموعـة كبـرية الذيل الطويل هو االسم الذي يطلق عىل منوذج العمل الذي فيه يعرض تجار التجزئـ

 وهذا عكس النمـوذج التقليـدي الـذي يحـاول -من البضائع لكنهم يبيعون كميات قليلة من كل عنرص

ويشري اسم الـذيل الطويـل إىل الرسـم البيـاين . بيع أحجام كبرية من سلع قليلة محققة ألعىل نسب بيع

. ي لـه ذيـل ميتـد ميينـاالـذ.الذي نحصل عليه عن طريق رسم مييعات املنتج برتتيـب تنـاقص الـشعبية

وبشكل حاسم حجم املبيعات تحت الذيل يساوي هو حجم املييعات نفسه تحت جـزء األفـضل مبيعـا 

وأصبح لدى بائعي التجزئة القدرة عىل تطبيق منوذج الذيل الطويل بشكل متزايد بفـضل . عىل املنحنى

ن البضاعة بطريقة يـسهل عـىل  مام سمح للمتجر باالحتفاظ مبدى كبري م- نرتنتظهور التسوق عرب اإل

 مثـل أمـازون بنجاحهـا لهـذا نرتنـتاإلاملستخدم البحث عنها وتـصفحها، وبالفعـل تـدين املتـاجر عـرب 

 .النموذج

 

 أسواق التنبؤ

 زار العامل اإلنجليزي فرانكيس جالتون دولة ما كان يقـام فيهـا مـسابقة لتخمـني وزن ثـور، 1906يف عام 

ـ مل تقرتب تخمينـات أي مـن الـ. كانت الجوائز مخصصة للتنبؤ األقربوكل تخمني يكلف ستة بنسات و

 .1.197 باوندات لكن متوسطهم كان مضبوطا متامـا، وهـو 1.198 فرد املتسابقني من وزن الثور وهو 787

 ). ناترش( يف الجريدة العلمية 1907وقد نرش جالتون ما اكتشفه يف عام 



 120 العلوم االجتامعيـة

 

 

 

الـسعر  أن سرتايل فريدريك هايك نتـائج جـالتون ليجـادل حـول استخدم عامل االقتصاد اال1945ويف عام 

بـدءا مـن قـسمة الـسلع وصـوال إىل الـرابح يف  -وسيلة فعالة لقياس الرأي العام يف كـل أنـواع القـضايا 

عىل صواب وأقامت سـوق خـالل )هايك (وفيام بعد قررت جامعة إيوا اكتشاف ما إذا كان . االنتخابات

الطامحني للرئاسة يرتكون الحمالت وميكـن للتجـار بيـع أن  هي والفكرة. مريكيةاالنتخابات الرئاسية األ

 أن اتـضح. ورشاء أسهم فيهم، ثم تدفع قوى السوق أسعار األسهم لتعكس فرص كل مرشح يف االنتخاب

مـن الوقـت، وتنبـأت بـربح بـاراك % 74 السوق اإللكرتونية إليوا أكرث دقة من استطالعات الرأي بنسبة

 يف كل يشء بدءا من إيرادات شباك نرتنت هناك أسواق تنبؤ عرب اإلواآلن تنبؤا صحيحا، 2008ام أوباما ع

 .التذاكر لألفالم ومباريات كرة القدم

 السياسة

 العلوم السياسية

ومكانتهـا كعلـم صـحيح هـو أمـر محـل شـك ، دراسة السبب والتأثري يف السياسة هي العلوم السياسية

 عـىل إليـه األكـادمييني ولهذا الـسبب يـشري معظـم -ك األسباب والتأثرياتبسبب الصعوبة يف تحديد تل

ًاعتباره علام لينا، ومع ذلك فإنه يقدم للسياسة اسرتاتيچيات مفيـدة الختيـار الطريـق الـذي يـسلكونه  ً

 .خالل وحل السياسة الحديثة

لخص تأمالته يف العملية يليل الذي فومن بني أوائل علامء السياسة هو الفيلسوف اإليطايل نيكولو ميكيا

 ).األمري(السياسية يف كتاب نرش يف بدايات القرن السادس عرش يسمى 

ــــسياسة ــــاب اســــرتاتيچيات للنجــــاح يف ال ــــق الكت ــــه ، ويطل ــــذي تناول  واملوضــــوع األســــايس ال
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 تقديم مظاهر الثقة للعامة يف حني استخدام أي وسـيلة رضوريـة -يليل هو موضوع مألوف اليومفميكا

" أصـل صـفة  هـي وكانت تكتيكاتـه املزدوجـة.ت لتحقيق األهداف السياسية خلف الكواليسمهام كان

 ). مخادع" (يليل فميكا

 الليربالية واملحافظة

وتركـز الليرباليـة عـىل حقـوق الفـرد ، الليربالية واملحافظـة هـام القطبـان املتـضادان للـسياسة الغربيـة

جع القيم التقليدية وغالبا تجعل احتياجـات الدولـة  املحافظة فتشأما مثل حق حرية الكالم، -وحرياته

فوق حاجات الشعب، وأحيانا يشار إىل الليرباليني واملحافظني باسم الجنـاح اليـساري والجنـاح اليمينـي 

حيث جاء مجلس .  مصطلحات ترجع إىل الثورة الفرنسية يف نهاية القرن الثامن عرشهيعىل الرتتيب و

 كان املتعـاطفون مـع الثـورة وحركتهـا نحـو التغيـري يجلـسون يف الجهـة أعضاء الربملان الفرنيس بحيث

ويف العـصور الحديثـة . اليرسى، بينام جلس أولئك الذين أرادوا استعادة النظام والتقاليـد جهـة اليمـني

 أيدولوچيـة هـيأصبحت االختالفات بني املعسكرين واضحة إىل حد ما مع ظهور املحافظة الجديـدة، و

 أو مـن خـالل اسـتخدام القـوة أمـا -من الليربالية واملحافظـة وتـدعم مبـدأ التدخليـةتجمع بني وجوه 

 . املحافظة يف صورتيهام الخالصةأو وهو يشء ال ينتمى إىل الليربالية -العقوبات االقتصادية

 العدالة االجتامعية 

من أجلهـا هـو يجاهدوا  أن  عىل األقل يحبذأومن جوانب الحكومة التي يجاهد السياسيون من أجلها 

 طرح الفيلسوف األمرييك السيايس چـون 1971يف عام .. ًنظام اجتامعي عادل ونزيه يقدم فرصا متكافئة

) حجاب الجهل(عرف باسم ُرولز يف كتابه نظرية العدالة نظاما كامال للعدالة االجتامعية تجربة فكرية ت

السياسيون الذين يترصفون يف جهل تام أنزه القرارات يتخذها أن  هي هو فعال نزيه، الفكرة لتحديد ما

 ألنهم ال ميكنهم التأثري عىل السياسة للحصول عـىل مكـسب شخـيص دون املخـاطرة -بظروفهم الحالية

مبعاقبة أنفسهم، عىل سبيل املثال ال يقر أي سيايس مببدأ العبودية قبل معرفة ما إذا كـان هـو سـيكون 

 .السيد أم العبد
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 الدميوقراطية 

نظـام للحكـم يحـدده الـشعب مـن خـالل تـصويت أغلبيـة، ويف الحقيقيـة توصـف  هي ةالدميوقراطي

حيـث يـصنع القـرارات _ الحكومات الدميوقراطية حول العـامل عـىل وجـه الدقـة كدميوقراطيـة متثيليـة

الـسياسية املهمـة ممثلـون منتخبـون بـدال مــن أخـذها مبـارشة مـن الـشعب، ويف معظـم الحكومــات 

 الحالة االجتامعية، أو الجنس أوويت مسموحا للجميع بغض النظر عن العرق الدميوقراطية يكون التص

 حقــوقهم -واالســتثناءات هــم األشــخاص املــسجونون الــذين مينعــون مــن التــصويت مــدة عقــوبتهم

 أو( بعـد إصـدار ماجنـا كارتـا 1265ويف إنجلرتا بـدأ أول برملـان دميـوقراطي عـام . الدميوقراطية معطلة

وتجمـع .  التي عدلت بعض سلطات امللك عـىل الـشعب1215 يد امللك چون عام عىل)الوثيقة العظمى

 .  مبدينة نيويورك1789يات املتحدة عام الأول كونجرس أمرييك بالو

 الديكتاتورية

شكل من أشكال الحكـم فيهـا ال يكـون للـشعب رأي  هي ،عىل النقيض من الدميوقراطية، الديكتاتورية

 ويـصحبها يف - النظـام الـديكتاتوري شـخص واحـد يـسمى الـديكتاتوريف صناعة السياسة، وغالبا يـدير

الغالب ما يسمى بالشمولية حيث يكون للدولة سلطة مطلقة عىل مواطنيها وتستخدم تلك السلطة يف 

 .التحكم يف كل يشء

َّوتعرف الديكتاتورية أحيانا باسم  ال هتلر وفعليا كل الدكتاتوريني يف التاريخ أمث). األنظمة االستبدادية(ُ

أكرث أشكال الحكـم  أن األملاين وموسوليني اإليطايل كانوا يتسمون باألذى لكن معظم الناس يرصون عىل

فعالية رمبا تكون الدكتاتورية الخرية، وفيها يقوم الحزب الحاكم بعملـه محققـا أفـضل الفوائـد للدولـة 

 -) مدته القادمـة يف املنـصبوالشعب ولكنه ال يضطر إىل عمل انتخابات كل أربع سنوات بهدف تأمني

عـىل سـبيل املثـال تخفيـضات رضائـب (خاصة عندما تكون هذه االنتخابات ضـارة عـىل مـدى البعيـد 

 . ومع ذلك يعترب معظم املعلقني السياسيني الديكتاتورية الخرية مثالية بطريقة ال تعقل) مفرطة
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 الفوضوية 

وعىل الرغم من النظـر إىل ذلـك بـشكل ، فوضويةغياب الحكومة أيا كان نوعها هو حالة يطلق عليها ال

نوعـا مـن الفـوىض  أن  موقف سلبي تسود فيه الفوىض، جادل بعض الفالسـفة الـسياسينيإنهعام عىل 

 الشعب الـذي يعـيش يف نظـام كهـذا قـد وأن -املنظمة ذاتيا قد يكون هو أفضل نظام لعمل أي دولة 

لغـات األمـرييك نـوام كومـسكس دعمـه لألنظمـة  وقد رصح الفيلسوف وعـامل ال،يكون أسعد من غريه

 لكـن ،يكـون هنـاك سـلطة عـىل الـشعب أن لـيس مـن الطبيعـي أن الفوضوية للحكم الذايت معتقـدا

إميانا عظيام بإيثار تؤمن  ومبادئ املجتمعات الفوضوية ، تتنحىأوتربر وجودها  أن أماالسلطات يجب 

 تطوعيـة لتزويـد الخـدمات بإسـهاماتقني، والقيـام الفرد، وتطلب من املـواطنني تـوفري الرعايـة للمعـا

هناك دالئـل  أن ويبدو. تهم الخاصةهية املجتمع فوق حاجاتهم ورفاهياألساسية ووضع احتياجات ورفا

 العرق اإلنساين يف وضعه الحايل قادر عىل تلبية هذه املطالب أن قليلة عىل

 حكم الجدارة

) حكـم الجـدارة (فـإناالنتخابات ، ا من يثبت شعبيته يومالدميوقراطية تضع الحكم يف يد أي أن يف حني

 أن هو نظام حكم يقوم بتعيني قادة عىل أساس املواهب والقدرات متاما، أي باالستحقاق، وهـذا يعنـي

 أو عن طريق الخربة أماالسياسيون الذين يفوزون مبنصب ما يفعلون ذلك ألنهم أظهروا أنهم مناسبون 

 . اإلعجاب السطحي للشعب بهمأوبب خطبهم السياسية اجتياز اختبارات، وليس بس

 تستطيعه الدميوقراطيـة نظام حكم الجدارة يشجع احرتام قادة الدول وهو أمر ال أن ويجادل البعض حول

مكافآت للمواهب والعمـل الجـاد ودولـة  أي نظام آخر، وأنها تعزز أخالقيات السكان من خالل عرض أو

 . الجدارة نظام حكمسنغافورة الحديثة مثال حي عىل

 الهندسة السياسية واالجتامعية 

حكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة أصــبحت مهتمــة مبــا يكتــشفه علــم الــنفس  أن يقــال

 االجتامعي بهدف قياس كيفية استجابة الناس ملواقف معينة واكتشاف أفـضل طريقـة للتـأثري
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 وفيه يستخدم السياسيون مكتشفات علم ُفيهم، وهذا مجال تجريبي يعرف باسم الهندسة االجتامعية،

االجتامع والعلوم االجتامعية األخرى للتحكم يف املواطنني بشكل غري مبارش، وغالبـا مـا ينفـذ ذلـك مـن 

خالل الدعاية، عىل سبيل املثال إعالن السياسات يف األخبار التي يتوقـع أال يكـون لهـا شـعبية يف األيـام 

 .هتامما بأشياء أخرىيكون العامة أكرث ا أن التي يحتمل

والهندسة االجتامعية حليفة وثيقة للهندسة السياسية، حيث تؤثر الحكومـات يف سـلوك العامـة خـالل 

 عـىل سـبيل املثـال تخفـيض الـرضيبة عـىل -القنوات األكرث تقليدية لتمرير القوانني وصناعة السياسات

 .ظني عىل البيئةالسيارات صديقة البيئة لتشجيع املواطنني ليكونوا سائقني محاف
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 العلوم التطبيقية

 
 

ًيحتك معظم النـاس بـالعلم احتكاكـا طبيعيـا مـن خـالل التـأثري عـىل خـرباتهم اليوميـة 

 نظام عمـل عـىل هي والتي تعرف أيضا باسم العلوم التطبيقية، و-اتكنولوچياملتعلقة بال

سائل النقل، واملبـاين، والطاقـة، تشكيل كل مناحي الحياة العرصية تقريبا، فقد ولد لنا و

 أنهـاواإللكرتونيات، وأجهزة الرتفيه املنزيل، واألجهزة املوفرة للعمل، والحرارة والضوء كام 

 تضمن كفايتنا من الغذاء

فاألقواس الطويلة، وثالثيـات ، القوة الدافعة للعلوم عرب التاريخ هي لطاملا كانت التطبيقات

 مـن لالنتقالمم، والديناميكا الحرارية وضعت طريقة كفء املجاذيف منحت مزية حربية لأل

)A ( إىل)B (-استنتاج كيفية حساب خطـوط الطـول يف البحـر  أن  عن طريق قوة البخار، كام

  البرش الـسفر حـول العـامل اليـوم، ال تـزال العلـوم التطبيقيـةيستطيع أن :كان له سبب واحد
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 أن  بحـث يـتم إجـراؤه دون-"الـسامء الزرقـاء "علـم هـي مجاال مزدهرا، لكن إمداداته

 يعمـق مـن فهمنـا ألنـهيكون له غرض عميل، وبحث السامء الزرقاء مهـم يف حـد ذاتـه 

 .يتنبأ بها منذ البداية أن للعلوم لكنه يؤدي أيضا إىل تطبيقات علمية مل يكن ألحد

تلعـب ، ذا األسلوبأجهزة كمبيوتر الكم، والعالج بالخاليا الجذعية هام تقنيتان نشأتا به

بيـنام األخـرى ، ا املعلومات يف القرن الحـادي والعـرشينتكنولوچياألوىل دورا محددا يف 

 أن  لعالمة صـحيةأنها. تقدم عالجا للخرف ولألمراض الخطرية أن ميكنها يف يوم من األيام

 -تـؤدي إىل إبـداعات لهـا أهميـة عمليـة هائلـة أن الفروع الباطنية للعلوم البحتة ميكن

 أحيانا بطرق كانت بعيدة عن الخيال
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الهندسة

 الهندسة امليكانيكية 

ـــة للميكانيكـــا،  أدى دمـــج القـــوانني الفيزيائي

والحرارة واملوائع مـع كيميـاء املـواد إىل توليـد 

ــة  ــرف بالهندس ــداع يع ــن اإلب ــد م ــرع جدي ف

اكل تعتمد هيامليكانيكية، وهو يدور حول بناء 

. قـوى امليكانيكيـةعىل العالقات املتبادلة بني ال

 وكـذلك املجـاالت عاليـة -وصناعة السيارات، والسفن والطائرات جميعها فـروع للهندسـة امليكانيكيـة 

وقد صـمم املهندسـون امليكـانيكيون القـدامى . التقنية نسبيا مثل الروبوت وتصميم املركبات الفضائية

واآلثار العظيمة ، سهلت بناء األهرامات باإلضافة إىل قطع ميكانيكية أخرى ،البكرات، والعجالت املسننة

 عامل الرياضيات أرشميدس متعدد جوانب الثقافة فقد اخرتع يف القـرن الثالـث قبـل املـيالد أما. األخرى

ًطنبورا ميكانيكيا   -، وقد سعى مهندسون ميكانيكيون إىل تصغري إنـشاءاتهم.لرفع املياه) يشبه الطلمبة(ً

 1/1000000 حتـى أو، 1000 /1والروابط تعمل عـىل مقـاييس تـصل إىل بناء أنظمة من العجالت املسننة 

تعـرف أيـضا باسـم (ا النـانو تكنولوچيـو، )MEMS(من امللليمرت، وتسمى أنظمة كهروميكانيكية دقيقـة 

 .عىل الرتتيب) فائقة الصغر والدقة -الهندسة الجزيئية 

 الهندسة املدنية

مـل مـع تـشييد الطـرق، والكبـاري، وناطحـات الـسحاب  التعا-يندرج التصميم والبنـاء مبقـاييس ضـخمة

اكـل التـي تعـزز هي تـؤول إىل علـم بنـاء الهيو.  تحت املظلة الواسعة ملصطلح الهندسة املدنية-والسدود

 أحد أقدم املجاالت الهندسية، رادها املرصيون ثم املايـا والرومـان أنهاالحضارة نفسها، وليس من املدهش إذن 

وقـد كـان إسـامبارد . ا إمرباطوريتهم البدائيـة بكـل أشـكال الطـرق، والجـسور، والحـصونفيام بعد الذين مألو

 حيـث قـام ببنـاء خطـوط الـسكك، كينجدم برونيل واحدا مـن أعظـم املهندسـني املـدنيني عـىل مـر العـصور
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الحديدية باإلضافة إىل الكباري، وأوىل باخرة عـابرة للمحـيط األطلنطـي تـدفع بقـوة الريـاح بـدال مـن 

 ..املجاديف

 الهندسة الكهربية

املـصابيح الكهربيـة، واملحركـات الكهربيـة وأدت إىل هندسـة  قد بدأت الهندسة الكهربيـة مـع ظهـورل

تطبيق  هي والهندسة الكهربية.  األقامر الصناعيةاتصاالتالكمبيوتر، والتليفزيون والراديو باإلضافة إىل 

كهربايئ قد عـاش وقد يكون أول مهندس . علم الكهرباء واملغناطيسية لتصميم وتركيب أجهزة جديدية

طريقـة قبـل اكتـشاف الكهربـاء، -يف العراق يف القرن الثالث قبل امليالد وبنى ما يعرف ببطارية بغداد 

وقد تكونت البطارية من جرة من الفخار ذات نهايـات داخليـة مـن الحديـد والنحـاس، وعنـدما ميـتأل 

 تكـون فـرق يف الجهـد بـني الفخار بحمض ما مثل عصري الليمون يحدث تفاعل كهروكيميايئ يـؤدي إىل

هـذا الجهـاز كـان يـستخدم لطـالء  أن وقـد خمـن املؤرخـون. النهايتني والذي يولد بدوره تيارا كهربيـا

، وقد عرث بالفعل عىل قطـع )الطالء بالكهرباء(املعادن الرخيصة بالذهب من خالل أسلوب يطلق عليه 

وقـد تطـورت الهندسـة . نفـس الفـرتةأثرية مطلية بطبقـة رقيقـة مـن الـذهب يف العـراق وترجـع إىل 

الكهربية تطورا عظيام بعد اكتشاف معادالت ماكسويل للكهرباء املغناطيسية يف القـرن التاسـع عـرش، 

والراديـو، واملولـدات الكهربيـة، ثـم تبعهـا رسيعـا ،  مثـل الهـاتفرئيـسةوقد تبع ذلك عدة اخرتاعـات 

ة مثل املقاومات، واملكثفات وامللفات الحـث  استخدام أجهزة ذات خواص كهربية محدد-اإللكرتونيات

 .للتحكم يف رسيان الكهرباء

 هندسة الكمبيوتر

 باألحرى تصنيفها الفرعـي الخـاص باإللكرتونيـات إىل مـيالد أولقد أدت الهندسة الكهربية 

. يكون أكرث أشكال الهندسة انتـشارا اليـوم أال وهـو مجـال هندسـة الكمبيـوتر أن ما ميكن

أنظمـة إلكرتونيـة قـادرة عـىل تخـزين ومعالجـة البيانـات  هـي تر الحديثةأجهزة الكمبيو

ويف حـني كانـت أجهـزة . الثنائية من خالل رسيان جسيامت دون ذرية تسمى اإللكرتونات

 الكمبيوتر يف بدايتها تشغل مساحة غرفة كاملة، أجهزة الكمبيوتر املتطورة حاليا أصـبحت
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جهزة صغرية ميكن حملها مثل الهواتف الخلوية، ومشغالت إم يب ثري، وأصبحت أيضا جزءا مدمجة يف أ

 .ال يتجزأ يف أجهزة التليفزيون، ويف السيارات والطائرات

 تغطي هندسة الكمبيوتر مجموعة متنوعة من األنظمة بدءا مـن بنـاء األقـراص الـصلبة، واملعالجـات، 

باإلضافة إىل مجموعة واسعة من املهارات الالزمـة ) جهزة األخرىالتي تربط الكمبيوتر باأل(والواجهات 

مـع ، ولهذا املجال مـستقبل مثـري. التعليامت التي تعمل أجهزة الكمبيوتر من خاللها-لكتابة الربمجيات

وألن املعلومـات .  ومنها حواسب الكـم، وحواسـب الـدنا-إمكانية تواجد أجهزة كمبيوتر جديدة جذريا

 علامء املـستقبليات يعتـربون هندسـة فإنعىل العلوم، واألعامل وحتى الحياة املنزلية منة هيبدأت يف ال

 الفرع الذي سيبقى عندما تصبح جميع الفـروع األخـرى فروعـا -الفرع الهنديس املطلق هي الكمبيوتر

 .عفا عليها الزمن

 علم التحكم اآليل

ة امليكانيكية، والكهربيـة باإلضـافة إىل هو أحد املجاالت الهندسية التي تجمع بني أنظمة تشمل الهندس

والرياضيات التطبيقية وعلم الـنفس، وعـىل وجـه التـدقيق ، هندسة الكمبيوتر وحتى الهندسة الحيوية

تتعامل مع التحكم يف األنظمة وخاصة تنظيم استجابة األنظمة من خالل مـدخالت تحكـم، وهـذا قـد 

تم الـتحكم فيـه مـن خـالل إلكرتونيـات وأجهـزة يـ) روبـوت(يتضمن نظاما ميكانيكيا مثل إنـسان آيل 

كمبيوتر لكن علم التحكم اآليل يصف أيضا كيف تستجيب مجموعات من الناس ملـدخالت الـتحكم يف 

، ويف اللغة الدارجة، أصبح هذا املصطلح مرادفا لعلم الروبوتات والذكاء االصـطناعي وأدى )حكوماتهم(

 أشـكال أولوصف البرش ) الكائنات الحية املتحكم بها آليا( ـوهو اختصار ل) cyborg(إىل ميالد املصطلح 

الحياة الحيوية التي تم تعزيزها باستخدام الزراعات الروبوتية واإللكرتونية، ومؤخرا هناك اهتامم ظهر 

 .مجددا بعلم التحكم اآليل مبعناه الواسع

 هندسة الطريان 

ــي ميك ــات الت ــشاء املركب ــال إن ــة الطــريان هــو مج ــا الطــريان داخــل نطــاق الغــالفمجــال هندس  نه
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كان ليوناردو دافنيش هو من وضع أوىل تصميامت الطائرات التـي تعمـل بالطاقـة يف .  الجوي وخارجه

 يف الواليـات املتحـدة 1903يف عـام .  مل يتم إنتاج أيـا مـن طائراتـه البدائيـةإنهالقرن الخامس عرش إال 

بأول رحلة طريان تعمل بالطاقة مبركبة طـائرة أثقـل ) ايتاألنوان ر(األمريكية قام أورفيل، وويلرب رايت 

من الهواء، ومنذ ذلك الحني أصبح الطريان أكرث تطورا بشكل كبري، وقد استخدمت طائرة األخوين رايت 

ًم بسيطة يف ديناميكا املوائع، والهندسة امليكانيكية، بيـنام حاليـا يعتمـد تـصميم هيمفا) األنوان رايت(

ا عــىل الهندســة الكهربيــة، وهندســة الكمبيــوتر، والرياضــيات التطبيقيــة، واملــواد الطــائرات وتــشييده

الحديثة باإلضافة إىل الدفع النفاث والدفع بالصواريخ، وتوسيع هذا املجال ليشمل مركبات الفضاء التي 

، القامئة السابقة ستشمل أيـضا ميكانيكـا الطـريان يف مـدار األرض أن تسافر خارج الغالف الجوي يعني

 .والعودة إىل الغالف الجوي، وفيزياء الفضاء

 الهندسة الكيميائية

 علم تصميم اآلليـات املـستخدمة إلنتـاج كميـات هائلـة مـن املركبـات بأنهاتعرف الهندسة الكيميائية 

واالحتياج الصناعي ملـواد كيميائيـة معينـة .  مفيدةأوالكيميائية ذات خصائص كيميائية مثرية لالهتامم 

ومن األمثلة التقليدية عىل ذلـك تكريـر ، انع الهندسة الكيميائية تعمل يف نطاقات شاسعةمص أن يعني

إلنتـاج مـواد مفيـدة مثـل ) الـنفط الخـام يف هـذه الحالـة(النفط الذي يتم فيه معالجة مادة أساسـية 

سمى البنزين،والزيوت واملواد الكيميائية التي يصنع منها البالستيك، ويـستغل تكريـر الـنفط عمليـة تـ

وفيه يرتفع بخار النفط الخام الساخن داخل برج تربيـد عمـالق، وتـنخفض درجـة ) التقطري التجزيئي(

الحرارة كلام تصاعد البخار يف الربج؛ وتتكثف مواد كيميائية مختلفة وتنفصل من هذا البخار عند هذه 

التـي تـتم صـناعتها ومـن املـواد األخـرى .  التي تحول مـسارها بعـد ذلـك-الدرجات املنخفضة بالتتابع

 .والعقاقري الطبية، واملواد الغذائية، بكميات كبرية يف مصانع الهندسة الكيميائية األسمدة الزراعية
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 الهندسة الجزيئية 

اكـل املكتملـة يف هيميكـن لل.  واحد عىل مليار من املرت-الهندسة مبقاييس النانومرت هي تقنية النانو

.  أصغر من أي بكرتيا، وأكرب قليال من بعـض الجزيئـات- نانومرت100يصل قياسها إىل  أن تقنية النانو

 اسمها البـديل هـو الهندسـة فإنوبالتايل -حرفيا الهندسة يف نطاق عامل الجزيئات هي فتقنية النانو

الجزيئية، ولها عدد من التطبيقات الهامة ومنها تطوير مواد جديدة مثل أنابيب النـانو الكربونيـة، 

نشاء الروبوتات ضئيلة الحجـم التـي ميكنهـا تنفيـذ عمليـات صـيانة عـىل مقـاييس ويف املستقبل إ

وقــد قــام املهنــدس األمــرييك إيريــك دريكــسلر يف الثامنينيــات بوضــع أساســات الهندســة . النــانو

بينام أصبح التطوير العميل لهذا املجال أسهل باخرتاع وسائل لفحص العامل الجزيئي مثل ، الجزيئية

بعـض  أن حيـث، وهناك اعتبارات أخالقية بخصوص تقنية النـانو). ملسح اإللكرتوين ميكروسكوبات ا(

   إذا تركـت روبوتـات النـانو الذكيـة بـال فحـصإنـهالعلامء، واملجموعات البيئية يشعرون بالقلق مـن 
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تعيث فسادا عن طريق إعادة تكرار نفسها وتحويل كـل املـواد يف العـامل إىل كتلـة  أن فإنها من املمكن

 .املرعب" جراي جو" سيناريو -احدة كبرية من روبوتات النانو و

 املواد الحديثة

 الخزفيات 

تسمى املواد التي تـصنع عـن طريـق حـرق مـواد غـري عـضوية وغـري معنديـة يف درجـة حـرارة عاليـة 

 بالخزفيات

، والخـزف وللخزفيات تطبيقات متعددة يف الصناعة ورمبا أقدم األمثلة هو استخدامها يف صناعة الفخار

 - تستخدم أحيانا كمـواد عازلـة يف املكثفـاتأنهاوالخواص الكهربية للخزفيات تعني . الصيني فيام بعد

 .مكونات إلكرتونية ذات سعة كهربية

، ومكونات هيوالنفاذية الحرارية لها تجعل منها االستخدام األمثل يف أنظمة التدفئة املنزلية، وآواين الط

 بل ويف الدروع الحرارية ملركبات الفضاء التي تعـاود الـدخول -كبات الفضائية ملحركات السيارات، واملر

 .إىل الغالف الجوي من مدار األرض

العديد من املواد الخزفية تكون أكرث قساوة من املعادن مام يجعلها مثاليـة لـصناعة األجـزاء املتحركـة، 

لسكاكني التي تظـل حـادة ملـدة أطـول والدروع الواقية ضد الرصاص، والدبابات املدرعة،وحتى أنصال ا

 مـواد أنهـامن الصلب، وعىل الرغم من اشـتهارالخزفيات بقوتهـا، وصـالدتها وقـدرتها عـىل التحمـل إال 

  .وتحتاج إىل معالجة دقيقة) سهلة التقصف(قصيفة 

 املركبات

يـؤدي إىل تكـون مـادة جديـدة لهـا  أن إضافة مادتني لهـام خـصائص مختلفـة معـا ميكـن

البوليمرات القاسـية (وق خصائص كل من املادتني عىل حدة، عىل سبيل املثال خصائص تف

األليـاف الزجاجيـة لهـا قـوة ، والراتنجات لها صالبة ولكنها تفتقـر إىل القـوة، ))البالستيك(

 تحمل لكنها تفتقر إىل الصالبة لكن بدمجهام معا تحصل عىل مادة قوية وصلبة يف الوقت
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 املعروفة أيضا باسم األلياف الزجاجية, )FRP(األلياف البالستيك املدعم ب: نفسه

تفوق أداء املواد التقليدية مثل املعادن، وتسبب ثـورة يف  أن املركبات خفيفة الوزن القوية كتلك ميكنها

االستخدام الرئييس للمركبات يكـون يف مجـال هندسـة الطـريان؛ حيـث تتـيح املركبـات . مجال الهندسة

 وأنتنقـل الحمـوالت أكـرب  أن  القوية مثـل املعـادن ولكـن وزنهـا أقـل للطـائراتاملبنية عىل البالستيك

 أكـرب طـائرة هـي و2007 التي بدأت رحالتها يف 380الطائرة إيرباص إيه . تستخدم كمية أقل من الوقود

 .%25 ومصنوعة من مركبات بنسبة -ركاب تحلق يف األجواء يف الوقت الحايل 

 الهالم الهوايئ

 وهـو أخـف املـواد الـصلبة املعروفـة -رب املواد املعروفة لإلنسان باسـم الهـالم الهـوايئ عرف أحد أغُت

يصدق، وقد برهنت وكالة ناسا ذلك من خـالل  وكثافته أقل من كثافة الهواء، وهو أيضا عازل حراري ال

قد و، وضع أعواد كربيت عىل صفيحة رقيقة من الهالم الهوايئ املسخن من أسفل عن طريق موقد لحام

 اخرتع صامويل ستيفنز كلسرت وهو مهندس كيميـايئ أمـرييك الهـالم الجـوي .ظلت الثقاب غري مشتعلة

ويتكون الهالم الهوايئ عن طريق تجفيف العنرص السائل لهالم السيليكا فينـتج جـزء حبيبـي ، 1931عام 

، .دخان املتجمـد وقد أطلق عليه علامء املواد االسـم املـستعار الـ-مجفف صلب شفاف مييل إىل الزرقة

وهو عازل مثايل ملركبات الفضاء وداخل بذات رواد الفـضاء وذلـك لخفـة وزنـه، وقـد اسـتخدم مـسبار 

الفضاء ستاردست الذي عرب ذيل مـذنب لجمـع جـسيامت غباريـة وحـدات مـن الهـالم الهـوايئ لـشق 

 .الجسيامت املجهرية

 علم محاكاة الطبيعة

 بيولوچي تشكلت عرب ماليني السنني من التطور الالنباتات والحيوانات التي أن ال عجب يف

تتعرض له من ظروف البيئة، وقد بـدأ املهندسـون  قد طورت حلوال مذهلة للتعامل مع ما

يفهمون ذلك، وبـدًال مـن اإلنكبـاب عـىل ألـواح التـصميم أصـبحوا يـستوحون منتجـاتهم 

 ).  الطبيعــةعلــم محاكــاة( مجــال يعــرف باســم -الجديــدة واملــواد مــن العــامل الطبيعــي
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 1941 دي مـسرتال عـام چورچـوقد اخرتع املهندس السويـرسي . محاكاة الطبيعة موجودة يف كل مكان

 اتحاد بني خطاف ومواد مجعدة مستخدمة يف لصق األشـياء ببعـضها الـبعض وفكهـا -لواصق الفيلكرو

ابه وبفـراء كلبـه  وقد استوحى الفكرة من بذور األرقطيون التي بقيت ملتصقة بثي-مرة وهكذا دواليك

وهنـاك . البذور كانـت مغطـاه بخطافـات دقيقـة أن ومبزيد من الفحص وجد، عندما كان خارج املنزل

 أجهزة تحديد مواقـع باسـتخدام هيأمثلة أخرى عىل محاكاة الطبيعة مثل عيون القطط عىل الطرق؛ و

باحة مبنية عىل ديناميكا الصدى ملكفويف البرص مبنية عىل املوجات فوق الصوتية للخفاش، وبدالت الس

وحتى البكسل يف شاشات العـرض اإللكرتونيـة املـستوحاة مـن آليـة ، املوائع لنسيج جلد أسامك القرش

 .القشور متغرية اللون يف أجنحة الفراشات

 املواد الحيوية 

ن ، وم"مادة حيوية" إصالح تلف ما اسم أويطلق عىل أي مادة ميكن زرعها يف كائن حي لزيادة قدراته 

املواد املركبة املستخدمة يف حشوات األسنان والبوليمرات املستخدمة يف  هي األمثلة الشائعة عند البرش

ا تـستخدم يف تكنولوچيـالعدسات الالصقة والسليكون يف زراعات الثدي، هناك مواد حيوية أكرث تطـورا 

ها مفاصل كروية من فتستخدم جراحة استبدال مفصل الورك مفاصل مصنوعة من التيتانيوم وب، الطب

دروكسيباتيت لتحث عظاما هيوهذه الزراعات غالبا تكون مطلية مبعادن تسمى ، الخزف والبويل إثيلني

جديدة عىل النمو بينام تصنع الصاممات واألنابيب الشبكية، املستخدمة إلبقاء الـرشايني مفتوحـة مـن 

 املـواد الحيويـة نفـسها تكـون مـن وبعض. الصلب غري قابل للصدأ وحتى من السبائك املتذكرة للشكل

 .أصول عضوية مثل صاممات قلب الخنازير التي استخدمت محل الصاممات التالفة عند البرش

 أشباه املوصالت 

 مـواد ال توصـل التيـار الكهـريب توصـيال مثاليـا وليـست عـوازل مثاليـة أيـضا، وميكـن هي

 الفجوات التـي تخلفهـا حركـة لإللكرتونات الرسيان فيها إىل حد معني لكن بالتساوي تقوم

 وقد أدرك العلامء، اإللكرتونات يف شبه املوصل بتوليد شحنة كهربية نسبية موجبة مامنعة
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يستخدم لتصنيع أجهزة كهربية لها خـصائص جديـدة مثـرية  أن رسيان هذه الفجوات املوجبة ميكنأن 

 1947م شوكيل من مختربات بيـل عـام  اخرتعه العامل ويلياالذيومن هذه األجهزة الرتانزستور ، لالهتامم

، وأشـباه موصـالت مـن Pوهو عبارة عن شطرية من طبقات متبادلة تسمى أشباه موصالت مـن النـوع 

 .Nالنوع 

عرف باسم أشباه املوصالت مـن النـوع ُت) زيادة من الفجوات(أشباه املوصالت املشحونة شحنة موجبة 

P ،سالبة فتسمى أشباه موصـالت مـن النـوع  تلك التي بها زيادة من اإللكرتونات الأماN  يف ترانزسـتور

عـىل سـبيل املثـال تـؤدي ، NPNمن النـوع

زيادة فرق الجهد عىل الطبقة الوسطى إىل 

زيادة عدد اإللكرتونات مام يجعل الطبقـة 

املتوسطة أفضل يف توصيل اإللكرتونات بني 

طبقتي الشطرية الخـارجيتني وبـذلك يزيـد 

ور وقــــد أدت التيــــار داخــــل الرتانزســــت

الرتانزســــتورات إىل التحــــول إىل أجهــــزة 

الكمبيوتر الرقمية يف الخمـسينيات، وبعـد 

، فرتة قصرية تصغريها داخل رشائـح دقيقـة

 .الحايل املواد التي تصنع منها أجهزة كمبيوتر العرص هي وأشباه املوصالت

 السبائك املتذكرة للشكل

هـا إىل رشاء نظـارات جديـدة عنـدما انتهـت األيـام التـي ستـضطر في، بفضل هذه املواد

مـواد  هـي تجلس عىل نظاراتك القدمية عن طريـق الخطـا، فالـسبائك املتـذكرة للـشكل

ميكنها االنثناء والسحق ثم تعود لحظيـا إىل شـكلها األصـيل ويـسمى ذلـك بتـأثري ذاكـرة 

، وهو أحد األشـكال القـصوى للمرونـة، وهـو يحـدث )the shape-memory effect(الشكل 

 وأحيانا ميكن الـتحكم يف. عادن وبوليمرات معينة خالل مدى معني من درجات الحرارةمل
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 . بعد التمدد عن طريق تغيري درجة الحرارة املحيطة واملجال املغناطييسإليهالشكل الذي تعود 

باإلضافة إىل مساعدتها ألولئـك الـذين هـم عرضـة لوضـع نظـاراتهم يف املكـان -للمواد املتذكرة للشكل

 عىل سبيل املثال تستخدم يف املرشـحات لإلمـساك بـالتخرثات - مجموعة من التطبيقات الطبية -أالخط

الدموية، ويف تقويم األسنان لتقويم موضع األسنان املنحرفة عن بقية األسـنان، كـام تـستخدم الرغـاوي 

 .م لهامتذكرة الشكل حاليا يف صناعة الوسائد، واملراتب التي تأخذ شكل جسم اإلنسان املستخد

 d3Oمادة 

من املآزق التي تعرض لها املتزلجون عدم العثـور عـىل مالبـس رياضـية تـوازن بـني األمـان، وصـيحات 

 تحقـق فهـىاملوضة، وكذلك بالنسبة للخوذات القصرية القابلة للتحطم، وواقيـات الكـوعني، والـركبتني 

، وتنطـق )d3o(ادة واقية تـسمى ئة مهي أصبح هناك حل عىل اآلن أماحامية كاملة لكنها تقيد الحركة، 

 . كشف عنها مخرتع اململكة املتحدة ريتشارد باملر) دي ثري أوه(

تكون تحت الظروف العادية مادة ناعمة مثـل املطـاط لكـن يف حالـة التـأثري عليهـا تـزداد ) d3O(مادة 

 ل بـاملرويقـو،  مام يوفر مالبس مرنة تحقق حامية عند الحاجـة-صالبتها لتصبح ممتص صدمات ممتاز

فـسلوكها مامثـل للغـرواين التوسـعي، وهـو نـوع مـن املوائـع ، هو جزيئاتها الذكيـة) d3O(رس مادة أن 

متوفرة للرياضـيني وراكبـي )d3O( العديد من املالبس الواقية القامئة عىل مادة اآلنويوجد ، الالنيوتونية

يف إنتاج كرة ) بوما(مؤخرا مع ) بدو ثري أوه ال(وقد تعاونت رشكة بوليمر املسامه ، الدرجات الهوائية

 . يسهل التحكم بها عند الرسعات املنخفضة لكنها تطري عندما تركل بقوة-قدم

 أنابيب النانو الكربونية 

 شـبكات فائقـة القـوة مـن ذرات الكربـون مرتبـة يف بأنهـاتعرف أنابيب النانو الكربونيـة 

  النانو تشكل أقوى وأكرث املـوادئة أنابيب مبقاييسهيبلورات تشبه الصفائح وملفوفة عىل 
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واألكـرث ،  مرة300وقوة شدها تفوق قوة شد الصلب ، املتوفرة للمهندسني تنوعا خالل السنوات القادمة

 مرة التوصيلية الحراريـة للنحـاس 15توصيليتها الحرارية تساوي  أن  موصالت هائلة حيثأنهامن ذلك 

  مرة توصيليته الكهربية 1000و

 من خالل مترير تيار كهـريب . عىل يد العامل الياباين سوميو إيجيام1991نانو كربوين عام صنع أول أنبوب 

ليوم، يتبخـر بعـض الجرافيـت ثـم يتكثـف عـىل هييف إلكرتودين مصنوعني من الجرافيت ومعلقني يف ال

خـزين تدخل أنابيب النانو يف تطبيقـات للتـشييد، وت أن جوانب الوعاء مكونا أنبوب نانو، ومن املأمول

تـنخفض قيمـة إنتاجهـا ويـصبح الـتحكم يف  أن الطاقة وأشـباه املوصـالت، والهندسـة الجزيئيـة مبجـرد

 .خواصها أفضل

 املواد الخارقة

أحيانا تفوق احتياجات علـامء املـواد 

، هـو موجـود وجـاهز يف الطبيعـة ما

 مواد -وهنا يظهر دور املواد الخارقة 

ــني  ــد مهندس ــىل ي ــة ع ــة بعناي مبني

ــرشيني ل ــواص ب ــة خ ــق مجموع تحق

ومن األمثلـة املذهلـة للمـواد ، معينة

الخارقة تلك املواد التـي لهـا معامـل 

وقـد ، مـريئيصبح غري  أن انكسار سالب مام يتيح للجسم املوضوع داخل غطاء مصنوع من مادة كهذه

 الـضوء حـول الجـسم  تعمل عـن طريـق تـشتيتهي، و2006طورها علامء يف جامعة إمربيال بلندن عام 

ملراد جعله غري مريئ بطريقة تجعل أشعة الضوء تنبعث من الجهة األخرى عىل نفـس املـسارات التـي ا

 .تكون عليها يف حالة غياب الجسم والغطاء أن كان يجب

متكـن املـواد الخارقـة يف  أن  تيار مياه متدفقة حـول الجـسم، وميكـنأنهاوتبدو مسارات الضوء كام لو 

روسكوبات فائقة وأجهزة كمبيوتر ضوئية تعمـل بفوتونـات الـضوء بـدال املستقبل العلامء من بناء ميك

 .من اإللكرتونات
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 توليد الطاقة

 الفحم 

ئـة هي املواد القابلة لالشتعال إلطالق الحرارة التي تخرج عىل إحرتاقلعل أقدم أشكال توليد الطاقة هو 

 قبل 3000ر للطاقة يرجع إىل سنة استخدام الفحم كمصد أن ،و من املعتقدحرتاقطاقة كيميائية أثناء اإل

 .ويوفر الفحم نصف احتياجات أمريكا من توليد الكهرباء. امليالد

ًتستخدم محطات الطاقة عادة فحام مطحونا يف شكل مسحوق إلطالق الـشعالت التـي تقـوم بتـسخني  ً

 معظم الفحـم يستخرج. املاء وتحويله إىل بخار يعمل عىل إدارة التوربينات لتشغيل املولدات الكهربية

يف الواليات املتحدة األمريكية من املناجم الـسطحية مفتوحـة الـصب وهـو عكـس بقيـة العـامل الـذي 

 .تستلزم حفر أعمدة مناجم للوصول إىل طبقات الفحم-يحتوي عىل مناجم تحت سطحية

 هـاأن إنتاج الفحم هو مـصدر ضـخم لغـازات الـصوبات الزراعيـة التـي يعتقـد فإنباإلضافة إىل النفط، 

مسئولة عن ثلث انبعاثات الطاقة املرتبطة بثاين أكسيد الكربـون  -السبب وراء االحتباس الحراري حاليا

 يف تجنـب رئيـسةإلغاء العمل بطاقة الفحم خطوة  أن يف الواليات املتحدة، ولهذا السبب يرى الكثريون

 .التغري املناخي الكاريث

 البنزين

 البنـزين، وهـو وقـود مـشتق مـن الـنفط يف عمليـة هندسـية مصدر الطاقة الرئييس لوسائل النقل هو

كيميائية تسمى التقطري الجزيئ، والنفط شأنه شأن الفحم، فهو وقود حفري مستخرج من تحت األرض، 

 - املتكون عن طريق بقايـا الحيوانـات والنباتـات التـي سـحقت مـن الحـرارة والـضغط-والسائل الناتج

 .يترسب من مسام الصخور الرسوبية

صل رشكات النفط إىل هذه املستودعات من خالل حفر الرتبة واستخراج النفط إىل السطح باسـتخدام ت

 أنابيب 

ــن  ــل م ــالل أق ــا خ ــوم م ــذ ي ــد تنق ــي ق ــنفط الت ــستودعات ال ــشأن م ــق ب ــاك قل ــنوات 10وهن   س
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أحـد  هـي أدخنـة ابنـزين املحـرتق يف الـسيارات أن سيناريو معروف باسم ذروة النفط، باإلضـافة إىل-

 للتلوث مبا فيها ثاين أكسيد الكربون املسئول عن االحتباس الحـراري، والتغـري املنـاخي، رئيسةملصادر الا

 الكثري من األبحاث عن مصادر الوقود البديلة الستخدامها يف الـسيارات ذات اآلنولهذه األسباب تجرى 

 .الكهرباء، والوقود الحيوي: املحركات، ومن هذه املصادر البديلة

 باء النووية الكهر

عىل الرغم من وقوع عدد من الحوادث 

ـــة إال  أن املفجعـــة يف املحطـــات النووي

ــف  ــا أنظ ــاس يعتربونه ــن الن ــد م العدي

 -وســيلة عمليــة منلكهــا لتوليــد الطاقــة 

الطاقات املتجددة مثل األلواح  أن بحجة

ــي  ــواء ال تكف ــات اله الشمــسية وتوربين

ة النووية تـستخدم يف سـفن األسـاطيل، وقـد تـستخدم يف ومحطات توليد الطاق. احتياجاتنا من الطاقة

وتعمل أنظمة ، اندماجطاقة انشطار، وطاقة : للطاقة النووية شكالن. املستقبل لدفع املركبات الفضائية

ئـة هيومعظم الطاقـة املتولـدة تنطلـق عـىل ، توليد الطاقة النووية املوجودة حاليا عىل مبدأ االنشطار

 . اء إىل بخار لدفع التوربيناتحرارة تستخدم لتحويل امل

 مصدر الطاقة الـذي يـدفع الـشمس، ولكنهـا مل تـستخدم هيومن ناحية أخرى هناك طاقة االندماج و

 مليـون درجـة -كتقنية عملية، يرجع السبب الرئييس يف ذلك إىل احتياجها إىل طاقة حرارية عالية جدا 

يفية تقييد البالزما الناتجة منها دون بذل طاقة  ومل يتوصل أحد بعد إىل ك-) تهي فهرن1800000(مئوية 

ولعـل التقييـد املغناطيـيس هـو االتجـاه األكـرث أمـال، ويقـوم املفاعـل النـووي . تفوق تلك التي تولدت

وهو حاليا تحت اإلنـشاء يف مركـز كـاداراش البحثـي يف مركـز فرنـسا ) ITER(الحراري التجريبي الدويل 

  .بتقيص ذلك
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 توربينات الرياح

 ًهب للتمشية عىل شاطئ البحر وسرتى عرضا جديدا للطاقة املختزنـة يف الريـاح، وتوربينـات الريـاحاذ

 تشبه التوربينات الهوائية طواحني الهواء الحديثـة .وسيلة لتسخري ذلك للحصول عىل طاقة كهربية هي

ورها تدير مولدا قليال، وتتكون من مجموعة من الشفرات الدوارة املعدة للدوران بفعل الرياح التي بد

 ال ميكنها توفري طاقة أنهاومل تنج طاقة الرياح من املنتقدين الذين يجادلون حول . إلنتاج التيار الكهريب

األبحـاث الحاليـة  أن ويبـدو. توربينات الرياح تشوه املنـاظر الطبيعيـة أن كافية لتلبية االحتياجات كام

توضــع بعيــدا عــن  أن ان لوضــع التوربينــات هــوأفــضل مكــ أن  تقــرتحأنهــاتــضع ذلــك يف االعتبــار إال 

  .الشواطئ

الشبكة العامليـة لتوربينـات  أن يقدر شفرات التوربينات هنا، يف وجود رياح بحرية قوية وهائلة إلدارة

 تنتج خمسة أضعاف احتياجات العامل من الطاقة  أن الرياح ميكن

اقة الشمس بحث األنظمـة املناخيـة حيث تقوم ط، شكل غري مبارش للطاقة الشمسية هي طاقة الرياح

 .ًالكواكب البعيدة لها أغلفة جوية مشابهة نسبيا وتتمتع برياح قليلة أيضا أن لألرض وباملقارنة سنجد

 طاقة البحار

وميكن تسخني التـدفقات ، تتسبب جاذبيتا القمر والشمس يف رفع مستويات املد عىل سطح األرض

هناك أشـكاًال  أن إال، ليد الطاقة بنفس طريقة توربينات الرياحاملائية القوية الناتجة عن ذلك يف تو

التـي تـشبه العجـالت املائيـة ولهـا ) عـرب تـدفق(أخرى من مولدات طاقة البحار ومنهـا توربينـات 

والتوربينات الحلزونية التي تستخدم مضفرين حول بعضهام الـبعض ، مجاديف تالحق رسيان املاء

تـصميامت غريبـة تـشمل الطوافـات التـي تـشبه الثعـابني والتـي لتوليد حركة من امليـاه، وهنـاك 

تستخرج طاقة من سطح املاء أثناء متوجها مع مسارات األمواج، وهناك خطط ملشاريع طاقـة املـد 

مبـا فيهـا خلـيج سـان فرانسيـسكو ونهرىالـسيفرن -تحت التطوير يف عدد من املناطق حـول العـامل

  .بإنجلرتا
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 األلواح الشمسية 

 إذا متكنا مـن .)بالتدوين العلمي) ( وات1026 × 4(مس كميات هائلة من الطاقة كل ثانية، تطلق الش

 ذلك من فإن ،تسخري حتى ولو كمية صغرية من تلك الكسور القليلة من الطاقة التي تسقط عىل األرض

ددة وبزيـادة الرتكيـز عـىل الطاقـة املتجـ،  ضـعف10000يغذي احتياجاتنا من الطاقة أكرث مـن  أن شأنه

واألخـرى ، طاقة شمسية حرارية: تأخذ أحد شكلني أن والتي ميكن لها، يزداد االهتامم بالطاقة الشمسية

 أشـعة الـشمس أوأجهزة تولد تيارا كهربيـا اسـتجابة للفوتونـات  هي  األلواح الشمسيةأوخاليا ضوئية 

 .الساقطة عليهم

ومـساحة مناسـبة ، ه ألـربت آينـشتاين مبنية عىل نحو حر عىل التـأثري الكهروضـويئ الـذي اكتـشفهيو

لتسخري طاقة الشمس ولهذا السبب قام بعض الذين يتحلون بروح املغامرة بتثبيت بعضها عىل أسـطح 

 .املنازل كنوع من إنتاج الطاقة الدقيقة

 يكون كرة دايسون التي تسمح للبرش بتسخري كـل وات مـن الطاقـة أن اللوح الشميس املثايل من شأنه

 . لنا النجمالتي يعطيها

 الطاقة الشمسية الحرارية 

عـرف باسـم الطاقـة الشمـسية ُإىل جانب األلواح الشمسية هناك فئـة أخـرى مـن الطاقـة الشمـسية ت

 تستخدم املركزات الشمسية تتابعات مرتبة من املرايا لرتكيز حرارة الشمس لغيل املـاء وذلـك .الحرارية

ًوتـستخدم بعـض املركـزات الشمـسية أمالحـا منـصهرة  ،لتوليد البخار الذي يستخدم لدفع التوربينـات

وهناك عدد من املركزات الشمسية القامئة حول العـامل مبـا فيهـا . لتخزين الطاقة الحرارية التي تجمعها

 .بكاليفورنيا) موجاف(تجريبية كبرية يف صحراء () 

األنابيـب مثـل وهناك أجهزة أخرى تستخدم ألواحـا مـسطحة تـدفع امليـاه مـن خاللهـا يف شـبكة مـن 

وهذه األنظمة مناسبة ، وأثناء تعرض األلواح ألشعة الشمس يتم تسخني املاء) مشعاع التدفئة املركزية(

 . لتسخني املياه عىل سبيل املثال-للرتكيب املنزيل 
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 الطاقة الحرارية الجوفية

 إىل بخـار تعمل عن طريق ضخ املياه لألسفل خالل الصخور الساخنة تحت سطح األرض فيتحـول املـاء

 كـم 3 معظم آبار الطاقة الحرارية الجوفيـة عمقهـا أقـل مـن .يندفع عائدا إىل األعىل إلدارة التوربينات

 .)تهي فهرن212( درجة مئوية 100لكن هذا كاف الرتفاع درجة الحرارة بحوايل 

 الكوكـب الحرارة الداخلية لألرض يرجع سببها إىل الحرارة التي تخلفـت مـن العمليـة العنيفـة لتكـوين

 .والتحلل اإلشعاعي للعنارص غري املستقرة

 

 مضخات الحرارة األرضية 

 يف كل من التدفئة والتربيد، وذلـك مـن -ميكن للمنازل املنفردة االستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية 

ويف اتجـاه معـاكس ،  جهاز ميكنه نقل الحرارة مـن مكـان إىل آخـرهيو، خالل استخدام مضخة حرارية

.  عىل سبيل املثال، نقل حرارة من مكان بارد إىل مكان ساخن مثـل الثالجـة-سار تغري درجات الحرارةمل

 قـم .ميكنك تكوين فكرة عن كيفية عملها عن طريق تخيل مكبس مملوء بغاز يف درجة حـرارة الغرفـة

س للخـارج  اسـحب املكـباآلن. بدفع عمود املكبس وسينضغط الغاز مام يؤدي إىل ارتفـاع درجـة حرارتـه

 ثم أعد إدخاله مرة أخرى واسحب عمـود،  حيث ينقل درجة حرارته للغالف الجوي-لخفض درجة الحرارة
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 . سيتمدد الغاز ويربد إىل درجة حرارة أقل من درجة حرارة الغرفة-املكبس للوضع األصيل

دالت مبـا(تـسمى -تستخدم املنازل التي تطبق هـذه الفكـرة شـبكة مـن األنابيـب تحـت أرض املنـزل 

 من األرض اعـتامدا عـىل مـا إذا كنـا يف أو، ويتم ضخ املياه من خالل األنابيب لنقل الحرارة إىل )حرارية

 .فصل الصيف أم الشتاء عىل الرتتيب

 توليد الطاقة امليكروية

أصبح بإمكان أصحاب املنازل توليد الكهرباء بأنفسهم بـسبب تـوفر ألـواح شمـسية، ومولـدات حـرارة 

، .نات ريـاح ومـضخات حـرارة جـوف األرض مبقاسـات صـغرية ونفقـات ميكـن تحملهـاشمسية، وتوربي

ومعظم من يستخدمونها ال يعتمدون عليها بشكل ، وتسمى هذه العملية باسم توليد الطاقة امليكروية

بعض مقدمي خدمات . أسايس بل يستخدمونها كتكملة إلمداداتهم من رشكات املرافق العامة التقليدية

امة يسمحون ملالك املنازل بإعـادة طـاقتهم إىل الـشبكة مـرة أخـرى مـام يـسمح لهـم ببيـع املرافق الع

 وهنـاك اتجـاه آخـر هـو . وبالتايل تقلل من فواتريهم وهو ما يعرف بالتعداد الـصايف-الكهرباء الزائدة 

العـوادم ويتم تـسخري غـازات ، تبني التوليد املشرتك للطاقة الذي فيه تستخدم غالية غاز لتسخني املياه

واسـتخدامها إلدارة التوربينـات لتوليـد الكهربـاء وتعـرف  - التي عادة يتم ترسيبها إىل البيئة -الساحنة

 . هذه األجهزة باسم غاليات

 تخزين الطاقة

 الحدافات

عـرف باسـم الحدافـة، وتوضـع بهـا ُاسـتخدام كتلـة ثقيلـة دوارة ت هي لعل أبسط طرق تخزين الطاقة

 إدارة املحور الـذي تـدور عليـه، وبـسبب كتلتهـا الكبـرية تـستمر يف الـدوران -االطاقة من خالل إدارته

 .  اللزوجةأووتفقد طاقة ضئيلة جدا نتيجة االحتكاك 

 مولد وبذلك ميكـن اسـتخدام طاقتهـا لبـذل أو قم بتوصيل الحدافة بنظام ميكانييك اآلن

  لفـة يف3000 رسعةبـ كجـم وتـدور 100، تـستطيع حدافـة وزنهـا . توليد كهربـاءأوشغل 
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 وات ملدة نصف ساعة، كام تـستخدم القطـارات 100تخزن طاقة كافية إلضاءة مصباح ضوء  أن الدقيقة

، فأثنـاء قيـام )نظـام مكـابح اسـتعادة الطاقـة(حدافات عمالقة يصل وزنها إىل آالف الكيلوجرامـات يف 

ها بعد ذلك لتحريـك القطـار القطار بتهدئة رسعته تنتقل طاقة حركته إىل الحدافة التي ميكن استخدام

وتعمل الكواكب الدوارة مبثابة حدافات فائقة الحجم ليس لها قوة مقاومـة يف الفـضاء ولـذلك . مجددا

 . تدور منذ مليارات السننيفهى

 خزانات املياه

 عن طريق رفع كتلة من املاء إىل ارتفاع أعىل يف -طريقة أخرى لتخزين الطاقة ميكانيكيا  هي الخزانات

 حملهـا لتـصل بهـا إىل أو ضـخها أمـا عليـك -فرفع املياه فوق تل يستهلك طاقـة ، . جذب األرضمجال

وإذا سمحت للمياه باالنسياب عائدة ألسـفل ميكنـك اسـتعادة الطاقـة يف صـورة ميـاه متدفقـة . القمة

فـق تستخدم رشكـات ويـيل للمرا. برسعة عند قاع التل ميكنك تسخريها الستخدام توربينات الهواء مثال

الكهرباء لرفع املياه إىل مستوى أعىل أثنـاء الـساعات التـي يكـون فيهـا االسـتهالك قلـيال عنـدما تكـون 

وميكنهم فيام بعد اللجوء إىل هذه الخزانات لتوليد طاقـة إضـافية يف أوقـات الطلـب املتزايـد، ، رخيصة

 . مام يحقق لهم ربحا أعىل-عندما تكون الكهرباء التي ينتجونها باهظة الثمن

 البطاريات

ــوتر  ــة والكمبي ــف الخلوي ــود، والهوات ــزة األيب أجه

املحمول تصبح جميعا عدمية الفائدة بدون مـصدر 

كهرباء مضغوط خفيف الوزن وهو البطاريـة التـي 

تعمــل عــن طريــق تحويــل الطاقــة الكيميائيــة إىل 

عـادة يـستخدم قطبـان مـن مـادتني . طاقة كهربية

عـرف باسـم مختلفتني مفصولني مبحلـول كيميـايئ ي

اإللكرتوليت، ويحدث تفاعـل كيميـايئ بـني معـدن 

 أحد القطبـني واإللكرتوليـت يـؤدي إىل تحـرر إلكرتونـات ويف الوقـت نفـسه يحـدث تفاعـل
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يـصبح أحـد  أن معاكس لذلك عند القطب اآلخر يؤدي إىل إضافة إلكرتونات، ويصبح التأثري النهايئ هـو

جبـة بحيـث يـرسي تيـار كهـريب عنـد توصـيل الـدائرة القطبني مشحونا شحنة سالبة واآلخر شـحنة مو

بعض البطاريات لها إلكرتوليت سائل مثل حمض الكربيتيك لكن البطاريات الحديثة . الكهربية ببطارية

ًتستخدم إلكرتوليتا جافا مثل الليثيوم ً 

 تيار تستخدم البطاريات القابلة إلعادة الشحن اتحاد من قطبي معادن وإلكرتوليت بحيث يؤدي مترير

 .كهريب خالل القطبني إىل عكس التفاعل الكيميايئ وإعادة شحن البطارية

 الوقود الحيوي 

 مبني عىل النبات يستخدم لتـشغيل الـسيارات واملولـدات، إحرتاق وقود إنهيعرف الوقود الحيوي عىل 

مري املـواد الوقود املستمد من الكحول والذي يصنع عن طريق تخ: ويأيت الوقود الحيوي يف عدة أشكال

وهناك نوع آخر هو الديزل الحيـوي املـصنوع .. وقود كحويل قوي-النباتية والتقطري الستخراج اإليثانول

من املحاصيل الغنية بالزيوت مثل النخيل والعنب والتي ميكن حرقها يف محركات ديزل معدلة، ولـذلك 

 .سميت بهذا االسم

ألن الكربـون املنبعـث هـو بالفعـل أحـد أجـزاء دورة  الوقود الحيوي يف تغـري املنـاح إحرتاقال يساهم 

 حـرق فـإن من جهة أخـرى أما قام النبات بامتصاصه من الغالف الجوي أثناء منوه، -الكربون الطبيعية

ً يطلق كربونا زائدا كـان يف الـسابق محتجـزا تحـت ألنهالوقود الحفري مثل البنزين يكون ضارا بالبيئة  ً

متدد الزراعة الالزم لزراعة الكميات املطلوبة مـن الوقـود الحيـوي  أن هناك مخاوف حول أن األرض إال

 .سيدمر بعض األوطان الطبيعية

 دروكربوين الصناعي هيالوقود ال

باإلضافة إىل الوقود الحيوي هناك طريقة أخرى إلنتـاج وقـود للـسيارات ال يـضيف املزيـد 

عـىل سـبيل . دسـة الكيميائيـةيصنع يف مصانع الهن أن من الكربون إىل البيئة وهو ببساطة

 ميكن بعـد ذلـك دمجـه مـع ثـاين هيدروچنيمترير تيار كهريب خالل مياه ينتج عنه ، املثال

 أكسيد كربون الغالف الجوي لتكوين غـاز امليثـان القابـل لالشـتعال، وإذا كانـت الكهربـاء
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ون عملية غري ضارة  هذه العملية تكفإناملستخدمة يف الخطوة األوىل قادمة من مصادر طاقة متجددة 

تساعد يف استكشافات الفضاء، فاملشكلة الكربى التي تقف أمام وصـول البـرش  أن  ميكنأنهابل ، بالبيئة

يأخـذوه مـن أجـل رحلـة  أن وزن الكمية الهائلة من الوقود الـذي يحتـاج رواد الفـضاء هي إىل املريخ

ة كبرية من وقود صاروخ امليثـان ، ومن ضمن الحلول وضع مخطط ميكن لإلنسان فيه صنع كمي.العودة

 معهم ثم دمجه مـع غـاز ثـاين هيدروچنييف املوقع عىل سطح املريخ عن طريق أخذ خزان صغري من ال

 .أكسيد الكربون املوجود بوفرة يف الغالف الجوي للكوكب األحمر

  نيجهيدروال

 كـسچني باأليـدروچنيهمصدر طاقة للسيارات، وتعمل من خالل دمج ال هي يهيدروچينخاليا الوقود ال

 .من الغالف الجوي إلنتاج كهرباء وناتج جانبي غري ملوث وهو املاء

دروحني هيـوبهذه الطريقـة يـصبح ال،  أوال من خالل العملية العكسيةهيدروچنييتم تصنيع ال أن يجب

وإذا كانت الكهربـاء املـستخدمة قادمـة مـن مـصادر نظيفـة ، وسيلة من وسائل تخزين الطاقة بكفاءة

، ا نظيفـة غـري ملوثـة للبيئـةتكنولوچيية تصبح هيدروچين الطاقة الفإنتجددة مثل توربينات الرياح وم

ويعتمد نجاحها عىل مصنعي السيارات الـذين يقومـون بتطـوير مركبـات ميكنهـا تحقيـق أداء مقبـول 

ال  بـدأ تـصنيع سـيارة تـس2008، يف عـام .للموتور الكهريب، وهـم يف طـريقهم إىل تحقيـق هـذا الهـدف

 الـشحن الكامـل لبطاريـة هـذه الـسيارة . سيارة رياضية تعمل عـىل بطاريـات الليثيـومهيو، رودستار

ً دوالر فقـط، ويف الوقـت نفـسه تحقـق أداء صـاروخيا 5 كم بتكلفة 400يجعلها تقطع مسافة يف مدى 

 . ثانية فقط3.7 كم يف الساعة يف زمن 100 إىل 0 تزيد رسعتها من فهى

 هيـدروچني سـاعة، واسـتبدال خزانـات ال3.5الشحن الكامل يستغرق  أن فهىوحيدة  نقطة ضعفها الأما

 .يجعل إعادة الشحن مالمئة مثل إعادة ملء البنزين أن بالبطاريات من شأنه
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 امللفات فائقة التوصيل 

يـد التوصيلية الفائقة خاصية تالحظ يف بعض املواد وبها تنخفض املقاومة الكهربية إىل الصفر عند الترب

التيار الداخل إىل  أن ، وهذا يعني)تهي فهرن454-( درجة مئوية 270-إىل درجات حرارة منخفضة حوايل 

 .أي يتم تخزينه -حلقة من سلك فائق التوصيلية سيستمر يف املرور إىل األبد

بلـة يف الحياة العملية، تكلفة إبقاء املوصالت الفائقة باردة تلتهم كفـاءة هـذه التقنيـة مـام يجعلهـا قا

 مثل التخزين املؤقت للكهرباء الزائدة املولدة يف الليل لتستخدم -للتطبيق حقا للتخزين لفرتات قصرية 

األبحـاث مـستمرة حـول موصـالت فائقـة يف درجـات حـرارة  أن لتلبية االحتياجات يف وقـت النهـار إال

 قابل للتطبيـق لتخـزين وهذا سيزيل الحاجة إىل التربيد وسيجعل امللفات فائقة التوصيل شكًال، الغرفة

  .الطاقة عىل املدى الطويل

 ا االتصاالتتكنولوچي

 حروف الهجاء

 26 مجموعة مكونة مـن -حروف الهجاء هي أبسط االخرتاعات التي نستخدمها لتساعدنا عىل التواصل

ُحرفا متكننا من كتابة الكلامت والجمل التي ميكننا فيام بعد إرسالها عن ب  العـادي عد باستخدام الربيـدً

 . اإللكرتوينأو

وغليفية للمرصيني القدماء التي بـدأ اسـتخدامها منـذ هريكان النص املكتوب األول عىل األرجح باللغة ال

 اللغة اإلنجليزية املكتوبة فقد تطـورت مـن اإلنجليزيـة الرونيـة القدميـة يف أما . سنة5000مايقرب من 

دبية التي كتبـت باللغـة اإلنجليزيـة القدميـة القـصيدة القرن الخامس بعد امليالد، ومن أبرز األعامل األ

وبداية من أواخر القرن الحادي عرش تطورت اإلنجليزية . التي كتبت يف القرن الثامن) بيولف(امللحمية 

 اإلنجليزيـة الحديثـة عـىل أمـا. القدمية إىل اإلنجليزية الوسطى يف أعقـاب الغـزو النورمانـدي لربيطانيـا

 . فقد كتبت حوايل منتصف العقد األول من القرن السادس عرش،معظم الناس يعرفهاالصورة التي 

 .1603وقد صدر أول قاموس إنجليزي عام 
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 الربق

 إىل وجـود -يف وجـود حـروف الهجـاء-أدي الفهم املتزايد للكهربية واملغناطيسية يف القرن التاسع عرش 

 هـي الفكـرة األساسـية. ما يسمى الربقطريقة إلرسال الكلامت املكتوبة أرسع من الربيد، وبذلك ظهر 

ئة نبضات من التيار الكهريب املرسل خالل سلك ممتد بني مـدينتني هياملعلومات ميكن تشفريها عىل أن 

مثال مام يسمح بحدوث اتصال آين بينهام، وقد استخدمت تصميامت آالت الربق البدائية عـدة أسـالك 

 اسـتنتج 1837يف عـام  أن تلفة مـن حـروف الهجـاء، إالإلرسال اإلشارات التي يناظر كل منها أحرف مخ

صامويل مورس الذي كان يعمل رساما ومخرتعا بدوام جزيئ طريقـة إلرسـال الرسـائل باسـتخدام سـلك 

وقد توصل إىل شفرة فيها تم متثيـل كـل حـرف باسـتخدام تتـابع فريـد مـن النقـاط والـرشطات ، واحد

وقد أرسلت أول رسالة باسـتخدام شـفرة مـورس يف عـام ) نبضات قصرية، ونبضات طويلة عىل الرتتيب(

 عــــن طريــــق كتابــــة نقــــاط 1838

ورشطــات باســتخدام مفتــاح كهربــايئ 

ًيعمــل يــدويا، ورسعــان مــا انتــرشت، 

ووضــعت أول كــابالت بــرق عــابرة 

 .1866للمحيط األطليس عام 

 الهواتف 

وقد . من االنتقال خالل الكهرباء وهو جهاز ميكن الكلامت املنطوقة -الهاتف هي الخطوة التالية للربق

 .1876منحت براءة اخرتاع الهاتف للعامل االسكتلندي ألكسندر جرهام بل عام 

 جهاز يستخدم ذبذبات الهواء التي يسببها الصوت ليقوم -لبوق الهاتف ميكروفون داخيل

ًبذبذبة مغناطيس داخل ملف من السلك الذي يولد تيارا كهربيا يف امللـف بالحـث ري تتغـ، ً

قيمة التيار بالتوافق مع االهتزازات ثم ينقل التيار املتغـري خـالل سـلك إىل الهـاتف اآلخـر 

 بكفــاءة عكــس امليكروفــون حيــث تــرتجم هــي و-حيــث يــتم تغذيــة ســامعة األذن بــه

  ويـتم توجيـه املكاملـات مـن خـالل، االهتزازات الكهربية إىل صـوت حتـى ميكـن سـامعها
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لتحديد ) ئة سلسلة من النغامت هييبث عىل (رقم الذي يطلبه املتصل السنرتال الذي يستخدم ال مركز

 ..هوية املستقبل وإرسال تيار كهريب إىل هاتفه فرين

 املوجات الراديوية 

تختفي األسالك؟ حقق العلامء ذلـك يف  أن الربق والهواتف وجهان لعملة واحدة، لكن ألن يكون عظيام

ات عـدد مـن العقـول النـرية ومـنهم جوجليمـو مـاركوين، أواخر القرن التاسع عرش حيث أدت مجهـود

وقـد نجـح عـدد ، ونيكوال تسال وتوماس إديسون إىل أول ظهور ملا يسمى بالربق الالسليك يف الثامنينات

من املجموعات حول العامل جميعا يف إرسال رسائل عرب مسافات قـصرية لكـن أي الرسـائل وصـلت أوال 

الـذي .ن خالل حمل املعلومات عىل بث إشعاعي من جهاز اإلرساليعمل الراديو م. هو أمر محل جدل

  الذي يرسل موجات راديوية عند مرور تيار كهريب به - الهوايئ-كل معدين كبري هيله 

وتنطبع التغـريات عـىل ،  ولتكن مقطوعة موسيقية-يتغري التيار الكهريب مع الزمن طبقا لإلشارة املرسلة 

خدم جهاز املتلقي هوايئ مشابه إللتقـاط املوجـات وتحويلهـا مجـددا إىل موجة الراديو املرسلة ثم يست

 . ومنه ميكن سامع املوسيقى-تيار كهريب الذي يقوم بتغذية مكربات الصوت 

 الهواتف الخلوية 

 طـرح املهندسـان 1947 يف عـام .ضع املوجات الراديوية والهاتف معا وستحـصل عـىل الهـاتف الخلـوي

فكرة الهواتف النقالـة  رييسچبنيو ) AT&T's Bells(مبختربات ) ابليو راي ينج د(، و)دوجالس إتش رينج(

وكان اإلبداع األسايس يف تقـسيم . صغرية الحجم وخفيفة الوزن لدرجة كافية تصلح لالستخدام الشخيص

 مناطق تغطية اإلشارة إىل خاليا سداسية تخـدمها شـبكة إرسـال واسـتقبال ملحطـات منخفـضة الطاقـة

يف اليابـان أول  NTT وقـد أطلقـت رئيـسةكاملات بني كل هاتف وشـبكة الخطـوط األرضـية ال لربط امل

وقامـت أوائـل شـبكات الهواتـف .  تخـدم العمـالء اليابـانيني1979شبكة خلوية تجاريـة يف العـامل عـام 

  تـدفقات ال منتظمـة مـن البيانـات ابتليـت بالتـشويش -الخلوية بإرسـال واسـتقبال إشـارات تناظريـة
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في، ويف أوائل التسعينيات قفزت تقنية الهواتـف الخلويـة إىل العـامل الرقمـي، أي ترميـز اإلشـارات الخل

الهواتـف أصـبح يف إمكانهـا إرسـال  أن والتحويل إىل النظـام الرقمـي يعنـي، كتيار من البيانات الثنائية

عـان ماتبعتهـا واستقبال أي نوع من البيانات وليس فقط الصوت وبذلك نـشأت املراسـلة النـصية، ورس

وقد أصـبح الهـاتف الخلـوي أحـد صـيحات املوضـة باإلضـافة إىل كونـه جهـاز ، ،فيديورسائل الصور وال

 .ًوظيفي فتطور وأصبح األداة األكرث استخداما ومتيزا يف القرن الحادي والعرشين

 هواتف األقامر الصناعية 

 أن لقد أتاح اكتشاف مدارات كالرك لألقامر الصناعية

 سطح األرض، وتنقل اإلشـارات الراديويـة تحلق فوق

ــاتف  ــود اله ــام أدى إىل وج ــرى م ــارة إىل أخ ــن ق م

ــق ــوي املطل ــامر . الخل ــف األق ــم هوات ــل حج ومياث

الــصناعية حجــم الهواتــف الخلويــة التــي كانــت 

موجودة يف آواخر التسعينيات وبها هوايئ بارز يخرج 

 إنـها مثل تشغيل الهاتف الخلوي حيـث ًمن سامعة الهاتف، واستخدام هاتف قمر صناعي ليس مبارش

يعتمد عىل قدرة املستخدم عىل الحصول عىل خط رؤية واضح بينه وبـني القمـر الـصناعي يف الـسامء، 

 مـام -تعيق األشجار العالية واملباين ذلك لكن يف املناطق النائية ال ميثـل ذلـك مـشكلة  أن ومن املمكن

 لإلنقـاذ مـن الكـوارث يف أو للـرحالت االستكـشافية يجعل هواتف األقـامر الـصناعية مناسـبة خصيـصا

 .املناطق التي ليس بها إشارة هاتف خلوي

 األلياف الضوئية 

ويعمـل الراديـو باسـتخدام املوجـات ، يعمل الربق من خالل إرسال إشارات عرب األسـالك

 وسيلة أخرى تقـوم بإرسـال املعلومـات مـن فهى األلياف الضوئية أما، الكهرومغناطيسية

 ل تشفريها عىل نبضات من الـضوء تبـث خـالل منتـصف امتـدادات طويلـة ورفيعـةخال

 ميكـن إرسـال البيانـات الثنائيـة.  الزجاج يعرف باسم األليـاف البـرصيةأو من البالستيك 
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 جيجا لكل ثانية يف أنظمة االتصاالت تلك، وذلك عرب ليفة واحدة متتـد أحيانـا إىل 40برسعات تصل إىل 

 فهـى ولأللياف الضوئية دور آخر باإلضافة إىل نقل البيانات عـرب املـسافات الطويلـة .آالف الكيلومرتات

 مـن خـالل معـدل بيانـات -تنقل البيانات خالل الشبكات صغرية املدى مثل تلك املوجودة يف املكاتـب

 كبري لكل ليفة مام يجعل حجم الكابالت أقل ما ميكن

 نرتنتالصوت عرب اإل

 اإللكرتونية بسهولة  عرب بروتوكول النطاق العريض للناس تبادل ملفات األصواتنرتنتلقد أتاح الوصول إىل اإل

 . مثلام ميكنهم تبادل إشارات الصوت عرب شبكات الهواتف التقليدية

تستفيد املواقع مثل سكايب من ذلك عن طريق تقديم خدمة ميكن فيها للمستخدمني إجراء مكاملـات 

املكاملـات التـي . نرتنـت مـن خـالل اإلرئيـسةأرقام الهواتـف ال شبكات أولكل من مستخدمي سكايب 

 املكاملات ألرقام الهواتف فتكـون عـادة أرخـص مـن أماتجرى مع مستخدمي سكايب مكاملات مجانية 

وتعرف هـذه العمليـة كلهـا ، استخدام مزود االتصاالت الخاص بك وخاصة عند إجراء املكاملات الدولية

 لـيس إال مجموعـة مـن القواعـد نرتنتوبروتوكول اإل، )VOIP (أو نرتنتباسم بروتوكول الصوت عرب اإل

يعنـي فقـط اسـتخدام هـذه ) VOIP(و ال .نرتنـتالرسمية من خاللها ميكـن تبـادل املعلومـات عـرب اإل

 يف البدايـة كـان لزامـا عـىل املـستخدمني اسـتخدام سـامعات رأس يف .القواعد إلرسال البيانات الصوتية

 هواتف -متخصصة) VOIP( فالعديد من الرشكات تقدم هواتف اآلن أماعمل مكاملة أجهزة الكمبيوتر ل

 .تبدو مطابقة ألجهزة سامعات الرأس العادية لكنها تجري املكاملات عرب الفضاء املعلومايت

 الرسائل الفورية 

  مـن كتابـة الرسـائل لألصـدقاء والـرد عليهـا نرتنـتمتكن الرسـائل الفوريـة مـستخدمي اإل

 غـرف الدردشـة أمـا . إلجـراء محادثـة نـصية آنيـانرتنـتًتدور أساسا حول استخدام اإل -فوريا

  تظهـر عـىل أن الرسائل بدال من أن  تعمل بطريقة مامثلة للرسائل الفورية إالفهى) املسامرة(
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بحيث يظهر كـل سـطر ) املسامرة(ئة رسالة منفردة كام يف الربيد اإللكرتوين تظهر يف غرف الدردشة هي

 . من املحادثة تحت السطر السابق له يف قامئة منزلقة تظهر عىل الشاشة خالل متابعة املحادثةجديد

تطبيق بسيط ميكن تـشغيله عـرب ) املسامرة(الدردشة  أن سهولة تبادل تدفق أسايس مناظر للنص يعني

 اليـوم أمـا.  منـذ الـسبعينياتنرتنـت ولهذا السبب الزال املتحمسون يجرون محادثات عرب اإل-نرتنتاإل

 بعيدة، بـل يقومـون بتـشغيل إنرتنتفأولئك الذين يجرون محادثات ليسوا بحاجة إىل استخدام مواقع 

 بالربامج املامثلة نرتنتتطبيقات برمجية مثبتة عىل أجهزة الكمبيوتر والتي تقوم باالرتباط من خالل اإل

 . التي يستخدمها أصدقاؤهم

  فيديومسامرة 

بالبـدء يف تزويـد ) املـسامرة( عايل الرسعة لغرف الدردشة نرتنتح الوصول لإليف أواخر التسعينيات سم

 شخصان يقومان بـإجراء محادثـة يف نـاحيتني مختلفتـني مـن العـامل ميكـنهام إجـراء -فيديومحادثات ال

وتعمل من خالل . فيديومسامرة ال هي  هذه-محادثة افرتاضية ورؤية بعضهام البعض يف الوقت نفسه

 والتي يتم بثها بعـد فيديو لقطات البالتقاطريا ويب يتم توصيلها بجهاز الكمبيوتر وتقوم استخدام كام

 نـسخ اآلن بـل تـستخدم ،، وهذه األنظمة ال تستخدم فقط عىل املـستوى االجتامعـينرتنتذلك عرب اإل

. ايت عـرب الفـضاء املعلومـافرتاضـية عقـد اجتامعـات -فيـديوأكرث فعالية لألعامل بهدف إجراء مؤمترات 

 تكون عادة ذات دقة أعىل من الكامريات العادية مام يسمح ببـث صـور عاليـة فيديوكامريا مؤمترات ال

طـاوالت االجتامعـات ( عالية املواصـفات تـشغل غرفـة كاملـة وتـشبه فيديوأنظمة مؤمترات ال. التقنية

عل زمالءك الغائبني مام يج-العادية ذات املقاعد عىل أحد الجانبني وشاشات ضخمة عىل الجانب اآلخر 

 .كام لو أنهم معك حقا يف نفس الغرفة

 لبث الصور مـن املواقـع التـي ال يتـاح فيهـا نرتنت اإلفيديوتستخدم بعض مؤسسات أخبار التليفزيون 

 .مثل املناطق الحربية -وسائل أخرى
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 الهواتف الذكية 

ه األجهزة قادرة عـىل فعـل بعد فرتة ليست بطويلة من استيعاب انتشار الهواتف الخلوية أصبحت هذ

هو أكرث من مجرد إجراء مكاملات هاتفية، فقد أصبحت الرسائل النصية متوفرة ورسعـان مـا ظهـرت  ما

 هـي  وهـذه-هو أكرث مـن ذلـك وهناك أجهزة جديدة ميكنها فعل ما. بعد ذلكفيديو رسائل الصور وال

معظمهـا يقـوم  أن  الهوانف الذكيـة إالةهيليس هناك تعريفا صناعيا صارما مقبوال ملا. الهواتف الذكية

 برنـامج يـدير -مختـرصة " أنظمـة تـشغيل"  هذه الهواتف قادرة عىل تـشغيل.بوظيفة كمبيوتر مصغر

. الهواتف الذكية تسمح بجميـع أنـواع التطبيقـات أن  ماك وهذا يعنيأونشاط الكمبيوتر مثل ويندوز 

 -الـشبكة املحمولـة :مبعنى آخر. نرتنتإللكرتوين واإلوتوفر الهواتف الذكية الحديثة الوصول إىل الربيد ا

التـي ميكـن للمـستخدم تحميلهـا مـن املوقـع ) apps (أولكنها توفر أيضا التطبيقات الربمجية املـصغرة 

وهنــاك تطبيقــات للتــدوين املــصغر وتحويــل العمــالت وحتــى ، اإللكــرتوين للــرشكة املــصنعة للهــاتف

 تأيت بعض .)impromptu spirit level(تفك كميزان تسوية مرتجل الربمجيات الني متكنك من استخدام ها

وقد صدر أول هاتف ذيك يف آواخر التـسعينيات ).GPS(الهواتف الذكية مزودة بنظام التموضع العاملي 

 21ـ  يف بدايات القرن الاآلنلكنه مل يصبح كام هو عليه 

 التقنية العسكرية

 الرادار

كنت طيارا عسكريا محلقا يف  إذا - من النوع الذي تود استقبالهموجات هي ليست كل موجات الراديو

 radio(اختصار ل  هي  )Radar(وكلمة رادار  سامء العدو فستبذل قصارى جهدك يف خداع رادار العدو،

detection and ranging ( وتعنـي اسـتخدام أمـواج الراديـو للقيـاس وكـشف املـدى وتتكـون مـن موجـات

 إنعكـاس ذلـك يـؤدي إىل فإن ،عند وجود طائرة يف مسار الرادار.  من محطة بثراديوية تبث عرب السامء

  ئة وميض عىل شاشة عرض نظـامهياملوجات عائدة إىل مصدرها مام يكشف عن وجود طائرة وذلك عيل 
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جـو - صـواريخ أرضأوومبجرد معرفة موقـع الطـائرة ميكـن إطـالق صـواريخ اعرتاضـية مقاتلـة . الرادار

-نفيذ الرادار ألول مرة بنجاح أثناء الحرب العاملية الثانية عندما اسـتخدمه الربيطـانيون  تم ت.إلسقاطها

 كنظام للتنبيه املبكر ولتوجيه ضـوء بحـث وبالتـايل إرشـاد القذيفـة -ملكافحة الغارات الجوية األملانية 

 ويف شحن السفن ويف  منترشة االستخدام يف املالحة العسكرية واملدنية،فهى اآلن أما .املضادة للطائرات

تـستخدم توقيـت نبـضات الـرادار  أن ميكن لسفينة الفضاء التي تدور حول كوكـب. استكشاف الفضاء

 .املرتدة من األرض يف األسفل لوضع خريطة لتضاريسها

 

 )السونار(السرب بالصدى 

وجـات الراديويـة، السونار هو املكافئ للرادار لكن تحت املاء ويعمل باستخدام موجات الصوت بدال من امل

ًويستخدم أساسا يف حروب الغواصات، وتستخدم السفن السونار لالستامع إىل االتصاالت املغمورة القريبة يف 

 . حني تستخدمها الغواصات نفسها يف الكشف عن السفن املقرتبة فوق وتحت املوجات

ال الجليدية كـرد فعـل لغـرق كان الظهور األول للسونار عىل يد العلامء الربيطانيني وذل الكتشاف الجب

ا يف املجهودات الحربية ملساعدة تكنولوچي تم اعتامد هذه ال1916 لكن يف عام 1912السفينة تيتانك عام 

، وقـد أخـذ )يـو بـوت(املدمرات الربيطانية عىل درء التهديد الـذي شـكلته القـوارب األملانيـة املـسامه 

ثنـاء الحـرب العامليـة الثانيـة وصـاغوا االسـم الحـديث العلامء األمريكان هذا املفهوم إىل ماهو أبعـد أ

وتعنـي اسـتخدام موجـات الـصوت يف املالحـة ) sound navigation and ranging(ًاختـصارا ل () سـونار(

 ) وكشف املدى

ــسونار  ــتخدام ال ــن اس ــاميك ــسلبي هي يف أم ــسونار ال ــة ال ــشطةهي يف أوئ ــه الن ــسلبي.ئت ــسونار ال   ال
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 ميكن للسونار الـسلبي الحـديث -ىل األصوات التي تطلقها السفن املتحركة  يتضمن بيساطة االستامع إ

فيتـضمن إرسـال الـسامع  الـسونار النـشط أمـا ،تحديد نوع السفن املختلفة من خالل البصمة الصوتية

 أنـك تخـاطر فهـى املـساوئ أمـا  الـسونار النـشط هـو أفـضلهام.ألصوات ثم سامع صداها عند ارتـدادها

 .ك لعدو مسلح يفوقك يف العد والعتادباإلفصاح عن موقع

 التخفي

 مثلـث أسـود اللـون مـشؤوم يـؤثر عـىل الفـضاء أمامـه هيو، تشبه إىل حد ما مركبات الفضاء الغريبة

مثال ألحد أكرث التقنيـات الحربيـة املتطـورة  هي )B2(بسبب محركه الصارخ لكن قاذفة القنابل الشبح 

  التخفيأنهاالتي توصل إليها اإلنسان 

 أو الـرادار أو الـصوت أو عـن طريـق النظـر، -جعل طائرة مـا صـعبة االكتـشاف  هي رئيسةفكرتها الو

 ويتم إضافة هواء بـارد إىل . تحقيًقا لهذا الهدف تدمج الطائرة تقنيات التمويه إلعاقة اكتشافها.الحرارة

لهـا افرتاضـيا صـعبة عوادم املحركات إلخاء بصمتها الحرارية، وتدهن الطـائرة بـاللون األسـود مـام يجع

شكل الطائرة مـصمم خصيـصا بحيـث ال .التخفي من الرادار االكتشاف يف الليل الدامس لكن األهم هو

 لـيس هنـاك حـواف حـادة وجميـع األسـلحة مخزنـة بالـداخل، ويف -يعكس أي شعاع رادار إىل األرض 

ستطاع، وبوضع كل يشء يف الوقت نفسه يقوم الدهان املمتص للرادار بامتصاص الرادار الساقط قدر امل

ا تكنولوچي لها نفس بصمة الرادار لرخام األلومنيوم، ويقوم الباحثون حاليا بتجريب B2 أن االعتبار نجد

 .التخفي مع مركبات أخرى مثل السفن والدبابات

 األسلحة النووية 

تعمل األسلحة النووية من خالل السامح بحدوث تفاعالت نووية متحكم بهـا يف محطـات 

 متـيض قـدما دون رادع مـام يـؤدي إىل إطـالق -قة نووية انشطار نووي واندماج نـوويطا

 جهاز انشطار أطلـق طاقـة مكافئـة لتفجـري -أول قنبلة نووية .  انفجار نووي:طاقة هائلة

وشيام، لكـن هري يف املدينة اليابانية 1945، فجرت عام -)TNT( طن من املادة املتفجرة 15000

 فخالل السنوات التـي تلـت الحـرب عمـل علـامء. رنة مبا جاء بعد ذلكهذا مل يكن شيئا مقا
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فجـرت الواليـات املتحـدة األمريكيـة عـام . الرشق والغرب عىل تسخري قوة مؤثرة أكرب لالندماج النووي

 ميجـا 10.4ية وكان لهـا خـرج مكـافئ ل هيدروچين ما يسمى بالقنبلة الأوأول جهاز اندماج نووي  1952

 أكرب سالح نـووي تـم أما. وشيامهري ضعف انفجار 700 حوايل -)نان من املادة املتفجرةماليني األط(طن 

 مليـون طـن تـؤدي 57 التي نتج عنها انفجار 1961الروسية عام ) Tsar(تفجريه عىل اإلطالق هو القنبلة 

 ثـم # أوال وميض من أضواء اإلشـعاعات الحراريـة الكثيفـة :رئيسة طرق 3األسلحة النووية إىل دمار ب

 هطـول مطـر -موجة صادمة من بؤرة االنفجا تدمر املباين ثم أخريا تداعيات الرماد املشع من االنفجـار

 .عىل مساحة واسعة مام يؤدي إىل تسمم الحياة

 الحروب الحيوية 

 تـرتاوح مـا بـني إلقـاء هيو،  كائنات حية كسالح مثال للحرب الحيويةأويعد أي استخدام ملرض خطري 

خـالل الحـصار يف العـصور . مة عىل أعدائك وحتى إطالق الجمرات الخبيثـة عـىل مـدنهمالثعابني السا

و . تم إلقاء جثث مصابة بالطـاعون الـدبيل عـىل حـصون العـدو باسـتخدام مجـانيقأوروباالوسطى يف 

جاءت بالغات عن استخدام عوامل حيوية أثناء الحرب العاملية الثانية ويف الحرب الكورية التي اتهمت 

 . كوريا الشاملية الواليات املتحدة األمريكية باستغالل الحرب يف اختبار ترسانتها الحيويةفيها

 لحظـر تطـوير عوامـل 1972وقد وقعت العديد من الـدول عـىل معاهـدة األسـلحة الحيويـة والـسامة 

بـوات  أرسـلت ع2001 فالقلق األكرب هو من استخدام اإلرهابيني لها ففي عام اآلن أما. الحروب الحيوية

تحتوي جراثيم الجمرة الخبيثة إىل عدد من دور الصحافة األمريكية واملكاتب الـسياسية وأسـفرت عـن 

 .مقتل خمسة أفراد

 الحروب الكيميائية

 فن تسميم العدو باستخدام مواد سامة، ويعج التاريخ بقصص عـن فـصائل متحاربـة هي

اسـتخدام بـارز لهـا كـان يف ، وأول .تسممت مخزوناتهم من املياه والغذاء عىل يـد العـدو

 خنادق الحرب العاملية األوىل حيث تم تبادل إطـالق املـواد الكيميائيـة الـسامة مثـل غـاز
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ًالخـردل يـسبب حروقـا غـري  فغـاز، الكلور وغاز الخردل من كال الجانبني، وقد كانت العواقـب وخيمـة

 وتم تقييـد اسـتخدام .بح مميتةتص أن  وميكن- وللجهاز التنفيس يف حال استنشاقه -مرئية مؤملة للجلد

الغاز السام يف الحرب العاملية الثانية عىل الرغم من احتفاظ الحلفاء مبخزونات منه خوفا من قيام دول 

غاز األعـصاب اخـرتع األملـان عـام : ًاملحور باستخدامها لكن كان هناك مواد كيميائية أكرث فتكا وتهديدا

لعصبي البرشي عن طريق تثبيط العمليات الكيميائيـة التـي  عوامل األعصاب التي تعطل الجهاز ا1936

 مل إنـهً مام يؤدي إىل املوت اختناقا حيث تتوقف الرئتان عن أداء وظائفهام، وعـىل الـرغم مـن .يجريها

اإلرهابيني استخدموا غاز سارين يف مهاجمـة خطـوط مـرتو األنفـاق يف  أن يستخدم قط يف الحروب إال

 .1995طوكيو عام 

 لتجسس أقامر ا

هو االسم العسكري الستخدام الكامريات لجمع معلومـات اسـتخباراتية ) IMINT (أوالتخابر التصويري 

الطريقـة  هـي - أقامر صناعية مجهزة بكامريات عالية الدقةهي و-عن أنشطة العدو وأقامر التجسس 

 .األعىل كفاءة لتنفيذ ذلك

صناعي قوى الحلفاء إنذار قبـل أسـبوع مـن غـزو أثناء حرب الخليج األوىل أعطى التصوير من القمر ال

 ولألقامر الصناعية القدرة عـىل .العراق للكويت وقد بينت بوضوح تجمع القوات عىل الحدود الكويتية

  . أقلأو) بوصة 4( سم 10 تبني التفاصيل بدقة -تصوير األرض أسفلها بتفاصيل مبهرة

تجـسس منـذ الخمـسينيات ومـستمرة يف نـرشهم يف تقوم الواليات املتحدة األمريكية بتطوير أقـامر ال

  .الفضاء منذ الستينيات

 لكـن ذلـك يـصبح عـديم الفائـدة عنـدما يكـون -معظم هذه السفن تستخدم قدرات تصوير بـرصية 

 .الهدف مختبئا يف سحابة

رادار الفتحـة االصـطناعية التـداخل (والحل يف هذه الحالة هـو اسـخدام الـرادار املـسمى 

الذي يعمل عن طريق التقاط عدد من صور الرادار أثناء دوران القمـر ) SAR( )السونارية

 ثم دمجها الصور املجمعة يف جهاز كمبيوتر لتكوين صورة رادار واحدة تنافس دقة الـصور
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 .والتي ميكن رؤيتها خالل سحابة-البرصية 

تدخل الخدمة يف ) SAR(كانت األقامر الصناعية الكروس أول أقامر تجسس أمريكية تقوم بدمج الرادار 

 .وتحتل مدارات األرض املنخفضة، وميكن مشاهدته من األرض أثناء تحليقها باألعىل. 1998عام 

 أسلحة الفضاء 

، وهـو قمـر صـناعي 193 أطلقت سفينة حربية أمريكية صاروخا أصاب قمر يو إس إيـه 2008يف فرباير 

 .بائد

طريقـه للـسقوط عـىل كوكـب األرض، لـذلك أزال لقد كان هذا القمر بالفعل خارج السيطرة وكـان يف 

 كان اختبارا أساسـيا لإلضـافات 193لكن يو إس إيه . تدمريه خطرا محتمًال ألولئك املوجودون يف مساره

 .أسلحة الفضاء:الجديدة نسبيا إىل ترسانة الهجوم األمريكية

سس لتمـنحهم مزايـا يف اعتمدت أمم الغرب طويال عـىل األنظمـة القامئـة عـىل الفـضاء مثـل أقـامر التجـ

 اكتـسبنا القـدرة أننـامواقف الرصاعات، لكن حاليا انتهت أيام استخدام األقامر الصناعية كمراقبات حيث 

وخـالل الـسنوات القادمـة ميكـن إطـالق عـدد ، عىل تضمني أنظمة قامئة عىل الفضاء يف الحروب الفعليـة

التـي تـسقط تيـارات مـن الجـسيامت (جسيامت هائل من األسلحة يف مدار األرض ومنها مدافع الليزر وال

 قضبان معدنية يف حجم أقطاب التليجراف هي، و)الـلـهقضبان من (التي تسمى ) ذات ذرية عاية الطاقة

 .التي ميكن إلقاوها مثل الرماح من األقامر الصناعية نحو األرض وترضب بقوة سالح نووي صغري

  )UCAV(املركبات الجوية القتالية دون طيار 

)UCAV( أو )هـي -إذا أردنا استخدام االسـم كـامًال -) املركبات الجوية القتالية دون طيار 

 بدال من ذلك تحلق عن طريق التحكم عـن بعـد -قاذفة قنابل بدون طيار/طائرات مقاتلة

 أرخـص أيـضا، إنـهمن األرض، وهـذا االسـتخدام ال يقينـا املجازفـة بـاألرواح فحـسب بـل 

لية دون طيار عادة أخف من الطائرة املزودة بأطقم بـرشية كاملـة واملركبات الجوية القتا

  ليـست فقـط بـديال عـن الـدورياتهيتبقى محلقة يف الهواء لفرتات أطول، و أن وميكن
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 حيث تقلع مـن مكـان اإلقـالع لنقـل -الطويلة بل ميكن استخدامها أيضا يف املهامت التي ال عودة منها

عنى ميكن استخدام املركبات الجويـة القتاليـة دون طيـار صـواريخ حمولة ذخائر إىل الهدف، وبذلك امل

 موجهة قابلة إلعادة االستخدام، وهذا من شأنه تقليل التكلفة

لكوبرت تطري من املدمرات لتقذف الـصواريخ هيطائرات  هي كانت أول مركبات جوية قتالية دون طيار

هـتامم لعـدة عقـود قبـل عودتهـا يف  وقـد سـقطت الفكـرة مـن اال.عىل غواصات العدو يف الستينيات

 . خاصة التخفي-التسعينيات بفائدة للتقنيات الجديدة

 يدرس بعض الباحثني العسكريني فكرة محو اإلنسان من الحلقة نهائيا وعمل طائرات حربية مؤمتتـة إال

 العديد من الخرباء يف الذكاء الصناعي أعربوا عن معارضتهم لذلك أن 

 نرتنتحروب اإل

د البنية التحتيـة لكـل أمـة مع اعتام

ـــد عـــىل املعلومـــات  ـــشكل متزاي ب

ـــــــتواإل  أدرك املخططـــــــون نرتن

ــة شــن الهجــامت  العــسكريون قيم

ليس بالصواريخ والرصـاص بـل عـرب 

 تعنــي نرتنــت، فحــروب اإلنرتنــتاإل

 لنـرش الـشائعات، نرتنتاستخدام اإل

 أوواعــرتاض االتــصاالت اإللكرتونيــة، 

 العدو لتعطيل األهـداف األساسـية للبنيـة التحتيـة إنرتنتخالل أمن دس تطبيقات الربمجيات الخبيثة 

 الفعالة بصفة خاصة نرتنتوأحد أشكال حروب اإل، مثل أنظمة توليد الطاقة واالتصاالت وأعامل البنوك

تلك التي تعرف باسم هجوم حجب الخدمة وفيه يحاول عدد هائل مـن أجهـزة الحاسـب الوصـول إىل 

قت ويصبح خادم الويب عاجزا عن مجاراة هذا العدد الكبري من زوار املوقع مام نفس املوقع يف نفس الو

  يـستخدمه، ومعظـم أجهـزة الكمبيـوتر املـشرتكة أن يجعل من املستحيل ألي شخص يحتـاج املوقـع حقـا



 161 العلوم التطبيقيـة

 
بوتـات (عرف باسم ُ تعرضت للقرضة من قبل برمجيات تأنهايف ذلك تكون مملوكة ألشخاص عاديني إال 

 مهاجمة أجهزة الكمبيوتر ضعيفة التأمني، وقد تـسبب هجـوم حجـب نرتنت، والتي تجول اإل )نرتنتاإل

 ضد استونيا يف تعطل املواقع اإللكرتونية للحكومة، والبنـوك واألخبـار 2007الخدمة الذي حدث يف عام 

 .نرتنتعرب اإل

 التعديل الورايث

 علم التعديل الورايث

 من كائن حي ما ثم إدخالها إىل دنا كائن حـي آخـر، ويـتم يناتچ أخذ بأنهيعرف علم التعديل الورايث 

 يف النباتـات أمـا.  ووضعها يف مكانها الجديد من خالل مسارات الحمض النـووي املؤتلـفچيناتأخذ ال

فالنوع األسايس للتعديل الورايث هو وسيلة التلقيح املتبادل التقليدي الذي فيه تـستخدم حبـوب لقـاح 

 عمليـة أنهـاخليط من النوعني إال  هي ب أزهار نوع آخر والذي بدوره ينتج بذورأحد األنواع يف تخصي

ًعشوائية نوعا ما بينام تحقق الوسائل املتقدمة تعديالت متعمدة، ويتم ذلك يف النبات من خـالل نقـع 

رشائح من املادة النباتية يف بكترييا تحتوي عىل الدنا الجديد الـذي يـشق طريقـه خـالل خاليـا النبـات 

 .ًوالتي يستنبت منها النبات املعدل وراثيا

 يف الحيوانات، فيقوم العلامء بوصل الدنا الجديد يف جنني يزرع بعد ذلك داخل الحيوان األم وينمـو أما

وعلـم التعـديل الـورايث هـو التقنيـة الدافعـة . ي الجديـدچينـ وينتج حيـوان لـه الرتكيـب ال-ًمنوا كامًال

 سبيل املثال نقل دنا البرش إىل األبقار بحيث تتمكن مـن إدرار لـنب بـرشي ًللكائنات املعدلة وراثيا، عىل

 .لألطفال الرضع

 الكائنات املعدلة وراثيا 

أشكال حياة خـضعت إىل تغيـري يف تركيبهـا الـورايث مـن  هي )GMOs(الكائنات املعدلة وراثيا 

 عنـدما متـت هندسـة خالل أساليب علم التعديل الورايث، وقد بدأ هذا املجال يف الـسبعينيات

  ظهــر1978يف عــام .  التــي تــم ربطهــا مــن الــسالالت األخــرىچينــاتالبكترييــا للتعبــري عــن ال

 القولونيــة التــي) E(العلــامء ســاللة مــن بكرتيــا ) صــنع( أول تطبيــق لهــذه التقنيــة عنــدما 
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ئنـات  استخدمت لتصنيع اإلنسولني، وهو العقار املستخدم يف عالج مرض الـسكري، وقـد تـصدرت الكا

ا الحيويـة تـسويق تكنولوچيـ الـصحف يف التـسعينيات عنـدما حاولـت رشكـات العناويناملعدلة وراثيا 

 .ا االصطناعية محل التعديل الورايثبيولوچيًوحاليا حلت ال. أغذية معدلة وراثيا

 

 ا الرتكيبيةيجبيولوال

نـاك ليحقـق صـفات  الغريبـة هنـا وهچيناتالتعديل الورايث يف أبسط صوره يتعامل مع تحسني ال

 فهـو يعنـي -ا الرتكيبية فطموحاته تفـوق ذلـك كثـريابيولوچي مجال الأماجديدة يف الكائنات الحية 

، ، فهو تطبيق لعلم التعديل الورايث يف أقـىص درجاتـه-حرفيا هندسة أشكال حياة كاملة من الصفر

 وتربطهـا معـا -دة الوراثيـة أجـزاء املـا-ا الرتكيبية بأخذ وحدات بناء الحيـاةبيولوچيويقوم علامء ال

 عمليـة تـشبه قلـيًال بنـاء منـاذج كـام يف لعبـة هـي، و.لتجميع يشء مل يسبق له مثيـل يف الطبيعـة

وإحدى الطرق املشهورة لعمـل ذلـك اسـتعامل الوحـدات الوراثيـة املتاحـة مجانـا والتـي ). ليجو(

 -ية تـؤدي وظـائف مفيـدةوالتي يتم وضعها معا لتكوين كائنات ح)اللبنات الحيوية(تعرف باسم 

بعد ذلـك تـصبح املخلوقـات املكتملـة .  تعقب الرسطان وعالجهأومثل زراعة وقود حيوي نظيف 

وميكـن اعتبـار ،  لـدمجها يف أعاملهـم الخاصـةاآلخـريناملكونة من اللبنات الحيوية متاحة للعلامء 

 .ا مفتوحة املصدربيولوچيالعملية كلها نوع من ال

  املراسلة يناتجال

 ا الرتكيبيــــة بيولوچيــــ املراســــلة يف التعــــديل الــــورايث وبــــصفة خاصــــة يف الچينــــاتتخدم التـــس
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واالختيـار الـشائع هـو .  املعدلة قد شقت طريقها داخل كائن حي مـاچيناتال أن كعالمة للكشف عن

 چـنيثم يـتم إدخـال ال،  الذي يرمز إىل وجود بروتني الفلوروسينت األخرض يف بعض قناديل البحرچنيال

 املراسل مفعال عندما يتم تفعيل هـذا چني التايل الذي سيعدل حتى يصبح الچنيراسل بعد ذلك إىل الامل

 . مام يسبب توهج الكائن- أيضاچنيال

جزء جديد من الدنا املعدل تم تثبيتـه تثبيتـا صـحيحا  أن  املراسلة للتأكد منچيناتيستخدم العلامء ال

ا الحيوية، فعىل سبيل املثـال بعـض بيولوچيية يف الچينات  تستخدم كمؤرشأنهاداخل كائن حي ما، كام 

 .خاليا البكرتيا التصبح نشطة إال فوق درجات حرارة معينة

 فلورسنت مراسل إىل جانب الدنا املعرب عـن الحـساسية الحراريـة تنـتج خاليـا متوهجـة چنيو بإضافة 

خدام ذلـك كعالمـة أمـان، عـىل  تخطت الحد األدىن، وميكن استوأنفقط إذا كانت درجة حرارتها سبق 

 .القابلة للتلف. سبيل املثال يف عبوات األطعمة املربدة

 التلوث الورايث

إمكانية فرار الكائنـات الحيـة االصـطناعية  هي إحدى االعرتاضات الشديدة عىل تطوير التعديل الورايث

عدلـة هندسـيا، األمـر  يف حالـة املحاصـيل امل- حتى الفرار من الحقل الذي زرعت فيـه أو -من املعامل

الذي من شأنه إدخال الدنا الجديد الخاص بها إىل العامل الطبيعي، والـذي قـد يـؤدي بـدوره إىل نتـائج 

الحيـة التـي يـستخدمونها يف التجـارب عـادة الكائنـات  أن يجادل مؤيدو التعديل الـورايث حـول. مدمرة

 إنهـاء چينـاتودوا الكائنات التي صـنعوها ب الباحثني زبعض أن تنجو يف الحياة الربية، إال أن أضعف من

 .للتأكد من عجز هذه الكائنات عن التكاثر

ا الرتكيبيـة قـد يـساء اسـتخدامها إذا بيولوچيـأدوات ال أن ويساور القلق بعض املنتقدين األخرين حول

 كـان هنـاك جـدل حـول قـرار اتخذتـه 2005ي ملرض خطري يف اليد الخطأ، ويف عام چينوقع التسلسل ال

 مليـون شـخص حـول العـامل أثنـاء 50سبانية التي قتلـت  فريوس اإلنفلونزا األچينومجلة العلوم لنرش م

اإلرهابيني املزودين مبعدات رخيصة قد يـستخدمون هـذه  أن ، وجادل النقاد حول1918تفشيها يف عام 

 املعلومات إلعادة تخليق الفريوس 
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  اإلنهاءيناتج

ً كائن معدل وراثيا لجعله عقيام، وبالتايل منـع انتـشاره يف چينومىل  الذي يتم إدخاله إچنييطلق عىل ال

ا الحيويـة عـن اهتاممهـا بإدخـال تكنولوچيـ اإلنهاء، ففي التسعينيات أعربت رشكـات الچنيالربية اسم 

منـع املـزارعني مـن حـصاد  هـي  اإلنهاء إىل بذور محاصيل الطعام املعدل وراثيا، وكانت الفكرةچينات

 مام يؤدي إىل إجبارهم عىل رشاء بذور جديـدة كـل موسـم، -من النباتات التي يزرعونها بذور مجانية 

 اإلنهاء أدي إىل منع هذه التقنية من الرواج يف السوق، وباإلضافة إىل چيناتلكن االعرتاض الشديد عىل 

 حـال انتقـال يف أن اعرتض العديد من الخرباء قلقا مـن، اعرتاضات املزارعني التي ترجع إىل أسباب مالية

 ذلك مـن شـأنه تثبـيط منـوه فإن ، اإلنهاء إىل سالالت النبات الطبيعي من خالل التلوث الورايثچيناتال

 .بل حتى قد يؤدي انقراض هذه السالالت

 التصيدل

ومـن أشـكال . يعرف استخدام الكائنات التي تقوم بالتعديل الورايث يف صناعة األدويـة باسـم التـصيدل

الكائنات الحية الدقيقة مثل الخمرية التي تقوم بوظيفتهـا يف  هي  استخدامها يف ذلكالحياة التي يشيع

هذا ليس هو االتجاه الوحيد، فأحيانا يتم اسـتخدام  أن  البرية، إالأو عملية تشبه تخمري الخمر -أحواض

عـىل . ة يف لبنهاًالثدييات يف التصيدل، أي تعدل برمجة تركيبها الورايث لجعلها تنتج موادا كيميائية مفيد

سبيل املثال تستخدم رشكة جنزيوم التي مقرها ماساتشوستس قطيعا من املـاعز املعـدل وراثيـا إلنتـاج 

وتـستخدم النباتـات .عقاقري مضادة للتخرث والتي ميكنها عالج مرض الدم الخطري املعروف باسم الجلطة

 والتي ميكن استخالصها بعد ذلـك  لعمل بروتينات عالجية معينة داخلهاچيناتأيضا مع إضافة بعض ال

 عىل سبيل املثـال يـتم بهـا معالجـة قـصب الـسكر - بنفس الطريقة التي-من خالل عمليات كيميائية 

إلنتــاج أمــصال ًنباتــات برســيم معدلــة وراثيــا ) Medicago(تــستخدم الــرشكة الكنديــة . إلنتــاج الــسكر

 .األنفلونزا
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 يينجالتنشيط ال

التي تعـزز األداء عنـاوين الـصحف كلـام حـان موسـم ) املنشطات(للعقاقرييتصدر استخدام الرياضيني 

وهـو ،  يتهم الرياضيون باستخدام مواد كيميائية لتعزيز قوتهم وقدرتهم عىل التحمل-األلعاب األوملبية

 مايسمى بالتنشيط

أداء ي لتعزيـز چينـي فيأخذ ذلك خطوة أبعد وذلك من خالل استخدام وسائل عالج چين التنشيط الأما

يـساعد الجـسم عـىل إنتـاج هرمـون ) Repoxygen(ي يـسمى چينالالعبني، عىل سبيل املثال هناك عالج 

الخاليا التي تحمل الدم حول  هي يزيد من إنتاج الجسم لخاليا الدم الحمراء وتلك) EPO(يعرف باسم 

ركـوب :مـل مثـلالجسم مام يؤدي إىل تحـسني قـدرة الالعبـني الهوائيـة ومتـنحهم ميـزة يف ألعـاب التح

يف األلعـاب ) Repoxygen(الدراجات، والجري ملسافات بعيدة، وقد كان هناك مزاعم حول اسـتخدام ال 

ي يف چينـئات الحاكمة أللعاب القوى عىل تنظيم التنشيط الهي يف تورينو، وتعمل ال2006األوملبية لعام 

 ختبار ذلكحفظ املوارد الوراثية العلامء بدأوا للتو تطوير اختبارات موثوق بها ال أن الرياضة إال

ية للحفاظ عىل األنـواع املعرضـة للخطـر، ويقـوم چين استخدام وسائل بأنهيعرف حفظ املوارد الوراثية 

ي چيني للكائنات الحية بهدف تحقيق فهم أعمق للتنوع الچينالعلامء يف هذا املجال بدراسة الرتكيب ال

،  جهـود حفـاظهم نحـو إنقـاذ األنـواع املعرضـة حقـا للخطـر وبالتايل توجيه-للحياة يف العامل الطبيعي،

عىل سبيل املثال يتحدد لون بـتالت ،  املختلفةچيناتي من خالل النظر يف أليالت الچينويقاس التنوع ال

تكـون أقـل  أن  أخرىچينات نفسه، ومع ذلك ميكن ألليالت چنيزهرة ما من خالل األليالت املختلفة لل

ي يكـون قلـيال چينـ التنوع الفإن ما چنيان ملجموعة من السكان نفس أليالت وإذا ك. وضوحا فال تظهر
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ي چينـوالتنـوع ال. ي منخفض زاد الخطر املحدق بهذا النـوعچين التي لها تنوع چيناتوكلام زاد عدد ال

عىل سبيل املثال إذا انخفضت درجات الحرارة فجأة سينجو . اتاإلضطرابهو ما يتيح لألنواع النجاة من 

 التي تعطيهم مقاومة للربد مام يسمح باستمرار النوع لكـن عنـدما چيناتقليل من األفراد ذوي العدد 

 .يكون التنوع منخفضا يكون وجود هوالء األفراد الناجون أقل احتامال

 )علم تحسني النسل(يا ينجاليو

نظـور تبـدو  مـن هـذا امل. فكرة استخدام العلم لتوجيه مسار التطور البرشي بهدف تقوية األنـواعهي

فهذه الطريقة تعمل من خـالل منـع ، فكرة جيدة لكن يف حقيقة األمر هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة

صفات ضعف من االنتقـال إىل األجيـال  أنها املسؤولة عن الصفات البرشية التي ينظر إليها عىل چيناتال

أثناء الحرب العاملية الثانيـة استئـصال العـرق املستقبلية، ويف أسوأ أشكالها أدت إىل املحاولة النازية األملانية 

 . البرشيةچيناتاليهودي من ال

 األمـم األخـرى مبـا أماوقد توج هذا الجهد يف عمليات اإلبادة الجامعية للماليني من اليهود يف غرف الغاز، 

ن العـرشين، فيها الواليات املتحدة األمريكية وكندا فقد أجرت برامج تحسني النسل الخاصة بها أثنـاء القـر

 كانت أبعد ما تكـون عـن االعتـدال، فقـد أنها مل تكن متطرفة مثل النازية األملانية إال أنهاوعىل الرغم من 

 يف بعـض أو عقليـة أومتركزت حول التعقيم اإلجباري، وفيه أجرب أولئك الذين يعانون من أمـراض وراثيـة، 

ا يكفـي يف اختبـارات الـذكاء عـىل الخـضوع الحاالت حتى أولئك الذين فشلوا يف تحقيـق نتـائج عاليـة مبـ

 اإلجباري وحركة تحـسني النـسل هريوحاليا يعترب التط.  عالجات كيميائية متنعهم من اإلنجابأولجراحات 

ًككل أمرا بغيضا ً. 

 الغذاء

 الزراعة

 للبـرش القـدامى الـتخيل عـن منـط الحيـاة -مامرسـة حرفـة الزراعـة-أتاح تطور الزراعـة

اكتشف املزارعون األوائل كيفية حرث األرض وطـوروا . توطنات دامئةالبدوية وإقامة مس

 أساليب للزراعة مكنتهم مـن زراعـة محاصـيل غذائيـة وبفعـل ذلـك وضـعوا أساسـيات
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وقد عاش أولئك الرواد يف الرشق األقىص أثناء األلفيـة التاسـعة قبـل املـيالد، ويف ظـل ، الزراعة الحديثة

 أوال كحيوانات مـساعدة يف العمـل وفـيام - يف تربية املاشيةبدؤوا وجود محاصيل زائدة عن االستخدام

بعد أصبحت ترىب من أجل التناسل والحصول عىل الغذاء وقد أتاح السفر ملسافات بعيـدة عـن طريـق 

 أصـبحت الزراعـة -وأنواع مـن املحاصـيل مـن خـارج الـبالد، البحر يف القرن الخامس عرش نقل املاشية

رة الصناعية فائدة استخدام امليكنة يف القرن التاسع عرش، ورسعـان مـاتبع ذلـك عاملية، وقد جلبت الثو

يف العامل الحـديث تـوفر الزراعـة أكـرث . ظهور األسمدة األوىل التي زادت من إنتاج الغذاء زيادة ضخمة

 . الوقود الحيوي ميثل بديال صديقا للبيئة عن البنزين، وزيت الديزل-من مجرد الغذاء

 ائيةالزراعة امل

تـــزرع املحاصـــيل املائيـــة يف ميـــاه غنيـــة 

باملغذيات بدال من الرتبة، وميكن التحكم يف 

ــائل  ــودة يف س ــذيات املوج ــستويات املغ م

اإلنبات بدقة وجعله أعـىل مـن املـستويات 

الزراعـة  أن  مـام يعنـي-املوجودة يف الرتبة 

حـصول عليهـا مـن زراعـة األرض املائية قادرة عىل إنتاج محاصيل لكل فدان أضعاف تلك التي ميكن ال

، وهناك سجالت تفيد بأن املرصيني القدماء زرعوا نباتات يف امليـاه لكـن الطفـرة التـي مكنـت .العادية

الزراعة املائية الحديثة ظهرت يف منتصف القرن التاسع عرش عندما اكتشف العلامء املغـذيات الالزمـة 

 للحفاظ عىل صحة النباتات املزروعة 

 أيـضا تقلـل مـن مخـاطر اآلفـات فهـىالزراعـة املائيـة تزيـد مـن اإلنتـاج  أن باإلضافة إىل

 ألن النباتات تزرع غالبا يف بيئة محكمـة الغلـق، وللـسبب نفـسه ميكـن إعـادة -واألمراض

تدوير املياه املوجودة يف النظام باستمرار مام يجعل الزراعة املائية طريقـة واعـدة لتـوفري 

 ثات الفضائية طويلة األمد مثل رحالت الطريان املـزودة ببـرشالطعام لرواد الفضاء يف البع
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وهناك عدد من مزارع الزراعـة املائيـة القامئـة يف العـامل حاليـا، وأكربهـا . يف املستقبل إىل كوكب املريخ

ً كيلومرت مربع، وهناك أيضا رقـع 1.3بويلكس يف أريزونا التي متتد مساحتها ) مزارع يوروفريش(مزارع 

 .ائية املنزليةللزراعة امل

 

 مزارع ناطحات السحاب 

يتطلب توفري الطعام لسكان العامل اليـوم زراعـة مـساحة تـساوي يف الحجـم 

 سـنة 50ـ قارة أمريكا الجنوبية بأكملها، وبزيادة عدد سكان الكوكب خالل ال

ومن الطـرق التـي ميكـن ، %40 املساحة املطلوبة ستزداد بحوايل فإنالقادمة 

وهـو مـا ، احة املطلوبة وضـع املـزارع داخـل املبـاين الـشاهقةبها تقليل املس

إحدى بنات أفكـار األسـتاذ  هي تلك الفكرة. يسمى مزارع ناطحات السحاب

ــسبومري ــسون دي ــامعي ديك ــا ، الج ــة كولومبي ــة بجامع ــاء الدقيق ــامل األحي ع

إمكانهـا  طـابق يف 30مزارع ناطحة سـحاب مكونـة مـن  أن بنيويورك، ويقول

ـ  لـ- وميـاه نظيفـة-ه، والخـرضوات، واللحـم، والـسمك، والـدواجنتوفري الفواك

، حيث تزرع املحاصيل باستخدام الزراعة املائية، وتسقى مبياه . شخص50000

الرصف القادمة من املناطق الحرضية املجاورة، وتقوم النباتات بإطالق بخار ماء مـن خـالل أوراقهـا يف 

وميكن تجميعهـا واسـتخدامها ألغـراض ،  ومرشحة طبيعيا مياه نظيفةهي و-)النتح(عملية تعرف باسم 

 .الرشب

وتعمل املباين من خالل مصادر طاقة متجددة مثل األلواح الشمسية، وتوربينات الهـواء،و ومـن خـالل 

تكـون  أن  يفـرتض2009يف عام . حرق بقايا املادة النباتية من املحاصيل التالفة يف محارق عالية الكفاءة

يكون لديـه منـوذج عامـل  أن  بإمكانهإنه السحاب قيد اإلنشاء، واعتقد ديسبوميري أول مزارع ناطحات

 . مليون دوالر60ذلك سيحتاج متويال يصل إىل  أن خالل سنوات قليلة إال
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 علم الغذاء

عرف مجال العلوم الشامل الذي يتعامل مع إعداد املواد الغذائية، وسـالمتها وإنتاجهـا بعلـم الغـذاء، ُي

 مثل األحياء الدقيقة التي تستخدم للكشف عن وجود الكائنات الحيـة الدقيقـة الـضارة ويضم مجاالت

مجال هندسة الغذاء الذي يضم املعرفة الزراعية والكيميائية معا؛  وعىل إلحاق األذى يف املواد الغذائية،

ملـواد الغذائيـة، لتطوير العمليات الالزمة لتصنيع الغذاء ويتعامل أيضا مع املهام اليومية مثل معالجة ا

وحفظها وتعبئتها وتوصيلها إىل املستهلكني، وهناك أساليب خاصة منها البسرتة يتم فيهـا تـسخني اللـنب 

لتقليل أعداد البكترييا الضارة، والتجفيف بالتجميد وفيه تجفف املواد الغذائية مثل القهـوة مـن أجـل 

 املجلـس الرئيـيس املـسئول عـن تنظـيم فـإنحفظها وسـهولة نقلهـا، ويف الواليـات املتحـدة األمريكيـة 

 .1939الذي تم تأسيسه عام ) ا الغذاءتكنولوچيمعهد خرباء (إجراءات علم الغذاء هو 

 األطعمة املعدلة وراثيا

ًيعرف تطبيق األساليب املعدلة وراثيا لتحسني جودة املنتجات الغذائية باسم األطعمـة املعدلـة وراثيـا، 

تجعل البطاطس مقاومة للتجمد  أن عىل سبيل املثال ميكنك). GM(ا وتكتب أحيانا مخترصة واختصاره

 من األسامك القطبية الشاملية التي يتوقف تجمدها يف املياه القطبية الجليديـة چيناتعن طريق أخذ 

مثـل الطامطـم ، وإدخالها إىل البطاطس، وتستخدم نفس التقنية للحصول عىل محاصيل مقاومة لآلفات

ردود الفعـل العامـة نحـو  أن  أطول واألطعمة التي تتميز مبحتوى غذايئ أغنـى إالالتي لها عمر تخزين

 . هذه األطعمة كانت عدائية للغاية مام حدا باألسواق الكربى إىل إزالتها من األرفف

فـشل األطعمـة املعدلـة وراثيـا يف كـسب قبـول النـاس ال يقـل خطـورة عـن  أن ويعترب بعـض العلـامء

نعمـل العقـل قبـل رفـض التقنيـات التـي تعـد  أن  يجـبأننا الخصوم، ويقولون التهديدات التي ميثلها

بزيادة محتوى املواد املغذية يف الغذاء الذي ننتجه ومدة تخزينه وحجمه يف الـدول التـي أصـبح فيهـا 

 . إطعام كل األفواه الجائعة أمرا صعبا وذلك يف ظل الزيادة السكانية
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 فن األكل الجزيئي

 األمر الذي حول املطـبخ - إنتاج الطعام وتوصيله فحسب بل أيضا يف طهوه وإعدادهال يتدخل العلم يف

 عىل حد سواء إىل هذا املجال البحثـي باسـم والطهاةالتقليدي إىل مخترب علمي، ويشري كل من العلامء 

ويفحـص هـذا املجـال الكيفيـة التـي تتفاعـل بهـا حـواس الجـسم مـع األطعمـة ) فن األكل الجزيئـي(

 هذه املعلومات لتصميم أكالت ليس لها مذاق، ورائحة وشكل رائع فحسب بل أيضا له بنية ويستخدم

وقد كان عامل .  وحتى علم النفس لتعزيز تجربة تناول العشاء- ما يسمى تذوق اللسان للطعام -جذابة

 تجاربـه ًالفيزياء مجري املولد نيكوالس كوريت رائدا ملعظم فن األكل الجزيئي، وقد بني كـوريت مـن بـني

مثايل يف غرفة فارغة واستخدم فرن مايكروي لعمـل طبـق يعـرف باسـم ) مرنج(الغذائية كيفية صناعة 

.  سـاخنة مـن الـداخل وبـاردة مـن الخـارجبأنها عكس أالسكا املخبوزة التي تتميز -)فلوريدا املجمدة(

لجزيئـي، والـذي يقـدم يف ستون بلومينتهال هو أحد الرواد املؤيدين لفن األكل اهي الربيطاين هيوالطا

يف بريكـشاير بـانجلرتا، أشـكاًال مـن عـصيدة الحلـزون، ومثلجـات ) the fat duck(مطعمه البطة السمينة 

 . املسالنيرتوچنيالخردل والشاي األخرض وموس الليمون الذي يتم إعداده يف ال

 كيمياء النكهة

زيئـي وتتعامـل مـع املركبـات مجموعـة فرعيـة مـن علـم الغـذاء وفـن األكـل الج هـي كيمياء النكهـة

الطعم والرائحة املميزة للوز ناتجـان عـن ، الكيميائية املسؤولة عن املذاقات املختلفة، عىل سبيل املثال

-ميثوكـيس -3-دروكـيسهي-4(بينام ترجع رائحة الفانيليا إىل مادة الفانيلني ) البنزالدهايد(جزئ يسمى 

-3,5(، واللحــم البقــري املــسلوق هــو يف األســاس )hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-4( )البنزالدهايــد

dimethyl-1,2,4-trithiolane .(قطع  أن ميكن تصنيع هذه املواد الكيميائية هندسيا وهذا هو السبب وراء

و تتعامـل كيميـاء النكهـة أيـضا مـع املركبـات غـري .البطاطس بطعم اللحم غالبا تكون مناسبة للنباتيني

هذه املواد غري املرغوبة مل يتم تصنيعها أثنـاء عمليـة  أن ن إنتاجها للتأكد منمرغوبة املذاق وكيف ميك

 .إنتاج الغذاء
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الحلـو واملـالح واملـر والحـامض والنكهـة الخامـسة : ميكن لفم اإلنسان اكتشاف خمس نكهات مختلفة

ونـات  وتستخدم املعززات الكيميائيـة للنكهـات لتقويـة مك.)umami(املستساغة والتي تسمى أومامي 

جلوتامـات أحاديـة الـصوديوم (تلك النكهات، وتشمل امللح، والسكر، واألحامض الخفيفة باإلضـافة إىل 

MSG (الذي يعزز من نكهة األومامي. 

 اللحوم املصنعة يف املخترب

تنمـو يف املختـرب وتخلـصنا مـن معانـاة تربيـة  أن ما الذي قد يحدث إذا كان من املمكن أللواح اللحـم

والتي تعمل تقريبا ) اللحوم املصنعة يف املخترب(عرف هذه العملية باسم ُول عىل الغذاء؟ تاملاشية للحص

بنفس طريقة صناعة الزبادي واستنبات الخمرية، حيث تؤخذ عينة مـن لحـوم الحيوانـات مـن حيـوان 

 تنمـو والكائنات التي، حي ثم يرتك لينمو يف محلول سائل يحتوي عىل كل املواد الغذائية التي يحتاجها

 ال تنـتج أنهـاباإلضـافة إىل ،  وبالتايل ال تشعر باألمل، ليس لها جهاز عصبي- بشكل حاسم-بهذه الطريقة

 تـشغل مـساحة أرض أقـل، أنهـاغازات االحتباس الحراري املرضة مثل امليثان الذي تنتجه املاشـية كـام 

 وكميات غذاء أقل من الكائنات الحية التي تتنفس

 تقنية فحصتها وكاالت الفضاء مبـا فيهـا ناسـا مـن -مثلها مثل الزراعة املائية-خترب اللحوم املصنعة يف امل

 .وجهة نظر استخدامها إلنتاج الغذاء يف بعثات الفضاء طويلة األمد

 

 أغذية النانو 

 الهندسة الجزيئية عىل إنتاج األغذية هو نظـام أسـامه العلـامء أوتطبيق وسائل تقنية النانو 

  ا النـانو ميكـن اسـتخدامها لتغيـريتكنولوچيـ أن يزعم الخـرباء يف هـذا املجـالو، أغذية النانو
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بنية الطعام ومذاقـه وتحـسني األمـان مـن خـالل اسـتخدام مجـسات مبقـاييس النـانو لرصـد البكترييـا 

ا النـانو لتـصميم مـا يـسمى الطعـام تكنولوچيـالخطرية، بل وتسعى رشكة كرافت لألغذية إىل استخدام 

تفاعلية تتيح للمستهلكني تغيري اللون واملذاق بل وإطالق مـواد غذائيـة اسـتجابة لعـدم  أطعمة -الذيك

كفاية الجسم منها والذي يتم اكتشافه من خالل املجسات املوجودة يف الطعام، وتتصور رشكـة كرافـت 

سائل ال لون له وال طعم ويحتوي عىل جسيامت نانو مربمجة،و يقوم املستهلكون بربمجتهـا مـن خـالل 

ئـة شـعاع مـن املوجـات هيإدخال اختياراتهم من خالل لوحة مفاتيح ثم تشفر هذه االختيـارات عـىل 

ــة يف مركــز  ــامء التغذي ــل الجــسيامت الــرضورية، ويعتقــد عل ــسائل لتفعي ــق داخــل ال ــة تطل امليكروي

خدم ا النـانو قـد تـستتكنولوچيـ أن ا الحيوية للغذاء والصحة واالبتكار بفاخينينجن بهولنـداتكنولوچيال

 .يوما ما إلعداد وجبات كاملة من الصفر جزيء بجزيء بينام ننتظر

 الطب الجنايئ

 بصامت األصابع

أمناط الخطـوط املوجـودة عـىل األنامـل 

ــدة ــط -فري ــس من ــصني نف ــيس لشخ  فل

الخطــــوط، وعنــــدما نلمــــس أي يشء، 

تخلف الزيوت الطبيعيـة لبـرشتنا طبعـة 

ــا، وميكــن  ــذه الخطــوط وراءه ــن ه م

رشعي البحـث عـن بـصامت األصـابع املوجـودة يف مـرسح الجرميـة واسـتخدامها لضباط الطـب الـ

وتتشكل مجموعة بصامت األصابع الفريدة لكـل شـخص يف رحـم األم نتيجـة . لتحديد املشتبه بهم

 أن تجعدات جلد الجنني النامي وطياته، وتبقى هذه الطبعـات معنـا طيلـة حياتنـا، ومـن املعتقـد

وتفحص فرق الفحص الجنايئ مـسارح الجـرائم . حاسة اللمس لديناهذه الخطوط تزيد من حساسية 

 عن طريق نرش غبار مع مـسحوق نـاعم يلتـصق بالبقايـا الزيتيـة لبـصامت األصـابع، ثـم يـتم مـسح
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ويتم هذا املسح داخل جهـاز كمبيـوتر حيـث ميكـن مطابقهـا مـع قاعـدة ، البصامت التي تم تجميعها

 .بيانات

 ومنها حرقها باستخدام األحـامض - تدابري جذرية إلزالة بصامت أصابعهميلجأ بعض املجرمني إىل اتخاذ

 يقومون ببساطة بارتداء قفازات، وقـد تزايـد القلـق حـول وآخرون، . حتى إزالتها باستخدام األمواسأو

أنظمة تأمني املنازل والسيارات القامئة عىل بصامت األصابع التي تستخدم تلك البـصامت للتحقـق مـن 

 . يتمكنوا من تحقيق الوصولليكيقوم املجرمون ببرت أصابع الضحايا  أن  خشية-كهوية املال

 تتبع األدلة 

 رقائق أو الدم، أو مثل خصلة شعر، -يقدم البحث عن أصغر املواد املتبقية يف مرسح جرمية ما أن ميكن

مـل الـضباط يع أن  أكرب القرائن للبحث عن الجاين، وجمع أدلة كتلك عملية شـاقة تتطلـب-من الجلد

ً يجثوا عىل ركبتيهم لتمشيط مرسح الجرمية بحثا عن القرائن، وتعاد العينات إىل مختربات وأن، بأيديهم

التحليل الجنايئ لفحصها باستخدام مجموعة كاملة من التقنيات مبا يف ذلـك امليكروسـكوبات البـرصية، 

ًكيميائية، وأحيانا ميكـن اسـتخدم تتبـع وامليكروسكوب اإللكرتوين املاسح، واختبارات لتحديد املركبات ال

 عـىل سـبيل املثـال إذا وجـد رذاذ مـن دم -األدلة من الضحية إلثبات التهمة عـىل أحـد املـشتبه فـيهم

 .الضحية عىل أحد مقتنيات املشتبه فيه

 البصمة الوراثية

تتبـع األدلـة  أن ًي للدنا مميز أيضا شأنه كشأن بصامت األصـابع مـام يعنـيچينالتكوين ال

 الشعر ميكنه استخدامه لتوجيـه أصـابع االتهـام يف أو الجلد، أو اللعاب، أومثل بقع الدم، 

 طريقـة ناجحـة ألن هنـاك ماليـني مـن أزواج القواعـد يف الـدنا يف هـيو. مرسح الجرميـة

ي نفـسه چينـية البرشية مام يجعل احتامل وجـود شخـصني لهـام الرتكيـب الچينالشفرة ال

 األمـر -لبصمة الوراثية من خالل إعـادة تـسلل جميـع تلـك األزواجضئيل للغاية، وال تعمل ا

ًيستغرق وقتا طويًال جدا أن الذي من شأنه   بل يبحث علامء الطب الجنايئ عن أمنـاط الـدنا-ً
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ًاملكررة، وهذا ال مياثل متاما أخذ البصمة الوراثية الكاملة لكنه عادة كاف لتحديد مـا إذا كانـت العينـة 

 .وعينة املشتبه فيه تنتميان للشخص نفسه أم ال، ح الجرميةالتي جمعت من مرس

 علم السموم 

هو أحد فروع العلم الذي يهتم بتحليل السموم وتحديدها، ويستخدم يف الطب الجنايئ لتحديد سـبب 

 باإلضافة إىل اختبار تعـاطي املخـدرات، عـىل سـبيل املثـال إذا اشـتبه يف قيـادة أحـد األشـخاص -الوفاة

 علامء السموم الجنائيني يقومون بإجراء اختبارات كيميائيـة فإن ، الكحولأو تأثري املخدر لسيارته تحت

 حتى عينات من الـشعر الكتـشاف املركبـات الـسامة، أوعىل عدد من سوائل الجسم مثل البول والدم، 

.  التي قد تكـون عـىل سـبيل املثـال ظهـور عالمـات الحقـن-ًوغالبا ما يصاحب ذلك فحوصات جسدية

 عىل سبيل املثال هل حدثت الوفاة أثناء تنـاول -ًناك بعض األدلة الداعمة التي قد تكون مهمة أيضاوه

 املتوىف أي أدوية قد يكون أخذ منها جرعات زائدة؟

، ويضم هذا املجـال 1813هو رائد علم السموم الجنائية عام ) ماتيو أورفيال(لقد كان الكيميايئ األسباين 

 .البرشية، وعلم األمراض، والكيمياء الحيوية، وعلم األوبئةمجاالت وظيفة األعضاء 

 علم الحرشات يف الطب الجنايئ

 ي، أعلـم الحـرشات أن نعتقـد أن قد يبـدو غريبـا

يكون لهـا أي اسـتخدام  أن دراسة الحرشات، ميكن

ــايئ، إال ــق الجن ــت أن يف التحقي ــات أثبت  أن الدراس

القتـل الحرشات مفيدة للغاية يف قضايا ترتاوح بني 

والتطبيق األسايس هـو تحديـد . وتهريب املخدرات

ـــذباب  ـــل، فال ـــات القت ـــاة يف تحقيق ـــت الوف  وق
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يقوم بوضع بيضه عىل الجثة خالل ثوان بعد الوفاة، ومبجرد وضع البيض فإنه يفقس إىل يرقات، والتـي 

ثــل النمــل، تتحــول بــدورها إىل رشانــق، ثــم يف نهايــة األمــر إىل ذبــاب بــالغ، وهنــاك كائنــات أخــرى م

ًوالخنافس، وذبابات الروث تـشارك تـدريجيا يف األنـشطة الطفيليـة للـذباب، وتحـدث العمليـة برمتهـا 

ًبتوقيت منظم بحيث ميكن من خالل فحص حالة إصابة الحرشة للجثـة تحديـد وقـت الوفـاة غالبـا يف 

 .غضون ساعة

 الجنـايئ التعامـل معهـا عـىل تشتمل الجرائم التي ميكن لعلم الحرشات يف الطب أن ليس من الرضوري

جثث، فعىل سبيل املثال يقوم علامء الحـرشات يف الطـب الجنـايئ يف قـضايا شـحن املخـدرات بتحديـد 

 .املكان الذي جاءت منه الشحنة املهربة ببساطة من خالل فحص الحرشات املوجودة فيها

 علم املقذوفات

ترتك الحـزوز الحلزونيـة . ة النارية والرصاصعلم املقذوفات، يف سياق الطب الجنايئ، هو دراسة األسلح

 -الحفر الحلزوين داخل املاسورة الذي يجعل الرصاصـة تـدور مـام يـؤدي إىل تحـسني دقتهـا-لبندقية ما

ويـستخدم علـامء الطـب الجنـايئ ذلـك ملطابقـة ، مجموعة خدوش مميزة عىل كل رصاصة تخرج منهـا

ًامء املقـذوفات إىل مـسار الرصاصـة أيـضا يف جثـة الرصاصات مع األسلحة التي أطلقتها، كـام ينظـر علـ

 األجسام القريبة منها، األمر الـذي مـن شـأنه كـشف قـرائن عـن اتجـاه إطـالق الرصاصـة، أوالضحية، 

 مـام يـؤدي إىل - الدخان واملسحوق املحرتق الـذي يعلـق بـاملالبس والجلـدتعرف رائحةًوميكنهم أيضا 

 . ًق رصاص مؤخرا أم الكشف ما إذا كان املشتبه به قد قام بإطال

.  الخراطيش املستخدمة املوجودة يف مرسح الجرمية فتحدد نوع الـسالح املـستخدم يف إطـالق النـارأما

وعند تصنيع سالح جديد يوضع زناد الـسالح عـىل طـابع دقيـق ينطبـع عليـه رقـم رسي للـسالح عـىل 

 .الخراطيش املقذوفة

 الجنايئ) التصنيف(التنميط 

ــا ــةأنه ــة رشس ــد أن  لوظيف ــرق املتعم ــرائم الح ــي ج ــصبني ومرتكب ــة، واملغت ــتفزاز القتل ــوم باس  ، تق
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عمل املنمط الجنـايئ ال يقـدر بـثمن، فـاملنمطون هـم خـرباء يف قـراءة أفكـار البـرش الخطـرين،  أن إال

والعنيفني، وهم يستخدمون قرائن من مرسح الجـرائم، وتـرصيحات مـن الـضحايا، والـشهود السـتنتاج 

وأمناطهم السلوكية، ويقوم املنمطون بتزويد رجال الرشطة مبعلومات حاسمة ميكنهم شخصية املجرمني 

 . ويف بعض الحاالت إضافة مشتبه فيهم جدد إىل دائرة االشتباه-بها غربلة املشتبه فيهم

، وقـد )FBI(املكتب الفيدرايل األمرييك للتحقيقـات  هي املنظمة املشهورة باستخدامها للتنميط الجنايئ

مجـال  أن  إال1972عام ) وحدة العلوم السلوكية سابًقا(الوحدة املسؤولة عن التحليل السلويك تأسست 

مفجـر ) جـورج ميتوسـكس(الجنايئ كان قد ظهـر يف وقـت سـابق عنـدما كـشف ) التصنيف(التنميط 

لصورة له، وقـد سـخر املحققـون ) جيمس بروسيل( من خالل رسم الطبيب النفيس 1957نيويورك عام 

العديد من ضباط تنفيـذ القـانون بـدأوا يف أخـذه  أن ن عىل تلك القضية من تحليل بروسيل إالالعاملو

 .عىل محمل الجد بعد القبض عىل املفجر

هجـامت قنـاص (ًهذا األسلوب ليس معصوما من الخطأ، فقـد أشـار املنمطـون العـاملون عـىل قـضية 

 يف منتصف العمر، وهو رجـل أبـيض القاتل شخص أن  بواشنطون العاصمة2002عام ) الطريق الدائري

بينام كان القتلة الفعليون رجلني أسودين أصغرهام مل يتجاوز سـبعة عـرش ، يتبنى وجهة النظر اليمينية

 يف العـامل، وال األرشارالجنايئ عـىل اإليقـاع بـبعض مـن أسـوأ ) التصنيف(ًعاما، ومع ذلك ساعد التنميط 

 .ة يف جميع أنحاء العاملتزال موردا حيويا لتحقيقات الجرائم الخطري

 طب األسنان الجنايئ

ًأحيانا ال تكتشف جثة الضحية إال بعد فرتة طويلة من ارتكاب الجرميـة، ويف هـذه الحالـة 

 الجثـة ُّتعـرف قد تكون هناك سامت قليلة باقية ميكـن مـن خاللهـا إنه التعفن يعني فإن

 -اسـتخدام سـجالت األسـنان علـم تحديـد الرفـات ب-وهنا يأيت دور طب األسـنان الجنـايئ 

 أن يأيت بتقدير دقيق لعمر الـضحية وقـت الوفـاة، كـام أن فالفحص املبارش لألسنان ميكنه

 وبصامت أسنان الضحية وفحصها مـن خـالل جهـاز كمبيـوتر ميكـن، أخذ صور فوتوغرافية
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 .العلامء من مطابقة األسنان مع تسجيالت أسنان األشخاص املفقودين

عالمات العـض  ميكن استخدامه ملقارنة -جنايئ استخدام آخر يف التحقيقات الجنائيةلكن لطب األسنان ال

 كانت عالمات العـض التـي 1979عام ) تيد باندي(عىل الضحية مع أسنان املشتبه فيه، ففي محاكمة السفاح 

 .دليل االتهام الرئييس) ليزا ليفي(تركها عىل جسد ضحيته 

 ا الجنائيةيجنرثبولواأل

ًا الجنائيـة أيـضا مـن نرثبولوچيـد مامرسو طب األسنان الجنايئ املحققني يساعدهم علامء األمثلام يساع

الء العلـامء لـديهم القـدرة عـىل اسـتنتاج تفاصـيل مثـل عمـر ؤخالل التعرف عىل الرفات املتحللة، وه

اإلضـافة إىل وب. املتوىف، وجنسه، وقامته، وأصله، باإلضافة إىل معرفة سبب الوفاة يف العديد من الحاالت

 الرفـات يف املقـابر ُّتعـرفًا عىل قضايا القتل الفردية يتم االستعانة بهم غالبا يف نرثبولوچيعمل علامء األ

 . مثل تلك التي اكتشفت أثناء تحقيقات جرائم الحرب-الجامعية

ضالت ثـم  بنـاء طبقـات العـ-ًا الجنائية أحيانا بإعادة بناء الوجه مـن الجامجـمنرثبولوچييقوم علامء األ

 اسـتخدم العلـامء املـسح 2005يف عـام . الجلد للكشف عن الشكل الذي كان عليـه صـاحب الجمجمـة

 .املقطعي املحوسب لجمجمة توت عنخ آمون لتكوين مثيل رائع لوجه الفرعون الصبي

 العلوم الجنائية املتعلقة بالكمبيوتر

دور املتنامي الذي تلعبه هذه األجهزة يف ونظرا لل. الغالبية العظمى من الناس ميلكون أجهزة الكمبيوتر

 يقـوم رجـال الـرشطة -االجتامعية  والشبكات نرتنت من خالل الربيد اإللكرتوين، والوصول إىل اإل-حياتنا 

ًمبصادرة أجهزة كمبيوتر املتورطني يف التحقيقات الجنائية ملسح األقراص الصلبة بحثـا عـن أدلـة، وهـذا هـو 

 . بالكمبيوتراملتعلقةمايعرف بالعلوم الجنائية 

يف الوقت الحايل يتسع مجال العلوم الجنائية املتعلقة بالكمبيوتر ليشمل العديد من أجهـزة الكمبيـوتر 

 الهواتــف املحمولــة، والكــامريات الرقميــة، والــذواكر الوميــضية -الــصغرية التــي نتجــول بهــا يف جيوبنــا

 .املحمولة
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 علم اآلثار

 ّالقياسات األثرية

و علم دراسة املايض القديم من خـالل تحليـل القطـع األثريـة واملعامريـة املكتـشفة عـن علم اآلثار ه

طريق التنقيب الدقيق، وتساهم العديد من التخصصات العلمية يف علم اآلثار وهذه تـشكل مجتمعـة 

ما يعرف بالقياسات األثرية، وتشتمل عـىل مجـاالت مثـل الكـشف عـن املعـادن، وعلـم اآلثـار الجـوي 

زياء األثرية، لكنها تهدف أيضا تطبيق مبادئ أوسع من العلم عـىل علـم اآلثـار، مثـل القيـاس والجيوفي

 )falsification(الدقيق وتطوير النظريات التي ميكن اختبارها علميا من خالل مبدأ الدحض 

 الكشف عن املعادن 

تجده أثناء تجولك يف منطقة  أن ما ميكنك

ن ًما مصطحبا جهاز كاشف للمعادن سيكو

 اكتـــشف منقـــب 2009يف عـــام . مـــذهًال

معـــادن هـــاو مـــتحمس يف ستافودشـــري 

بإنجلرتا مجموعة من قطع ذهـب العـرص 

) Anglo-Saxon gold(األنجلــو ساكــسوين 

 تساوي ماليني الجنيهات، وتعمل أجهزة كـشف املعـادن أنهاترجع إىل القرن السابع بعد امليالد ويعتقد 

وتتسبب أي أجسام . غناطييس مرتدد يف ملف من خالل مبدأ الحثباستخدام تيار مرتدد لتوليد مجال م

 عن مكتشف املعدن يولد تيـارا كهربيـا الناشئ املجال -معدنية تحت األرض يف حدوث التأثري العكيس 

صغريا يف األجسام، وهذا يؤدي إىل حث املجال املغناطييس الخاص بها والذي ميكن التقاطـه مـن خـالل 

فات املعادن أيضا يف التنقيـب حيـث ميكنهـا التقـاط املـستودعات املعدنيـة تستخدم مكتش. املكتشف

الطبيعية يف األرض، ومسح األرض بحثا عن ألغام أرضـية يف منـاطق الحـروب، وللفحوصـات األمنيـة يف 

 .املطارات
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 علم اآلثار الجوي

ة حول أرسارها، وليس مينحنا وجهات نظر عميق أن الرجوع إىل الوراء والتأمل يف املناظر الطبيعية ميكن

 ببـساطة أومن قمر صناعي،  أي نظرة من أعىل سواء أكانت من طائرة، أو-بالرضورة استخدام طائرات 

تحمل قرائن عن التاريخ القديم ملوقع ما، واملثال التقليـدي عـىل  أن أي نقطة مرتفعة عن األرض ميكن

ــسيك ــسولوب باملك ــة تشيك ــو فوه ــك ه ــذ ، ذل ــامء من ــان العل ــد ك ــشكون يف1980فق ــراض  أن  ي انق

ولكـن يف حـال ،  مليون سنة مضت65الديناصورات يرجع إىل تأثري شهاب هائل عىل كوكب األرض منذ 

 عندما كـشفت الـصور التـي 1996كان ذلك صحيحا فأين فوهة التأثري؟ جاءت اإلجابة الحاسمة يف عام 

 بقايـا الفوهـة القدميـة -رض التقطها قمر صناعي لشبه جزيرة يوكتان عـن وجـود حلقـة خافتـة يف األ

 ً مرتا 180وعرضها 

مسح امتداد األرض من أعىل يكشف عن التكـتالت والنتـوءات املوجـودة يف األرض والتـي تفـصح عـن 

كام ميكن لالختالفات يف ألوان الرتبـة والـصور امللتقطـة عنـد أطـوال ، وجود مستوطنات قدميةومدفونة

اكل املختفيـة، فعمـل علـامء هيتحدد ال أن -تحت الحمراء مثل األشعة -موجية كهرومغناطيسية أخرى 

 األثار الجويني يحدد لعلامء األثار عىل األرض ييش لهم باألماكن التي يجب عليهم حفرها 

 علم فيزياء األرض

يستخدم علامء اآلثار علم فيزياء األرض لجس األرض تحت أقدامهم باستخدام أسـاليب استـشعار عـن 

وميكن لعلامء اآلثار قياس املقاومة الكهربية للرتبة مـن خـالل ، الفيزياء األساسيةبعد مبنية عىل مبادئ 

عـىل ،  نقـصان املقاومـة املقاسـةأواكل تحـت الـسطحية إىل زيـادة هيوتؤدي ال. توصيل أقطاب باألرض

ادار املقاومة الكهربية لألحجار أعىل من الرتبة الرطبة، ومن الوسائل الـشائعة األخـرى الـر، سبيل املثال

اكل كبرية سـيؤدي إىل هيووجود أي ، املخرتق لألرض الذي يعمل من خالل إطالق أشعة رادار إىل الرتبة

وأخريا يحدد القيـاس املغناطيـيس ، ارتداد األشعة إىل السطح مام يلفت انتباه علامء اآلثار إىل وجودهم

ــا ــارص املوجــودة فيه ــة والعن ــسية للرتب ــأي يشء مــصنوع، الخــصائص املغناطي ــد يكــونف ــن الحدي   م
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 مبـا - له بصمة مغناطيسية قوية لكن املواد األخرى ينتج عنها استجابة تظهر عىل جهاز القيـاس أيـضا 

 فيها طوب البناء والحجارة 

 علم اآلثار املحوسب 

الكمبيوتر واألشكال الرقمية األخرى أدوات فعالة يف جميع مجاالت العلوم وال يـستثنى مـن ذلـك علـم 

 هـيو، املصادر املحوسبة التي يستخدمها علامء اآلثار ما يسمى نظم املعلومات الجغرافيـةومن ، اآلثار

 تقـدم هـيو، وجوجـل إيـرث هـو أحـد أمثلـة تلـك القواعـد، قواعد بيانات محوسبة لتضاريس األرض

للعلامء نظرة مبدئية أولية عن املنطقة محل االهتامم األثري املشكوك فيـه مـام يـسمح لهـم بتجميـع 

ومـن األدوات الرقميـة األخـرى ، ومات التي يحتاجونها بثمن بخس التخاذ قرار الحفـر مـن عدمـهاملعل

والذي يساعد فـرق التنقيـب عـىل أخـذ قـراءات ) GPS( نظام التموضع العاملي املعروف باسم أوجهاز 

يـل وقدرة أجهزة الكمبيـوتر عـىل معالجـة األعـداد تـسمح لعلـامء األثـار بتنفيـذ التحل، دقيقة للموقع

 .اإلحصايئ للبيانات األثرية للكشف عن األمناط

تقوم بعض الربمجيات املتطورة بالسامح للباحثني بإعادة إنشاء مواقع الحفر من خالل محاكيات الواقع 

 .االفرتايض التي ميكن التجول خاللها

 التأريخ

وقـد طـور ،  اآلثـار قطعة أثريـة مـا مهـارة أساسـية يف علـمإليهالقدرة عىل تحديد التاريخ الذي ترجع 

 .  العرص التاريخي الذي يبحثون فيهاآلثارالعلامء عددا من الوسائل املوثوقة التي تخرب علامء 

 يقوم تحديد التاريخ من خالل الكربون املشع حول التحلل اإلشعاعي ألحـد نظـائر الكربـون

رد موتهـا ال حيث متتص النباتات الكربون أثناء حياتها لكـن مبجـ. 14املعروفة باسم كربون 

 عاما، وبتحديد القياس الكربـون 5730 وتقل إشعاعيتها إىل النصف كل -تستبدل بل تتحلل

التـأريخ  هـي وهنـاك وسـيلة أخـرى، املتبقي يف عينة مـا نحـصل عـىل فكـرة عـن عمرهـا

 الشجري التي تستخدم لتحديد عمر األشجار القدمية مـن خـالل شـكل الحلقـات داخلهـا،
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 ظـاهرة تطلـق فيهـا املـواد الفخاريـة هـيأيضا اسـتخدام الحـرارة الـضوئية، وومن الطرق املستخدمة 

ــسخني ــد الت ــوء عن ــات ض ــة فوتون ــعاع ، والخزفي ــة اإلش ــع كمي ــث م ــضوء املنبع ــة ال ــب كمي وتتناس

ونحن مغمورون يف بحر ثابت من ، تم تسخينها أخر مرة أن الكهرومغناطييس الذي امتصته العينة منذ

بـذلك تكـشف ، لضعيفة التي متتصها جميع األجسام مبا فيها القطع األثريـةاألشعة الكهرومغناطيسية ا

 .شدة الضوء الحراري املنبعث من عينة أثرية عن املدة التي امتصت فيها هذه اإلشعاعات؛ أي عمرها

 علم اآلثار التجريبي 

لـشكل غـري كيف استطاع من عاشوا يف العرص الحديدي معرفة الفرق بني سبائك الحديد، وخاماته؛أي ا

 املعالج املستخرج من األرض؟

 فن وعلـم إنه،  مثال عىل علم اآلثار التجريبيهيبناء صهارة حديد و هي أفضل طريقة الكتشاف ذلك

إعادة إنشاء الوسائل القدمية، واملباين والتقنيـات القامئـة عـىل فحـص القطـع األثريـة الكتـشاف كيفيـة 

 - ذلـك الـذي تـصدر األخبـار العامليـة-علم اآلثار التجريبـي ومن األمثلة األخرى عىل ، عملها يف املايض

طوافة خشب بليس بنيت يف األربعينيات وأبحرت من بريو إىل الجـزر البولينيزيـة يف ) Kon-Tiki(إنشاء 

ا تكنولوچيتوضيح كيف كان سكان جنوب أمريكا القدامى ميلكون ال هي املحيط الهادئ، وكانت الفكرة

 .) ينيزيةالجزر البول(الستعامر 

امء اآلثـار باختبـار نظريـاتهم العلميـة حـول البـرش لـ يـسمج لعألنهعلم اآلثار التجريبي تخصص مهم 

 القدماء الذين عاشوا وعملوا يف املايض 

 علم اآلثار الغارقة تحت املاء

بعض املواقع األثرية الهامة ال تكون  أن يتغري خط الساحل مبرور آالف السنني، وهذا يعني

 الغارقـة تحـت املـاء بالتقـيص ويقـوم علـامء اآلثـار، ض فقط بل تحت املاء أيضاتحت األر

وأصـبحت .  عن تلك املواقع من خالل الدمج بـني وسـائل علـم اآلثـار،و مهـارات الغطـس

 ،مـن الـزالزل، رتفاع مستويات سطح البحر ألسـباب عـدةإاملناطق األثرية مغمورة بسبب 
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 القديم مغمور تحت األمواج نتيجة اإلسكندريةامل مرص معظم ميناء  يف ش.إىل التغريات املناخيةووصوًال 

لكن هذا مل مينع فريق الغطاسني تحت قيـادة عـامل األثـار الفرنـيس ،  عام مضت1700للنشاط الزلزايل منذ 

 تـشمل أنهـا من املوقع، والتـي يعتقـد أخرىفرانك جوديو من العثور عىل التامثيل املزخرفة وقطع أثرية 

، لكن األمر ال يقف عند املستوطنات املغمورة تحت املاء بـل أيـضا .سابق للملكة املرصية كليوباترااملقر ال

لكن علم اآلثار الغارقـة تحـت املـاء ، حطام السفن وبقايا الطائرات التي تعرضت للسقوط أهداف حيوية

 . ألعامل الحفر الدقيقةاملياهمبتىل ببعض الصعوبات مثل ضعف الرؤية وضعف تحمل 

بعض املواقع تقع عىل أعامق سحيقة وبالتايل يلـزم اسـتخدام غواصـات يـتم قيادتهـا عـن بعـد  أن كام

 -ًيسبب لها تلًفا رسيعـا  أن  التعرض املفاجئ للهواء ميكنفإنوبالتايل حتى عند العثور عىل قطع أثرية 

 .األمر الذي يتطلب أساليب حفظ خاصة

 الصوتيات التاريخية

ة مبهـارات متتعت الـشعوب القدميـ

عمليـــة وخـــربة يف علـــم املوجـــات 

الــــصوتية، هــــرم املايــــا القــــديم 

)Elcastillo ( ـــــزا يف ـــــشن إيت بتشيت

ــه خاصــية صــوتية غــري  املكــسيك، ل

فإذا قمت بطـرق حجـرين ، إعتيادية

 صوت عـايل النـربة متبـوع بنغمـة تنازليـة لهـا إيقـاع أكـرث - الصدى يكون صوتا شبيها بتغريد الطيور فإنمعا 

 صيحة طائر كيتزال املوجود - كانت محاولة من املايا لالحتفاظ بصوت الطيور أنهايعتقد بعض الناس . انخفاضا

 أحجـار - ويف الوقت نفسه هناك أمثلة عديدة حول العامل لصخور رنانة -يف منتصف أمريكا تشبه ذلك الصوت

 بعـض القطـع األثريـة قـدأن  وقـد أشـري إىل. منحوتة قامئة عندما يتم فإنها تـصدر نغمـة نقيـة مثـل الجـرس

 أصـحاب الحـرف القـدماء أن ويفـرس ذلـك عـىل،  تحتوى عىل شفرة أصوات بدائية مسجلة منذ وقت نشأتها
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 االهتزازات يف األدوات والتي سببتها األصوات املجاورة قد انطبعـت وأن، عملوا باستخدام الطني الرطب

 ال يوجـد أمثلـة اآلنحتـى  أن  عـىل الـرغم مـنعىل الطني، وقد اقرتح ذلك للمـرة األوىل يف الـستينيات

 .مقنعة ألصوات مستخرجة من الفخار القديم

 علم اآلثار الفليك.

ذلـك مل يـنث علـامء  أن التلسكوب الفضايئ مل يكتشف حتـى القـرن الـسابع عـرش إال أن عىل الرغم من

 التـي -كبات الفلكيـة الفضاء القدامى من دراسة الساموات ومحاولة رسم خرائط لها، وترجع أويل الكو

أكتـشفت ، أسامها اإلغريق القدماء وتنم عن االهتامم بسامء الليل إىل آالف الـسنني ويف الوقـت نفـسه

جميع الكواكب حتى زحل ومتت تسميتها يف عصور ما قبل التاريخ عىل يد الفلكيني القـدماء الـذين مل 

 .ءيستخدموا شيئا سوى أبصارهم الستكشاف حركة الكواكب يف السام

نج اكتشفت دائرة مـن األحجـار بربيطانيـا هي وقد اكتشف عدد من املراصد الفلكية القدمية، ففي ستون

محاذاة أحجـار معينـة مـع األجـرام الفلكيـة قـد اسـتخدم لقيـاس  أن  عام ويعتقد4500عمرها حوايل 

 توقيت العام، عـىل سـبيل املثـال، ال تـصطف الـشمس املـرشقة متامـا مـع حجـر ضـخم يـسمى حجـر

إال يف وقت االنقالب الصيفي، كام عرث عىل مراصد فلكية قدمية يف أيب سمبل مبرص، ) Heel stone(الكعب

 .وبتشيتشن إيتزا باملكسيك

 علم املتحجرات

هو علم يتعامل مع دراسـة أشـكال ، )علم املتحجرات(يتحد علام اآلثار، واألحياء يف مجال يعرف باسم 

تجمـع معظـم األدلـة يف هـذا املجـال  أن والبـد. ا فيهـا الديناصـوراتالحياة يف فرتة ما قبل التـاريخ مبـ

ويقــوم علــامء املتحجــرات بالتنقيــب عــن البقايــا الحفريــة . باســتخدام وســائل تنتمــي إىل علــم اآلثــار

 والتي تشكلت خـالل عمليـة -للمخلوقات القدمية بهدف إعادة إنشاء شجرة تطور الحياة عىل سطح كوكبنا

 وتتكون الحفريات عندما تتعرض املادة العـضوية .بينام أصبحت كائنات أخرى منقرضة ،االنتخاب الطبيعي

  إىل ضغط عىل مـر ماليـني الـسنني بـسبب طبقـات األقـذار والرواسـب مـام يـؤدي إىل تحولهـا إىل حجـارة،
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علـم املتحجـرات النباتيـة وفيـه يهتمـون بحيـاة : وبصفة عامة ينقسم علامء املتحجرات إىل معسكرين

وقـد نجحـوا يف تعقـب ،  دراسة الحيوانـات القدميـةهياتات القدمية، وعلم املتحجرات الحيوانية والنب

ودراسة الحفريات من وجهـة نظـر الطبيعـة تتـضمن .  مليار سنة مضت3الحياة عىل سطح األرض عرب 

 ولهـذا الـسبب تـساهم أبحـاث علـم املتحجـرات -طبقات الصخور التي تتكون داخلها هذه الحفريات

 .اچيولوچيبا يف مجال الغال

 اإلغارة عىل املقابر

لقد قىض بعض علـامء اآلثـار يف مجـاالت مثـل املـرصيات، ودراسـة الحـضارات القدميـة األخـرى التـي 

وتعـد . امتلكت مآثر فن العامرة وقتهم يف محاولة اكتشاف مقـابر القـادة وامللـوك القـدامى العظيمـة

 فـرتة مـن تـاريخ مـرص تعـرف -املـيالد قبـل 1323ويف عام مقربة الفرعون الصبي توت عنخ آمون الذي ت

وقـد اكتـشفها ، اآلن أعظم املقابر املكتشفة حتـى -وكانت فيها األمة يف أوج ازدهارها، باململكة الجديدة

وقـد تعرضـت مقـربة تـوت عـنخ . 1922فريق من علامء اآلثار الربيطانيني تحت قيادة هوارد كارنر عام 

 وهـو غـري -الل العصور القدمية، وهو فعـل يـستهجنه علـامء اآلثـار بـشدةآمون للرسقة عدة مرات خ

 قانوين يف معظم الدول 

 خرتاعات بارزةإ

 الدراجات 

 موجـودة يف كـل مكـان، وقـد هيإحدى الوسائل املخرتعة األكرث انتشارا عىل اإلطالق، و هي الدراجات

ٍّ أنظف من السيارة بيئيـا وأرسع نهاألأصبحت وسيلة مواصالت مشهورة ملرتادي وسائل املواصالت نظرا 

من السري عىل األقـدام، وقـد اسـتخدمت يف خـدمات توصـيل الخطابـات، واسـتخدمها رجـال الـرشطة، 

وقـد صـنع مجموعـة مـن املخرتعـني خـالل بـدايات . واملسعفون كام استخدمت للرتفيه بطبيعة الحال

 أن ة، وغـري مريحـة وصـعبة الركـوب إالالقرن التاسع عرش أشكاال عدة من الدراجات لكنها كانت عاليـ

 املتتابعة التي ظهرت مع نهايـات القـرن مثـل الـسالسل ناقلـة الحركـة، واإلطـارات اململـوءة اإلبداعات

 قادتنا إىل دراجات تشبه تلـك التـي نعرفهـا ونحبهـا اليـوم بدرجـة -بالهواء، وفرامل الكابالت والرتوس 
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ّللغاية وغالبا ما تـشتمل عـىل الفرامـل الـدوارة عاليـة األداء،  معقدة فهى الدراجات الحديثة أما. كبرية

 .والتعليق لتحسني التحكم بها عند قيادتها عىل التضاريس الوعرة

 مرحاض بسيفون

 سـمها مـا - دورات امليـاهأواملراحيض ذات السيفون 

يـستغنى  أن  منـا يفيأشـياء ال يرغـب أ هـي -شـئت

الـث يف أسـيا، العديـد مـن دول العـامل الث أن عنها إال

 -وأفريقيا ال زالت تستخدم أبسط أشـكال املـراحيض 

املرحاض  أن ويعتقد.  أسوأأوحفرة بدائية يف األرضية 

املزود بسيفون قد اكتشف يف القـرن الـسادس عـرش 

عىل يد الكاتـب اإلنجليـزي جـون هـارينجتون، وهـو 

عديد من التطورات التـي حـسنت مـن ومنذ ذلك الحني لحقت ال، أحد أعضاء بالط امللكة إليزابيث األوىل

 - والذي لغى الحاجة إىل التخلص من الفـضالت يـدويا باسـتخدام الـدالء-تصميمه مبا فيها إضافة صهريج 

وقد أدت مراحيض . لإلبقاء عىل غازات املجاري ذات الرائحة الكريهة بعيدة) U(وإنحناء عىل شكل حرف 

تنجـرف بعيـدا عـن تـدفق امليـاه  أن ا مام سمح للفضالتالسيفون إىل تحسني الصحة العامة تحسينا رائع

ومن الرواد األوائل يف املراحيض سـباك إنجليـزي يـسمى تومـاس . وجعلها منفصلة عن موارد مياه الرشب

 .كرابر الذي سيخلد اسمه دامئا مرتبطا باملراحيض واستخدامها

 النقود

ام هاسوك معـه رغيـف خبـز بين، لدى شيلني دجاجة ال تحتاجها بل تحتاج إىل بعض الخبز

زائد عن حاجته لكنه يحتاج إىل دجاجة يتناولها يف وجبة العشاء، بكل وضـوح ميكـن لكـل 

دجاجتها ذات قيمة أعىل من خبـز هاسـوك،  أن لكن شيلني تعتقد، يساعد اآلخر أن منهام

 ارغيفـ أن  ولنقل-ماذا الذي يحدث إذا متكنا من متثيل سعر السلعتني باستخدام األصداف 
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 أن ، بالتايل سيكون من دواعي رسور شيلني30 أصداف، بينام تساوي الدجاجة 10من األصداف يساوي 

 . صدفة ميكنها إنفاقها الحقا20تعطي دجاجتها لهاسوك يف مقابل الخبز باإلضافة إىل 

  لقـد.هذه ليست قصة حقيقية، لكنها توضح الكيفية التي قد يكون مفهـوم النقـود ظهـر مـن خاللهـا

  نـوع مـن الرخويـات البحريـة كوحـدة للعملـة تقريبـا عـام-أ الناس يف أسيا باسـتخدام األصـداف  بد

 يف القـرن - جـزء مـن تركيـا الحديثـة -)ليديا( أول نقود حقيقة فقد تم صكها يف أما قبل امليالد، 1200 

نتــاجهم الـسابع قبـل املـيالد، وقـد أتاحـت النقـود للنـاس جمـع ثـروات تفـوق ملكيـاتهم املبـارشة، وإ

 بـسبب - إىل جعل املال غري ملموسنرتنتوحاليا أدت أجهزة الطمبيوتر واإل. والخدمات التي يقدمونها

وجود البنوك التي لها القدرة عىل تحويل مبالغ ضخمة من دولة إىل أخرى يف صورة دفعـات إلكرتونيـة 

 خالل سلك 

 وسائل منع الحمل

وقـد .  تحديـد النـسل يف شـكل عقـاقريإنـه -ري العـامليف بدايات الستينيات، اخرتع يشء من شـأنه تغيـ

وعرضـها للبيـع أول مـرة يف الـستينيات، ومل تكـن أكـرث الوسـائل ) جريجوري بيـنكس(اخرتعها الطبيب 

 . أيضا شجعت املرأة عىل أخذ قرار استخدام وسائل منع الحملأنهااملوثوقة فحسب بل 

ورمبـا يكـون ،  هناك وسائل أخرى موجودة منذ زمنوبالطبع كان، لقد كانت تلك بداية الثورة الجنسية

 يرجـع إىل آالف الـسنني إنـهالـذكري والـذي يعتقـد ) العـازل(الجهاز األقدم يف هذا الشأن هو الـواقي 

ويرجع إىل املرصيني القدماء، وقد صنعت أوائل الواقيات الذكريـة مـن مـادة الكتـان، وفـيام بعـد مـن 

الحاميـة مـن مـرض  هـي  يف العـصور الوسـطىرئيسةتخداماتها الأجزاء من أمعاء الحيوانات، وأحد اس

الزهري املميت الذي ينتقل جنسيا وقد كان من القدرة مبكان عىل منـع العـدوى مـام أدى إىل ظهـوره 

 الذي انتـرش بـسبب فـريوس نقـص املناعـة املكتـسبة اإليدز بسبب انتشار وباء -مجددا يف الثامنينيات

)HIV( 
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 السيارات 

 مليون سيارة تسري عىل 500هناك مايفوق  أن ص يشعر بالضيق بسبب الحقيقة التي تقولعىل أي شخ

 لقـد بنـى املهنـدس األملـاين بينـز . كارل بينـزإنه: يوجه اللوم إىل الرجل الذي بدأ ذلك أن هذا الكوكب

ة بـال  يس يس بدت إىل حد مـا مثـل عربـ1000 وقد كانت مركبة مزودة مبحرك 1885سيارته األوىل يف عام 

غـري كـاف مـام أدى إىل جعـل أقـىص قيمـة ) Motorwagen(أحصنة، وكان املحرك املوجود يف هذه السيارة 

 أسس هرني 1903جودة املحرك تحسنت بكفاءة وبرسعة ويف عام  أن إال،  ميل لكل ساعة10 هي للرسعة

سيارات كفـاءة، ومل يقـل أحد أكرث إنتاجات ال) يت(وقد بدأت يف تصنيع النموذج ، فورد رشكة سيارات فورد

 حتـىالشبه بينها وبني العادية ويصبح أقرب إىل شكل السيارات فحسب بل أيضا قام فورد بتخفيض مثنها 

 . مليون سيارة قد بيعت15 أن  وال عجب يف-يتمكن املستخدمون العاديون من الحصول عليها

تر بقــدر الجانــب الهنــديس  حاليــا أصــبحت الــسيارات متجهــة إىل جانــب اإللكرتونيــات والكمبيــوأمــا

 . مع وجود وظائف كاملة للسيارة يديرها كمبيوتر إدارة معد جيدا-امليكانييك

هذا االتجاه نحو اإللكرتونيات سيبقى كذلك، فاملصنعون يتوجهون نحـو الـسيارات الكهرييـة  أن ويبدو

 . دروكربون كامدة نظيفة بديلة للبنزينهياملشغلة بال

 ة أفران املوجات امليكروي

ظهر استخدام املوجـات امليكرويـة يف الطـبخ 

ــالرادار ــسمى ب ــا ي ــوير م ــاء تط ــوم ، أثن وتق

بتسخني الطعام يف وقت قليل وبنصف تكلفة 

ــة ــرق التقليدي ــدس ، الط ــشفها مهن ــد اكت وق

اإللكرتونيات برييس سبنرس الـذي كـان يعمـل 

 .بولنهام يف ماساتشوستس) رايثون(مع رشكة 

 عجــــلكــــان سبنــــرس يقــــوم باختبــــار امل
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 أحـد أنـواع مولـدات اإلشـارات الراديويـة املـستخدمة يف أجهـزة -)magnetron) (املـاجنرتون( املمغنط 

املوجات امليكروية  أن ًعندما الحظ ذوبان قطعة حلوى كانت يف جيبه، وشكا منه يف) الرادار العسكرية

قد كان متأكـدا مبـا ، اعالسبب وراء ذلك قام بإجراء تجربة فوضع حبات الفيشار يف الشع هي قد تكون

 .وعندما قام بتشغيل الطاقة بدأت الحبات يف التحول إىل وجبة خفيفة منتفخة من الفشار، يكفي

ويف .  سـنتيمرت12شكل مـن أشـكال اإلشـعاع الكهرومغناطيـيس طولهـا املـوجي  هي املوجات امليكروية

 .ة يطلق عليها التسخني العازلالفرن امليكروي تقوم املوجات امليكروية بطهو الطعام من خالل عملي

 تفعل ذلـك نتيجـة التوزيـع غـري املتـساو هيو، تقوم جزيئات املاء يف الطعام برتتيب نفسها مع املجال

وطبقـا ، للجزيئات والتزاحم الذي ينتج عن ذلك يجعل الجزيئات ترتطم مع بعـضها الـبعض وتتذبـذب

 .ة حرارةئهيلنظرية طاقة الحركة فإننا نشعر بهذه الذبذبات عىل 

 أشعة الليزر 

 تغري العامل وتشكل جـزءا أساسـيا مـن كـل يشء هيومنذ ذلك الحني و، 1957اخرتعت أشعة الليزر عام 

، وكلمة ليزر باإلنجليزية . وحتى االتصاالت باستخدام األلياف البرصية)DVD(بدءا من مشغالت أقراص 

)Laser( ـالحـروف األوىل لـ هـي)light amplification by the stimulated emission of radiation ( ومعناهـا

 ومصادر الضوء العادية مثل املصابيح الفتيلية تشع .تضخيم الضوء بواسطة االنبعاث املستحث لإلشعاع

 الليـزر فيقـدم وسـيلة جديـدة بهـا يكـون لجميـع أمـافوتونات عشوائيا وعند جميع األطوال املوجيـة 

ال وباإلضافة إىل ذلك ، نفس الخطا مام ينتج عنه ضوءا مرتابطاالفوتونات نفس الطول املوجي وتنبعث ب

ويعمـل الليـزر عـىل مبـدأ االنبعاثـات املـستحثة التـي وضـع ، يتشتت الضوء بل يبقى يف شـعاع ضـيق

 .آينشتاين أساسياتها النظرية

تثــار اإللكرتونــات إىل مــستويات طاقــة أعــىل ثــم تثــار للهبــوط مــرة أخــرى مــن خــالل 

وبعـضها يـصطدم بـدوره بـذرات مثـارة أخـرى ، ت لها نفـس الطاقـةاصطدامها بفوتونا

 وأشـكال أخـرى مـن) DVD( تستخدم كل من أقراص الـ .فيتكون تتابع من ضوء مرتابط
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وحدات التخزين البرصية الليزر لقراءة املعلومات من قرص عاكس، وكلام كان الطـول املـوجي لـشعاع 

لومات أكرث،و قام العلامء يف التسعينيات بتطـوير ليـزر الليزر أصغر، أصبح القرص قادرا عىل تخزين مع

عـال ) DVD(ينتج ضوء أزرق ذا طول موجي قصري وقد تسبب ذلك يف ظهور جيل جديد من أجهزة الـ 

 )blue ray( يسمى بلو راي -السعة 

 )Sat nav(نظام املالحة عرب القمر الصناعي 

بعضنا قد يـضل الطريـق لـوال ذلـك الـصوت 

 إنـهيـصدر مـن لوحـة القيـادة، املفيد الـذي 

، )sat nav(نظام املالحة عرب األقامر الـصناعية 

) نظــام التموضـــع العـــاملي( مــا يـــسمى أو

)GPS( إذا أردنا استخدام اسمه كـامًال والـذي

يــستخدم إشــارات مــن األقــامر الــصناعية يف 

مــدار األرض ليحــدد موقــع املــستخدم عــىل 

سـليم يـدور حـول األرض يف سـحابة ) GPS(ر صناعي ل  قم29 كان هناك 2009ويف عام .سطح الكوكب

ويبـث كـل قمـر ، من مدارات تتقاطع مسارتها مثل جسيامت اإللكرتونات التي تدور حول نـواة الـذرة

صناعي نبضة زمن منتظمة، وهذا يـشبه سـاعة تكـون موجـودة عنـد املتلقـي بحيـث يحـسب الـزمن 

يد من أربعة أقـامر صـناعية فـأكرث كـاف لتحديـد ، وأخذ هذا التحد.املستغرق وبالتايل حساب املسافة

 .مكانك بالضبط

ً وكان منوطا باألغراض العسكرية فقط، 1989حيث بدأ عام ، ًلقد أطلق نظام التموضع العاملي تدريجيا

تكون متاحـة للمـدنيني وذلـك بعـد إطـالق النـار عـىل  أن  ينبغيإنهحتى أصدر الرئيس رونالد ريچان 

حاليـا يف ) GPS(لت عن طريق الخطأ املجال الجوي الـسوفيتي، ويـستخدم ال دخ أن طائرة كورية بعد

 .رحالت الطريان التجارية، والشحن، وحتى الهواتف املحمولة
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 ميكروسكوب املسح اإللكرتوين

لكـن يف ، أجهـزة تعمـل عـىل تكـوين صـور لألجـسام الـصغرية هـي شأنها شأن أي ميكروسـكوب آخـر

كلمة صغري تعني صغري حقا، فدقة الصورة قد تصل إىل مقياس ) SEM((امليكروسكوب اإللكرتوين املاسح

. والرتكيـب البلـوري للمـواد،  نانومرت، مام يتيح تكون صور واضـحة لخاليـا الـدم، والكائنـات الدقيقـة1

وتعمل امليكروسكوبات مـن خـالل إضـاءة املـادة الهـدف بـشعاع مـن الـضوء ؛ بحيـث يزيـد مـستوى 

 امليكروسكوبات اإللكرتونية املاسـحة فتـستبدل أما .صبح الطول املوجي أصغرالتفاصيل املوضحة كلام أ

الجـسيم يكـون لإللكرتونـات -وبسبب ازدواجية املوجة، شعاع من جسيامت اإللكرتونات بشعاع الضوء

 مرة مام يسمح له 250000 أصغر من الطول املوحي للضوء بحوايل إنه والذي يتضح -طول موجي أيضا 

 . أكرثبتوضيح تفاصيل

 ظهر ميكروسكوب املسح 1981ويف عام ، وقد طورت امليكروسكوبات اإللكرتونية املاسحة يف الثالثينيات

 وهو يعمل عن طريق سحب أداة تشبه القلم الرصاص إىل األمام وإىل الخلف عـرب سـطح STMالنفقي 

وهـذا يـؤدي إىل ، حوتؤدي النتوءات والتكتالت عىل السطح إىل غلق النفـق بـني األداة والـسط، الهدف

حتـى  ة الـصغرهيـنشوء تيار كهريب ميكن قياسه مام يتيح للعلامء رسم خريطة للسطح بالتفاصيل متنا

 . نانو، ويف بعض الحاالت قد تظهر حتى ذرات منفردة0.1
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A 

acupuncture  الوخز باإلبر 

aerial archaeology  علم اآلثار الجوي 

AIDS  اإليدز(ص املناعة املكتسبة متالزمة نق( 

AIDS vaccine  لقاخ اإليدز 

air pollution  تلوث الهواء 

algorithms  خوارزميات 

alphabet  الهجاء 

altruism  اإليثار 

amputation  البرت 

anaesthetics  التخدير 

analgesics  املسكنات 

analogue computers  الحاسبات التناظرية 

animal microbes  ميكروبات الحيوانات 

animals  حيوانات 

antedating  السبق 

anthropic principle  املبدأ اإلنساين 

anthropology  علم اإلنسان 

antibiotics  املضادات الحيوية 

antimatter  املادة املضادة 

antiseptics  املطهرات 

anxiety disorders  اضطراب القلق 
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applied mathematics  الرياضيات التطبيقية 

autism  التوحد 

autonomic computing  الحوسبة الالإرادية 

autopsy  الترشيح 

B 
bacteriology  علم البكترييا 

behaviourism  السلوكية 

Bekenstein bound  ّحد بيكينستاين 

biogeography  الجغرافيا الحيوية 

biological classification  التقسيم الحيوي 

biological interaction  التفاعل الحيوي 

biomechanics  امليكانيكا الحيوية 

biopsy   فحص العينة(الخزعة( 

blogging  التدوين 

blood  دم 

blood pressure  ضغط الدم 

blood transfusion  نقل الدم 

blood and urine tests   فحوصات الدم والبول 

 Bluetooth   القارن(البلوتوث( 

brain function  وظائف املخ 

brain surgery  جراحة املخ 

C 
calorimetry  قياس الكالوري 

cancer  الرسطان 

 cardiopulmonary resuscitation  اإلنعاش القلبي الرئوي 

carnivorous plants  النباتات آكلة اللحوم 

cells  خاليا 

ceramics  الخزف 

chaos theory   نظرية الفوىض 
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chaotic inflation  التضخم الفوضوي 

chiropractic  املعالجة اليدوية للعمود الفقري 

classes  فئات 

clinical trials 27 التجارب الرسيرية 

cognitive dissonance  نظرية التنافر املعريف 

cognitive linguistics  اللغويات املعرفية 

cognitive psychology  علم النفس املعريف 

coma  غيبوبة 

combination and decomposition  التكون والتحلل 

computational chemistry  الكيمياء املحوسبة 

computer engineering  هندسة الكمبيوتر 

computer forensics  العلوم الجنائية املتعلقة بالكمبيوتر 

computing  الحوسبة 

confabulation  خلط الذاكرة 

consciousness  الوعي 

conservation  الحفاظ 

criminal profiling  التنميط الجنايئ 

cryonics  علم حفظ الجثث بالتجميد 

cryptography  علم التشفري 

cryptozoology  دراسة الكائنات الخفية 

D 
 death rays 168 أشعة املوت 

defibrillation  لة الرجفانإزا 

dementia  الخرف 

democracy  الدميوقراطية 

density  الكثافة 

dentistry  طب األسنان 

depression  االكتئاب 

derivatives  املشتقات 
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developmental psychology  علم النفس التنموي أو التطويري 

diabetes  مرض السكري 

dictatorship  الدكتاتورية 

digital computers  الحواسب الرقمية 

diminishing returns  اإلنتاجية املتناقصة 

DNA computers  حاسبات الحامض النووي 

domains  مجاالت 

double helix  الرتكيب اللولبي املزدوج 

Drake equation  معادلة دراك 

E 
eating disorders  اضطرابات األكل 

ecology  علم البيئة 

econometrics  االقتصاد القيايس 

economic growth  النمو االقتصادي 

economic measures  املقاييس االقتصادية 

economic theory  النظرية االقتصادية 

economics  االقتصاد 

econophysics  فيزياء االقتصاد  

emergency medicine  طب الطوارئ 

emotional intelligence  فيالذكاء العاط 

engineering  الهندسة 

entropy   اإلنرتوبيا(االعتالج( 

environment  البيئة 

environmental psychology  علم النفس البيئى 

environmentalism  منارصة البيئة 

epidemiology  علم األوبئة 

epigenetics  ُّعلم التخلق َ َّ ُ 

equator  خط االستواء 

error correction  حيح الخطأتص 
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ethics  األخالقيات 

ethology  علم السلوك 

eugenics  تحسني النسل 

euthanasia  القتل الرحيم 

evidence-based medicine  الطب املسند بالدليل 

evo devo  علم األحياء الناميئ التطوري 

exopolitics  السياسة الخارجية 

eye surgery  جراحة العيون 

F 
face transplants  عمليات زراعة الوجه 

falsification  التزوير 

fertility  الخصوبة 

fibre optics  األلياف البرصية 

filesharing  تبادل امللفات 

flash memory  الذاكرة الوميضية 

fluid dynamics  ديناميكا املوائع 

flush toilets  النمط الغريب من املراحيض(مرحاض بسيفون( 

food  الغذاء 

food science  علم الغذاء 

forensic anthropology   األنرثبولوچيا الجنائية 

forensic entomology  علم الحرشات الجنايئ 

forensic odontology  طب األسنان الجنايئ 

forensics  الطب الجنايئ 

future knowledge, information and 

computing  
 ا املعلومات يف املستقبلاملعرفة وتكنولوچي

future physics   علم فيزياء املستقبل 

 future social science   علوم اجتامع املستقبل 

G 
general surgery الجراحة العامة 
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generative grammar النحو التوليدي 

genetic medicin الطب الورايث 

geology علم األرض/ علم الچيولوچيا 

geriatrics طب الشيخوخة 

global dimming التعتيم العاملي 

globalization العوملة 

GM food ًطعام معدل وراثيا 

greenhouse effect   االحتباس الحراري/ أثري البيت الزجاجي 

grid computing  الحوسبة الشبكية 

H 
hard drives  األقراص الصلبة 

hard problem of consciousness  لوعي الصعبةمعضلة ا 

heart  القلب 

heart disease  أمراض القلب 

heuristics  االستدالل 

Higgs boson  بوزون هيجز 

history  التاريخ 

holographic memory  الذاكرة ثالثية األبعاد 

homeostasis  االستتباب/ التزان الداخىل للجسم 

Hooke’s law  قانون هووك 

horticulture  ةالبستن 

human anatomy  الترشيح البرشي 

human body, the  الجسم البرشي 

human cloning  االستنساخ البرشي 

Human Genome Project  مرشوع الچينوم البرشي 

human physiology  علم وظائف األعضاء البرشية 

humanism  الفلسفة االنسانية 

humanities  

 

 االنسانيات

 



 197 املعجــم

 

I 

illusions  األوهام 

imaging  التصوير 

immortality  الخلود 

immune system  الجهاز املناعي 

immunosuppressants  مثبطات املناعة 

inclusive fitness  ِّاللياقة املتضمنة 

induction  الحث/ االستقراء 

inductive reasoning  تفكري استقرايئ 

infinity  ما ال نهاية 

inflation  ضخمالت 

influenza  األنفلونزا 

information  املعلومات 

information addiction  إدمان املعلومات 

information entropy   إنرتوبية املعلومات(اعتالج املعلومات( 

information theory  نظرية املعلومات 

instant messaging  املراسلة الفورية 

intelligence  الذكاء 

intensive care  الرعاية املركزة 

interference  التداخل 

interferometry   قياس التداخل 

intuition  الحدس 

J 
journey to the core  رحلة إىل القلب 

K 
keyhole surgery  جراحة ثقب املفتاح 

kidney dialysis  الغسيل الكلوي 

L 
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lab on a chip  مخترب عىل رقاقة 

Lagrange points  نقاط الجرانج 

landmark inventions  االخرتاعات البارزة 

language acquisition  اكتساب اللغة 

lasers  الليزر 

laser medicine  الطب الليزري 

lifelogging  تسجيل بيانات الحياة 

limb transplants  زراعة األطراف 

linguistics  اللغويات 

logic  املنطق 

long tail, the   نظرية(الذيل الطويل( 

luck  الحظ 

M 
magnitude  املقدار 

main sequence  التسلسل األسايس 

maladies and morbidities  األمراض ونسب انتشارها 

marginalism   النظرية الحدية 

matter  املادة 

mechanical engineering  الهندسة امليكانيكية 

mechanics  نيكاعلم امليكا 

medical care  الرعابة الطبية 

medical imaging  التصوير الطبي 

medical procedures  اإلجراءات الطبية 

medication  العالج 

memetics   علم امليميات / علم التطور الثقايف 

memory  الذاكرة 

memory prosthetics  علم الذواكر الصناعية 

mental illness  لعقليةاألمراض ا 

meritocracy   الحكم باالستحقاق/ حكم الجدارة االستحقاقراطية 
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Messier catalogue  فهرس مسييه 

microchips  الرقائق اإللكرتونية الدقيقة 

microorganism  األحياء الدقيقة 

micropower generation  توليد الطاقة امليكروية 

military tech  التكنولوچيا العسكرية 

mind control  التحكم عن طريق العقل 

mind, the  العقل 

mineralogy  علم املعادن 

mirror matter  املادة املرآة/ املادة الظل 

mobile web  يف الهاتف النقال) هندسة تطبيقات الشبكة النسيجية(الويب 

modern materials  املواد الحديثة 

modern medicine  الطب الحديث 

 modified Newtonian dynamics  يناميكا نيوتن املعدلة 

moles  املوالت 

molecular biology  األحياء الجزيئية 

molecular engineering  الهندسة الجزيئية 

molecular gastronomy  فن األكل الجزيئي 

molecular geometry  الشكل الهنديس للجزيئات 

molecular imaging  لجزيئيالتصوير ا 

molecular mass  الكتلة الجزيئية 

money  النقود 

 money, future of  مستقبل النقود 

motor cars  السيارات 

N 
nanobes  نانوبيات 

nanofood  نانو الغذاء 

nanomedicine  طب النانو 

natural language processing  املعالجة الطبيعية للغة 

nature vs nurture  طبيعة أم التنشئةال 
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neural correlates of consciousness  الربط العصبي للوعي 

neural networks  الشبكات العصبية 

neurobiology  علم بيولوچيا األعصاب 

neurolinguistic programming  الربمجة اللغوية العصبية 

neurolinguistics  مجال اللغويات العصبية 

nootropics  طات الذهنيةاملنش 

nutrients  املغذيات 

O 
obesity  السمنة 

Occam’s razor  موس أوكام 

occupational therapy  العالج الوظيفي 

Olbers’ paradox  مفارقة أولربز 

online consciousness  وعي اإلنرتنت 

online technology  التكنولوچيا عرب اإلنرتنت 

open source  مصدر مفتوح 

ophthalmology  ّطب العيون 

orders  أوامر 

organ transplants  زراعة األعضاء 

origin of language   أصل اللغة 

origin of life  أصل الحياة 

osteopathy  الطب التقوميي 

otolaryngology  طب األنف واألذن والحنجرة  

out-of-body experience  تجربة الخروج من الجسد 

P 
paediatrics  طب األطفال 

palliative care  الرعاية التلطيفية 

palpation  الجس 

pandemic  وباء 

Pangaea Ultima  بانجيا األخرى 



 201 املعجــم

 
panspermia   البانسربميا (التبذر الشامل( 

parallax  التزيح 

parallel computing  الحوسبة املتوازية 

pathology  علم األمراض 

personal genomics  الچينوم الشخيص 

personality disorders  اضطرابات الشخصية 

personality traits  الصفات الشخصية 

pharmacogenomics  الصيدلة الوراثية 

pharmacology  علم الصيدلة 

pharming  التصيدل 

philosophy  الفلسفة 

physiotherapy  العالج الطبيعي 

placebo effect  ر اإليحاءأث 

plasma physics  فيزياء البالزما 

plasmids  البالزميدات 

plastic surgery  الجراحات التجميلية 

plastics   البالستيك(اللدائن( 

Poincaré conjecture  حدسية بوانكاريه 

polarization  االستقطاب 

poles  األقطاب 

political science  العلوم السياسية 

politics  السياسة 

population dynamics   التجمعات) حركة(ديناميكا 

population genetics  علم الوراثة السكانية 

positivism  الوضعية 

precession  املبادرة 

prediction markets  أسواق التنبؤ 

prime numbers  األعداد األولية 

principle of least action  مبدأ الفعل األصغر 
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prions  الربيونات 

pseudoscience  العلم الزائف 

psychoanalysis  التحليل النفيس 

psychological phenomena  الظواهر النفسية 

psychology  علم النفس 

psychotherapy  املعالجة النفسية 

pulse  النبض 

punched tape  الرشيط املثقب 

punctuated equilibrium  التوازن املنقط ( ملتقطع التوازن ا( 

pure mathematics  الرياضيات البحتة 

Q 
quarantine  الحجر الصحي 

R 
radar   الراصد/ الرادار 

radio   اإلذاعة(الراديو( 

radio telescopes  التلسكوب الراديوي 

radioactive decay  التحلل اإلشعاعي 

radiobiology  البيولوچيا اإلشعاعية 

radiotherapy  العالج اإلشعاعي 

receptors  املستقبالت 

respiration  التنفس 

rheumatology  طب الروماتيزم 

robot surgery  الجراحة اآللية 

RSS  خدمة الخالصة 

S 
sat nav (GPS)  جهاز املالحة باستخدام األقامر الصناعية 

satellite phones  هواتف األقامر الصناعية 

schizophrenia  الفصام 
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Schrödinger’s cat  قطة رشودنجر 

Schrödinger’s equation  معادلة رشودنجر 

scientific computing  الحوسبة العلمية 

scientiftc method  الطريقة العلمية 

scientific notation  الكتابة العلمية 

scientific theories  النظريات العلمية 

seeing  ةالرؤي 

self-awareness  الوعي الذايت 

semantic web  الشبكة الداللية 

semiotics   علم العالمات(السميوطيقا( 

sentience and sapience  اإلحساسية واملحاكمة العقلية 

 serendipitous discoveries  االكتشافات السارة 

skin  الجلد 

sleep paralysis  شلل النوم 

small world theory  نظرية العامل الصغري 

social bookmarking  اإلشارات املرجعية االجتامعية 

social justice  العدالة االجتامعية 

social networking  الشبكات االجتامعية 

social and political engineering  الهندسة السياسية واالجتامعية 

social psychology  علم النفس االجتامعي 

social trends  االتجاهات االجتامعية 

societal collapse  االنهيار االجتامعي 

sociobiology  علم األحياء االجتامعي 

sociolinguistics 282 علم اللسانيات االجتامعية أو اللغويات االجتامعية 

sociology   علم االجتامع 

software  الربمجيات 

soil  الرتبة 

spintronics  أجهزة الغزل اإللكرتوين 

split brains  الدماغ املشطور 
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spontaneous symmetry breaking  كرس التناظر التلقايئ 

statistical mechanics  امليكانيكا اإلحصائية 

stealth  التسلل 

stem cell therapy  العالج بالخاليا الجذعية 

stock exchange   ليةسوق األوراق املا(البورصة( 

string theory  نظرية األوتار 

strong AI  الذكاء االصطناعي القوي 

strong force  القوة الشديدة 

structural formulas  الصيغ الهيكلية 

structure of language  بنية اللغة 

substances  املواد الصلبة والسائلة والغازية 

superfluidity  السيولة الفائقة 

supply and demand  العرض والطلب 

surgery  الجراحة 

swarm intelligence  ذكاء الرسب 

symbiosis  التكافل 

synaesthesia  التداخل بني الحواس 

synthetic biology  البيولوچيا الرتكيبية 

synthetic hydrocarbon fuel  الوقود الهيدروكربوين االصطناعي 

synthetic telepathy  اطر االصطناعيالتخ 

systems biology  أحياء األنظمة 

T 
telemedicine  العالج عن بعد 

telephones  الهواتف 

temperature and breathing  درجة الحرارة والتنفس 

 temperature and pressure  درجة الحرارة والضغط 

terminator genes  چينات اإلنهاء  

theory of everything  ية كل يشءنظر 

Titius-Bode law  بود-قانون تايتيس  
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tomb raiding  اإلغارة عىل املقابر 

tomography  التصوير املقطعي 

top-down processing  نازل/املعالجة بطريقة صاعد 

toxicology  ُعلم السموم 

trace evidence  دليل التتبع 

transgenics  علم التعديل الورايث 

transhumanism  ما بعد اإلنسانية 

transits  العبور 

transplant surgery  جراحة زراعة األعضاء 

travelling salesman problem  مسألة البائع املتجول 

triple point  النقطة الثالثية 

turbulence  اإلضطراب 

Turing machine  آلة تورنج 

Turing test  اختبار تورنج 

U 
uncertainty principle  مبدأ عدم التأكد 

uniftcation theories  نظريات التوحيد 

V 
vaccines and antivirals  اللقاحات ومضادات الفريوسات 

virology 248 علم الفريوسات 

volatile memory  الذاكرة املتطايرة 

W 
web trends 340-43 اتجاهات الويب 

wikis  مواقع الوييك 

World Wide Web  الشبكة العنكبوتية العاملية 

X 
xenobiology  علم األحياء الخارجي 

xenotransplants   نقل األعضاء من الحيوانات 
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