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   الرحمن الرحيمالـلـهبسم 
  

يقول بعض الناس إن القلب هو العضو الذي نفكر به ، وأنـه يحـس بـاألمل 
غري إن هذا ليس صحيحا ، عىل الناس  أن تعـرف  أنـه مـن املـخ ،  والقلق،

 وحده تنبع مرساتنا وأفراحنا وضحكنا مثلام تنبع آالمنـا وأحزاننـا ومن املخ
ودموعنا ، ومن خالل املخ وعىل وجه التحديد نحـن نفكـر ونـرى ونسـمع 

  .ومنيز الخبيث من الطيب والجميل من القبيح والسار من املحزن
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  مقدمة ومدخل
  

  خلفية علمية وفلسفية

وهذا ما - تعاىل من الكينونات الحية هو اإلنسان ،الـلـهمن أعجب ما خلق الشك أن 

يجـمـع علـيـه العـلـامء يف مختـلـف تخصـصـاتهم العلمـيـة ، ـسـواء ـكـانوا ـمـؤمنني أو ملـحـدين ، 

 وهو مل يخلق مخلوقا غريه – سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان بيديه الـلـهفاملؤمنون يؤمنون بأن 

 الـلــهوهـو مـا جعلـه يفضـل كـل مخلوقـات  –خ فيه من روحـه  كام انه نف–بهذه املبارشة 

، وامللحدون يؤمنون أن تطور الكائنات -األخرى حتى املالئكة  الذين أستجدهم له بعد النفخ 

الحية بخواصها الفريدة تبدأ من األميبا أو الخلية الواحدة لتصل إىل أعىل قمـة يف التطـور إىل 

لعصبي ودماغ اإلنسان هو أعقـد حلقـة يف سلسـلة التطـور اإلنسان ، كام يؤمنون أن الجهاز ا

 أو كنشاط ال مـادي أو طاقـة لهـذه املـادة الحيويـة وهـو -دماغ-الحيوي سواء كامدة حيوية 

  .العقل 

إن فرادة اإلنسان ومميزاته عىل الكائنات الحية كثرية جدا ، حتى قامت علوم كثـرية 

امل مـع الخليـة الواحـدة كأسـاس بنـاء الكـائن عىل تعدادها ودراستها رغم أن البايلوجيا تتع

الحي وهي ببنائها ال تختلف من كائن حي إىل آخـر إال أنهـا حيـنام تصـل للبحـث يف تركيبـة 

الخاليا العصبية يف الدماغ البرشي تقف عند حدود معينة ال تسـتطيع تجاوزهـا سـواء لتعـدد 

الغ عرشات املليـارات كرتكيـب االختصاصات والوظائف الدماغية لهذه الخاليا أو لعـددها البـ

بنايئ أو مئات املليارات لعقد وتشابكات عصبية بني كل خلية شـجرية وتفرعاتهـا مـع الخاليـا 

  .األخر 

إن جميع أعضاء الجسم الحشوية الباطنية وأعضائه الخارجية وحواسه ميكن 

ة ، تقليدها اليوم صناعيا بعـد أن تقـدمت العلـوم الطبيـة وااللكرتونيـة والتكنولوجيـ

 وفعال قامت عمليات زراعة القلوب الصـناعية واألطـراف الصـناعية وصـوال إىل األذن
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االلكرتونية والبنكرياس االلكرتوين ولكن مل ميكن حتى اآلن زراعة دمـاغ الكـرتوين يقـوم مقـام 

الدماغ الحي عىل الرغم من التقدم الكبري يف صناعة اآلليات االلكرتونية والعقـول االلكرتونيـة 

  . سنتحدث عنه يف باب البايوالكرتونكس مام

لقد كانت أعقد مشكلة فكرية وفلسفية يف التاريخ البرشي هي يف القول بأن الدماغ 

العقـل – الال مادة -الدماغ–مادة أما نشاطه فال مادي ، فكان يدور التساؤل كيف تنتج املادة 

  .والفكر 

عصاب والفسـلجة الكهربائيـة وحتى اليوم ورغم التقدم يف علم األعصاب وجراحة األ

للدماغ نجد هناك إشكاال يطرحه العلامء والفالسفة عن آلية عمل الدماغ العصبية التي تنـتج 

  .الفكر والعقل كطاقة ونشاط ووظيفة 

لقد طرح بعض املفكرين والفالسفة القدامى كـون أن العقـل مـن نشـاط الـروح أو 

 تفسريية عىل ضوء هـذه الفكـرة، إال انـه النفس وهام مثله ال ماديان ، وقامت عدة نظريات

تبني اليوم أن الروح والنفس إمنا هام كينونات ال مادية ، وبالتايل ال ميكن الحديث عـن آليـات 

وميكانزمات تدخل املخترب العلمي إلثبات هذه النظرية وافرتاضاتها ، بل إن علم النفس بعـد 

س والروح من مصطلحاته كليـا ألنهـا أوال دخوله املجال التجريبي املختربي ألغى مفردات النف

وأخريا ال ميكن الربهنة عىل وجودها تجريبيا ، فاملخترب أو العلم التجريبي يتعامـل مـع املـادة 

وتفاعالتها فقط وهذه املصطلحات ال مجال لها فيه ،وإال عاد إىل كونه نشاطا فلسـفيا ولـيس 

   .نشاطا علميا ميكن تكرار تجاربه والتحقق من نتائجها

إلفراز العقل والفكر، وكيف تفرز –إمكانية فهم آليات الدماغ –وبقي التساؤل األول 

  .املادة الال مادة مطروحا عىل العلامء 

وحينام تعمق  البحث يف الجهاز العصبي لإلنسان وكيفيـة عملـه وتحقيـق 

اتصاالته بني الدماغ واألطـراف الحركيـة مـن أعضـاء خارجيـة ، توصـل العلـامء إىل 

 د الكهربائية كطاقة ناقلة وحاملة للرسائل من الـدماغ إىل العضـو وبـالعكس ، وجو
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والكهربائية نشاط ال ميكن القول انه مادة ألنه حتى اآلن تعددت نظريات تفسـري الذبـذبات 

أو كونها موجات ، فالفوتونات ميكن إطالق كلمـة –جسيامت –الكهربائية بني كونها فوتونات 

إلضافات الوصفية الخاصـة ، يف حـني أن املوجـات ليسـت إال معطيـات مادة عليها مع بعض ا

  .شكلية عقلية هندسية غري مادية 

ـة التفـسـري للـضـوء ـمـثال وللطاـقـة  وبـغـض النـظـر ـعـن املعطـيـات النهائـيـة الزدواجـي

الكهربائية الحاملة ، فقد تبني أن الدماغ يقوم بنشاطه العصبي كاتصاالت خارجية لألعضاء أو 

ة عن طريق هذه الكهرباء الحيوية ، بل تطـور األمـر إىل البحـث عـن موجـات داخلية حشوي

الخ دعيت موجات ألفا وبيتا ودلتـا ...كهربائية يف كل عمل الدماغ الفكري والعقيل واالنفعايل 

وثيتا، لقد تبني إذن أن الدماغ كامدة يستخدم مواصالته إلبالغ أجزاء الجسـم كلهـا عـرب هـذه 

  .ن تصويرها واإلحساس بها وحساب فولتيتها وأطوال موجاتها الكهربائية التي ميك

وحينام درس نشاط الدماغ عىل ضوء هـذه الكهربائيـة، تحـددت كثـري مـن اآلليـات 

وامليكانزمات للدماغ حتى بدا فرع علمي يتحدث عن الفسيولوجية الكهربائية للدماغ حيـث 

فكار والذاكرة وأي نشاط عقيل يقوم يستخدم الطاقة الكهربائية لتحديد مراكز االنفعاالت واأل

به الدماغ ، بل حتى األمراض العقليـة والنفسـية والعصـبية أخـذت تـدرس عـىل ضـوء هـذه 

الكهربائية بعد أن تم تصوير الـدماغ كهربائيـا والتحـدث بـااللكرتودات إىل مراكـزه العصـبية 

درس الجـنـون وـمـن ـثـم ـتـم إـجـراء جراـحـات عـصـبية ـعـىل اـلـدائرات الكهربائـيـة يف اـلـدماغ و

كاضطراب كهربايئ يف الدماغ ومن ثم تم عالج الكثري من هذه األمـراض عـن طريـق الصـدمة 

الكهربائية والجراحة لقطـع أو إيصـال االتصـاالت بـني مركـز دمـاغي وآخـر بـل حتـى تقيـيم 

الشخصية نفسيا وتشخيص أمراضها أصبح عن طريق هذه الذبذبات التـي حتـى اليـوم لـيس 

  .  ة فيزيائية تعرفها حقيقة هناك نظرية نهائي
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والشك أن معرفة طريقة عمل الدماغ ومنهجيته وميكانزماته قـاد إىل محاولـة صـنع 

مشابه له الكرتونيا وتقنيا ، فطريقة عمل الدماغ هي طريقة توصـف بأنهـا تقـوم عـىل نظـام 

 الـدماغ ، ، وطاقة هذه الطريقة تتواصل عـرب الكهربـاء يف-السيربناطيقا–التحكم األوتوماتييك 

وهكذا أمكن بناء العقول االلكرتونية والكمبيوتر كمشابه ومقلـد لعمـل الـدماغ ، وملـا كانـت 

الكهربائية يف املادة الالعضوية ميكن تحقيق تسارع كبري فيها فقد وجدنا كمبيوترات أو عقول 

  .الكرتونية تسابق الدماغ يف عملها فتسبقه بآالف املرات ضمن سياقات حسابية معينة 

عىل أن الدماغ الحي يف اإلنسان بقي متغلبا عىل كل العقول االلكرتونيـة يف كـون أن كـل 

هذه العقول ال تستطيع أن تكتب قصيدة واحدة من الشعر الـذي يقدمـه الـدماغ اإلنسـاين الحـي 

ـدة ـانية فرـي ـية إنـس ـداع خاـص ـاذجة،  فاإلـب ـت ـس ـام كاـن ـيقية مـه ـة موـس ـاج قطـع  وال تـسـتطيع إنـت

 ع أن العقـول االلكرتونيـة قـد تسـتطيع خـزن كـل معلومـات العـامل يف قـرص مـن يف اإلنسان، ومـ

  صناعة النانوتكنولوجي الذي قد يستوعب أكرث من مليـون قـرص مـن الـذي نتعامـل معـه اليـوم، 

إال أن اصغر خلية يف الجسم الحي إذا صح التعبري، تخزن من الرشيط الورايث مـا ال يسـتوعبه مثـل 

 نضيف له قدرة اسرتجاع استذكارية حيوية خارقة يف الدماغ الحي ، ومـع هذا القرص خاصة حينام

هذا فقد طرحت فكرة تعشيق أو دمج بني قدرات الكمبيـوتر والـدماغ الحـي فـتم الحـديث عـن 

ربط ذاكرات الكرتونية مع ذاكرة الـدماغ الحـي وربـط أجهـزة الكرتونيـة لصـيانة الجسـم الـبرشي 

و خارجية فيه ،بل طرح حتى فكرة ترقيع الدماغ الحـي بآليـات والتعويض عن أية وظيفة داخلية أ

الكرتونية مربمجة تساعد يف القضاء عىل مرض أو تقوم بعمل الكرتوين مشابه للعمل املعطل حيويـا 

يف جسم اإلنسان ، فام دامت الطاقة الكهربائية هي أداة توحيد بينهام وما دام الجهـاز االلكـرتوين 

وء نظام التحكم األوتوماتييك للعضو الخاص، فإن من املمكن الوصـول إىل مبني سيربناطيقيا عىل ض

 طموح كبري ببناء جسم مـن آالت والكرتونيـات  يوضـع فوقـه دمـاغ حـي ليصـبح اإلنسـان نصـفه
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 ونصفه آلة  بقدرات كبرية ، وبـذلك يـتم الجمـع بـني قـدرات إبداعيـة للـدماغ -الدماغ-حي 

ا أساسا ال مادية وبـني طاقـة ميكانيكيـة والكرتونيـة  لجسـم الحي  التي ال ميكن تقليدها ألنه

مصنوع من مادة غـري عضـوية ، هـذا الطمـوح أنجـز كأفكـار سـينامئية ومسلسـالت للخيـال 

العلمي إال أن العمل الزال مستمرا عىل نفس املنـوال واملـنهج يف الواقـع واأليـام حبـاىل بكـل 

  .عجيب وغريب 

قـاد إىل أن يسـتطيع املشـلول امليش والحركـة عـرب إن معرفة أرسار الدماغ وعجائبـه 

توصيالت عصبية كهربائيـة للعضـو املشـلول بإيعـازات مراكـز الـدماغ املسـؤولة عـن الحركـة 

ولكن هذه مل تكن النتيجة الوحيدة بل إن عكس هذه اآللية أىت بنتائج اكـرب وهـي  املحددة ،

العصـبية دون حتـى  –كهربائيـة القدرة عىل التحكم بـالكمبيوتر مـن خـالل طاقـة الـدماغ ال

  .الحاجة إىل توصيالت سلكية 

فإذا كانت طاقة الدماغ للتحريك تنشأ يف املخ كهربائيـا ، فـيمكن تضـخيمها خارجيـا 

حتى تستطيع تحريك األشياء مبجرد التفكري بها والعزم عىل إجرائها ، وهذا ما أكده فريق مـن 

  .ا االستخدام للتحكم باألجهزة املختلفة الباحثني األمريكيني الذين قطعوا شوطا يف هذ

لقد متكن  أربعة أشخاص مبن فيهم قعيدان يستخدمان الكريس املتحرك من تحريـك 

 قطبـا ٦٤مؤرش فأرة الكمبيوتر التي يعمل بها الجهاز باستخدام غطاء للرأس مثبـت بـه نحـو 

 نتـائج الدراسـة أنـه  لقـد أظهـرت-كهربائيا  وقال العاملان جوناثان وولبو ودنيس ما كفارين 

ميكن تعليم األشخاص استخدام اإلشارات الكهربائية للدماغ من خالل تسجيلها لتحريك مؤرش 

، لقـد ارتـدى األشـخاص األربعـة الـذين خضـعوا -الفأرة  يف اتجـاهني بشـكل رسيـع ودقيـق 

هزة للتجربة غطاء رأس الكرتوين وجلسوا أمام شاشات عرض كبرية ومل تزرع يف رؤوسهم أية أج

  .بل اكتفى الباحثون بالقبعة االلكرتونية
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لقد بنيت هذه التجربـة عـىل أن نشـاط خاليـا املـخ تنـتج إشـارات كهربائيـة ميكـن 

استخدامها بواسطة األقطاب االلكرتونية لترتجم بعـد ذلـك إىل أوامـر للـتحكم يف الجهـاز ، وال 

ذا فإن األشخاص املصابني يحتاج مثل هذا النشاط الدماغي الستخدام عصب أو عضلة معينة ل

بالجلطات أو الذين يعانون من مشـاكل يف العمـود الفقـري ميكـنهم اسـتخدام غطـاء الـرأس 

  .االلكرتوين بكفاءة 

وليست هذه املرة األوىل التي يـنجح فيهـا البـاحثون يف مثـل هـذه التجـارب ، فقـد 

شـارات املـخ استخدم بعض العلامء حركـة العـني فـيام لجـأ آخـرون لطـرق أخـرى لتسـجيل إ

الكهربائية للتحكم  يف األجهزة ، بل إن فريقا من معهد أم أي يت األوريب قد صمم غطـاء رأس 

  .السليك ميكنه ترجمة اإلشارات الدماغية للتحكم يف إحدى ألعاب الكمبيوتر 

أليس هذا من عجائب الـدماغ التـي مل تخطـر عـىل ذهـن فيلسـوف أو مفكـر قىض 

  .مادي كيف ينتج عن الدماغ املادي ؟ عمره وهو يدرس العقل الال 

وإذا كانت هذه املفردات عىل املستوى الحريك فقط لكن مفـردات  الـدماغ تتجـاوز 

هذه إىل درجة القول انه ميكن زيادة معدالت الذكاء اإلنساين بربطه بالذكاء الصناعي ، حتـى 

ام لـو متـت عمليـة أن بعض العلامء أخذ يحذر من تفوق الذكاء الصناعي عىل ذكاء البرش فـي

الربط بينهام ، ففي مؤمتر ملعهد الفرادة للذكاء الصناعي حـذر العلـامء يف سـان فرانسيسـكو 

من آالت فائقة الرسعة قابلة للتفوق عىل ذكاء البرش خالل فـرتة قصـرية وقـد يتبعهـا تطـوير 

عالجـات معالجات الكرتونية برسعة الكمبيوتر لتزرع داخل األدمغة البرشية لتحفيزها عـىل م

إن املستقبل قد ينذر بوصـول البرشيـة إىل منعطـف –حديثة ، وهاهم العلامء ينذرون العامل 

ويعتقـد أن زمـن تحقـق ذلـك سـيكون –جديد يف تاريخها القادرة عىل إجـراء برمجـة ذاتيـة 

  .٢٠٢٩بحلول عام 

 لقد كانت والزالت دراسة الـدماغ الـبرشي مـن أهـم الدراسـات العلميـة والفكريـة 

 ريخ اإلنسان ، وقـد وصـلت اليـوم إىل درجـة متقدمـة جـدا فألعـاب الفيـديو يف اليابـانيف تا
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تعرض دمى وألعابا لتنشيط الدماغ عند كبار السن ، ألعاب الكرتونية تتخطـى العمـر وميكـن 

لكبار السن هناك تلقي دورة تدريب الدماغ، وتنترش يف املكتبات كتب عن الـدماغ مصـحوبة 

ع بادعاء أن الرتبيت عىل هذا الروبوت ميكن أن يقيض عىل العجز، وتقدم بأجهزة الروبوت تبا

  .البلديات برامج لتنشيط العقل لكبار السن يف إطار جهد لخفض أخطار الزهامير 

عىل أن من أحدث التقنيات يف أمريكا اليوم، هي تقنية مسح الدماغ التـي سـتدخل 

 - كـام تقـول اليس إن إن- يف سـانت ديـاغواالنتخابات األمريكية قريبا ، حيث يعكف العلامء

باستخدام نفس تقنية مسح الدماغ املتبعـة لفهـم املزيـد عـن مـرض الزهـامير والتوحـد عـىل 

اكتشاف الفوارق  واالختالفات بني الجمهوريني والدميقراطيني ، ويحاول بعـض العلـامء خـالل 

لساسـة يف سـرب أغـوار موسم االنتخابـات األمريكيـة توظيـف تقنيـة الـدماغ هـذه ملسـاعدة ا

الناخب بصورة أكرث فعالية من الوسائل املتبعة حاليا مـن عمليـات مسـح واسـتطالع ، ويتنبـأ 

العلامء أن تصبح هذه التقنية إحدى أدوات الحمالت االنتخابيـة يف الواليـات املتحـدة خـالل 

الـرتويج –األربعة أعوام املقبلة بالرغم من بعض التحفظـات األخالقيـة عـىل مـا أطلـق عليـه 

، وتعتمد هذه التقنية عىل قياس تـدفق الـدم ، فعنـدما تبـدأ خاليـا املـخ يف إطـالق -العصبي

إـشـارات يف ـجـزء ـمـن اـملـخ اـلـذي ـيـتحكم يف االنفـعـاالت تحـتـاج تـلـك الخالـيـا إىل املزـيـد ـمـن 

األوكسجني الذي ينقله الدم، عندها يلتقط الجهاز مناطق املخ النشطة يف شكل ومضات عـىل 

  .ملراقبة شاشة ا

لقد اكتشف عدد من علامء جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس بعد إخضـاع عرشة مـن 

الدميقراطيني ومثلهم من الجمهوريني للتقنية عقب مشاهدتهم لصـوريت مرشـحيهم املفضـلني 

جورج بوش وجون كريي ازديادا يف نشاط املنطقة املسـؤولة عـن الـتقمص العـاطفي وبـدأت 

ملنطقة التي تتحكم يف العواطف يف االرتفاع مع عرض صور املنافس معدالت تدفق الدم عىل ا

  .املناويء لكال املجموعتني 
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الناس يصدرون األطنـان مـن القـرارات –ويف هذا السياق قال أحد العلامء املشاركني 

أحيانا دون مربرات واضحة ، فأغلبية صنع القرارات يصـدرها العقـل الالواعـي وتقنيـة مسـح 

  .- يف املستقبل القريب لفهم واختيار السياسيني الدماغ ستستخدم

عىل أن التقدم الحاصل يف علم النانوتكنلوجي فتح آفاقا واسعة أشبه بالخرافـة منهـا 

بالعلم مبنطقه القديم، فالنـانوتكنلوجي الـذي يتعامـل مـع جزيئـات وذرات املـادة املفـردة ، 

لقـد فـاز العاملـان الفـرنيس ألـربت فـري يحاول القفز بني املادة الالعضوية واملـادة العضـوية ، 

 عىل ما يرتبط بهذا العلـم وتطبيقاتـه يف األقـراص ٢٠٠٧واألملاين بيرتغرونبغ بجائزة نوبل لعام 

الصلبة وهو أول تطبيق فعيل للعلوم النانوتكنلوجيـة، هـذا العلـم يتعامـل مـع األشـياء عـىل 

ية هي جـزء مـن بليـون مـن الثانيـة  مستوى النانو الذي يتضمن جزءا من البليون، فالنانو ثان

والنانومرت هو جزء من بليون من املليمرت وهكذا دواليك ، أي أن هذه التكنلوجيا تعد بإعطاء 

اإلنسان التحكم األقىص باملـادة حيـث اسـتطاع الـبرش اإلمسـاك بالـذرات والجزيئـات  وهـي 

مكان صـنع أي يشء مـن أي اللبنات األساسية التي تتألف منها األشياء كلها بحيث يصبح يف اإل

يشء وبأي حجم، ميكن صنع مواد ال تخطر يف البال مثل غواصة أو مركبة فضاء بحجم ال يزيد 

  .عن ظفر اإلصبع أو صنع ورق أقوى من الحديد وهكذا 

البيولوجية يعمل العلامء يف وادي السليكون عىل -ففي إطار التطبيقات التكنولوجية

ن يف األجهزة الذكية مبا فيها الروبوت ،ويتوقـع بعضـهم تكـوين محاكاة الجهاز العصبي لإلنسا

بدائل لألعصاب وأنسجة الـدماغ لتوضـع يف أجهـزة الكمبيـوتر والرجـال اآلليـني ، ويف املقابـل 

ميكن صنع ألياف متطورة لتحل محل األعصاب يف اإلنسـان ، كـام يسـعى الـبعض إىل تـدعيم 

  .ائق االلكرتونيةعمل الدماغ البرشي بأنواع متطورة من الرق
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عىل أن ابعد تصور يأيت من محاولة دمج الرتكيـب العضـوي بـالال عضـوي الـذي قـد 

جسم اإلنسان يتجدد فمعظم خالياه تحتوي : ينعكس عىل اإلنسان والكمبيوتر بالشكل التايل 

عىل خريطة الجينات الوراثية لصناعة كل خاليا الجسم املؤلف مبـدئيا مـن عرشة تريليونـات 

تقريبا ، وتستطيع كل من هذه الخاليا أخذ الصفة الستبدال نفسها كـل بضـع سـنوات ، خلية 

هنا يأيت دور تكنولوجيا النانو ألنها قد تتطور إىل حد اقتباس  تقنيات عمل الخاليا واستعاملها 

كل فرتة خصوصـا -خالياه-يف تجديد مكونات جهاز الكمبيوتر وهذا يعني أن يجدد الحاسوب 

 النانوتكنلوجي يف مزج املواد العضـوية مـع غـري العضـوية فتـترصف املكونـات إذا نجح  علم

  .االلكرتونية يف الحاسوب وكأنها خاليا فعال 

إن كمبيوتر النانو املقبل يهتم بإدخال مواد بيولوجية مـن الكائنـات الحيـة لتنـدمج 

ب والتفاعـل مـع األسالك وسائر أنواع املوصالت ما يجعل منها عنارص ذكية قادرة عىل التجـاو

بقية األجهزة التي يتألف منها الحاسوب ، مثال لنفكـر باإلمكانيـات الهائلـة للحـامض النـووي 

للوراثة الذي يحمل باليني املعلومات يف حجم فائق الصغر يف قلب الخلية ، هـل ميكـن صـنع 

ي نانو كمبيوتر يشبه الحامض النـووي وقدراتـه ـ وان تضـاف إليـه قـدرات الـذكاء االصـطناع

للحواسيب ؟ يعطي هذا السـؤال مثـاال للتطبيقـات التـي يحـاول العلـامء تحقيقهـا يف مجـال 

  .االندماج بني البيولوجيا والكمبيوتر من خالل النانو تكنلوجي

هذا هو املدى الخرايف والسـحري العجـائبي الـذي يصـل بـني الـدماغ الحـي 

 الـدماغ الحـي أبعـادا أكـرث والعقل االلكرتوين عرب النانوتكنلوجي ، والشك أن هناك يف

عمقا مام حدا باليابان أن تخصص هذا العقد من القـرن الحـادي والعرشيـن للـدماغ 

دراسة وتخصصا وتعمقا بضوء ما لديها من تقنيات الكرتونية ونانوتكنلوجية والزالت 

البحوث جارية عىل قدم وساق يف كل أنحاء العامل عن هذا الدماغ الـذي تكمـن فيـه 

  هو العقل الناتج عنـه ، وهـو رسالـلـهز اإلنسان، وفيه اكرب معجزة خلقها فرادة ومتي
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 لعباده ورس إعطائهم حرية االختيار واإلرادة دون سائر املوجـودات مـن أبسـط الـلـهتكليف 

  .ذرة يف العامل املادي إىل أعىل ملك يف العامل الروحاين عامل الغيب والشهادة عىل السواء 

 يدور هذا الكتاب أفال يستحق إذن أن يكون كتـاب قـراءة لكـل حول هذه املواضيع

  إنسان له دماغ فيه هذا التميز والفرادة؟  
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 الفصل األول
   مقاربات

  العقل-الدماغ-١
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  الكمبيوتر-الدماغ-٣
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  مقاربات –الفصل األول
  

 : العقل–الدماغ  - ١

 -  ألبحاثـه الطبيـة١٩١٢ الحائز عىل جـائزة نوبـل عـام -اريلحينام كتب الكسيس ك

لسـت فيلسـوفا ، ولكننـي رجـل علـم فقـط ( قال يف مقدمتـه -اإلنسان ذلك املجهول -كتابه 

قضيت الشطر األكرب من حيايت يف املعمـل أدرس الكائنـات الحيـة ، والشـطر البـاقي يف العـامل 

هم ، ومع ذلك فإنني ال أدعي أنني أعالج أمورا الفسيح أراقب بني اإلنسان ، وأحاول  أن افهم

   .١) خارج نطاق حقل املالحظة العلمية 

وإذا أردنا أن نفهم طبيعة العقل والدماغ يف املفهوم املعارص فإننا ميكن أن نبـدأ مبـا 

كتبه كاريل يف النصف األول من القرن العرشين يف كتابه هـذا ، حيـث أشـار إىل أن الفالسـفة 

وا حياتهم يف جميـع األزمـان والبلـدان عـىل بحـث معضـلة العالقـة بـني الـدماغ العظام أوقف

والعقل ، وهل يرجع العقل إىل فسيولوجيا الدماغ أم انه كائن ال مادي يتجاوز كـل معطيـات 

  الكيمياء والفيزياء والفسيولوجيا ؟

اط ولعل أوضح نص ميثل الفرق بني الدماغ والفكر عند كاريل جاء يف حديثـه عـن النشـ

ما هو الفكر ، ذلـك الكـائن العجيـب الـذي يعـيش يف أعـامق ذاتنـا دون أن ( العقيل حيث قال 

يستهلك أي قدر قابل للقياس من النشاط الكيميايئ ؟ هل يتصل بأشكال النشاط املعروفة ؟ هـل 

ميكن أن يكون منظم الكون؟ وانه برغم تجاهل األطباء له أهم من الضوء قطعا ؟ إن العقل مخبأ 

اخل مادة حية يهمله الفسيولوجيون واالقتصاديون  إهامال تاما ، كام ال يكاد األطباء يالحظونه بد

فهل هو نتاج الخاليا العقليـة مـثلام ينـتج البنكريـاس ...، ومع ذلك فإنه أعظم قوة يف هذا العامل 

  كـام يـأيتاألنسولني والكبد الصفراء ؟ ومن أي مواد يفرز؟ هل يأيت من مواد كانت موجودة سـلفا
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الجلوكوز من الجليوكوجني أو الفيربين من الفيربيفوجني؟ وهل يحتوي عىل نوع مـن النشـاط 

يختلف عن ذلك الذي يدرسه األطباء ويعرب عن نفسه بقـوانني أخـرى وتولـده خاليـا الغشـاء 

 أم هل يجب اعتباره كائنا غري مادي يوجد خارج الفراغ والزمن ، خـارج أبعـاد العـامل املخي ؟

   .١)الكوين ، ويدخل نفسه يف مخنا بطريقة مجهولة لنا ؟ 

إن هذه التساؤالت لعامل تجريبي وطبيب حاز عىل جـائزة نوبـل تضـع املقاربـة بـني 

العـقـل واـلـدماغ وـضـعا ـصـحيحا ـكـام كاـنـت معلوـمـات العـلـامء يف النـصـف األول ـمـن الـقـرن 

ا عـىل طـول القـرن العرشيـن مـع ولعلنا إذا تتبعنا هذه املقاربة  نجدها متتد زمنيـ. العرشين

التقدم الكبري يف علوم الدماغ واألعصاب والطب النفيس والعصبي ، حيث نجد أن احـد أطبـاء 

بـني املـخ  النفس وهو يدرس عمليات غسل الدماغ يفـرز فـرزا واضـحا بـني الـدماغ والعقـل ،

 فاملخ أو الدماغ يجب أال يغرب عن البال دوما أن املخ يشء والفكر يش آخر ،( والفكر فيقول 

إطار أو معمل أو ماكنة فسلجية مؤلفة من الخاليا واأللياف العصـبية ، أمـا الفكـر فهـو عـامل 

غريب مجهول معقد الرموز ، ال نعرف كيف يصنعه املخ ورس عالقتـه بنشـاطه ، ونحـن نـرى 

ا أنفسنا وشخصياتنا ومـدى تباينهـا عـن غريهـا ، فمنـا االنطـوايئ ومنـا الحـذر والشـكاك ومنـ

األريحي واالنبساطي والبخيل والهستريي  واملطيع واملشـاكس ، وعرشات ومئـات االختالفـات 

الشخصية التي متتد جذورها إىل الوراثة واملحيط أو الوسـط املبـارش لإلنسـان يف ادوار نضـجه 

األوىل ، فهل تتمكن أي عملية من غسل الدماغ وتحوير األفكار أن تقلـب الشـخص االنطـوايئ 

  .٢)ي واألريحي املنبسط إىل متشكك منعزل  واالنبساطي إىل حذر شديد األوهام؟إىل هستري

ـام  ـة واحــدة ـك ـل هوـي ـدماغ والعـق ـول أن اـل ـوات تـق ـىل دـع ـرد ـع ـراه ـي ـذا ـن  وهـك

 فالـدماغ عضـو والعقـل طاقـة تـرتبط بـاملحيط ، العقـل( دعا إليهـا املـاديون فيضـيف قـائال 

  

                                                 
 ١٤١ ن م ص-  ١
 ٤٠٦ غسل الدماغ ص-  ٢



 

 
٢٣

 دمـاغ ال صـلة لـه وال تفاعـل مـع املحـيط ، يحدث يف الدماغ ، لكن ال مجـال لخلـق عقـل يف

  .١)فالعقل هو نتاج اجتامعي 

فإذا ما تقدمنا أكرث مع علامء النفس والفسيولوجيني نجـد أن هـذه املقاربـة تتحـول 

أن العقل هو هـو املـخ وتسـوي ( إىل نظريات متعددة ، حيث نجد مثال النظرية الذاتية ترى 

ليات العقلية ليست إال تغريات فسيولوجية معينة تحدث بينهام، وان الحاالت  النفسية والعم

 ، هـذه ٢)يف الجهاز العصبي املركـزي أو حتـى يف املـخ فقـط ، ولـيس العقـل أكـرث مـن ذلـك 

أن ليس للعقـل مـن ( النظرية بدأت يف الخمسينات من القرن العرشين وتطورت حتى قالت 

ة العقليـة هـي ذاتهـا خصـائص معنى غري ما يحدث يف املخ من تغريات  وان خصـائص الحيـا

   .٣)الجهاز العصبي املركزي أو املخ واحداثهام

عىل أن أصحاب هذه النظرية رفضوا الفكرة السـاذجة التـي تجعـل أن هنـاك ذاتيـة 

واحدة بني العقل واملخ وأنها ذاتية منطقية رضورية، وبذلك رفضوا القول أن العقل هـو املـخ 

 هو املخ بالتعريف ، وذهبوا إىل ذاتية تجريبيـة تقـول يف معناه وخصائصه أو أن يكون العقل

أن مرد الحاالت النفسية والعقلية هي املخ وليس مثة يشء آخر ، وهم يرون أن بـني الخـربات 

  .النفسية والعقلية والتغريات الفسيولوجية يف املخ ارتباطا رضوريا 

تـه وال يوجـد يشء إن هذه الدعوة تعود إىل االعتقاد بأن كل ما بالكون مادي بطبيع

غري مادي وهم يرون أن معرفتنا الفسيولوجية إذا تطورت فحينئذ ميكننا تفسـري كـل الحـاالت 

  .النفسية والعقلية بضوئها 

                                                 
  ٤٠٧ن م ص-  ١
 ٥٢يف النفس والجسد ص-  ٢
 ٥٤ ن م ص-  ٣



 

 
٢٤

إن املفارقة بني طبيعة الفكر والعقل وبني املخ والدماغ هي يف كـون الفكـر والعقـل      

 ميكـن أن يفـرز املـخ املـادي فكـرا ال ال ماديان يف حني أن املخ والدماغ إمنا هام مـادة فكيـف

  .ماديا ؟

لقد طرحت أفكار معمقة علمية وفلسفية لحل هذه املشكلة منذ الفلسفة اليونانية 

حيث كان أرسطو يؤكد عىل ال مادية العقل والفكر ثم جاءت ثنائية ديكارت التي فرزت فـرزا 

  . والنفس طغى عىل الفلسفة إىل القرن العرشين بني الفكر والدماغ والجسم

والـيـوم نـجـد أن أـحـدث ـمـا يـطـرح يف ـهـذا املـجـال ـهـو ـمـا ـعـرب عـنـه اـحـد العـلـامء 

بعض املشاكل العلمية العويصة املرتبطة مبفهوم الوعي وواحدة من هذه ( املعارصين بالقول 

 الجسد  فقد ظل العلامء يتجـادلون ولسـنوات - الفكر أو الدماغ-املشاكل هي مشكلة الدماغ

 -أصـحاب املـذهب امليكـانييك–ن الفكر محددا بالدماغ ؟ أرص  امليكـانيكيون عدة فيام إذا كا

عىل الجواب باإليجاب ودلـيلهم عـىل ذلـك أن الـدماغ إذا مـات مـات معـه الفكـر ، أمـا مـن 

الذي يقول بان الحياة مستمدة من مبدأ حيوي -أصحاب املذهب الحيوي–يسمون بالحيويني 

زيائـيـة الكيميائـيـة ، فيـجـادلون ـبـان اـلـدماغ تعـبـري ـمـن وال تعتـمـد كلـيـا ـعـىل العملـيـات  الفي

تعابريالفكر ميتد إىل خارج حدوده ودليلهم عىل ذلك أن باإلمكان تدمري أجزاء من الدماغ فيام 

   .١) يبقى الفكر سليام 

إن ـعـدم الـقـدرة ـعـىل الـخـروج ـمـن ـهـذه الثنائـيـة ـطـرح مـفـردات جدـيـدة 

رح علامء البيولوجيـا تخريجـات معينـة وتفسريات معقدة لطبيعة هذه العالقة ، فيط

لهذه الثنائية فيقول احد العلامء تحت عنوان عقول وأمخاخ مستعرضـا وناقـدا هـذه 

ليس من مجال يتضح فيه مـدى الخلـط بـني مسـتويات التحليـل ومسـتويات (اآلراء 

 الواقع مثل ما يتضح عند مناقشة عالقة العقول باألمخاخ فاملخ بالنسـبة للتبسـيطيني 

  

                                                 
 ٩٣ الكون املرآة ص-  ١



 

 
٢٥

و يشء بيولوجي محدد ينتج من خصائصه مـا نالحظـه مـن السـلوكيات وحـاالت الفكـر أو ه

القصد التي نستنتجها من هذا السلوك والعقل ، حسب الوضع السائد يف الفلسفة الغربيـة أو 

األفكـار -الوسط هو ببساطة ما ميكن أن يرد إىل املخ ، فأحداث العقل -ما يسمى مبادية الحال

 تتسبب عن أحـداث املـخ أو ميكـن اعتبارهـا ببسـاطة وسـائل غـري -إىل ذلكواالنفعاالت وما 

   .١)علمية وغري مرضية للكالم عن هذه األحداث 

ولعل التقدم يف علم األعصاب وجراحة األعصاب كـان لـه إضـاءة معينـة عـىل هـذه 

يقـول   املسألة املعقدة  ، فهذا عامل الفسيولوجية العصبية جون أكلس الحائز عىل جائزة نوبـل 

إن ذلك املخ املحدد ذا التوصيالت املتينة توجد يف نصفه األيرس منطقة مل يقرتب منهـا بعـد ( 

بأقطاب كهربائية تسمى املخ االتصايل ، هي عىل اتصال مبـارش بعقـل غـري متجسـد يسـتطيع 

   .٢)مامرسة سيطرته عىل آلة املخ 

 ماديـة العقـل بعـد وقد توصل علم األعصاب وفسـيولوجيا األعصـاب إىل القـول بـال

التجارب التي تتم عـن الـوعي تختلـف يف نوعهـا كـل ( دراسات عديدة لخصها أكلس بالقول 

االختالف عام يحدث يف آلية األعصـاب ، ومـع ذلـك فـإن مـا يحـدث يف آليـة األعصـاب رشط 

   .٣)رضوري للتجربة وان كان هذا رشطا غري كاف 

يا األعصـاب الحـديث فنتيجـة أما تشارلس رشنغتون الـذي يعتـرب مؤسـس فسـيولوج

هكـذا ظهـر فـرق جـذري بـني ( بحوثه الرائدة يف الجهاز العصبي والـدماغ خلـص إىل القـول 

الحيـاة والعقـل ، فالحيـاة مسـألة كيميـاء وفيزيـاء أمـا العقـل فهـو يسـتعيص عـىل الكيميـاء 

   .٤)والفيزياء

                                                 
 ٣٩٣علم األحياء وااليدولوجيا والطبيعة البرشية ص-  ١
  ٤٩٤ ن م ص-  ٢
  ٢٧العلم يف منظوره الجديد ص-  ٣
 ٢٦ن م ص-  ٤



 

 
٢٦

يقـول انـه المـادي انه يقر أن أنشطة العقل تتجاوز آليات الفيزياء والكيمياء وكأنـه 

  .أيضا

لقد امتدت دراسـة النشـاط الفسـيولوجي للـدماغ فتوصـلت إىل مـا عـرب عنـه احـد 

إذا فالنشاط الفسيولوجي والكيميايئ للدماغ وفقا للنظرية العلميـة (العلامء املعارصين بقوله 

 الجديدة أمر رضوري لإلحساس متزامن معه ، ولكنه ليس اإلحساس بعينه ، واملادة وحدها ال

تـسـتطيع  أن ـتـفرس اإلدراك اـلـحيس ، ـفـالنظرة القدمـيـة تـسـتطيع أن تتـحـدث ـعـن املوـجـات 

الضوئية والتغريات الكيميائية والنبضات الكهربائية يف األعصاب ونشاط خاليا املخ  ، أمـا عـن 

عمليات اإلبصار والشم والـذوق والسـمع واللمـس ذاتهـا فلـيس عنـد املاديـة مـا تقولـه ، أن 

 حقيقة ولكنه ليس املادة وال هو من خواص املادة وليس يف مقـدور املـادة أن اإلدراك الحيس

تفرسه ، ومن هنا يخلص رشنغتون إىل أن كون وجودنا مؤلفا من عنرصين جوهريني أمر ليس 

يف تصوري ابعد احتامال بطبيعته من اقتصاره عـىل عـنرص واحـد فالنظريـة الجديـدة تفـرتض 

   .١)ن الجسم والعقل وجود عنرصين جوهريني يف اإلنسا

عىل أن أكرث من تخصص يف هذا املوضوع بتجاربه عىل الدماغ هو العامل الكندي بنفيلد 

الذي أجرى أكرث من ألف عملية تجسس وتحسس للدماغ حتـى رسـم خريطـة كاملـة تبـني مـن 

انه خاللها  مناطق الدماغ املسئولة  عن النطق والحركة وجميع الحواس الداخلية والخارجية غري 

 أن يحدد موقع العقل وال اإلرادة يف جزء من الـدماغ ، فالـدماغ عنـده -حسب اعرتافه-مل يستطع

 هو مقر اإلحساس والذاكرة والعواطف والقدرة عىل الحركة ولكنه فيام يبـدو لـيس مقـر العقـل

 أو اإلرادة، وهكذا توصل بنفيلد إىل انه ما من عمـل مـن األعـامل التـي نعزوهـا إىل العقـل قـد 

 ابتعثه التنبيه بااللكرتود أو اإلفراز الرصعي ويقول بأنه ليس يف قرشة الـدماغ أي مكـان يسـتطيع

  

                                                 
  ٣٠العلم يف منظوره الجديد ص-  ١



 

 
٢٧

التنبيه الكهربايئ فيه أن يجعـل املـريض يعتقـد أو يقـرر شـيئا ، وااللكـرتود يسـتطيع أن يثـري 

األحاسيس والذكريات غري انه ال يقدر أن يجعـل املـريض يصـطنع القيـاس املنطقـي أو يحـل 

ئل يف الجـرب بـل انـه ال يسـتطيع أن يحـدث يف الـذهن ابسـط عنـارص الفكـر املنطقـي ، مسا

ولكـنـه ال يـسـتطيع أن يجعـلـه يرـيـد وااللـكـرتود  يـسـتطيع أن يجـعـل جـسـم اـملـريض يتـحـرك 

 ، انه ال يستطيع أن يكره اإلرادة فواضح إذا أن العقل البرشي واإلرادة البرشيـة لـيس تحريكه

   .١)لهام أعضاء جسدية 

ن هنا كانت استنتاجات بنفيلد بـان هنـاك فرقـا بـني الـدماغ والعقـل فيقـول بـان م

العقل ال الدماغ هو الذي يراقب ويوجه يف آن معا ، ويقول بان توقـع آليـة الـدماغ العليـا أو 

أية مجموعة من ردود الفعل مهام بلغـت مـن التعقيـد مبـا يقـوم بـه العقـل وبـأداء جميـع 

ل انه يؤكد عىل أن تفسري العقل عىل أساس النشاط العصبي داخل وظائفه أمر محال متاما ، ب

الدماغ سيظل أمرا مستحيال كل االستحالة ، ولذلك نراه يقول بأنه اقرب إىل املنطـق أن نقـول 

  .إن العقل رمبا كان جوهرا متميزا ومختلفا عن الجسم  

 بعد أن طغـت هكذا يستنتج العلامء يف نظرتهم العلمية الجديدة يف القرن العرشين

ففي القـرن العرشيـن  تلتقـي الفيزيـاء ومبحـث األعصـاب وعلـم ( وحدة عميقة بني العلوم 

النفس اإلنساين عند املبدأ نفسه ، عدم قابليـة إرجـاع العقـل إىل مـادة وأوليـة العقـل تـربط 

نظرية النسبية مبيكانيكا الكـم ، وبحـوث الـدماغ  باالنفجـار العظـيم وشـدة القـوى النوويـة 

   .٢)م الكون بحج

 عىل أن البحث العلمي  لهذه العالقـة واملقاربـة بـني الـدماغ والعقـل واملـخ والفكـر

ـوم  ـد طــرح املفـه ـة فأعـي ـة الجزيئـي ـدمت بحــوث البيولوجـي ـرث بعــد أن تـق ـد تطــور أـك   ـق

  الكيميايئ كتفسري لنشاط الـدماغ الـذي ينـتج العقـل وخرجـت فلسـفة مـن-املادي الفيزيايئ

   

                                                 
 ٣٩ن م ص-  ١
  ١٣٦ ن م ص-  ٢



 

 
٢٨

عىل رد كل يشء إىل مجموعـة التفـاعالت  الكيميافيزياويـة، هـذه الفلسـفة هذا الطرح تقوم 

دعيت بفلسفة ليس إال وخري من ميثلها العامل الفرنيس الحائز عىل جـائزة نوبـل  بالبيولوجيـة 

مـن ( الجزيئية  ومدير معهد باستور يف باريس جاك مونود حيث يعرب عن هذا االتجاه بقوله 

تكون األجهزة الكيميائية من حيث األساس هي ذاتها يف كل من تركيبها البكترييا إىل اإلنسان ، 

إن الكائنات الحية مكائن كيميائية وكل األنظمة العضوية قابلة كليا للتفسري ...وأداء وظائفها 

   .١)بلغة التفاعالت الكيميائية املحدودة 

 كالعقـل أن مفـاهيم( العقل عىل ضوء هذه املعطيات بالقول -جي زد يونغ-ويفرس 

والوعي وحتى التفكري وكل التعابري التي تشري إىل احساسات وتجارب ذاتية هي قطعـا زائـدة 

أو غري رضورية، وأن كل ما يسمى بالظاهر العقلية ميكن وصفه بشـكل كامـل بلغـة النشـاط 

الكيميـايئ يف الـدماغ ، وان الـدماغ نفسـه يقلـص إىل كمبيـوتر مفصـل لـه أجـزاؤه –الفيزيايئ 

  ٢) بدءا من الرتانزستور واألجزاء املعدنية  العصبية

إن الواقع النهايئ يف نظر مونود ليس إال تفاعل فيزيايئ كيميايئ يف الجزيئات والذرات 

والجـسـيامت األولـيـة، وإذا ـكـان العـقـل ال يـسـتطيع أن يـكـون أـكـرث ـمـن اـضـطراب يف الخالـيـا 

حذف الكلمة ذاتها وينبنـي -سكام يقول جون لوي-العصبية يف قرشة الدماغ كان من األفضل 

عىل ذلك أن التفكري مبا فيه تفكري مونود نفسه الذي يقـوم بهـذه االكتشـافات ويـبرش بهـذه 

املسألة ال ميكن وصفه بأنه حقيقي إذا كان يتألف  من تفاعالت جزيئية فقط الن أي رد فعل 

  .كيميايئ يف خلية عصبية يف قرشة الدماغ ال يستطيع أن يؤكد أي يشء

ا يعني التخلص من العقل والتفكري مبا يعنيه من تخلـص عـامل التثمـني الفكـري وهذ

  .والرسم واألدب واملوسيقى حيث يصبح كل ذلك وهميا وظاهرة ثانوية كليا 

                                                 
 ١٤اإلنسان ذلك الكائن الفريد ص-  ١
  ٥١ ن م ص-  ٢



 

 
٢٩

-فالهدف يف نظر مونود ليس له معنى الن العقل ليس أكرث مـن عمليـات فيزيائيـة 

ء الخاليا العصبية يف قرشة الـدماغ فهـي ال كيميائية ، وملا كانت العمليات العقلية مجرد كيميا

  .تستطيع خلق هدف 

إن القول بهذه الردية ينفي القيم والواجب والحقوق والفن والدين الن كل يشء إمنا 

  .كياموي فقط وال هدف لها -هو مادة يف حالة تفاعل فيزيا

لـو  بأننا ال نتحدث عن جسد وعقل كـام ١ويرد جون لويس عىل هذه األفكار بقوله 

كانا منفصلني وكالهام وجد بنفس الطريقة ، إن األجساد توجد فعال بوصفها كيانات مادية إال 

أن العقل واقعي أو حقيقي بوصفه وظيفة وليس كـامدة عقليـة ، والعقـل يعنـي  أن الكيـان 

العضوي يفكر وال تصدر عنه ردود فعل فقط كام يفعل فأر مخترب تجـاه قطعـة مـن الجـنب ، 

منا هو الواقع الذي ال سـبيل إىل الشـك فيـه ألنـاس مـن أمثـال فرنسـيس كريـك وما ميثل أما

  .وجاكس مونود ذاتهام 

بظهور الوعي يتجأوز تطـور الحيـاة ( وهكذا تتأكد فرادة اإلنسان وكام يقول توينبي 

إن وعي اإلنسان قـد أعطـى اإلنسـان سـموا ...النفيس واالجتامعي مرحلته البيولوجية الرصفة 

نواع الكائنات األخرى ، كل هذا من خالل عقله ووعيه اللذان ال ميكن ردهـام إىل عىل جميع أ

  ) .التفاعالت الكيميافيزيأوية 

ومل تقف التفسريات الفيزياكيمياويـة مكتوفـة األيـدي أمـام دعـاة متيـز العقـل عـن 

د الدماغ وخاصة بعد االكتشافات الكبـرية لكهربائيـة الـدماغ وسـيربناطيقية سـلوكه ، لـذا فقـ

طرحت أفكار إن مل تكن علمية تجريبية فهي قريبة إليهـا ، مـن هـذه األفكـار تفسـري نشـاط 

الدماغ الشبيه بالكمبيوتر عىل انه نشـاط بـايوالكرتوين ، أي أن النشـاط يشـبه عمـل األجهـزة 

  .الكهربائية كالتلفزيون مثال لكنه عىل أساس حيوي المادي صناعي 

                                                 
 ٥٧ن م ص-  ١
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ني اإلنسـان والحيـوان تكمـن بـالقوة الخاصـة يقول بعض من فرس هذا إن الفجوة ب

التي يتمتع بها الجهاز العصبي لإلنسان ، فهي أكرث الخاليا قابلية للتعقيد والتضخم ، وان هذا 

التعقيد هو الذي جعل نشأة املخ اإلنساين ممكنة وهو الفرق األكرب بـني اإلنسـان والحيـوان ، 

 جهازه العصبي منوا خارقا ، كام كانت الحيـاة يكون اإلنسان هو الحيوان الذي منا( وعىل ذلك 

هي املادة التي منت فيها مركبات الكربون منوا خارقا ، وبعبـارة أخـرى ميكـن القـول بـان ذرة 

الكربون شذت عن غريها من الـذرات بقـدرتها عـىل تكـوين عـدد النهايـة لـه مـن املركبـات 

الخاليا بقدرتها عـىل النمـو منـوا فكانت الحياة ، وكذلك شذت الخلية العصبية عن غريها  من 

خارقا باتحادها مـع مثيالتهـا ، وبـذلك تكونـت الفصـوص املخيـة الخاصـة باإلنسـان ، ولـيس 

الشذوذ يف كلتا الحالتني صدفة أو عفوا ولكنه من غري شك نتيجة تركيبية داخلية خاصة بـذرة 

   .١)الكربون والخلية العصبية 

ملخ هو عضـو العقـل كـام تكـون العـني عضـو ا( وهكذا يستنتج دعاة هذا الرأي أن 

البرص عىل فرق بينهام إن العالقة بني فسيولوجيا العني والبرص واضحة عىل حـني أن املطابقـة 

بني فسيولوجيا املخ ووظيفة العقل ليست واضحة متاما وال تزال فسيولوجيا املخ يف حاجة إىل 

   .٢)كثري من الدرس 

ا التفسري فتظهر لديهم من خالل عمليـات القطـع أما كيفية دخول اإللكرتون إىل هذ

يف املخ التي تبني أنها ال تفقد ذاكرة اإلنسان أو علمه أي أن هنـاك دليـل عـىل أن فسـيولوجيا 

املخ مل تكـن فيزيائيـة وال كيميائيـة وال ترشيحيـة ، ومل يسـتطع احـد أن يتبـني طبيعـة هـذه 

 االلكرتونية ، هذه الخـواص متهـد الفسيولوجية حتى وقت قريب جدا عندما كشفت الخواص

  .السبيل إىل فهم فسيولوجيا املخ وعالقتها بسيكولوجيا العقل 

                                                 
 ١٣٣وحدة املعرفة ص-  ١
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عىل أن من دعا إىل هذا التفسري يستدرك انه مل يثبت بعد ثبوتا قاطعا أن عمل املـخ 

الكرتوين رصيح ولكن فسيولوجيا املخ من غري شك تقوم عىل قـوة إن مل تكـن الكرتونيـة فعـال 

بة جدا منها ، ويقول صاحب هذا الرأي مبا أن انقسام الخلية منظم تنظـيام ال ميكـن فهي قري

تصوره عىل أساس كيميايئ أو فيزيـايئ وإمنـا ميكـن تصـوره عـىل انـه الكـرتوين ، كـذلك القـوة 

  .العقلية التي يستطيعها املخ إمنا يستطيعها بقوة شبيهة غاية الشبه بالقوة االلكرتونية

ليس التفسري االلكرتوين هذا وإمنا محاولة املقاربة املمكنة بني العقل إن ما يهمنا هنا 

والدماغ فدعاة هذا الرأي يعتقدون بأن القوانني الفيزيائية والكيميائية من املستحيل أن تقدر 

عىل تفسري الذاكرة البرشية أو الحب أو الضمري الن هذه من الدقة والحد الـذي يكـون لكـل 

مادة كيميائية خاصـة بـه أو ضـغط كهـريب خـاص ، ثـم إن األعـامل فكرة أو إحساس معنوي 

العقلية العنيفة ال يصحبها زيادة يف استهالك األوكسجني مام يدل عـىل أن العمليـات العقليـة 

ليست كيميائية ،ومن املستحيل أن نتصور إنشاء شعر جميل عىل انـه عمـل كيميـايئ فيزيـايئ 

ام عىل العلامء القـدماء أن ينبـذوا الـرأي القائـل كان حت-كام يقول صاحب هذا الرأي–بذلك 

  .بان اثر تركيب املخ هو اصل وظيفة العقل 

أما بعد اكتشاف القوة االلكرتونية حينام تبني أننا نستطيع أن نؤثر يف املـواد تـأثريا ال 

يستعاد يغري من كيميائيتها وال من فيزيائيتها وإمنا يرتب الكرتوناتها ترتيبا يختزن هذا التأثري و

عندما يراد ذلك مثل رشيط التسجيل الذي هو أشبه بالذاكرة ميكن تفسري العقل عـىل ضـوئه 

أن كل مؤثر خارجي يخلق بواسطة حواسنا مسالك الكرتونية يف املخ وهـذه –،وهكذا يقولون 

املسالك نفسها تصبح طريقا معبدا للمؤثرات التي تحـدث بعـدها فتسـري فيهـا وقـد تعـرتض 

  .أخرى فتقف يف طريقها طريق مؤثرات 

 لقد وصل هـذا الـرأي إىل أن املـخ بنشـاطه االلكـرتوين يفـرز وظـائف معنويـة عـدة 

 منها الذكاء والعقـل والضـمري والتـي صـار بهـا اإلنسـان أرقـى الكائنـات الحيـة ، أمـا وظيفـة
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املعرفة فيقولون أنها وظيفة عرضية وليست حتمية وليست من رضورات الوظـائف الحيويـة 

هي ترف صادفه العقل فأوغل فيه واستعذب نتائجه وأصاب منه فوائـد كثـرية مل تكـن يف بل 

  .أول األمر واضحة أو مقصودة أو محتملة 

إن املخ بخواصـه االلكرتونيـة والكيميائيـة والفيزيائيـة والحيويـة جـامع كـل قـوانني 

فـاملخ وهـو  ( الكون وهي مركزة فيه تركيزا شديدا وهو سبب تجاوب املخ مع قـوانني الكـون

جامع القوانني الكونية كلها يف صورة مصغرة ال يعدو أن يكون عضوا نظامـه اقـرب مـا يكـون 

وكل حدث يف الكون أو كل قـانون مـن قوانينـه يجـد  يف املـخ تجاوبـا معـه / إىل نظام الكون

  .١) وتوافق النغم بني االثنني أمر محتمل جدا 

ذه الحدود فقد ظهـرت بشـكل واضـح عىل أن هذا الحديث النظري مل يقف  عند ه

يف القرن العرشين دراسات عـن الظـواهر الخارقـة لـدى بعـض النـاس مثـل التخـاطر وسـبق 

الخ وبعد دراسات عديـدة للتوثيـق ...املعرفة واالستبصار وتحريك األشياء بقوة العقل وحده  

ايئ مل يسـتطع تبني حقيقة وجود مثل هذه الظواهر ولكن التفسري العلمـي الفيزيـايئ والكيميـ

أن ـيـؤدي دوره فيـهـا فعـجـزت ـكـل معطـيـات العـلـم التجريـبـي  املـعـارصة عنـهـا وظـهـر عـلـم 

الباراسيكولوجي لتأكيد هذه الحقائق وكان مـام خلصـت إليـه هـذه الدراسـات يف تفسـرياتها 

إن الباراسكولوجي الـذي يبحـث الخـوارق البرشيـة ( للظواهر الخارقة تأكيد الحقائق التالية 

 قدميا وحديثا إمنا يربهن بشكل أسايس عىل أن هذه الخوارق البرشيـة كـان لهـا مـن املعروفة

طبيعة اإلنسان أساسـا ترجـع إليـه ، ومـن القـدرة العقليـة لإلنسـان عـىل توظيـف معطيـات 

الطبيعة لخدمته حق الوجود االستثنايئ  والسيادي لإلنسان عىل الطبيعـة ، فالباراسـيكولوجي  

 لـظـواهر وكيفـيـة ـحـدوثها وتجاوزـهـا ـملـا يعرـفـه يف الطبيـعـة ـمـنإذن يبـحـث علمـيـا بـهـذه ا

 قوانني أكدتها مخترباتها ونظرياتها املوثوقـة ، انـه علـم طبيعـي ولكنـه اسـتثنايئ ألنـه يبحـث
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ظواهر توصف أساسا بأنها استثنائية خارقة تتجاوز املعروف واالعتيادي واملألوف ، ولكنهـا يف 

فس اإلنسان وعقل اإلنسان إذا مل نقل دماغ اإلنسان نفسه الحقيقة تخضع لطبيعة اإلنسان ون

(١.   

وقد سبق لعلم النفس أن أكد أن هناك قدرات خارقـة لالشـعور يف اإلنسـان تتجـاوز 

القدرات الطبيعية للشعور والوعي ، اظهر كل ذلـك مامرسـات التنـويم املغنـاطييس والعـالج 

ه يف الجانب األمين مـن الـدماغ املسـؤول النفيس التحلييل وقد ثبت أن الالشعور ميارس نشاط

  .عن اإلميان واالنفعاالت 

كل هذا كـان خلفيـة إلبـراز قـدرات العقـل التـي تتجـاوز طبيعتـه املاديـة وقدراتـه 

  املعروفة  

العقـل تتجـاوز –عىل أن هناك شبه إجامع بني العلامء عىل أن هناك طاقة يف الدماغ 

ن يبحث تجريبيا عن هذه القدرة والطاقة الخارقـة ، كل ما هو معروف ، لذا كان البد للعلم أ

ولكن كل معطيات العلم التجريبي وحتى نظرياته وقوانينه بقيت عاجزة عن إعطاء التفسـري 

الكيميايئ والفيزيايئ لهذه الطاقة حتى تم الحـديث عـن أنهـا قـد تكـون طاقـة خامسـة غـري 

يـة وال نوويـة ضـعيفة أو قويـة معروفة علميا بعد فال هـي طاقـة كهرومغناطيسـية وال جاذب

  وهذه هي الطاقات املعروفة للعلم ، 

وهكذا بدأت سيادة طاقة غري ملموسـة وتعـرف بآثارهـا فقـط عـىل بحـوث الـدماغ 

والعقل فكانت من النظريات التفسريية املقربـة لهـا القـول بأنهـا طاقـة نشـاط بـايوالكرتوين 

  فكيف حدد هؤالء العلامء هذا التفسري ؟

إن املائة بليون خليـة عصـبية ( من بحثوا وطرحوا تفسرياتهم يقول بعض 

 التي يحتويها الدماغ اإلنساين متثل منظومة بايوكيميائيـة تتكـون مـن عـدد هائـل 

 من الرتاكيب الثانوية التي تجري بينها تفاعالت كيميائيـة معقـدة جـدا ، وتشـكل
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 يف التعقيد يتكـون مـن عـدد هائـل بايوكيميائية الدماغ أساس عمله كجهاز بايوالكرتوين غاية

وبسبب من هذه الخواص البايوالكرتونية فان الدماغ  من املنظومات  البايوالكرتونية الثانوية ،

يستطيع أن يقـوم بوظـائف شـبيهة بتلـك التـي تقـوم بهـا األجهـزة واملنظومـات االلكرتونيـة 

بكـون دوائـره ومكوناتـه الصناعية كالعقول االلكرتونيـة ، إال انـه يختلـف عـن هـذه األخـرية 

كيميائيـا ، وبالتـايل فـإن دوائـره -االلكرتونية تتكون من مادة حية تتفاعـل فـيام بينهـا الكـرتو

 ١)ومكوناته البايوالكرتونية تتجاوز يف تعقيدها إىل حد كبري تعقيد األجهزة االلكرتونية العادية 

.  

 العالية بحيث ولد أما كيف يفرسون ذلك بالدماغ الذي بلغ درجة التطور والتخصص

منظومات بايوالكرتونية بامكانها التفاعل مع الطاقات الفائقـة وكيـف تصـبح هـذه الطاقـات 

الفائقة تحت سيطرة الدماغ فيقولون بـأن معظـم الظـواهر الخارقـة للعـادة التـي تشـابه يف 

يـك ظاهرها فعاليات أو استخدامات معروفة للطاقة الكهرومغناطيسية كتوارد األفكار والتحر

الخارق للأملوف غدت غالبا نتيجة سـيطرة الـدماغ عـىل طاقـات فائقـة وبالتـايل قيـام هـذه 

الطاقات بإطاعة أوامر الدماغ ، فظاهرة تـوارد األفكـار عـىل سـبيل املثـال تشـبه عمليـة نقـل 

املعلومات السلكيا بواسطة األمواج الراديوية ، وظاهرة التحريك الخارق للأملوف متاثل تقنيـة 

 عن بعد التكنولوجية الحديثة التي شاع استعاملها يف الكثـري مـن األجهـزة الكهربائيـة التحكم

  .وااللكرتونية 

وهكذا نجدهم حينام يتعاملون مع الدماغ بغـري املفهـوم الطبـي الترشيحـي 

إن تفسري الفعاليات اإلنسانية الخارقـة ( املعروف واملتكون من خاليا عصبية يقولون 

 انيـة بـني منظومـات دماغيـة بايوالكرتونيـة فائقـة وطاقـة فائقـة للعادة كعالقة بارام

 غري برشية يعطي صورة عن الدماغ تختلف بشكل جوهري عـن صـورة هـذا العضـو
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حاليـا، إذ .. الذي يقوم عليه وعليـه وحـده علـم فسـلجة األعصـاب ..وفقا للمذهب العصبي 

بضات عصبية ومـا يصـاحبها ينص املذهب العصبي عىل أن كافة عمليات الدماغ هي نتيجة ن

من فعاليات وبالتايل فان هذا املذهب يقوم عىل أساس من االفرتاض القائل بان كل ما يدخل 

 عـىل -وكـام هـو واضـح–الدماغ إمنا يصله عن طريق الحواس االعتيادية ، إن هـذه الفرضـية 

يوالكرتونيـة خالف تام مع تفسري الفعاليات الخارقة للعادة كتفاعل بني منظومـات دماغيـة با

فائقة وطاقة فائقة غري برشية  حيث ينص هذا التفسري بشكل واضح عىل أن الحواس ليسـت 

  .١)البوابة الوحيدة ملا يدخل إىل الدماغ 

من كل ما تقدم نجد أن املقاربة بني العقل والدماغ والفكر واملخ  بقيت عـىل حالهـا 

كياموي   والفيزياوي،لباراسيكولوجيسواء عىل املستوى الفلسفي أو العلمي والسيكولوجي وا

املادي والالمادي ، وبقي التساؤل هل أن الدماغ يحتوي العقل أم أن العقل يسـتخدم الـدماغ 

  .ليقول كلمته من خالله ومن خالل اللغة والكالم املادي ؟ 

إن بعض املفكرين ربـط بـني العقـل والـروح وبعضـهم ربـط بـني الـروح والالشـعور 

النسب كل ذلك بسبب ثنائية فكرية فلسفية طغت عـىل الفكـر الـبرشي وتتعدد التسميات و

فتحولت إىل مادية وال مادية العقل مقابل التسليم مبادية الدماغ والرتكيـب الخلـوي لـه ، وال 

ميكن البحث  بالدماغ وطاقاته دون التعرض لهذه املقاربة ألخـذ فكـرة واضـحة عـن التشـابه 

مادية العقل ، بـني الخاليـا العصـبية والنشـاط البـايوالكرتوين واالختالف بني مادية الدماغ وال 

الذي توصف به فإىل أين قاد هذا البحث علامء اليوم خاصة بعد التقدم الكبري يف طبيعة فهم 

  .املادة ذاتها وتحوالتها إىل طاقة بضوء فيزياء الجسيامت الدقيقة ومعطياتها الغريبة؟ 

  اـلـدماغ والفكـر وبـضـوء طاقـات العـقـل إن مسـألة ثنائيـة اـملـادة والعقـل أو 

  غري املنظورة والتي تحدث آثارها ماديا جعلت العلـامء النفسـيني والباراسـيكولوجيني

  

                                                 
  ١٠٧ ن م ص-  ١



 

 
٣٦

يستعينون مبعطيات علم املادة بضوء مفردات الفيزياء النوويـة ومـا توصـلت إليـه بخصـوص 

ظريـة النسـبية قـد الطاقة واملادة ،فإذا سلمنا بان العقل هو طاقة والـدماغ هـو مـادة فـإن ن

أكدت اخطر حقيقة يف هذا املجال أال وهو تحول املادة إىل طاقة عرب القـانون األسـايس الـذي 

الطاقة تساوي الكتلة يف مربع رسعـة الضـوء ، وبـذلك أمكـن :عربت عنه باملعادلة التي تقول 

 الـقـول بتـحـول اـملـادة إىل طاـقـة ، ـهـذا الـحـل اـلـذي وـجـده عـلـامء اـلـنفس والفـسـيولوجيون

املعارصين ميكن عن طريقه حل ثنائية الدماغ والعقل أو املخ والفكر ،وإذا ما تعمقنا أكـرث يف 

النظريات الفيزياوية املعارصة سنجد أن نظرية الكم ميكنها املساهمة يف حل هذا اإلشـكال يف 

هذه الثنائية حينام تقول بان هناك عمليـة تتـام بـني املـادة والعقـل فهـام مظهـران لحقيقـة 

حدة فكيف عرب العلامء عن كل هذا يف إطار تفسري الطاقـة باملـادة واملـادة بالطاقـة ورفـع وا

  .الثنائية إىل تفسري أحادي؟ 

إن النقطة التي يجب االنطالق منها لتفسري واقع الطاقة واملـادة أو العقـل والـدماغ 

 بالتأكيـد هـو تستند إىل بديهية معروفة تقول بان كل ما يوجد عىل مستوى الفيزياء الدقيقة

موجود يف األنظمة البيولوجية والفكر أو العقل ميثـل تشـابهات غريبـة مـع ميكانيكـا الكـم ، 

فلقد أصبحت الكيمياء فرعا من فروع الفيزياء فهـي التـي تسـعى إىل تشـكيل بنيـة جزيئيـة 

انطالقا من الذرة ونواتها بحيث أنها حينام تتجمع تشكل مواد غري عضوية مبقـدار مـا تشـكل 

  .واد عضوية م

إن معطيات الفيزياء النووية تقول أن االلكرتونات سالبة الشحنة حينام تصطدم مـع 

البوزترون الذي هو الكرتونـات موجبـة الشـحنة فـانهام يتحـوالن إىل طاقـة وهـو مـا يسـمى 

التجريد املادي للطاقة ، كام أن الفوتونات كطاقة ميكن أن تعود فتتحول إىل الكرتونات سالبة 

فاملادة ، االلكرتونات تتحول إىل طاقة –تجسيم املادة –ة أي بوزترون وهذا يطلق عليه وموجب

فوتون، والفوتون كطاقة يتحول إىل مـادة الكرتونـات، وهـذه العمليـة معروفـة حادثـة سـواء 

  باملخترب أو يف الفضاء وقد يعرب عنها باصطدام املادة بضديد املادة أيضا؟



 

 
٣٧

طـاقوي بـني الـدماغ -نية القول بان هناك تبادل ماديوهنا يتساءل العلامء عن إمكا

تلك -والعقل وان الدماغ يرسل علبة من املوجات مشابهة لتلك الني يرسلها امليكانيك املوجي 

  . الجسيامت  -املوجات

لقد اقرتح عمالق الفيزياء الكمية فارنر هايزنربغ وجود يشء فـوق مـادي قـادر عـىل 

ل هـذه أو تلـك الجسـيمة األوليـة ، وهـذا مـا يطرحـه بعـض الوجود ذاتيا وان يتحول إىل مث

عندما يفكر الدماغ إذن من يستطيع أن يقول متى يفكر ؟ فهو يقوم بتحرير (العلامء يف قوله 

 نفسانية ، ويقصد بذلك طبعا الفكر املبدع الذي يحمل معلومات جديدة ويروم عمال -قوى–

ارا تتعلق بالحب ، هذه الروابط الخارقة التـي مبدعا جديدا ، وميكن أن يقصد باألمر أيضا أفك

جسيم  تحمله رسالة عىل مسـتوى الـنفس –ميكن أن تربط كل البرش ، من ينكر وجود موجة 

والفكر املتحرر التي بإمكانها يف بعض الحاالت أن تكون متحـررة مـن أي انـدماج متامـا مثـل 

   .١)تجاهات وتؤثر بالكون بأكمله الجسيم  بالليزر والتي تستطيع االنتشار يف كل اال–املوجة 

إن ما توصل إليه هؤالء العلامء وهم يبحثون بالظواهر الباراسـيكولوجية الخارقـة التـي 

وبعد أن أكدوا عـىل أن العقـل –مل تستطع أن تفرسها معطيات الفيزياء الكالسيكية حول الطاقة 

ـا  ـوال متاـم ـا مجـه ـزل حالـي ـزة ومل ـي ـاز األجـه ـو جـه ـ–ـه ـة الظــواهر (ول  توصــلوا إىل الـق فدراـس

الجسيم  الخاصة بالفكر هـي يشء المـادي ، وكيـان -الباراسيكولوجية تتيح لنا أن نقول أن املوجة

من غري كتلة ، ودون حقـل ،أو شـحنة وميكنهـا مـن تجـاوز رسعـة الضـوء ، إذن بإمكانهـا  إدراك 

عندما -بويل-لتي أطلقها املايض أو التنبؤ باملستقبل ، هذه الفرضية أيضا قريبة من تلك الفرضية ا

  جسم دون كتلة وبدون حقل أو شحنة  ولها رسعـة تقـارب رسعـة الضـوء ،: ابتدع فكرة النيرتينو

  

                                                 
 ٥٥الباراسيكولوجية الجديدة غدا ص-  ١



 

 
٣٨

فالنيرتينو  تجتاز دماغنا كام لو انه حيز خال وهي تجتاز األرض برمتهـا دون أن تتحـول أو أن 

    .١) تحيد عن اتجاهها مستمرة يف طريقها بكل رصانة 

عقلية تستطيع أن تتحكم باملادة بـدون ملـس مـادي مـريئ ، وقـد ثبتـت إن الطاقة ال

وأكد هذه الحقيقة الدكتور رايـن مـن جامعـة ديـوك يف -بسيكوكينزيا-هذه الظاهرة املسامة 

إن الـدماغ  قـوة (املخترب وعرب بحوث دامت خمـس وعرشون سـنة حيـث توصـل إىل القـول 

   .٢)فيزيائية تستطيع التأثري عىل املادة مبارشة 

إن ما ثبت فعال هو أن العقـل يسـتطيع الـتحكم يف الـذرات ويف اإلشـعاع وأجريـت 

تجارب عديدة عىل اليورانيـوم وملـا كانـت مفـاهيم الفيزيـاء النوويـة تتحـدث عـن موجـات 

وجسيامت املادة يف نطاق ما تحت الذرة لذا فان القوة العقلية تسـتطيع أن تثبـت وجودهـا 

ة، والشك أن هذه  الطاقة العقلية ليسـت ماديـة وان كانـت تخـرج أكرث يف مجاالتها الكهربائي

  .من مادة الدماغ وهذا يعني امكان إفراز العقل كطاقة من الدماغ كامدة 

 جـائزة نوبـل ميكنهـا أن - بـروكيل- التي حاز بهـا -نظرية التتام-إن لنظرية الفيزياء 

حيث افرتض بروكيل يف حديثه عن تعطينا ضوءا تفسرييا أدق لطاقة العقل عرب مادة الدماغ ، 

 عـىل هـذه -بـوهر-هو جسيمة وموجة يف آن معا ، وأطلق   ( املوجات املادية بان اإللكرتون 

 principle ofالصفة الثنائيـة التـي تعـد أساسـية يف الفيزيـاء الحديثـة تسـمية مبـدأ التتـام 

complementacity إن تسمية –وله وقد علق هايزنربغ عىل هذا بق– أي متمام لعضه بعضا 

التتام التي أطلقتها مدرسة كوبنهاكن تتوافق متاما مع مبدئية ثنائية املـادة والعقـل لـديكارت 

(٣.   

  أما بأويل صـاحب نظريـة الكـم فقـد عـرب عنـه يف وقـت مبكـر وقـد كـان مـن أكـرث 

  الحلول لقبـول عمليـة التـوازي بـني الـنفيس والفيزيـاوي ، أي العمليـات العقليـة والجسـدية 

  

                                                 
 ٥٥ ن م ص-  ١
  ٥٥ن م ص-  ٢
  ٤٤جذور املصادفة ص-  ٣



 

 
٣٩

متالزمة وان احدهام  يتغري بتغري اآلخر دون أن يكـون بـني سلسـلتي التغيـري عالقـة سـببية ، 

ويبدو أن العلوم الحديثة حملتنا عىل الوصول إىل استيعاب أكرث إقناعـا لهـذه العالقـة وذلـك 

من خالل استحداث مفهوم التتام يف الفيزياء نفسها وقد يكون من أكرث الحلول قبـوال هـو أن 

  . والجسد عبارة عن مظهرين متتامني لنفس الحقيقة العقل

لقد كانت وجهة نظر القرن التاسع عرش تقول بأن كـل التفـاعالت تتضـمن أجسـاما 

مادية ، لكن وجهة النظر هذه مل تدم طويال ، فنحن اليوم ندرك أن هنـاك حقـوال كاملـة غـري 

يـة الكميـة لفيزيـاء حقـل القـوى إن التفاعالت امليكانيك( مادية ، ويقول احد علامء الفيزياء 

النفسية الخارقة هي بكاملها غري مادية وهذا ما تؤكده أكرث معادالت ميكانيكـا الكـم أهميـة 

إن هذه املعادالت  ال تتطرق مطلقـا إىل كتـل متحركـة إال ..وأكرثها اعتامدا يف الوقت الحارض 

علـق عـىل وجـه التأكيـد أنها تنظم سلوك عقول تجريدية جدا، وهي يف كثري مـن الحـاالت تت

   . ١)بحقول ال مادية تضاهي يف غموضها الجذر الرتبيعي الحتامل ما 

لقد كان اكتشاف العامل الغريب للجسـيامت وتناقضـاتها دور ا كبـريا يف توضـيح الصـلة 

املفقودة بني املادة والعقل  فجسيم النيرتينو املسمى الجسـيم الشـبح الـذي تنبـأ بوجـوده عـىل 

 وثم اصطياده يف املخترب بعد خمسـة وعرشيـن عامـا ، ١٩٣٠لف كانك بأويل عام أسس نظرية وو

هذا الجسيم ال ميتلك أي خصائص فيزياوية فهو عديم الكتلة وال ميتلك شحنة كهربائية أو حقـال 

مغناطيسيا لذا فهو ال يتأثر بالجاذبية كام ال ميكـن أن يتـأثر بـالحقول املغناطيسـية والكهربائيـة 

خرى أثناء طريانه بقربهم وهو ال يتوقف إال عند تصادمه تقابال وبشكل مبارش مـع للجسيامت األ

جسيم أويل آخر ، وقد لقب بالجسيم الشـيح لهـذه الغرابـة يف صـفاته ، ومـن هنـا طـرح بعـض 

  العلامء إمكانية وجود جسيامت قد تسهم يف توضيح الصلة املفقودة بني املـادة والعقـل وهكـذا 

  

                                                 
  ٤٦ ن م ص-  ١



 

 
٤٠

العقـل كينونـة كونيـة أو تفاعـل مامثـل لتفـاعالت  (  يقول بان -فريسوف-ليكوجدنا العامل الف

 مادة – تتعادل بواسطته -معامل للتحول–القوى بالكهربائية أو قوى الجذب والبد من وجود 

 مع الكيانات األخرى للعامل الفيزياوي ، وأشار أيضا إىل امكان وجـود جسـيامت أوليـة -العقل

 وهـي  متتلـك خـواص تشـابه نوعـا مـا خـواص  mindonsماينـدوز  ملادة العقل أطلق عليها 

   .١) النيرتينو

وبعض العلـامء طـرح صـورة لهـذه الكينونـة يف العمليـات النفسـية فاعتربهـا صـفة 

  .شكلية أكرث منها جسيمية 

عقلية –ولو عدنا إىل علامء الفسيولوجيا العصبية فإننا سرنى تأكيدا عىل وجود طاقة 

 الـذي -كـري ولـرت-ها تحقيق  التأثري املادي ، فهذا العـامل الربيطـاين  الـدكتورغري مرئية بامكان

إن تسخري ماكنة كهربائية بفعل  ( ١٩٦٠أجرى اختبارات عديدة عىل هذه الحقيقة يقول عام 

إرادي ميكن للمرء أن يؤثر عىل أحـداث خارجيـة مـن دون حركـة أو فعـل علنـي وذلـك عـرب 

  .٢)دماغ الشخص نفسه موجات كهربائية غري محسوسة ل

من كل ما تقدم وبعد دراسـات عديـدة عـىل مسـتوى فيزيـاء الجسـيامت  الدقيقـة 

  يلخص وجهة نظره بافرتاض وجود طاقة خامسة - سايرل بريت-وطاقات العقل  نرى أن الرس

إن الفيزياء املعارصة اعرتفت بأربعة أمناط مـن القـوى ( غري معروفة فيزيائيا يف العقل فيقول 

القوة الشديدة والقوى الكهرومغناطيسية والقوى الضعيفة وقوى الجـذب الكـتيل وكلهـا هي 

تخضع لقوانني خاصة بها ، لكن ليس هناك استحالة مقررة سلفا متنعنا من افرتاض نظام آخـر 

  .٣)أو منط آخر من التفاعل بل إننا بانتظار مزيد من البحوث املكثفة

                                                 
 ٥١ ن م ص-  ١
  ١٠٠ ن م ص-  ٢
 ١٠٦ن م ص-  ٣



 

 
٤١

لعلامء السوفييت الذين بحثوا غوامض الطاقة ويلتقي هذا الطرح مع ما يتحدث به ا

الباراسيكولوجية بحثا دقيقا وتحدثوا عن ما يسمونه الطاقة الحيوية حتى أنهـم طـالبوا ببنـاء 

 - أ ن منـدليا نوفسـيك -جهاز طاقوي لفسيولوجية األعضاء اإلنسانية وقـد تحـدث الربوفسـور

ولكن ما هـذه (هذه الطاقة فقال  املختص بالعلوم الطبية عن بحوث العلامء السوفييت عن 

الطاقة التي تتضمن يف محتوياتها كل األنواع املعروفـة عـن الطاقـة ولكنهـا بـنفس الوقـت ال 

تتميز وال تترصف كام يترصف أي نوع منها ، لقد وصفت الهند القدمية تصورا خاصا بخصوص 

لها الخـاص مـن بنـى الطاقة باعتقادها إن كل واحدة من الطاقات املعروفة لدينا مبنية بشـك

خاصة جزيئات الطاقة ومن هنا نسمع هذه األيـام مـا يقـال عـن التـداخل املتبـادل بأشـكال 

   ١)الطاقة 

الذاتيـة الوجـود والتـي ال يـزال ..ما هي هذه الطاقة املنقذة الغامضـة –ثم يتساءل 

 اكـور ك ا-لقد توصل العلامء السوفييت (الكثري من العلامء يضعونها موضع الشك ؟ ويجيب 

 إىل وجـود مجـال - بوكوليـابيف وا اكوديكـون-مشـاركة مـع الكاتـب-فيجيم  وفيكازنـاجيف 

طاقوي حول الكائنات الحية يف مستويات متباينة من التطور ، مـن مكونـات هـذه املجـاالت 

حصلوا عمليا عىل جميع أشكال الطاقة الحيوية املعروفة لدى الفيزيائيني ، لقـد تعـود العـامل 

عرتاف بكل ما تظهره األجهزة أما جهاز مجال الطاقة الحيوية فقد سكتوا عنه لحد الحديث اال

   .٢)اآلن 

  

  

  

                                                 
 ١٦- ١٥اصغي إىل أصابعي ص-  ١
 ١١ن م ص-  ٢



 

 
٤٢

  الشخصية-الدماغ - ٢
  

حينام تحدث األطباء منذ ابقراط وحتى القرن العرشين عن طبيعة الدماغ قالوا بـان 

سان وشخصيته خاليا اإلنسان تتغري ،متوت وتولد بدلها خاليا أخرى إال الدماغ الن كل خربة اإلن

مبنية عىل وحدة معلوماتية  تبنى يف ذاكرته ، فالذاكرة هي وحدة الشخصية وملا كان اإلنسان 

يبقى هو هو  عىل طول حياته لذا فال ميكن القول أن خاليا  الدماغ متوت وتولد مكانها خاليـا 

صـال ،  سوف تتغري معها وهو مـا لـيس حا-ذاكرة اإلنسان-أخرى ، ألن معنى هذا أن شخصية 

من هنا كانت املعلومات الطبية تقف عند حدود خاليـا الـدماغ فتجعلهـا باقيـة طـول حيـاة 

الفرد وتغتني باملعلومات عرب ذاكرته التي تحول مامرسة حياته إىل ماض عرب هـذه الـذكريات 

  .املخزونة 

إذن فإن شخصية اإلنسان وليدة ذاكرته ، وذاكرته وليدة دماغه وقدرتـه عـىل الخـزن 

  .هنا ميكننا أن نفهم طبيعة الشخصية من خالل الدماغ كذاكرة أوال ومن 

عىل أن العلم الحديث يف نهاية القرن العرشين اثبت إن خاليا الدماغ متـوت وينمـو  

بدلها خاليا جديدة ، ومع هذا فإن شخصية اإلنسان بقيت الن طريقة عمل الدماغ معلوماتيـا 

يا بديلة بـنفس نشـاطها من الخاليا حتى تقوم خالهي طريقة هولوغرافية فام أن يعطل جزء 

وهذه أحدث نظريات تحليل املعلومات والذاكرة طبيا ، فالذاكرة لـيس لهـا موقـع  وكأنها هي

واحد يف الدماغ كام أثبتت دراسات بنفيلد بل أن الدماغ كله يتوزع املعلومات والـذاكرة مـام 

  .جزاء دماغه يحافظ عىل وحدة شخصية اإلنسان مهام تلف من بعض أ

إن لجسدنا وحدة عضـوية الن الجملـة العصـبية ( يقول علامء النفس الفسيولوجي 

ـه  ـى علـي ـذي تبـن ـاس اـل ـي األـس ـوية ـه ـدة  العـض ـذه الوـح ـا ، وـه ـه وتجمعـه ـنظم انطباعاـت   ـت

ـدت  ـة فـق ـواع الحـي ـد بـعـض األـن ـه عـن ـوع العـصـبي وحدـت ـد املجـم ـية إذا فـق ـدة الشخـص   وـح

  



 

 
٤٣

   ١)ك كانت وحدة الشخصية تابعة ملركزية الجملة العصبية الشعور الواضح لشخصيتها ، ولذل

ولو عدنا إىل معطيات تحديد الشخصية وسـامتها كـام ذكرهـا ابقـراط لوجـدنا أنهـا 

تقوم عىل طبيعة افـرازات  الرتكيـب العصـبي والغـددي يف الجسـم ، أي طبيعـة يـتحكم بهـا 

صـية بنـاء عـىل هـذه االفـرازات الدماغ أوال وأخريا ، لقد حدد ابقراط أربعة أمنـاط مـن الشخ

وغلبتها يف شخصية عن شخصية أخرى ، فتحدث عن الشخصية الدمويـة والشخصـية املراريـة 

فـالنمط الـدموي نـاجم عـن زيـادة يف ( الصفراء والشخصية السوداوية والشخصية البلغميـة 

ناجم عن زيادة إنتاج الدم وهو يؤدي إىل التفاؤل واالنرشاح والنشاط، أما املزاج املراري  فهم 

العصارة الصفراء وهو يؤدي إىل املزاج العصبي الحاد والحار وإىل العنف ، والنمط السـوداوي 

املـزاج -ناجم عن زيادة العصارة السوداء يف الكبد وهذا يؤدي إىل التشـاؤم والغـم واالكتئـاب 

لحلـق  والـنمط البلغمـي فهـو نـاجم عـن االفـرازات البلغميـة يف منطقـة الفـم وا-السوداوي

   .٢)والبلعوم ووفرة هذه االفرازات تؤدي إىل برود الهمة وفتور الحركة والكسل والخمول 

وبغض النظر عن دقة هذه املعلومات اليوم إال أن األساس كان هو وصف الشخصية 

بطابع غلبة عنرص من عنارص الجسم الداخليـة وافرازاتـه أي طبـع الشخصـية بطـابع كيميـاء 

  . بعضها عىل بعضالجسم الداخلية وغلبة

وحتى اليوم نجدان علامء الـنفس االكليـنيك يؤكـدون عـىل العوامـل التكوينيـة 

عـىل الـرغم ( للشخصية التي يرجعونها أيضا إىل الجهاز الغددي والعصبي حيث يقولون 

  من ان الشخصـية هـي موضـوع لدراسـة سـيكولوجية إال أننـا ال نسـتطيع أن ننكـر اثـر

  

                                                 
  ٣٨٣علم التفس   صليبيا ص-  ١
  ٤النفس ص-  ٢



 

 
٤٤

لوجية يف تكوين شخصية الفرد أو بعبارة أدق يف تشكيلها وتلوينهـا إىل العوامل التكوينية البيو

    ١) حد ما ، ونعني بذلك العوامل واملقومات حالة الجهاز الغددي والعصبي 

ـى أن ـا حـت ـد الشخـصـية وقياـسـها ـهـو مـسـألة مـسـلم بـه  والـشـك أن ـصـعوبة تحدـي

بدقـة لعـدم تطابقهـا مـع االنرثبولوجيني يتفقون مع علامء النفس عىل صعوبة هذا التحديـد 

ـة أو بـسـيطة   ـن ( ـسـمة واـحـدة معيـن ـة ـم ـد ـعـىل خاـصـية أو مجموـع فالشخـصـية  ال تعتـم

الخصائص فقط ، بل عىل تفاعلها كلها بعضها مع البعض اآلخر يف الفرد ومع تعقيـدات واقـع 

فالشخصية حتى إذا أمكن قيـاس سـمة الـذكاء فيهـا . ٢)الحياة التي يعيشها الفرد يف مجتمعه 

لكن الشخصية مسألة اعقد للجوانب العديدة التي تتألف منهـا ( ضل االختيارات املصممة بف

   .٣)مام ال يسمح بإخضاعها إىل أي مقياس 

إن لكـل فـرد شخصـية جوهريـة ( لقد تأكد للدارسني يف منو شخصية الفرد اجتامعيا 

 النمو يستمر حتـى تتأثر باملحيط االجتامعي وأحداثه دون أن تفقد خصوصيتها الفردية ، وان

 وهـذا يعنـي أن التفاعـل ٤)سن متأخرة للفرد وال يتوقف كام كان متصورا عند سـن املراهقـة

  املزدوج بني الطبيعة والتنشئة هو املسئول عن تفرد كل واحد منا نحن البرش 

وهذا يؤكد حقيقة تأثر الشخصـية بالـدماغ الـذي يحفـظ اسـتجابات تكيفيـة وتعليميـة عـرب    

قدار ما يتحكم بافرازاته بطبيعة بنيوية للشخصية ، بل ثبت أن الكيمياء الدماغية الناتجة عن الذاكرة مب

إن كيمياء الدماغ الحقيقية  تتبدل بفعـل الـتعلم ، ونظـرا (التعلم تؤثر تأثريا مبارشا يف اكوين الشخصية 

  هـذا التميـز فتولـدلتفرد هذه الكيمياء الدماغية يف كل إنسـان فـإن نتـائج الـتعلم تتفاعـل مـن خـالل 

  

                                                 
 ١٣٦علم النفس االكلينيك ص-  ١
  ١٨٧االنرثبولوجية النفسية ص-  ٢
 ١٨٩ن م ص-  ٣
 ٣٠منو شخصية الفرد والخربة االجتامعية ص-  ٤



 

 
٤٥

 اختالفات فردية متزايـدة ، ومـن املـرجح أن هـذا التنـوع الفـردي يخـدم دميومـة الشخصـية 

    ١)وبقاءها 

قدرتنا العظيمة عـىل الـتعلم تعنـي أن السـلوك ميكـن أن يصـدر (ويؤكد العلامء أن 

تلـف قدرا من املرونة بحيث يسمح بالبقـاء يف أصـناف ال حرص لهـا مـن البيئـة ويف وجـه مخ

التقلبات البيئية وهي تعني أيضا املدة الطويلة التي يستغرقها تعلمنا واعتامدنا الكامـل عـىل 

  .٢)الكبار يف طفولتنا 

وسواء قلنا أن افـرازات الغـدد والرتكيـب العصـبي وذبذباتـه الكهربائيـة وتوصـيالته 

والتـدريب هـي الكيميائية هي املؤثر  األول لطـابع الشخصـية أو قلنـا أن التعلـيم والتكيـف 

املؤثر الثاين يف رسم سامتها ، فإن الدماغ هو الوسط الذي تجتمع فيه هـذه املـؤثرات يف بنـاء 

ومنو ومنط الشخصية ، فكل حياة اإلنسان املاضية هي خربة وذاكرة ومؤثر يف السلوك الالحـق 

اـلـذي يرـسـم الشخـصـية  وـهـام ـمـن أنـشـطة اـلـدماغ وذاكرـتـه ،وـكـل اـلـدوافع الفـسـيولوجية 

لبايلوجية هي مام يسكن ويتحرك من خالل الدماغ وطبيعته املنعكسة عىل منط الشخصـية وا

.  

عىل أن التقدم العلمي يف البيولوجية الجزيئية واكتشاف مفردات الخريطة للجينـوم 

البرشي قد دفع بالدراسات املتعلقة بالسلوك والشخصية عرب الدماغ والرتكيب الجينـي لـه إىل 

مية وتجريبية من الدراسات اإلنسانية السابقة فامذا تقول الجينـات عـن أمام وبشكل أكرث عل

طبيعة العالقة بني الدماغ والشخصية ؟ وهل الجينات هي التي تحدد الشخصية صحة ومرضا 

  وسلوكا سويا أو مرضيا أم أن الدماغ يلعب الدور األكرب يف كل هذا ؟

ـل اكتشــاف خريطــة ا ـا قـب ـامء البيولوجـي ـان حــديث عـل ـد ـك ـبرشي لـق ـوم اـل   لجيـن

  اـلـذي تـحـددت فيـهـا جيـنـات خاـصـة للـسـلوك والشخـصـية ، ـيـدور ـعـىل ـمـا يـسـمى الحتمـيـة

  

                                                 
 ٥٧ن م ص-  ١
 ٨٥ص ن م -  ٢



 

 
٤٦

البيولوجية ولكن بشكل عام ، حيـث كـان هـؤالء العلـامء يـذهبون إىل أن الطبيعـة البرشيـة 

الكائن الحي هو رغم كل يشء مجرد طريقة د ن ا يف ( مثبتة يف جيناتنا وهم يؤكدون عىل أن 

ء آخر من د ن ا وان كل يشء موجود يف الجني وفقـا ملبـدأ التخلـق السـبقي الـذي صنع جزي

   .١) ظل يجري كالسلسلة عرب قرون عديدة من الفكر التبسيطي 

وإذا كان هذا الرأي قبل اكتشاف جينـات السـلوك والشخصـية يف خريطـة الجينـوم 

 تـذهب إىل أن الجـني زائـدا البرشي الحديثة إال أن هناك آراء أخرى للبيولوجيني االجتامعيـني

العالقـة ( البيئة هام من يحدد طبيعة اإلنسان وسلوكه وشخصيته ،وتذهب هذه اآلراء إىل أن 

بني الكائن الحي والبيئة ليست مجرد عالقة تفاعل بني عوامل داخلية وخارجية ،ولكنها عالقة 

  ٢)تفاعل لنمو جديل للكائن الحي ووسطه إذ يستجيب كل منها لآلخر

تفاعلية تتخذ نقطة بدايتها من تركيب ورايث مستقل ذاتيا وعـامل فيزيـايئ مسـتقل فال

ولكـن  ذاتيا ثم تصف الكائن الحي الذي سينمو من هذا املزيج من الرتكيب الـورايث والبيئـة ،

هذه التفاعلية ال تعرتف بان الكائن الحي النامي يقوم بإعادة تنظري ما يتعلق بهـذه العمليـة 

  .العامل الخارجي وتحديدهمن جوانب ذلك 

وال شك أن الوسط الذي تلتقي عنده هذه التفاعلية بني البيولوجية كجينات والبيئـة 

كتعليم واجتامع هو الدماغ الذي ميلك األول كخلقة بدئيـة سـابقة ويهضـم الثـاين كاكتسـاب 

  وخربة وتدريب وذاكرة وتكيف ،

ـه ـمـن جي ـا ـعـرب عـن ـوم اـلـبرشي وـم ـات للـسـلوك إن اكتـشـاف خريـطـة الجيـن ـن

وللشخصية وكل ما له عالقة بهام يجعـل حـديث توسـط الـدماغ بـني الـورايث كجينـات 

  فـام الـذي يتميـز بـه الـدماغ مـن تركيـب جينـي. والبيئة املكتسبة حديثا علميا صادقا

  

                                                 
  ٨٥علم األحياء وااليدولوجيا والطبيعة البرشية ص-  ١
  ٣٨٤م ص . ن٢



 

 
٤٧

أوال لينعكس عىل السلوك ومن افرازات لغدد وهرمونات تؤثر فعال يف تحديـد سـمة وطبيعـة 

  ا ثانيا ؟الشخصية التي تحمله

إن املنطلق األول الذي حددت مبوجبه الشخصية عىل ضوء الرتكيب الجيني لإلنسـان 

من أنا ؟ أنا كائن بيولوجي جمعتني معـا جينـايت ، فهـي قـد وصـفت ( هو منطلق عام يقول 

شكيل وأعطتني أصابعي الخمس يف كل يد ،واثنتني وثالثني سنا يف فمي ،وأرست قدريت لغويـا 

ب من نصف قدرة ذكايئ ،وعندما أتذكر شيئا فان جينـايت هـي التـي تفعـل يل ،وعينت ما يقر

ذلك ،فتضغط زر تشغيل منظومة كريب لتخزين الذاكرة ،وهي التي بنـت مخـا وأوكلـت لـه 

مسؤولية القيام بالواجبات اليومية وهي قد أعطتني أيضا انطباعا واضحا بأنني حـر يف اتخـاذ 

لويك ويخـربين أي اسـتبطان بسـيط أن مـا مـن يش ال قراري الخـاص فـيام يتعلـق بطريقـة سـ

وباملثل ال يوجد ما يفـرض عـيل أننـي يجـب أن افعـل أمـرا  أستطيع أن امنع نفيس عن فعله،

   ١)وليس أمرا آخرا 

هذا هو املنظور العام واملعطى العام لكل إنسان ، وهـذه هـي اآلليـات البيولوجيـة 

سـان كجسـد قـائم عـىل برنـامج جينـي محـدد والفسيولوجية الطبيعية والفطرية لوصف اإلن

  .بالفطرة والوراثة

أما من حيث املنطلق التفصييل ملامرسة كل هـذه األعضـاء واجباتهـا وفعلهـا وردود 

فعلها  أما العمق الفسيولوجي والرتكيب العصبي والهرمونات الكيامئيـة التـي تحـدث داخـل 

هارها للشخصية فيتم الحديث عنهـا املخ البرشي ومن  وجهة نظر علامء الجينوم البرشي وإظ

  .بشكل يفسح مجاال للتأثريات  البيئية واالجتامعية يف السلوك والشخصية 

إن ـهـذا املنطـلـق يتـحـدث ـعـن تركيـبـات كيميائـيـة ـتـؤثر يف الشخـصـية ـعـرب 

  الجينوم البرشي ويتحدث عن أن الجينات ليسـت هـي التـي تـتحكم كليـا بالسـلوك 

  

                                                 
 ٣٤٦ الجينوم  ص ١



 

 
٤٨

ا حتميا مبجرد وجودهـا لخلـق سـلوك معـني ،بـل تتحـدث عـن أي أن تكون ناتج والشخصية،

الدماغ الذي تخلقه الجينات للقيام بالتوسط بني الجينات الوراثية والبيئة االجتامعية بـاملعنى 

الذي يتحدث العلامء عن الدوبامني والسريوتونني بعـد أن يؤكـدوا عـىل حقيقـة وجـود عرشة 

  .مع التباين يف الشخصيةجينات تتساوى يف األهمية يتوافق بنيانها 

إن علامء الجينات يتحدثون عن الدوبامني باعتباره الحافز الكياميئ للمخ ويتحـدثون 

عن السريوتونني باعتباره املظهر الكياميئ للشخصية كام يتحدثون عن أن كيمياء املخ يـنعكس 

تتمتـع إنهم يتحدثون عـن أن الشخصـيات القائـدة .عىل الفرد بحيث يصبح مجرما أو صالحا 

برتكيزات عالية مـن السـريوتونني وتـنخفض هـذه املسـتويات عنـدما يصـبح الشـخص ضـجرا 

  .بسهولة ويكرث التامسه ملغامرات جديدة ويف هذا يكمن سبب االختالف يف الشخصية 

در عنـدهم ٤إن األفراد الذين لديهم جينات طويلـة مـن نـوع د(وهم يقولون أيضا 

هم اتخاذ طريقة تناول للحياة فيها مغامرة أكرث ليحصـلوا استجابة منخفضة للدوبامني ويلزم ل

عىل طنني الدوبامني نفسه الذي يحصل عليه األفراد ذوو الجينات القصرية من أشـياء بسـيطة 

وهـم يؤكـدون  ١)،وهم يف بحثهم عن عوامل الطنني هذه ينمون شخصـيات ملتمسـة للجـدة

 واالكتئـاب وتسـتطيع حتـى أن تحـول يخفف من القلـق(زيادة السريوتونني يف املخ (عىل أن 

   ٢)األفراد العاديني بصورة معقولة إىل متفائلني 

  ويؤكد هؤالء العلامء أن هناك صلة بني الكولسرتول املنخفض والعنف تتضـمن 

  والحقيقـة أن انخفـاض مسـتوى السـريوتونني هـو عامـل تنبـؤ ( دورا يلعبه السريوتونني

  

  

                                                 
  ١٩٣م ص . ن١
  ١٩٧م ص . ن٢
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 هو عامـل تنبـؤ دقيـق لالنـدفاع إىل الجرميـة أو االنتحـار أو دقيق بالعدوانية يف القرود مثلام

    .١) العراك أو الحرق املتعمد عند البرش

يضـغط  بيئـي،_إن جميع هذه التفصيالت تعمل إذا مل يكن هنـاك تـأثري اجتامعـي 

عليها وإذا مل يكن هنـاك دمـاغ ميـتص معلومـات وتـأثريات ،واسـتجابات معينـة،إنها يف حالـة 

 حالة فعل وانفعال ،إنها معطى أويل وأرضية للفعل،ومن هنا طرحـت املفـردات سكونية ال يف

االجتامعية والتأثريات الخارجية لتشغيل هـذه اآلليـات وبالتـايل دخلـت البيئـة عـرب اكتسـاب 

  .الدماغ ملفرداتها عىل العمل

وك وإذا ما نزلنا إىل الواقع العقيل التفصييل لتوسط املخ بني الجينات الفطرية والسـل

الحقيقة أن املزاج والعقل والشخصـية والسـلوك تتحـدد اجتامعيـا ( املطلوب بيئيا نجد القول

،ولكن هذا ال يعني أنها ال تتحدد بيولوجيـا ذلـك أن التـأثريات االجتامعيـة تعمـل مـن خـالل 

  إذن فان تشغيل الجينات يتم عن طريـق خـارجي ومـؤثر بيئـي ٢)تشغيل وإيقاف الجينات 

ي ،فالضغط يستطيع مثال أن يغري من تعبري الجينات ،وهذا ميكنه أن يؤثر يف واجتامعي خارج

يتشـكل _ كـام يقـول علـامء الجينـات _االستجابة للضغط وهلـم جـرا، إن رد فعـل الضـغط 

بجينات تحت تأثري نزوات من البيئة االجتامعية وليس العكس ،فإذا كانت الجينـات تسـتطيع 

وهذه سببية دائريـة ،بـل إنهـم  ضا يستطيع التأثري بالجينات،التأثري يف السلوك فان السلوك أي

يذهبون أيعد من ذلك إىل القول بان من املمكن أن تحث الجينات عىل التغري بوسـاطة فعـل 

واع وإرادي وبإرادة حرة فنحن ابعد من أن نكون قابعني تحت رحمة جيناتنا الجبـارة بـل إن 

  .متنا جيناتنا كثريا ما تكون هي القابعة تحت رح

ـه ـاملخ تخلـق ـور، ـف ـذه األـم ـل ـه ـوم بـك ـذي يـق ـو اـل ـخ ـه ـدماغ أو اـمل ـك أن اـل   وال ـش

   الجينات وهو ال يكون جيدا إال مبثل جودة تصميمه الفطـري وقـد انكتـب يف الجينـات لـب

  

                                                 
 ٢٠٠م ص . ن١
  ٢٠١م ص . ن٢



 

 
٥٠

أن املـخ آلـة صـممت لتعـدل بـالخربة ورس طريقـة ذلـك هـو اكـرب التحـديات (الحقيقة مـن 

إن عالقـة .. ال شك أن املخ أروع نصـب أقـيم لقـدرات الجينـات ،إال انه...للبيولوجية الحديثة 

   ١)القائد العظيم انه يعرف متى يعطي تفويضا ،والجينوم قد عرف متى يعطي تفويضا

اسـتخالص املعلومـات يف (لقد ابتكر الجينوم ماكنة ذات رسعة جيدة تكون مهمتهـا 

نا باألمر عندما تكون أيدينا سـاخنة سلوك ،هذه املاكينة هي املخ ،ميدنا الجينوم بأعصاب تخرب

  )..ويوفر لنا املخ الفعل لرنفع أيدينا عن قمة املوقد 

إن حقيقـة مـا (وهكذا نستطيع أن نلخص نظرة علامء الجينوم إىل الشخصية بالقول 

نسميه بالشخصية هي إىل حـد لـه اعتبـار مسـالة كيميـاء مـخ ،وهنـاك العديـد مـن الطـرق 

أي -ن تـكـون هـنـاك عالـقـة ـبـني ـهـذه اـملـادة الكيمـيـاء الواـحـدة املختلـفـة الـتـي ميـكـن بـهـا أ

وـهـذه ـبـدورها تـقـع ـفـوق العدـيـد ـمـن   واالختالـفـات الفطرـيـة يف الشخـصـية ،-الـسـريوتونني

الطرائق املختلفة التي تستجيب بها منظومـة السـريوتونني يف املـخ للتـأثريات الخارجيـة مثـل 

ة مـن اآلخـرين لـبعض اإلشـارات االجتامعيـة اإلشارات االجتامعية وبعض األفراد أكرث حساسـي

وهذا هو واقع الجينات والبيئات ،متاهة من تفاعالت معقـدة فـيام بينهـا وليسـت بالحتميـة 

ذات االتجاه الواحد فالسلوك االجتامعـي لـيس بعـض سلسـلة خارجيـة مـن األحـداث تأخـذ 

   .٢)ب لهذا السلوك عقولنا وأجسادنا ال ينتج عنها سلوك اجتامعي فحسب وإمنا أيضا لتستجي

  إذن مـهـام كـنـا نـحـن اـلـبرش مـحـددين تحدـيـدا مدهـشـا حـسـب أواـمـر جيناتـنـا ،إال 

أننا نتحـدد اكـرب مبـا نتعلمـه مـن حياتنـا ،فـالجينوم كمبيـوتر معـالج للمعلومـات يسـتخلص 

معلومات مفيدة من العامل باالنتخاب  الطبيعـي ويجسـد هـذه املعلومـات يف تعميامتـه ثـم 

  اـملـخ الـتـي يفوـضـها برسـعـة االـسـتجابة والعـمـل ـبـالخربة املعلوماتـيـة ـهـذه ، يعطيـهـا ملاكـنـة 

  

                                                 
  ٢٦٦م ص . ن١
 ٢٠٢م ص .  ن ٢



 

 
٥١

وهكذا نستطيع أن نضع الدماغ أو املخ يف الوسـط الـذي يجمـع الفطـرة الجينيـة مـع البيئـة 

  .املكتسبة  لقيادة اإلنسان وسلوك اإلنسان وتحديد شخصية اإلنسان 

كـس لـدى علـامء الـنفس ولو أخذنا نشـاطا واحـدا مـن نشـاطات الـدماغ الـذي يع

شخصية اإلنسان أكرث من غريه لوجدنا ذلك يف الذاكرة ، حيـث يقـول علـامء الـنفس يف قيمـة 

فاإلدراك ال يقوم عىل تذكر الصورة السـابقة كـام أن الشخصـية ال تقـوم إال ( الذاكرة لإلنسان 

سـبت العـادات وال عىل تذكر املايض  فلوال الذاكرة ملا تكونت الشخصية وال تم اإلدراك وال اكت

أمكن التخيل والحكم واالستدالل ، وكلام كانت الذاكرة  أقوى كان العقل أوسع وأغنى والذين 

ميارسون األعامل العقلية محتاجون إىل الذاكرة أكرث من غريهم الن الذاكرة تعينهم عىل حفـظ 

   .١) املعلومات وتسهل لهم الفهم 

ه لدى علامء النفس والطب النفيس حيـنام أما األساس العصبي للذاكرة يف املخ فنجد

يتحدثون عن اضطرا بات الذاكرة نتيجة إصـابة أو تلـف يف خاليـا الفـص الصـدغي  مـن املـخ 

حيث نهاية مركز العصب السمعي الذي يحمل املنبهـات  السـمعية إىل مسـتودع الـذاكرة يف 

ويـدعى بنفيلـد بـإجراء وقد قام الجراح الكندي املشهور يف جامعة مونرتيـال  ( هذه املنطقة 

عمليـات جراحـيـة الستئصـال  بـعـض األورام الخبيثـة يف اـملـخ وحـدثت بـعـض االـضـطرابات يف 

الذاكرة ، كام انه قام بتنبيه بعض املراكز العصبية يف الفص الصدغي بواسطة شـحنة كهربائيـة 

صـحوبة فالحظ تنبيه وتنشيط الذاكرة  وقوة االسـتدعاء والتعـرف عـىل الحالـة الوجدانيـة  امل

رائـحـة –رؤـيـة والـشـمية -أـصـوات والبرصـيـة–بانفـعـال  بإـثـارة  الـحـواس األـخـرى كالـسـمعية 

والتذوق ، ويالحظ  انه يف بعض حاالت مرض الرصع يكـون احـد مظـاهر السـلوك الخـارجي 

بعض شعور اإلنذار املبكر للمريض ، اضطرا بات إدراكية يف مجال السمع أو اإلبصار أو الشـم 

حدوث النوبة الرصعية كام الحظ ارتباط وجود هـذه الظـاهرة الفسـيولوجية  أو التذوق مثل 

  .٢)بحاالت مرضية عضوية يف هذه املنطقة من املخ  

                                                 
 ٣٩٧صليبيا ص–علم النفس -  ١
 ١٦٣مدخل إىل الطب النفيس ص-  ٢
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إن الـذاكرة تختـزن يف املـخ ( أما األساس الكيميايئ للذاكرة فيقول عنها علـم الـنفس 

ديؤكيس  ريبـوزي أو عىل هيئة تغريات جزيئية يف بروتينات الخاليا يف شكل الحامض النووي ال

أل د ن ا وهي نفس الربوتينات املسؤولة عن نقل الجينات والخصائص الوراثية ، ولقـد وضـح 

أن هناك تأثريا ملادة االستايكلوين وهي مادة موصلة بني األعصاب والـقرشة املخيـة والشـحنة 

 ميكن قيـاس الكهربائية مام يدل عىل أن زيادة هذه املادة قد يساعد يف عملية التذكري  حيث

   .١)هذه املادة يف املخترب 

اـلـذاكرة رمـبـا تتـشـكل ( أـمـا بـضـوء الجيـنـوم اـلـبرشي الـيـوم فـيـذهب العـلـامء إىل أن 

باملعنى الحريف متاما  بإحكام  الوصالت بني العصبونات ، عندما يتعلم  احدنا شيئا فإنه يعدل 

 يكـن يوجـد أي الشبكة الفيزيقيـة  ملخـه بحيـث يخلـق وصـالت جديـدة محكمـة  حيـث مل

وصالت من قبل أو أنهـا كانـت  اضـعف ، ولكننـي أجـد صـعوبة يف تخيـل كيـف أن ذاكـريت 

 تتشكل من بعض وصالت مشابك مقواة تصـل بـني عصـبونات -فوالدو–بالنسبة ملعنى كلمة 

معدودة ،من الواضح أن هذا فيه ما يجفل العقل ، وهكـذا اشـعر بـأن العلـامء بـدال مـن أن 

 املشكلة بأن يختزلوها إىل املستوى الجزيئـي فـإنهم بعيـدا عـن ذلـك قـد يزيلوا الغموض عن

وضعوا أمامي لغزا جديدا مثريا ، هو أن أحاول تخيل كيف أن الوصالت بني الخاليا العصبية ال 

تقترص عىل توفري ميكانزم الذاكرة وإمنا تكـون هـي الـذاكرة وهـي مامثلـة متامـا يف غموضـها 

   .٢) إلىحد كبري من لوح ويجا واألطباق الطائرة لفيزياء الكم وأكرث إثارة 

إن الدراـسـات  املـعـارصة ـعـن اـلـذاكرة  واـملـخ وـصـلت إىل مراـحـل متقدـمـة يف 

تحديد موقع الذاكرة وطبيعتها وأنواعها ففي الوقت الذي يشري فيـه علـامء الـدماغ إىل 

(  عـن الـذاكرة املعرفة الداللية واملعرفة الشخصية واختالف ابيعتها يف التذكر ويقولـون

  متكننا  الذاكرة من فهم العامل بان تربط بني خربتنا الراهنة  وبـني معارفنـا السـابقة عـن

  
                                                 

 ١٦٥ ن م ص-  ١
  ٢٦٣الجينوم ص-  ٢
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العامل  وكيف يعمل ، فنحن نتذكر  معاين الكلامت ودالالت األشياء  ونحن نعـرف عـىل األقـل 

املعرفـة -سمى بأل األشياء األساسية التي متليها علينا ثقافتنا ، وهذا النوع من املعرفة هو ما ي

التي تتميز عن املعرفة الخاصة بحياتنا الشخصية مثلام نتذكر ليلة معينـة semantic -الداللية

يعتقد أنهـا   episodicاحتسينا فيها كثريا من الرشاب  ومصدر هذه املعرفة الشخصية الذاتية 

يـة ، وأحيانـا تكـون تشغل موقعا خاصا بها يف جهاز الذاكرة يف املخ مختلفا عن الـذاكرة الدالل

الذاكرة الشخصية باهتة مثلام نخفق يف تذكر أحداث ليلة أرسفنا فيها يف الرشاب ، فالتـأثريات 

الكيميائية الحيوية للكحول تتـداخل  مـع العمليـات الطبيعيـة التـي تنشـط الـذاكرة يف املـخ 

ون أن املشـكلة ،وهكذا تتحدد املشكلة أما يف اختزان املعلومـات أو يف اسـرتجاعها والـذين يـر

هي مشكلة اسرتجاع أكرث منها مشكلة  تخزين يالحظون انه عندما يتناول املرء رشابا يف وقت 

الحق ،فإن األحداث املرتبطة باملرة  السابقة يتم تذكرها بطريقـة مزعجـة ومثـل هـذا التـأثري  

   .١ )state-dependent  retrievalيسمى تذكر معتمد عىل الحالة الذاتية  

 هؤالء الباحثون أن الذاكرة تتأثر حني يحدث تلـف يف املنـاطق املخيـة البنيـة ويؤكد

ومناطق فرس النهر وهي من مكونات املخ األوسط ، وكذلك يف املناطق الصدغية من الـقرشة 

الدماغية ، وهي أيضا تتأثر بتعاطي الكحول وباألدوية وبالسـموم والكلـامت املوجهـة للـرأس 

اط اختالل الذاكرة يف هذه الحاالت تشري إىل وجود أنواع مختلفة من وتقدم العمر والعته وأمن

الذاكرة ومن عمليات التذكر قصرية املدى وطويلة املدى ، شخصية ودالليـة وإجرائيـة عمليـة 

لفظية وغري لفظية ومحددة الفئة  واختالالت الذاكرة ميكن أن تنتج مـن –وقائعية –ورصيحة 

  . ٢) ستدعاء أي من عمليات الذاكرة أخطاء التشفري أو التعزيز أو ا

                                                 
 ١١١املخ البرشي ص-  ١
  ١٣٠ن م ص-  ٢
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عىل أن البحوث يف مجال الذاكرة وخزنها هل هو كهربـايئ أم كيميـايئ قـادت العلـامء 

إىل تصورات طموحة جدا حيث طرحوا فكرة حقن الذكريات يف مـخ اإلنسـان أو نقـل الـذاكرة 

سـح من مخ شخص إىل مخ شـخص آخـر وبالتـايل تغيـري شخصـيته ، ومـن ثـم طرحـوا فكـرة م

الذاكرة بعد أن تبني أن الذكريات قد تزول ومتسح نتيجة رضبة عىل الرأس ، لقد كانت األفكـار 

السابقة تقول أن املخ آلة كهربائية وبالتايل فالذاكرة إمنا تخزن كهربائيا لكن مع تطور دراسـات 

 ، وأخـريا الجينات والبيولوجية الجزيئية اكتسبت فكرة التخزين الكيميايئ للذاكرة دفعا جديـدا

جرى القول أن الذكريات القريبة تخزن كهربائيا والذكريات البعيدة  تخزن كيميائيا عن طريـق 

الجينات ، بل إن طموح العلامء وأحالمهم وصلت إىل إمكانية زرع ذكريات جديدة  صـنعية يف 

عـرب مخ اإلنسان عن غري الطريق الطبيعي لتكون الذكريات ، فام دامت هذه اإلمكانية تتحقق 

عملية التنويم املغناطييس للشخص النائم حتى إذا استيقظ اقسم انه مر مبثل هـذه الـذكريات  

فكيف إذا توصل العلامء إىل تكوين الذكريات الصناعية وتسجيلها ثم تغذية املخ بهـا كهربائيـا 

أو كيميائيا ، حيث أن هذه الخربات الصناعية ستكون أكرث حيوية من كـل مـا تقدمـه السـينام 

آرثـر -العاملية  الن هذه الخربات الصناعية ستؤثر عىل كل الحواس ،يقول احد الكتاب نقال عن 

انه سيصل بنا إىل قمـة وسـائل وأشـكال الرتفيـه املعروفـة ، وان (  كاتب الخيال العلمي -كالرك

، ويتأمـل كـالرك -هذه العملية ستنجح يف زرع خربات خيالية أكرث واقعيـة مـن الواقـع نفسـه 

 لقد كرث التساؤل حول ما إذا كان معظم النـاس يرضـون عـن –بل هذا االكتشاف فيقول مستق

حياة اليقظة التي يحيونها إذا ما كانت مصانع األحالم ميكنها أن تلبـي جميـع رغبـاتهم مقابـل 

بضعة قروش هي تكاليف الكهرباء  ومصانع األحالم التي يتحدث عنها هي مخـازن الـذكريات 

    للشـخص أن يختـار مـن بينهـا عـامل األحـالم الـذي يحـب أن يعـيش فيـه،الجاهزة التي ميكـن
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أحالم تكون بالنسبة له أقوى من الواقع وإذا نجحنا يف زرع ذكريات يف مخ اإلنسان فهل نصل 

  ١)إىل امكان نقل ما يف مخ إنسان من ذكريات إىل مخ شخص آخر ؟ 

ومـن هنـا نفهـم طبيعـة إن شخصية اإلنسان وليدة ذاكرتـه وذاكرتـه وليـدة دماغـه 

  .العالقة واملقاربة بني الدماغ والشخصية  

     

    

   

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٥٢هذا العامل العجيب ص-  ١



 

 
٥٦

  الكمبيوتر-الدماغ - ٣

حينام نعود إىل النصف األول مـن القـرن العرشيـن حيـنام دخلـت السـيربناطيقا إىل 

،نجـد أن ١٩٤٨يف باريس عام -سيربنتيكز-  الذي عنوانه- نوربرت فيرن-أوربا عن طريق كتاب 

 املجال الكامل لنظرية التحكم واالتصال يف اآللة والحيوان عىل - للسيربناطيقا هوتعريف فيرن

  .-السواء 

لقد كانت هذه  هي البداية الحقيقية لدراسـة التشـابه بـني عمـل الجهـاز العصـبي 

ـه  ـال  يف كتاـب ـويس لوفينـي ـيربناطيقا ـل ـرنيس يف الـس ـها الباـحـث الـف ـد لخـص ـبات وـق –والحاـس

  :إىل هذا التشابه بالقول حيث أشار -السيربنتية

 بنية الجهاز العصبي عند اإلنسان وذاكرات بعض اآلالت الحاسبة بشـكل حلقـات -(

  .مقفلة ليستنتج منها أن حلقات الجهاز العصبي هذه هي مركز الذاكرة 

بنية قاع البطـني الرابـع يف الـدماغ وبنيـة آلـة معقـدة للتعـرف إىل شـكل األحـرف -

 يف -الشـكل-وأيـا كانـت أحجامهـا السـتنتاج طريقـة تكـون مفهـوم الطباعية أيا كان بروزها 

  .الدماغ 

حاالت الشفاء التي متت عن طريق الصدمة الكهربائية وإصالح آالت حاسـبة  عـن -

طريق تحريضات  ترسل كيفام اتفق ليستنتج منها  وجه الشبه بـني حلقـات اآلالت الحاسـبة  

  .١ )وحلقات الدماغ  

 إىل أوجه شبه أخرى بني آليات الكرتونيـة  ١٩٥١يربناطيقا عام وقد أشري يف مؤمتر الس

  .وبنيات دماغية حول اآلالت الحاسبة والفكر البرشي 

ـا ـابهات عموـم ـداياتها إىل التـش ـة يف ـب ـيربناطيقا الدولـي ـؤمترات الـس ـلت ـم ـد توـص   وـق

 أو بني العمل داخل الجسم البرشي عـرب املـخ وبـني إدارة األعـامل اآلليـة عمومـا ألي مرشوع

  مصنع حيث أكـدت هـذه املعلومـات  أن الجسـم اإلنسـاين يتلقـى فيـه املخـيخ مـن الـدماغ

   

                                                 
  ٧السيربنتية ص-  ١
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وهـو يتلقـى دومـا عـن طريـق أعصـاب التقبـل الـذايت  (تعيني الحركة التي يجب القيام بهـا 

وضع الجسم بالنسبة إىل الخط العمودي،ويحرض انطالقا مـن هـذه املعطيـات  معلومات عن

ىل العضالت لـيك تـتم الحركـة دون أن تـدخل  خلـال يف تـوازن الجسـم  األوامر التي يصدرها إ

   .١)فاملخيخ عضو سيربنتي 

لقد اسـتطاع علـامء السـيربنتية أن يشـبهوا كثـريا مـن األفعـال الفيزيائيـة بـالظواهر 

الفسيولوجية للجسم الحي حتى الغوا مفهوم الغريزة حيـنام صـنع احـد العلـامء آليـة تقلـد 

مفاهيم نفسـية عنـدما وجـدوا نظريـة االرتكـاس املرشوط باعتبـاره ظـاهرة الغريزة ، وألغوا 

فيزيولوجية ، كام رفضوا مفهوم انتقال السـيال العصـبي بنـاء عـىل مفهـوم نـفيس باسـتخدام 

تصور فيزيايئ عن تكوين موجة كهربائية عرب سلك حديدي  يغمس يف حـامض آزويت  مكثـف 

هربائية ترسي مـن هـذا الطـرف إىل ذاك  ، ثم يف حامض آزويت مخفف حيث تولدت موجة ك

ثم ألغوا فكرة أن املراكز العصبية هي التي تحكم العروق يف انتظام السيال الـدموي بتجربـة 

  .فيزيائية إلدخال املاء يف أنبوب مطاط عىل دفعات متوالية حيث تحول إىل تيار متواصل 

عقـل الـبرشي واسـتنتاج وأخريا تحدثوا عن إمكانية تفسـري العمليـات املنطقيـة يف ال

 التـي تعمـل بوصـفها آالت -آنذاك-تستطيع اآلالت الحاسبة اليوم ( نظريات منها حيث قالوا 

مفكرة ان تجري آليا جميع  العمليات املنطقية  التي يجريها العقل البرشي ، وخاصـة عمليـة 

اء الهنديس مـثال بناء نظرية استنتاجية  فيجب عندئذ التسليم بان االستدالل االستنتاجي كالبن

  ٢)ال يفرتض نشاط قوة من قوى العقل كالتي تسمى الذكاء مثال

لقد كانت هذه الصورة للتشـابهات بـني الـدماغ واآللـة الحاسـبة يف منتصـف 

  القرن العرشين يف أوربا وأمريكا ، أما يف االتحاد السوفيتي فقد تجاوز الفكر الفلسـفي

   

                                                 
  ٢٧ن م ص-  ١
  ١١٥ن م ص-  ٢
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إن السؤال الجوهري  (ر فيه العلامء السوفييت يقول الفكر العلمي إىل توجيه سؤال كان يفك

هل تستطيع هذه اآلالت  : الذي برز نتيجة مولد العقول اآللية الجديدة  ذات الرسعة العالية 

  .١)أن تحل محل تفكري اإلنسان ؟ وإىل أي مدى  ميكننا أن نجعلها تفكر؟ 

طمـوحهم يف هـذا ويف سبعينات القرن املايض وقف حدود تفكـري العلـامء الـروس و

إن باستطاعة اآللة أن تحسب وتفكر أرسع مـن الرجـل العـادي مبائـة أو ( املجال عند القول 

عرشة آالف أو مليون مرة ، لكن ال ميكنها أن تفكر بشكل خـالق ، فـذاكرتها  التـي متثـل  كـل 

 قررها أيضـا معلوماتها ، إمنا  يقدمها إليها اإلنسان ، والطريقة التي تعمل بها هذه الذاكرة قد

اإلنسان رمبا تكون عكازة رائعـة لإلنسـان ولكـن لـيس هنـاك عكـاز يف العـامل يسـتطيع امليش 

  .٢)مبفرده 

أن دودة األرض لـديها مـن العقـل أكـرث مـام -إنهم يعتقدون كام عرب احد علامئهـم 

 ، ولهذا نراهم يحاولون االسـتفادة مـن مجـال الـتحكم االلكـرتوين عـن-ميكن إعداده ألي آلة 

  .طريق بعض الدراسات  البيولوجية حول نظم التحكم يف الجسم اإلنساين 

من هنا كانت دراسات العلامء السوفييت تقوم عىل هذا التشابه وهكـذا وجـدناهم 

فالسـيربناطيقا علـم يرشح فيـه الفسـيولوجيون (  بـالقول -السـيربنتية-يعرفون السـيربناطيقا 

ه  املهندسون للفسيولوجيني كيـف تسـري الحيـاة ، للمهندسني كيف يبنون اآلالت ، ويرشح في

هل ميكن : وكلام ناقش الناس السيربناطيقا فإنهم سيتوقفون حتام عند السؤال الغامض التايل 

  .٣)أن تصبح اآلالت ماهرة إلىحد أن تتعلم كيف تفكر ؟ 

                                                 
 ١٤فيم يفكر العلامء السوفييت ص-  ١
  ١٨ن م ص-  ٢
  ٨السيربناطيقا يف داخلنا ص-  ٣
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أن الوظائف الحيوية لكائن يتم تنظيمهـا أيضـا (لقد تأكد من خالل دراسات العلامء 

أوتوماتيا وعىل مستوى الخاليا تتمثل وحدات التحكم يف الرتاكيـب الجزيئيـة املحكمـة ،التـي 

ميكن رؤيتها تحت املجهر االلكرتوين وأي خطا يف الرتكيب يؤثر عىل العمليات الكيامئية داخل 

والتشـغيل  ..إن جهاز التنظيم مرن للغايـة ....الخلية وهذه بدورها تؤثر يف األشكال الجزيئية 

االتومايت داخل الخاليا إذا استخدمنا التعبري التكنولوجي ،يتم ضبطه باستمرار لضامن التطابق 

االمثل مع ظروف التشغيل وبفضل ذلك يستطيع الكائن أن يعدل نفسه برسعة مع الظـروف 

ويوجـد بـداخلنا مائـة  ...املتغرية ويحافظ عىل عملية البناء الخلوية عنـد املسـتوى املطلـوب 

   .١)يون جهاز أوتوماتيك دقيق من هذا النوع مليون مل

ال شك أن من أكرث املشابهات بني الدماغ واآللة الحاسـبة سـيربناطيقيا هـو اكتشـاف 

مفهوم التغذية العكسية التي كانت معروفة يف اآلالت منـذ زمـن بعيـد، ثـم تـم اكتشـافه يف 

 أساسـية مـن سـامت جهاز تحكم مامثل يف املخلوقات الحية حيث تطور هذا الجهـاز كسـمة

األجهزة الحية فالتغذية العكسية هي التي تنقل املعلومات عن نتائج فعل مـا إىل مركـز مـن 

مراكز التحكم تساعد الحيوانات عىل تكييف نفسها مع الطبيعة املتغـرية دومـا ومبعنـى آخـر 

  .تساعدهم عىل الحياة والتكيف املناسب لدوامها

لعكسية بني الحياة واآللة من خـالل أرسار تركيـب ووجد العلامء اختالفا يف التغذية ا

الكائنات الحية ووظائفها ، حيث أن الجهاز العصبي املركزي يتم إعالمه عـن طريـق األعضـاء 

الحسية بنتائج فعل ما وهو قادر عىل الحكم عىل تأثرياته وبـدون ذلـك لـن يسـتطيع الكـائن 

يبدو انه قبـل (ناطيق األعصاب ما ييل مطلقا أن يعود إىل سلوكه الطبيعي ويستنتج عامل سبري

القيام بفعل ما ،يقوم املخ بتشييد عملية آلية لتقـدير نتيجـة الفعـل املتوقعـة ليـتم مقارنتهـا 

  ).بالنتيجة الفعلية

                                                 
  ٤٣م ص. ن١
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إن مستقبل الفعل هذا ال يبقى عند حدود مقارنة برنامج العمل وتنفيذه آليا،بل انه 

 ويترصف املخ عىل أساس هـذه املعلومـات ،فـإذا يقدم للمخ تقارير بان كل يشء عىل ما يرام

يـتحكم يف _مسـتقبل الفعـل_ حدث ألي سـبب أن الحركـة مل تحقـق النتيجـة املطلوبـة فـان

املوقف ويعيد األمور إىل مجراها الصحيح، إن العملية اآلليـة متـارس تحكمهـا يف املنعكسـات 

 املعلومات الواردة من أعضـاء موجهة إياها الوجهة الصحيحة إلنجاز النتيجة الالزمة ،وتتجمع

حسنا وعضالتنا عند مستقبل الفعل ويقوم األخري مبقارنـة البيانـات الـواردة إليـه مـن أجهـزة 

استقبال الجسم مع القيم املطلوبة ثـم يحـدد مـا يجـب ضـبطه حتـى يحقـق العقـل غرضـه 

 وجـه أو آليـة التخمـني قـد_مستقبل الفعـل _إن اكتشاف (وهكذا يقول العلامء السوفيت ..

الرضبة األوىل للنظرية التي تعترب العقـل جهـازا سـيربناطيقيا عاديـا ال يختلـف إال نـادرا عـن 

  )ولكن ما خفي كان أعظم _الذكية _نظائره اآللية

عىل أن االختالف األكرث وضوحا بني املخ البرشي والحاسبات االلكرتونية وكام تحـدث 

و الصدغي التي تثار كهربائيا ويحـدث فيهـا هي يف الذاكرة فالعض_الفسيولوجي الكبري بنفيلد

تذكر لحاالت معاشة سابقا يف الذاكرة ال تعني أنها تشكل ذاكرة وأرشـيفا،الن هـذه النصـوص 

تدير الرشيط فقط داخل الرأس حيث تنتقل إىل مكان آخر لذاكرة املايض ،ويستنتج من هـذا 

 عىل مخزن ذاكرة خاص مثـل اآللـة املخ البرشي ال يحتوي(االختالف بني ذاكرة اآللة واملخ أن 

إن كل جهاز استقبال ملؤثر خارجي عند الرجل لـه عـىل مـا يظهـر مخـزن ذاكـرة )االلكرتونية 

محيل خاص به ويتذكر عقلنا االحساسات البرصية واللمسية أو الحركية منفصلة عـن بعضـها 

  .البعض

ة واملـخ أيضـا لقد وجد منذ بضع سنني أن الخاليا العصبية تشبه مغناطيسيات صغري

 عنـد -إدارتهـا–قد يكون مخزنا للتسجيالت الدقيقة التـي ميكـن حفظهـا املـدة املطلوبـة ثـم 

  .الطلب
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 مليـون خليـة ١٤،٠٠٠ إن املـخ يتكـون مـن  (أما سعة التخـزين فتقـول املعلومـات

مليون منها فقط تستطيع أن تستبدل املعلومات من تلقاء ذاتها ، ١٠،٠٠٠عصبية ولنفرتض أن 

 رقم ثنايئ يف الثانية ، فإذا ١٤ف أن سعة حمل املعلومات عند الخيط العصبي تصل إىلومعرو

 ١٤،٠٠٠أخذنا كل هذه الخيوط يف االعتبار  كان معنى ذلـك أن عقلنـا يسـتطيع أن يسـتقبل 

مليون رقم ثنـايئ مـن املعلومـات يف ثانيـة واحـدة ، أن هـذا  الـرقم سـيتحول يف فـرتة زمنيـة  

 رقم فليك ، ويظهر  أن سعة تخزين العقل البرشي اكرب من سعة تخزين  سنة إىل٦٠متوسطها 

آلة تخزين املعلومات مبليون مرة ، كيف يكون املخ هذه الوفرة مـن البيانـات وكيـف يعـرف 

  .١)املكان الذي يبحث فيه عن املواد الالزمة له

 إن من عجائـب الحفـظ يف ذاكـرة املـخ أن الحقـائق والظـواهر ال ميكـن حفظهـا يف

الذاكرة منفردة ، بل يف عالقة مع بعضها البعض ، وتحافظ  ذاكرتنا ال عىل ذكـرى لـون البحـر 

فحسب بل عىل برودته أيضا وطعم رذاذ امللح والشمس وهي تتالعب فوق أمـواج يـوم حـار 

واملمر الفيض لضوء القمر وهو ميتد  بعيدا يف األفق عندما يأيت يف املسـاء ، ويـتم حفـظ كثـري 

  .ئق يف عالقتها بسياق الكالم من الحقا

لقد توصل علامء السيربناطيقا إىل تأكيد حقيقة أن اآللة مهـام تقـدمت وأرسعـت يف 

حساباتها وزادت  من خزينها تبقى يف أحسن األحوال آلـة  مفكـرة ، والشـك أن املسـافة بـني 

د حيوان قادر عىل التفكري والوعي كبرية ، فبعض الحيوانات  تظهر بقايا التفكري إال انه ال يوج

الترصف الواعي الذي  يتطلب نشـأة  اتجـاه محـدد نحـو األشـياء والحـوادث ال مجـرد إدراك 

 البد أن يعالج بهذا املفهـوم -املفكرة-إن مسألة اآلالت (سلبي للبيئة ويقول السيربناطيقيون  

 افتقـرت العريض فإذا  استطاعت أن تكون رأيا عن السؤال  إذن هي تفكر مسـتقلة ، أمـا إذا

  ٢) فإنها ستظل عدمية التفكري -األنا-إىل هذا 

                                                 
 ٩٥ن م ص-  ١
  ٣٢٠ن م ص-  ٢



 

 
٦٢

وإذا أخذنا رأي الفسيولوجيني باملقاربة بني الـدماغ والحاسـب االلكـرتوين وردودهـم 

عىل وجهة نظر السيربناطيقيني الذين يقولون بالتشابه الكبري بني عمل كل منهام حتى وصـلوا 

 هذه املشابهة اعتامدا عـىل أسـس فسـيولوجية إىل مرحلة اآللة املفكرة ، فإننا نراهم يرفضون

  :الدماغ حيث يقولون 

عىل تشبيه علامء ... ال يوافق بعض عاملقة فسيولوجيا األعصاب وعلامء الترشيح-١( 

السيربناطيقا اللحاء املخي بالحاسب االلكرتوين ، ألنهم يقولـون أن كثـريا مـن وظـائف اللحـاء 

ديـه أكـرث الحاسـبات االلكرتونيـة تطـورا ،وانـه ال تصـدر املخي يف اإلنسان أكرث تعقيدا مام يؤ

خربات  شاعرة عن كل الوظائف التي يؤديها املخ ، لكن تصدر هذه الخربات عـن بعـض تلـك 

الوظائف وال نزال نجهل الظروف التي تتوفر حني توجد التغريات العصـبية يف اللحـاء وتـؤدي 

نا بعمل املخ اإلنسـاين فـال أسـاس لتشـبيهها إىل الخربة الشاعرة ، فإذا كان هذا هو مقدار جهل

  .بالحاسب االلكرتوين 

 نعم يستطيع الحاسب تذكر حوادث ماضية طبق برنامج موضوع ألنه قادر عـىل -٢

خزن معلومات واستخدامها عند الحاجة ، لكن ذكريات الحاسب منفصلة ومنعزلة ووحـدات 

 أما التذكر اإلنساين فليس له مكان  الذكريات يف الحاسب محصورة يف مكان محدد يف الجهاز ،

  .محدد يف املخ ، بل هو عملية جشتالطية دينامية معقدة ال شبه لها بتذكر الحاسب 

يعرتض بعض علامء الترشيح عىل علامء السيربناطيقا يف موقفهم من امكان  تفسـري كـل -٣

 قوانني علم الطبيعـة ، يقولـون أعامل الكائن الحي تفسريا آليا أو رد قوانني علم األحياء ردا كامال إىل

أوال ال ميكننا التنبؤ بيقني بحوادث املخ فقد يؤدي تركيب ترشيحي معني يف املخ وظيفة غري الوظيفة 

التي اعد لها ، وليس األمر كذلك يف الحاسب  ويقول علـامء الـترشيح ثانيـا أن الحاسـب يقـوم حقـا 

  ذه الطريقـة تختلـف عـن الطريقـة الديناميـة بوظائفه بطريقة دينامية وليست آلية بحتة ، لكن هـ

  التي يعمل بها املخ اإلنساين ألن هذا تلعب يف أدائه ووظائفه عدد من العنارص الغريبة عىل تصـميم

  



 

 
٦٣

الحاسب ، نقصد عنرص الوراثة ودور التطور والتكيف الذايت الـذي ينطـوي مـثال عـىل إصـالح 

  ١)لكائنات الحية تعقيدا يف هذا املضامر ذايت لعضو تالف ، بينام الحاسب ال ينافس اقل ا

وعلامء النفس الفسيولوجي يحاولون عقد مقارنـة مبـارشة بـني الحاسـب االلكـرتوين 

الفيزيائيـة ، حيـث نـرى احـد -والجهاز العصبي بشكل عام ال ينزلون إىل التفاصيل الكيميائية

ات االلكرتونيـة ليس مـن الصـعب أن نجـد أن مختلـف الحاسـب( العلامء يقول يف هذا الصدد

تقابـل الجانـب  input circuitsذات مظاهر عامة واحدة ، فهي جميعا ذات دوائر مستقبلة 

متاثل الجانب الحـريك  output circuitsالحيس من الجهاز العصبي ، وله أيضا دوائر مصدرة  

للجـهـاز العـصـبي  ويف الحاـسـبات االلكرتونـيـة البـسـيطة نـجـد أن اإلـشـارات الـصـادرة تـضـبطها 

اإلشارات الواردة مبارشة ، وتعمل بشكل مياثل املنعكس البسيط يف الجهاز العصبي ، ولكن يف 

الحاسبات املتطورة  نجد أن اإلشارات الصادرة يحددها اإلشارات الواردة واملعلومات التي تـم 

  اختزانها  يف الحاسب من قبل ، وهذا  مرادف لآلليات املنعكسة األكرث تعقيدا للجهاز العصبي

ثم بتطوير الحاسب يضاف إليه وحدة تسمى وحدة الربمجة تحدد تتـابع عمليـات الحاسـب 

وهذه الوحدة تعترب مرادفة آلليات مخ اإلنسان التي متكننـا مـن أن نوجـه انتباهنـا إىل فكـرة 

معينة ثم إىل فكرة معينة أخرى ،وهكذا إىل أن ننتهي إىل سلسلة من األفكـار املركبـة ،فـنحن 

م أجهزة الحاسب االلكرتوين وبخاصة تلك التي تختزن فيها املعلومات التي تـم نعرف أن معظ

استدعاؤها فيام بعد، لها مركز للسيطرة يسمى وحدة الربمجة توجه انتبـاه األقسـام املختلفـة 

ـاز الـشـبيك  ـه ،وـمـن املحتـمـل أن يـكـون الجـه ـة فـي ـة مختزـن يف الحاـسـب إىل معلوـمـات معيـن

reticular system العصبي املركزي لإلنسان يعمل بنفس الطريقة التي تعمـل بهـا  يف الجهاز

  ٢)وحدة الربمجة يف الحاسب االلكرتوين 

                                                 
 ٤٩-٤٨ يف النفس والجسد ص-  ١
  ٧١١ص . علم النفس الفسيولوجي ٢



 

 
٦٤

ـدماغ  ـني اـل ـة ـب ـكلية والوظائفـي ـة الـش ـن املقارـن ـيولوجيون ـع ـدث الفـس ـذا يتـح وهـك

  .والحاسب االلكرتوين 

يوتر، إن تعدد األفكار والفلسفات التي ترفض رد اإلنسان إىل اآللة، والدماغ إىل الكمب

وميكن وصفه بأنه خارق للطبيعة ألنه يتجأوز آلياتها  جعل اإلنسان يبدو اكرب قيمة من ذاته ،

الفيزيأوية والكيامئية ،وحينام ظهرت الخـوارق الباراسـيكولوجية ومل تسـتطع كـل النظريـات 

وئها والقوانني الفيزيائية والكيامئية تفسريها مع تأكيد حصولها الخارق للعادة أعيد النظر بضـ

يف تعريف اإلنسان، فليس هو كائن حيـواين طبيعـي ألنـه يتجـأوز طبيعتـه مبامرسـته مسـائل 

تتجاوز معطياتها، وإذا كان العقل والتفكري والكالم قد حددا تفرد وضعه بني الحيوانات إال أن 

أننا ال هناك ما هو أكرث فيه ،وإذا كنا نبتعد عن التفسريات الروحية والدينية وامليتافيزيقية إال 

نستطيع حتى مبعطيات العلم التجريبي املعارص الذي مل يسبق له أن وصله، يقف عاجزا عـن 

تفسري الظواهر الخارقة التي يأيت بها اإلنسان عرب التأمل واليوغا والصـوفية وغريهـا كـل هـذا 

ان طرح مبدأ تفسرييا جديدا ال لتشبيه الكمبيوتر باإلنسان وإمنا ليتجاوز حتى معطيات اإلنسـ

  .الطبيعية أيضا

لقد طرحت مفردات جديدة لتفسري قـدرات الـدماغ الـبرشي بـدءا مـن املـادة الحيـة 

 مـا -الخـارق الـذي ميارسـه مـن هـذه املفـردات_ االستثنايئ _وخالياه إىل النشاط غري الطبيعي 

إن أسـاس عمـل الـدماغ الـبرشي هـو (حيث يقول بعض الباحثني فيهـا .سمي البايوالكرتونيكس

فعالية البايوالكرتونية والتي متكنه من القيام بوظائف شديدة التباين متتـد مـن سـيطرته هذه ال

شبه املطلقة عىل معظم فعاليات املنظومة البايلوجية والفسيولوجية لإلنسان، إىل عمله كنظـام 

تفكري بالغ الدقة ينجح بواسطته هـذا اإلنسـان يف التفاعـل مـع البيئـة املحيطـة بـه ،نجاحـه يف 

مل مع ذاته كوحدة منفصلة عن بيئته ،إال أن هذه الفعاليـات البايوالكرتونيـة التقليديـة ال التعا

  عالقة لها مبا يحدث يف الظاهرة الباراسيكولوجية بسبب مـام هـو برشي فيها،فالقابليـة الخارقـة

  



 

 
٦٥

تي أساسها هو بايوالكرتوين إال أن هذا األساس يختلف عن ذاك الذي مييز الفعالية الدماغية ال

ينتج عنها التفكري وباقي العمليات العقلية، واالختالف هنا هو شبيه بـذاك الـذي يجعـل مـن 

الكمبيوتر يختلف عن جهاز الراديو مثال ، إن العقل هو احد فعاليات الـدماغ الـبرشي ،وهـذا 

يعني أن أساس عمل هذا العقل هو بايوالكرتوين أيضـا،لذلك فمـن املمكـن النظـر إىل العقـل 

عـىل انـه املشـابه البـايلوجي للعقـل االلكـرتوين الـذي اصـطلح عـىل _ماغ الـبرشي عقل الد_

تسميته بالكمبيوتر،وإذا كان الكمبيوتر يستند يف كيفية عمله إىل املنظومة االلكرتونيـة  التـي 

ـرتونكس ـوانني االلـك ـا ـق ـة -تحكمـه ـتغاله إىل منظوـم ـتند يف اـش ـل  يـس ـإن العـق االلكرتونيات،ـف

، فالبــايوالكرتونكس -االلكرتونيــات الحيويــة - البــايوالكرتونكس الكرتونيــة أســاس عملهــا

bioelectronics هو العلم الذي ينظر إىل عمليات الـدماغ عـىل أسـاس مـن كونهـا فعاليـات 

الكمبيـوتر ، إال أنهـا –الكرتونية شبيهة بالفعاليات التي تجـري داخـال مـن الـدماغ االلكـرتوين 

جزاء االلكرتونية  التي يتشكل منها الكمبيوتر  ولكن مـن تختلف عنها بكونها ال تتكون من األ

األجزاء البايوالكرتونية ، أي من مادة حية مبقدورها  القيام بفعاليات شبيهة بتلك التـي تقـوم 

بها األجزاء االلكرتونية املكونة للكمبيوتر ، وإذا كانـت هـذه األجـزاء مـن املـادة الحيـة تقـوم 

م به األجزاء االلكرتونية  التقليدية املألوفة فإنها تشـابهها أيضـا بهكذا فعاليات مشابهة ملا تقو

  .١)يف كونها ال تحتاج حجام كبريا يستوعبها بأعدادها املعدلة

  إن دعاة هذه النظرة يرفضون التعامل مع الدماغ البرشي عـىل أسـاس كونـه 

ئيـة أو ال أكرث من أعـداد هائلـة مـن الخاليـا العصـبية تتشـابك بينهـا بعالقـات كيميا

فيزيائية، ويعتربون أن هذه النظرة محـدودة للغايـة وال ميكنهـا أن تـفرس –كيميائية 

  تعقيدات الفعاليات الدماغية املسؤلة عن التفكري وباقي الوظائف والظواهر العقلية، 

  

  

                                                 
 ١٥-١٤ظواهر الخارقة صحقيقة ال-  ١



 

 
٦٦

ويعترب أن علم األعصاب والترشيح ال يعطي كل الحقائق ألنه أصـال ال يتعامـل إال مـع أجـزاء 

  .ن الدماغ البرشي متوهمة م

إن املشابهات بني الطاقات الخارقة الباراسيكولوجية مثل توارد األفكار يجعـل القـول 

إن ( بان الدماغ اإلنساين مشابه جيد للكمبيـوتر سـواء  مـن حيـث النشـاط أو أسـاس العمـل

ا النظر إىل قابلية خارقة من مثل توارد األفكار عىل أساس من زاوية النظر هذه كفيـل بجعلهـ

تتمظهر عىل أنها ال أكرث من املشابه البيولوجي لجهاز الراديو والتلفزيون أو غـريه مـن أجهـزة 

  ).البث واالستقبال 

ويذهبون إلىحد التساؤل من هو املتشابه هل يكون الكمبيوتر غري مشابه اصطناعي 

االتصـال للعقل البرشي وهل يكون الراديو غري مشابه اصطناعي لقابلية الدماغ الخارقـة عـىل 

غري التقليدي ويبنون هذا التشابه عىل االدعاء بان االلكرتونيات البايولوجيـة هـي املشـابهات 

والفعاليـات البيولوجيـة ويضـيفون أن عـدم وجـود ترانزسـتورات ودوائـر .اإلنسانية لألجهـزة 

 داخـال مـن دمـاغ اإلنسـان ال يحـتم عـدم  microchips-رقائق مجهرية- ورشائح icمتكاملة 

يز هذا الدماغ بالقابلية عىل القيام بفعاليـات مشـابهة للفعاليـات االلكرتونيـة التقليديـة التم

quuuuasi-electroic.   

  إن ترشيح الدماغ البرشي بحثا عـن هـذه األجـزاء والـدوائر االلكرتونيـة ال ميكـن  أن يقـود 

 الكرتونية طاملـا اسـتحال عـىل إىل رضورة االستنتاج  بان ال قابلية لهذا الدماغ عىل القيام بأية فعاليات

القائم بهذا الترشيع التقاط وتجميع أي من هذه األجزاء والدوائر ، إن االستمرار يف النظر إىل الفعالية 

االلكرتونية عىل أنها مرتبطة حتام بأجزاء ودوائر علم االلكرتونيات التقليدي ال ميكن أن تكون مستندا 

  احـتامل بـان  تكـون قابليـات الـدماغ الـبرشي مسـتندة إىلإىل أي دليل موضوعي طاملـا كـان هنـاك 

  



 

 
٦٧

إن البايوالكرتونيات هي أساس  ...فعاليات الكرتونية تقوم بها مكونات من ضمن مادته الحية 

  ١)عمل كل فعاليات الدماغ سواء املألوفة منها أم الخارقة  

 مـادة حيـة عـىل ويفرس هؤالء الفعاليات  البايوالكرتونية للدماغ بإرجاعه إلىأن فيـه

درـجـة عالـيـة ـجـدا ـمـن التعقـيـد ـمـام يـسـمح بتـكـون هـكـذا فعالـيـات أساـسـها ـهـو النـظـام 

البايوالكرتوين مبفرداته  وأجزائه ودوائره التي ال تشابه عىل اإلطالق بينها وبني مفردات وأجزاء 

كل متكامـل ودوائر النظام االلكرتوين  التقليدي إال يف النتائج التي تنجم عن تفاعلها وعملها ك

،وان كل ماله عالقة بنشوء القابليات الخارقة عنـد اإلنسـان يـؤثر بصـورة رئيسـية عـىل مـادة 

الدماغ الـبرشي التـي بإمكانهـا اإلفـادة مـن هكـذا تـأثري  مبـا يجعـل منهـا تغـري مـن نظامهـا 

البايوالكرتوين  التقليدي إىل منظومـة جديـدة هـي املسـؤلة عـن ظهـور هكـذا قابليـات غـري 

سوف يؤدي إىل  -التقليدية-ة ، وان هذا اإلخالل يف نظام عمل املنظومة البايوالكرتونية تقليدي

إعادة تشكيل مفرداتها وذلك يف محاولة بهذه املنظومة للدفاع عن نظامهـا الـداخيل يف وجـه 

  .التغريات املفاجئة التي سببتها هذه التقنيات 

لكرتونية قد ينشـأ ال عـن اخـتالل إن االختالل الحادث يف نظام عمل املنظومة البايوا

متعمد إحداثه ، وذلك عن طريق مامرسة أي مـن التقنيـات التـي بوسـعها إحداثـه فحسـب، 

ولكن قد يكون هـذا غـري متعمـد الحـدوث ، فقـد ينشـأ هـذا االخـتالل نتيجـة لتـأثري بعـض 

ة غـري املؤثرات التي مبقدورها إحداثه والتي تنجم عن تعرض أفراد معينني ذوي مـادة دماغيـ

 قـد accidentalتقليدية لحوادث معينة أو اجهادات غري مألوفة ،إن هذا االخـتالل  العـريض 

ينجم أيضا عن بذل مجهود غري طبيعي اثر التعرض لضغوط معينة أو نتيجـة لتنـاول عقـاقري 

  .خاصة

                                                 
  ٢٠ن م ص-  ١
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إن البايوالكرتونكس هو أسـاس اشـتغال الفعاليـات الدماغيـة وهـو أسـاس ال ميكـن 

يحيا بالبداهـة إال أن تقنيـة الـترشيح هـي ليسـت الوحيـدة التـي يسـتحيل الكشف عنه ترش

ـدماغ ،  ـة لـل ـادة الحـي ـن اـمل ـرتوين داخــال ـم ـذا نظــام الـك ـن وجــود هـك ـق ـم ـدونها التحـق ـب

فالبايوالكرتونكس بأساسه املرتبط بحيـاة الـدماغ وعـدم موتـه يحـتم عـدم اللجـوء للـترشيح 

بـا للولـوج إليـه عـرب تقنيـات معـارصة تأخـذ  وصوال إىل التثبت من وجوده  ومع هذا يفتح با

باالعتبار هذا األساس االلكرتوين  املشابه للغاية لألساس املميز للفعاليات االلكرتونية التقليدية 

عىل قدر تعلق األمر بنتائج  الفعاليتني عىل املستوى املاكروي والذي يجعل من املمكن جعـل 

الت املختربية ما يحتم عىل كـل مـن يـروم القيـام هذه التقنية املعارصة من األجهزة والتسجي

  .بهذا التحقق التعلق بأمل كبري جدا يف الوصول إىل هدفه املنشود 

 تتجـاوز معطيـات العلـم –كام يقولـون –وهكذا يطرح هؤالء نظرية معرفة جديدة 

 التقليدي  وتتحدث عن أن الطاقة الخارقة الباراسـيكولوجية ال ميكـن أن تكـون برشيـة وأنهـا

تتواجد عىل مقربة من اإلنسـان ومل يـتم تخليقهـا داخلـه مـن عندياتـه فهـي طاقـة خارجيـة 

  .وليست داخلية أو الالمرئية 

   بـأن عمـل املـخ١لقد سبق دعوة دعاة البايوالكرتونكس دعوة فلسفية علمية تقـول

ـدماغ، هــذه ـة وطــرق ترتيبهــا داخــل اـل ـالقوة االلكرتونـي ـات ميكــن تفســريه ـب    يف املعنوـي

ـا ال نعـلـم كـثـريا ـعـن االلكرتوـنـات الخاـصـة ـبـاملواد العـضـوية عاـمـة اـلـد   عوة ـتـذهب إىل أنـن

ـاس  ـىل أـس ـريها ـع ـن تفـس ـذاكرة  ميـك ـول أن اـل ـا نـق ـة ولكنـن ـبية خاـص ـا العـص ـادة الخالـي    ومـب

  وعدد االلكرتونيات التي يحتوي عليهـا الـدماغ  والرتتيبـات التـي ميكـن...شبيه بااللكرتونيات 

  لعـدد الضـخم مـن االلكرتونـات يكفـي مـن غـري شـك الختـزان كـل مـا أن يكون عليها هذا ا

  ميـكـن أن تعـيـه اـلـذاكرة ، فـكـل ـمـا يـحـدث لإلنـسـان مـيـر ـعـن طرـيـق حواـسـه إىل اـملـخ ـعـىل
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نحو يستطيع أن يؤثر يف الكرتوناته، فيحدث يف ترتيبها تغيريا خاصا بهذا الحادث ويظـل هـذا 

عىل هذا النحو ميكن تفسري كثـري مـن خـواص ،ة الرتتيب حتى نحتاج إىل إبرازه بعملية عكسي

  .  الذاكرة 

ومل تقــف املقاربــة بــني الــدماغ والكمبيــوتر عنــد حــدود العلــامء واملهندســني 

والفسيولوجيني وال حتى عند السيربناطيقيني ، بل وصل األمر إىل الفالسـفة املعـارصين الـذين 

 كـان الفيلسـوف الربيطـاين جـون وملـا–يأخذون معطيات العلم الحديث وامتداداته الفكرية 

لويس قد كتب كتابا عن اإلنسان ذلك الكـائن الفريـد قـد عقـد فصـال  للعالقـة بـني العقـول 

واملكائن ، حيث اخذ  عىل نفسه الدفاع عن فرادة اإلنسان مبواجهـة كـل إمكانيـات  تقنيـات 

اره عقال الكرتونيـا الكمبيوتر والذكاء الصناعي وما إىل ذلك ، وهو يتحدث عن الكمبيوتر باعتب

هذا الكتاب عـن اإلنسـان يف ضـوء العلـم الحـديث وهـو أحـدث –، قد قال يف مقدمة كتابه 

العلوم أي علم النظريات الجديدة يف املادة وأساس الحياة الكيميفيزيايئ فهل يـرتك العلـم أي 

 متسع للعقل ؟ وهل ميكـن رد كـل وظيفـة إىل عمليـات فسـيولوجية وكيميائيـة يف األعصـاب

  والدماغ ؟فامذا يقول لويس يف هذا الصدد ؟

إنه ينطلق من قول احد العلامء الذين يذهبون كل مذهب يف مدح الذكاء الصناعي 

سيأيت مؤكدا اليوم الذي ستكون فيه املكائن باختبارات موضوعية أكرث ( ومستقلبه وطموحه  

خية تقريبـا أرقـى منـا ، ذكاء من الناس، وستكون كومبيوترات املستقبل يف جميع الجوانب امل

وسنكون بالتأكيد قادرين عىل صنع نسخة الكرتونية من الدماغ إال أنها تعمل عىل نحو أرسع 

(١.  

يف الحقيقة رمبا كنا يف وضع نصمم نوعا من الـذكاء (ومن قول عامل آخر طموح جدا 

 يجب السامح املتفوق ليحل مكاننا  كسادة لألرض ، ويف خمسني  عاما سنتجادل يف ما إذا كان

  .٢)للكمبيوترات بالتصويت  

                                                 
  ١٦٦اإلنسان ذلك الكائن الفريد ص-  ١
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ماذا نعني حني نقول إن الكمبيوتر يفكر ؟ هـل تفكـر ماكينـة تسـجيل ( ثم يتساءل

النقود املدفوعة ؟ وهل تفكر اآللة الحاسبة املنضدية ؟ أو املسـطرة الحاسـبة ؟ إن الحاسـبات 

يء حينا فهل ينبغي تستطيع أن تصنف وان تتبارى وان تقوم مبائة محاولة تصيب حينا وتخط

  أن تدعى جميع هذه العمليات تفكريا؟

إذن لويس يبدأ من التفكري اإلنساين ملناقشة مفردات الكمبيـوتر ومعطياتـه وذكائـه 

الصناعي ثم يقارن بني املنطق االستقرايئ اإلنسـاين واملنطـق االسـتنباطي للكمبيـوتر حيـث أن 

طق االستنباطي ال يعطي إال ما يوفره الربنـامج يتصف باإلبداع يف حني املن ١املنطق االستقرايئ 

  .له فال جديد فيه 

فاالستقراء  إن التفكري االستقرايئ هو الذي يولد العلم وهو ما ال يستطيعه الكمبيوتر،

يستند إىل اإللهام والخيال والتصور مام يساعد الشاعر عىل اإلبداع والفيلسوف عىل النظرية ، 

ات أحيانا ألنهـا تصـور إبـداعي يتجـأوز املعطيـات اإلحصـائية انه يعطي نتيجة من غري مقدم

  .االستقرائية ذاتها ، إىل افرتاضات جديدة 

ويشخص لـويس عمـل الكمبيـوتر بأنـه إذا غـذي مبعلومـات كاذبـة أو بشـكل غـري 

معقول فهو سيقوم باالستنباط ويعطي استنتاجات خاطئة ، فاصغر طفل يفكر أكرث من أعقـد 

 فالكمبيوتر ال يعطي إال ما خزن فيه ، انه ال يكتشف حقائق بل إن وصـف كمبيوتر ، وبالتايل

ساعة إنهـا تـوقظني السـابعة لدي أذىك –الكمبيوتر بالذكاء  ينطوي عىل صبيانية كام لو قلت 

  .والنصف

والكمبـيـوترات  ال تتـحـرك يف ـعـامل األدب ألـنـه ـعـامل الغـمـوض ـكـام أن تركـيـب 

ا كانت صعوبة القيام بالرتجمة والسـبب هـو أن أي الكلامت لديه ال معنى له  ومن هن

كالم يديل به إنسان يجب أن  يفرس ليك يتطـابق مـع املعنـى الـذي يضـفيه هـو عليـه، 

   وأيدلوجيتـه وقيمـه الشخصـية واهتامماتـه يعتمد عـىل كامـل تاريخـه وقراءاتـهوهذا

  

                                                 
  ١٦٩ ن م ص-  ١
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ختار من بني املعـاين ووجهة نظره وكل هذه ال ميكن أن يغذى بها الكمبيوتر لتمكينه من أن ي

  .املتعددة لجملة ما املعنى املقصود منها

أما لو حاول الكمبيوتر كتابة قصيدة شعر فلن يستطيع أن يقول شيئا ذا معنى ، أمـا 

  .إذا طلب منه مقطوعة موسيقية فالبد أن نسمع منه ما يحبطنا مبا يكفي

 موقـف أو يف الواقـع ال إن الكمبيوتر ال يفهم املعنى والكمبيوتر ال يـدرك إطالقـا أي

 مبصـالح ،  يستطيع حتى  أن مييز حقيقة ما ، ألن كل حقيقة هي بالنسبة لنا مترشبة مبغزى،

بقيم ، مبخزون  مـن العـادات االجتامعيـة ، والقـراءات والتقاليـد فللتفكـري الحقيقـي خلفيـة 

 بـل تنهـال ضخمة من التجارب الواسعة  ودرجات من الظالل غري املتصـلة بهـا اتصـاال خاصـا

  .منها إيحاءات مركز االنتباه  وما نعرفه ما كان ليصبح ما هو عليه بغري محيط دائرة الذاكرة 

وحتى الطفل الـذي يف الثانيـة مـن عمـره يكـون متجـاوزا ( ويصل لويس إىل القول  

فعال مدى الكمبيوتر وذلك ما إن  يستعمل أوىل كلامته يف النداء ويستطيع أن مييـز ويسـمي 

من األشياء والسبب هو انه يستطيع أن مييز  اليشء يف عدة منظورات ويتناوله ويدخلـه شيئا 

  .١)يف أشياء أخرى يف سهولة تامة  

ـول  ـث يـق ـتيفن روز حـي ـتاذ ـس ـول األـس ـويس بـق ـهد ـل ـة ( ويستـش ـار األدمـغ إن اعتـب

 كمبيوترات جزء من عملية اعتبار الناس مكائن ميكن السـيطرة عليهـا وبرمجتهـا واسـتخدامها

برباعة ، تدخلها معلومات أولية ومنهـا تخـرج نتـائج ، واعتبـار األدمغـة كومبيـوترات وإقنـاع 

الـنـاس ـبـان يعـتـربوا أدمـغـتهم كمبـيـوترات، طريـقـة ـمـؤثرة وقوـيـة للـسـيطرة ـعـىل املجتـمـع 

واستخدامه برباعة ألغراض محددة ،وهو مصيدة مساوية ملصيدة السلوك الحيواين التي تعتـرب 

  ).مجة وراثيا الناس  قرودا مرب

ـل  ـان ـك ـني يختلـف ـدماغ العقلـي ـل اـل ـب وعـم ـان تركـي ـتيفن روز ـب ـتاذ ـس ـني األـس   ويـب

  ال  وال /االـخـتالف ـعـن تركـيـب وعـمـل الكمبـيـوتر ، فاـلـدماغ ال يعـمـل وفـقـا للـجـواب ـبـنعم 

  
                                                 

  ١٨١ن م ص-  ١



 

 
٧٢

أو لكل وحدة الذي يعطي نتيجة ميكن التنبؤ بها ، والـدماغ يـربط خاليـاه بواسـطة /للبديل و

ة العصبية التي تحمل الدفعات العصبية ، تلـك التفرعـات التـي تتصـل  بعـدد تفرعات الخلي

هائل من العقد الشاملة املوجودة يف كل خلية يف منط من االتصالية  معقد جدا ، واملتغـريات 

  .التي تختار االتصاالت غري قابلة للوزن بدقة وال تقع ضمن حدود تنبؤ ممكن  

الحقيقـي يختلـف يف ١ن تشريي من أن الـدماغ كام يستشهد لويس بقول األستاذ كول

كل يشء تقريبا عن الكمبيوتر االلكرتوين ، فالكمبيوتر  ليس مصمام وفق خطة مختلفة فقـط 

، بل ال ينفذ أية مهمة من املهامت الشبيهة بالدماغ والتي لها أهمية حقيقية ، واألدمغة هـي 

 تعمل بشـكل اسـتنباطي تكـراري ، وحدها التي تعمل  بشكل استقرايئ أما الكمبيوترات فهي

أي تقـول  نفـس اليشء بكلـامت أو رمـوز مختلفـة ، والجهـاز املتفـوق  الـذي ميلكـه اـلـدماغ 

اإلنساين هو  لتكوين فرضيات ترفع الفهم إىل ما وراء كامل النظام الفطري أو املالزم والخـاص 

ذا مـا عملـت عـىل نحـو التي تربمج لتتطابق مع منط مقرر أو محدد سـلفا ، إال أن األدمغـة إ

عقالين ال تخمن شيئا أبدا بدون أن تخضع ذلك التخمني  الختبار تجريبي ، وهذه يف الحقيقـة 

هي الصورة التي اتخـذت بهـا كـل خطـوة علميـة وفلسـفية وسوسـيولوجية يف تقـدم الفكـر 

  .والعمل البرشيني 

نـاس واملكـائن ويذهب لويس إىل تقرير حقيقة الفرق بني الدماغ والكمبيوتر وبني ال

إن حقيقة أن الناس هم ليسوا كاملكائن ميكن مع ذلك إثباتها بحقيقتني فقـط ، ( حيث يقول 

 تستطيع أن تقرر ، وأحيانا تقـرر أال تسـتمر يف الحركـة ، بـل تـدمر نفسـها -املاكنة اإلنسانية-

رف هـذا عمدا ، كام أن حزنا عميقا ميكن أن يجرها يف بطء إىل التوقـف، والعلـوم الطبيـة تعـ

 وهذا مـاال يحـدث  يف الكمبيـوتر ، ثـم -متوت كمدا–اليوم ، وقد جرت العادة بأن متس بأنها 

  ٢)إن األخرية ال تنتحر  

                                                 
 ١٨٣ ن م ص-  ١
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وهكذا ينهي لويس حديثه عن هذه العالقة والتشبيه بني الكمبيوتر والدماغ والناس 

ىل مـا هـو أدىن ، ليس إال إنسانا متعذرا حقـا رده أو حفظـه إ( واملكائن بقول سيجموند كوخ 

من سيرص يف حامسة عىل انه ماكنة ويكرس حياته العمليـة ملحاولـة إثبـات انـه ماكنـة ، وإذا 

صنعنا إنسانا آليا ناجحا متاما ، استطعنا  أن نتنبـأ يف ثقـة بأنـه سيشـمئز مـن أي ادعـاء بأنـه 

   .١) من معنى ماكنة ، وبأنه سيخلق نظرية ليربهن بها عىل انه كان إنسانا بكل ما يف الكلمة

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٩٤ن م ص-   ١
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   البحوث العلمية معارصة-الفصل الثاين
  

  فسلجة الدماغ كهربائيا   -١

الطبيعـة سـواء كانـت ذرة  ننظـر إىلحينام ننطلق من بديهيات الفيزيـاء املعـارصة ل

صغرية ال ترى بالعني ، أو كانت مجرة كبرية أو عدة مجـرات ال تـحىص عـددا ، حيـنام ننطلـق 

الطاـقـات الكهربائـيـة واملغناطيـسـية والحرارـيـة والراديوـيـة  ـمـن ـهـذه الـبـديهيات لننـظـر إىل

كيـب واملجموعـة مـن والصوتية واألشعة املنظورة وغري  املنظـورة وغريهـا ، نجـد إن هـذا الرت

أي أن املوجـودات كلهـا . …املسميات متيل إىل أن تعرب عن نفسها بأنها أما طاقة وأمـا مـادة 

وحينام ننطلق أيضا مـن بـديهيات الفيزيـاء  ..والوجود نفسه يظهر من خالل هذين الوصفني 

ن لهويـة املعارصة وخاصة فيزياء الجسيامت الدقيقة نجد إن الطاقـة واملـادة إمنـا هـام شـكال

 إذا مـا – الطاقـة –الشكل الطاقوي إلىواحدة وذاتية واحدة ،فاملادة تتحول من شكلها املادي 

كانت تتحرك برسعة الضوء ، والطاقة إذا ما أبطأت عن رسعة الضوء إذا بهـا تتحـول إىل مـادة 

 إذن فهذان الشكالن يتبادالن املواقع يف الوجـود حسـب درجـة االهتـزاز و الذبذبـة والرسعـة

وعىل عملية التغـري هـذه و التفاعـل بـني كينونـة الطاقـة و كينونـة . الضوئية التي تظهر بها 

هي إحـداث تفاعـل وتـأثري فاملادة تقوم كل الصناعات التكنولوجية و اإللكرتونية التي نبدعها 

. معني عىل يشء معني باستغالل السياقات القانونية العلمية التي تتحـرك بهـا األشـياء بداهـة 

ذا ما أردنا البحث عن فيزيائية الجسـم اإلنسـاين والقـوانني التـي تحكمـه ، والقـوانني التـي فإ

نستطيع من خاللها إحداث تأثري معني عليـه ، فعلينـا بـدءا أن نـتفحص قـوانني الطاقـة التـي 

تنتظم هذا الجسم وبالتايل الطاقة التي ميكننا أن نوظفها إلحداث هذا التأثري ، مبـا ال يحـدث 

  .ل أو فساد أو رضر للطبيعة الخاصة املميزة لإلنسان وجسده الحي ودماغه الرخوأي خل
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الحقيقة الفيزيأوية لجسم اإلنسـان عـرب تحليلـه إىل مكوناتـه الذريـة  لو حاولنا فهم

% ٢آزوت و % ٣هيـدروجني و% ١٠كربـون  % ١٨أوكسـجني و %  ٦٥نم ١لوجدنا انه يتكون

ميات محدودة من البوتاسيوم والكربيـت والصـوديوم فسفور ، كام يتكون من ك% ١كالسيوم 

والكلور واملغنيسيوم والحديد وكميـة مـن اليـود والسـليكون والفضـة والـذهب ، والشـك أن 

حركة اإللكرتونات يف كل ذرة من هذه الذرات لها  طاقة كهربائية سالبة مبقابل شحنة موجبة 

ألوىل يف الجسـم هـي أرضـية ـكـل هـذه الطاقـة ا… للربوتونـات التـي تقـع يف نـواة كـل ذرة 

وجود مواد مشعة بشكل طبيعي أيضا يف الجسـم   ويجب أن نشري أيضا إىل.الطاقات الالحقة 

 صغرية من املواد املشعة توجد بشكل اعتيادي يف الجسم البرشي اأن آثار()٢البرشي حيث تبني

غذائية التي نتنأولهـا وجود مواد مشعة بكميات ضئيلة يف املواد ال ، ويرجع السبب يف هذا إىل

، فعنارص الثوريوم والراديوم والرصاص املشعة ميكن كشفها عند معظم النـاس إذا اسـتعملت 

تقنية حساسة جدا و شديدة التعقيد ، ولكن معدل الجرعة املوجودة يف الواقع واطئة جـدا و 

 واحـد يف مـيل ريـم( آخر ، والرقم املنتقى عادة هو بالتأكيد اقـل مـن  متغرية من شخص إىل

  ….) السنة 

جسم اإلنسـان ، وهـي البـديهيات  وإذا ما انطلقنا من بديهيات الفيزياء األخرى يف نظرتنا إىل

ًكل جسم يف الطبيعة يصدر إشعاعا كهربائيا مغناطيسـيا أي ضـوءا لكـن هـذا  الضـوء  ل٣التي تقول بأن ً ً ً

ظهـر هـذه الحقيقـة يف حالـة يظل غري مريئ ما دامت درجة حرارة الجسم الـذي يصـدره منخفضـة و ت

ًتسخني قطعة معدنية حتى تحمى فتصدر إشعاعا غري مريئ دون أن يتغري لونهـا لكـن ميكـن اإلحسـاس 

  بحرارة هذا اإلشعاع يف الهواء املحيط بقطعة املعدن املحامة والقريب منها ويسـمى هـذا اإلشـعاع غـري

  

                                                 
   .٤١ العامل غري املنظور ص١
  ٩٩ اإلشعاع والحياة ، ص٢
  ٥٧أسلحة القرن الحادي والعرشين ص-٣
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األبـيض   يتحول لون املعدن األحمر إىلاملريئ باألشعة تحت الحمراء ، فإذا تابعنا التسخني أكرث

  .مزيج من كل ألوان الطيف األساسية  أي إىل

كل جسم إشعاع كهربايئ مغناطييس، نجدها أوضح يف لهذه البديهية الفيزيائية بان 

حالة الجسم الحي املتكون من خاليـا ،حيـث نجـد يف رصـدنا لـه انـه يبـث إشـعاعا كهربائيـا 

 الذي هو املادة األساسية للخليـة (١يوية الداخلية  فالربوتوبالزممغناطيسيا تعكس عملياته الح

فيه ذرات مشحونة بالكهرباء وتظهر هذه الكهربائية عند أي تغيري يف نسيج من األنسجة ويف 

حركة كل عضلة ومع كل رضبة من رضبات القلب ومع إفراز كل غدة يف الجسـم ، كـل ذلـك 

  .ب من األعصاب يظهر كجهد كهربايئ ميكن رصده مع كل عص

وإذا ما دخلنا إىل تركيب الخلية الداخيل املتكون من سايتوبالزم ونواة  وغشاء الخليـة 

، فإننا سنجد أن جميع العمليات فيها تـتم عـرب جهـد كهربـايئ ، فالغشـاء الخلـوي ذو النفاذيـة 

و كيميـايئ أو االنتقائية بني االيونات داخل الخلية وخارجها حينام يستثار بـأي منبـه ميكـانييك أ

 ٢ إن. كهربايئ وتختل التوازنات بني الشحنات التي تحملها االيونات خارج الخليـة عـن داخلهـا ،

الخلية كاملواد الغذائية  وظيفة هذا الغشاء الخلوي هو السامح مبواد معينة منتقاة بالدخول إىل

 انـه يسـمح مبـرور ، وال يسمح مبرور مركبات قد تكون ضارة بالعمليات الوظيفية السوية ، كام

 الخارج ،وملا كانت معظم أمـالح الجسـم تتكـون مـن جزيئـات تنفصـل إىل مخلفات الخلية إىل

أيونات موجبة الشحنة وأيونات سالبة الشحنة لذا فان الغشاء الخلوي يقوم عىل تعـادل وجـود 

ف طـر هذه الشحنات عىل جانبيه فيسمح بالدخول والخروج لهذه األيونات من طرف زائـد إىل

  ناقص ليك يتم التوازن الكياموي الكهربايئ املطلوب ، هذا العمل الـدقيق للغشـاء الخلـوي يـتم 

  

                                                 
  ٢٨٢اء بالتنويم ، ص    الشف-  ١
  ٢٨٢ الشفاء بالتنويم ، ص   )٢(
 ٧٧ علم النفس الفسيولوجي ، ص-  ٢
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عن طريق تنظيم الجهد الكهربايئ ، فمثال إذا كـان هنـاك درجـة تركيـز منخفضـة للصـوديوم 

ٌداخل الخلية ودرجة عالية نسبيا للبوتاسيوم خارجها فعدم التوازن هذا يخلق جهدا كهربائيـا 

 الغشاء ، هذا الجهد الثابت أو جهد السكون يؤثر عىل نقل األيونات عرب الغشـاء فـإذا مـا عرب

ادخل قطب كهربايئ خالل غشاء الخلية العصبية ميكن عند ذاك قيـاس الجهـد الكهـريب لهـذا 

  .القطب بالنسبة لقطب كهربايئ آخر من السوائل املحيطة بالخلية 

ن شـحنات موجبـة وسـالبة ال يبقـى متعـادال إن الرتكيب الذري للخلية مبا يحمله مـ

مليل الذرات إىل أن تتفاعل بعضها مع البعض حيث تفقد بعض الذرات إلكرتونـات لتكتسـبها  

 ١ أيوـنـات وـهـذه العملـيـة دائـبـة ، فالكالـسـيوم األـخـرى ، وـبـذلك تتـحـول ذرات العـنـارص إىل

 والـذي هـو الكالسـيومكمعدن سام للنسيج الحي يصبح يف تواجده يف الجسم الحي أيونات ا

أحد املكونات األساسية للنسيج الحي وكذلك البوتاسيوم يكون أيونات البوتاسـيوم يف الجسـم 

رة الكلور التي لديها ميل ذالحي ، وكل منهام يكون حامال لشحنات كهربائية موجبة ، يف حني 

ًالن تكتسب إلكرتونا واحدا تصبح أيونات الكلوريد سـالب الشـحنة وكـذلك الح ديـد فـإذا مـا ً

الربوتني نفسه فإننا سنجد انه قد يكون له مئات من الشحنات الكهربائية السالبة  انتقلت إىل

 إذن فالتجاذب والتنافر بني الشحنات املوجبـة والسـالبة يلزمـه ،واملوجبة متناثرة عىل سطحه

لكرتونـات اإلت قدر من الطاقة لبقاء نوع االنفصال بينها ، والتيار الكهربايئ ما هـو إال محـاوال

وعـىل هـذا فـإذا كـان  ،آخر يف محاولة الستعادة حالة التعادل املستمرة للعبور من معدن إىل

هناك نوع من السيال الكهربايئ أن مير عرب األلياف العصبية فال بد من وجود عـازل أو فاصـل 

هـريب بني الشحنات وهذا ما يقوم به الغشـاء الخلـوي كهربائيـا وقـد أمكـن قيـاس الجهـد الك

  .) ميليل فولت ٧٠( القائم بني جانبي غشاء الخلية فكان 

                                                 
  ٧٧ علم النفس  الفسيولوجي ، ص-  ١
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 يف مكوناته الذرية العنرصية والحيوية فقط بل نتكم إن فيزيائية الجسم اإلنساين ال

تعاملـه   الـخ أيضـا إضـافة إىل...تكمل أيضا يف املجاالت الفيزيائية من كهربائية ومغناطيسية 

 ولقد تأكـدت هـذه الحقـائق ...الطعام الذي يأكله مع خارج الجسم من طاقات ، وحتى مع 

  .بعد دراسات عديدة للجسم البرشي فيزيائيا

 جورج و كريل من كليفالند أمام فريق مـن األطبـاء يف ١ أكد الدكتور١٩٣٣ففي عام 

 وهذا اإلشعاع الفائق اإلشعاع قدر معني من فيهمنفيس عىل أن ما نأكله هو إشعاع ، فطعامنا

يحرر تيارات كهربائية ملحيط الجسم الكهربايئ يجعـل الجهـاز العصـبي يـذعن األهمية الذي 

 إن الـذرات هـي أنظمـة شمسـية (يضـيف الـدكتور كريـل و ،للطعام بواسطة أشعة الشمس

وأجهزة متال باإلشعاع الشميس كالعديد من اللوالب امللفوفة، وهذه الذرات املفعمة بالنشـاط 

الجسـم الـبرشي فإنهـا تفـرغ شـحنتها يف  ذا ما دخلت إىلحرص لها تؤخذ كطعام ، فإ والتي ال

بروتوبالزم الجسم ويحدث اللمعان نشاطا كيامويا جديدا وتيارات كهربائية جديدة ويضـيف 

 إن جسمك مكون من أمثال هذه الـذرات فهـي العضـالت واألدمغـة وأعضـاء )الدكتور كريل

  .الحس كاألعني واألذان 

بان الكـائن يعتمـد عـىل معلومـات مـن  ٢ بيعة الخارقةويذكر واطسون ليل يف كتابه الط

الـخـارج يف معيـشـته وـهـذه تـصـله ـعـىل ثالـثـة أـشـكال ، أـمـواج كهرومغناطيـسـية كالـضـوء وـضـغط 

ميكانييك كالصوت ومؤثرات كياموية كتلـك املسـببة لحاسـتي الشـم والتـذوق ، وإذا كـان الكـائن 

ت  من الطاقة الكهربائية تحمل الرسائل الحي حيوانا  فإن هذه اإلشارات تتجمع عىل  شكل شحنا

داخل الجهاز العصبي وتنتقل هذه الرسـائل جميعهـا عـرب الجهـاز العصـبي بالطريقـة و الواسـطة 

نفسيهام ، ونستطيع أن نتأكد من ذلك عند وصل ذلك العصب الذي يربط اللسان بـذلك العصـب 

  ة ـمـن اـملـاء يف الـفـم ـفـاناـلـذي ـيـربط اإلذن فاـلـدماغ ، ويـنـتج ـعـن ذـلـك اـنـه كـلـام وـضـعنا نقـطـ

  
                                                 

  ٤٩٢ فلسفة الهند يف سرية يوجو ، ص-  ١
  ٥٢ الطبيعة الخارقة ، ص-  ٢
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رسها عىل انه صوت ضخم ومثل هذه الطريقة تحـدث لـدينا مـا يسـمى بالهلوسـة فالدماغ ي

أما بالنسبة للحقول و املجاالت الكهربائيـة الخارجيـة للجسـم الحـي فقـد أكـد الـدكتور .. …

 إن ١٩٥٣قد ثبت منذ عام {١ هارولد بار أستاذ ترشيح األعصاب يف جامعة يال ذلك بقوله أنه

 –اإلنسان تحيط بها وتؤثر عليها حقـول كهربائيـة  كل املادة  الحية بدءا من الحبة وصوال إىل

ومن املمكن أن يعترب غالفا للطاقة الذي يحيط بالجسم البرشي رضبا مـن قالـب . ديناميكية 

  تأخذ أنسـجته الجديـدة أن الكرتوين ، وكلام تجددت خاليا الجسم سعى حقل القوة هذا إىل

  ) .لب املناسب االق

أما األستاذ هارولد بار من جامعة بيل ، فقـد وجـد أن لكـل شـخص حقـال كهربائيـا 

تتغري فولتيته مع تغري حاالت الفرد سوى انه لدى النساء هناك ارتفاع كبري يف الفولتية يستمر 

ة  ساعة وذلك يف أواسط دورة الحيض أي نضج تجويف البويضة وانفجاره وانطالق البويضـ٢٤

لقد اخرتع األسـتاذ بـار جهـازا حساسـا جـدا و ( ،فكل نشاط عضيل ينتج عنه نشاط كهربايئ  

اجرى تجارب عىل األرانب كذلك اخترب هذه النظرية عىل امرأة وهي عىل وشك أن تجرى لها 

عملية يف الحوض حيث أمكنه رؤية املبيض مستعينا بامليكروسكوب فوجد النتيجة مطابقة ملا 

ومن املعروف أن كريليان العامل الرويس كان قد صـمم جهـازا لقيـاس املجـاالت  .أظهره الجهاز

الكهربائية ذوات الرتددات العالية والتي بها حوايل مائتي ألف رشارة يف الثانيـة بـني األقطـاب 

الكهربائية كام صمم عدسة موضحة لرؤية الهالة املحيطة بجسم اإلنسان و استطاع من خالل 

 بوـضـوح ـصـور الـهـاالت لتـلـك األجـسـام الـتـي توـضـع يف مـجـال التفرـيـغ جهـازه ـهـذا أن ـيـرى

  .الكهربايئ لجهازه 

إن فيزيائية جسم اإلنسان والطاقات العديدة التي ميتلكها هذا الجسم سواء 

  كانت يف داخل مكوناته الذرية أو يف مجاالته الخارجيـة وجـدت تحـديا كبـريا عنـدما

   

                                                 
 ١٠٩ علم نفس الحاسة السادسة ص-  ١
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جية ، حيث عجزت جميع الطاقات املعروفة واملكتشـفة سيكولواظهرت الطاقات الخارقة البار

عن تفسري هذه الخارقية و الطاقة التي تكمن وراءها و رغم عزل جميـع الطاقـات املعروفـة 

كانـت تحـدث سـواء – إال أن هذه الطاقات الخارقـة –املعزولة –غرفة فاراداي  عن النفاذ إىل

كل هـذا طـرح استفسـارا كبـريا –عن بعد كانت ظواهر تخاطرية تلباثية أو تنوميا مغناطيسيا 

أمام فيزياء الجسم البرشي ومن يدرسه، وهذا ما دعا العلـامء والخـرباء يف االتحـاد السـوفيتي 

 لدراسة األساس الفيزيايئ الـذي تقـوم عليـه الظـواهر الخارقـة ١٩٨٢إلنشاء مخترب خاص عام 

ائيـا و كيامئيـا عـن تفسـريها لدى اإلنسان ، بعد أن عجزت املعطيات العلميـة املعروفـة فيزي

وقد قامت لجنة الخرباء و العلامء يف هذا املخترب بدراسة فيزيائية الجسـم اإلنسـاين عـرب كـل .

 هـي ١٩٨٧القنوات املمكنة لوجود طاقات معروفة ومن هذه القنوات التي درست حتى عام 

:  

  .حرارته األشعة تحت الحمراء املنبعثة من سطح الجسم والتي تنم عن طبيعة درجة 

  .             األشعة الراديوية وتعرب عن درجة حرارة األعضاء الداخلية 

  .املجاالت الكهربائية 

  .املجاالت املغناطيسية 

  ) . الجلد مبدى البرصية ةضاءإ( اإلضاءة الكيميائية 

  .املوجات الصوتية 

  .املركبات الكيميائية التي تفرز عرب الجلد عىل شكل أبخرة وغازات 

   الذي وصل إليه الخرباء الروس يف مجال فيزيائية الجسم البرشي؟فام

مغناطيسية الجسـم ذكـر هـؤالء العلـامء أن املجـال املغنـاطييس ١ ففي مجال

ويف الجسم تتكون اإلشارات املغناطيسية . يظهر عادة أثناء حركة الشحنات الكهربائية 

   منـبـه عـصـبي ، أـمـا املمـيـزة بالتـيـارات األيونـيـة الـتـي تـصـاحب بـشـكل ـخـاص تحـقـق

  

                                                 
 ١٩٧٨ سنة ٣١ عدد ٣١ مجلة علوم ض-  ١
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ًبخصوص اإلمكانيات الواقعية للتشـخيص املغنـاطييس فقـد أتضـح أنـه يشـكل منبئـا جديـدا  ً

للمعلومات يف فحص القلب والدماغ والعضـالت ، وقـد وجـد العلـامء أن الجهـود الكهربائيـة 

للقلب مبا أنها تسجل عىل سطح الجسم فإنها تكون مشوهة بسبب عدم التجـانس الكهربـايئ 

  .نسجة لذا فإن الطرق الكهربائية تعجز عن تلبية الدقة املطلوبة لأل

ًأما بالنسبة للمجال املغناطييس فإن جسم اإلنسان يعد من الناحية العلمية شـفافا ، 

فاألنسجة ال تكاد تشوه اإلشارات املغناطيسية ، وبتسجيل املجاالت املغناطيسية التي تحـدثها 

ذلك  حديد بسنتمرت واحد من منطقة املرض وباإلضافة إىلتيارات القلب ميكن تحقيق أفضل ت

فسيغدو من اليسري باملقارنة دراسة التأثريات الرهيفة من قبيل سـلوك الحزمـة املوصـلة إذ مل 

  .يكن يوايت هذا حتى اآلن إال بإدخال األقطاب داخل القلب 

لـدماغ مجـاالت مغناطيسـية ا لقد تجاوز العلامء بحث مجال مغناطيسية القلب إىل

ًوهذا تطور كبري ألن الصـعوبة األساسـية يف دراسـة الـدماغ تكمـن باملسـتوى املـنخفض جـدا 

أي مبـا يقـل مائـة )  أوسـتد ٨ ١٠( إلشاراته املغناطيسية ،إذ يتوجب تسجيل مجاالت بحدود 

مرة عن املغناطيسية للقلب وعندها ينبغي فرز اإلشارة املغناطيسـية النافعـة عـن الضوضـاء 

ـد ت ـي ـق ـا مبـقـدار عرشات اآلالف ويـسـتمالـت العـلـامء بدراـسـة املـجـاالت املغناطيـسـية ر فوقـه

ـل ـان مـث ـه اإلنـس ـرض ـل ـذي يتـع ـه اـل ـية للمنـب ـتجابة املغناطيـس ـدماغ ،أي االـس   املـسـتحرضة لـل

أما يف مجـال دراسـة كهربائيـة الجسـم …  الصوت وومضة الضوء والتيار الكهربايئ الضعيف 

أو بـاالحرى ) السـتاتية (دراسة املجاالت الكهربائية الساكنة اإلنساين فقد بدا العلامء الروس ب

دراسـة بعـض  املجاالت الكهربائيـة املتغـرية يف غايـة الـبطء لـدى اإلنسـان ومنهـا انتقلـوا إىل

امليكانيزمات الدقيقة للتنظيم الحراري ، حيث تبني لهـم أن مصـدر املجـاالت الكهربائيـة إمنـا 

  راسة عمليات التنظيم الحـراري و التبـادل الحـراري والنيكمن يف الجلد حيث كان البد من د
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فبدأت الدراسة عـن أي يشء يجـري .الجلد ماكنة فسيولوجية معقدة لذا خضع للدراسة أيضا 

  .تغري الجهد الكهريب قرب سطح البدن 

كانـت –) ١( كام يقول العلامء الـروس –إن املجاالت الكهربائية الثابتة لدى اإلنسان 

قاس منذ زمن وقد فرست هذه املجاالت الكهربائيـة بنظريـة تقـول إن يف جلـدنا معروفة ، وت

 للمغانيط الثابتـة ، وبالفعـل فمـن –ثنايئ كهربايئ –تناظر كهربايئ -من الكرتيت  –الكرتتيات 

جراء عمليات داخلية مفهومة متاما ميكن أن يظهر عىل الطبقات السـطحية مـن الجلـد جهـد 

أما الجهود الكبرية نسبيا والتـي تصـل لحـد )  فولت ٠،٠٥( حدود كهربايئ ضعيف لحد ما و ب

 تأيت نتيجة لقيامنـا بـدعك قفـا الكـف عـدة أنفتايت نتيجة كهربائية خارجية ك)  فولتات ١٠(

  .مرات 

إن ما عكسته هذه الدراسات يبني أن الجهاز العصـبي لإلنسـان ودماغـه ترتكـز فيـه 

ـكـل الجـسـم ألـنـه أـصـال يـقـود ـكـل الحرـكـات الطاـقـات الكهرومغناطيـسـية بـشـكل اـكـرب ـمـن 

السيربناطيقية للتنظيم الداخيل الذايت عرب هذه االتصاالت الكهربائيـة املعـرب عنهـا بالنبضـات 

العصبية أو الرسائل العصبية بني األعضاء الداخلية والخارجية لإلنسان وبـني املـخ وبـالعكس ، 

لسلوك اإلنساين الخارجي ويف الطبيعـة ومن هنا كانت كهربائية الدماغ هي املتحكمة يف كل ا

  العقلية واالنفعالية لإلنسان فكيف يتم ذلك فسيولوجيا؟

هـو الجسـم اإلنسـاين الن هـذا – السيربناطيقي –الشك أن أعظم نظام للتحكم و التنظيم الذايت 

ل  يحتـوي عـىل مائـة مليـون خليـة ، يف كـل خليـة نظـام سـيربناطيقي متكامـ١ الجسم كام يقـول العلـامء

يستجيب و ينظم ويؤثر ويتعامل مع آالف املتغريات الحيوية يف الجسم ، كام أن هـذا الجسـم فيـه جهـاز 

   ألف مليون خلية مع تشابكات عصبية تتجاوز أعـدادها ١٢عصبي أو دماغ و خاليا عصبية يتجأوز عددها 

  
 

                                                 
 ٨طيقيا يف داخلنا ، ص  السيربنا-  ١
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غريات التي يتعرض الخيال اإلنساين ، هذا الجهاز املعقد جدا يتعامل بلغة واحدة مع كافة املت

لها ،كام يقوم بنشاطه االعتيادي و االسـتثنايئ بـنفس هـذه اللغـة ، هـذه اللغـة هـي النبضـة 

  .العصبية والتي تساوي فيزيائيا النبضة الكهربائية 

 حينام قام عـامل ١٨٧٥عام  لقد كانت أول تجربة الكتشاف كهربائية الدماغ تعود إىل

عىل مـخ كلـب بوضـع قطـب كهربـايئ عليـه )  كاتون ريتشارد( إنكليزي يدعى  ١فسيولوجي 

مبارشة واستطاع بالكاد أن يتعرف عىل تيارات كهربائية ضعيفة ،أمـا اكتشـاف كهربائيـة مـخ 

بوضـع أقطـاب ) هـانز بريجـر(حيـنام قـام طبيـب منسـاوي هـو ١٩٢٤عام  اإلنسان فتعود إىل

ف ـعـىل ـهـذه الـقـوى حـسـاس أن يتـعـر) جلـفـانوميرت ( كهربائـيـة علـيـه واـسـتطاع باـسـتخدام 

  ومنـذ ذلـك الحـني ١٩٢٩الكهربائية يف دماغ اإلنسان ، وقـد نرش هـذا الطبيـب أعاملـه عـام 

تطورت األساليب التكنولوجية يف قياس كهربائية الدماغ وتسمى هذه العمليـة تخطـيط املـخ 

  …الكهربايئ 

هـا تأخـذ إن املالحظة األوىل التي وجدها هذا الطبيب يف صفات هذه الكهربائية ، أن

 ١٠ ولها قياسات زمنية يف متوجاتها حيث تحصل مبعـدل ومحددة،شكل إيقاعات منطية معينة

متوجـات ( فأطلق عىل هذه اإليقاعات أسـم )  ميكروفولت ٢٠(مرات يف الثانية و تبلغ قوتها 

التي كانت تتميز بالوضوح خاصة إذا كان املفحوص مرتاحا مغلقا عينيه ، وعـىل الـرغم ) ألفا 

هـي األقـوى يف ) ألفـا ( استخدام عدة أقطاب يف مناطق مـن املـخ فقـد بقيـت متوجـات من 

  .املناطق القفوية أو الخلفية للدماغ حيث مركز األبصار  

 ذبذبـة يف ٥٠– ١٤وهـي ذات دورة أرسع تـرتواح بـني ) متوجات بيتا ( ثم اكتشفت 

ثـم ) دلتـا ( متوجـات الثانية بعد ذلك اكتشفت متوجات بطيئة ذات ذبـذبات كبـرية سـميت 

  ...) اكتشفت  متوجات ثيتا

                                                 
 ٢٥٧ علم النفس الفسيولوجي ،ص -  ١
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لقد كان فحص املريض يف السابق و قبل اكتشاف كهربائية الـدماغ يـتم عـن طريـق 

رضبات القلب التي تحدد موقعه من املوت أو الحياة ،إال انه تبني أن هـذه الطريقـة ليسـت 

هم ال زالوا أحيـاء طبيـا صحيحة مائة باملائة ، حيث تبني أن بعض املرىض تتوقف قلوبهم ولكن

فقد تكون لبعض حاالت اإلغامء العميق مثل هذا الوصف ، بل وقد تكون لقـدرات أصـحاب 

املامرسات الخارقة من يوجيني ومتصوفة وباراسيكولوجيني قدرة عىل  إيقـاف نبضـات القلـب 

اغ أو إضعافه بدرجات ال تكتشفها األجهزة الطبية ،لكـل هـذا وبعـد اكتشـاف كهربائيـة الـدم

وموجاته أصبح ال يقال لإلنسان امليت  ميت إال إذا توقفت هـذه الكهربائيـة واملوجـات فهـو 

  ..يكون عندها ميتا حتى وان بقي قلبه يعمل سواء طبيعيا أو باألجهزة الطبية 

ت هذه الكهربائية طبيا هو معالجة مـرض الرصع حيـث القد كانت من أوىل توظيف

الت الرصع اجـات رسيعـة ذات فولتيـة عاليـة يف حـني حـيظهر النمط الكبـري مـن الرصع متو

البسيط تكون متوجاته بطيئة مع قمم متناثرة ، كام أمكـن عـن طريـق متوجـات دلتـا معرفـة 

  . ال مكون اإلنسان يحلم وهو نائم أ

إن هذه الكهربائية الدماغية تعمل يف جسم اإلنسـان كخطـوط اتصـال ،فهـي تنقـل 

الـدماغ ثـم تعـود بـاألوامر  داخلية والخارجيـة فتوصـلها إىلبرقيات من األعضاء والعضالت ال

الجهات التي أرسلت هـذه الربقيـات برسـائل وبرقيـات تحتـوي عـىل معلومـات   الدماغية إىل

  .واستجابات مطلوبة من هذا العضو أو العضلة للتكيف املطلوب مع االستثارة الحاصلة 

شـارة املعطـاة لألليـاف كل ذلك يتم عن طريق لغـة األعصـاب الكهربائيـة ،فاإل

 ١  إمنا هـي عبـارة عـن نبضـة كهربائيـة قصـرية األمـد كـام أن–نبضة عصبية –العصبية 

  العصب نفسه ليس قناة توصيل  خاملة تقف مهمتها عىل اإليصال كاألسـالك ،بـل إنهـا 

  

                                                 
 ٣٠١ القوى يف الطبيعة  ص -  ١
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ضخم وتقوي هذه النبضـة الكهربائيـة يف تف - الخطيلاملرح-تقوم بعمل املحوالت الكهربائية 

ولهذا كانت النبضة  العصب املطلوب وصولها إليه، احل مختلفة يف طريقها قبل وصولها إىلمر

مسـافات هائلـة دون أن تضـعف ، إن الخليـة العصـبية ال تختلـف عـن  الكهربائية تنتقل إىل

الخاليا األخرى بأي خاصية إال بكونها متتلـك زوائـد دقيقـة أشـبه بـالخيوط مـن اجـل فحـص 

  .الجسم واغلب الزوائد تتوزع عىل مسافات غري كبرية األجزاء النائية يف 

ولنا أن ندخل يف تركيبات الخلية العصبية لوجدنا أن هـذه الكهربائيـة تكمـن اولو ح

أي أن  جانبي الغشـاء الخلـوي ، أساسا يف عملية التبادل ،االنتشار ،االستقطاب التي تحصل إىل

خارجها وبالعكس لأليونات  خل الخلية إىلعملية مرور وانتقال تتم عرب الغشاء الخلوي من دا

السالبة واملوجبة يف كل جهة ،فيسمح غشاء الخلية بالنفـاذ والتبـادل بـني أيونـات الصـوديوم 

وأيونات املغنيسيوم عىل طريف هذا الغشاء ليك يتم التعـادل والتـوازن للشـحنات الكهربائيـة 

وهكذا نـرى انـه ،عصبية الكهربائية التي تحملها هذه األيونات ،وكل ذلك يتم عرب النبضات ال

يف الدماغ تتم العمليات الكهربائية دون انقطاع وعندما يتعرض الـدماغ للمـرض فـان طبيعـة 

محسـوبة بدقـة –كهربائيـة –هذه الذبذبات الكهربائية تتغري بشكل حاد وكل نبضـة عصـبية 

منظمـة بشـكل ضمن إطار عمل الدماغ الذي يشبه الكمبيوتر أو حاسـبة إلكرتونيـة دقيقـة و

  .سيربناطيقي دقيق

ـحنة ـو أن الـش ـدماغ ـه ـايئ لـل ـاط الكهرـب ـذا النـش ـىل ـه ـات ـع ـم املالحـظ ـن أـه   إن ـم

من نفس نـوع الطاقـة ، برصف النظـر عـن كـون هـذا العصـب  ١ املوجودة عىل العصب هي

  حركيا أو حسيا ، برصيا أو سـمعيا  ،اللغـة واحـدة و الشـحنة واحـدة ، وهنـا يظهـر العجـب

  لـشـحنة ـعـىل نـفـس العـصـب تعـطـي أحياـنـا ألواـنـا و أـصـواتا و حرـكـات و كـيـف أن نـفـس ا
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بـعـد دراـسـة ـهـذا …  ألـخـرى ـمـن االنفـعـاالت و األحاـسـيس امختـلـف الـتـأثريات والتـغـريات 

لـخ تكـون يف ا…املوضوع تبني أن هذه األحاسيس و الحركات واملشاعر و األلـوان واألصـوات 

أي مكان أو مركـز  ت هذه النبضة الكهربائية إىلمواقع محددة من الدماغ ، و بالتايل إذا وصل

يف جغرافية الدماغ فأنها تتحـدث مبـا تتضـمنه وتخزنـه و يالئـم طبيعتهـا الخاصـة ووظيفتهـا 

تعتمد عىل أين يذهب النبض ، فالنبضـات –املحددة أي أن النتيجة كام يقول الفسيولوجيون 

منطقـة واحـدة يف املـخ  وصـلت إىلمراكز املخ العليا تسبب االحساسـات فـإذا  التي تصل إىل

مكـان آخـر نسـمع اصـواتا ، وإذا  فإننا نبرص األضواء واأللـوان واألشـياء بيـنام إذا وصـلت إىل

مبارشة  أكرث خالل مراكز املخ السـفىل و تقـدمت فقـط نحـو الخـارج يف أعصـاب  توغلت إىل

  .حركية ومن املحتمل أن نحصل عىل حركات دون احساسات مصاحبة أو تسبقها 

إن هذه النبضات تنتقل برسعة أبطأ من التيـار الكهربـايئ العـادي فـأقىص رسعـة يف 

الرجل حوايل مائة مرت يف الثانية وتختلف الرسعات األخرى فتهبط حتى نصف مـرت يف الثانيـة 

  .يف اصغر األلياف و تتوقف الرسعة عىل قطر الشعرية أو الليفة العصبية 

بائية الدماغ تقول بأن العمليات الذهنيـة لقد كانت بدايات نظرية تفسري كهر

يصاحبها تيار كهربايئ و التفكري يصاحبه تيار كهربايئ أمـا اليـوم فقـد تأكـد أن الـدماغ 

نفسه مكون من شبكات مـن األسـالك تحمـل تيـارات كهربائيـة متدفقـة ذات اليمـني 

 العصـبية وذات الشامل ، وان هذه التيارات تتدفق دامئا يف عدد ال يحىص من األليـاف

و عرب عدد النهايئ من الوصالت يفوق الوصف ، وهذا مـا جعـل الفسـيولوجي الشـهري 

  انـه نـول كبـري ،بـه مـس مـن الخفـة ،حيـث( ١يصفه بدقة بقوله ) تون غتشارلز رشن(
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املكوكات الناسجة منوذجا دائم التغري وهو منوذج له معنى دامئا ولـو أنـه غـري (تومض ماليني 

  ).ثابت 

عىل الفسـيولوجيون أن يدرسـوا جغرافيـة الـدماغ دراسـة كهربائيـة دقيقـة لقد كان 

لرسم خريطة واضحة لها و ملا كان الدماغ يحتوي عىل آالف املاليني من الخاليـا العصـبية مـع 

ماليني املاليني من الشبكات والوصالت بني هذه الخاليا و أطرافها لذا كانت وال زالـت معرفـة 

لة عن السلوك اإلنساين خارجيا وعن صـحة حيويـة الجسـم داخليـا جميع هذه املراكز املسؤو

شبه مستحيلة ،سواء للمساحة الكبرية الذي يحتاجهـا لعمـل هـذه األجهـزة الدقيقـة جـدا أو 

للدقة الخرافية التي تتشابك بها الليفة العصبية أو الشبكات العصـبية أو الشـبكات العصـبية 

  .بعضها مع بعض 

راسة العالقة بني كهربائية الدماغ و السلوك اإلنساين حيث لقد بدأت التجارب عىل د

أنه يف حالة تنبيه جزء معـني مـن املنطقـة الحركيـة بالنبضـة الكهربائيـة فـان ) ١وجد العلامء 

الجسم يحرك طرفا معينا من الجهة املعاكسة للجسـم و عنـد تنبيـه املنطقـة الحسـية يحـس 

 جسمه رغم انه مل يلمس شيئا ، كذلك عند تنبيه والتنميل أو الخدر يف جزء من.الفرد باللمس

اللحاء السمعي يسمع األفراد أصـواتا كالصـليل أو الـرنني أو الحفيـف ، وعنـد تنبيـه املنطقـة 

البرصية يرى اإلنسان أضواء تتألأل  أو أضواء زرقاء أو أشعة حمراء و عند تنبيـه مراكـز أخـرى 

ستثارة الـذكريات أو حـدوث حـاالت رصع وس أو تفسريات وهمية أو اهالبقد يحس اإلنسان 

  .انفعالية  

 لعالـقـة الـتـأثري الكهرـبـايئ لـلـدماغ بالـسـلوك –وهـكـذا فتـحـت ـهـذه املعرـفـة 

ــأثري ـعــىل الـســلوك اإلرادي وـغــري اإلرادي ـمــام –اإلنـســاين    مـجــاالت واـســعة للـت

 جعل اإلمكانيات مفتوحة للتالعـب باإلنسـان ككـل عقـال و سـلوكا وعاطفـة وحتـى 

  ولوجيا كامال ، بل فتح اإلمكانيات حتى للتأثري عىل العمليـات الفسـيولوجيةجسام باي
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أمراض مختلفة وزيادة يف معرفـة جغرافيـة املـخ  الداخلية وما يصاحبها من عطالت تؤدي إىل

،حيث وجد األطباء الجراحون أن إزالة أجزاء معينة من الفص الجبهي أو قطـع صـالته ببقيـة 

األشخاص الذين يعانون من قلق عنيف ولكنـه قـد يفـاقم مـن حـاالت املخ لها أثر فعال عىل 

من النجـاح يف إثـارة % ٨٠االكتئاب والفصام ويف حالة استئصال الفص الجبهي تحققت نسبة 

حاالت القلق العنيف ،ويف حاالت الرصع تم قطـع و استئصـال األنسـجة املخيـة التالفـة كـام 

مل املسـتمر خاصـة لـدى املـرىض امليئـوس مـن أمكن استئصال الفص الجبهي للتخفيف من األ

حيث يتم عرب الجراحة تقبل األمل فيكون األمل موجودا ولكنـه ) املوشكني عىل املوت ( شفائهم 

  ..ال يعود مؤملا 

 استطاع احد العلامء التحكم يف خزين الذاكرة اإلنسـانية بعـد أن حـدد موقعهـا لقـد

ـقـع يـسـرتجع اإلنـسـان التـسـجيالت الـصـوتية جغرافـيـا يف خريـطـة اـملـخ حـيـث بإـثـارة ـهـذا املو

والبرصية بشكل حي وكأنه يعيشه اآلن ،أي أن اإلثارة الكهربائية استطاعت أن تسحب ذاكـرة 

املايض إىل الحارض وكأنها تعاش من جديد ، وبهذا أمكن التأثري عىل ذاكرة الشـخص ومسـحها 

ية للمخ ، كام أمكن الحديث أو مسح جزء منها أحيانا وهذا ما يحدث عرب الصدمات الكهربائ

عن زرع ذكريات كهربائية مصنوعة يف مخ اإلنسان واستدعائها وكأنه قد غاشها فعال ويعيشها 

  لحظة االستدعاء حية بل فكر العلامء بنقل ذاكرة شخص إىل شخص آخر كهربائيا 

أما االمكانـات املفتوحـة لكهربائيـة الـدماغ فقـد قـادت العلـامء إىل انـه ميكـن زرع 

طاب كهربائية يف أدمغة الناس يف مراكز العقاب لديهم وتحـريكهم مركزيـا عـرب بـث أشـبه أق

بالبث الراديوي والتلفزيوين ، بل ويكن زرع هذا القطب لدى األطفال قبل بلـوغهم والـتحكم 

يف تسيريهم الكرتونيا ومركزيا وبالتايل جعلهم يترصفـون وكـأنهم مربمجـني ولـيس لهـم حريـة 

  . االثارات الكهربائية اختيار خارج هذه
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  :وزن الدماغ انرثبولوجيا   -٢

الشك أن جهازنا العصبي موروث وآلية جارية عىل أمناطها املرسومة لها ، وكام يقـول 

هو الجهاز الذي كان يعمل يف أبطال وشخوص هومريوس ، وهـو الـذي يعمـل (احد الدارسني 

 عاداته ومتدينه ، أمـا اسـتجاباته فهـي اآلن يف شخوص وأفراد القرن العرشين والذي تبدل فيه

الشدائد أو العقاقري أو املامرسات العنيفة والطقوس الصاخبة التي تؤدي بـه إىل القلـق : هي 

 ألمـنـاطفأو االكتـئـاب ،التـهـيج أو الوسوـسـة ،الهـسـترييا أو االرتـيـاب أو الغـضـب أو االعـتـداء ، 

هي صفات فسلجية راقـدة يف جهازنـا سلوكية األساسية للبرش منذ أقدم العصور وحتى اآلن ال

  .١)العصبي  

لقد درس علامء االنرثبولوجيا اإلنسان ابتـداء مـن درجـة متيـزه عـن كـل الحيوانـات 

ال يختلـف ( العليا إىل ما وصل إليه اليوم من تطور عضـوي ووظـائفي ، يقـول احـد العلـامء 

نه يختلف اختالفا هائال عنها اإلنسان كثريا يف بنية جسمه عن الحيوانات القريبة الشبه به ولك

يف طرز سلوكه ، فاالختالف الرتكيبي بينه وبـني القـردة العليـا يف معظمـه اخـتالف يف الدرجـة 

وليس اختالفا يف النوع ، ولكن االختالف كبري وجذري يف السلوك ، ويكمن  رس هذا االخـتالف 

ماغ قـادر ال عـىل تسـلم وما نجم عنه من فروق واضحة يف الدماغ اإلنساين ،ذلك أن هذا الـد

االثارات الحسية فحسب ، بل وعىل تحليلها أيضا ، كذلك عىل خزنها يف الذاكرة ثم عىل إعادة 

  .٢)تركيبها مع بعضها لتتحول بعد ذلك إىل قامئة طويلة من أمناط السلوك  

  لـقــد ـقــارن االنرثبولوجـيــون ـبــني تخـصــص الحيواـنــات يف ـقــدراتهم وـبــني ـعــدم 

  ات دماـغـه ، فـهـم يعرـفـون أن برص اإلنـسـان اـضـعف كـثـريا ـمـن برصتخـصـص اإلنـسـان وـقـدر

   النرس ، وشـمهم اضـعف مـن شـم الكلـب ، وال يسـتطيع اإلنسـان الـركض برسعـة اإلبـل أو 
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الغزال أو يسبح مبهارة الدولفني ، كام ال ميلك قوة األسد ، ذلك ان هـذه القـدرات الجسـامنية 

 محددة وضيقة جـدا ، أمـا ينـو اإلنسـان فـإنهم عند الحيوانات متثل تخصصات ألساليب حياة

يرون ويشمون ويركضون ويسبحون بدرجة ال بأس بها ، ولهم قدر معقول من القوة العضلية 

، وليس معنى هذا أن بني اإلنسان يفتقرون إىل أي تخصص إذ أن لهـم دماغـا كبـريا معقـدا ، 

ب الـذي يبـدو متناقضـا هـو أن وقامتهم منتصبة ويسريون عىل رجلني اثنني ولكن األمر الغري

أهم تخصص لنا هو يف عدم تخصص سلوكنا ، فنحن أخصـائيون يف عـدم االلتـزام ، مبعنـى أن 

بني اإلنسان يستطيعون القيام بتكيفات مل تكن موجودة ملواءمة الظروف املتغرية الطارئة ثـم 

  .اإلفادة من هذه التكيفات 

سان ودماغ بعض الحيوانات  القريبة منه وحينام يقارن االنرثبولوجيون بني دماغ اإلن

الدماغ اإلنساين يبلغ حوايل ثالثة أضعاف حجم دماغ الغـوريال رغـم أن الغـوريال ( يجدون أن 

يزن حوايل ثالثة أضعاف وزن اإلنسان ،غري انه البـد مـن القـول أن كـرب الـدماغ وحـده لـيس 

ألدمغة اإلنسانية التي فحصـت كـان معيارا يعتمد عليه يف قياس القدرة العقلية ، فمثال  بني ا

أكربها وزنا هو دماغ ايفان تورجنيف الكاتب الرويس الذي عاش يف القرن التاسع عرش إذ بلـغ 

وزنه دماغه أربعة أرطال وسبع أوقيات ، وباملقابل كان اقلها وزنا دمـاغ أنـاتول فـرانس وهـو 

  ع أوقيات فقط ، مثل تورجنيف كاتب مشهور حيث كان وزن دماغه حوايل رطلني وأرب

عىل أن وزن الدماغ يف معظم بني اإلنسان البالغني يبلغ حوايل ثالثة أرطال ، واألهـم 

من حجم الدماغ  هو تركيبه وشبكة املمـرات الداخليـة فيـه ،فاإلنسـان الـذي يصـنف كأبلـه 

نتيجة صغر حجم جمجمته يكون له دماغ يف وزن دماغ الغوريال ، ومـع ذلـك يكـون سـلوكه 

إلنسان ال الغوريال بوسعه الكالم وفهم اللغة ، وعىل ذلك فإنه ال يجوز االعتامد عـىل كسلوك ا

مقياس الجمجمة يف الحفريات املتحجرة لالستدالل عىل ما كانت عليه قدرة صاحبها العقليـة  

(١  
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ـيس قياســا عــىل القــدرة العقليــة ألي كــائن كــام يقــول  ـدماغ ـل إذن فحجــم اـل

 مع أنهم يولدون ولهم نفس الدماغ املعقد ونفس الحواس التي االنرثبولوجيون ، بل إن البرش

من خاللها يرون العامل ويسمعون األصـوات ويلمسـون األشـياء واألجسـام ويجـدون متعـة يف 

ومع ذلك فان الطرق التي ينفعل بها أفراد مختلفون بـنفس األشـياء (الروائح ومذاق الطعام  

ناس يختلفون يف قـدرتهم عـىل الفهـم والـتعلم ويف أو الحوادث أو ما أشبه تكون مختلفة ،فال

قوة ذاكرتهم وحصانة تفكريهم وإمكانياتهم اإلبداعية الخالقة ، ونتيجة لكل هذه االختالفـات  

  .١)تتولد لدى الناس آراء مختلفة عن العامل الذي يعيشون فيه  

 إن محاوـلـة عـلـامء اـلـنفس واالنرثبولوجـيـون وـهـم يـحـاولون فـهـم طبيـعـة اإلنـسـان

يشريون إىل رشطـني بـايلوجيني يسـامن ظهـور اإلنسـان ، وكـان احـدهام هـو تحـدد السـلوك 

بالغرائز عىل نحو دائم التناقض ، وحتى حني نأخذ يف الحسـبان اآلراء الخالفيـة الكثـرية حـول 

طبيعة الغرائز فمـن املقبـول عمومـا انـه كلـام ارتقـى الحيـوان يف درجـات التطـور قـل وزن 

... املقولـبـة واملـحـددة بدـقـة ـصـارمة واملربمـجـة نـشـوئيا نوعـيـا يف اـلـدماغ اـلـنامذج الـسـلوكية 

واملنحى اآلخر الـذي وجـد يف التطـور النـوعي هـو منـو الـدماغ وخصوصـا الـقرشة الدماغيـة 

وهنا أيضا ميكن ان نرسم التطـور يف سلسـلة متصـلة ، يف احـد طرفيهـا  . neocorexالجديدة 

صـبية األشـد  بدائيـة والعـدد األصـغر نسـبيا مـن الخاليـا الحيوانات الـدنيا ذوات البنيـة  الع

العصبية وملحقاتها ، ويف الطرف اآلخر اإلنسـان ذو البنيـة الدماغيـة األشـد تعقيـدا وال سـيام 

القرشة الدماغية الكبرية التي هي ثالثة أضعاف حتى أسالفه من أشباه اإلنسان الحايل والعدد 

   .٢) ة العصبية الذي يكاد ال يصدق من الوصالت الخلوي

                                                 
  ٢٥٨ ن م ص-  ١
 ٣٤٩-٣٤٨ص١ترشيح التدمريية البرشية ج-  ٢



 

 
٩٥

إن خصوصية التحدد الغريزي إىل الحد األدىن يف اإلنسان ومنو الدماغ إىل الحد األعىل 

،هذا االتحاد بني التحدد الغريزي األدىن والنمو الدماغي األعىل مل يحدث مـن قبـل يف التطـور 

ون  هـل الحيواين ويشكل من الوجهة البيولوجية ظاهرة جديدة كل الجدة ، ويتساءل البـاحث

يعوض النمو غري العادي لدماغه عـن نقصـه الغريـزي ؟ وفعـال كـان جـوابهم باإليجـاب انـه 

  .يعوض إىل حد ما فاإلنسان يرشده عقله إىل االختيارات الصائبة

ترى هل ميكن أن يقول االنرثبولوجيـون شـيئا عـن موقـع الـدماغ يف فـرادة اإلنسـان 

وصفه العصبي فقط وحتى قبل أن ميارس نشاطه ومتيزه عن سائر الحيوانات ، ؟ هذا الدماغ ب

  العقيل ؟

يتحـدث الكاتـب الربيطـاين جـون لـويس يف –اإلنسان ذلك الكائن الفريد –يف كتابه 

فصل عن مكان اإلنسان يف الطبيعة مستعينا مبا قدمه االنرثبولوجيون يف هذا املجـال منطلقـا 

ع مـن الحيـوان جديـد كليـا يف اإلنسـان نـو( من استشهاده بقول احـد العلـامء الـذي يقـول 

جوانب أساسية بأجمعها لفهم طبيعته ، ومن هنا ندرك بان جـوهر طبيعتـه الفريـدة يكمـن 

  ١)بالضبط يف تلك الخصائص التي ال يشاركه فيها أي حيوان آخر  

وأول سمة يف نشاط دماغ اإلنسان واختالفه عن دماغ الحيوانات األخرى هـو يف 

 التوافق أو التكيف كام هو عند الحيوانات ، بل هـو عضـو كونه عند اإلنسان ليس عضو

إعادة البناء ، إن البرش يستطيعون التفكري يف املواقف بدون الرشوع بردود الفعل فـورا، 

إنهم يستطيعون ان يفكروا قبل ان يعملوا ، ان اإلنسان  يتميز يف هـذا النشـاط العقـيل 

نتـه غـري املعهـودة واسـتقالله عـن عن الحيوانات يف قدرتـه عـىل حـل املشـكالت  ومرو

  األمناط والسلوكية املوروثة ومتيـز شخصـيته وبخاصـة وعيـه الـذايت وتأهلـه االجتامعـي

  

                                                 
  ٦٧ذلك الكائن الفريد صاإلنسان -  ١



 

 
٩٦

واإلنسان هو الوحيد بني الكائنات الحيـة الـذي  يعـرف بأنـه يرتقـي وهـو الوحيـد ... املعقد 

  .القادر عىل توجيه تطوره ذاته 

 األخرى يف طبيعـة الـدماغ وتركيبـه ونشـاطه وحينام يقارن بني اإلنسان  والحيوانات

نجد فروقات ال متألها  الدرجات الكمية ، وإمنا التطور النوعي الذيك ، ولو سلمنا جدال بنظرية 

إن ما هو مؤكد متاما أن اإلنسـان الحـديث (التطور فإننا سنجد ما عرب عنه احد العلامء بقوله 

سيات الباقية عىل قيد الحياة ، والسلف  املشـرتك ال ينتسب انتسابا وثيقا إىل أي نوع من الرئي

األقرب لإلنسان والقرود رمبا كان قد مات قبل حوايل ثالثني مليون ستة ، ولذلك فـان اإلنسـان 

إننا لسـنا ..الحديث والقرد الحديث يفصل بينهام حوايل ستني مليون سنة  من التغري االرتقايئ 

  ١) لسنا محض قرود يف عقولنا  محض قرود يف أجسادنا ، ومن املؤكد أننا

 ودمـاغ -عىل فـرض صـحته–وانطالقا من املقارنة بني دماغ كل نسب سابق لإلنسان 

اإلنسان ، نجد أن دماغه هو حوايل خمسامئة سنتمرت مكعب وهو نفس حجم دماغ الغـوريال 

بينام ميلك اإلنسان املنتصب دماغا يبلـغ حجمـه ضـعف هـذا الحجـم ، وعنـدما يتضـاعف ...

م الدماغ فهذا  ال يعني مجرد أن لإلنسان حاصل ذكـاء متقـدم باملقارنـة بـالقرد والـدماغ حج

الذي يتجأوز حجمه مثامنائة سنتمرت مكعب أو ما يقاربها يتكشف عـن سلسـلة جديـدة كليـا 

  .من القابليات غري املتوافرة يف أذىك القردة 

دماغ مـن خـالل تقليـل لقد كان للقدرة عىل استخدام اليدين دور كبري يف توسيع الـ

  . سمك الجمجمة وبفضل تحرير القدمني لليدين أصبح الدماغ قادرا عىل النمو 

  (إن مقارنة االنرثبولوجيني لسعة دماغ اإلنسان مع شبيهه كانـت كـام يقولـون

قد كان إلنسان جاوا دماغ يبلغ حوايل تسعامئة سنتمرت مكعب وهو يتقارب من دمـاغ 

  غ ألـفـا وثالمثاـئـة ـسـنتمرت مكـعـب ، وـكـان إنـسـان بـكـني أواإلنـسـان العاـقـل  اـلـذي يبـلـ

  

                                                 
 ٨٤ ن م ص -  ١



 

 
٩٧

 كام كان يسمى قد قبض عليه يف مخبئه وهو عبارة عن كهف تناثرت فيـه -سايناثروبيس–أل 

أدوات حجرية وقد اختلطت بها عظام متفحمة ، وكل هذه الجامجـم  سـميكة جـدا ، وتبلـغ 

يف الجبني  وفكوك بـارزة ويرجـع ضعف سامكة جمجمة اإلنسان الحديث ولها نتوءات كثيفة 

أما إنسان نياندرتال فقد تبـني انـه كـان ميتلـك دماغـا ..عهدها إىل حوايل خمسامئة ألف عام 

اكرب من دماغ اإلنسان املنتصب ، حيث بلغ ألفا وأربعامئة وخمسني سنتمرتا ، إال أن من ابـرز 

ى  أن الرتميـز يف اللغـة نشاطات الدماغ العقلية وتعقدها الكثرية هو نشـاط اللغـة حيـث نـر

مبنيا عىل القدرة عىل إعطاء أسامء لألشياء املوجودة يف البيئة ،وتكون التسـمية بـان يخصـص 

الناس يف مجتمع ما تتابعا صوتيا معينا ليكون اسـام ليشء معـني يقيمـون  ترابطـا بـني اليشء 

ن معها مـن تكـوين وقد تطور الدماغ اإلنساين إىل درجة  يتمك( واسمه الذي هو تتابع صويت 

عدد كبـري جـدا مـن هـذه الرتابطـات  بسـهولة ويرس ، وهـذه الرتابطـات رمـوز ثقافيـة حقـا 

وتختلف باختالف الجامعات اإلنسانية ولذا ميكن القول بأنها ليست مطبوعة يف صميم النوع 

  .١)اإلنساين ككل  

 اللغـة وال احد يعرف بالتأكيد متى وكيف حدثت إعادة تنظيم الدماغ التـي جعلـت

ممكنة ، ومن حيث اإلدراك اللغوي واملفاهيمي عرب اللغة فان هذا يفرتض بايلوجيا أن يكـون 

( هناك تطور واضح لـدماغ كبـري ذي ممـرات عصـبية معقـدة ، وكـام يقـول االنرثبولوجيـون 

يحتاج املرء إىل نوع مختلـف مـن الـدماغ  قـادر عـىل تـداعي صـور عقليـة لتجـارب ماضـية 

األحداث ووصف أشياء أدركتها الحواس ،وقد تطلبت هذه املقدرة جديدة واستكشاف أسباب 

كمية هائلة من النسيج العصبي وهذا ما يفرس اتساع حجم الدماغ اإلنساين باملقارنة بأدمغـة 

   .٢)الحيوان

                                                 
  ٣٣بنو اإلنسان ص-  ١
  ٣٨ن م ص-  ٢



 

 
٩٨

والشك أن اللغة والكالم قد منى الدماغ إضافة إىل طبيعتـه األصـلية ، وهنـاك تفاعـل 

إن الكالم يتطلب دماغا مـع كـل التفـاعالت (  منو القرشة املخية أساسا بني الكالم واللغة وبني

الرضورية  أو طرق االتصال ، وله حجم وتعقـد يف الرتكيـب يكفيـان للسـامح لكامـل سلسـلة 

جديدة من الوظائف الدماغية بان تضاف إىل ما هو موجود منهـا لـدى الحيوانـات ،حيـث ال 

جميـع الرتكيبـات السـلوكية الحيوانيـة األصـلية ، تضيف شيئا جديدا حسب بل تسود وتعدل 

ومبا ان الحيوانات  تفتقر إىل هذا التوسع الهائل يف جهاز قرشة املخ ، فام مـن احـد يسـتطيع 

 لديـه جهـاز -سـمكري-ان يعلم حيوانا  النطق أو يطور قدرته عىل التفكري وهذا مياثل حالـة 

  ١)راديو  مفقودة منه الصاممات الرئيسة  

ط النظريات املادية التي تتحدث عن أن الوعي والعقل ما هي إال انعكاسات ان ابس

رشطية يحدثان  يف الدماغ ال تستطيع أن تفرس عملية االنعكاس يف الدماغ بشكل أويل منفعل 

بل إنها تحاول أن تفرزها ليس عن االنعكاس امليكـانييك املـادي للـامدة الالعضـوية فقـط بـل 

حتى عن االنعكاس العضوي يف أدمغة الحيوانات ،وهي تعتـرب أن الـدماغ اإلنسـاين هـو أعـىل 

لكائن البرشي  يف سالسل التطور العضوي ، وإذا ما أخذنا  منوذجا للفكـر املـادي تطور وصله ا

االنعكايس من بحـوث عـامل الفسـلجة الـرويس بـافلوف ، فإنـا نـراه يـذهب إىل أننـا إذا أردنـا 

الكشف عن جوهر إدراك اإلنسان فعلينا أن نتتبع مراحل نشوئه وتطـوره وكيفيـة حدوثـه يف 

 وتطـور –حيـة –رتقاء أثناء تحول املادة الالعضوية إىل مادة عضوية مجرى عملية النشوء واال

 عـرب مئـات -أداة الفكـر الفسـلجية-هذه األخرية من ابسط أشكالها صعدا إىل دماغ اإلنسـان 

املاليني من السنني ، وهكذا يصل إىل القول بان الـدماغ الـذي هـو الجهـاز العصـبي العـاكس 

دمـاغ اإلنسـان واملعرفـة العقليـة بـالتعبري الفلسـفي ويقول بان االنعكـاس الـذي يحصـل يف 

  يختلف اختالفا نوعيا وجذريا وحاسام عن نظريه لدى الحيوانات الراقية األخرى وذلـك بفعـل

   

                                                 
  ١٥٧اإلنسان ذلك الكائن الفريد ص-  ١



 

 
٩٩

أثناء مغالبته –البيئة االجتامعية التي ينفرد بها اإلنسان ويف مقدمتها نشاطه الجسمي الفاعل 

لتحدث بها التي تنقل لك املعرفة عن طريقها وتلتحم بها    واللغة املكتوبة وا-الطبيعة وإذاللها

(١  

 تكوين ارتباطات عصبية ٢إن الوظيفة األساسية التي ميارسها املخ عند بافلوف هيت 

 تضمن التوافق الـوظيفي الـدقيق والتكيـف املتبـادل بـني -منعكسات رشطية-جديدة مؤقتة 

 أو اضطراب يعرتي أي جزء من أجـزاء املـخ الحيوان والبيئة  التي يعيش فيها ، فإن  أي تعطل

  .فإن أثر ذلك يظهر يف املخ بأرسه مام يعرقل قيامه بهذه الوظيفة أو تلك بالشكل الطبيعي ...

إن بافلوف يعترب إن نصفي الكرة املخيني أدق جهاز واعقد أداة موجودة عىل سـطح 

 تجزئة وعزل بعض اجزائهام الكرة األرضية ، وهو يعتربه وحدة موضوعية ال ميكن دراستها عرب

عن األخرى  سواء بـالترشيح أو غـريه ويـدعو إىل دراسـته عـرب أسـلوب املنعكسـات الرشطيـة 

  .كاحساسات مبارشة واملنعكسات غري الرشطية كالكالم 

إن أهمية الدماغ يف التطور البيولوجي لإلنسان تظهر من خالل املرونة الكبـرية التـي 

عـن قـدرة الـقرشة املخيـة العجيبـة عـىل ( ب بافلوف املختربية يتمتع بها ، فقد كشفت تجار

تكوين ممرات انعكاسية  جديدة ومكتسبة أو رشطية يف حاالت شاذة مل يألفهـا الحيـوان مـن 

قبل ،يحدث ذلك بفعل مرونتها  الهائلة التي تعرب عن نفسـها يف التكيـف الـدينامييك الهائـل 

لرضوريـة وهـذا الـذي يجعـل ممكنـا ان تعـيش التنوع املتعلق مبامرسة مختلـف الوظـائف ا

الحيوانات الراقية يف ظروف بيئية صعبة يندر احتاملهـا وفقـدان الـقرشة املخيـة الـذي يجـرد 

  .الحيوان الراقي من تلك األداة الفسلجية  يعرضه إىل الفناء املحتم 

                                                 
  ٨٤طبيعة اإلنسان ص-  ١
 ١١٢ن م ص-  ٢



 

 
١٠٠

خيـة لقد دلت التجارب املختربية التي أجريت بعد وفاة بافلوف عىل أن  الـقرشة امل

باستطاعتها أن تستعيد وظائفها التـي تتعطـل بسـبب حـدوث عطـب ترشيحـي أو فسـلجي 

يحصل أثناء التجارب أو يف مجرى الحياة اليومية ، وسبب ذلك عىل مـا يبـدو هـو أن الـدماغ 

عموما ذو صفة تعويضية أو شـفائية ، فقـد قـام يف أحـدى التجـارب املختربيـة املركـز املخـي 

 املخي املسئول عن حركة الرجل عندما أزيل هذا األخري من مـخ  احـد اللميس مبامرسة املركز

القطط ، كام حل يف تجربـة أخـرى املركـز املخـي الحـريك محـل املركـز املخـي املسـؤول عـن 

تقلصات املعدة بعـد إزالتـه ، وهـذا يعنـي أن املركـزين املخيـني اللـميس والحـريك قـد اتسـع 

ضافة إىل وظائفهام األصلية وان الحيوان قد كيف تخصصهام وتعلام إنجاز وظائف جديدة باإل

  .١)نفسه للظروف البيئية  

 ميكـن ان مينـع ٢إن منو الدماغ من خالل البيئة قد أثبتتـه التجـارب فسـوء التغذيـة 

النمو الطبيعي لدماغ الوليد ، والقول بأنه ليس الغذاء وحده بل هناك عوامل أخـرى كحريـة 

... ا تأثري مبارش يف منو الدماغ أمر أظهرته التجارب الحيوانية الحركة واللعب ميكن ان يكون له

 فالحيواـنـات ذات  البيـئـة الحـسـنة كاـنـت ـلـديها فرـصـة لإلـثـارة والـتـدريب الـحـريك أـكـرث ـمـن

  .الحيوانات املقيدة 

وهناك دراسـات عديـدة قـدمت الـدليل العلمـي عـىل أن االزديـاد يف منطقـة 

لتجـارب الـخ وتطبيـق نتـائج هـذه ا...سن وضعها القرشة الدماغية عند الحيوانات املح

من شأنه أن يشري إىل أن منو الـدماغ ال يعتمـد عـىل العوامـل عىل الحيوان عىل اإلنسان 

 الذي يتم به مس الوليد واإلمساك به وعـىل -الدفء–الغذائية وحسب بل كذلك  عىل 

 واللعـب والتعبـري درجة اإلثارة التي سوف يتلقاها وعىل الحد الذي لديه لحرية الحركة

  عن ذاته ، ولكن منو الدماغ ال يتوقف يف الطفولة البـاكرة أو حتـى سـن البلـوغ أو سـن

  
                                                 

 ٢٧٤ن م ص-  ١
 ٤٠٠ص١ترشيح التدمريية البرشية ج-  ٢



 

 
١٠١

ويبدو أن هذه  العوامل البيئية كاإلثارة والتشجيع والحنو قد يظل لهـا طيلـة الحيـاة ...الرشد 

  .تأثري مرهف يف صريورة الدماغ 

الجنس البرشي كرتكيب مـادي طبيعـي إذن فالدماغ اإلنساين هو يف الحقيقة ما مييز 

وحتى قبل أن ميـارس نشـاطه العقـيل ، فـإذا مارسـها وظهـرت إمكانياتـه الخارقـة يف التفكـري 

الخ تأكدت هذه الحقيقة االنرثبولوجية الترشيحية قبـل ..والوعي  واإلبداع والظواهر الخارقة 

  .كل يشء

دت أن اإلنسـان غـري منتـه إن طبيعة الرشوط الفيزيولوجية العصبية للدماغ التي أك

وغري متكامل ال بسبب أن دماغه ال يكون تام النمو عند الوالدة فحسب ،بل إن حالة اخـتالل 

  .التوازن التي يجد نفسه فيها ترتكه عملية مفتوحة النهاية ليس لها حد نهايئ

وإذا كانت األنظمة الباحثة عـن هـدف عـىل املسـتوى الجزيئـي ميكـن أن تحـددها 

الكيامئية ، واألنظمة األخرى الباحثة عـن هـدف عـىل مسـتوى الـدورات -لفيزيائيةالتقنيات ا

الكهربائية  الدماغية ميكن ان تحددها التقنيات الفيزيولوجية العصبية ، ويف كل مستوى فـإن  

أجزاء من هذه األنظمة معنية بالشهوات واالشباعات التي تحكم السلوك ، وكل هذه األنظمة 

تحدث يف املواد الربوتوبالزميـة وهـي مـن طبيعتهـا ، وهـذه األنظمـة التي تبحث عن هدف 

الكثرية متخصصة فوق املألوف  ومتموضعة يف األنظمة العصبية الهرمونيـة والكائنـات الحيـة 

املتطورة جملة وتفصيال  متتلك الشهوات واالشباعات ، وليس ذلك ملجرد  الحاجات التنموية ، 

املطلـوب لالتحـاد الجـنيس ، وتنشـئة  الصـغار وحاميـة الغـذاء وليس ملجرد االلتزام بالتعاون 

واألرسة واألرض وليس ملجرد السلوك املتكيـف الرضوري للنجـاح يف مواجهـة تقلبـات التبـدل 

أي الـذهاب إىل –البيئي ، بل كذلك من اجل زيادة الطاقات  واملجاهدات ومجـاوزة الحـدود 

  .أقىص الحدود يف تجاوز مجرد البقاء 



 

 
١٠٢

 ..إن الـدماغ نتـاج التطـور ، شـأنه شـأن األسـنان واملخالـب(  يقول العلامء  من هنا

ولكننا ال ميكن  ان نتوقع من الدماغ ما هو أكـرث بكثـري بسـبب قدراتـه عـىل التكيـف البناءــ 

وميكن لعلامء األعصاب أن يجعلوا غايتهم طويلـة املـدى فهـم اإلمكانيـات القصـوى للجـنس 

ن يصبحوا أكرث إدراكا لذواتهم وتنويرهم بأنبل خيارات  اإلنسـان البرشي ملساعدة البرش عىل أ

، واألهم هو أن الدماغ بقدراته عىل التذكر والتعلم والتواصل والتخيل  واإلبداع ولقدرته عىل 

  ١)اإلدراك الذايت هو الذي مييز الجنس البرشي  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٣٩٦ن م ص-  ١



 

 
١٠٣

  :ذاكرة الدماغ هولوغرافيا     -٣

يف كتابـه  -الـدماغ جهـاز األجهـزة-لباحـث جـان بـاري تحـت عنـوان يف فصل كتبه ا

 تحدث عن كيفية خزن الدماغ ملعلوماتـه ، واستشـهد بتجـارب ينفيلـد -الباراسيكولوجية غدا

ومـن خـالل أعـامل بنفيلـد الشـهرية ، ومـن خـالل إجرائـه  ( الفسيولوجي الكبري حيث يقول 

 يف الحياة الواعيـة لـدى أي شـخص ال ميحـى عمليات عىل الدماغ ، أشار إىل أن كل ما يحدث

أبدا ،فكل ما يعيشه الشخص يسجل من  قبل هذا الجهاز أيا كانت  أهمية الحدث ، وعنـدما  

قام بنفيلد بوضع الكرتود دقيق جدا يف القرشة الدماغية ، ونتيجة حث كهربايئ حدث انبعاث 

ات املرتبكة بل عـىل األصـح كـان ملشاهد معاشة منسية متاما ، وال يقصد باألمر إحدى الذكري

حلم يقظة ، فعندما قام املنشط الكهربايئ  ببعث املايض ، اطلع املريض عىل أشياء كان يعيهـا 

  ١ )-الحالية-خالل تلك الفرتة من حياته دون أن يفقد مفهوم الحارض أي خاصيته 

ك أو وقد شبه بنفيلد عملية اسرتجاع املايض بأنه أشبه ما يكـون  بتسـجيل عـىل سـل

عىل رشيط فلم سيناميئ سجل عليه كل يشء شعر به الشخص فيام مىض ، يدور رشيط الفلـم 

ومبجرد أن نقوم برفع االلكرتود يتوقف االنبعاث فجأة متاما  مـثلام  ...اعتياديا وليس بالعكس 

ابتدأ ويف بعض األحيان ميكن إعادة عرض رشيط خاص ، وبإيقافنا التنشيط الكهربايئ ومن ثم 

دة تطبيقه يف مدة مخترصة بنفس النقطة أو عىل مقربة منها ، يف هذه الحالـة سيسـتأنف إعا

  .الرشيط يف الوقت نفسه بعد كل عملية تنشيطية 

إذن فالدماغ يخزن خزنا حيويا كل ما مير بـه أثنـاء إدراكـه وحياتـه بكـل تفاصـيلها، 

أن مسـألة تحديـد موقـع ورغم أن هناك أماكن معينة اسـتعادها االلكـرتود كـذاكرة حيـة إال 

  .الذاكرة يف مكان محدد غري صادق متاما 

                                                 
  ٤٢الباراسيكولوجية الجديدة غدا ص-  ١



 

 
١٠٤

إن تحديد وظائف املخ من خالل جغرافية وطبوغرافية املخ أخذ من الفسـيولوجيني 

( مدى ومسـاحة كبـرية حـني دراسـتهم للـدماغ ، فهنـاك محـاوالت جـرت يف القـرن العرشيـن

درات املختلفـة التـي تـرتاوح مـا بـني لتحديد موضع املكونات اللغوية األخرى واملهارات  والق

الذاكرة والتخطيط إىل املهارات األكرث خصوصية مثل التعرف  عـىل الوجـوه إىل السـامت غـري 

  ١  )-حس الفكاهة-املحددة مثل 

وعىل الرغم من أن ليس هناك تحديد دقيق ملركز أو مكان الوظيفـة املخيـة بشـكل 

ض هـذه املراكـز نتيجـة اإلصـابة يعطـل عمـل نهايئ، إال أن هناك تأكيـدا عـىل أن فقـدان بعـ

الوظيفة العضوية لها حيث تبني مثال أن املخ بأكمله يشارك يف أي عملية من عمليات التفكري 

،فإذا ما حدث تلف ما باملخ فسوف تتأثر عمليات التفكري لكن مدى ذلك التأثر يعتمـد عـىل 

أصـبح ( ة واستيعاب املعلومات قدمقدار النسيج املخي الذي أصابه التلف ، ويف مجال الذاكر

 تتـوزع عـرب -شـبكات عصـبية-من املستحدث هذه األيام التحدث عن اختزان املعلومـات يف 

وان الشبكة العصبية تفقد قدرتها عىل العمل إذا هي أصـيبت بـالتلف ،لكـن املوضـع  ...املخ 

يورونـات التـي املحدد الذي حدث به ذلك التلف يلعب دورا اقـل أهميـة باملقارنـة بعـدد الن

أصابها التلف يف الشبكة العصبية ، وعىل ذلك فعىل الرغم من أن التفسريات الكلية العامـة ال 

تجد دعام كافيا هذه األيام إال انه ال تزال مثة أصداء لتلك األفكار باقية لدى الباحثني يف مجال 

   ٢)اختزان الذاكرة يف املخ  

  أن الـذاكرة تظهـر مـن تلقـاء(تؤكـد عـىل أن تجـارب بنفيلـد الزالـت سـائدة وهـي 

   ذاتـهـا نتيـجـة إـثـارة الفـصـوص الـصـدغية للـمـخ ، ويـبـدو أن مـثـة مـسـتويات مختلـفـة للـفـص

ـا مســؤولة عــن ـذاكرة ، فالطبقــات  العلـي ـواع املختلفــة لـل    الصــدغي مســؤولة عــن  األـن

  تـذكر الحوادث البعيدة ، وحتى إذا تم إزالتها إزالة تامة فلـن يحـدث أي تـأثري عـىل عمليـة 

  
                                                 

  ٥٠ املخ البرشي ص١
  ٥٥ن م ص -  ٢



 

 
١٠٥

الحوادث الحديثة، إال أن تحطـيم األجـزاء السـفىل عـىل أيـة حـال يـؤدي إىل فقـدان الـذاكرة 

للحوادث الحديثة ،عىل الرغم من أن الـذكريات القدميـة تظـل كـام هـي وميكـن اسـتدعاؤها 

  باستخدام قطب كهربايئ ، 

هل يعني ذلك أن الفصـوص الصـدغية تلعـب دور أرشـيف املـخ ومراكـز ذاكرتـه ؟ 

يب بنفيلد ال ، فهذا تبسيط أكرث مـن الـالزم، فـالحوادث ال تسـجل يف الواقـع هنـا ، بـل يف يج

أقسام أخرى من املخ ترتبط ارتباطا وثيقا بالفص الصدغي ، فـاملؤثر الكهـريب يثـري قسـام مـن 

الفص الصدغي وهذا بـدوره ينقـل التـأثري إىل املكـان الـذي تختـزن فيـه ذاكـرات املـايض ،إن 

ية تدير رشيط التسجيل داخل رأسنا كام هو ، إنها ال تختزن الذاكرات نفسها الفصوص الصدغ

   .١ولكنها تستخرجها فقط من أرشيف ذاكرتنا 

يبدو أن الذاكرة إذن ال تقف عند حدود مراكز معينة بالضـبط ، وإمنـا هـذه املراكـز 

 بحيـث  فوق ماليـني خاليـا العصـب-يتلطخ-هي مفاتيح فقط ، ولعل أن ذاكرة حدث ما قد 

 -تسـجيل-متثل كل وصمة عـىل حـدة مـؤثرا صـغريا ميتـد فوقهـا جميعـا والزال مـن األسـهل 

املعلومات الواردة إىل املخ يف خاليا عصبية من تسجيلها عىل رشيط مغنـاطييس ، ولقـد وجـد 

منذ بضع سنني إن الخاليا العصبية  تشبه مغناطيسيات صغرية ، واملخ أيضا قـد يكـون مخزنـا 

  . عند الطلب -إدارتها-لدقيقة التي ميكن حفظها املدة املطلوبة ثم للتسجيالت ا

الشك أن البحوث الحديثة قد اهتمت بكيفية تخزين الذكريات يف املخ وتتساءل هل 

  أن هذه العملية تتم عىل أساس كهربايئ أم كيميايئ ؟

ـة كهربائـيـة ، فـكـان هـنـاك ـشـبه( لـقـد كاـنـت النظرـيـة الـشـائعة تـقـول   إن اـملـخ آـل

  امع عىل ان طبيعـة تخـزين املعلومـات يف املـخ كهربائيـة ، وقـد شـجع هـذا الـرأي بعـد  إج

ـة  ـة الجزيئـي ـور البيولوجـي ـع تـط ـن ـم ـة ، لـك ـول االلكرتونـي ـع يف صــناعة العـق ـور الرسـي   التـط

  

                                                 
 ٩٢السيربناطيقا يف داخلنا ص-  ١



 

 
١٠٦

ومع اكتشاف أماكن تخزين  املعلومـات يف سلسـلة مـن الجزيئـات  اكتسـبت فكـرة تخـزين 

 الـذكريات القريبـة يـتم ١ا ، عىل أن هناك شبه اتفـاق عـىل أن املعلومات كيميائيا تأييدا كبري

 -د ن ا -تخزينها بطريقة كهربائية أما القدمية فيتم تخزينها عـىل طريقـة جزيئـات مـادة أل 

 بالخصـائص الوراثيـة -د ن ا-التي يف املخ ، وبنفس الطريقة  التي تحتفظ بها جزيئـات مـادة 

  ،لإلنسان 

ريطة الجينوم البرشي أصبح أكرث وضوحا يف هذا املجـال ولعل العلم بعد اكتشاف خ

إن الـذاكرة رمبـا ( فهو  يبحث عن جينات الـذاكرة وبـدأ  بعـض علـامء الجينـات يؤكـد عـىل 

تتشكل باملعنى الحريف متاما بإحكام الوصالت  بني العصـبونات ، فعنـدما يـتعلم احـدنا شـيئا 

ت جديدة  محكمة حيـث مل يكـن يوجـد فانه يعدل من الشبكة الفيزيقية  ملخه بخلق وصال

أي وصالت من قبل أو أنها كانت اضعف ، وأكاد أوافق عىل أن هذا مـا يتكـون منـه التعلـيم 

تتشكل -فوالدو-والذاكرة ، ولكنني أجد صعوبة يف تخيل كيف أن ذاكريت بالنسبة ملعنى كلمة 

 هـذا فيـه مـا من بعض وصالت مشابك مقواة تصل بني عصبونات معدودة ، مـن الواضـح أن

يجفل له العقل، وهكذا اشعر بـأن العلـامء بـدال مـن أن يزيلـوا الغمـوض عـن املشـكلة بـان 

يختزلوها إىل املستوى الجيزيئي فإنهم بعيدا عن ذلك ، قد وضعوا أمـامي لغـزا جديـدا مثـريا 

هو أن أحاول تخيل كيف أن الوصالت بني الخاليا العصـبية ال تقـترص عـىل أن تـوفر ميكـانزم 

  ٢)ذاكرة وإمنا أن تكون هي الذاكرة  ال

  ـعـىل أن املـسـألة ال تـقـف عـنـد طبيـعـة الـخـزن كهربائـيـا أو كيامئـيـا يف العـصـبونات 

ـذاكرة ـه اـل ـا تخزـن ـات  وـم ـن املعلوـم ـل ـم ـالكم الهاـئ ـق ـب ـا تتعـل   أو املـشـبكات العـصـبية ، إنـه

  كـون يت(  من مفردات  ويف تشـبيه بسـيط تقـول بعـض املعلومـات يف هـذا الصـدد إن املـخ 

   مليــون منهــا فقــط تســتطيع ١٠،٠٠٠مليــون خليــة عصــبية ، ولنفــرتض أن ١٤،٠٠٠مــن 

  
                                                 

 ١٥٠هذا الغد العجيب ص-  ١
  ٢٦٣الجينوم ص-  ٢



 

 
١٠٧

أن تستقبل املعلومات من تلقاء ذاتها ومعروف أن سعة حمل املعلومات عند الخيط العصبي 

 رقم ثنايئ قي الثانية  ،فإذا أخذنا كل هذه الخيوط يف االعتبار كان معنـى ذلـك -١٤-تصل إىل 

 مليون رقم ثنايئ من املعلومـات يف ثانيـة واحـدة ، إن ١٤،٠٠٠يع أن يستقبل أن عقلنا  يستط

سنة إىل رقم فليك ، ويظهر  أن سـعة  تخـزين ٦٠هذا الرقم  سيتحول يف فرتة زمنية متوسطها 

العقل البرشي اكرب من سعة تخزين آلة تخزين  املعلومـات مبليـون مـرة ، كيـف يكـون املـخ 

  ١)كيف يعرف املكان الذي يبحث عن املواد الالزمة  هذه الوفرة من البيانات ، و

فإذا أضفنا لهذا أن الحقـائق والظـواهر ال ميكـن حفظهـا يف الـذاكرة منفـردة بـل يف 

عالقة مع بعضها البعض ، وتحافظ ذاكرتنا ال عىل ذكرى لون البحر فحسـب بـل عـىل برودتـه 

اج يف يوم حـار  واملمـر الـفيض أيضا ، وطعم الرذاذ  املالح ، والشمس وهي تتالعب  فوق أمو

لضوء القمر وهو ميتد بعيدا يف األفق عندما يأيت املساء ، كام ان حفظ كثري من الحقـائق يـتم 

حفظها يف عالقتها بسياق الكالم ،فـإذا أضـفنا املعلومـة الفسـلجية التـي تقـول أن اإلنسـان ال 

  ينىس أي يشء فكم ستكون السعة التخزينية لهذا الدماغ ؟

ولة لتقريب  كم سعة الخزن يف ذاكرة اإلنسان بناء عىل الخاليا العصبية ووصـالتها يف محا

إن كل خلية عصبية يف القرشة الدماغيـة تكـون عالقـة يف تشـابك أليـاف بالغـة ( يقل احد العلامء

ـأمون أن ـه ـمـن اـمل ـدة ، ويحتـمـل اـن ـأيت ـمـن أـجـزاء بعـي ـد ـشـديد ، وبعـضـها ـي ـة وذات تعقـي   الدـق

لخاليا العصبية يف القرشة الدماغيـة مـرتبط بصـورة مبـارشة أو غـري مبـارشة بكـل أكرثية ا  أن يقال

مجال قرشي دماغي آخر ، وهذا هو األساس الترشيحـي للعمليـات القرشيـة الدماغيـة املرتابطـة ، 

وتشكل العالقات املتبادلة بني األليـاف املرتابطـة آليـة ترشيحيـة تسـمح مـن خـالل سلسـلة  مـن 

   القرشيـةظيفية  املختلفة للخاليا العصـبية الدماغية بأعداد  من االتحادات الواالرتباطات القرشية
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الدماغية  تتجاوز كثريا أية أرقام سبق أن افرتضها الفلكيـون يف قيـاس  املسـافات بـني النجـوم 

إنها القدرة عىل نوع من التوحيد وإعادة التوحيـد للعنـارص  العصـبية التـي تحـدد القيمـة ...

وإذا كانت مليون خلية عصبية قرشية  دماغي قد ارتبط بعضـها بـبعض يف ... ظام العملية للن

مجموعات ال يتألف  كل منها إال من خليتني عصبيتني يف كل االتحادات املمكنـة  ، فـإن عـدد 

ـدد  ـه الـع ـرب عـن ـذا النـحـو يـع ـوافر ـعـىل ـه ـذي ـت ـة اـل ـنامذج  يف الوـصـلة العـصـبية الداخلـي اـل

فـإن عـدد الوصـالت الخلويـة ... ية املعروفة للقرشة الدماغية  وعىل أساس البن١٠٢،٧٨٣،٠٠٠

الداخلـيـة املوـجـودة ترشيحـيـا واملتاـحـة لالـسـتخدام يف سلـسـلة قـصـرية ـمـن الخالـيـا  العـصـبية 

سـوف ..القرشية الدماغية للمنطقـة البرصيـة التـي تثريهـا  الصـورة املرتبطـة بشـبكة العـني 

أن ذكرنا ، انه عدد االتحادات املمكنة نظريـا يف  الذي سبق ١٠٢،٧٨٣،٠٠٠يتجاوز كثريا العدد 

مجموعات الخليتني فقط ، إن مقارنة هذا بعدد الذرات يف الكون تبـدو مخيفـة والتـي تبلـغ 

  ١)ستة وستون أس عرشة ذرة  

مـن % ١٠فإذا أضفنا لكل هذا أن املستعمل مـن قـدرة الـدماغ للعبـاقرة ال يتجـأوز 

كرث ملعرفة هذه القدرة الخرافية لخزن املعلومات يف الخاليـا خاليا الدماغ ،فإن الفجوة  تتسع أ

العصبية مام طرح عىل العلامء البحث عن طريق حفظ الـدماغ لهـذه املعلومـات الفلكيـة يف 

  .سنتمرت مربع املتمثل بدماغ اإلنسان العاقل شديد الذكاء ١٢٠٠مساحة  ال تتجاوز 

ن يف ذرة أساسـية هـي أل د ن ا لقد كانت فكرة كون الـذرة األساسـية للوراثـة تكمـ

كـارل سـبنرس -جعل علامء فسلجة األعصاب يؤمنون بوجود ذرة للذاكرة ، وقد انرصف العـامل

  للبحــث عنهــا ، حيــث تشــري هــذه املفــردات إىل أن الــذاكرة إذا كانــت ســجال -الشــيل 

ـمة ـايئ أو بـص ـري فيزـي ـرتاض تغـي ـول اـف ـن املعـق ـدماغ ، فـم ـمن اـل ـع ـض ـة تـق ـة فهرـس   أو بطاـق
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جودة يف خاليا الدماغ تشابه خط الذاكرة ، أي أن هناك أثرا  لها ، وقد اكتشـف الجراحـون مو

أن تحفيزات بنفيلد االنتقائية لخاليا الدماغ كانت قد تحولت إىل رمـوز يف مواقـع معينـة ، إال 

أن التأثري مل يعمل بالعكس ،فلو كان حدوث اضطراب ما يرتبط مبنطقة معينة من الدماغ لهـا 

ة بالذاكرة فإن معنى هذا أن إزالة هذه املنطقة يجب أن يـرتك أثـرا يف فقـدانها ، والـذي عالق

من الدماغ مل تسجل فقـدانا يف ذاكـرة املـريض وبعـد هـذه النسـبة % ٢٠حدث هو أن إزالة 

أصبحت الذاكرة خاملة عموما ، وهذا ما جعل الجراحة الدماغية بناء عىل هذه النظرية تبدو 

 كان معروفا أن الرجة الكهربائية تفقد الذاكرة االنتقائيـة القريبـة لفـرتة مـن غري فاعلة ، لقد

وإذا كاـنـت التـجـارب ـعـىل الحيواـنـات .اـلـزمن وـهـذا ال عالـقـة ـلـه بفـقـدان اـلـذاكرة اـلـدامئي 

مـن عـني فـأرة ومـع هـذا  فـإن الفـأرة بقيـت % ٨٠ إزالـة ١وجراحات دماغها قد أثبتـت أن 

ال يفقـدها % ٩٨لك ثبـت أن ترضر العصـب الـبرصي  بنسـبة تستجيب للدالالت املرئية ، كذ

الرؤية ، فإن  هذا يدل عىل ان النظرية التي تقول بأن الذاكرة  رموز تتمركز يف مواقع معينـة 

 يف الـدماغ بطريقـة مـا ، -تبعـد عـن موقعهـا–ال تلقى دعام تجريبيا ، وان الذاكرة  يجب ان 

  . العكس من السلوك كتقريبات فقط وحتى املخططات  الوظيفية للدماغ ظهرت عىل

 وهي تفيد أن هنـاك -مبدأ الفعل الكتيل-لقد توصل الشيل إىل افرتاض نظري يتحدث عن 

أمناطا معينة  من التعلم تتورط فيها قرشة نصفي الدماغ ،أي أن الدماغ قد تطور ليحمي نفسـه مـن 

تحطمت  منطقـة واحـدة ميكـن أن النتائج وذلك مبضاعفته الوظيفة الواحدة مرة أخرى حتى إذا ما 

تتوىل األخرى مهمتها ، وكأن كل ذكرى قد سجلت عىل عدة بطاقات وكـل مـن هـذه البطاقـات قـد 

حفظ يف موقع مختلف وهذا كان احد التفسريات عىل أن القفزة النظرية الجديدة قد طرحت صورة 

  ة يف اـلـدماغ أال جدـيـدة ـغـري مـسـبوقة لتفـسـري مـسـألة ـعـدم تـحـدد ومترـكـز ومتوـضـع نـشـاط اـلـذاكر
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وهي صورة الهولوغرايف املنقولة عن التصوير بالهولوغرام ، والتصوير بالهولوغرام يختلف عـن 

التصوير الفوتوغرايف بكون الصـورة فيـه تكـون موجـودة كاملـة يف كـل جزئيـة مـن جزئيـات 

ووجـود الصورة الفوتوغرافية ،وبالتايل فإن عملية  قطع عىل الصورة الكليـة ال يعيـق وضـوح 

الصورة ، فهي مخزونة كليا كصورة فوتوغرافية عـىل مسـاحة اللـوح كـام أنهـا بـنفس الوقـت 

مخزونة يف كل جزء صغري من اللوحة ذاتها ،وبالتايل فإن عملية القطع عىل الصـورة الكليـة ال 

هـذه  ١ تفسري -بربرام-يؤثر عىل وجود الصورة كاملة يف أجزائها األخرى ، وهكذا حاول العامل 

لعملية  لتوزع الذكريات يف الدماغ كله ويف كل جزئية موضعية منه بنفس الوقت ومـن هنـا ا

جاءت صورة جديدة للدماغ وطريقة حفظه للذكريات وعدم فقدانها حتى لـو فقـدت أجـزاء 

  .من الدماغ وموقع الذكريات السابق لها يف طبوغرافيته وجغرافيته 

ا اـصـطدمت ـمـع بعـضـها اـلـبعض ال إن مفـهـوم ـتـداخل املوـجـات يف الهوـلـوغراف إذ

ينطبق عىل املوجات الضوئية فقط بل واملوجات املائية والصوتية والكهربائية ، فموجات املاء 

حينام تتداخل بسبب عارض ما تعود وتلتقي من جديد بعـد عبـور املوجـة ذلـك العـارض يف 

 وكأنهـا قادمـة املاء ، كذلك فإن موجات املوسيقى يف قاعات السرتيو نجدها تتـداخل فتصـبح

من مختلف الجهات إىل األذن ، وهكذا  أن اللوح الفوتوغرايف  للتصـوير يظهـر كـل جسـم يف 

املنظور معكوسا مع كل جزء من الصورة فوتوغرافيا ، يف حني يف اللـوح الهولـوغرايف للتصـوير 

ا يظهر كل جسم يف املنظور يف كل جزء من أجـزاء الصـورة إضـافة إىل الصـورة الكليـة ، وهـذ

التصوير يف الليزر يحقق هذا العمل بشكل جيد بحيث تظهر الصـورة مجسـمة بأبعـاد ثالثـة 

  .وليس مبساحة مستوية ببعدين فقط 
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 -الهولـوغراف-بـني إن هذا التصور هو الذي اتاح لرببرام أن يعقد مقارنـة جـادة مـا

مبنـاظرة ..افيـة وخزين الذاكرة الدماغية والقدرة عىل إحيائها، كـام أوحـت الطريقـة الهولوغر

 يف الدماغ ، كام  يحصل مثال عندما تثري فيك فجـأة ذكـرى شـخص -الرتابط-أخرى مع ظاهرة 

ـمـا ـشـاهدته يف حـفـل ـمـؤخرا ذكرـيـات ـعـن أـنـاس آـخـرين ـشـاهدتهم هـنـاك ، فـفـي اـلـرتابط 

 حيـث b و aالهولوغرايف  يستخدم شعاع واحد فقط لتفريق الضوء املنبعث من جسمني هام 

عات املبعرثة وتكون مخططا تداخليا يتم تسجيله ، ولتنشيط الهولـوغراف يصـار تلتقي اإلشعا

 بشعاع الليزر وينفذ الشعاع املنعكس خالل اللـوح الهولـوغرايف ، aإىل احد الجسمني األصليني 

 هي التي تظهر له وبنفس الطريقة ، فلو أثري الجسـم bأما بالنسبة للناظر فإن صورة الجسم 

b فإن aظهـر ، ومـن هنـا ميكـن اسـتخدام الهولـوغراف  بطريقـة تجعـل الجسـم  هو الذي ي

  .الحارض يستدعي حضور أشكال األجسام األخرى 

هكذا تحدث بربرام عن تفسري توزع الذاكرة عىل مجمل الدماغ ، وهو تفسري مقنـع 

والشك ، ولكن كان عليـه أن يكتشـف قبـل كـل يشء إن كانـت هنـاك ميكانيكيـة يف الـدماغ 

  .كل من االشعاعا ت الدليلية املبعرثة عىل اللوح تتوافق مع 

إن هذه النظرية مل تلق الرتحيب الكامل من الجميع فالبعض بقـي معتقـدا أن زوال 

الذاكرة  من موقعها ليس نتيجة لتأثري هولوغرايف ، ولكن بفعـل حقـول كهربائيـة تعمـل عـرب 

تبـعـث ـبـدفق ـمـن الرـسـائل اـلـدماغ ، بـيـنام ـيـذهب آـخـرون إىل أن املرـسـالت العـصـبية الـتـي 

الكيميائية قد تكون ذات عالقة بالتعلم وخزن الذكريات ، وهناك أدلة تدعم هذه النظريـات 

  .جميعا بعضها مقنع أيضا  ولكن ليس بينها دليل واضح 

لقد قدم بربرام برهانه التجريبي عن هولوغرافية الدماغ مـن خـالل تحليلـه 

شـبكة العـني والعصـب الـبرصي -رشيح كلـه الجهاز البرصي الذي يعتـربه  علـامء الـت

لو حدث أن أثريت منـاطق عـدة مـن شـبكية (  جزءا من الدماغ ويقول بأنه -واللحاء

  فإن سالسل  متعددة من املوجـات املتحـدة املركـز تسـافر إىل أعـىل العصـب، العني 

  



 

 
١١٢

عـني  فإنـه البرصي من الغشاء ، والنتيجة النهائية هي أن الشكل املعقـد حيـنام ميثـل أمـام ال

يجعل املوجات املنفصلة تتداخل مع بعضها لتنتج شيئا ما يوحي بـاملخطط الهولـوغرايف ، أمـا  

  ١)املعلومات املرئية عن اليشء أو الجسم فيوزعها هذا املخطط عرب الغشاء البرصي كله  

لقد حـدد بربـرام أن تخـزين الـذاكرة هولوغرافيـا يـتم عـرب غشـاء نقـاط االشـتباك 

 ـعـىل ـشـكل ـشـحنات دامئـيـة يف حساـسـيتها -ـجـوات ـمـا ـبـني النهاـيـات العـصـبيةالف-العـصـبي 

الواحدة بـرأس -الكهربائية يف الهولوغراف  البرصي ميكن خزن آالف الصور الهولوغرافية تباعا 

فوق صفيحة واحدة ، وميكن استعادة كل صورة منها بشكل مستقل ، وذلـك بإنـارة  -األخرى 

 ان -بربـرام- تشبه املخزن أصال ، وبطريقة مامثلـة يفـرتض مشهد ما أو بعض من سامته التي

نقاط االشتباك العصبي داخل الدماغ  ميكن أن يعـزى إىل هـذا النمـوذج ظـاهرة املشـاركة يف 

كيف تستدعي الصورة أو التجربة أو الفكرة أخريات تشـبهها بشـكل أو آخـر ، وكيـف يقـود 

يف نبع من الوعي ذكـرى مخزونـة بشـكل صـور الفهم إىل الفكرة ثم إىل الفهم  ثم إىل الفكرة 

متجمدة كام هو حالها فوق اللوح ، ولكن يف موجة النشاط الكهربايئ الدامئة هذه ، وهذا مـا 

يجعل من هولوغرامات الدماغ بنى نسقية ، فالنغمـة الصـوتية أو الرائحـة أو منظـر سـقوط 

لة لدفق النشاط الكهربـايئ الثلج يحي كل منها مخططا لذاكرة مطمورة يف املخططات املتداخ

أي -يف الدماغ ، فقد تكون الذكرى نوعا من بنيـة مشـتتة يف هـذا الـدفق الكهربـايئ معمولـة 

  ٢ من مخططات متداخلة -البنية

                                                 
  ٢٠٣ ن م ص-  ١
  لقد لخص مفهوم الدماغ الهولوغرايف عن كتاب الكون املرآة -  ٢



 

 
١١٣

  

  

 الفصل الثالث 
  أمراض الدماغ

  
  

   األمراض العقلية والنفسية-١
   األمراض الكهربائية-٢
    األمراض السايكوسوماتية-٣





 

 
١١٥

  أمراض الدماغ-ثالفصل الثال
  

 :األمراض العقلية - ١
  

 قالت دراسة هولندية نرشت عىل االنرتنت انه إتضح ٢٠٠٧يف الشهر العارش من عام 

من البالغني األصحاء لديهم خلل يف املخ مل يشخص ولكنه غري مؤذ ،وقد قام بالبحث % ١٣أن 

أكـرث شـيوعا املركز الطبي ايراسـموس يف روتـردام ، حيـث أن صـور إشـعاعات املـخ أصـبحت 

وتفصيال واألطباء يف حاجة ملعرفة ما إذا كان هناك مربر للقلـق إذا مـا صـادفهم مـا هـو غـري 

  .متوقع 

لقد قامت دراسة فرينوي وزمالؤه عـىل ضـوء صـور الـرنني املغنـاطييس لنحـو ألفـي 

متطوع  فوق سن األربعني عاما حيث ميكن للرنني  املغناطييس أن يقـدم صـورة لرتكيبـة املـخ 

وجود أدلة عىل جلطات يف املخ ، ولكـن الجلطـات كانـت صـغرية للغايـة  % ٧ظهر أكرث من وا

% ٢وكـان . بحيث مل تسبب ظهور أي أعراض ، وكانـت شـائعة فـيام يبـدو مـع تقـدم العمـر 

مصابني بتضخم األوعية الدموية يف املخ والذي ميكن أن يسبب انفجار تلـك األوعيـة إذا كـان 

 حالـة تضـخم يف األوعيـة الدمويـة ٣٥ مـن ٣٢ لسكتة دماغية ، غـريان كبريا للغاية مام يؤدي

  .كانت صغرية للغاية ومل يوص الباحثون مبتابعة هذه الحاالت لعالجها 

إذن فإن أمراض الدماغ لها هذه  السعة واالنتشـار حتـى أن واحـدا مـن كـل مثانيـة  

  .الج أشخاص هو مصاب بخلل يف املخ ومع هذا فليس الجميع يحتاج إىل ع

هذه الخلفية الطبية واإلحصائية الصحية تعكس املساحة التي أصبح املخ يراقب بها 

  .علميا عرب األجهزة التقنية الحديثة لتشخيص أمراض عضوية يف الدماغ 

ويف دراسة حديثة أيضا كشفت أن األشخاص األكرث عرضة لحـاالت االكتئـاب والحـزن 

  .ضة لتلف وموت خاليا الدماغ الشديد بشكل مستمر يكونون أكرث الناس عر



 

 
١١٦

تقول تفاصيل الدراسة أن تلف الخاليا الذي يتعرض له املكتئب يقـع بصـورة بطيئـة 

ولكنه يؤدي يف النهاية إىل نتيجة مأسـاوية ، وان الـذين يعـانون مـن حـاالت الحـزن الشـديد 

لتلـف يـؤدي إىل واالكتئاب هم األكرث فقدانا لتلك الخاليا املوجودة يف جانبي الدماغ ، وهـذا ا

انكامش مراكز اإلحساس يف جانبي املخ الذين يتحكامن يف  العواطف حيث يتصديان لضغوط 

عصبية وعاطفية ، وهذا يؤدي بالتـايل إىل املسـاهمة يف فقـدان الـذاكرة أو التعـرض إلصـابات 

  .دماغية أخرى 

غ ميكـن كذلك خلصت دراسة أمريكية حديثة إىل أن اختالال يف نشاط كهربائية الدما

ان يكون السبب يف اإلصـابة مبـرض االكتئـاب حيـث تبـني للعلـامء بعـد اسـتخدامهم  تقنيـة  

تصوير الدماغ أن اآلليات  املختلفة لالكتئاب ووسائل العالج متر يف النهايـة مـن خـالل دائـرة 

  أن تغيريات يف طريقة مرور النبضات الكهربائيـة-كام يقول العلامء-كهربائية واحدة ، ويبدو 

يف هذه الدائرة هي السبب يف حـاالت اإلصـابة باالكتئـاب كـام أشـار البـاحثون الـذين نرشوا 

  .دراستهم يف مجلة ساينس اكسربس النسخة االلكرتونية ملجلة ساينس األمريكية 

عىل أن من أحدث العلوم التي ظهرت يف نهاية القرن العرشين هـي مـا سـمي علـم 

م عـىل دراسـة العالقـة بـني السـلوك واملـخ أو دراسـة النفس العصبي ، وهو العلم الذي يقـو

 مل يكـن علـم الـنفس ١٩٨٠وظائف املخ من ناحية والسلوك من ناحية أخـرى ، وحتـى عـام 

العصبي أحد التخصصات ، حتى قامت الجمعية األمريكية  لعلم النفس يف أواخر الثامنينـات 

  .بتحديده يف القسم األربعني منها 

ـنفس العصــ ـم اـل ـد عـل ـنيك ويعتـم ـه يف املجــال االكلـي ـن حداثـت ـرغم ـم ـىل اـل   بي ـع

  عــىل محــورين هــامني مــن الدراســات والنظريــات هــام الفرضــية املخيــة ، والفرضــية

 العـصـبية ، والفرـضـية املخـيـة تعـيـد مجـمـل الـسـلوك إىل اـملـخ ، والثانـيـة تعـيـده إىل الـشـبكة 

  يـا العصـبية قـد تكـونالعصبية كلها مرة أو إىل الخليـة العصـبية كوحـدة واحـدة ، ألن الخال

  



 

 
١١٧

متباعدة فيام بينها ترشيحيا أو مكانيا ولكنها تشارك يف القيام بوظيفة محددة كـام أن إصـابة 

  .أي منطقة من هذه الخاليا يؤثر بدوره عىل أداء هذه الوظيفة 

لقد ظهر علم الـنفس العصـبي نتيجـة لزيـادة اإلصـابات املخيـة يف الحـرب العامليـة 

يم اآلثار السلوكية الناتجة عن هذه اإلصابات ،ثم ظهـرت دراسـة تحديـد الثانية كرضورة لتقي

موضع اإلصابة املخية بناء عىل أن لكل منطقة مخية وظيفة معينة وهذه الوظـائف النوعيـة 

  .هي لب دراسة علم النفس العصبي 

لقد كان املخ بالنسبة لألطباء والباحثني أشبه بصندوق أسود ال يعرفون ما بداخله إال 

ن خارجه بضوء السلوك ومـتغريات الشخصية ، ومل تكـن الجراحـة قـادرة عـىل الوصـول إىل م

ترشيحه نظرا لقداسة اإلنسان وخطورة املخ والدماغ بالنسبة له ، لهـذا كانـت تجـاربهم تـتم 

أحيانا عىل الحيوانات ومراقبة التغريات التي تحصل لها فيام إذا اقتطعت  قطعة محددة مـن 

يدخل العلامء واألطباء إىل مراكز املخ وجغرافيتهـا إال نظريـا ، عـىل أن حادثـة أمخاخهم ، ومل 

 عاما حيـنام دخـل قضـيب حديـدي ٢٥ يبلغ من العمر -جيج–واحدة حدثت لشخص يدعى 

يف رأسه من تحت عينه اليرسى مارا بأعىل مخه ليخرج من جمجمة رأسه نتيجة إصابة مهنية 

 وعيه وبدأ يتكلم ، وحينام بريء من إصابته املروعة فسقط الشاب وبعد ثالث دقائق عاد إىل

بعد أسابيع ثالثة وترك املستشفى بدأ يتجول يف مدينته  لكن بشخصية أخرى غـري شخصـيته 

التي عرف عنها سـابقا الهـدوء واالتـزان، لقـد كـان شخصـا آخـر وإن األطبـاء املرشفـني عليـه 

ن التعـادل أو التـوازن بـني اسـتعداداته يقولون إن حالته الصحية الجسدية ال غبار عليهـا لكـ

الذهنية وبني نزعاته الحيوانية قد زالت واختفت ، إن عقله قد تغـري والـذين يعرفونـه قـالوا 

 الذي كانوا يعرفونه ، وبعـد أن مـات نقـل رفاتـه إىل جامعـة هارفـارد -جيج-عنه إنه مل يعد 

  .حيث وضعت جمجمته والقضيب الذي أصابها يف متحف هناك  



 

 
١١٨

ذه الحادثة أحدثت نقلة نوعية بدراسات املخ فقد كان املعتقد السـائد آنـذاك أن ه

القلوب واألكباد هي مراكز العواطف واالنفعاالت واألحاسيس ، وحتى اليـوم ورغـم الحصـيلة 

العلمية الهائلة التي تجمعت خالل القـرن العرشيـن مـع التقـدم يف تصـوير الـدماغ بـأجهزة 

البـوزترون الزالـت األمخـاخ تشـكل أكـرب التحـديات وأضـخمها  أمـام الرنني املغناطييس وعرب 

العـلـامء جميـعـا بداـيـة ـمـن ـعـامل اـملـخ واألعـصـاب إىل ـعـامل اـلـنفس إىل االلكرتونـيـات إىل ـعـامل 

  .الكيمياء والفيزياء وإىل املفكر والفيلسوف 

من هنا نرى أن دولـة مثـل اليابـان قـد خصصـت العقـد األول مـن القـرن الحـادي 

  .ين لدراسة الدماغ والعرش

إن أحدث الوسائل التي توصـل إليهـا العلـامء بدراسـة الـدماغ عـرب تصـويره بجهـاز 

ـرنني الـنـووي pet الـبـوزترون  بـعـد أن تـجـاوز مـسـألة  موـجـات اـلـدماغ وتـصـويره وحـتـى اـل

  يـقـوم ـبـإطالق الـبـوزترون positron emisstone –ogkaphyاملغـنـاطييس ، ـهـذا الجـهـاز  

اكس وهي أداة أوتوماتيكية لتجسيد وتصوير كيمياء الـدماغ ، وعملـه يقـوم بالتصوير بأشعة 

عىل مالحظة كمية الكلوكوز املستهلكة وبالتايل تحديد ميكانيكية بايلوجيا األعصاب يف جذور 

التفكري ، فمـثال يسـتطيع الجهـاز تحديـد املنـاطق املعينـة يف ...العملية العجيبة عند اإلنسان 

 عملية التحكيم والتحليل وذلك عن طريق مالحظـة االسـتهالك املتزايـد الدماغ التي تشرتك يف

للكلوكوز يف تلك املناطق من الدماغ ، كام استطاع تحديـد أدوار النصـفني األميـن واأليرس مـن 

الدماغ  كذلك يستطيع تشخيص أغلب نوبات الرصع وتحديد نقطة معينة يف الدماغ لتنـترش 

  .بعد ذلك إىل أجزاء أخرى فيه 

  وـقـد درـسـت مجموـعـة ـمـن العـلـامء ـمـن جامـعـة نيوـيـورك وفرـيـق ـمـن مخـتـربات 

بضوء هذا الجهاز مرض املس االنقبايض والشيزوفرينا والخرف ، عىل أنهم -بروكهيفن الوطنية-

  .يقولون بأن تشخيص االضطرابات العقلية بواسطة هذا الجهاز مازال أمرا سابقا ألوانه 



 

 
١١٩

جهاز العصبي عموما تشعبت وتفرعت فمنها األمراض إن أمراض املخ أو الدماغ أو ال

العقلية سواء كانت عضوية أو ال عضوية ، ومنها األمراض النفسية  مبختلف توجهات العلـامء 

الخ وقد ظهرت هنـاك أمـراض ميكـن ...فيها سواء عرب فسيولوجية األعضاء أو التحليل النفيس 

اث ذات طـابع الكـرتوين يف التـأثري عـىل وصفها بالكهربائية نتيجة التعرض لتشابكات أو أحـد

، فكيـف ميكـن -النفسجسـمية-الدماغ  كام ظهرت بشـكل واسـع األمـراض السايكوسـوماتية 

ـة العـضـوية وـعـىل نـشـاطه  ـدماغ الحـي ـد بـعـض ـهـذه األـمـراض اـسـتنادا ـعـىل ـمـادة اـل تحدـي

  .الفسيولوجي الالعضوي؟

  فونــه بأنــه حيــنام يتحــدث علــامء الــنفس االلكيــنيك عــن املــرض العقــيل يعر

يتناول كل ما يدخل تحت االضطرابات االنفعالية والحكم عىل األشياء والسلوك والشخصـية ( 

بصفة عامة ، ففي كل حالة يحدث هذا االضطراب بحيث يبدو للعامل الخارجي يف صورة مـن 

  .١) الشذوذ وعدم التوافق اعتربنا أنفسنا أمام حالة من حاالت املرض العقيل

علامء األمراض العقلية إىل قسمني من حيـث العلـة ،أمـراض عقليـة ويقسم هؤالء ال

نشأت بسبب علل وآفات عضوية ظاهرة بالجسم ، ومعنى هذا أن اإلصابة تكون يف التكـوين 

  .ذاته ، وأمراض عقلية ال تعرف لها أسباب عضوية 

 عىل أن هناك تداخال بني األمراض العقلية واألمراض النفسية ، بل إن بعـض

 كـاألمراض النفسـية وأن االخـتالف -نوعيـا-ئيني يعتـربون األمـراض العقليـة األخصا

 االضـطراب الـذي ٢بينهام هو اختالف درجة ال اختالف نوع ، وبعضـهم يقـول بـأن 

يصيب الشخصية ليس تغريا أو اضطرابا محصورا يف ناحية ضيقة ، كام هو الحال يف 

مل يصيب الشخصـية بكاملهـا األمراض النفسية وإمنا هو تغري واضطراب واسع وشا

  ويغريها إىل صورة ال تتساوى فيها مع صـورتها السـابقة بالنسـبة للواقـع وبالنسـبة 

  
                                                 

  ١٦٢ النفس االكلينيك صعلم-  ١
 ٥٠٠ النفس ص-  ٢



 

 
١٢٠

للمجتمع ، ويف درجة هذا التغـري ويف نوعيتـه  تتـوفر الفـروق األساسـية بـني املـريض نفسـيا 

  .واملريض عقليا 

 خوفا لدى النـاس إن هذا الخلط يف التصنيف بني املرض العقيل واملرض النفيس خلق

من الذهاب إىل العيادات من أجل التامس االستشارات النفسية ألنهم يظنون أن سيقال عنهم 

  .أنهم مجانني 

لقد حـاول أحـد الكتـاب تحديـد الفـوارق املميـزة بـني األمـراض العقليـة واألمـراض 

  ١النفسية بسبعة نقاط وهي 

 نفسـية غـري عضـوية وغـري  هـي عمومـا تكـون مـن مصـادر-العصابية-األمراض النفسية -١

جسمية ، وترتبط باضطرابات مزاجية وقابلـة للعـودة إىل حالـة االعتـدال والتـوازن ، أمـا 

–أو عصـبي –فيزيولـوجي –عضـوي – فهي ناشئة عن خلـل -الذهانية-األمراض العقلية 

دماغي  نيويولوجي ، وباختصار الجملة العصبية الدماغيـة يف املـرض الـنفيس هـي غالبـا 

نادرا مصـابة ، ولكنهـا يف املـرض العقـيل هـي حـتام مصـابة ، ويصـاحب املـرض سليمة و

  .العقيل اضطرا بات هضمية ووظائفية وعالجها طويل وصعب 

اجتامعـي ، ونـادرا مـا تكـون –العصابية هي عموما ذات مصـدر بيئـي -األمراض النفسية -٢

ية ، ونادرا مـا تكـون جيناتيك–الذهانية هي عموما وراثية -وراثية ، بينام األمراض العقلية

 .بيئية ويستحسن عزل أصحابها ألنهم يشكلون خطرا عىل أنفسهم أو عىل اآلخرين 

 للشخصـية وزاويـة معينـة للسـلوك -جانبـا واحـدا–العصايب يتناول عـادة -املرض النفيس -٣

-بالتغيري ، وال يصاحبه عموما أية اضطرا بات هضمية أو فيزيولوجية ، بينام يؤثر العقـيل

ويولـد تغيـريا أوسـع مبحيطـه ونتائجـه مـن املـرض –كليا يف مجموع الشخصية – الذهاين

 النفيس 

                                                 
 ١٥٣- ١٥٢قضايا نقدية يف علم النفس املعارص ص-  ١



 

 
١٢١

 مـع اضـطرابات ملحوظـة ،بيـنام يف - متصـال بـالواقع-املرض النفيس يكون فيـه املـريض  -٤

- ويعـيش منشـطرا يف عـامل خـاص بـه -منفصال عن الواقـع-املرض العقيل يكون املريض 

 .تحجر بفكرة واحدة كذهان ادعاء النبوة أو ال-برانويا

يشعر مبا يجري حوله من تغيري ، وهو واع لحالته املرضية ويقبـل -عصابيا -املريض نفسيا -٥

ذهانيـا   - بيـنام املـريض عقليـا -كعصايب وسوسة غسل اليدين باسـتمرار- العالج ويطلبه

فهو عموما غري واع لحالته وغري شاعر بالتغريات مـن حولـه وهـو ال يعـرتف أنـه مـريض 

 .ض بشدة العالج واملساعدة ويعار

املريض نفسيا هو عموما معرض للمسؤولية القانونية لترصفاته وسلوكه االجتامعـي نظـرا  -٦

 .لقدرته عىل التمييز ، بينام املريض عقليا ال يتعرض عموما للمسؤولية القانونية

– يكشف التشخيص الدقيق عنهـا ، وميكـن فيهـا أن تكـون -استثنائية طارئة- يف حاالت  -٧

ناشئة عن مصدر عقيل أو األمـراض العقليـة ناشـئة مـن مصـدر –عض األمراض النفسية ب

نفيس ، واالكتشاف املبكر لتمييز وتحديد وتشـخيص هـذه الحـاالت مـن األيـام املبكـرة ، 

 .يساهم يف عالجها الرسيع قبل استفحالها واستعصاء حلها 

م يف املدنيـة والحضـارة ويالحظ بعض علامء النفس أن األمراض العقلية مصاحبة للتقـد

انجلـرتا تبلـغ عـدد األرسة ( وأن اإلحصائيات تدل عىل ذلك حيث تقول بعض اإلحصـائيات أنـه يف

من مجموع األرسة  ويقـدر عـدد الـذين % ٤٣املشغولة باألمراض العقلية يف املستشفيات بحوايل 

ذين يتطلبـون العـالج يعالجون ملرض عقيل بحوايل واحد يف املائة من السكان ، كام يقدر عـدد الـ

بحوايل ستة أضعاف هذا العدد ، ويقدرون أيضا بأنه البد المرأة من كل تسعة نساء ولرجـل مـن 

كل ثالثة عرش رجال من قضاء فرتة ما يف مستشفى لألمراض العقلية يف حياتهم مـام يجعـل نسـبة 

  يف الـعرشة مـناملرىض العقليني يف املجتمـع عامـة والـذين يـدخلون املستشـفيات بحـوايل واحـد 

  



 

 
١٢٢

السكان وعدة أضعاف هذه النسبة من الذين يعالجون فعال أو يتطلبون العـالج لفـرتة مـا يف 

حياتهم ، ومثل هذه النسبة العالية نجدها يف اإلحصائيات األمريكية حيث يبلغ عـدد املـرىض 

 هـذا يف املستشفيات العقلية مبا يقـارب الواحـد يف املـائتني مـن السـكان عامـة وال يـدخل يف

   ١) الحساب حاالت التخلف العقيل 

   إـصـابة الجـهـاز العـصـبي املرـكـزي ٢إن أـسـباب األـمـراض العقلـيـة العـضـوية تـعـود إىل

 بالجرح أو التلف نتيجة إلصابة معينة أو الضمور بسبب الشيخوخة املصـحوبة بانهيـار -املخ-

نتيجـة عوامـل الوظائف الجسمية أو التعرض لبعض التغيـريات النيوروجيـة بسـبب التسـمم 

  .خارجية  كتعاطي املخدرات أو نتيجة عوامل داخلية كإفرازات  الغدد 

وقد تحدث اإلصابة يف بعض أمراض هذه املجموعة نتيجة اللتهاب الخاليـا العصـبية 

بسبب اإلصابة بالزهري مام يؤدي إىل اضمحالل القوى العقلية وتدهورها ، وتتضـمن نـواحي 

ضوية أمراضا تختلف يف مظاهرها الخارجية من أهمهـا جنـون الشذوذ العقيل ذات الصلة الع

الشيخوخة والجنون املرتتب عىل إدمان الخمر واملخدرات واإلصابة بالزهري وعالقتها بالجنون 

.  

أما األمـراض غـري العضـوية فقـد اختلـف العلـامء يف تفسـري مصـدر العلـة يف هـذه 

إىل أسباب استعدادية تكوينية يف الفـرد  من يرجعها ٣املجموعة من األمراض العقلية ، فمنهم 

 -ال لعلة عضوية بل لعلة وظيفيـة-، ومنهم من أرجعها إىل اضطرابات تصيب الجهاز الغددي 

، وهـنـاك رأي ثاـلـث يـقـول أن بـعـض التغـيـريات الفـسـيولوجية والكياموـيـة يف الجـسـم تعـتـرب 

 ضمن األسباب التـي مسؤولة عن اإلصابة باملرض العقيل يف بعض حاالت هذه املجموعة ومن

  .يصح أن تندمج تحت هذه املجموعة األسباب البيئية وما تسببه من عوامل إحباطية 

                                                 
  ٥٠١النفس ص-  ١
  ١٦٣علم النفس االكلينيك ص-  ٢
 ١٧٥ن م ص -  ٣



 

 
١٢٣

بـأن املـرض العقـيل هـو مـرض كغـريه مـن ( إن النظريات السـببية الطبيـة تفـرتض 

األمراض وبأنه مظهر الضطراب يف الدماغ متاما كاألمراض األخرى التي تنجم عن االضطراب يف 

من أعضاء الجسم ، ومع أن الطـب مل يتوصـل بعـد إىل تعيـني األسـباب املاديـة عضو أو آخر 

ملعظم األمراض العقلية أو إىل تعيني مركز االضطراب يف الدماغ، إال أن هناك ثقة وتوقعـا بـأن 

اكتشاف األسباب املادية العضوية لألمراض العقلية كلها سيكون ممكنا يومـا مـا ، والواقـع أن 

قتطع نصيبا غري قليل مـن حملـة األمـراض العقليـة التـي كانـت تعتـرب يف الطب استطاع أن ي

املايض أمراضا وظيفية غري عضـوية أو أنهـا مجهولـة السـبب ، وإذا أضـفنا إىل هـذه الحـاالت 

بعض األمراض العقلية الهامة كالشيزوفرينا والكآبة والتي تتـوفر بعـض املـؤرشات التـي تفيـد 

 فإنه سيكون باإلمكان تفسـري -عصبية-وهرمونية -بايوكيامئية-باحتامل نشوئها ألسباب مادية 

  ١)األمراض العقلية ضمن املجال السببي الطبي ويف الحدود املادية لهذه األسباب 

الشك أن الجنون هو قمة املرض العقيل، وببداهة األمور فالجنون يعني أن الدماغ ال 

ئية أو كيامئية أو إفـرازات هرمونيـة يعمل بشكل سليم سواء كخاليا عصبية أو اتصاالت كهربا

أو كل ذلك ، وبالتايل فإن حقيقة األمراض العقلية تكمن يف الدماغ شئنا أم أبينا ، وإذا صح أن 

الحضارة وتعقد الحياة املدنية املعارصة زادت من نسبة األمـراض العقليـة فإمنـا ذلـك لزيـادة 

ليـة أو تذبـذب كهربـايئ أو ورم تشغيل هذا العقـل أو انحرافـه عـن سـياقاته سـواء بتلـف خ

  .دماغي أو ماشاكل ذلك 

  

                                                 
  ٥٠٧النفس ص-  ١



 

 
١٢٤

  :األمراض الكهربائية -٢

الشك أن النشاط الكهربايئ يرتكز بشكل أكرب يف الخاليـا العصـبية يف الجهـاز العصـبي     

  املركزي ، إضافة إىل الغدد واألنزميات التي تعكس يف الصور هاالت كهربائية مختلفة ،

خاليـا العصـبية يقـوم أساسـا عـىل هـذه الكهربائيـة التـي ومن املعروف أن نشاط ال

ترسي يف األعصاب ، وأي قطع يف أي عصب يقطع وصول هذه الطاقة يتحول العضـو فيهـا إىل 

  .الشلل التام

 الجسـم الـبرشي بـه قـدرة كبـرية عـىل امتصـاص املوجـات ١لقد أكد العلم اليوم أن 

 عـىل النفـاذ إىل األجسـام الحيـة ، وعنـد الكهرومغناطيسية ، وأن لهذه املوجـات قـدرة كبـرية

دخولها تحدث تغيريات بيولوجية يف الجسم بشكل يحـدث خلـال يف عمـل األجهـزة املختلفـة 

كالجهاز الدوري والجهاز التناسيل واملخ واألعصـاب ، وهـذا بـدوره يـؤدي إىل إصـابة اإلنسـان 

سـالك الكهربائيـة قـد ببعض األمراض ،بل إن بعض الدراسات أكدت أن العمل بالقرب مـن األ

يزيد من احتامل إصابة اإلنسان برسطان املخ ، كام أكدت دراسات أخرى عىل احـتامل إصـابة 

األطفال الذين يعيشون بالقرب من التوصيالت الكهربائية ذات التيار العايل باللوكيميا والـورم 

يف محطات البـث اللمفاوي وأورام الجهاز العصبي ، وكذلك أكدت دراسات أخرى أن العاملني 

ويف والية ...اإلذاعي والتلفزيوين يتعرضون إىل موجات كهرومغناطيسية تزيد عن الحد املأمون 

كاليفورنيا أكد العلـامء أن اإلكثـار مـن اسـتخدام الهـاتف لـه أرضار بالغـة عـىل الصـحة تبـدأ 

 اإلنجـاب املتاعب يف الجهاز العصبي والقلب والدورة الدموية وتصل إىل حد عدم القدرة عىل

.  

ان املوجات الالسلكية تدخل الدماغ وتؤثر الذبذبات العالية عـىل التفـاعالت 

  الكياموية التي تدور يف الخاليا الحيـة وتتـداخل مـع املجـاالت الكهربائيـة الطبيعيـة 

  

                                                 
 ٢٧- ٢٦ص٢مجلة الفتح الطبية ع-  ١



 

 
١٢٥

ألغشية الخاليا  مام يؤدي إىل اإلصابة بالرسطان ، وهكذا نجد أن هنـاك عالقـة بـني الكهربـاء 

نـسـان الـتـي ـقـد تـصـل إىل الرسـطـان ، ـعـىل أن الكهرـبـاء لعـبـت دورا يف تـشـخيص وأـمـراض اإل

األمراض نفسها وخاصة بعد اكتشاف املوجات الدماغية املعروفة التي اسـتخدمت للتشـخيص 

ـكـام اـسـتخدم النـشـاط الكهرـبـايئ للـمـخ وتـصـويره يف تـشـخيص وـعـالج داء الرصع والـشـقيقة 

بائية ، بـل لقـد وجـد العلـامء أن النشـاط الكهربـايئ وغريها إضافة إىل العالج بالصدمة الكهر

للدماغ يتأثر  حتى بتناول حبـة أسـربين واحـدة وهـذا يعنـي أن كهربائيـة اإلنسـان والـدماغ 

خاصة تتفاعل عموما مع أي تركيب كياموي صحة ومرضا  ، بل هناك من أقام نظريـة كاملـة 

دوائـر – بعنـوان ١٩٨٣در كتابـا عـام للعالج بالكهرباء كام فعل الدكتور نورد نشرتم الذي أصـ

 وهو كتاب اكلينيك عميل ونظري يؤكد فيه الدكتور نـورد أنـه تعـرض بعـد –كهربائية حيوية 

تجارب استمرت أكرث من عرشين عاما إىل عامل مجهول من النشاط الكهربايئ ميكن من خاللـه 

  . السابق تفسري التغريات املرضية التي تحدث عىل أسس علمية وبرؤية مختلفة عن

 يف العـامل وقـد تـم -الراديولـوجي-والدكتور نورد يعد واحدا مـن أبـرز رواد البحـث 

 رئيسا للجنة جائزة  نوبـل  التـي تقـوم باختيـار املرشـحني لجـائزة نوبـل يف ١٩٨٥تعيينه عام 

الطب ،وقد أكد يف هذا الكتاب أن اإلصابة بالرسطان تحدث اختالال يف كهربائيـة الجسـم وأن 

 بالتيـار الكهربـايئ غـري املـرتدد يسـاعد الوسـائل الدفاعيـة للجسـم عـىل الـتخلص مـن العالج

  .الرسطان 

تقوم نظرية الدكتور نورد عىل تشـبيه الجسـم بالبطاريـة ، حيـث يف البطاريـة 

 املختلفـة الشـحنة عـن بعضـها وعنـد غلـق -األيونات-تكتمل الدائرة الكهربائية  بعزل 

 داخـل البطاريـة بـني -األيونـات-التوصـيل نتيجـة ملـرور الدائرة مير التيار خـالل سـلك 

القطبني ، أمـا يف أجسـامنا فتوجـد دوائـر كهربائيـة مشـابهة فعنـد تعرضـنا لإلصـابة أو 

   ذات الشحنة املوجبة يف األنسـجة-األيونات-العدوى أو ظهور ورم يف مكان ما ، ترتاكم 

  



 

 
١٢٦

إلصابة محملـة باأليونـات ذات الشـحنة وتبقى األنسجة السليمة القريبة من مكان ا املصابة ،

السالبة ، ونتيجة لهذا العزل والتباين يف األيونات ينشأ جهد كهربايئ مير تيـاره خـالل الرشايـني 

واألوردة وجدران الشعريات الدموية مام يؤدي إىل انتقال كريات الدم البيضاء مـن تيـار الـدم 

 يف الطريق املضاد من مكان اإلصابة إىل تيـار إىل مكان اإلصابة ، أما مواد األيض املختلفة فتمر

 يهـدف إىل إيجـاد تـوازن بـني أعضـاء -كام يؤكد الدكتور نـورد-الدم ، وهذا النظام  الكهربايئ 

الجسم الداخلية ، ويف حالة اإلصابة ميثل النظام الكهربايئ أساسا علميا لعملية اإللتئام ، وهـذا 

دورة الدموية وانتظام مرور الدم عـرب أجهـزة الجسـم األساس  الكهربايئ ال يقل أهمية  عن ال

املختلفة لذلك فأي اضطراب يف هذه الشبكة يساهم بقدر كبري يف نشـوء الرسطانـات واألورام 

وغريها من األمراض ، كام يؤكد كتاب نورد عىل أن اإلصابة بالرسطان تنتج اختالال كهربائيـا يف 

  .موازين الجسم الداخلية 

ومغناطييس  وانعكاسه السلبي عىل صحة وحياة اإلنسـان أصـبحت إن التلوث الكهر

اليوم من البديهيات حيـث يؤكـد العلـامء أن املوجـات واملجـاالت الكهرومغناطيسـية وحتـى 

الضوضاء الالسلكية التي تتولد عند تشغيل األجهـزة التكنولوجيـة املختلفـة أصـبحت خطـورة 

  .كل يومي مع أجهزة تدار بالكهرباء التلوث الذي يرض بصحة اإلنسان الذي يتعامل بش

ويقسم بعض الباحثني اآلثار الكهرومغناطيسية عىل صحة اإلنسان إىل قسـمني ، 

  قـسـم مـبـارش وقـسـم ـغـري مـبـارش ، فاآلـثـار الحرارـيـة تأثريـهـا ـغـري مـبـارش وهـنـاك آـثـار

ري تـتلخص آليـة التـأث(  غري حرارية تأثريها مبارش ، ويرشح آليـة التـأثري الحـراري بقولـه 

الحراري لتلك املوجات يف إستجابة جزيئات املاء يف جسم املصاب بالتذبذب تبعـا لـرتدد 

تلك املوجات مام يؤدي إىل انبعاث الحرارة بفعل التذبذب ويقوم الجسم بدوره مبحاولة 

  اـلـتخلص ـمـن تـلـك الـحـرارة بطراـئـق مختلـفـة ولكـنـه ـقـد يفـشـل يف ذـلـك ويـنـتج ـعـن

  



 

 
١٢٧

لجزء املصاب مام قد يؤدي إىل رضر دائـم ومـن أمثلـة ذلـك أن ذلك ارتفاع حرارة الجسم أو ا

  ١)يحدث للعني التي تتأثر بالحرارة كام يتأثر بها بياض البيض 

أما آلية األثر غري الحراري فإن التعرض للمجال الكهرومغنـاطييس يـؤثر عـىل رسيـان 

 نشـاط الهرمونـات املواد الكياموية عرب األغشية ويتدخل يف تركيـب املـادة الوراثيـة ويغـري يف

والكيامويات ، فقد دل عـدد مـن الدراسـات املعمليـة التـي أجريـت عـىل بعـض الحيوانـات 

كالقطط مثال عىل تغري يف الكيامويات املرتبطـة بالجهـاز العصـبي كـام أظهـرت نتـائج بعـض 

التجارب املعملية أن امتصاص الجسم للموجات الكهرومغناطيسية قـد أدى إىل حـدوث تغـري 

  . الخاليا الرسطانية إضافة إىل اضطرابات يف رضبات القلب وتغري موجات املخ يف نشاط

والشك أن األشعة املنبعثة من الحاسوب والتلفزيون والفيديو لها تأثري ولكنـه بسـيط 

إال اذا ثم الجلوس يقربها كثريا ولساعات عديدة بل إن بعض الدراسـات يف الواليـات املتحـدة 

أوائـل الثامنينـات بينـت أن العـامالت مـن النسـاء عـىل شاشـات التي جرت يف السـبعينات و

الـعــرض املختلـفــة يف كـنــدا وأمريـكــا وـجــدت ـصــلة ـبــني اإلجـهــاض والتـعــرض للمـجــال 

  .الكهرومغناطييس 

أما أشعة اكس فمن املعروف اليوم أرضارها الذي يتمثل يف فقر الـدم وتهتـك الجلـد 

حيث تنتج هذه األجهزة توليفـة عجيبـة مـن والشعر كذلك آالت التصوير بالرنني املغناطييس 

ثالثة مجاالت كهرومغناطيسية مختلفة ، مام قد يؤدي إىل رفع درجة حرارة جسـم املفحـوص 

  .وإثارة أعصابه وحدوث رعشة له فيبدو كاملصاب بصدمة كهربائية 

  والشك أيضا أن الهاتف النقـال قـد قامـت ضـجة كبـرية حـول تـأثريه عـىل الـدماغ ، 

   ـكـام أـنـه يـضـم جـهـاز إرـسـال الـسـليك ، - ملـيـون ذبذـبـة يف الثانـيـة٨٥٠-د ـعـال فـهـو ذو ـتـرد
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وقد جرت دراسات عديدة عىل املوجات الالسلكية التي تدخل الدماغ عند خروجها من مركـز 

 فتأكد وجود عالقة بني اإلصابة بالرسطان وبني استخدام الهـاتف الخلـوي ، -السامعة-اإلرسال 

ملتولدة عنه تؤثر يف بعض التفـاعالت الكيامويـة التـي تـدور يف الخاليـا ألن الذبذبات العالية ا

  .الحية وتتداخل مع املجاالت الكهربائية  الطبيعية ألغشية الخاليا 

عىل أن من أخطـر مـا قـد يصـيب الجسـم اإلنسـاين عمومـا والـدماغ خصوصـا هـو 

ميكـن للمـواد التـي   (املفردات  واألجهزة الجديدة للنانو تكنلوجي حيث بينت الدراسات أنه

يقل حجمها عن أربعة نـانومرت أن ترتسـب يف الخاليـا والجهـاز العصـبي املركـزي ، أمـا املـواد 

املستطيلة كاألنابيب النانوية الكربونية فلقد بينت البحوث أن خاليا اإلنسـان التـي عـادة مـا 

  .ضمها تخلص الجسم من الكائنات الغريبة ال تقدر عىل التعرف عىل هذه املواد وه

إذن ميكن لهذه املواد أن ترتسب يف مختلف أنسجة الجسم كـل ذلـك مـن شـأنه أن 

  .يساهم يف اإلخالل بوظيفة الخاليا إما بتنشيطها زيادة عن اللزوم أو بتعطيلها 

 أن هذا الرتاكم ميكن أن يؤدي إىل ٢٠٠٦لقد بينت البحوث التي صدرت نتائجها عام 

األكسدة التي تطـال الـدهون والربوتينـات وحـوامض نوايـا حاالت إجهاد للخاليا وذلك بفعل 

 مواطنا أملانيا لحالة مـن االختنـاق بعـد اسـتعاملهم ملـادة ٩٧ تعرض ٢٠٠٦الخاليا ، ويف ربيع 

 magic-nanoوصفت باملعجزة وصالحة يف تنظيف بيوت االستحامم وتسـمى  سـحر النـانو  

  ١)كترييا مبا أنها تحدث غطاء أرضيا يقيض عىل كل أنواع الب

ـابع لألـمـم املتـحـدة ومـقـره واـشـنطن      وـقـد ـحـذر املعـهـد اـلـدويل لعـلـوم الحـيـاة الـت

ـة  ـارات الفيزيولجـي ـن االعتـب ـد ـم ـرتبط بعدـي ـة ـي ـواد النانوـي ـوجي للـم ـاط البيوـل ـن أن النـش   ـم
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وقـد  والكيامئية التي مل تقع دراستها بجدية وأخذها بعني االعتبار قبـل تعمـيم هـذه املـواد،

 سيتعرض حـوايل مليـوين شـخص ملخـاطر هـذه ٢٠١٠دراسات  أنه بحلول عام قدرت بعض ال

  .املواد 

هذه مضار النانوتكنلوجيا عىل جسم اإلنسان عموما وعىل الدماغ خصوصـا فـيمكن 

تخيل رضرها حينام نعلم أن أجهزة النانوتكنلوجي تفكر يف ربط مخ اإلنسان بجهاز كمبيـوتر 

ة ـبـذاكرة إـضـافية أو أنـهـا تعـمـل ـعـىل بـلـوغ أـمـاكن أو زرع رـقـائق يف دـمـاغ اإلنـسـان محمـلـ

مستعصية يف مخ اإلنسان حيث يفكر العلامء بالقضاء عىل بعض األمراض العصبية كالزهـامير 

وصوال إىل اإلنسان الذي نصفه آلة ونصفه بايلوجيا ؟ إنها والشك تولد أمراضـا ال تخطـر عـىل 

  .بال احد 
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  : ةاألمراض السايكوسوماتي  -٣
  

حينام ننطلق من ميكانزمات الدماغ مبا فيها مـن انفعـاالت سـلوكية عـرب إسـتثارات 

خارجية أو داخلية فإننا البـد أن نعطـي هـذه امليكانزمـات دورهـا يف إحـداث األمـراض ذات 

  .الطابع النفيس أوال وذات الطابع الجسمي ثانيا 

 ث ـعـن أنوـقـد ظـهـرت ـحـديثا نظرـيـات ودراـسـات طبـيـة تشخيـصـا وعالـجـا تتـحـد

الكينونات املرضـية ليسـت أحاديـة الوصـف وال تخـتص أحيانـا بعضـوية املـرض أو مكانـه يف 

الجسم وإمنا هذه الكينونة هي والدة تفاعل بني الحالة االنفعالية للجسم وهو مسألة  نفسية 

  .وبني املرض املتعلق بأحد أعضاء الجسم وهو مسألة بيولوجية 

 التي تقوم عـىل هـذه العالقـة بـني -ايكوسوماتكس-وهكذا ظهرت األمراض املسامة 

النفيس والجسدي ، وملا كان الدماغ بوظائفه االنفعاليـة املعروفـة هـو مـوطن هـذا االنفعـال 

كفعل ورد فعل أو كمثري واستجابة ،لذا كانت هذه األمراض لها عالقة بالـدماغ كبنيـة عصـبية 

  .وبالدماغ كنشاط وظائفي معني 

تـكـون ناتـجـة ـعـن ( ـضـطرابات السايكوـسـوماتية بأنـهـا  يـعـرف بـعـض املختـصـني اإل

التوترات االنفعالية املحظورة ، فمن املعروف أن اإلنسان يصارع الحياة من أجـل البقـاء ، وأن 

التغريات الفسيولوجية التي تظهر يف حالة اإلنفعال تنتهي بعد زوال املوقـف ، لكـن يف بعـض 

تمر وال تذهب بسهولة ، يف مثل هـذه املواقـف قـد األحيان فإن املواقف املنتجة لالنفعال تس

يحتفظ الفرد مبستوى متطرف من النشاط الفسيولوجي إذا اسـتمر لفـرتة طويلـة مـن الـزمن 

فقد يحدث تلف يف األنسجة وأن استخدام اصطالح االضطراب السايكوسومايت ليشـري إىل كـل 

 االستجابة الدامئة  للطواريء من األعراض مثل النبض الرسيع وضغط الدم املرتفع املتضمن يف

  ١)وإىل تلف األنسجة الحايل الذي ينتج مثل قرحة املعدة 
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أما كون الجهاز العصبي والدماغ هو املسؤول األول عنهـا فيظهـر مـن تعريـف آخـر 

هذه املجموعة مـن األمـراض عبـارة عـن أعـراض جسـدية ملشـاكل ( يقول عن هذه األمراض 

 ويطلق عليها أمراض العرص للعالقة الوثيقة psychosomaticنفسية وتسمى سايكوسوماتية  

بني الضغوط النفسية والتوتر الداخيل،ألن أي نوع من االنفعاالت البـد أن  يصـاحبها تغـريات 

فانفعاالتنا  بالرسور أو الحـزن بـالتوتر أو الراحـة  بدنية خارجية وتغريات فسيولوجية داخلية،

ثريها املبارش علينا ، هذا وتعتمد حياتنا الجسامنية بشـكل بالقلق أو االطمئنان ، إمنا يعكس تأ

قوي ومبارش عىل الجهاز العصبي حيث يتوىل مهمة التحكم بإفرازات الغدد القنويـة والصـامء 

التي تعكس نشاطها عىل الجهاز العصبي بطريق عكيس، وذلـك بـأن يتلقـى الجهـاز العصـبي 

 والحـرارة والرائحـة وغريهـا مـن األحاسيس عىل شكل شـحنات عـن طريـق الضـوء والصـوت

املؤثرات التي ميتصها الجهـاز ويحولهـا إىل حركـة وأفكـار وأحاديـث ، فكـل حركـة وسـكنة يف 

الجسم اإلنساين تعتمد بشكل تام عـىل الجهـاز العصـبي ، حيـث ال يتحـرك أي يشء إال بـأمره 

ياتيـة ، ابتـداء ،فهو إذن املهيمن عىل كل يشء حتـى عـىل األفكـار والحركـة وكافـة الصـور الح

بالتنفس وانتهاء بالدورة الدمويـة والنشـاط الـذهني والالشـعوري فهـو إذن القائـد املسـؤول 

والرابط الرئييس للسلوك وردود األفعال  الفسـيولوجية واالسـتجابات املرضـية أي لكـل كياننـا 

  ١)بشكل كيل غري متجزيء 

فسية يظهـر عـىل إذن فاملرض السايكوسومايت هو مرض جسمي ذو جذور وأسباب ن

شكل رد فعل استجايب ألي عضو مصاب ، وهكذا تعود نظرية التفاعـل بـني الـنفس والجسـم 

عرب هذه األمراض لتأخـذ دورهـا يف التشـخيص والعـالج بعـد أن تغافـل وأهملهـا الكثـري مـن 

  .العلامء معتربين أن األمراض ذات طابع منعزل إما نفيس وإما بدين

ـاحث ـذكره الـب ـل ـي ـل ـخـري دلـي ـوولـع ـاش ـه ـع املـع ـن الواـق ـاط ـم ـذا االرتـب ـن ـه   ون ـع

   أن هذه األمراض شاعت يف الربع الثاين من القـرن العرشيـن ثـم تطـورت أكـرث بعـد الحـرب
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العاملية األوىل ثـم ازدادت انتشـارا بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة حيـث شـاعت اإلضـطرابات 

 أو خاليا جدران املعـدة النفسجسمية يف شكل إصابات فعلية أو خلل فعل حقيقي يف أنسجة

أو األمعاء الغليظة أو الجلد أو العضالت الهيكلية ثم األوعية الدموية القلبية ، وهكـذا بـدأت 

   .١٩٣٨بالصدور دوريات خاصة بالطب السايكوسومايت منذ عام 

ـم إىل  ـة ـث ـة تـحـول االـسـتجابات الجـسـمية املـصـابة لالـسـتجابات االنفعالـي ـا كيفـي أـم

ية، فتكمن يف سيطرة الجهاز العصبي املستقل عىل األجهـزة الداخليـة إضطرابات سايكوسومات

تتغذى معظم األعضاء عصـبيا مـن مصـدرين يتكونـان مـن أليـاف عصـبية ( ووظائفها حيث 

 أي مسببة إلفراز األدرينالني ، واألخرى ألياف كولرنجينيـة adroagieأحدهام ألياف ادروجينية 

cholinrgieـأثري ويف ـظـل الـظـروف  أي مـسـببة إلـفـراز الـكـولني  ، والنوـعـان متعارـضـان يف الـت

الطبيعية يعمل التأثريان متضـافرين ، فعنـدما تـزداد رسعـة نبضـات القلـب مـثال يكـون مـن 

السهل إثبات أن هناك زيادة يف تغذية القلب من الجانب السمبثاوي ونقصـا يف إمـداده مـن 

لتـي تـؤثر عـىل نشـاط األجهـزة الباراسمبثاوي ، وهناك بعـض األفعـال املنعكسـة البسـيطة ا

الداخلية وتنقل بواسطة أجزاء من الجهـاز العصـبي املسـتقل واقعـة خـارج الجهـاز العصـبي 

املركزي ، والكثري مـن األفعـال املنعكسـة األخـرى يسـيطر عليهـا النخـاع الشـويك ، واملهـم أن 

املسـتويات العليـا األفعال املنعكسة املنتمية إىل املستوى األسفل تتكامل يف تدرج هرمي عند 

   ١)من الجهاز العصبي املركزي وذلك حتى تحفظ األجهزة الداخلية يف أفضل ظروف التشغيل 

إن املدرسة الفيزيولوجية التي تتحدث عن قدرات كبرية للجهاز العصبي وما يحـدث 

من أمراض وما يعالجه منها ، تعود إىل مجموعة من العلامء ولعل أبرز مـن بـرع فيهـا العـامل 

ـ ـذي كــان يؤكــداـل ـافلوف اـل   ردود – عــىل أنــه عــن طريــق دراســة اإلرتكاســات ٢رويس ـب

ـة  ـاء النظرـي ـن إرـس ـة ميـك ـريات الخارجـي ـام املـث ـل الجســدية أـم ـة-الفـع     الحشــوية،-اللحائـي
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حيث تحولت هذه النظرية إىل مدرسـة طبيـة فرضـت تفكـريا خاصـا عـىل السايكوسـوماتك ، 

تاج عـرب تجـارب عديـدة بـأن الثـاالموس هـو املركـز  لالستن-كانون -كذلك توصل عامل النفس 

مـا - الـذي أعقـب كـانون قـال بـأن الهـايبوثالموس -بريد-الدماغي لالنفعاالت ، كام أن العامل 

بعده ليؤكد أن الجهاز اللمبي هو املهـم يف -بابيز– هو مركز االنفعاالت ، ثم جاء -تحت املهاد

 الشـدة النفسـية ليصـل إىل مفهـوم تنـاذر  ليتحـدث عـن-سـييل-تلقي االنفعاالت ، ثم جـاء 

التكيف حيث أكد عىل أن ردود الفعل الجسدية عىل الشدة النفسية تظهر من خالل تضـخم 

الغدة الكظرية ، ونزيف املعدة وانحطاط وتراجع األنسجة الليمفاوية والغدة الصعرتية ، ثـم 

يـق تعريضـهم للشـدة وصل العلامء إىل درجة إحداث الذبحة القلبيـة لـدى الفـرئان عـن طر

  .بإسامعهم ملعركة بني قط وفأر 

عىل أن بعض مدارس السايكوسوماتك العالجية ومن خـالل تركيزهـا عـىل اسـتخدام 

التنويم املغناطييس قد أكدت حقيقة قدرة الجهاز العصـبي عـىل العـالج وقـد وصـفت حالـة 

 هذا الجهاز شـكال واقيـا حالة استنفار للجهاز العصبي بحيث ميارس-التنويم املغناطييس بأنها 

  -من أشكال وظيفيته ، ويعترب شاركو واضع أسس العالج بالتنويم

لقد أثبت هذا العالج فعاليته يف عالج اإلدمان واضطرابات الشـهية وبعـض األمـراض 

وقد تطورت هذه الطريقة إىل ما يدعى اليوم التنويم الـذايت حيـث ينـوم املـريض  ...الجلدية 

لخضوع إلرادة شخص املنوم وسيطرته ، وهذا ما دعـا االتحـاد السـوفيتي نفسه متجنبا بذلك ا

  . إلنشاء معهد خاص لتطبيق طريقة التنويم يف عالج األمراض الجسدية ١٩٨٦عام 

ـن  ـة ـع ـمية الناتـج ـددا لالضــطرابات الجـس ـوا وتـع ـاك مـن ـرى أن هـن ـذا ـن وهـك

 كثرية يف أنوعهـا ويف االضطرابات العاطفية والنفسية ، فاألعراض التي يشكو منها املرىض

ـا  ـرتبط بـه ـي ـت ـراض( األعـضـاء الـت ـادة أن األـع ـة الـح   ويالـحـظ يف االـضـطرابات العاطفـي

  



 

 
١٣٤

ومـع أن أكـرث ... الجسمية متعددة وتشمل مجـاالت االنفعـال للجهـاز العصـبي بشـكل عـام 

االضطرابات الجسمية ظهورا يف االنفعاالت النفسية تتعني يف األحشاء الباطنية بسبب خضـوع 

ذه األعضاء لسـيطرة الجهـاز العصـبي العـاطفي إال أن األعـراض املرضـية يف أجـزاء الجسـم ه

األخرى وأجهزته غري قليلة وميكن القول بدون استثناء أن ما من وظيفة من وظائف أي عضـو 

    ١)من أعضاء الجسم إال وميكن اختاللها بسبب االضطرابات النفسية

ي الناجمة عن االنفعاالت النفسـية متعـددة إن االضطرابات يف وظيفة الجهاز العصب

كام يقول العلامء وهي تقع بكرثة بـني املـرىض وقـل أن ال يتـوافر منهـا ولـو عـارض واحـد يف 

معظم املرىض املصـابني بـاألمراض النفسـية، ومـن أكـرث هـذه األمـراض وقوعـا األرق بأنواعـه 

أو املتنقلـة ، ولعـل أكـرث هـذه ودرجاته والصداع والدوار والدوخة والخـدر واآلالم املوضـعية 

األعراض انتشارا هو عارض الخدر وخاصة يف األطراف ، وهذا العـارض أكـرث وقوعـا يف اإلنـاث 

 ويف -النيورسـثينا-منه يف الرجال، وكثريا ما يأيت هذا العارض كجزء من أعراض النحول العصبي 

عور بالعطـل والشـلل بعض املرىض قد تبلغ الشكوى من الخدر حدودا شديدة قد تقارب الشـ

ومثل هذه الحاالت يصعب تفريقها عـن األمـراض العصـبية والجسـمية التـي تكـرث يف مـرىض 

  ٢)الهسترييا 

ملا كان الجهاز العصـبي ووظائفـه هـو أدق ( ويفرس العلامء ذلك بالقول بأنه 

األجـهـزة الجـسـمية ،ـفـإن اـملـرىض األـكـرث متتـعـا بالثقاـفـة العاـمـة والثقاـفـة الطبـيـة ـتـأيت 

راضهم وهي أكرث دقة وتعقيدا وخاصة يف مجـال وظـائف الجهـاز العصـبي العقليـة أع

 وهذه الحقيقة تجعل من الصعب أحيانا الوصـول إىل تشـخيص نهـايئ ،منها والنفسية 

  ولعل أكرث هذه األعراض إثارة للتعدد يف وسائل التشـخيص ونتائجـه هـو عـارض . فيها 

  

                                                 
 ٣٨٠النفس ص-  ١
  ٣٩٠ن م ص-  ٢



 

 
١٣٥

ن مل يكـن أكرثهـا عـىل سوماتية وقوعا بني املـرىض وإالصداع ، وهو من أكرث األعراض السايكو

     .١)اإلطالق 

عىل أن أعظم قدرة للجهاز العصـبي والـدماغ يف عـالج كثـري مـن األمـراض النفسـية  

يظهر من خالل اإليحاء التنوميي ذاتيا كان أو غرييا ،فالتنويم املغنـاطييس لـه آلياتـه العصـبية 

ل فهو تنويم ملجمل الجهاز العصبي مـع بقـاء جـزء املعروفة وقد رشحها بافلوف بشكل مفص

من الوعي مرتبطا بإيعـازات املنـوم ليسـتلم املـريض النـائم مـا يريـد أن ميليـه عليـه املعـالج 

إن التنـويم (بالتنويم ، وقـد أحـدث التنـويم يف عالجاتـه أشـبه بالسـحر ،يقـول أحـد العلـامء

ري عليه واكتشاف خفاياه كام أن التنـويم املغناطييس وسيلة اتصال مبارش بالعقل الباطن والتأث

املغناطييس وسيلة مباركة يف يد الطبيب الخبري بأساليبه ومتطلباته للوصول إىل شـفاء أمـراض 

      ٢) يستحيل شفاؤها باألدوية أو بالعمليات الجراحية ويعترب شفاؤها رضب من املعجزات 

املغنـاطييس إال أن خـري مـن وعىل الرغم من عدم اإلجامع عىل معرفة ماهية التنـويم 

 والـذي ١٩٥٥ مؤسس املعهد األمرييك للتنـويم املغنـاطييس سـنة -وليم يراين-عرب عنها الدكتور 

أقنع به االتحاد الطبي األمرييك والعاملي لالعرتاف به يقول الدكتور براين يف تعريفه الـذي يبـني 

 هـو حالـة عاديـة عضـوية متغـرية التنويم املغنـاطييس( دور الجهاز العصبي والوعي يف آلياته  

للوعي  تشبه حالة اليقظة  لكنها ليست اليشء ذاته ، وقد تشبه حالة النوم لكنها ليست اليشء 

  ذاته ، وتحدث بوجود رشطني هام أوال مركز لتوجيه االنتباه وثانيـا عـزل املنـاطق املحيطـة لـه ،

لقابليـة لإليحـاء ومركـز توجيـه االنتبـاه  إن حالة التنويم تنتج بدورها عن ثالثة أشياء ، زيادة  ا

  حسب التعريف قد يكون برصيا أو سمعيا أو بـاللمس أو بالشـم أو أي مـن الحـواس األخـرى ، 

  

                                                 
  ٣٩١ن م ص-  ١
 ٤٧الشفاء باإليحاء الروحي ص-  ٢



 

 
١٣٦

وتكون حالة التنويم أكرث عمقا كلام زاد عدد الحواس التي يستطيع املنوم إرشاكهـا يف التنـويم 

ميكن ملركز توجيه االنتباه أن يحقق شـيئا وقد يكون مركز توجيه االنتباه حقيقيا أو خياليا وال 

       ١)اذا مل يتوفر الجانب الثاين يف التنويم وهو عزل املناطق املجاورة 

إن اإليحاء هو رأسامل املنوم املغناطييس ، إنه كالم والكالم مركـزه يف الـدماغ ، وهـو 

ويم املراكز األخـرى وكأمنـا إنفعال واالنفعال مركزه يف الدماغ ، وهو الرتكيز عىل االنتباه بعد تن

خاليا الدماغ كلها تنام وتبقى الخاصـة بـالوعي فقـط ، فالجهـاز العصـبي هـو مركـز التنـويم 

املغـنـاطييس واإليـحـاء ـهـو فـيـه والـشـفاء ـهـو فـيـه ـبـل إن جمـيـع الـظـواهر الخارـقـة للطاـقـة 

  .الباراسيكولوجية تحدث فيه

يف العـالج العضـوي عـرب الـدماغ وإذا ذهبنا أبعد يف رشح حقيقة دور اإليحاء الـنفيس 

إعطـاء   الذي يستخدمه األطباء يف-بالسيبو-فإننا نجد فرضية كبرية يف العالج عرب العالج املسمى 

أدوية وهمية ال فعالية كيامئية لها وإمنا ليوحون للعقل لدى املريض أنه عـالج حقيقـي، وهـذه 

اإليحـاء وعالجـه حتـى وصـل إىل معروفة ومامرسة طبيا ، بل إن البعض بنى نظريات عىل هذا 

املرض نفسه ليس إال وهام كام هو الشفاء وهام أو تصـورا ذهنيـا فقـط ، وأن األسـباب ( القول 

املادية التي كان يصور أنها تحدث املرض قد ثبت بالتجربة املحسوسة أنها ليست كـذلك حيـث 

ض والعلـل ليسـت عـىل أكد الباحثون يف مستشفى مونرو بالواليات املتحـدة مـثال عـىل أن املـر

  األعم األغلب إال أوهاما  نشأت يف عقول املرىض عبثت بأجسـامهم فأحسـوها صـداعا يف الـرأس

 أو آالما  يف الرقبة أو قرحا يف املعدة ، وقد توصل خـرباء املستشـفى املـذكور إىل هـذه النتيجـة 

ن ينشـا عـن بعد أبحاث دامت خمسة عرش عاما ووضعوا عىل أثرها قامئـة بنسـب املـرض الـذي

  يف الشـعور % ٩٠طريق الوهم واالنفعاالت العاطفيـة حيـث تبـني أن نسـبة األوهـام تصـل إىل 

  

                                                 
 ١٦٣الشفاء بالتنويم املغناطييس -  ١



 

 
١٣٧

وآالم القرحـة إىل % ٧٥وعرس الهضم إىل نسبة % ٨٠باإلرهاق ونسبة الشكوى من الصداع إىل 

       ١)وغريها % ٥٠

وية بضـوء عىل أن الدراسات الطبية وصلت إىل درجة أبعد حينام درست فعالية األد

فاعليـة األدويـة الفعالـة (اإليحاء حيث وجدوا كام تقول بعض الدراسات يف هـذا املجـال أن  

وكذلك غري الفعالة ميكن أن تتأثر بالوضع النفيس للمـريض ، فـاملرىض القلقـون عـىل مرضـهم 

 الذين يتعرضون إىل انزعاج كثري يحسون بالراحة بصورة أكرث ألخذهم  حبة أو مادة غري فعالة

مقارنة باملرىض غري القلقني وكذلك فاملريض الذي يعتقد بأن العالج سيكون فعاال يكـون أكـرث 

  ٢)فرصة لالستفادة منه 

وهناك أمثلة تجريبية تشري إىل أن الطبيب قد يعطي دواء  له مفعول عكـس املـرض 

سـتخدم املشكو منه، ومع هذا يفعل بالعالج بسبب اإليحاء والثقة بالطبيب ودوائـه  ، فقـد ا

 يف مستشفى نيويورك توقع املريض  كآليـة  حيـنام قـام باسـتخدام ١٩٥٠ عام -ولف-الدكتور 

عرق الذهب الذي يسبب الغثيان والتقيـوء لتـأثريه  عـىل أجـزاء معينـة مـن الـدماغ وتـأثريه 

املخدش عىل املعدة ، إن تنـاول عـرق الـذهب يقـود إىل تقلصـات يف املعـدة وكانـت إحـدى 

 من الغثيان والتقيوء التي غالبا ما متر بها الحامل فرتة الحمل ،فجعلهـا تبتلـع املريضات تعاين

بالونا لتسجيل تقلصات املعدة كام تحس بها، ثم أخرب املريضة أنها ستتناول دواء مينع غثيانها 

وأعطيت يف الواقع عـرق الـذهب ،فـإذا مبعـدتها ترجـع تقلصـاتها إىل وضـعها الطبيعـي بعـد 

ق الذهب ومل يصبها الغثيان ثانية ،وكأمنا اإليحـاء وإيعـازات الـدماغ الناشـئة ابتالعها مادة عر

عنه تحولت إىل فسيولوجيا للشفاء رغم أن املادة التي أعطيت لها فعالية عكسية من الشـفاء 

.  

  ٣:وهكذا وجدنا أحد األطباء يتحدث عن اآللية  النفسية لإليحاء بقوله أنها 

                                                 
  ٣٠٠الطاقة اإلنسانية ص-  ١
 ٦٦ العقل والجسم ص-  ٢
  ٨٦- ٨٥التداوي بااليحاء الروحي ص-  ٣



 

 
١٣٨

ث أو أحـدثت أو سـتحدث تبـدالت جسـامنية أو إحداث تخيالت عند اإلنسان تحـد -١

  .نفسانية 

حرص عمل املتخـيالت عـىل محتويـات معينـة يف الـوعي وذلـك بإضـعاف أو بإزالـة  -٢

 .التخيالت املعاكسة

 هذا اإلضـعاف أو اإلزالـة لرتابطـات التخـيالت املعاكسـة ينسـب إىل إقصـاء الـوعي  -٣

 . ونقده وتنديداته-األنا-الذايت 

 ويف الحـدث املشـرتك -الحدث الـذايت- منعزل عنه -دث مشرتكح-يف اإليحاء يحقق  -٤

يتشابه األفراد بعضهم ببعض إىل درجة وحدة التوجيه بشعور واحد أو بتخـيالت واحـدة  

 -األنـا- ففيـه تظـل -الحـدث املشـرتك-ومثل هذا التأثري والتوجه املشرتك غري موجـود يف 

 .متمسكة بذاتها 

معطيات عقلية معينة عرب اإليحـاء  يسـتطيع أن هكذا نجد أن الدماغ حينام يتسلم 

يحقق عالجات شافية مبجرد تغيريات فسيولوجية داخل الجسم تتعامل مع هـذه املعطيـات ، 

من حيث كونها منبه رشطي إشاري هي يف الوقـت   (-كام ذكر بافلوف-بل إن الكلمة نفسها 

 أو يقرأهـا ويكتبهـا ، ذاته يشء مادي محسوس بالنسبة للشخص الذي ينطق بهـا أو يسـمعها

بإمكانها يف جميع األحوال أن تحدث تحوالت يف السلوك ، معنى ذلك أنه متى توافرت رشوط 

  ١)مادية فسلجية واجتامعية خاصة فإن الكلمة تقوم بوظيفتها املشار اليها  

  إن الكلمة كأداة إيحاء ومعنى يف ضوء فسلجة بافلوف تحقق الكثري، وقد ثبت 

   إن باستطاعة املنبه الرشطي اللفظي أن يحدث تبـدالت عميقـة واسـعة(هذا مختربيا  

 املدى ومعددة يف خاليا القرشة املخية متسح أثر املنبهات الرشطية الحسية غري اللغوية 

  أو ال تتسم معها، مبعنى جعلها تغاير الواقع وتشـوهه فقـد بـدت مـثال عالمـات الـرتنح

  
                                                 

 ٤٥٧طبيعة اإلنسان يف ضوء فسلجة بافلوف ص-  ١



 

 
١٣٩

- املاء أوحي إليهم باللفظ وهم يف حالـة نـوم جـزيئ والنشوة عىل أشخاص تناولوا أقداحا من

 أن األقداح مملوءة مبادة أخرى مسكرة  وحدث العكس يف تجارب أخـرى وبـدت -مغناطييس

عالمات االنرشاح أو االنتعاش عىل سيدة قيل لها وهي يف حالـة نـوم جـزيئ أنهـا تشـم رائحـة 

 أنفها كانت غاز األمونيا الكريـه عطر ذيك يتضوع أريجه  يف حني أن املادة التي وضعت بقرب

الرائحة، وتناول بعضهم مادة مرة املذاق عىل أنها سكر باألسلوب نفسـه وخيـل لبعضـهم أنـه 

يرى سائال أزرق اللون يف حـني أن اللـون الحقيقـي للسـائل كـان أبيضـا، كـام اسـتطاع بعـض 

إىل االسـتعانة الجراحني أن يقوم بفضل اإليحاء اللفظي بعمليـة جراحيـة صـغرى دون حاجـة 

بالتخدير املوضعي أو العام دون أن يشعر املريض باألمل وقد شفيت اضطرابات عصـبية كثـرية 

باألسلوب ذاته وثبت أيضا أن بعض حاالت فقدان بعض وظائف األعضاء كالسمع مثال يحدث 

بفعل اإليحاء اللفظي وذلك بإحداث عملية كف موضعي مؤقـت  يف مجموعـة خاليـا املركـز 

     ١  )  السمعي

إن كل ما تقـدم مـن أمـراض وعالجـات إمنـا تـدل عـىل أن الـدماغ ميكنـه أن ميـرض 

اإلنسان باإليحاء ويشفيه باإليحاء وذلك بتغيري آليات الفعل الفسلجي للخاليا العصبية لتقـوم 

  .بعملها سواء بشكل صحيح 

ا الفـرز بـني وإذا كنا قد دخلنا يف مجال العقل كنشاط للدماغ، إال أننـا هنـا ال ميكننـ

األمور النفسية والعقلية كنشاط فسيولوجي وبني بنية الـدماغ وخريطتـه ومراكـزه ،فاالشـرتاك 

-هنا يصل إىل حدود الدمج بني الوهمي والحقيقي ، فالكالم ومعنى الكالم وهو نشـاط عقـيل

 وظيفي وبنيوي  يحقق كل هذه األمور بالتالعب بفسـيولوجيا هـذا النشـاط صـحة -فسلجي

، ومن هنا كان القول العقل السـليم يف الجسـم السـليم ونحـن نقـول العقـل السـليم ومرضا 

  .يعني جسام سليام وعقل غري سليم ينتج جسام غري سليم أو مريض 

  
                                                 

 ١٥٩اللغة والفكر ص-  ١





 

 
١٤١
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١٤٣

 بحوث مستقبليةال  -الفصل الرابع
   : جراحيازراعة الدماغ  - ١

 تحـدث عـن أن -إنسان املستقبل-حينام كتب العامل الربيطاين كريس مورجان كتابه 

املستقبل ميكن أن تتطور زراعة األعضاء إىل محاولة زراعة مخ اإلنسان ، وهو يف كتابه يتعرض 

لطب وهندسة الوراثـة وزراعـة األعضـاء، ويرسـم صـورة للتطورات املثرية يف ميادين العلوم وا

  .إنسان املستقبل عىل ضوء هذه املعطيات 

أن زراعة مـخ مكـان  مـخ آخـر ( عىل أن التعليقات حول الكتاب كانت تذهب إىل  

ليست واردة  اآلن عىل التفكري  الطبي أو العلمي  ،ألن هذه الزراعة ال تخـص إال فـردا بعينـه 

ق الجراحني الذين سيصبحون من املشهورين ، وللشهرة مثـن عـىل أيـة حـال ، أو رمبا أيضا فري

لكن زرع مخ أو قلب أو كلية ليس كمثل زرع جني األنسولني أو الهيموكلوبني  أو االنرتفـريون 

أو الكلوروفيل أو األجسام املضادة أو التخليـق النرتوجينـي  الـذي يـؤدي إىل تسـميد النبـات 

  ١)  فائدة للبرشية من إفادة حالة أو عدة حاالت فردية ذاتيا ، فهذه جميعا أكرث

والشك أن قضية زراعة املخ كانت تحتل دامئا مكانا بـارزا يف كتابـات املسـتقبليني أي  

العلامء الذين يسعون إىل استشفاف مالمح املستقبل بعد مائة عام مثال عن طريـق  الدراسـة 

  .إلنساين العلمية للمنجزات الحالية يف مختلف النشاط ا

  املسـتقبليون معظمهـم ليسـوا علـامء ، ( وقد وصفت هذه الكتابـات يف وقتهـا بـأن 

ـن  ـب ، لـك ـيب أو رقـي ـال دون حـس ـان الخـي ـالق عـن ـة يف إـط ـم الحرـي ـذلك فلـه ـوا ـك ـا داـم   وـم

  العلامء الذين مييلون إىل التنبـؤ باملسـتقبل الشـك ملتزمـون مبـا متليـه علـيهم آداب  املهنـة ، 

  لمي ليس تهريفا أو تخريفا ، وما ينبغـي  عليـه مسـتقبال يجـب أن يتخـذذلك أن البحث الع

  

                                                 
  ٢٣٤التنبؤ العلمي ومستقبل اإلنسان ص-  ١



 

 
١٤٤

سامت الجدية ال سامت الشطحات أو التصورات الرديئة الن التصور العلمي ذاته قد يـتقمص 

يف أحـيـان كـثـرية ـصـورة النظرـيـات العلمـيـة الـتـي يـسـعى العـلـامء إىل تحقيقـهـا ال إىل إـطـالق 

أمام أرباب املهنة التـي ينتمـون إليهـا ، فزراعـة ذيـول ترصيحات جوفاء هم محاسبون عليها 

عند األرداف أو أمخاخ يف جامجم الناس ليس واردا يف أفكار العلامء وال حتى عند املستقبليني 

  ١)منهم ، ألن ذلك ال ينطوي عىل فائدة للبرشية بل العكس هو الصحيح 

ينات ، وهو عـىل الـرغم هذا النص جاء يف كتابات أحد الكتاب العرب يف بداية الثامن

من تعرضه يف ذلك الوقت حتى إلمكانيات  استنساخ البرش وعرضه الستنساخ حيوانات أخرى 

مع هذا فإنه وهو يكتب عن مستقبل اإلنسان بضوء التنبؤات العلمية وجد أن مسـألة زراعـة 

أنهـا خرافـة الدماغ أو املخ من املسائل غري الواردة يف ذهن أي من العلامء بل ويكاد يصفها  ب

سـوف –اإلنسـان األخرض –أكرث منها تنبؤا علميا ، مع انه يتحدث عن أن اإلنسان الكلوروفييل 

  .يصبح مخلوقا ذايت التغذية 

  .هكذا كانت فكرة زرع الدماغ بعيدة جدا عن أي تصور علمي مستقبيل 

يف ويف الثامنينات أيضا نجد الكتاب املستقبليني يتحدثون عن زرع ذاكـرة وذكريـات 

مخ اإلنسان ، بل ويتحدثون عن تصنيع  الذكريات وتسجيلها  وتغذية املخ بها سـواء كهربائيـا 

  ،أو كيامئيا 

  لـقـد ـكـرث التـسـاؤل ـحـول ـمـا إذا ( يتـحـدث آرـثـر ـكـالرك ـعـن ـهـذا املـسـتقبل ـقـائال  

  كان معظم النـاس يرضـون عـن حيـاة اليقظـة التـي يحيوهـا ، إذا مـا كانـت مصـانع األحـالم

   ومصـانع ، ) تلبي جميـع  رغبـاتهم مقابـل بضـعة قـروش هـي تكـاليف الكهربـاء  ميكنها أن

  األحالم التي يتحدث عنهـا هـي مخـازن الـذكريات الجـاهزة التـي ميكـن للشـخص أن يختـار

   من بينهـا  عـامل األحـالم التـي يحـب أن يعـيش فيـه ، أحـالم تكـون بالنسـبة لـه أقـوى مـن

  

                                                 
  ٢٣٦ن م ص-  ١



 

 
١٤٥

وإذا نجحنـا يف زرع ذكريـات يف مـخ ( هـذا متسـائال ويعلق احد الكتاب عـىل كـل  ...الواقع 

  ١)فهل نصل إىل إمكان  نقل كل ما يف مخ إنسان من ذكريات إىل مخ شخص آخر ..إنسان 

عن امكان أن يبقى املخ حيا خارجا عن -الكاتب املستقبيل–بل ويتحدث آرثر كالرك 

يتلقـى سـيل الخـربات الجسد بل وإمكانية ربطه بأجهزة  صناعية ويبقى سنوات طويلة وهو 

واملعلومات التي تتدفق عليه من أدوات الحس الجديدة ذات الكفاءة العالية ، انـه يقـدر أن 

يبقى املخ ألف سنة وهو مستغني عن الجسد ، وكل هذا  إمنا هو كلـه خيـال ولكـن الكاتـب 

       ٢)موقن بان حقائق املستقبل البعيد ستكون أكرث إمعانا من الخيال واغرب منه  

 هكذا نجد ما كانت عليه مسألة استعصاء املخ عىل النقل حتـى يف تصـورات كتـاب 

الخيال العلمي مع كل الشطط الذي يطرحونه فام هي حقيقة هذه املسألة اليوم ؟هل ميكـن 

زراعة املخ بعد أن تـم العديـد مـن الزراعـات والنقـل العضـوي وحتـى استنسـاخ الحيوانـات  

  استنساخ اإلنسان ؟والتفكري أو العمل رسيا عىل 

بإمكان زرع املخ ونقل املخ بـني أفـراد الفصـائل  ٣لقد كان بعض العلامء يعتقد فعال 

املتجاورة واملتقاربة يف سلسلة التطور ، يقولـون هـذا بنـاء عـىل القـدرة عـىل عـزل املـخ عـن 

-من النيورونـات % ٩٠الجسد وإبقائه حيا حيث يتوقعون أن يعمل املخ بال جسد باستخدام 

عىل أن رفض الجسد لزراعة األعضاء بسبب من اختالف الربوتينات بني جسـد -الخاليا العصبية

وجسد حـال دون تحقيـق كثـريا مـن األحـالم يف الثامنينـات ،وقـد طرحـت مسـألة أقـرب إىل 

التحقيق يف الثامنينات ومن خالل دراسات علمية طبية مثال هل ميكن إصالح أو ترميم املخ ؟ 

  ة يف الجهاز العصبي إذا أصابه خلل ؟وهل تنجح الزراع

                                                 
  ١٥٣هذا العامل العجيب ص-  ١
  ١٦٦ن م ص-  ٢
 ٦٠أحالم اليوم حقائق الغد ص-  ٣



 

 
١٤٦

تقول املعلومات الطبية يف املجالت العلمية يف الثامنينـات أن العلـامء كـانوا يجـرون 

فعال تجارب لنقل نسيج مخ دمـاغي إىل مـخ آخـر  مـترضر يف الحيوانـات حيـث تقـول هـذه 

شـاط املـخ وقد توصل الباحثون إىل نتائج مهمة ، حيث تحسن بشكل ملحـوظ ن( املعلومات 

املترضر بعد إجراء عملية النقل هـذه ، كـام وجـد العلـامء العـاملون يف عـدد مـن املختـربات 

األمريكية واألوربية أن الجملة العصبية املترضرة قادرة عىل التجـدد إذا مـا أخضـعت لتـدخل 

كياموي مناسب ،وأجريت للمخ عملية نقل عدد من الخاليا العصبية وقد بينت التجارب التي 

ريت عىل الحيوانات أن بإمكـان النسـيج العصـبي اسـتعادة  وظائفـه بفضـل أمثـال هـذه أج

   ١)العمليات  

وثالثـة مـن زمالئـه العـاملني يف -دونالـد شـتاين-وتذكر املجالت الطبيـة أن الـدكتور 

 جـرذا  ٢١جامعة كالرك مبدينة ووكسرت يف واليـة ماساشوسـيتس اسـتطاع تجديـد نشـاط مـخ 

عميق يف الفص الجبهي ، ومثل هـذا الرضر إذا مـا أصـاب املـخ فإنـه  كانت قد عرضت لقطع 

يسبب فقدان القدرة عىل تحديد االتجاهـات ، لقـد أخـذوا فصـا جبهيـا مـن جـرذان سـليمة 

ويقول شتاين إن أفضل نتيجة أحرزها عمله أن قابليـات املـخ بعـد إجـراء عمليـة الـزرع قـد 

  .تنامت 

ن ويعتقـد العلـامء أن هـذه الطريقـة إذا مـا ونفس النتيجة توصل إليها علامء آخرو

حتى ولو كان قد اسـتمر بـني خمـس إىل -باركنسون-طبقت عىل اإلنسان فستشفيه من مرض 

عرش سنوات ، وبذبك ميكن أن تفتح إمكانية معالجة الحبل الشويك يف حاالت الشلل النصـفي 

ريـق زرع خاليـا مكونـة  عـن ط-، ويعتقد العلامء باإلمكان معالجة املصابني مبرض باركنسـون

  .للدوبامني مـأخوذة من نسيج لوزيت حلق مستأصلتني 

ــام  ــان يف ـع ــة ـســاينس امريـك ــا مجـل ــة ١٩٨٧ويف دراـســة نرشتـه ــا مجـل    وترجمتـه

   فبعـد أن –هـل تـنجح الزراعـة يف الجهـاز العصـبي –علوم جاء هذا املوضـوع تحـت عنـوان 

  

                                                 
 ٦٧ ص١٩٨٤سنة ٢مجلة علوم ع-  ١



 

 
١٤٧

دد يف الـثـديات البالـغـة ألن الغالبـيـة تنطـلـق الدراـسـة ـمـن واـقـع أن الخالـيـا العـصـبية ال تتـجـ

العظمى من هذه الخاليا تكون يف مواضعها املالمئة والصحيحة يف نهاية مرحلة الطفولـة فـيام 

يتكامل منو الجهاز العصبي  املركزي يف اإلنسان عـىل وجـه الخصـوص يف سـن البلـوغ ، يقـول 

لتـي تشـبه األسـالك يف الشـكل إن األذناب الطويلة للخاليا العصبية املسامة اكسـون ا(البحث 

والتي تنتقل بواسطتها اإلشارات بني الخاليا العصبية فيمكن أن تستعيد منوهـا مبعـدل بطـيء 

بعد إصابتها بـأي خلـل لـذا تكـون قابليـة اسـرتجاع القـدرة عـىل الحركـة واإلحسـاس بشـكل 

مـن تدريجي وذلك يحـدث فقـط يف األعصـاب املحيطـة بالـدماغ أو بالحبـل الشـويك وعـادة 

  )     الصعب إصالح العطب الذي يصيبها  

وتتوصل الدراسة إىل أن سلسلة من التجارب عىل الفرئان تضمنت ترقيع أجزاء تالفـة 

من الجهاز العصبي املركـزي بنسـيج دمـاغي جنينـي فلـوحظ انـدماج ذلـك النسـيج بالجهـاز 

بي يوضح الكثري مـن العصبي ترشيحيا وعمليا وهذا التفاعل بني النسيج املطعم والجهاز العص

  .العوامل التي تتحكم يف منو وتجديد الجهاز العصبي املركزي

لـقـد ـكـان العـلـامء يف األربعيـنـات ـقـد ـحـددوا رشـطـني أساـسـيني لنـجـاح زرع الخالـيـا 

العصبية  هام عدم اكتامل نضوج النسيج املزروع واغتناء املنطقة املزروعة بالدم ، أمـا سـبب 

يف حالة عمليـات الـزرع يف الجهـاز (   فتربرها الدراسة بالقول عدم رفض الجسم لهذه الزراعة

العصبي فإن عدم وجود حاالت رفض مـن شـأنه أن يعكـس أيضـا الخصـائص املميـزة للخاليـا 

مـن محفـزات ١ classالعصبية ، إذ يحمل سطح الخاليا جزيئات كبرية تعرف بالصـنف األول  

خيلة حينام  يقـوم بـرفض النسـيج املـزروع الن املضادات التي مييزها جهاز املناعة عىل أنها د

      ١) محفزات املضادات نادرة الوجود يف معظم الخاليا العصبية 

                                                 
 ٢٣ ص١٩٨٧ سنة ٣١مجلة علوم ع-  ١



 

 
١٤٨

عىل أن من املفردات الجديدة التي طرحت أيضا يف هذا اإلطار هو زيادة عدد خاليا 

 اإلنسان بعد الوالدة حيث كان العلـامء  يعتقـدون أن ال زيـادة عـىل ذلـك وهـم يؤكـدون أن

تقلص عدد الخاليا املآخية رمبا يكون واردا غري أن تكـون خاليـا جديـدة أمـر مسـتبعد متامـا ، 

هكذا كانوا يعتقدون، إال أن البحوث التي أجريت عىل طيور الكناري والفرئان أثبتت غري ذلك 

 من جامعة روكفلـر فيلـر يف نيويـورك عنـدما كـان -فريناندو نوتبوهام-عامل األحياء ١حيث أن 

م بدراسة عىل مركز الدماغ املسؤول عن السلوك الغنايئ لطيور الكناري عندها الحظ أمـرا يقو

غري اعتيادي وهو أنه بعد نهاية موسم التفقيس أي عند توقف الكناري  عـن الغنـاء  يـتقلص 

حجم املنطقة الدماغية املسؤولة عن الغناء ، ولكن بعد حلول الفصل اآلخر أي عنـدما يكـون 

دا إلطالق نغم جديد تطـرأ زيـادة يف حجـم نفـس املنطقـة الدماغيـة ، وتأكـد  الكناري مستع

  .الباحث أن هناك فعال تكوين خاليا دماغية جديدة 

وإذا كان الكناري  بعيدا عن اإلنسان إال أن الفأر  يختلف ففـي دراسـات يف جامعـة 

ت لقـدرة دمـاغ أنديانا  توصل الباحثون إىل مسائل مشابهة وهـذا يسـهم يف زيـادة االحـتامال

اإلنسان عىل التجدد العصبي ، وإذا ما تأكد هذا فباإلمكان توظيفه يف معالجة ضحايا السـكتة 

  .الدماغية ومن يعانون أرضارا يف الدماغ 

وقد قامت مجموعة يف السويد عىل تجربة النقل عىل اإلنسـان حيـث قامـت هـذه التجـارب 

 شق جراحـي بـالظهر يـزال  ثلـث الغـدة الكظريـة التخوفات املحسوبة وعرب ٢عىل أربعة مرىض مع كل

بينام يكون املريض واقعا تحت التخدير ، ويقسم النسيج إىل عرشات القطع  الصغرية كل واحـدة منهـا 

ال تزيد عن ملليمرت واحد ، بعد ذلك يتمك تفتيت  املكعب الواحد إىل قطع وتسحب باستخدام محقن 

  ونجحـت ، جـانبي الـرأس  يـتم حقـن الخاليـا الجديـدة خاص وعرب ثقب صغري ذي عنق محدود  عىل 

  

                                                 
 ٢٤ ص١٩٨٦ سنة ٢٣ مجلة علوم ع -  ١
 
  ٢٠ ص٢٠٠١ سنة ٤- ٣ مجلة الفتح الطبية ع٢
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العملية ومل متض إال أيام معدودات حتى تحسنت حالة املرىض وبعـد عـدة أسـابيع اسـتعادوا 

قدرا من حيويتهم ونشاطهم ، وعندما فحصت سوائل األحبـال الشـوكية عـرث عـىل الـدوبامني 

مـنهم عنـد أدىن مظـاهر املـرض وبعد ثالث سنوات ونصـف اسـتقرت الحالـة املرضـية لثالثـة 

  .وأصبحوا قادرين عىل امليش والحركة 

لقد اكتشفت األبحاث الجديدة يف جامعة مينوسوتا األمريكية شيئا اقرب إىل الخيـال  

مفاده أن الخاليا املغروسة تعرف متاما الطريق الذي تتجه صوبه وكأنها  إنسان كامل  العقـل 

ه والطريـق الـذي يتحـتم عليـه أخـذه تحقيقـا  لغاياتـه واإلدراك  يعرف متاما وجهته وأهدافـ

  .وأهدافه 

لقد تأكـدت  تنبـؤات بعـض الكتـاب املسـتقبليني مـن أن علـم األحيـاء سـيكون لـه 

االهتامم األكرب يف النصف األول من القـرن الحـادي والعرشيـن وأنهـا سـتكون أساسـا يف علـم 

ائف غري العقلية للمـخ منطلقـني وظائف الجهاز العصبي  مثل البحوث حول التدخل يف الوظ

من بديهية أن املخ آلة كهربائية فقط أو مجرد آلة  عضوية تشبه العقل االلكـرتوين ، إمنـا هـو 

نظام كيميايئ مركب يف نفس الوقت ،ومثل البحـوث التـي تتصـل بإمكانيـة  اكتشـاف عمليـة 

الكفيلة بتنشيط ذاكرة املخ التذكر يف املخ وهدفها  الوصول إىل الوسائل الكهربائية والكيامئية 

وتطويرها إىل حد التفكري يف امكان نقل ذاكرة اإلنسان إىل إنسان آخر  يف وقـت قصـري جـدا ، 

  .ومثل البحوث  املتعلقة بالذكاء البرشي واالرتفاع مبستواه إىل درجة النوابغ 

ت  واليوم ونحن يف مدخل القرن الحادي والعرشين  وبعد إنجازات استنساخ الحيوانا

هل  ميكن زراعـة دمـاغ رجـل يف جسـد شـاب تعـرض (وزراعة القلوب  يطرح السؤال الكبري 

ملوت الدماغ سواء كان فيزيائيا عبقريا مثل اينشتاين الذي جعلته مجلـة التـايم األمريكيـة يف 

      ١) نجم القرن بال منازع أو مصلحا اجتامعيا مثل غاندي٢٠٠٠عام 

                                                 
 االنرتنت -  ١
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 دماغ إنسان عىل رأس إنسـان آخـر مـن سـيكون فعندما يزرع-ويطرح سؤال أعمق 

  .؟ -الجديد هل هو رأس القديم أم الجديد

الكثري من املسـلامت –أما اإلجابات فتأيت بناء عىل مفردات منهجية تبدأ بالطرح بأن 

هي تصوراتنا عن األشياء ومل يتقدم التاريخ إال بكرس املسلامت ،إن العلم قام حتى اآلن بـزرع 

وبدرجة اقل الكبد والبنكرياس ولكنه يف طريقه اآلن  إىل القفزة الكـربى بـزرع الكلية والقلب 

الدماغ ، والتحدي يف املادة العصبية أنها تتمتع بثبات خـاص كـام أنهـا ال تعـوض أو تـرمم أو 

تخاط بسـهولة يف القطـع كـام هـو حاصـل يف األوعيـة الدمويـة التـي نخيطهـا فتعمـل فـورا 

 رشيان يف فرتة أسابيع وأمام تحدي ثبـات الخاليـا العصـبية قـام وينعكس الوريد يف القلب إىل

الطب بااللتفاف عليها بثالث طرق ، زرع الخاليا العصبية  فعالج مرض باركنسون الذي تـقرص 

ونجح يف هذا فريق طبي من جامعـة لونـد يف السـويد ..فيه الخاليا عن إفراز مادة الدوبامني 

ملجهـضـة  أو تقنـيـة دـمـج الرشاـئـح الكمبيوترـيـة بنهاـيـات بتقنـيـة اـخـذ الخالـيـا ـمـن األجـنـة  ا

 يف جامعة مونبلييه يف فرنسـا الـذي قـام عـىل قدميـه -مارك مريجر-األعصاب ، كام حصل مع 

بعد حادث سيارة أقعده يف رسيره بشلل نصفي مع عجز جـنيس وسـلس بـول  وغـائط ملـدة 

ريا وسـونار متصـلني بكمبيـوتر  يف نيويورك الذي أبرص من خالل كام-جريي-تسع سنوات ، أو 

روبـرت -ويقـوم   سلكا مزروعـا يف الفـص القفـوي يف الـدماغ،٦٤ذكر وكابل كهريب مكون من 

  . اآلن بنجاح بزراعة رؤوس للقرود-وايتهد

وعندما نسمع بنجاح زراعة الدماغ بالتعاون بني كل هذه التقنيات  مبا فيها جراحـة 

يف تكوين األعضاء مـن خـالل زرع  ..نية اإلخوة فكانتي الجينات أو زرع الخاليا الجذعية أو تق

خلوي عىل سقاالت  من مواد حيوية مبنية بهندسة كمبيوترية فلن يكون سوى تكـرار لحركـة 

   .-التقدم العلمي ولتعلمن نبأه بعد حني 

  فعل يا ترى سيتحقق زرع الدماغ خالل سنوات قليلة من هذا القرن العجيب؟ 
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مل مل تتم حتى اآلن  وإمنـا زرع خاليـا عصـبية أو اخـذ خاليـا إن عملية نقل دماغ كا

عىل أن هـذا مل يحـول دون تفكـري العلـامء واألطبـاء بـزرع  جنينية وزرعها يف أدمغة املرىض ،

 بزراعـة رأس كلـب  مـن النـوع املخـتلط ١٩٠٨الرؤوس ، فبعد أن قام الطبيب تشارلس عـام 

مـع بقـاء رأس الكلـب  الكبـري متصـال بجذعـه ، الصغري عىل رقبة كلب آخر  من النوع الكبري 

وبعد أن قام فليمري  العامل الرويس  بزرع الجزء العلوي مـن جسـم كلـب مـن النـوع الصـغري 

املختلط  متضمنا األطراف العلوية إىل رقبة كلب من نوع آخر وبحجم أكرب  من خـالل وصـل 

ين ، وعاشت هـذه الكـالب ذات األوعية الرقبية بني الكلبني وذلك  يف خمسينات القرن العرش

   يوما ، ٢٩الرأسني  ملدة 

 ١٩٧٠لعد كل هذه املقدمات  وتقدم زراعة األعضاء عموما جرى التفكري جديا عـام 

بزراعة رأس اإلنسان ،فقد قام الربوفسور روبرت  مع زمالئه  بإجراء  زراعة لرأس حيوان ثديي 

الذي تم استئصاله قبال ، هـذا العمـل  عىل جسد حيوان ثديي آخر قرد آخر و-قرد ريزيروس-

أحدث ضجة كبرية يف األوساط  العامليـة ويف جميـع املجـاالت هـذا العمـل جعـل الربوفسـور 

روبرت يفكر فعـال بزراعـة الـرأس لـدى اإلنسـان بعـد أن اثبـت أنـه يسـتطيع إجـراء العمـل 

  .الجراحي ذاته عىل الحيوانات األخرى بنسبة نجاح كبرية 

ور روـبـرت أن ـقـام وألول ـمـرة بـعـزل اـلـدماغ ـعـن ـكـائن ـثـديي لـقـد ـسـبق للربوفـسـ

واملحافظة عليه حيا باستخدام جهاز تروية خارج الجسم وكان هو وزمالؤه األوائـل  يف زراعـة 

وتجميد الـدماغ باسـتخدام الحيوانـات التجريبيـة ، وقـد وصـف إجرائيـا عمليـة هـذا النقـل 

  .بتفصيل جراحي نستغني عن ذكره 

سور روبرت  يذكر ذلك من خالل العديد من اللقاءات واملقاالت والبحـوث التـي وقد كان الربوف

فهم ال يعانون فقـط مـن ألشخاص املصابني بالشلل الرباعي نرشها وقد كان يركز عىل فائدة هذه العملية ل

الداخليـة مـع مـرور الوقـت واحـدا تلـو  هم يصابون بقصور يف أعضائهم فقدانهم للحركة بشكل كامل بل

   بتحقيقـهـا ـهـي ليـسـت إـعـادة الحرـكـة ، والفاـئـدة الـتـي يرـغـب الربوفـسـورر إىل الوـصـول إىل الوـفـاةاآلـخـ
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الكاملة لهؤالء األشخاص وإمنا هو إعطاؤهم فرصة للحياة لفرتات أطول ، ويبـدو أن نقـل رأس 

من جسد برشي إىل جسد برشي آخر  هو أسهل علميا وجراحيـا مـن نقـل الـدماغ كلـه إذا مل 

يق زرع خاليا صحيحة عصبية بدال من التالفـة كـام أن زراعـة األعضـاء الصـناعية يتم عن طر

  .أسهل كذلك 

إن خالصة القول يف مسألة زراعـة الـدماغ أنهـا حتـى اليـوم مل تتحقـق ولكـن الـذي 

تحقق هو زرع أجزاء من الدماغ تعطلت بسبب حادث اصطدام أو انسداد رشيـان اثـر نوبـة 

صـعوبة يف الحركـة -وانه ميكـن مـن معالجـة مـرض باركنسـون قلبية أو بسبب تورم خبيث ، 

  .صعوبة تذكر الحوادث وأمراض مشابهة- ومرض الزهامير -والكالم

 أن خاليا الـدماغ التـي متـوت يصـنع ١٩٩٧وانه عىل الرغم من اكتشاف العلامء عام 

شـاف  الدماغ بديال لها ولكن ببطء ويف أماكن محددة من الـدماغ ، بـل وعـىل الـرغم مـن اكت

وجود خاليا جذعية يف الدماغ ميكن لها أن تتخصص إىل أي نوع من األنسجة حسـب املحـيط 

كام أن العلامء استطاعوا أن يجعلوها تتكاثر صناعيا ، رغم كل هذا التقدم إال أن مسـألة زرع 

دماغ كامل مل تتحقق حتى اآلن ، كام طرحت مفردات فلسفية عن أن الدماغ املنقول من زيد 

ر هل ستنقل معه ذكريات زيد وشخصيته أم ال ؟ بل إن هذا السؤال طرح بعد أن تبني إىل عم

  . أن الخاليا تتجدد يف دماغ اإلنسان يف مكان يهتم بالذاكرة والتعليم ١٩٩٨للعلامء عام 

أحيانـا يف أثنـاء املحـارضات يتسـاءل احـد املسـتمعني عـن ان ( يقول العامل سـنايدر 

اغ ميكن أن تجلب معها ذاكرتها املاضية خالل نشأتها وغـري ذلـك ، ان الخاليا املزروعة يف الدم

   .١)هذه األفكار هي من صنع الخيال 

   وهنـا يتسـاءل أحـد الكتـاب٢٠٢٠عىل أن تصحيح الخلل يف الدماغ سيحصـل سـنة 

ـب  ـك ؟ فيجـي ـد ذـل ـا ذا بـع ـوتر صــغري إىل :  وـم ـامء اآلن  بإدخــال كمبـي ـض العـل ـم بـع   يحـل

  

                                                 
  املستحيل يبدو ممكنا٥٣١ مجلة العريب عدد -  ١
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اعده بخزن املعلومات ، إن تقنية اإلنسان تتزايد برسعة هائلة كل سنة مـن دماغ اإلنسان ليس

أوائل القرن الواحـد والعرشيـن تسـاوي عرش سـنني مـن أوائـل القـرن العرشيـن بالنسـبة إىل 

التقدم التقني ، والرسعة قد تتزايد من كان يحلم منذ خمس سنني فقط بيشء يشبه االنرتنت 

     ١) التي جعلت العامل قرية صغرية 
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 :  الحرب عىل الدماغ-٢

حينام يتحدث علامء النفس يف إحصـائياته عـن نسـبة املـوت انتحـارا أو اختيـارا إىل 

من حـوادث املـوت  يف العـامل هـي املـوت % ١نسبة املوت الطبيعي يقولون إن هناك نسبة 

 مـهـام تـعـددت انتـحـارا ، واـملـوت هـنـا ـبـاملفهوم الـسـيكولوجي ـمـدفوعا  ـعـرب اـملـرض اـلـنفيس

  تسمياته  من الخوف أو القلق أو االكتئاب إىل أي  معنى نفيس آخر يكون دافعا لالنتحار

وحينام يتحدث علامء الباراسيكولوجيا عن إمكانية قتل اإلنسان عن بعـد  يتحـدثون 

عن التنويم املغناطييس وطبيعة الشخص ضـعيف الشخصـية الـذي يتقبـل  إيحـاءات املنـوم 

  .قيام بأعامل تؤدي  إىل قتل نفسه  بسبب غري مربر عقليا املغناطييس لل

واليوم حينام يتحدث علامء األعصاب وكهربائية الـدماغ  والفسـيولوجية الكهربائيـة 

ومن يعملون باآلليات الحيوية  أو البايوالكرتونكس ، فإنهم يؤكدون  علميا أنه  باالمكان زرع 

ترصف اإلنسان مبوجـب اإلثـارة الكهربائيـة ملراكـز الكرتودات بالدماغ والتحكم بها عن بعد في

  .معينة يف الدماغ  تخلق عنده هسترييا شديدة تصيبه بآالم  شديدة  تدفعه إىل قتل نفسه 

أما حينام يتحدث املؤمنون العقائـديون املتـدينون عـن سـبب قيـام إنسـان بتفجـري 

العقيـدة  التـي تحـول نفسه لهدف اكرب قيمـة مـن حياتـه  ،فـإنهم يتحـدثون  عـن اإلميـان و

 معنويـة  إىل قنبلة فيكون سلوكه محكومـا  مبعطيـات فكريـة–مهام كان مضمونها –اإلنسان 

  .تدفعه لهذا السلوك دفعا 

ـاهرة  ـاين أي إن الـظ ـلوك اإلنـس ـواهر الـس ـي ـظ ـا ـه ـات إمـن ـذه املعطـي ـع ـه   إن جمـي

  ولوجي  تـحــدث لـيــأيت بـعــدها  التفـســري الـســيكولوجي  مبفرداـتــه النفـســية أو الباراـســيك

  بدوافعــه لالشــعورية أو علــامء البــايوالكرتونكس وأطبائــه بإثــارة الــدماغ الكهربائيــة أو 

  املؤمـنـون باملـعـاين الدينـيـة اإلميانـيـة ، أـمـا األرـضـية املـشـرتكة لتفـسـري ـهـذا الـسـلوك بتنوعاـتـه 
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نـت ودوافعه املختلفة فهي الفسيولوجيا الكهربائية للدماغ التي تحصل لدى كل فرد مهـام كا

  .دوافعه للشهادة أو االنتحار 

إن العقل اإلنساين ميكن الـتحكم بـه عـن طريـق الـدماغ ، وميكـن الـتحكم بالـدماغ 

باعتباره مادة خلوية أو طاقة كهربائية عرب التأثري عىل غرائز اإلنسان الطبيعية باستثارة مركـز  

ئع ويشعر بالشبع وهو هذه الغرائز يف الدماغ حتى باالمكان  جعله يشعر  بالجوع وليس بجا

  .يكاد ميوت جوعا 

كـام ميـكـن اسـتثارة أي انفـعـال مطـلـوب أو أي حركـة عـضـوية مطلوبـة ـعـرب ذبذـبـة  

  .كهربائية صناعية  توجه ملركز ذلك االنفعال أو الحركة العضوية 

كام ميكن استثارة أي انفعال سلبي أو ايجايب  عرب زرع إيحاءات نفسية معينـة  عـرب 

طييس يف الالشعور  وتوقيت حـدوث االنفعـال بسـامع كلمـة معينـة  أو صـوت التنويم املغنا

موسيقى أو أي يشء آخر  فرنى الشخص موضوع التأثري يترصف وفق مفردات اإليحاء السابق 

  .بدقة 

والشك أيضا إن ذكر أي مفـردة دينيـة محرتمـة ومقدسـة بيشء مـن الكـالم السـلبي  

 بضـوئها بقناعـة تامـة  هـذه املفـردة ميكـن إن امليسء إىل اعتقاد شـخص يحملهـا  ويـترصف

تحدث انفعاال وهيجانا  لدى الشخص املؤمن تدفعه  للقيام بأي عمل هجومي وحتـى القتـل 

  .دفاعا عن مضامني  إميانه التي جرحت  بتلك الكلمة 

إن اإلنسان يف كافة الحاالت السابقة ميكن الحكم عليه من ظواهر سلوكه تلـك بأنـه 

 أما حينام نرجع إىل اآلليات الحيوية والفسيولوجيا  الكهربائية للـدماغ  الـذي مجنون رسميا ،

هو مركز التحرك واالستثارة ، فإننا نعـود إىل إن هـذا اإلنسـان يتحـرك  بـدون إرادة فرديـة أو 

شخصية ، إمنا هو يثار صناعيا فيتحـرك وبـدون هـذه االسـتثارة الصـناعية فـإن هـذا اإلنسـان 

  .ا سليام يسلك سلوكا عقالني

  وللتقريب فـان اإلنسـان الـذي يتنـاول مـادة مخـدرة ال يسـتطيع مقاومـة التخـدير 

  مـهـام كاـنـت قوـتـه النفـسـية  وإرادـتـه وبالـتـايل ـفـالحكم ـعـىل ـسـلوكه إمـنـا ـهـو ـسـلوك مـسـري 

ـز ـل مرـك ـني العـق ـالين ويقطــع االتصــاالت ـب ـع الســلوك العـق ـأثري مخــدر ، فاملخــدر ميـن   بـت

  



 

 
١٥٦

ه وبني اإلرادة الحرة ، فيترصف اإلنسـان بـال رادع وال وازع ، ومبجـرد األخالق والضمري وما شاب

انتهاء املفعول التخديري  تعود االتصاالت العصـبية إىل سـالمتها ويـترصف اإلنسـان بعقالنيـة 

  .سليمة 

من كل ما تقدم نستطيع إن نبني فرضية تقـول انـه مـن املمكـن الـتحكم بالسـلوك  

 املامرسات وصوال إىل إمكانية التحكم عن بعد بهذا السلوك اإلنساين عرب أي مامرسة من هذه

اإلنساين عرب ذبذبة كهربائية بالرميوت كنرتول أو عـرب تنـويم مغنـاطييس عـن بعـد  وبربمجـة 

  .السلوك وفق املتطلبات والحاجات 

إن دافعية االنتحار والتي هي يف تزايـد كبـري يف مجتمعـات الرفاهيـة والتـي دفعـت 

ول السم أمام تسعامئة وخمسني من أتباعه دفعهم إىل اإلقتـداء بـه حتـى جيمس جونس لتنا

ماتوا جميعا ، هـذه الدافعيـة املـفرسة بوجـود عـامل آخـر ال آالم فيـه  تخضـع لـنفس اآلليـة 

الفسيولوجية  الكهربائية يف الدماغ التي تدفع  املجاهد واملقاوم من أي دين وبـأي أيدلوجيـة  

جر نفسه بدبابة  للعدو أو بعض أفراده ، وهي نفس الدافعيـة ليفعل نفس الفعل بعدوه فيف

وبنفس اآللية التي تدفع املنوم مغناطيسـيا للقيـام بـأي عمـل  حتـى إلقـاء نفسـه يف هاويـة 

مميتة ، كام أنها نفس الدافعية ونفس اآللية التي تجعل اإلنسـان يقتـل نفسـه ملـرض نـفيس 

  .قاتل أو عشق مفرط أو وهم مسيطر 

تقدم نستطيع الحديث عن الحـرب عـىل الـدماغ لسـلبه حريـة االختيـار من كل ما 

وجعله آلة مسرية بيد من يستخدم هذه اآلليات ويسيطر بها عىل سلوك اإلنسان كليـا  وفقـا 

لرغباته وإرادته ومن ثم توظيف األطباء لهذه اآللية  لعالج أمراض مختلفة  كالرصع ومن ثم 

ر ومعاين  تقود إىل سلوك موجه ومربمج ومن ثم توظيف توظيف السياسيني لها عرب زرع أفكا

  .الحركات واملخابرات لهذه اآللية يف خدمة دول ومنظامت معينة 

  لقد سبق ألحـد علـامء  السـلوك األمريكـان واملـؤمنني بتكنلوجيـا السـلوك اإلنسـاين

ـدد  ـذا الـص ـال يف ـه ـن( أن ـق ـتمكن ـم ـا ال ـن ـة فإنـن ـمم بعناـي ـايف  مـص ـوذج ثـق ـطة مـن   فبواـس

   إىل الـسـلوك ،اـلـدوافع،-النزـعـة–بط  الـسـلوك النـهـايئ فحـسـب ولـكـن أيـضـا ـمـن ـضـبط  ـضـ

  



 

 
١٥٧

الرغبات ،اآلمال ، واليشء  الذي يـدعو إىل الغرابـة هـو انـك يف تلـك الحالـة  لـن تثـار قضـية 

  ١)الحرية

يقـوم مـديرو  ( وقول آخر عن دور اإلعالم يف ضبط السلوك وبرمجته يف أمريكا يقول

  ويرشفـون عـىل -الصـور املعلومـات- أمريكا  بوضـع أسـس علميـة لتـداولأجهزة اإلعالم  يف

معالجتها وتنقيحها وإحكام السيطرة عليها ، تلك الصور واملعلومـات التـي تحـدد معتقـداتنا 

  ٢)ومواقفنا بل وتحدد سلوكنا يف النهاية 

إن خالصة جميع الدراسات والبحوث  توصلت إىل إن من ميلك عقـل اإلنسـان قلنـه 

 إرادته وسلوكه وطبيعته وشخصيته وهكذا بـدأت  الحـروب عـىل الـدماغ  يف مختـربات  ميلك

العلامء بعد التقدم الكبري  الذي حققته  دراسات كهربائية الدماغ والتأثري عن بعد  ودخلـت 

املخابرات يف رصاع مع يعضها  البعض للتسابق إىل توظيـف نتـائج هـذه الدراسـات وصـناعة 

  .قة لنفس الغرض أجهزة الكرتونية دقي

فام هي أبعاد هـذه الحـرب اليـوم ؟ ومـا هـي األرضـية العلميـة التـي بنـت عليهـا 

  مفرداتها؟ وأين وصلت عملية غسل الدماغ يف ضوئها ؟

اإلنسان والـذاكرة واآلالت – نرشت الكاتبة األمريكية كورين جاكر كتابا بعنوان ١٩٦٤يف عام 

ـي – ـوان فرـع ـيربنيات–وبعـن ـم الـس ـة يف عـل ـذايت – مقدـم ـتحكم اـل ـم اـل ـورات –أو عـل ـه تـص ـا فـي عرـض

الـسـيربناطيقا خاـصـة للمـشـابهات الدقيـقـة ـمـن وجـهـة نـظـر هندـسـية رصـفـة ـبـني اـلـدماغ والحاـسـبة 

بإيجـاد مجـال مشـرتك بـني علـوم ( االلكرتونية ، وقد جاء يف مقدمة الفصل الثاين لهذا العنوان قولهـا 

  وبني االلكرتونيات أمكن كذلك وصف أجهزة الكرتونية األحياء والعلوم الفيزيقية ،بني الجهاز العصبي

  معينة ووصف املخ يف داخل إطار واحد من حيث املعنى  وبنفس املصطلحات تقريبا ، لذلك يتحدث

  

                                                 
  ٥٢٥علم النفس اإلنساين ص-  ١
  ٧املتالعبون بالعقول ص-  ٢



 

 
١٥٨

ـيم  ـون اـل ـون الكهربـي ـذاك-املهندـس ـامء -آـن ـاء العـل ـامء األحـي ـرة اآلالت ويـصـف عـل ـن ذاـك  ـع

     .١) يت النفسانيني بعض حاالت برشية بلغة التحكم الذا

كـان بعـض النـاس كـام –قياسا إىل التقدم يف العلم اليـوم –ومنذ ذلك الزمن القديم 

إىل حد اعتبار املخ مبثابة آلة حاسبة عضوية ، أي اعتباره نظام تحكم (تقول الكاتبة يذهبون  

 سياالت  كهربائية لتشغيل الجسم وتوجيهـه -الخاليا العصبية–ذايت فيه تستخدم النيورونات 

  . مثلها يف ذلك مثل الصاممات املفرغة يف اآللة الحاسبة االلكرتونية ،

العصبية  وبـني نظـام  الـتحكم –أما املشابهة الرئيسية بني كهربائية الجسم الحيوية 

 يف نظريته وتجاربـه عـن كهربـاء ١٧٩٨الذايت الكهريب فإنها  تعود إىل اإليطايل لويجي جلفاين 

أن األنسـجة الحيوانيـة مثـل  :ضفادع حيث اكتشف شيئني أولهامالحيوان  التي أجراها عىل ال

األعصاب والعضالت هي موصالت جيـدة للتيـار الكهربـايئ ، وثـانيهام انـه عنـد رسيـان تيـار 

كهربايئ يف الجسم من الجهاز العصبي إىل العضالت ينتج نشاطا وجهدا وكان هذا أول إشـارة 

  .البرشي إىل نظام التحكم الذايت الكهريب يف الجسم 

ثم تطورت  االكتشافات حتى القرن العرشين حيث اكتشفت موجات املخ وسـجلت ، 

لـقـد كاـنـت ـهـذه الـبـدايات األوىل واألرـضـية العلمـيـة األوىل لقـيـام عملـيـة تحـكـم ـسـيربناطيقي  

مشرتك بني الدماغ واآلالت الحاسبة  والتي من خالل النظـام السـيربناطيقي ميكـن بهـا الـتحكم  

وهكـذا . سبة االلكرتونية وبالدماغ حسب اآلليات امليكانيكية والكهربائية والحيويـة باآللة الحا

بدأت التجارب عىل دراسة العالقة بني كهربائية الدماغ والسلوك اإلنسـاين حيـث وجـد العلـامء 

 يف حالة تنبيه جزء  معني من املنطقة الحركية  بالنبضة الكهربائية فان الجسم يحرك طرفا ٢انه 

   من الجهة املعاكسة للجسم وعند تنبيه املنطقة الحسية يحـس الفـرد بـاللمس والتنميـل معينا

  أو الخدر يف جزء مـن جسـمه رغـم انـه مل يلمـس شـيئا كـذلك تنبيـه اللحـاء السـمعي يسـمع 

  

  

                                                 
 ٨اإلنسان والذاكرة واآلالت ص-  ١
  ٢٨عقول املستقبل ص-  ٢



 

 
١٥٩

الفرد اصواتا كالصليل أو الرنني أو الحفيف وعند تنبيه املنطقة البرصية يـرى اإلنسـان أضـواء 

واء زرقاء أو أشعة حمراء وعند تنبيه مراكز أخرى  قد يحس اإلنسان بهـالوس أو تتألأل  أو أض

  .تفسريات وهمية أو استثارة ذكريات أو حدوث حاالت رصع انفعالية 

كل هذه املعرفة فتحت العالقة للتأثري الكهربايئ للدماغ بالسـلوك اإلنسـاين ، فتحـت 

رادي لإلنسـان حتـى انـه جعـل اإلمكانيـات مجاالت واسعة للتأثري عىل السلوك اإلرادي والالإ

مفتوحة للتالعب باإلنسان ككل عقال وسلوكا  وعاطفة وحتى جسام بيلوجيا كـامال ،بـل فـتح 

اإلمكانيات للتأثري عىل العمليات الفسيولوجية الداخلية وما يصاحبها مـن عطـالت تـؤدي إىل 

  .أمراض مختلفة 

بهـا إزالـة أجـزاء معينـة مـن الفـص لقد تقدمت جراحة املخ إىل الدرجة التي أمكن 

بـل حتـى  الجبهي أو قطع صالته ببقية املخ لعالج أمراض نفسية انفعالية من القلق العنيف،

يف حالة الرصع تم استئصال بعض األنسجة املخيـة التالفـة ، بـل أمكـن إزالـة بعـض األجـزاء 

  . والعنف تحت اللحاء يف الجهاز اللمبي من الدماغ للتأثري سلبا عىل العدوانية

أما زراعة الكرتودات يف الدماغ والتأثري عليه عن بعد يف بعض املراكز العصبية 

زرع أقطـاب (فقد أعطى أعمق التصورات للتحكم باإلنسان وكـام يقـول تـايلور بـأن 

كهربائية يف مناطق معينة من املخ كمركز العقاب مثال عىل نطاق الكون والتي ميكـن 

ل مركزي فالدكتاتور الذي يعمل عىل إجراء عملية غـرس اثارنها عن طريق جهاز إرسا

مثل هذه األقطاب لكل طفل عند امليالد أو بعده بقليل سيكون سلطانه عـىل رعايـاه 

ومع أن ما قلناه يقارب الرواية العلمية إال انه من الرضوري أن يحتفظ ...شيئا مذهال 

ـة تتـحـ ـة العلمـي ـا فالرواـي ـة يف أذهانـن ـائق بـهـذه االـحـتامالت ماثـل   ول برسـعـة إىل حـق

  



 

 
١٦٠

علمـيـة والخالـصـة اـنـه ـعـىل  البرشـيـة أن تزـيـد ـمـن حيطتـهـا ـضـد املـخـاطر املتزاـيـدة لـسـوء 

  ١)االستعامل مع التوسع يف التحكم بالسلوك 

وقد وصلت بعض الدراسات يف هذا املجال إىل إلغـاء حريـة اإلرادة مـا دام الـتحكم   

حتامل األكـرب أن تكـون حريـة اإلرادة وهـام ، وأن إن اال( امليكانييك الكهربايئ للدماغ ممكنا  

القرارات الهامة إن مل تكن كل القرارات  ال تتخذ بطريقة حرة واالختيار بني الترصفات  تصـل 

إليه عن طريق عدم التحـدد يف النشـاط العصـبي  الـذي يحـدث نتيجـة االنطـالق العشـوايئ 

       ٢)للخاليا العصبية  

منذ منتصف القـرن العرشيـن تتحـدث عـن إمكانيـات لقد طرحت فرضيات وأفكار   

ــرتوين  ــدس االلـك ــان املهـن ــد ـك ــوم ،فـق ــا الـي ــري منـه ــق الكـث ــد تحـق   ـهــذه الـســيطرة  وـق

إن مسـتقبل (   مستندا إىل يشء من العلم والتنبؤ العلمي ١٩٥٦ قد طرح عام -كورت شافري-

راح بعـد والدة علم االلكرتونيات العضوية هو السيطرة عـىل اإلنسـان نفسـه ويسـتطيع الجـ

طفل بأشهر أن يضع تحت فروة رأسه  جهازا صغريا تعرس فيه نهايات سلكية متتد إىل أقسـام 

معينة من الدماغ وبهذا الجهاز ميكن توجيه وتبديل إحساس الطفل باألشـياء  ورد فعلـه لهـا 

 ونشاطه العضيل تجاهها فإذا ما أرسلت إشارات خاصة من محطة بعيدة إىل دماغ هذا الفرد

  . هذا ما تحققت إمكانياته العلمية اليوم ٣)راح يترصف كاآللة املوجهة   

إن إمكانيات التحكم باملخ كهربائيا تصل أحيانا إىل تغيري الشخصية كليا كـام   

هنالـك العديـد مـن ( يقول الكاتـب العلمـي آرثـر كـالرك  عـن احـتامالت الـتحكم  

 التي تـوحي بإمكـان الـتحكم يف املـخ االحتامالت باإلضافة  إىل بعض الحقائق الثابتة

البرشي مبارشة ، لقد ثبت  أن سلوك الحيوانات ومن بينهـا اإلنسـان ميكـن أن يتغـري 

  تغريا عميقا إذا ما تم تلقيم املخ بنبضـات كهربائيـة ضـعيفة يف منـاطق معينـة مـن

  

                                                 
 ٢٧١ن م ص-  ١
 ٢٣٦ن م ص-  ٢
  ٤١٢غسل الدماغ ص-  ٣



 

 
١٦١

القطـر  الغشاء الرمادي للمخ ، هكذا ميكننا  أن نغري الشخصية بشـكل كامـل بحيـث ترتعـد 

  ١)ملجرد رؤية الفأر  ويتحول القرد الرشس إىل حيوان أليف متعاون 

لقد دخلت هذه املسألة يف إطار السياسـة وحتـى اسـتخدامها يف الحـروب النفسـية   

 فـإن هنـاك ٢والعسكرية وطبقا ألرقى املصادر  كام يقول رون ماكري يف كتابه حروب العقـل

قل البرشي وتظهر تلك اإلمكانيات التي تحاول تفسـري خطرا حقيقيا يف التحكم االلكرتوين بالع

ظاهرة التخاطر كهرومغناطيسيا حيث تبني انـه عـىل الـرغم مـن أن البـاحثني مل يكتشـفوا أن 

ــؤثر يف األشـــعة الكهرومغناطيســـية لكـــنهم اكتشـــفوا أن األشـــعة  األفكـــار ميكـــن أن ـت

بربـارة هـونكر  املسـاعدة الكهرومغناطيسية بعيدة املدى ميكن أن تؤثر عىل العقـل وتقـول 

السابقة يف البيت األبيض بأن السبب الرئييس لزيادة االهتامم بـالحرب النفسـية الخارقـة ويف 

الحقل الذي ينفق فيه البنتاغون معظم تخصيصات الحقل السنوية البالغة ستة ماليـني دوالر 

 التـي تفيـد أن بعـض هي النتائج األولية التي توصلت إليها مختربات الواليات املتحدة وكنـدا

التآلفات الرتددية لإلشعاع الكهرومغناطييس  الخارجي عندما تكون بنطاق ذبـذبات موجـات 

الدماغ نفسها تستطيع تجاوز آليـات  الحـس الخـارجي للكائنـات الحيـة مبـا فيهـا اإلنسـان ـ 

 ذهنيـة وتحفز مبارشة تراكيب عصبية عليا يف الدماغ ، هذا التحفيز  الكهربايئ ينتج تغيـريات

  .من مسافات بعيدة من بينها الهلوسة مبختلف أشكالها الحسية والسيام السمعية   منها 

  لقد عملت كل من املخـابرات األمريكيـة والروسـية رسا وبكـل الجهـود العلميـة   

والفنية للوصـول إىل طريقـة للـتحكم والسـيطرة عـىل الـدماغ وتوجيـه السـلوك لألفـراد 

 مـن عقـاقري ومخـدرات وتنـويم مغنـاطييس وصـدمات والجامعات وعـرب سـبل مختلفـة

الخ بل هناك أفكار لتحريك اإلنسان وملئه باالنفعـال املطلـوب عـرب اسـتثارت ..كهربائية 

  كهربائية خارجية حتى دون الحاجة إىل زرع الكرتودات يف الـدماغ ، حيـث أمكـن اليـوم

  

                                                 
 ٤١٢هذا الغد العجيب ص-  ١
 ١٤٠حروب العقل ص-  ٢



 

 
١٦٢

إرادتـه وهمتـه تتحـرك أن يلبس اإلنسان طاقية فيـتحكم بدماغـه حسـب إرادتـه بـل مبجـرد 

  . املتقدمة اليوم األشياء التي يريد تحريكها وهذا ما طرحته األجهزة التكنولوجية

 عن إمكانيـات الحـرب املقبلـة يف -أمريكا بني عرصين–بريجنسيك يف كتابه  لقد ذكر

القرن الحادي والعرشين  أنها ستقوم عىل إحداث خلل يف الدماغ وعالقتـه يف السـلوك ، وقـد 

هد بقول غوردن جي اف ماكدونالد العامل الجيوفيزيايئ املتخصص يف مشـكالت  الحـرب استش

 أن تسـتغل ألغـراض - بل قد يكون مغريـا-قد يكون ممكنا ( يقول بريجنسيك يف هذا الكتاب

سرتاتيجية وسياسية نتائج البحوث الجارية عىل الدماغ والسلوك  البرشي، إن غوردن جـي اف 

يوفيزيايئ متخصص يف مشكالت الحرب قد كتب ، إن رضبات الكرتونية ماكدونالد وهو عامل ج

دقيـقـة التوقـيـت وـصـناعية اإلـثـارة  ميـكـن إن ـتـؤدي إىل نـسـق ـمـن الذـبـذبات الـتـي تـحـدث 

مستويات من الطاقة الكبرية نسبيا عىل مناطق معينة مـن الكـرة األرضـية ، وبهـذه الطريقـة  

 أداء الـدماغ لعملـه لـدى جانـب كبـري  مـن ميكن تطوير نظام يف مقدوره أن يحدث خلال يف

 ١)السكان يف مناطق مختارة  وعىل فرتات مطولة  

لقد ارتبط مفهوم التحكم بالدماغ  مبفهوم غسل املخ  الذي طرح بعد الحـرب 

الكورية  حينام عمل الكوريون عـىل األرسى األمريكـان فغـريوا معتقـداتهم حتـى عـن 

تحـوير األفكـار كإمكانيـة حقيقيـة سـواء عـىل بلدهم ، وقد طرح مفهوم غسل املـخ و

املستوى  النفيس أو التقني أو الفني وقد ذكـر تـايلور  أن التطـور يف الـتحكم بالـدماغ 

ستنشـأ عـن الثـورة (  الكرتونيا  جعل حتى عملية غسل املخ القدمية شيئا بدائيا يقول 

وم عمليـة بدائيـة  استخدامها فغسـيل املـخ مـثال يعتـرب اليـ العقلية  أيضا معرفة ميكن

  وستسمح األفكار الجديدة التي تكتشف اآلن  بتحكم أكرث فعالية يف عقول الناس  بـل 

  

                                                 
    ترجمة خاصة٦٣أمريكا بني عرصين ص-  ١



 

 
١٦٣

ويف عـقـول أـمـم بأرسـهـا وتـسـتخدم اآلن  أـسـاليب يف ـعـالج ـمـرىض العـقـل ميـكـن أن يـكـون 

  ١)الستخدامها زمن الحرب آثارها الهائلة  

ت املركزيـة األمريكيـة توصـلت إن املعلومات املتاحة عن قدرات ومامرسات املخابرا

ومنذ النصف الثاين من القرن العرشين إىل تحويل اإلنسان بعد تعطيل أو تحـوير دماغـه  إىل 

ما يسميه احد الكتاب الكمبيوتر البرشي عـرب عمليـات غسـل الـدماغ سـيكولوجيا والكرتونيـا 

 يف هـذا الكتـاب (يقول احد الكتاب يف مقدمة كتابه سادة السـحر األسـود مـا يـيل /وجراحيا 

سريى القاري إن املخابرات األمريكية حققت نجاحات مذهلة ، ولكن بأية وسائل ولكـن بـأي 

سخروا العلم الحديث ألغراضـهم ، اسـتعملوا  - يس آي أيه -مثن ؟ العلامء املجندون لخدمة أل

راحيـة العقاقري املدهشة الرهيبة واملدمرة لألعصـاب واإلرادة ، إنهـم اآلن يجـرون عمليـات ج

بأشعة الليزر يف الخاليا الدماغية  فتمحى معلومات وتسجل معلومـات ، املخـدرات والتنـويم 

املغناطييس ، كلها وسائل متبعة ، بعض ضحايا املخابرات األمريكية تحولوا فعـال إىل كمبيـوتر 

  نجاحـات مذهلـة يف مضـامر  -يس آي أيـه-برشي يتحرك بأوامر عـن بعـد ، لقـد حققـت أل 

 عىل عقل اإلنسان وتحريكه  يف خدمة أغراضها ، ولكن بأي مثـن ؟ كـام قـال عرشات السيطرة

 لقـد نجحـت أجهـزة - يس آي ايـه-الكتاب األمريكيني املتخصصني يف الكشف عن أسـاليب أل

األمـن والبـوليس الرسي األـمـرييك يف إفسـاد اـلـدماغ الـبرشي وتكسـري جمجـمـة اإلنسـان ـمـن 

  ٢) واقتالعها من ضمري نسبة كبرية من الضحايا  الداخل وذبح اإلرادة اإلنسانية

إن اـلـتحكم باـلـدماغ وغـسـل اـلـدماغ مل يـقـف عـنـد ـحـدود اـسـتخدام التـنـويم 

املغناطييس وال التحكم االلكرتوين وال الصدمات الكهربائيـة التـي إذا أعطيـت ألعصـاب 

   معينة تحدث نوعا من الشلل اإلرادي ، وضـعفا عامـا لـدى اإلنسـان خصوصـا يف جهـاز

  

                                                 
  ١٩عقول املستقبل ص-  ١
 ٦ سادة السحر األسود ص٢
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الذاكرة  التي ميكن إن تنفض مـا علـق فيهـا مـن معلومـات سـابقة وان تحـتفظ باملعلومـات  

  الجديدة التي تنطبع عىل شاشة الذاكرة باملوجات الكهربائية ، 

مل تقف عملية غسل الدماغ عند هذا الحد، بل تم اسـتعامل عقـاقري كيامئيـة معهـا 

إن بعض العقاقري ميكن االسـتعانة بهـا ( ند حيث جاء يف أحد التقارير الصادرة عن مؤسسة را

لتحقيق نفس النتائج  لكن يف فرتة زمنية أقل ، وجاء يف التقرير إن عددا من العقـاقري يسـاعد  

عىل شل إرادة اإلنسان ملدة طويلة ، وعقاقري أخرى تسـاعد عـىل طبـع املعلومـات  املطلوبـة 

يـر أن األدويـة املركبـة التـي سـيجري عىل عقل اإلنسـان لفـرتة زمنيـة محـدودة ، وتنبـأ التقر

اكتشافها سيكون من نتائجها تنويم أي شخص تنوميا مغناطيسيا رسيعـا  واسـتغالل مـا لديـه 

من معلومات أو إعطاؤه أوامر معينة عليه تنفيذها يف أوقات معينة بغـض النظـر عـن مـدى 

  ١)حجم رغبته يف التعاون 

ملخـابرات يف كـل أنحـاء العـامل، ألن إن الحرب عىل الدماغ قد أعلنـت يف مختـربات ا

الدماغ فيه إرادة اإلنسان وعقله ومن ثم سلوكه ، فإذا ما تغري أو افسد هذا الدماغ  بالعقاقري 

  .املخدرة مثال فان اإلنسان يصبح أداة طوعية أي بال عقل وال إرادة

وإذا كان مسح  الذاكرة فقط هو الـذي يحـدث فـان هـذا معنـاه مسـح الشخصـية 

نية كلها ألن الـذاكرة هـي الشخصـية وهـي التـي تحـددها وكـام قـال الـدكتور جـورج اإلنسا

 يرتك أثرا معينا ومحـدودا - أل أس دي-اغاجانيان  املختص يف علم املخدرات من إن مادة أل 

 فتحـدث فقـدانا يف الـذاكرة مينـع إىل األبـد عـودة الـذكريات - يب زد-يف زمن معني أمـا مـادة

  .د املاضية من حياة الفر

بـأن ( لقد جاءت نتائج  جميع االختبـارات وعـىل مختلـف العقـاقري  لتثبـت

استعامل أنواع خاصة منها ، ميكن اإلفادة منها يف السيطرة عىل العقل البرشي  بغـض 

  النظر عن رغبة الشخص أو رفضـه بواسـطة عقـار معـني تسـتطيع  الجهـة املسـؤولة 

  إذا أضـيف إىل العقـار التنـويمخصوصـا -أن تخضع إرادة شـخص أو أكـرث وان تسـري 

  

                                                 
  ٤٢ن م ص-  ١
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  ١) مجموعات كاملة إلرادة تلك الجهة حسب التعليامت واألوامر التي تريدها-املغناطييس

وتقول املعلومات املرسبة إن النسبة الكربى من العقاقري التي تجري عليها التجـارب 

افها كام أنها سهلة لدى الجهات األمنية هي مواد ال رائحة وال لون وال طعم لها وال ميكن اكتش

  .اإلذابة يف املاء 

لقد تحـدثت التقـارير انـه منـذ مطلـع السـبعينات بـدأت تقـارير تصـل إىل شـيوخ 

الكونغرس تؤكد وجود مامرسات عديدة يف لجان متخصصة الستخدام عقاقري معينة للسـيطرة 

م فيها ،  عىل عقل وإرادة بني البرش وتوجيههم وتحريكهم نحو أهداف ال مصلحة وال رغبة له

وكانت املحصلة العامة لهذه التقـارير الكشـف عـن إن اسـتعامل الوسـائل العلميـة الحديثـة 

إلخضاع إرادة اإلنسان الضحية تدفع العقل إىل االنتحـار وتحـول اإلنسـان إىل آلـة برشيـة  يف 

  .خدمة أغراض غري رشيفة 

العقـل بكـل ولعل خري شهادة علمية نستطيع تقدميها عـىل مامرسـات السـيطرة عـىل 

الـذي كـان يعتـرب أقـوى سـلطة علميـة يف الواليـات -هربرت شـبيغل -الوسائل ما قاله الدكتور 

 يف - شـبيغل-املتحدة حول موضوع التنويم املغناطييس والسيطرة عـىل العقـل ، يقـول الـدكتور

شهادته يف قضية رسحـان املـتهم باغتيـال الـرئيس األمـرييك جـون كنـدي تحـت تـأثري خـارجي 

من املمكن السيطرة سيطرة كاملة وإجراء تشويش وتغيري داخل املجـال (  يم املغناطييس بالتنو

الكهربايئ يف الدماغ البرشي ، وذلك خالل جلسات قليلـة مـن التنـويم املغنـاطييس ، إن عمليـة 

غسل الدماغ ممكنة ألن الدماغ يف مثـل هـذه الحالـة ينظـف مـن أفكـاره وأحاسيسـه القدميـة 

 السابقة ، وميكن استبدال هذه القيم أو تلك املفاهيم بقيم ومبـاديء وأفكـار ومتسح منه القيم

وأوامر جديدة يتقبلها الشخص املنوم مغناطيسيا وينفذها دون علم أو إرادة منـه ، واعتقـد أن 

  هذا هو األسلوب الذي استعمل مع رسحان ، اعتقد جازما بأنه  تعرض ملعالجة خاصـة بواسـطة

   

                                                 
 ٥٢ن م ص-  ١
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 ينفـذ التعلـيامت دون علـم robotيس وانه تحول إىل نوع من  اإلنسان اآليل التنويم املغناطي

  ١)منه  أو دون أن ينشأ لديه أدىن شك بأنه كان يتلقى التعليامت التي تحركه من الخارج  

إن النتيجة التـي يسـعى إليهـا السياسـيون والقـادة األمنيـون الـذين ميارسـون هـذا 

 يبة الدماغ البرشي للسيطرة عىل عقل اإلنسان وإرادته ،هو اخرتاق حواجز أرسار ترك(  العمل

والتمكن  من تحويل جمجمة اإلنسان إىل ورشة عمل ميكن تفكيك وتركيـب القطـع املركزيـة 

والحساسة فيها وبالتايل تحويل اإلنسان إىل مجرد آلة حديدية إنسانية وتوجه لخدمة مصـالح 

  ٢)الفئة املتفوقة من املجتمع   

مق يف مجال الحرب النفسية الخارقة التي تسـتخدم الطاقـات النفسـية ولو دخلنا أع

حروب العقل –والدماغ مع االلكرتونيات مع العقاقري لوصلنا إىل ما أكده رون ماكري يف كتابه 

 طلبت مجموعة محققني مساعدة من رجل الكونغرس ١٩٨١يف أوائل عام (  حينام ذكر انه –

- لصناعة جهـاز الكـرتوين  يحـث عـىل جنـون االرتيـاب  لتخصيص أموال من البنتاغون-روز-

 يدعي مخرتعوه انه يتدخل بني اتصاالت الخاليا العصـبية يف الـدماغ ، ويحـث عـىل -البارانويا

  - جنون االرتياب املؤقت ، أما أثره الفسيولوجي كام يقولون فمشابه ألثر عقاقري الهلوسة مثل

- lsd ستخدام هذا الجهاز محدود كام يقولون لكن باالمكان إال انه يبث الكرتونيا ، إن نطاق ا

نفسه  إىل اختبـار بهـذه اآللـة  ويعتقـد أنهـا -روز-توسيعه لألغراض العسكرية ، ولقد خضع 

 لكننا نعرف جيدا كيـف – إننا ال نعرف كيف نصنع مدفعا نوويا فوق مكاين –ناجحة ويقول 

ذا يستحق بعض املال  لغرض   البحث  نشوش االتصاالت بني نقاط اشتباك الجهاز العصبي وه

(٣  

                                                 
  ١٤٨ن م ص-  ١
  ١٦٢ن م ص-  ٢
  ٦٨حروب العقل ص-  ٣
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عىل إن اخطر ما يواجه املجتمع اليوم هو موجة االنتحـاريني واالستشـهاديني الـذين 

يقومون  بتفجري أنفسهم بكل طواعية حينام يؤمرون بذلك ، فكيـف يعـد هـذا االنتحـاري أو 

  نفس املعارص ؟االستشهادي  عىل ضوء معطيات التحكم بالدماغ والسلوك ونظريات علم ال

(  يقول أحد الكتاب متحدثا عن خطوات غسل الدماغ ثم إعداد اإلنسـان االنتحـاري 

يتم تهيئة الفرد ذهنيا لتقبـل مـا سـيطرح عليـه مـن أفكـار ، بعـدها  يلحـق بـدورة رسيعـة 

ومكثفة الربامج  العلمية والفكرية ، حيث يتم تدريبه عمليا عىل تعلم جميع األعامل املؤدية  

-لتفجري والتفخيخ ونصب الرشاك ، يرافقها  بآن واحـد إلقـاء املحـارضات الفكريـة حـول إىل ا

 وهنا يتحقق مبدأ بافلوف الرئييس وهو مبدأ  االقرتان ،والذي يعني به الـتعلم أي -االستشهاد

 كلهـا تـؤدي -التدريب واملحارضات-كل ما ميكن إن يتعلمه الفرد نقول مبدأ  االقرتان الرشطي

سلوك جديد ، هـذا  السـلوك الجديـد مـرتبط بالتأكيـد باالتجاهـات الجديـدة التـي إىل تعلم 

 ، إن  املحارضات الفكريـة تؤكـد -غسل الدماغ-تكونت لدى الفرد والذي  نطلق عليه عملية 

عىل خلق دوافع جديدة لدى الفرد باعتبار إن الـدوافع هـي املحركـات األساسـية للسـلوك إذ 

- وعـنـد خـلـق دواـفـع ـمـن ـهـذا الـنـوع – ـسـلوك ـبـال دواـفـع ال–ـكـام يـقـول الـسـيكولوجيون 

 فإن سلوكه سيكون محكوما بهذه الدوافع وال ميكنه إن يحيد أو يتخلص أو يبتعد -االستشهاد

تفجـري - ميارسون عملية االنتحار -االنتحاريني-عنه ،لذا نرى  جميع أو معظم أفراد هذا النوع 

  ١.  )بعمل اعتيادي بسيط  بصورة طبيعية جدا وكأنهم يقومون -أنفسهم

  

                                                 
  ٨٤غسل الدماغ ماهيته وأهدافه ص-  ١



 

 
١٦٨

  :مستقبل الدماغ بني البايوالكرتونكس والنانوتكنلوجي  -٣

حينام كتب جون تتبلور يف سبعينات القرن العرشين عـن عقـول املسـتقبل ومـا سـتكون 

خالل العقود القليلة ستصبح أدوات وأساليب الثورة العقلية ( عليه خالل عقود قليلة من أنه 

 الحياة اليومية، فلن تصاب بالدهشة عندما تجد أن صديقك الـذي تحدثـه أمرا عاديا يف أمور

قد ثبت قطعة صغرية من املعدن يف أعامق مخه لتـتحكم يف نوبـة العـدوان اإلجرامـي الـذي 

تنتابه ، أو أن القوة الجنسية  لرجل أو امرأة ما قد زادت بسبب قطعة مشـابهة مـن املعـدن 

مثل هذه الوقائع ستجعل حيـاة الفـرد مختلفـة متامـا وضعت يف موقف مختلف يف املخ ، إن 

   ١)عام هي عليه اليوم 

مل تكن هذه التوقعات والتنبؤات بعيدة عن الواقع، بل إن الذي تحقق اليوم هـو 

أكرث منها وأعمق  بل وأغرب ، ولعل الجواب يكون أوضح حينام نتحدث عن التجربة التـي 

ها صحيفة الصنداي تاميز،حيث تقـول الصـحيفة حدثت يف بريطانيا بني عامل وزوجته ونرشت

نقال عن أطباء مستشفى استوك ماندفيل بأنهم قاموا بإجراء عمليـة ربـط آيل  بـني زوجـني 

باستخدام  السيربناطيق وذلك عن طريق زرع رقائق الكرتونية يف جسـم االسـتاد الجـامعي 

.  تـوارد الخـواطر وزوجته للتحقق من إمكانية تحقيق تواصل حـريك وحيس بيـنهام مبجـرد

  وتتلخص هذه التجربة للعـامل الربيطـاين بـزرع رقـائق سـليكون بطـول خمسـة سـنتمرتات

 -السـيربناطيق- فوق املرفق بذراعي كيفني واريك أستاذ علم تكنلوجيـا الـتحكم واالتصـال 

وزوجته ايرينا، ويتم تزويد كل رقاقة مبصدر للطاقة وجهاز إرسال واستقبال يتم توصـيلهام 

عة باأللياف العصبية يف ذراعي الزوجني ،ويقول األطباء أو اإلشارات الصادرة السـلكيا مجتم

عن واريك سيتم إرسـالها إىل جهـاز كمبيـوتر ليعيـد بثهـا إىل الرقـائق املزروعـة يف ذراعـي 

  ايريـنـا ، وهـكـذا ـفـان اـلـزوج عـنـدما يـحـرك أـصـابعه ـسـيتحكم يف ذراـعـي زوجـتـه  زوجـتـه

  

                                                 
  ١٧عقول املستقبل ص-  ١



 

 
١٦٩

ك من نقل مشاعر الغضـب واإلثـارة وحركـات األطـراف إىل زوجتـه وهذه الطريقة متكن واري

  .والعكس صحيح 

ـا  ـا إن مـحـاوالت زرع أجـهـزة داـخـل الجـسـم اـلـبرشي يف عرصـن إن الـتـاريخ ـيـذكر بـن

  . بزرع منظم كهريب لسري عمل القلب -وليم شارداك– حينام قام ١٩٦٠الحديث تعود إىل عام 

ف شخص يحملون منظامت عمل القلـب  أصبح هناك نحو أربعني أل١٩٧٠ ويف عام 

 بارش العلامء بزرع أول منظم قلـب يسـتمد ١٩٦٨التي تستمد قوتها من البطاريات، ويف عام 

 ثـم زرع أول مـنظم نـووي لعمـل ١٩٧٠قوته الكهربية من الذرة داخـل جسـم كلـب، وعـام 

  .القلب

 الحصـول يف طاملا يبدو من العسـري( لقد كانت احالم األطباء تنرصف إىل القول بأنه 

املستقبل القريب عىل آالت شبيهة باإلنسان فدعنا ننظر يف أمر إنسـان شـبيه بـاآلالت تشـمل 

خصائص اآللة البنيان غري العضوي ووجود املحركات وعدم الشعور بالتعب والقـوة العظيمـة 

 وأساس القوة وما إىل ذلك ،ويكون الجزء الـبرشي الحيـوي هـم املـخ ـفإذا  تركنـا املـخ جانبـا

وبدأنا  نعمل عىل إحالل آالت  محل األجزاء األخرى من الجسـم  فـنحن بـذلك نبنـي إنسـانا 

مفكرا أو كائنات سيربناطيقية ، فـإذا انتزعنـا القلـب وزرعنـا محلـه مضـخة تعمـل بالكهربـاء 

النووية ، وإذا انتزعنا  الكليتني التالفتني وزرعنا بدال منهـا شـبيها آليـا ، وهكـذا  عضـوا عضـوا 

  ١) ا طرفا فنحن نصل إىل بناء نوع جديد من اإلنسان وطرف

ـرب  ـة ـع ـة حـي ـادة إىل كينوـن ـل اـمل ـادة أو تحوـي ـاة يف اـمل ـق الحـي ـني خـل ـأرجح ـب   إن الـت

ـامء ـت العـل ـوي، جعـل ـاط حـي ـوم بنـش ـم وتـق ـل الجـس ـزرع داـخ ـة ـت ـناعية الكرتونـي ـزة ـص   أجـه

   بإنـتـاج -مـيـةوـهـي أـحـالم عل– والكتـاب املـسـتقبليني ـيـذهبون بعـيـدا، حـيـث يحلـم العـلـامء 

  

                                                 
  ٣٧٢اإلنسان والذرة ص-  ١



 

 
١٧٠

عقول  الكرتونية جديدة ال تعتمد عىل االلكرتونات ولكن تحل محلهـا مـادة  د ن أ  ويعتـرب ( 

هذا الحلم القمة يف أحالم تطوير وسائل تخزين وتسجيل وتصنيف املعلومـات ، وإذا  تحقـق 

حفظ هذا سيصبح باالمكان وضع كمبيوتر عىل درجة عالية من التطور  له قدرة خرافية  عىل 

  ١) املعلومات يف حقيبة يد صغرية 

عىل أن أواخر القرن العرشين شهد تقدما كبريا يف هـذا املجـال حيـث ذكـرت مجلـة 

توصـلت مـع (  أن احد الباحثني تحدث عن آالت بيوجزيئية قـائال١٩٩٥ساينتفك امريكان عام 

تـي تقـوم بهـا زماليئ حديثا إىل تصميم منـاذج صـنعية مبقـدورها إنجـاز التحـوالت الطاقيـة ال

الكائنات الحية، وتستطيع هذه الجزيئات املرنة التقلص والتمدد مسـتجيبة إلشـارات كيامئيـة 

كيميايئ اسـتجابة لتنبيـه ميكـانييك ، وكـذلك out-putأو كهربية ،كام أن بإمكاننا  توليد خرج 

ل نستطيع من الوجهة النظرية تحويل أي تنبيه مهام كان نوعه إىل أي شـكل آخـر مـن أشـكا

الطاقة ، وميكن لآلالت البيوجزيئية  الصـنعية  أن تقلـد الوظـائف التـي تقـوم بهـا بروتينـات 

كـام أن مـن التطـويرات املسـتقبلية تـبرش  ... معينة عىل الرغم مـن أنهـا ابسـط منهـا بكثـري 

بالوصول إىل نوع جديد من اآلليات  املؤازرة  يجمع مـا بـني التحسـس للحـرارة أو الضـوء أو 

   ٢)  التغري الكياميئ  وبني القدرة عىل الحركةالضغط أو

االلكرتونيـات الحيويـة -إن السري يف هذا الطريق ولد علومـا جديـدة سـمي بعضـها 

يتناول استخدام املواد الجزيئية يف التطبيقـات االلكرتونيـة ، وهنـاك توقعـات أن تتحـول مـن 

 وعلم آخر جديد ظهر باسم علم عرص االلكرتونيات املجهرية إىل عرص االلكرتونيات الجزيئية ،

  . األحياء الجزيئي  بناء عىل تطور علمي الكيمياء والفيزياء وامتدادهام نحو علم األحياء

                                                 
 ٥١أحالم اليوم حقائق الغد ص-  ١
  ٣٢ ص١٩٩٥ لعام ٩-٨مجلة علوم ع-  ٢



 

 
١٧١

من كل ما تقدم ظهر علم ما يسمى االحيائيات االلكرتونية أو االلكرتونيات االحيائية 

ونيـك وواجهـة املـادة التي تعمل عىل واجهتني مشرتكتني ، واجهة املادة الجامدة باسـم االلكرت

  .الحية باسم البايو ، وهكذا ولد مصطلح البايوالكرتونكس للداللة عىل هذا النوع من العلوم

إن التشابه الوظيفي بني اآللة  واإلنسان هو الذي يقوم عليه هذا العلـم ، فالتغذيـة 

لجسـم  العكسية  لآللة  نظام سيربناطيقي متكامـل وكـذلك  الحـال يف كـل خليـة مـن خاليـا ا

وأعضائه وكل حركة فسيولوجية دقيقة كانت أم كبرية واملتوسط بني التغذية العكسية لـآلالت  

  .وبني فسيولوجية الجسم هو النظام السيربناطيقي ذاته 

إن اآللـيـة  والربـنـامج اـلـذي يرـسـمها ـهـي وـحـدة واـحـدة ، ـمـن هـنـا  كاـنـت فـكـرة 

ـر ـن األـط ـدائل الـصـناعية ـم ـن األعـضـاء بالـب ـون االستعاـضـة  ـع ـة إىل العـي اف الناقـصـة والتالـف

الـخ حتـى وصـلنا ...االلكرتونية واألذن االلكرتونية والقلوب االلكرتونية والبنكرياس االلكـرتوين 

إىل الحديث عن طب جديد باسم طب الرقائق االلكرتونية التي تزرع  يف الـدماغ حاملـة كـل 

  .يهمعلومات العامل وشخصية وسلوك مربمجني لإلنسان الذي تزرع ف

  هذه هي بداية قصة البايوالكرتونكس فإىل أين وصلت اليوم ؟

إن عـاملني مـن جامعـة (   قالت املعلومات الواردة عرب وكـاالت األنبـاء ٢٠٠٠يف عام 

كاليفورنيا األمريكية نجحا بدمج خلية إنسانية بثالث رقائق كمبيوتر مصنوعة مـن السـليكون 

 يف عالج األمراض بالهندسة الوراثية ، وقـد أوضـح يف ابتكار جديد قد يحدث ثورة طبية هائلة

العاملان يونج هوانج  وبوريس روينكس أنهام زرعـا الرقـائق يف خليـة إنسـانية لرتسـل إشـارة 

الكرتونية تتحكم يف نشاط الخلية ، وقاال أنهام يأمالن يف أن يوفر ذلك إمكانية جديـدة البـادة 

 الجسم البرشي بخاليا أخرى تتم مراقبـة نشـاطها الخاليا الرسطانية واستبدال خاليا مريضة يف

       ١) بالكمبيوتر 

                                                 
 ١٦ص٢مجلة فتح الطبية ع-  ١



 

 
١٧٢

عىل أن أوسع تعامل يطمح له العلامء هو تعليم الخلية ذاتها حيـث يـتم ذلـك عـرب 

لقـد ( التفاعل  بني تكنولوجيا املعلومات والبيولوجيا كام يقول احد الباحثني يف هـذا املجـال  

تهبه تكنولوجيا املعلومات لغـري ذوات العقـول ، انـه حقـا أمكن بفضل الذكاء الصناعي الذي 

مجتمع التعلم ، فكام يتعلم اإلنسان ذاتيا كذلك تتعلم األدوات واآلالت وأجيال اإلنسان  اآليل 

والنظم والجامعات واملؤسسات بل والفريوسات أيضا ،ونحن نصبو من خالل تضافر تكنولوجيا 

إكساب الخاليا ملكة التعلم ذاتيا يك تدرك خلية الرسطـان املعلومات مع الهندسة الوراثية إىل 

كيف توقف منوها العشوايئ وتذود عن بقائها ضد الضمور ،خلية  األعصاب املتجددة وتتجدد 

خلية الشعر تلقائيا  لتهزأ بداء الصلع الذي كان يلهو مبوتهـا ، وسـتتيح تكنولوجيـا املعلومـات 

رة وتنظيمهـا وترشـيد اسـتخدامها ويصـل الطمـوح وسائل  عديدة لتنمية قدرات هـذه الـذاك

بعلامء التكنلوجيا إىل املخ إىل البحث يف إمكان تعزيزها بذاكرة صناعية من رشائح السـليكون 

     ١)االلكرتونية

إن طموحات العلامء واألطباء خاصة مل تذهب بعيدا حينام أخذت تتحدث عن طب 

يـة واألعضـاء الخارجيـة للجسـم برشائـح جديد للمستقبل يقـوم عـىل تـرميم األجهـزة الداخل

الكرتونية ، ويتحدث العلـم الطبـي اليـوم عـن بنكريـاس الكـرتوين وعـني الكرتونيـة وغرسـات 

عضلية تستجيب لإلشارات العصبية واألوامـر الدماغيـة فتعيـد الحيـاة إىل األطـراف املشـلولة  

عرب الزرع يف الـدماغ أو وقلب صناعي دائم وغريها من تركيبات الكرتونية للجسم الحي سواء 

  .يف األطراف الصناعية املعوضة والتي تستجيب لألوامر العصبية الكرتونيا يف الدماغ 

 بتجربة تقنية حيويـة بحيـث جعـل ١٩٩٨لقد قام الربوفسور واريك عام 

  قمـت ( القسم الذي يرأسه يتحرك ويستجيب مبجرد إرادته بقول يف وصـف ذلـك

  

                                                 
 ١٦الثقافة العربية وعرص املعلومات ص-  ١



 

 
١٧٣

اعي مام أتـاح لجهـاز الكمبيـوتر رصـد كـل تحركـايت عـرب قاعـات بزراعة رقاقة سليكون يف ذر

وهو فرع مـن فـروع املعرفـة العلميـة يعنـي بدراسـة –ومكاتب دراسة التحكم األوتوماتييك 

وكانت رشيحة السـليكون –فاعلية العقل البرشي عن طريق مقارنتها بفاعلية اآلالت الحاسبة 

كة الهوائيـات املنـترشة يف أرجـاء القسـم االلكرتونية متصلة عن طرق موجـات السـلكية بشـب

،وهذه بدورها ترسل اإلشارات إىل الكمبيوتر املربمج بحيث يستجيب لترصفايت ، فعند املدخل 

الرئييس مثال كانت مثة علبة صوتية يشغلها الكمبيوتر  ليك تقـول يل مرحبـا كلـام دخلـت إىل 

ى ،فيفتح يل باب مختـربي كلـام اقرتبـت قاعة األبحاث ـ ويتابع  الجهاز تحركايت يف أرجاء املبن

طوال التسعة ( ويستطرد الربوفسور قائال ) ويشغل املصابيح الكهربائية لييضء املكان وهكذا 

أيام التي حملت فيها هذه الغرسة شاهدت عجائب تبدو وكأنها من صنع ساحر مبجرد السـري 

 كان ممكنا إرسال املعلومات يف اتجاه معني ، وكان الهدف من هذه التجربة هو معرفة ما إذا

واستقبالها بواسطة أداة أو آلة مزروعة يف الجسم  ونجحت التجربة نجاحـا هـائال ، وبرهنـت 

عىل أن املباديء التي ينطوي عليها علم التحكم األوتوماتييك قابلة للتطبيق عـىل ارض الواقـع 

 (  

 زراعـة كمبيـوتر إن املحور األسايس للبايوالكرتونكس اليوم يقـف عنـد التعامـل بـني

ـصـغري يف اـلـدماغ أو رقيـقـة ـسـليكونية تحـمـل املعلوـمـات وتـضـيف إىل اـلـدماغ خزيـنـا ـبـآالف 

  .االصناف بحيث تتعشق املعلومات الصنعية يف الرقيقة مع ذاكرة اإلنسان الحيوية يف الدماغ

 ثـم قيامـه ١٩٩٨إن تجربة الربوفسور واريك يف قسم السـيربناطيق يف جامعتـه عـام 

يقة مشرتكة يف زوجته ليبدأ تبادل اإلحساس بينهام تخاطريا قد أثبت العلامء واألطباء بزرع رق

اليوم تحققه يف مجال أوسع ، فمجرد تضخيم إشارات املخ أمكن الـتحكم بـالكمبيوتر وبلـبس 

طاقية الكرتونية أمكن لهذه اإلشارات أن تتحـول إىل فعـل بحيـث يسـتطيع املقعـد أن يحـرك 

  .ا يريد فأرة الكمبيوتر كن



 

 
١٧٤

 إن مركز سايربكينيكس املكرس لتكنلوجيا ربـط الكمبيـوتر ١تقول تفاصيل املعلومات

 يف -بـرين غيـت- بنظـام -ماثيو نايغل- باختبار عرب ربط مريض يدعى ٢٠٠٦بالدماغ قام عام 

دراسة رسيرية حيث صار املـريض مـن كرسـيه املتحـرك قـادرا عـىل فـتح رسـائله االلكرتونيـة 

لتلفزيون وإشعال املصابيح واستخدام ألعاب الكمبيـوتر بـل حتـى اسـتطاع وتبديل محطات ا

تحريك ذراع روبوتية ، كل ذلك تم باستخدام قدرة تفكريه فقط أما آلية هذا العمل فإن هـذا 

ـة  ـرين يف والـي ـع آـخ ـاجرة ـم ـالل مـش ـة ـخ ـكني يف الرقـب ـة ـس ـيب بطعـن ـد أـص ـان ـق ـريض ـك اـمل

عتـمـدا دامـئـا ـعـىل جـهـاز الـتـنفس الـصـناعي ، ماساشوستـسـبني ـمـام أدى إىل ـشـلله والبـقـاء م

ولتحقيق التواصل بني عقل املـريض والكمبيـوتر تـم زرع جهـاز تحـت الجمجمـة يف الـقرشة 

قطـب ١٠٠العصبية يحتوي عىل رقاقة الكرتونية تبلـغ أبعادهـا اثنـني يف اثنـني وتحتـوي عـىل 

 داخـل الـقرشة كهربايئ وربط الجراحون هـذه املجموعـة مـن األقطـاب بخاليـا عصـبية تقـع

العصبية التي تقع يف منطقة الدماغ املحددة فوق األذن اليمنى ، وتـرتبط مجموعـة األقطـاب 

-٥٠بقابس كهربايئ عرب سلك نايتء من قمة رأس املريض ، وتنقـل األقطـاب املغروسـات  مـن 

 خلية عصبية عرب كابل لأللياف البرصية إىل جهاز بحجم كاسيت الفيديو يقـوم بتحويلهـا ١٥٠

  .إىل نظام رقمي ثم يقوم كابل آخر مربوط بني جهاز الرتقيم إىل الكمبيوتر برتجمة اإلشارات 

لكن بعض الباحثني يعملون عىل تطـوير أجهـزة ربـط بـني الكمبيـوتر والـدماغ أكـرث 

بساطة وبدون الحاجة إىل زرع رقائق الكرتونية وإمنا عـرب قبعـة قـادرة عـىل التقـاط إشـارات  

رز جهاز داخل الدماغ ، كام أشار إىل ذلك بحـث لجوناثـان وولبـاو يف مركـز الدماغ بدال من غ

 يف مجلة األكادمييـة القوميـة  للعلـوم ،علـام أن الجهـاز ٢٠٠٤وادزورث بنيويورك نرش يف عام 

 قادر عىل التقاط إشارات الكثري من مواقع الدماغ بدال من منطقة محـددة -القبعة-الخارجي 

  .بالذات 

                                                 
  جريدة الرشق األوسط -  ١



 

 
١٧٥

جيا أخرى تطورها رشكـة سـايرب كينـتكس وهـي جهـاز يـدوي يـتحكم وهناك تكنولو

بالدماغ ، وهناك رشكة أخرى هي نيوارال سيغنالز  طورت جهازا يربط الدماغ بالكمبيوتر مـن 

خالل صنع جهاز عىل شكل برغي صغري وزرعه تحت الجمجمة مبليمـرتين  وقـد حصـل هـذا 

ؤلة عـن مـنح تـراخيص االبتكـارات الطبيـة الجهاز عىل موافقة وكالة األغذيـة والعقـاقري املسـ

  .الجديدة 

إن طريقة عمل الدماغ والكمبيوتر هي متفقة فيام يخص املـدخالت واملخرجـات يف 

كل منهم ووجود برامج أساسية فـيهام وذاكـرة تخـزين للمعلومـات والـربامج ويقـوم الـدماغ 

ام تظهـر يف درجـة االتسـاع  إال أن هنـاك اختالفـات بيـنه١والكمبيوتر  بالقيادة كل يف مجاله ،

والتعقيد والتنوع يف عمل الـدماغ حيـث انـه يعمـل بطريقـة كهربائيـة كيامئيـة فيزيولوجيـة 

نفسية ، وليس كذلك الكمبيوتر كام أن طريقـة تشـكل وبنـاء مـادة الـدماغ تختلـف عنهـا يف 

 كـذلك فـان الـدماغ يقـود،الكمبيوتر فهـذه عصـبية حيـة وتلـك الكرتونيـات ماديـة غـري حية

الكمبيوتر يف حني أن الكمبيوتر ال يقود الدماغ ، والدماغ يقيم  والكمبيوتر ال يقيم وال يفاضل 

، كذلك الـدماغ يتـأثر باالنفعـال والتفكـري الـواعي مـام يجعلـه يـؤثر عـىل املخرجـات عكـس 

الكمبيوتر ، كام أن مخزن الدماغ يتزايد ويتفاعل ويتغري نتيجة الـتعلم بعكـس الكمبيـوتر ذو 

  .امج املغلقة عىل نفسها الرب

عىل ان ذاكرة الكمبيوتر وتفكريه املنطقي والريايض ورسعتـه ودقتـه تتجـاوز 

قدرة الدماغ اإلنساين ، ولعل سبب نجـاح الوينـدوز يف الكمبيـوتر ألنـه يحقـق ربطـا 

جيدا وفعاال  للـدماغ بـالكمبيوتر بسـهولة وفاعليـة حيـث أن نظـام الوينـدوز مكـن 

ذاكـرة الكمبيـوتر الدقيقـة والرسيعـة جـدا وإجـراء العمليـات الدماغ من اسـتخدام 

  املنطقية والرياضية بدقة تامة ودون حدوث أخطاء كام أن رسعة تطور ومنـو قـدرات

  

                                                 
  ٢٠/١٠،٢٠٠٧جريدة العرب ملخصا بتاريخ -  ١



 

 
١٧٦

الكمبيوتر أكرث بكثري من رسعة تطور ومنو قدرة الدماغ ،مـام قـد يـؤدي مسـتقبال إىل التفـوق 

  .رشي الحتمي  لقدرات الكمبيوتر عىل قدرات الدماغ الب

ومن هنا جاءت تحذيرات العلامء من تفوق الذكاء الصناعي عىل ذكاء الـبرش حيـث 

توقع املئات من خرباء التكنلوجيا  وعلامء الذكاء االصـطناعي أن تـنجح اآلالت فائقـة الرسعـة 

عىل التفوق عىل ذكاء الـبرش  خـالل فـرثة قصـرية ، بـل وحـدد يادوكوفسـيك  مؤسـس معهـد 

 حينـا تصـلح اآلالت مربمجـة ٢٠٢٩طناعي أن هذا قد يحدث بحلـول عـام الفرادة للذكاء االص

  .ذاتيا 

عىل أن معطيات النـانوتكنلوجي فيهـا إمكانيـات اكـرب مـن البـايوالكرتونكس إذا مـا 

تعاملت مع ربط الدماغ بالكمبيوتر ، فالعلامء يحلمون فعال بإدخال كمبيوتر صغري  إىل دماغ 

 فالتقنية تتزايد برسعة مذهلة  فكل سنة من أوائـل القـرن اإلنسان ليساعده بخزن املعلومات

الحادي والعرشين تساوي عرش سنني من أوائل القرن العرشين بالنسـبة إىل التقـدم التقنـي ، 

عن كمبيوتر بحجـم حبـة العـدس يـزرع تحـت ١والرسعة تتزايد وتتحدث املعلومات التنبؤية 

عمود الفقري ، وتساوي قدرتـه عـىل حفـظ جلد الرقبة ويصل بالدماغ مبارشة أو عن طريق ال

املعلومات قدرة ألف دماغ وتصل رمبا إىل مليون دماغ ، وهو يحفـظ أرقـام الهواتـف وأسـامء 

الـنـاس ووـجـوههم واملواعـيـد والعـنـاوين واألـمـاكن الجغرافـيـة يف الـعـامل والـتـواريخ واألـشـعار 

لتعلـيم والدراسـة ؟ هـل والنكات والحوادث وغري ذلك ، ويف حـال كهـذا مـاذا عـن الـتعلم وا

توضع املعلومات الدراسية داخل الكمبيوتر مسبقا وتدمج يف الدماغ؟ حينئذ لن يكـون هنـاك 

  . تعليم وال من يتعلمون 

ـرتابط الجراحــي أو الخــارجي ـايوالكرتونكس تبقــى يف حــدود اـل ـات الـب   ان إمكانـي

ـ ـا الـن ـني الجـسـم، أـم ـة مبقاييـسـها املـحـددة وـب   انوتكنلوجي  فـسـوف ـبـني األجـهـزة االلكرتونـي

  

                                                 
 ٢٠٠٣ لسنة ٥٣١مجلة العريب ع-  ١



 

 
١٧٧

يقلب األمور بشكل ال يتصور ، فقد  تطرح النانوتكنلوجي روبوتات  نانوية تغـرس يف الجسـم 

للتعرف عىل الخاليا  املريضة وترميمها  ومعالجة األورام وقد تعمل النانوبيوتيـك كبـديل عـن 

أو تبتلـع أو املضادات الحيوية  وميكن زراعـة ربوبوتـات نانويـة ورقيقـات  تحقـن يف الـدماء 

  تغرس يف الدماغ أو تحت الجلد ،

بل إن النانو تكنلوجي ستتمكن من تحويـل اإلنسـان إىل نصـف آلـة  يقـرر حـارضه  

االلكـرتوين أو الكـائن املوجـه -ومستقبله وشكله ومظهره وتفكر يف خلق اإلنسـان البيولـوجي 

املعرفـة ، إنهـا توجيـه كام يقود الربان الطائرة ويوجهها لينـزل إىل شـاطيء األمـان ومجتمـع 

حركات وترصفات اإلنسان عـرب ربطـه بحاسـوب ذيك يرسـل إشـارة إىل الـدماغ  ويـتمكن مـن 

توجيه نشاطه ، كام أن اإلمكانية تحلم بربط مخ اإلنسان ومجمل أعضـائه مبـارشة بحاسـوب 

 ميكنه من الحصول عىل كل املعلومات الرضورية التي يبتغيها وبالتايل خلق أرقى جنس برشي

وبتوجيه حركات البرش عن بعد من خالل غرس رقيقات يف أجسامهم وربطها بحواسيب ذكية 

  .كل ذلك عرب النانوتكنولوجي 

 john donoghueيقوم أستاذ علوم األعصاب يف جامعة براون يف الواليات املتحـدة 

  brain computer interfaceبإعداد نظم خاص وسـيط بـني املـخ والحاسـوب أطلـق عليـه 

ته تسجيل وترجمة نشـاط األعصـاب املختصـة بـاإلرادة والنوايـا والقـرارات وربـط ذلـك مهم

بروبوت ، فمجرد أن يقرر شخص ما القيام بنشاط ما بدون ان يحرك عضوا سيتمكن الروبوت 

من التقاط هذه الرغبة ويجسدها يف حركة ، كل ذلـك بفضـل غـرس رقيقـات  يف املـخ، لكـن 

  من التعرف عىل مـا يـدور يف خلـد اإلنسـان ومـا هـو عـازمهذه التقنية ستتمكن بالخصوص 

 عىل القيام به ، إنها تقنية قراءة األفكار فإذا كـان الروبـوت قـادرا عـىل إنجـاز أعـامل مبجـرد 

توجيه طيف مغناطييس يرتجم إرادة الذهن فإنه يف املقابل قادر أيضا عىل التحكم يف الجسـم 

  غنا وميـكـن أيـضـا ـغـرس ذاـكـرة اـصـطناعية يف ـعـن بـعـد ـمـن ـخـالل الرقيـقـات املغروـسـة ـبـدما

  



 

 
١٧٨

الدماغ ومترير أحاسيس وأفكار من شخص آلخر وعن بعـد وتحريـك الروبوتـات ، أجـل ميكـن 

 أو cyborgلهذه اآلالت أن توحي يل بشعور مـا حبـا وكراهيـة ، وهكـذا يتحـول اإلنسـان إىل 

دثتنا عنـه قصـص الخيـال هذا الكائن الذي طاملـا حـbioniqueكائن بيولوجي الكرتوين بيوين  

كهنة العلم الحـديث ورسـله يعـدوننا مبسـتقبل  العلمي يصبح حقيقة بفضل النانوتكنلوجي ،

إنهـا تقنيـات لـو . حب حسب الطلب ، علم بال حدود ،قوة خارقة ، تسيري عـن بعـد .. زاهر 

هم وقعت بأيدي رشيرة تفوق يف خطورتها األسلحة النووية ، فيمكن لهـذه التقنيـات أن تسـا

يف حرب جرثومية عن بعد وان تخضع مجموعات برشية كاملة وتهدي من روع البعض ورمبـا 

  .تسخري جزء هام من البرش ألغراض الخرباء 

إن خطورة هذا العلم مل يقف عند حدود ومل متنع العلامء من زيادة مساحة خطورة 

  .انيةاملستقبل رغم أنها تسعى للحصول عىل كائن فوق اإلنسان أو السيرب إنس

ـث رصح الســيد  ـد حـي ـذهب بعـي ـا ـت ـة للنانوتكنلوجـي ـات الطبـي ـام أن اإلمكانـي عـل

francois-bergerبفضـل التقـدم (  عضو لشبكة األوربية للنانوتكنلوجيا يف هذا املجال بقولـه

الحاصل يف مجال النانوتكنلوجيا سنتمكن مـن بلـوغ األمـاكن املستعصـية يف املـخ واملمنوعـة 

قضاء عىل بعض األمراض العصبية كمرض الزهـامير وباركنسـون بفضـل وبالتايل سنتمكن من ال

العلوم العصبية الجديدة سنتعرف عىل أسلوب نشاط الخاليا العصـبية والكشـف عـن النوايـا 

 فهذا الوبـاء املـتفيش يف –سنتمكن عىل سبيل املثال من التحكم يف السمنة –املخفية واألفكار 

ب أساسا الفئات الفقـرية واملتوسـطة التـي تأكـل غـذاء البلدان الغربية بالخصوص والذي يصي

صناعيا غري سليم وغنيا باللحوم والشحوم وتـتخىل عـن اسـتعامل أعضـائها وبـاألخص أرجلهـا 

وتستعيض عنها بالسيارات وتقبع أمام شاشات التلفزيون ساعات يف اليوم تصبح فجـأة مرضـا 

انـه باإلمكـان بعـث إشـارات كهربائيـة ويعتقد السـيد كاهـان –وراثيا تعالجه النانوتكنلوجيا 

  ميكـن لنـا كـل ويؤكـد السـيد بريجـر ذلـك بقولـه لبعض املناطق يف املخ للتحكم بالرغبة يف األ

  



 

 
١٧٩

التحكم بالترصف الغذايئ للقرد عن طريق تنبيـه جـزء مـن دماغـه وغـرس آالت تـتمكن مـن 

  )معالجة األمراض قبل حدوثها 

امعيـة أو اقتصـادية أو نفسـية أو صـحية إن الباحثني يطرحون أن لكـل معضـلة اجت

حـلـول نانوتكنلوجـيـة حـيـث ستـسـاهم النانوتكنلوجـيـة يف دـعـم الـطـب االـسـتباقي وسيـصـبح 

باالمكان التكهن بأفكار الناس ونواياهم وسوف يستغني اإلنسان عن فكره وعواطفـه ويصـبح 

لوجي سرتكز عـىل اإلنسان العصبي ، حيث أن التكنولوجية العصبية التي تعتمد عىل النانوتكن

دراسة االضطرابات النفسية يف أوساط األطفال منها ضعف الرتكيز والنشاط املبـالغ فيـه ومـن 

  .ثم تقديم وصفات كيميائية استباقية لعالجها 

إن النانوتكنلوجية تعـدنا باسـتعامل مصـادر الطاقـة الكهرومغناطيسـية يف الـتحكم 

  .ار شخص معني عىل النوم أو االسرتخاءبالترصفات واألحاسيس واملهج عن بعد ورمبا إجب

ـة  ـن مجـل ـادرة ـع ـة ـص ـول دراـس ـتعامل arms control todayتـق ـاق اـس ـن آـف  ـع

بتعـاون النـانوتكنلوجي مـع املـواد ( النانوتكنلوجية عىل املـدى القريـب واملتوسـط والبعيـد 

ترصف البيولوجية والكيامئية سيصبح باالمكان صناعة كائنات جرثومية قادرة عىل الـتحكم يف 

من ذلـك إخضـاع اإلرهـابيني واملشـاغبني، ستسـمح النـانوتكنلوجي بالتـأثري عـىل ... األشخاص

ـق  ـا لتحقـي ـاظ ـعـىل الـسـلم ورمـب ـبرش فعوـضـا ـعـن إرـسـال جـيـوش للحـف ـنفيس لـل ـوازن اـل الـت

الدميقراطية سيقع اللجوء إىل مواد بيولوجية ونانوتكنلوجية تسـهل يف تغيـري امليـول النفسـية 

  . بأرسها مبا يف ذلك القوى املتصارعة واملعرفية للشعب

  .كل أنواع الرقائق النانوية قابلة للغرس يف الدماغ والسن والعني والرشايني واألعضاء 

 كل من العاملني الفرنيس الربت فري واألملاين ٢٠٠٧لقد فاز بجائزة نوبل لعام 

  راصـبـرتو غروـبـك  ـعـن اكتـشـاف ـيـرتبط بعـلـم الـنـانوتكنلوجي وتطبيقاـتـه يف األـقـ

  



 

 
١٨٠

الصلبة وصف بأنه أول تطبيق فعيل للعلوم النانوتكنلوجية مـام يعكـس خطـورة هـذا العلـم 

وإمكانياته املستقبلية الكبرية حتى وجدنا من يتحدث عن كمبيوتر النانو حيـث تقـوم بعـض 

تطبيقاته بإدخال مواد بيولوجية من الكائنات الحية لتندمج يف األسالك وسائر أنواع املوصالت 

جعل منها عنارص ذكية قادرة عىل التجاوب والتفاعل مع بقية األجهزة التي يتـألف منهـا مام ي

الحاسوب والسؤال هل ميكن صنع نانو كمبيوتر يشبه الحـامض النـووي وقدراتـه وان تضـاف 

إليه قدرات الذكاء االصطناعي للحواسـيب يعطـي هـذا السـؤال مثـاال عـىل التطبيقـات التـي 

يف مجال االندماج بني البيولوجية والكمبيوتر من خالل النانوتكنلوجي يحاول العلامء تحقيقها 

بل أن هناك مـن يحلـم ابعـد يف مجـال إدخـال املـواد العضـوية إىل الكمبيـوتر حيـث تقـول 

وهو إحدى املنظامت القليلة التي تبحـث يف -١املعلومات أن مجلس األبحاث القومي الكندي 

تكنولوجيا النانو ، أصدر أوراقـا علميـة أورد فيهـا مقاربـة الشؤون املعقدة تكنولوجيا مبا فيها 

ملوضوع تحضري أجهزة دقيقة جدا تستطيع اإلحساس والتجاوب مع املعلومات  التي تأيت مـن 

محيطها ، حيث افرتضت إحدى الدراسات للمجلس املذكور إمكان اللجـوء  إىل مـواد عضـوية 

ت التـي تـنهض بأمرهـا راهنـا األسـالك يف صناعة رشيحة السليكون ليك تحـل محـل التوصـيال

  .الدقيقة 

 متلـك -مثـل الخاليـا العصـبية-وإذا تحقق  ذلك ينفتح املجال أمـام إدخـال أنسـجة 

القدرة عىل التفكري لتصبح جزءا من رشيحة الكمبيوتر ، ومن الواضح  أن إدماج تلك األنسجة 

نلوجي ، وتضيف الدراسة أن هذه مع الرقاقات االلكرتونية أمر يحتاج إىل تقنيات علم النانوتك

  .املواد العضوية تستطيع أن تشكل خطوطا تنقل املعلومات يف مثل رسعة الضوء 

                                                 
  الحاسوب يندمج بالجسم البرشي ١٦/١٠/٢٠٠٧جريدة الحياة اللندنية -  ١
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إن مـسـتقبل اـلـدماغ اـلـبرشي يخـضـع ـلـوال للمـسـتقبل اـلـبرشي عموـمـا  وبكينونـتـه 

العضوية يف الجسد الحي تجاه املتغريات التي ستغزو املجتمع البرشي  وتكنلوجيتـه العديـدة 

  . إطار الرتقيع البايوالكرتوين للجسد أو استخدام معطيات النانوتكنلوجي سواء يف

–الذي تحقق أكرثه اليوم وأصبح واقعـا –ولو حاولنا أن نفكر مبنطق الخيال العلمي 

فإننا ميكن أن نتصور الوضع لإلنسان عموما ويف إطار النانوتكنولوجي كـام ذكـر أحـد الكتـاب 

  رـيـــة والـتـــي ـهـــي النانوـيـــة حـيـــث يـقـــول وـهـــو يتـحـــدث ـعـــن الروبوـتـــات املجه

يحقن الجراح محلوال داكنـا يف وريـد ذراع املـريض ، هـذا املحلـول يحتـوي عـىل آالف مـن ( 

كل واحد منها مزود مبحرك دقيق لدفعها خالل مجرى الـدم ومبجسـات –الروبوتات املجهرية 

الها متاما ويف غضون كيامئية لتحديد الجلطات التي تهدد الحياة ومبشارط بالغة الدقة الستئص

نصف ساعة انترشت قوافل الروبوتـات املجهريـة يف جميـع األوعيـة الدمويـة للمـريض حتـى 

وصلت إىل قلبه وحددت أماكن املتاعب ثم بدأت يف إزالة الكتل املرتسبة من الكولسرتول مـن 

 أمكـن عىل جدار الرشايني إما بواسطة الحفر الدوارة أو بتوجيه أشعة الليـزر عليهـا ومـن ثـم

  ١)عودة تدفق الدم إىل معدله الطبيعي وثم إنقاذ املريض 

كـام ميكـن لـألدوات املحتويـة عـىل كمبيـوترات مجهريـة أن (ويضيف هذا الكاتـب 

تعمل عىل تقوية الجهاز املناعي يف الجسم البرشي بحيث ترصد ثم تدمر الفريوسات والخاليـا 

  )وثات العصبية الرسطانية أو تدخل إىل نواة الخلية إلصالح املور

إنها تصورات أصبحت اليوم تحت البحث والتطوير وحتى محاولة التصنيع 

ولعل النانوتكنلوجيا هي التي دعت الكاتب األمرييك راي كورزويل يكتب عن عامل 

   .. كتابا مستقبليا توقعيـا حيـث دعـا كتابـه اقـرتب عهـد الفـرادة٢٠٠٥الفرادة عام 
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ا يؤكد فيه حدوث انكسار تاريخي جذري بالغ العمق مـن حيث يتسامى البرش عن البيولوجي

ويذهب كورزويـل يف تنبؤاتـه املسـتقبلية يف ..شأنه تغيري كل ما يؤلف طبيعة الكائن البرشي 

التقدم الهائـل املتواصـل الـذي سـوف تحـرزه تكنولوجيـا الصـناعات ١كتابه إىل حد القول بأن 

خالل العقـدين األولـني مـن القـرن الحـايل -نلوجياالنانوتك-املتناهية الصغر أو الدقيقة للغاية 

كام سوف  سوف يساعد عىل إنتاج كل األشياء الفيزيقية املعروفة من خامات رخيصة للغاية ،

يتم القضاء عىل كل األمراض الوراثية واألوبئة بل والتغلب عىل عملية الشـيخوخة ذاتهـا مـام 

كـذلك يـذهب كوروزيـل إىل أن ... األبد يعني انه قد يكون يف استطاعة اإلنسان أن يعيش إىل

عملية التطور التكنلوجي املتسارعة سوف تضاعف من معدالت ذلك التسارع لدرجة يصـعب 

قياسها باملعايري املعروفة لنا يف الوقـت الحـايل، لدرجـة أن الـذكاء الصـناعي سـوف يتضـاعف 

ونات من قوة ذكـاء اإلنسـان بنهاية القرن الواحد والعرشين إىل ما يزيد عىل تريليونات الرتيلي

العادي، والنتيجة من هذا كله انه خـالل العقـود القليلـة القادمـة سـوف تـتمكن التكنلوجيـا 

القامئة عىل املعلومات من استيعاب كل املعارف والقدرات البرشيـة،مبا يف ذلـك القـدرة عـىل 

ي عن حلها بـل الحصول عىل املعلومات وتسخريها لحل املشكالت التي قد يعجز الذكاء البرش

إن هذه التكنلوجيا املتقدمة سوف تتمتع أيضا بالذكاء العاطفي واألخالقي الذي نعتـربه احـد 

أهم الخصائص للجنس البرشي وهذه كلها تعترب من أهم سامت الفرادة والتقـدم التكنلـوجي 

  ).الالمتناهي الذي سوف يؤدي يف آخر األمر إىل متزيق نسيج التاريخ البرشي متاما 

 ان تنبـؤات املسـتقبل ليسـت بهـذا الفـرح العـارم املخيـف الـذي يـتكلم عنـه عىل

كوروزويل ،فهناك تصورا مخيفة سواء عن تلوث النانوتكنلوجي الذي قـد يـدمر الحيـاة 

  كلها إذا خرج عن نطاقه وأمـا صـورة إنسـان عرص النـانو فيقـول عنهـا احـد الكتـاب يف
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ويـة ،مراقـب عـن بعـد يحمـل جسـمه وآالت هو إنسان يحمل بطاقة تعريـف نان(تعريفه له

متعددة واحدة تحت السن للقيام باالتصاالت التلفونية وأخرى  تلتقط املعلومات عن اضطرا 

بات القلب واألوعية وأخرى داخل الجسم تلـتقط املعلومـات حـول إمكانيـة اإلصـابة بـبعض 

سـمه بالرقـائق األمراض وأخرى تدعم ذاكرته وتكيف إحساسه وأخرى تقوي عضالته سيعج ج

واألنابيب الكربونية هو إنسان آيل فاقد لإلرادة واإلحساس املستقل هو إنسان فائق القـدرات 

محور جينيا وقع فرزه يف املخابر واألنابيب وخضع لتكنلوجيـا النـانو هـو إنسـان يحمـل جـني 

ه فعـال الخلود  يأكل من خليط كاربوين وآزوطي انه إنسان بعد اإلنسـانية فاقـد لإلنسـانية انـ

   )    ١تقديم اإلنسانية بفضل اآلالت القزومية النانوتكنلوجية
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  ١٩٥٥يوجنندا برمهنسا االنجلو املرصية - الهند يف سرية يوجيفلسفة-٣٣

   ١٩٩٨د خريي عبد الرحمن -أسلحة القرن الحادي والعرشين-٣٤

  ١٩٨٨عبد الحميد الجوهري -الشفاء بالتنويم-٣٥

  بريوت-دار الطليعة –شيال أوسرتاندر –علم نفس الحاسة السادسة -٣٦

  ١٩٨٣-ر املعرفة الجامعية دا–علم النفس املعارص د حلمي املليجي -٣٧

  ١٩٨٥عامل املعرفة الكويت -جون تايلور–عقول املستقبل -٣٨

  ١٩٨١-جريجوريف –القوى يف الطبيعة -٣٩

  ١٩٨٤د عطوف محمود ياسني مؤسسة نوفل -قضايا نقدية يف علم النفس املعارص-٤٠

  ١٩٨٤-دار املعارف– د عبد املنصف غازي - األمراض النفسجسمية-٤١

  ١٩٨٩دار اإلميان –د محمد احمد النابليس -السايكوسوماتكمباديء -٤٢

  ١٩٧٤-دهر القلم بريوت –د أمني رويحة - التدأوي باإليحاء الروحي-٤٣

  ١٩٦١-املكتبة العرصية بريوت -احمد حسني–الطاقة اإلنسانية -٤٤



 

 
١٨٧

  ١٩٨٩بغداد – هربرت بنسن دار املأمون – العقل والجسم -٤٥

  عفر املغربد عيل ج–اللغة والفكر =-٤٦

  ١٩٨٤عامل املعرفة الكويت–د عبد املحسن صالح – التنبؤ العلمي ومستقبل اإلنسان -٤٧

  ١٩٨٧-دار الرشوق –راجي عنايت - أحالم اليوم حقائق الغد-٤٨

  ١٩٦٨-مكتبة االنجلو املرصية –كورين جاكر – اإلنسان والذاكرة واآلالت -٤٩

  ١٩٨٨-عراقيةوزارة الثقافة ال-رون ماكري–حروب العقل -٥٠

  ١٩٧١مرص -مكتبة الوعي العريب-جلني سيربوج- اإلنسان والذرة-٥١

  ٢٠٠١-د نبيل عيل عامل املعرفة الكويت –الثقافة العربية وعرص املعلومات -٥٢

  ١٩٩٠  وزارة الثقافة واالعالم العراقية - دجونا دافيد شفييل-اصغي إلىأصابعي-٥٣

  ىنينو-مستشفى صدام-مجلة الفتح الطبية-٥٤

  الكويت-مجلة العريب-٥٥

  جريدة الحياة اللندنية-٥٦

  جريدة الرشق األوسط -٥٧

  مجلة علوم العراقية-٥٨

  عدة مواقع– االنرتنت -٥٩

  جريدة العرب -٦٠

  مجلة القافلة-٦١

  علم النفس اإلنساين-٦٢

  املتالعبون بالعقول-٦٣
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