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مقـارنة بغـیرھا مـن األمھـات في عـالم الحـیوان، فأنـثـى 
) Oophaga pumilioاسـمھـا العـلمي (الضـفـدع ھـذه 

 أیام 10تـتـرك البیض الذي وضعـتھ في عـھـدة األب لمـدة 
إال أن ... انات المفـترسـةلحـمایة الصـغـار مـن الحـیو

الفضـل في وصـول الصـغـار إلى البـلوغ یعـود لألم التي 
 أسـابـیع وتطعـھـم 8 – 6تـواصل العـنایة بھـم لمـدة 

ورغـم ذلك، فإن ما ... البیض الذي لم یكـن مخـصـبًا
فـقـط ھـو مـا یصـل إلى ما یـسـمى % 12-5نـسـبـتھ 

ن ھـذا النوع مـن الضـفادع جـدیر بالذكـر أ... بالشـرغـوف
 .سـام) الذي ال یتجـاوز طـولھ سـنـتـیـمـترین(
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Page 2 www.sci-prospects.com July - August  2010 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تصال بنالال
          قاالتـالم توىـمح لىـعلیق ـللتع

 لة فيـاصة بالمجـات خـوتقدیم اقتراح
بین في ـ وللراغقادمة،ـدادھا الـأع

 دـ أحیمكنكم مراسلتنا علىالن، ـاإلع
  : التالیـةنیواالعن

editor@sci-prospects.com 
 sci_prospects@yahoo.com 

 

الرجـاء كتابة االسم و الدولة المرسل  
  .في مراسالتكم بوضوحمنھا االیمیل  

  

للحـصول على معلومات إضـافیة عـن 
 ـيموقعأحـد المجـلة، یمكـنكم زیارة 

  :المجلة على اإلنترنت
www.sci-prospects.com 

www.freewebs.com/sci_prospects 
 

 
 
 
 
 

.وظةـفـر محـشـوق النـقـح  
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 كلمة العـدد
نرحـب بقـرائـنا األعـزاء في ھذا العـدد الجـدید من 

، ونـرجـو أن تكـون بالفعـل قـد تحـولت "آفاق العـلم"
إلى مـصـدر للمعـلومات المـوثوق بصـحـتھا لھـم 

  .جـمیعـًا
  

ي المـلـف الرئیـسـي نبحـث ففي ھـذا العـدد، 
مـوضـوعـًا مـرتـبطـًا بأقـرب جـیران األرض؛ 
القـمر، وجـمیع القـصـص والروایـات التـي حـیكـت 

الذي صـاحـبنـا عـبر  حـول مصـدر الضـوء الجـمیل
  ).26صفحـة  (ي المظلمـةلافي اللیـالتاریخ 

  
م تـقـدیمـنا معـلومات عـن ھـذا الموضـوع في ـرغ

، إال أن نتائج )23 ورقم 7رقم (ین عـددین سـابقـ
دراسـات جـدیدة تدعـونا للعـودة مجـددًا للبحـث في 
ھـذا الجـزء المھـم مـن حـیاتـنا جـمیعـًا؛ النـوم 

ثـم، بالطـبع، لم یكـن بمقـدورنا تجـاوز ... )10صفحـة (
اإلنجـاز العـلمي األھـم ھـذا العـام؛ تصـنیع خـالیا 

نعـود كـذلك، )... 22فحـة ص(حـیة في المخـتـبر 
ھ في عـدد یلإللحـدیث عـن موضـوع كـنا قـد تطـرقـنا 

  ).15صفحـة  (سـابق؛ المـادة المـظـلمة
  

إضـافة الى العـدید من الموضوعات واألخـبار 
  .األخـرى

  
  

  ..نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفیدة
                            
  رـریـرئیس التح - وضـإیاد أبو ع     

      eyad_abuawad@sci-prospects.com    

 

ندعـو قراءنا األعـزاء إلى دعـم المجـلة عـن 
طریق الـنـقـر عـلى اإلعـالنات المـوجــودة في 
الجـزء العلوي مـن كـل صفحة من صـفـحات 

  .موقـعـنا اإللكـتروني
 

http://www.sci-prospects.com
mailto:editor@sci-prospects.com
mailto:sci_prospects@yahoo.com
http://www.sci-prospects.com
http://www.freewebs.com/sci_prospects
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 "تركاألصل العالمي المش" ثباتإ

  
  

  جـیش تحـت الرمال
  

ن ـویـي تكـة فبسـیطـالفات ـتـاخ
ي ـة فـضـ الفعـنـصرائر ـنظ
ور األرض ـصخفـي یازك وـالن
ع ـلى وضـاء عـمـلـد العـاعـتس
ة ـقـریـطخـاص بالني ـدول زمـج

نا ـبـوكـكالتـي تشـكل وفـقـھـا 
  .مـلیار عـام 4.568 قـبل

  

  تـمتيـ ال،دةـدیـة الجـالدراس
 Scienceة ـلـ في مجھـارـنش
اه ـیـر إلى أن المـیـ، تشةـیـلمـالع
ربـما رى ـة أخـیـیسـرئواد ـوم

عـلى األقـل في ودة ـوجـمكـانـت 
الرئـیـسـیة التي ات ـنـبـلال بعـض

 دًالـ، باألرضتكـونـت مـنھـا 
 ـتلـصـحأن تكـون قـد ن ـم
ن ـق مـ الحـتي وقـا فـھـیـلـع
ض ـعـرح بـتـ كما اقات،ـبــذنـمـال
  . سـابقـًاماءـلـالع

  

الدراسـة تـؤكـد أن مكـونـات 
لبـنات األرض األسـاسـیة 
تغـیـرت في حـیاة الكـوكـب 
خـالل الملیارات السـابـقـة التي 

  .مـرت عـلیھ
  

 
 

في الصـغـر إلى األخـرى ذات األحـجـام المـتـناھـیة 
 Douglas ثـیوبالدوغـالس د...في الضـخـامـة

Theobald ز ـ برانـدیعـةـ في جـامبروفـیسـورال
حـب صـاھـو  عـالم الكـیـمیاء الحـیویةیة وـاألمریك

والذي یؤكـد مـا  Natureالبحـث الذي نشـر في مجـلة 
ورات ـ تط ھناكلقـد كـانت «.. .تـوقـعـھ داروین

، ياضد المـقـالعخـالل بـیولوجـیا رة في علم الـیـبـك
ة ـریـنظوضـع  مـننا نـتمكـن ـومـنھـا مـا جـعـل

ن ـ مًان ممكنـكیـم ـ لأسـلوب ب االخـتـبارتحـت نـداروی
 ـةنیـیـ الجتالـلسـالتسدد ـع « دـیوبالـول ثـیق » بلـق
)Genetic Sequences (ردیة ـائنات الفـللك

بیة وسـاالحـدرتنا  وق،نواتـف كل ثالث سـاعـیتض
  .» تنواـقبل بضع سمما كانت علیھ  أقوى بكثیر اآلن

أعـداد كـبیرة مـن األحـصنة 
ـف نـفـقـت كـذلك خـالل زح

الجـیــش الـفـارسـي باتـجــاه 
زال ـا ال تـھـلجـم... وةـسـی
رب ــال قـي الرمــونـھ فدفــم

  .الواحـة

بعـد فشـل محـاوالتھـما للحـصـول عـلى دعـم مادي من السـلطـات المـصـریة، قـام األخـوان اإلیطالیـان 
ـنا مـن فـھـما مـقـتنـعـان بأنـھـما تمـك... آنجـیلو وألفـریدو كـاسـتـیلیوني بنشـر نـتائج أبحـاثـھـما بنفـسـھـما

 الملك  جـیش مجـرد أسـطـورة؛ مصـیرأنـھاقـد الكـثـیرون ـصـة طـالمـا اعـتالعـثـور عـلى أدلـة تـثـبت ق
 50 قـبل المـیالد ثـم أرسـل جـیشـًا قـوامـھ 525الملك قام بغـزو مـصر عـام ... الفـارسـي قـمـبیز الثـانـي

وفـقـًا للمـؤرخ ...  أن الجـیش لم یصـل إلى وجـھـتھ أبـدًاألف رجـل إلى واحـة سـیوة لقـتال المـتـمردین؛ إال
 تمكـن 1996عـام ... اإلغـریقي ھـیرودوتس، الجـیش واجـھ عـاصـفة رمـلیة أودت بحـیاة معـظـم أفـراده

ا األخـوان كـاسـتـیلیوني مـن العـثـور عـلى عـظـام في المـنطـقة، إال أن تحـركات الكـثـبان الرمـلیة غـطـتھـ
 كـیلومـتر من 100على بعـد (فـقـام األخـوان بـتـنـظـیم بعـثـة جـدیـدة تمكـنـت ھـذه المـرة ... مجـددًا
یعـود تاریخـھـا ) جـمع لجـام(مـن العـثـور عـلى عـظـام أخـرى، إضـافة إلى أقـراط وأجـزاء لجـم ) الواحـة

  .إلى االمبراطـوریة الفارسـیة

مي ـالـل العـریة األصـظناقـتراحـًا أطـلق عـلیھ داروین قـدم تشـارلز ، ًاـامـ ع150ثر من ـل أكـبـق
كـافـة صـور ط ـربتـ تـيال؛ The Theory of Universal Common Ancestry أو ركـتـالمش
  ؛ مـن تـلك المـتناھـیةةـیـات الحـنـائـ الكجـمیع تـتـقـاسـمـھـاركة ـتـة مشـیـات وراثـنـیـجبواسـطـة اة ـیـالح
  

http://www.sci-prospects.com
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   تسـبب السرطانالمصابیح الشمسیة
  

)Melanoma( إذا % 75رتـفـع بنسـبة ی
بـدأ شـخـص مـا باسـتخـدام السـوالریوم 

  .عـنـد وصـولھ الثـالثـین مـن عـمره
   في مـركـزتنـفـذقـًا لدراسـة أخـرى وفـو
  

، فإن اسـتخـدام ھـذه Albanyبجـامعـة 
األداة یـتحـول إلى إدمـان بصـورة ممـاثـلة 

  .لتدخـین السـجـائـر مثـًال
  

 
  
 

 International Agency for Research on Cancer  ألبحـاث السـرطانالوكـالة الدولیةررت قـ
أو (اسـتخـدام المصـابیح الشـمـسـیة  جـراءخـطر اإلصـابة بمـرض السـرطان مـن رفـع مـسـتوى التحـذیـر 

ن ـیـضـعـھـا عـلى قـدم المسـاواة مـع التـدخـیإلى مسـتوى  Solarium) أسـرة التسـمیر االصـطـناعـیة
  .والمشـروبات الكـحـولیة

األشـعـة فـوق البنـفـسـجـیة االصـطـناعـیة أكـدت أن اسـتـخـدام الة التـابعـة لمـنظـمة الصـحـة العـالمیـة الوكـ
ووفـقـًا للدراسـة التي نشـرت في ... جـلیةاإلصـابة بأورام خـبـیـثـة بصـورة یـؤدي إلى زیادة احـتـمال 

  دــتـمال اإلصـابة بسـرطـان الجـلاحإن ـ، فLancet Oncologyالطـبیة البریطـانیة المجـلة 

  لقة جـدیدة في التطـور البشريحـ
  
ضـم عـلماء أمـریكـیین وسـعـودیین فـریق ... عـودیـةبالسـ

ة جـمجـمالجـزء األمـامـي مـن ور عـلى تـمكـن مـن العـثـ
 سیوـدانـعـسذا الكـائـن الذي أطـلق عـلیھ اسـم ھـ
  .Saadanius Hijazensis سـیـنسـزیاـجـح
مـوقـع االكـتشـاف، أكـدوا أن اسـتھـم للمـاء، وبعـد درالعـ

 ةـقـطـرافیة للمنـ الجغالطـبیعـةاألدلة تـشـیر إلى أن 
راء ـضـخال غـنـیة باألراضـيت ـانـككـانـت مخـتـلفة؛ إذ 
وكـثـرت فیـھا األنھـار ر ـاطـم األوتمـیـزت بغـزارة

  .والبحـیرات
 20 و 15ائـن المكـتشـف كـان یـزن بـین الكـ

 مـا أ...نةـاحـ طـھ وأنیابـھنانـأسكـانـت وكـیلوغـرامًا 
 لیسـت واسـعـة وكـانـت وجـبھـتھویال ـان طـكـھ فھـوج

 ًارـتـولھ مـط كـان وبصـورة أولیـة، ...مثـلثـة الشـكل
  .رـثـ على األكًادـواح

 كانت ـقات التيلـحالم ـأھمـا یعـده العـلمـاء أحـد تـفـاصـیل بحـث خـاص باكـتشـاف  Natureرت مجـلة ـنش
  ةـ مك مـدینـةربـ قكـان یعـیش في مـنطـقةن ـ وھي كائ... فیـما یتعـلق بـتطـور اإلنسـانودةـقـمف
  

الحـقـبة التي ھـاجـر فـیھا  اللخـ
إفـریقـیا اإلنسـان الحـدیث مـن 

 50 إلى  ألف100 ما بینقـبل 
 عـلى األغـلب ھـو عـام، ألف

؛ مـا النـیانـدرتالتـزاوج مـع 
مـوجـودة لدى أن جـیـناتـھ یعـني 

ي جـمیع أفـراد الجـنس البشـر
ھـذه ھـي ... باسـتـثـناء األفـارقـة

ة التـي تـوصـل إلیـھـا النـتـیجـ
فـریق البحـث الذي تـرأسـھ 

Svante Pääboمعـھـد  مـن 
 والذي ابألمـانـیمـاكـس بالنـك 

ة ـلـفي مجـقـام بنـشـرھـا 
Science.  

  

ث یـشـیر إلى أن المـنـطـقة البحـ
التي تـم فـیـھـا االلـتـقاء بـین 

لى األغـلب النـوعـین كـانـت عـ
  .في الشـرق األوسـط

  

لنحـو ة نـفـذت تحـلیًال الدراسـ
 مـن جـزء حـمض نوويمـلیار 

كـدت أن  وأجـیـنوم النـیانـدرتال
كـان نـوعـًا  النـیانـدرتـال

أو (مـنـفـصـًال عـن اإلنسـان 
  ).الھـومـو سابیـنس

  
  

Cancer Center Sloan-Kettering   

http://www.sci-prospects.com
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 الكویكـبات؟مصـدرھـا ... یاةالحـ
 

  
  
  
  
  
  
    

 

 
 
 
 

 

إلى الفضـاء بحـلول رجـل آلي إلرسـال أو  NASAتعـد وكـالة الفضـاء األمـریكـیة تسـ
ھـو خـالصـة  Robonautت الذي یحـمل اسـم ذا الروبـوھـ ...شـھـر نوفـمـبر القـادم

، وسـیصـل إلى محـطـة الفضـاء الدولیة عـلى مـتن مكـوك  سـنوات10عـمل دام 
ذ مھـمات الصـیانـة داخـل المحـطـة ـ عـلى تـنـفـیًاسـیكـون قـادرروبونوت ... فـضـائـي

وغـیرھـا مـفـتاح البـراغـي أوًال، ثـم خـارجـھـا؛ إذ أنـھ قـادر عـلى اسـتخـدام المـفـك و
لھـدف اآلخـر السـتخـدامھ ھـو ا...  تـمامـًایسـتخـدمھـا رائـد الفضـاء البشـريكـما 
  .الكـھـرومغـناطـیسي عـلى أجـھـزتھوالتشـویش رفـة تأثـیر األشـعـة الكـونـیة معـ
  

جـونز ھـوبكـنز  مـن جـامعـة Andrew Rivkin آنـدرو ریفـكـینجـامعـة تیـنیـسي و مـن Josh Emery  جـوش إمـیري العـالمـانلنأعـ
 مـتواجـد  كـیلومـتر200و جـرم صـغـیر ال یتجـاوز قـطـره  وھـ؛Themis 24 عـلى كـویكـبـویـة آثـار المـاء ومـواد عـض عـثورھـما عـلى 

التي تؤكـد أن )  من المجـلة29 العـدد رقـم "مـن أیـن جـئـنا؟"أنظـر ( Panspermiaھـذا االكـتـشـاف قـد یثـبـت نـظـریة ... بـین المریخ والمشـتري
ھـذا ـتائج ن... السـنین إلى األرض مـنذ ملیارات ةالخـاصة بظـھـور وتطـور الحـیاالمـاء والمكـونات األسـاسـیة  الكـویكـبات والمـذنبات جـلبت

 نـقـراضـؤدي فـقـط إلى الدمـار واالی كـویكـبات أو نـیازك باألرض ال تشـیر إلى أن اصـطـداموھـي  Nature نشـرتھ مـؤخـرًا مجـلة البحـث
  .ھـو یجـلب مـا یمـیز ھـذا الكـوكـب عـن غـیره؛ الحـیاةألنـواع كـامـلة مـن الكـائـنات، بـل 

 في Mauna Keaمـراء في مرصـد حـتحـت ال قسـم األشـعـة تـلسـكـوبات سـطـح الكـویكـب باسـتخـدام یري وریفـكـین قـامـا بتحـلیل مـكـونإمـ
ھـي عـلى  «؛ د عـضـویةومـواوجـدوا أنـھ مغـطـى بطـبـقـة رقـیقـة مـن الجـلیـد  Themis 24 بـدراسـة الضـوء الذي یعـكـسھ و... ھـاواي
   إلى إضـافةكـانت قـد سـقـطت على األرض البدائـیةإذا  « ، یـقـول إمـیري» سـل طـویلة مـن الذراتمكـونة مـن سـالمـركـبة جـزیـئات  األغـلب

أشـعـلت شـرارة اء، لكـانـت قـد المـ
  .»  البـدء في تطـور الحـیاة

الكـشـف فاجـأة الكـبرى في ھـذا مـال
كـانـت العـثـور عـلى المـاء؛ إذ أن 

كـي ) نسـبیًا(یس باردًا جـدًا لالكـویكـب 
جـلید ـمكـن مـن اإلبـقـاء عـلى الیت

؛ ووفـقـًا للباحـثـین ھـذا لفـترات طـویـلة
ء مـوجـودة بـوفـرة تحـت المـایعـني أن 
وربـما تحـت سـطـح كـویكـبات سـطـحـھ 

األمـر المجـھـول ... ومـذنـبات أخـرى
حـتى اآلن ھـو مصـدر المـاء المـوجـود 

النـظـریة المقـترحـة : عـلى الكـویكـب
أنھ في بـدایـة تشـكـل مجـمـوعـتـنا 
الشـمسـیة كـانـت مـنـطـقة حـزام 

ات بین المشـتري والمـریخ الكـویكـب
  .ة بالسـائـل الثـمیـنغـنی
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  نـقل الدبـبة القـطـبیة ـناھـل یمكـن
  ؟لمنـع انقـراضـھـا إلى أنـتاركـتیكا

 الدبـبة القـطـبیة عـلى جـلیـد البحـار كـي تـتـمكـن مـن تـعـتمد
اصـطـیاد الـفـقـمة التي تشـكـل أحـد مصـادرھـا الرئـیسـیة 

القـطـب (الجـلیـد یـتـقـلص في أنـتـاركـتـیـكـا ... للغـذاء
بالسـرعـة ذاتـھـا التـي یـتـقـلص فـیـھـا ) المـتجـمد الجـنـوبي

  الشـمـالي؛ بـل ھـو أقـل سـماكـة ھـناك،مـتـجـمـد في القـطـب ال
 

  

  ؟ ھـل یمكـن اسـتخـدام األعـاصیر كمصدر للطاقة
اإلعـصـار یـنـتج مـن الـتأثـیر الكـلي لحـرارة الشـمـس 

 شـكـلھ الحـلزوني تـوجـد داخـل... ودوران األرض والجـاذبـیة
ر المـیاه البحـریـة وطـاقـة حـركـیة طـاقـة حـراریـة مـن تـبخـ

عـلى شـكل ریـاح قـویة للغـایة تـسـبب الدمـار الكـبیر الذي 
أحـد مـصـادر الطـاقـة ... نـراه في األراضـي التي یجـتـاحـھـا

  الممكـنة ھـي تـلك الریـاح التـي تـنـتج قـرابـة خـمسـة مـالیـین
  

  ھـل یـمكـنـنا التخـلص مـن النـفـایات النـوویة
  ؟ھـا في الفضـاءائبإلقـ

  

 ألـف 12ة في كـافة أرجـاء األرض تـنـتـج اآلن نحـو المفـاعـالت النـوویـ
معـظـم كـمیـات ھـذه النـفـایات ...  كـل عـامسـامـةطـن مـن النـفایات ال

المـشـكلة ... سـتـبـقـى مشـعـة بصـورة كـبیرة آلالف قـادمـة مـن السـنین
 إلى ھـناك الرئیسـیـة المـتعـلقة بإلقـائھـا في الفضـاء ھـي كـیـفـیة إیصـالھـا

فـمـجـرد التـفـكـیر بـرجـوع ھـذه ... آمـنـة مـئـة في المـئـةبصـورة 
  الكـمیات مـن المـواد المشـعـة القـاتـلة أو حـتى جـزء مـنـھـا

  

  ؟ھـل یمكـن استـرجـاع الرسـائـل النصـیة بعـد حـذفـھا
 سـریة ال SMSإذا كـانـت ھـناك رسـائـل نصـیة ... مـمكـننـعـم ھـذا  

تـرغـب في وصـول آخـرین إلیھـا، عـلیك الحـذر؛ فـمـجـرد قـیامـك 
مـن ھـاتـفـك المحـمـول غـیر كـاف إلزالـتھـا ) Delete(بحـذفـھـا 

 تركـریف المشـدة تعـوحالرسـائـل تخـزن عـلى بطـاقة ... بشـكل كـامـل
)SIM Card ( كـمـلفات بـیانـات، وعـند نـقـلھـا أو حـذفـھـا فھـي تـبقى

مـا قـمت بعـمـلھ ھـو إخـبار الھـاتف بعـدم إظـھـارھـا عـند إذ أن ھـناك، 
  فـتح

 ...إلى األرض یجـلب الرعـب
لتـنـفـیذ ھـذه الفـكـرة سـوف 

 رحـلة 450نحـتاج إلى 
مكـوك فـضـائـي سـنویًا، لكـن 
إذا عـرفـنا أن مجـموع 
الرحـالت المكـوكـیة حـتى 

 وقـعـت 100اآلن ھـو نحـو 
تـین، فالفكـرة ـخاللھـا كارث

  .ح صعبة التـنـفـیذتصب

لد الرسـائـل القـادمـة، وحـتى مجـفـتـح 
بعـد إزالـتھـا مـن مجـلد الرسـائـل 
المحـذوفة، فھـي سـتـبقى في ذاكـرة 

ال یمكـنك اسـترجـاع ... البطـاقة
الرسـائـل المحـذوفة مـن الھـاتف نـفسـھ، 
لكـن یمكـنك القـیام بذلك باسـتخـدام 

ن  یمكـSIMأدوات قـارئـة لبطـاقات الـ 
ربطـھـا بجـھـاز الكـمـبیوتر عـن طـریق 

مـا سـیعـید تـلك ...  مـثـًالUSBالـ 
  .الرسـائـل المحـذوفة إلى الحـیاة

  

لھـذا ھـذه الفـكـرة لن 
نظـریًا ... تـكـون مـفـیدة

لم یمكـن لھـذه الدبـبـة التـأق
ع ظـروف أنـتاركـتیكـا مـ
أن تـبــدأ فـي االعـتـیاد ـب

عـــلــى اصـــــطـــیــاد 
البطـاریق؛ لكـن ھـذا 
سیـؤدي إلى نـتائج 
كـارثـیة للبطـریق المھـدد 

  . أسـاسـًا

أي مـا (جـول في السـاعـة 
 1000یعـادل مـا ینـتجـھ 

المشـكـلة )... مـفاعـل نـووي
ھـي الحـصـول عـلى تـلك 

ـة، فـتـوربـــیــنـات الـطـــاقــ
الریـاح لن تـتـمـكـن مـن 
العـمل في وجـھ ھـذه 

لھـذا ... العـواصـف القـویة
مـن غـیر الممكـن حـتى اآلن 

  .االسـتفادة مـن ھـذه الطـاقة
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، أحـد أقـمـار سویالدـنسإالحـیاة عـلى سـطـح 
فعـنـد قـطـبھ ... زحـل، لـن تكـون سـھـلة عـلى اإلطـالق

" Geyser"الجـنـوبي یـوجـد نـبع حـار مـنـفجـر 
لـید التي الجـ) أو كـریـسـتاالت(یـنـفـث البخـار وبلورات 

نشـاطـات النـبع ... تـتـسـاقـط عـلى السـطـح كـالثـلج
  الســاخــن المـنـفـجـر  باسـتـمـرار  ھـذا  أدت،  یـؤكــد
  العــلـمـاء،  إلى  تـغـیـیـر مــدار القـمـر  عـدة  مـرات

  ).على مـدى مئات مـالیـین السـنـین(في تاریخـھ 
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بعـضـھا قـد تصـل ...  قـمرًا حـول كـواكـب مجـمـوعـتـنا الشـمسـیة170ھـناك نحـو 
ھ سـطحـھا یغـلفـ...  درجـة مئـویة تحـت الصـفـر200درجـة حـرارة سـطـحـة إلى 

وتعـانـي ... معـظـمھـا مغـطـى بمحـیطات ال نھـایة لھـا مـن الھیدكروبونات... الجـلید
ورغـم أن ظـروف العـدد األكـبر منھـا ال تصـلح ... مـن نشـاط بـركـانـي كـبیر

 یـوفـر العـوامـل التي – نـظـریـًا –للحـیاة، إال أن العـلمـاء یـرون أن بعـضـھـا 
  .لحـیاة بشـكل أو بآخـرتسـمح باسـتضـافة ا
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   كـیلومـترا،5270، أحـد أقـمـار المشــتـري، بـقـطـره الـبـالغ جــانـیـمـیـد
  لي كـان غـالیـلیـو غـالیـ... ھـو القـمر األكـبر في مجـموعـتنا الشـمـسـیة

  ...، باسـتخـدام تـلســكـوبـھ1610أول مـن رآه؛ كـان ذلك في العـام 
  جـانـیـمـید أكـبر مـن كـوكـب عـطـارد ویعـادل قـمرنا ثـالث مـرات
  ولھ مجـال مغـنـاطـیسي قـوي یجـعـل مـن المـمـكـن االعـتـقـاد

  ووفــقــَا للدراســات ... أن قـلبـھ مكـون مـن معـادن ســائـلة
  ألخـیـرة، قـد یكـون ھـنـاك مـحـیــط مـن الـمـاء الســائــلا

 . كـیلومـترًا مـن سـطـحـھ200عـلى عـمـق 

  ، أحـد أقـمار زحـل، مـقـسـم بـین اللونـینإیابیتوس
  األبـیض واألسـود ولھ شـكل غـریب إذ أنھ منـبـسـط عـند

  المادة الداكـنة عـبارة عـن... القـطـبین وعـند خـط اسـتوائھ
  القـمر مكـون مـن الجـلید بنسـبھ... طـبقـة سـمكـھـا مـتر واحـد

 .%20ومـن صخـور بنـسـبة % 80

 أوروبارغـم طـبـقـة الجـلیـد السـمـیكـة التي تغـطـیھ، إال أن 
، ومـعـھ األقـمار إیـو وإنسـیالدوس  )أحـد أقـمار المشـتري(

وترایـتون، یـعـد مـن أكـثـر  األجـرام السـماویة مـن ناحـیة 
قـلب ھـذا القـمر ... النـشـاط البـركـانـي في مجـموعـتنا الشـمسـیة

یـتـعــرض لضـغــوط كـبـیـرة مصــدرھـا جــاذبـیة المشتـري 
التي تؤثـر عـلى ) موعـةأكبر كـواكب المجـ(

                  صـخوره ما یرفع درجـة حـرارتھا حـتى تصــل 
ووفـقـًا ...                               إلى درجـة االنصـھـار

                                      لنـظـریات لـم یـتـمكـن العـلـماء
  مـن التحـقـق مـن صـحـتـھـا،                                        

                                                یـوجـــد تـحـت الطـبقـة
                                                المـتجـمــدة المحــیـطة 
                                                     بســــطــح أوروبـا

                                           مـحـــیـط ضــخـــم            
                                                         مــــــــن  الـمـاء
                                                           السائـل، وربما

         توجد ظـروف                                                  
                                                              مـــنـاســبــة

                                                             لــــوجــــود 
 .                                                             الحـیاة
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تغـطـي سـطـحـھ بحـیـرات ضـخـمـة مـن الحـمم … ، أحـد أقـمار المشـتـريآیـو
ھـذا القـمر ...  كـیلومـترًا200یصـل عـرض بعـضـھـا إلى ) Lava(البركـانـیة 

ھـو مـن أكـثـر األجـرام السـمـاویة في المجـموعة الشـمـسـیة مـن ناحـیـة 
ز والغـبار ما یمكـنـنا تسـمـیـتھـا بـنافـورات الغـا... الثـورات البركـانیة عـلیھ

النـاتجـة عـن ثـورات براكـیـنھ قـد تخـرج عـلى صـورة أعـمـدة مـن الممكـن 
كـل ھـذا بسـبب قـوة الجـاذبـیة لكـوكـب ...  كـیلومـتر500وصـول ارتـفـاعـھـا إلى 

المشـتري، إذ أن مـدار القـمر حـولھ بیضـاوي الشـكل، مـا یعـني أن تـأثـره 
والصـخـور ... اد في أحـیان وتـنخـفـض في أحـیان أخـرىبجـاذبیة الكـوكـب تـزد

على سـطحـھ تتعـرض بسـبب ھـذه الظـاھـرة إلى التـمـدد، ثـم إلى االنضـغـاط 
  .بسـبب الحـرارة المـرتـفـعـة

، أحـد أقـمـار زحـل، للوھـلة تـیـتانیـبـدو 
ـھ عـلى سـطـح... األولى كـاألرض إلى حـد كـبـیر

وتالل وجـبال ) الھیدكروبونات(تـوجـد بحـیرات 
ھـناك ... ومـساحـات جـرداء واسـعـة كالصـحارى

مسـاحـتھ )... حـمـضـیة(كـذلك ضـباب وأمـطـار 
عـن الشـمس ال تـسـمح لدرجـة الحـرارة 

  . مـئـویة تحـت الصـفـر180باالرتـفاع عـن 
ـمر وفـقـًا للدراسـات األخـیرة، فإن بحـیرات الق

ان ـثـیـان والمـثـاإلیوأمطـاره مكـونـة مـن 
 .ینـلـیـتـیسـروبان واألـوالب

، وھـو ثـالث أكـبر قـمر في المجـموعـة تريــمار المشـ أقأحـد ،كـالیسـتو
ن ـون مـكمـر ـمـالق... الشـمسـیة والثـاني بـین أقـمـار الكـوكـب بعـد جـانـیـمـید

 بصـورة رئیسـیة ونـمك والصـخـور، وھـو یدـلـن الجـ مبًاـریـاویة تقـسـتـ منسـب
القـمر مغـطـى بالحـفـر النـاتـجـة . ..ویةـضـواد العـوالم اتـیكـلـیـالسوید ـلـالجمـن 

وال تـوجـد دالئـل تشـیر إلى وجـود ... عـن ارتـطـام شـھـب وكـویكـبات بسـطـحـھ
القـمر محـاط بغـالف جـوي رقـیق جـدًا مـن ثانـي أكـسـید ... نشـاط بركـانـي عـلیھ

كـشـف و ـلیـیـالغـبار ـالمس... يـئـزیـ الجینـجـسـاألك) عـلى األغـلب(الكـربـون و
حـتـمال ن إـف عـشـوكات ـكـلیـیـ من سًاـاسـأس مكـونـة واةـ نلـھو ـتـسـالیـ كأن
 100اوز ـجـتـاق تـمـ أعتحـت سـطـحـھ؛ عـندل ـائـ السءاـط من المـیـود محـوج
 .تـر؛وھـو ما یعـید إلى الواجـھة إمكانیـة وجـود الحـیاة فـیھامیلوك
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وبعـد عـقـود أمضـاھـا ... مـنذ الوالدة، نمضـي ثـلث حـیاتـنا في النـوم

  .ة والبحث، مـا زلـنا ال نـعـرف سـبب ذلكالعـلماء في الدراسـ
بالنسـبة للعـلماء، ... ھـناك أیضـًا موضـوع آخـر مـرتـبط بالنـوم؛ األحـالم

ولھـذا ... ورغـم الكـثـیر مـن الفـرضـیات واألبحـاث، فھـي ال تـزال سـرًا
مـا ھـو : تتـواصـل الدراسـات مـن أجـل تحـدید إجـابة عـلى السـؤال الھـام

  التي نـراھـا حـین ندخـل عـالم النـوم؟" القصـص"عـنى ھـذه م
  

  ألغـاز النـوم واألرق
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ـقـیقـة أنـنا ال نعـرف الكـثـیر عـن النـوم نـفسـھ وعـن الح... آثـاره
نعـرف أنـنا بحـاجـة إلیـھ، وأنـھ سـیغـلبـنا في ... ضـرورتھ لحـیاتـنا

نعـرف أنـھ بعـد سـبع إلى تـسـع سـاعـات ... النـھـایـة إذا قـاومـناه
مـن االسـتسـالم لھ، سـنكـون مسـتعـدین مجـددًا لالسـتـیـقـاظ 

 17 إلى 15ـن لممـارسـة نـشـاطـاتـنا الیـومـیة، ثـم بعـد نشـطـی
مـنـذ نحـو نصـف قـرن، نعـرف أن ... سـاعـة سـنحـتاجـھ مجـددًا

نـومـنـا یـنـقـسـم إلى عـدة مـراحـل مـنھـا مـا یسـمى مـرحـلة 
REM التـي یكـون فـیھـا نشـاط الدمـاغ مـمـاثـًال لنشـاطـھ خـالل 

لكـافـة عـضـالتـنا " شـلل"ـھ مـصـاحـب بـالیقـظـة، إال أن
إال ... نعـرف كـذلك أن جـمیع الثـدیـیات والطـیور تـنـام... اإلرادیـة

أن ھـذه الفـترة مـن الالنشـاط لھـا ثمـنـھا؛ فالحـیوانات یجـب أن 
تـبقـى سـاكـنة خـاللھـا، مـا یجـعـلھا فـریـسـة سـھـلة ألعـدائـھا من 

لذلك من الصـعـب معـرفة الفـائـدة التي ... ـترسـةالحـیوانات المـف
  ووفـقـًا آلالن ریتشـتشافـین... نحـصـل عـلیھـا مـن النـوم

Allan Rechtschaffen  بـروفـیسـور الطـب النـفـسي في
 إذا كان حـقـیـقـیًا بالفعـل أنھ ال توجـد وظـیفـة «جـامعـة شـیـكاغـو 

 األكـبر الذي ارتـكـبتھ عـملیة حـیویة للنـوم، فـھـو إذًا الخـطأ
  .»التطـور البیولوجـي خـالل تـاریخـھـا 

معـارفـنا الحـالیة تـؤكـد أن النـوم لیـس مجـرد فـترة زمـنـیة 
نـقـضـیھا في حـالة مـن الالوعي فحـسـب؛ فـھـو حـالة دیـنامـیكـیة 
تـتمـثـل في مـسـتویات مخـتـلفة مـن النشـاط الكـھـربائـي ومـن المـد 

لخـاص بـتـدفـق المـواد الكـیـمیائـیة في مـناطـق مخـتـلفـة والجـزر ا
لكـن األمـر لیس بھـذه البسـاطـة بالنسـبة إلى ... مـن الدمـاغ

البعـض؛ فھـناك مـن یعـانـي مـن مشـكالت مخـتـلفة مـرتـبـطة بمـا 
إحـدى ھـذه ... یـراه معـظـمـنا أمـرًا طـبیعـیًا نمـارسـھ كـل یـوم

   ھـي ما یـسـمى باألرق الوراثـي المـمـیـت أوالمشـكـالت
Fatal Familial Insomnia) FFIوھـو، كـما )  اخـتصـارًا

في ... یشـیر اسـمـھ، المرض الخـاص بعـدم القـدرة عـلى النـوم
البـدایـة یعـانـي المریض مـن فـقـدان القـدرة عـلى النـوم لفـترات 

لیـنـتھـي إلى عـدم التـمكـن مـن ، )القـیلولة(محـدودة خـالل النـھـار 
حـتى یـصـل إلى التـوقـف ... النـوم بصـورة طـبـیعـیة خـالل اللیـل

عـادة تـبـدأ ھـذه المـشـكلة لدى ... عـن النـوم بشـكل كـامـل
المـریض عـند وصـولھ الخـمسـین مـن عـمـره، وتـسـتـمر سـنة 

عـرفـھ حـتى اآلن ھـو أن مـا ن... وتـنـتـھي دائـمًا بالمـوت... واحـدة
 عـائـلة تعـانـي مـنھ في 40ھـذا المـرض وراثـي وأن ھـنـاك 

  لكـنـنا ال نـعـرف بعـد كـیفـیة مواجـھـتھ أو التخـفـیف مـن... العـالم

ھـذا مـا تـوصـل ... مـتى تـنـتھـي فـترة المـراھـقـة؟ عـنـدما یـبدأ المـراھـقـون في التـوجـھ إلى النـوم مـبكـرًا
ر  سـیدة لالسـتفـسا1187بعـد مـقـابـلتھـم ...  السـویـسـریـةBaselإلـیھ عـلمـاء البـیولوجـیا مـن جـامعـة 

یتحـولن إلى كـائـنات "الفـتـیات ... مـنھـن عـن عـاداتھـن في النـوم، وجـدوا تحـوًال عـند نھـایـة المـراھـقـة
خـالل السـنوات الخـمس التـالیـة لحـیضـھن األول، ویجـدن صـعـوبة في االسـتـیقـاظ مـن النـوم في " لیلیـة

یـر یوصـلھـن إلى المسـتوى الطـبیعـي لنـوم السـیدات األكـبر لكـن عـند العـام السـادس، یحـدث تغـ... الصـباح
لھـذا، یؤكـد القـادمـون عـلى الدراسـة أن فـترة المـراھـقـة تتـراوح بـین خـمس وسـت سـنوات، وأن ... سـنًا

  .معـدالت النـوم ھـي المقـیاس
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وھـي فـكـرة ... ن النـوم مھـم للدمـاغالنـظـریة السـائـدة تـقـول إ
یدعـمھـا الفـھـم الشـائع؛ فـكـلنـا نعـرف أن النـوم المریح یعـني 
ذھـنًا صـافـیًا في الیـوم التـالي وقـدرة جـسدیة أكـبر عـلى أداء 

المشـكـلة الرئیسـیة في ھـذه النـظـریة غـیاب ... الوظـائف المطـلوبة
ح الكـیـفـیة التـي یـساعـد النـوُم األدلة التي تـؤكـد وتـشـر

  .بواسـطـتھـا الدمـاغ
یمـوتـون  FFIلكـن األھـم مـن ذلك ھـو معـرفـة أن مرصـى الـ 

ھـذا یعـني أن ھـناك أمـرًا ... خـالل عـام مـن تـوقـفـھـم عـن النـوم
إال أنـنـا ال نعـرفـھ حـتى ... فـائق األھـمـیة یـتـرتـب عـلى النـوم

العـلمـاء أن ان، وجـد ذوفـقـًا لتجـارب تـمـت عـلى جـر... اآلن
الحـرمـان مـن النـوم یـضـعـف القـدرة عـلى الشـفـاء مـن 
األمـراض، وفي حـاالت أخـرى وجـدوا أن النـوم یـقـوي الجـھـاز 

  .إال أن النـتائج لیـسـت نھـائـیة بعـد... المـناعـي
 قـدم Institute of Medicineمعـھـد الطـب األمریكي 

مـن الحـوادث المـروریة الخـطیرة % 20معـلومـات تـشـیر إلى أن 
  .سـبـبھا شـعـور السـائق بالنعـاس

إذا كـنا بحـاجـة إلى ... ثـم بعـد كـل ذلك، ھـناك مـشـكـلة األرق
  حـتى مع جـھـلنا باألسـباب الحـقـیقـیة لتلك(النـوم بصـورة مـطـلقـة 

   

دماغ الخـروف یـنمو ویـتطـور في الرحـم في دورة تشـبھ إلى حـد  :في األسـفـل
 Matthias Schwabلھـذا یقـوم ماثـیاس شفاب ... مـا تـلك الخـاصة بـنا

اسـتعـمال الخـرفان لدراسة  األلمانیة بFriedrich Schillerمن جـامعـة 
وھـو یقـوم بتركـیب أقطاب كـھـربائـیة عـلى ) أي قبل الوالدة(أحـالم األجـنة 

الصـورة (ثم یعـیده إلى رحـم األم ) الصـورة الصـغـیرة(دماغ جـنین الخـروف 
لیكـتـشف بعـد ذلك أن أحـالم الجـنین تحـدث في مرحـلة النـوم العـمیق ) الكـبیرة

  . كـما كـان یعـتـقد سـابقـًاREM مرحـلة ولیس في

وأخـرى ) كـاالكـتئاب والقـلق(نھـا أسـباب نفـسـیة ناك أسـباب عـدیدة لألرق؛ مـھـ
أو یكـون سـببھ مجـرد عـدم وجـود ظـروف )... كألم الظـھـر والمفاصـل(عـضـویة 

  .مناسبة للنوم؛ كأن یكـون السـریر غـیر مـریح مـثـًال
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ـن األرق؟ ھـناك صـور ، لمـاذا یعـانـي بعـضـنـا م)الحـاجـة
مخـتـلفة مـن األرق؛ فـبعـض األشخـاص غـیر قـادر عـلى إغـالق 
عـینـیھ للنـوم، أي أن محـاولتـھ النـوم تـبوء دائـمًا بالفـشـل وإعـادة 

فـي حـین یوجـد نوع آخـر مـن األشـخـاص الذیـن ... فـتح العـیـنین
... بصـورة مـفـاجـئةیـنامـون لفـترة محـدودة ثـم یـسـتـیـقـظـون 

كـذلك تخـتـلف الفـتـرات الزمـنیة التي قـد یعـاني خـاللھـا شـخـص 
مـا مـن األرق؛ فمـن المحـتـمل أن یـؤدي الضـغـط النـفـسي أو 
االكـتـئـاب إلى حـاالت أرق مـؤقـتة قـد تـسـتمر أسـبوعـًا أو 

یھا األطـباء لكـن الحـاالت المـقـلقـة ھـي مـا یطـلق عـل... شـھـرًا
وھـذا األخـیر قـد تخـتـلف أسـبابـھ؛ فـمنھـا ... اسـم األرق المـزمـن

مـثـًال الشـعـور بألم في مـنطـقة مـا مـن الجـسـم أو االضـطـرابات 
ة بـالرغالنفـسـیة أو التحـوالت الھـرمـونـیة أو مـا یـسـمى ب

 Restless legs(دم ـّز القـ ھأوریك ـھ بتحـ الملحالمـرضـیة
syndrome (وغـیرھـا الكـثـیر.  

د ـمونـسیغومـاذا عـن األحـالم؟ وفـقـًا ألبـو التحـلیل النـفـسـي 
، األحـالم مـا ھـي إال رسـائـل نـبعـث بھـا ألنـفـسـنا؛ دـفروی

رسـائـل یكـشـف فـیھـا الالوعـي رغـبات ودوافـع خـفـیة للجـزء 
قـة ھـي أن األحـالم وعـلى الحـقـی... الواعـي مـن العـقـل البشـري

  مـر األزمـنة أثـارت فـضـول البشـر؛ لھـذا نجـد أنھـا لعــبـت
  

ھـل یحـلم اإلنسـان في كـل مـرة یغـلق 
فـیھـا عـینـیھ وینـام لوقـت ما، مھـما كان 

  قصـیرًا؟
ـًا للمـتخـصـصـین في دراسـات النـوم، وفـق

األحـالم مـرتـبطـة بمرحـلة محـددة مـن 
 Rapid أو REMالنـوم؛ تلك المسـمـاة 
Eye Movement)  الحـركة السـریعة

  ).للعـینین
الطـفـل في الصــورة عـلى األغـلـب 

حـلمـًا؛ فاألطـفال یقضـون " یشـاھـد"
مـعـظـم سـاعـات نومـھـم في عـالم 

  .ألحـالما

كـم مـن الوقـت يمكـننا البقـاء مـن 
  دون نـوم؟

الدراسـات حـول ھـذا المـوضـوع كـثـیرة، إال أن نـتائجـھـا كـانت في 
مـن المعـروف أنھ بإمكـان أي ... معـظـم األحـوال مـتـناقضـة

راب، إال أنـھ مـن شـخـص االنـتحـار باالمـتناع عـن الطـعـام والشـ
... المسـتحـیل أن یسـتـطـیع االنـتحـار بمـنع نـفـسھ عـن النـوم

ن ـرمان مـالحإال أن ... فـالنـعـاس سـیأتـي في نھـایـة المطـاف
رابات ـطـ اض حـدوثؤدي إلىـیسـماء، ـلـض العـعـ لبقًاـ، وفنومـال
دم ـقتوع ـوضـذا المـول ھـفات العلمیة حـؤلـالم. .. ال محـالةیةـسـنف
البـقـاء مـن دون بروا على ـراد الذین أجـ األف أنیرة علىـثـلة كـثـأم

 عـلماء ... خـطـیرة في شـخـصـیتھـمراباتـطـى اضنوم تعـرضـوا إل
  آخـرون یرون أن ما تـمت مالحـظـتھ خـالل فـترة الحـرمان من

النـوم مـا ھـو إال نـتیجـة لإلجـھاد ولیس   
 في بسـبب الحـاجـة إلى وظـیفـة ھـامـة

الدلیل عـلى ... الدمـاغ تتـم خـالل النـوم
 تمـكن شخـص یدعى 1966عـام : ذلك

)  عـامًا17كان عـمره (راندي غاردنر 
 سـاعة 264مـن البقـاء یقـظـًا مـدة 

دون أن تظـھر عـلیھ أي أعـراض 
  .ألمراض نفسـیة
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أدوارًا مخـتـلفة في حـضـارات المصـریین القـدمـاء واإلغـریق 
والرومـان، الذین حـاول كـل مـنـھـم تـقـدیم تـفـسـیرات مخـتـلفة 

حـتى أنـھـا لعـبت كـذلك دورًا مھـمـًا في مـسـار عـدد مـن ... لھـا
  .األدیـان الرئیسـیة في العـالم
لكـن لمـاذا نحـلم؟ ... حـالم ضـروریـة لـناالمھـم معـرفـتھ ھـو أن األ

دراسـات كـثـیرة تمـت؛ بعـضـھـا تـوصـل إلى أن األحـالم ھـي 
التـي تحـافـظ عـلى قـدرة الدمـاغ عـلى العـمل؛ إذ أنـھ قـد یجـد 
صـعـوبة كـبیرة في العـودة إلى نشـاطـھ الطـبیعـي بعـد فـترة 

... التـي مـر بھـا خـالل اللـیلأو السـبات الطـویل " الغـیـبوبـة"
بعضـھـا اآلخـر یؤكـد أن األحـالم ھـي الطـریق الذي یتخـذه الدمـاغ 
إلعـادة معـالجـة المعـلومـات التي مـرت بھ خـالل الیوم ویقـوم 

آخـرون، مـثـل ... بحـفـظ المھـم مـنھـا في ذاكـرتھ طـویـلة األمـد
اصل عـلى جـائـزة نـوبل  الحـFrancis Crickفـرانـسـیس كـریك 

لدوره في الكـشـف عـن الحـمض النـووي، یـشـیرون إلى أن 
ذاكـرة الدمـاغ مـن المعـلومـات " تـنـظـیف"األحـالم تعـمل عـلى 

أمـا دراسـات أخـرى فـتؤكـد أن األحـالم ھـي ... غـیر النـافـعـة
یة األسـلوب الذي یكـفـل تجـمیع وتـرتـیب المعـلومـات الوراثـ

  .الخـاصة بالنـوع الحـیواني الذي ینـتـمي إلـیھ الكـائـن الحـالم
  

خـالل سـنوات التعـلیم المـدرسـیة، واحـد فـقـط مـن 
أصـل خـمسـة مـراھـقـین یـنام الـساعـات التـسـع التي 

التـالمـیذ الذین یـنـامـون … ینـصـح بھـا بكـامـلھا
لسـاعـات أقـل، یحـصـلون عـلى عـالمـات مـتدنیة 

في تلك الفـترة مـن … ـة بالذیـن یـنامـون أكـثرمـقـارن
حـیاة اإلنسـان، یـكـون التوجـھ ھـو للنـوم مـتأخـرًا في 

وھـذا … اللیـل واالسـتـیقـاظ مـتأخـرًا في الصـباح
یـتـعـارض مع سـاعـات المـدرسـة؛ مـا یجـعـل 
المـراھـق یشـعـر بإرھـاق جـسـدي ویفـقـده التـركـیز 

  . الدراسـیةخـالل الحـصص

  لمـاذا نتـكلم خـالل نومـنا؟
  

ل النـوم إشـارة طـبیعـیة إلى نشـاط الدمـاغ لیـًال؛ فـھـو دث خـالالتحـ
بصـورة كـامـلة بـل یـسـتـمر في انـتـاج أفـكـار في " یـنام"ال 

في بعـض ... الالوعـي؛ بغـض النـظـر عـما إذا كـنا نحـلم أم ال
األحـیان، تـوصـلنا ھـذه األفـكـار إلى الحـدیث بصـوت مـرتـفـع، 

  .اج جـمل مـتكـامـلة المعـنىوربمـا إلى اخـر
ھـذا أمـر یكـثر حـدوثھ مـع األطـفال؛ فـھـم لم یطـوروا بعـد تـنسـیقـًا 

إال أن ... بین المـراكـز المسـؤولة عـن اللغـة وبـین عضـالت الوجـھ
ھـذه الظـاھـرة تـحـدث للبالغـین كـذلك، خـصـوصـًا عـندما یـمرون 

ورغـم أن ... و حـتى بحـمى عـادیـةبحـاالت مـن الضـغـط النـفـسي أ
حـدوثھ قـد یعـني وقـوع الشـخـص تحـت وضـع مـرھـق جـسدیًا أو 

  .نفـسـیًا؛ إال أنھ قـد یكـون كـذلك أحـد أعـراض مـرض عـصـبي
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 املادة املظلمة

 الكتلة الضائعةلغز 
 ...ةـى درجـصـر إلى أقـیـمحیر وـبـز كـدد لغـن اآلن بصـنح
ن ـیط مـبس وـيثال حـبدأ بضرب مـن ...زـذا اللغـیط ھـبسـولت

ف ـك موقـادفـ ما یصالبًاـ غ،ادیةـومیة العـیاتك الیـفى ح ...الواقع
ك ـنیاتـتـد مقـیاع أحـ ضك أوـدان مفاتیح سیارتـقـثل فـم

 ھـي قوم بھا بعد ذلكـتالیة التى تـوة الـطـتكون الخـف ...یةـصـالشخ
مل ـتـن المحـاألماكفي ك ـثـبدأ بحـتـف ...أضـعـتما ـث عـالبح
ده أو ال ـأن تجإلى تى ینتھى بك المطاف ـح ...فیھاه دـتواج
زء ـش فجـندھـال ت!  تلة الكونـزء من كـلكن ما بالك بج ....دهـتج

ث ــحـنا البـلیـ عـيصـعـتـن یسـلك وقًاـ حقودـوننا مفـلة كـتـمن ك
  !رـذكـالفة الـریقة سـنھا بالطـع

  ...سـالم دامـ فى ظیدًاـلس وحـتج
  ...بةـرھمت وـماء فى صـ السـراقـبت
ر ـواھـع بالجـرصـود المـمل األسـة من المخـعـطـقـك كـامـمأبدو ـت
دع ـ أبيدؤـوی ...اصـھ الخـلكـ فيبح فـل یسـالك ...ماسـاأللو

بس ـھا یحـمالـج ...عةـدیـیة بـنـة فـ لوحيف ...ونیةـرقصاتھ الك
... ةـالسـدوء وسـم بھـتـ یيءل شـن كأبدو لك ـد یـق ...فاسـاألن
 ...ونـذا الكـن ھـراه مـلى ما تـمك عـكـرع فى حـ ال تتس؛ن مھًالـلك

 مما ثیرـل بكـو أقـمت أن ما تراه اآلن ھـلـعـ لت قلیًالرـظـتـلو ان
 يفیة توارـ خًایوبـ جيوـذا یحـنا ھـونـوأن ك ...و متوقع أن تراهـھ

: القـلى اإلطـریة عـغاز البشـر ألـبـ أكيیحو ...ینناـراه أعـما ال ت
  ".لمةـمادة المظـال"

  

 
 

 ملياء ممدوح حمـمد: بقلم
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  Doppler Effectتأثیر دوبلر 
 عندما تمر ...رـعـنا الیومیة دون أن نشـیاتـ حير دوبلر فـیـبر تأثـتـنخ

یارة أوت بوق السأ صي فًاتالفـظ اخـالحـرعة، نـعاف مسـسإة بنا سیار
ر ذلك ـیـ تفسيزـونع. رعةـیارة المسـر السـمـن تأد ـعـناء وبـل وأثـبـق
غاط ـدوث انضـة حـلینا نتیجإل ـوت الواصـردد الصـ تيالف فـتـلى اخإ

یارة ـترب السـقـندما تـنا عـدم بـطـالما تصـوتیة حـالص اتـموجـفى ال
الة ابتعادھا ـ حيیة فـوتـات الصـات الموجـغاطـع انضـ بینما تتسنا،ـم
یة ـیسـرومغناطـات الكھـوجـالم عـلى س المبدأـفـق نـبـ ینط...عنا
رات ـركة المجـرعة حـدید سـ تحين ثم االستفادة منھ فـ وموءـوالض
 .نھاـع ادرـوء الصـردد الضـتھا بقیاس تـركـاه حـوم واتجـوالنج
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 إذًا ...ًاـعـدى نفـلة ال یجـثـمرب األـ وضیدًاـقـعـزنا تـیزداد لغ
ور ـائع األمـرد وقـیدیة لسـلـقـتـة الـریقـالطھ إلى ـتجـل أن نـضـیف
رن ـنیات القـیـإلى ثالث ...رة التاریخ إلى الوراءـع بذاكـرجـون
لك على ـتمام علماء الفـب اھـصانـ ،ینـ ذلك الحيف ،رینـشـالع
تھا ـلـتـاب كـسـتھا وحـركـة حـلى دراسـوا عـفـون فعكـرات الكـمج
 .ھاـلـاخلة بدـتـذه الكـت ھـاعـوزیـ تبل

ن ـ إما ع؛ینـتـنـریقة من إثـرة بطـبادئ ذى بدء یمكن وزن أى مج
ث من ـوء أو اللمعان المنبعـثافة الضـدار كـریق قیاس مقـط

ذا اللمعان أو االنبعاث ـدار ھـة مقـداللـنا وبـن ھـم ...رةـالمج
  معـرفـة عن طریقة أو.. .رةـتلة المجـساب كـالضوئي یمكن ح

 ياسـل األسـامـالعالذي یعـتبر رى ـرص المجـلقة دوران اـرعـس
 ؟ األمـر تحـدیدًاذا ـ ھينـعذا یما و؟یفـو لكن ك ...تلةـاد الكـإلیج
ن ـلیھا عـعرف عـتـ ولن،ة كمثالـبانـنا درب التـرتـذ مجـونا نأخـدع
یة ھى ـاسـھ األسـادتـم... تدیرـرص مسـبھ بقـھا أشـنأنجد … ربـق

یة ـمسـات شـموعـز لمجـون مراكـد تكـ قوم التىـ النجمـلیارات
وم ـذه النجـع ھـوزیـرنا إلى تـو نظـ ل...ـيمسـنا الشـامـبیھھ بنظـش

ز ـن مركـرب مـة بالقـثافـم وتزداد كـزاحـتـھا تـد أنـفى المجرة نج
ل ـن أسفـلى ومـیلة منھا من أعـلـئات قـتوزع مـرة كما تـالمج

   ).كما فى الصورة(ي القرص المجر
  

ھا ـدال أنـترض جـوف نفـ س،بانةـرة درب التـتنا لمجـند دراسـع
رب إلى ـون أقـ نكـيلك و)CD (جـدمـوب المـاسـرص الحـبھ قـتش

دور ـھو یج وـرص المدمـذا القـور ھـوم بتصـقـوف نـالواقع س
  برـتـعـة نـبانـرة درب التـیة وسكان  لمجـمسـة شـموعـمجـونحن ك

  

 ،الـة الحـیعـبـ بط...ھـعذا القرص المدمج ندور مـقطة على ھـنـك
وم ـلة نجـنا الرحـاركـش ترة،ـز المجـركـول مـ حخـالل دورانـنا

ھ ـاصة بـتھ الخـرعـسواص ـاره الخـم مسـل نجـذ كـخـیتأخرى و
نا ـد عـعـتـبـینا وـقـبـیسـز فـده أو قربھ من المركـسب بعـحللدوران 
 ًارـنظ ...رـض اآلخـ البعناـق بـنا ویلحـترب مـما یقـالبعض ك

ز ـرب المركـومھا قـدس نجـن تكـة مـانـبـنا درب التـلطبیعة مجرت
وم ـرعة النجـلماء أن سـترض العـفا ،طرافا عند األـدھـلة تواجـقو

وم ـالنجلك ـرعة تـثیر من سـبر بكـون أكـبد وأن تك ز الـقرب المرك
تنا ـموعـ مجيال فـو الحـما ھـ ك؛طرافند األـقع عـالتى ت

 من ب قربًاـواكـثر الكـو أكـطارد ھـوكب عـد أن كـ نج، إذیةـمسـالش
ثر ـذلك أكـو كـ وھ-یةـمسـة الشـموعـتلة المجـ مركز ك-سـمـالش
عدنا ـلما ابتـمس وكـول الشـیث الدوران حـرعة من حـب سـواكـالك
ارد ـطـع(یة ـلـب الداخـواكـعة الكـمو بمجرورًاـممس ـن الشـع

ب ـواكـة الكـموعـ إلى مجصوًالو) خـالمریرض وواأل رةـوالزھ
ل ـمحـتض) تونـبـنوس وـورانأل وـزحترى وـالمش(یة ـارجـالخ
ن ـیر عـبـا الكـدھـعـة لبـوظـورة ملحـب بصـواكـذه الكـة ھـرعـس

ر ـظـة النـھـبات وجـثإل ـن من أجـولك.. .مسـالش؛ لةـتـز الكـمرك
یا ـنولوجـم التكـره لھـوفـا تـالل مـغـتـسالماء بـدأ العـ، بذهـھ
م ـل نجـن كـنا مـیـلإل ـوء الواصـق الضـریـن طـع ،ةـتاحـالم
 يتربا فـدا أو مقـتعـان مبـواء أكـھ سـاھـتھ واتجـرعـاب سـلحس

  .یر دوبلرـظاھرة تعرف باسم تأث
  

ن ـدود مـ مشيونـبار الكـرص من الغـق
مادة ـیة الـاذبـل جـعـراف بفـطند األـع
 .مةـلـظـالم

  النجـوم تـتـزاحـم وتزداد كـثافـة                        
  لمجـرة كما تـتوزع مـئات قـلـیلةبالقـرب مـن مركـز ا           

 منھا من أعـلى ومـن أسفـل القرص المجرى               
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ة ـركـ أن حيد زویكـ وج...امـظـتـناة بـموزعالیر ـغرات ـمن المج
 دـسـفـیث تـغایة بحـریعة للـكون سـنقود تـافة العـند حـرات عـالمج
ة ـرعـذه السـ ھيؤدـرات وتـالمج ـياقـركة بـظام حـرار ونـقـتـاس

 ود الـقـنـك العـفكتھا وـن بعضـرات عـد المجـباعـبة إلى تـیـالرھ
زال  قود ماـنـة أن العـشـیر للدھـ ولكن الغریب والمث،الةـمح

 ...ارھا المألوفـن مسـراتھ عـ من مجيرج أـلم تخو كًاـمتماس
ود ـقـنـیة العـاذبـافظ على جـ یحيءیر فى شـده إلى التفكـا قاـو مـوھ
 يدأنا فـ وإذا ب...اءـ الفضيتھ فـتـشـنع تـمـض ویـھ لبعـضـبع

ن ـش عـتـف: "ةـقـل ثـ وبكولـقـنـاذبیة فـدر للجـعن مص ثـالبح
وء ـن لسـیة ولكـاذبـدت الجـوج، مادةـدت الـما وجـنـأیـف؛ "مادةـال

  .یةـیر مرئـمة وغـلـمظ ...ناـادتنا ھـمـ فظـالح
ون ـاء الكـ أرجيلمة فـمادة المظـر الـفاء أثـتـ اقيلماء فـمر العـتـاس
ا ـدھـ أح؛لفةـتـیات مخـنـقـدیدة وتـ عأسـالیـب ذلك يدمین فـتخـمس
 یةـاذبـة الجـدسـیر عـأثـت"م ـسا یعرف بير فیزیائـیـأثـو تـھ
"Gravitational Lensing"ادم ـقـوء الـة أن الضـاطـو ببسـھ و
ریة ـات مجـوعـمـ مجعـبرر مــدة یـیـرات البعـن المجـنا مـیـإل
 ينـ فینح،یةـوئـات الضـل العدسـمـلة تقوم بعـتـكـیرة الـبـمالقة كـع
نا ـاتـوبـكـلستـطھ ـقـتـلـتـنا لـیـلإل ـصینھ وـ عًامـوء رغـذا الضـھ
و ـوه ھـشـذا التـ ھ...ـةوھـور مشـة صـیجـتـون النـكـ وت؛یةـرضاأل
دار ـقـقاس مـیـید فـادم من بعـقـوء الـناء الضـعیة النحـبیـة طـیجـتـن

ل ـتـر كـدیـقـنا تـنـكـمـنا یـ من ھي؛رـھـناء القـذا االنحـة ھـزاوی
  .وھھـھا وأدت إلى تشـر بـأثـتوء وـلھا الضـ قابيرات التـالمج

 ،نـفـتھى السـ الریاح بما ال تشي تأتًاـما نقول دومـن كـلكو
ر ـفـدام تأثیر دوبلر لم تسـتخـسایاسات العملیة بـدات والقـاھـفالمش

ع ـ ميظرـ النتاجـنـتـابق االسـبت تطـثـلم ت؛ وةـعن النتائج المرج
ات ـتاجـنـتـسل االـرة لكـمدملة وـأة مذھـت بمفاجـ بل أتيملـالع
ص ـب فى نقـبـتسـرة لم یـز المجـن مركـد عـعـبـ أن اليھابقة وـالس
تة ـة ثابـرعـت السـلـل ظـ بوقعـتـو مـما ھـومھا كـرعة دوران نجـس

  . إلى األطرافوًالـالمجرة وص رـطـف قـول نصـعلى ط
  

 ...لمةـة المظـقـیـقـف الحـنكشـو ت
ة ـرعـقاء السـباب بـ أسيیر فـبـمق كـیر بعـفكـتـ اليلماء فـذ العـأخ
ي ة فـانـبـوم درب التـم نجـظـز معـن تركـم مـلى الرغـتة عـثاب

 ينـأیع راف؟ـنا إلى األطـھـلما اتجـ كانخـفاض عـددھـاف وـالمنتص
 ؟ اــدنـقـتـعاما ـ كصفـتـزة فى المنـت مركـتلة لیسـذا أن الكـھ

یر ـا غـل مـتـود كـقاد بوجـتـع النھایة إلى االيیر فـذا التفكـأفضى ھ
 وزعـببت تـ سيتـ اليھرة وـراف المجـقرب من أطـیة بالـمرئ
 ولعدم ...طقـز فـن المركـقرب مـس بالـرة ولیـنحاء المجأتلة فى ـالك

ن ـویھ مـا تحـى ملـلق عـ أط،ولةـھـتل المجـذه الكـة ھـیة رؤیـإمكان
ع ـذلك ألنھا ال تشو "Dark Matter مةـلـادة المظـمـال"م ـساادة ـم

  ."ةـمـلـمظ "ت كـلمةاءـنا جـمن ھو وءـ ضيس أـأو تعك
  

ز ـیرتـ فيرـویسـیة السـلكـالم الفیزیاء الفـ كان ع1933ام ـفى ع
ام ـندما قـلمة عـمادة المظـیر الـظ تأثـو أول من الحـ ھيزویك
  ودـشـ الحمـلیارات يریة التى تحوـید المجـناقـركة العـة حـبدراس

  

  تـدفـق ال یمكـن وقـفـھ
الشـمس ھـي المـصـدر الرئیسي 

ت التي تخـترق للنیوترینوا
في الثانـیة الواحـدة، ... األرض

 ملیارًا مـن ھـذه 65تخـترق 
الجـسـیمات كـل سـنـتیمـتر مـربع 
مـن أي سـطـح یواجـھ نجـم 

 .مجـموعـتنا الشـمسـیة

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 18 www.sci-prospects.com July - August  2010 

 
 

  جـیب خـفي في معـطف الكـون... المـادة المظـلمة       
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

ات ـونـروتـن بـون مـكـتـ تدًاـة جـادیـادة عـ ميھ مةـلـالمظ
ل ـص كـمتـ یينوع الذـن الـنھا مـلكوترونات ـلكإرونات وـتـیونو

ال ـنھ فـدر مـ قيث أـبـس وال تـكـ ال تع؛اط علیھـاقـوء السـالض
  .يءھا شـرى منـن
ة ـولـھـادة مجـ ميلمة ھـظـمادة المـد أن الـؤیـیـ فيثانـزب الـا الحـأم

ال ـكـبع لـوبالط ...ناـبة لـوف بالنسـألـیر مـد غـدیـوع جـأو من ن
 ًاـن أیضـنا نحـقـن حـره ومـظـة نـھـبات وجـ إثيق فـین الحـزبـالح
  .نـیـزبـن الحـ مًادـض واحـرفـد أو نـؤیـأن ن

 

 حـزب المـادة المعـروفـة
وداء أو ـ سـًاوبـقـون ثـكـد تـمة قـلـمادة المظـن الض أـرى البعـی

غة ـالـوم بـات النجـ رفيھوب السوداء ـقـالث.. . نیترونیةنجومًا
اذ ـفـیة ونـلـداخـتھا الـیـاذبـة جـأت وطـا تحـیارھـھـد انـعـمة باخـالض
 ير فـاسـش كـ النھایة إلى وحيول فـتحـ لتيینـدروجـیـا الھـودھـوق

تى ـ، حيوـھا القـتـیـاذبـال جـ مجيع فـقـا یـل مـھم كـتـلـتـاء فـالفض
 ؛ودـسب األـقـن الثـراثـالت من بـیع اإلفـتطـھ ال یسـسـوء نفـالض

نا ـترك لـال یوء وـص الضـفھو یمت" ودـأس"بالـ ھ ـصـفـلذلك ن
ر أن ـذكـر بالـدیـ والج...ودهـلى وجـدل عـتـنھ لنسـض مـعـالب
 يل ھـراغ بـأت من فـم تـود لـسب األـقـة للثلـھائـیة الـاذبـالج
م ـ ل...بھـلـ فى قةزـالمرك والھـائـلةلتھ ـتـیة لكـعـیـبـة طـیجـتـن
وداء ـوب السـقـثـند الـة عـعروفـمادة المـزب الـاد حـقـتـف اعـوقـتـی
  نىـزام بالمعـ أقـت لیسيھیة وـنـزام البـ األقًاـناك أیضـ، ھطـقـف

 

ود ـقـور للعنـقاط صـتـلاند ـیة عـاذبـة الجـدسـیر عـأثـظ تـوحـل
 ورةـ الصي فًاـحـناء واضـنحان االـك" Abell 2218 "يمـالنج
ما ال ـاء مـضـ الفية فـمالقـبرة عـ مكةـدسـبر عـرت عـا مـھـأنـوك
ن ـیر مـثـر بكـبـلة أكـتـر بكـأثـد تـوء قـك بأن الضـ للشاًالـدع مجـی
ید ـبیل الوحـ السيلمة ھـمادة المظـون الـكـذلك تـود وبـقـنـلة العـتـك

  .قودـ المفيلـتـراغ الكـفـذا الـ ھءلمل
رى ـخأق ـلى مناطملیة عـارب العـالتجابات وـسـیق نفس الحـبـطـبت

ل ـترك فى كـام ومشـع عـھ وضـنأنا ـین لـبـون تـفى الك
 دًاـ وأبمًاـدائ... طـول الخـلى طـیة األخرى وعـمـات النجـوعـمـالمج
ا ـودھـ بوجنًاـیـقـلم یـ نعيالت" ودةـقـالمف"لة ـتـس الكـفـد نـا نجـم

 .مھاـعالـین مـبـھا أو تـتـیع رؤیـطـتـنا ال نسـنـولك
س ـیـایـقـل المـلة بكـج مذھـتائـنا نـبئ لـ تخ،لةـویـاث طـد أبحـعـب
ع ـھا واقـنـر ولكـض اآلخـا البعـھـضـرفـیض وـعـھا البـدقـد یصـوق
ذا ـنا ھـونـراه من كـل ما نـماء أن كـلـعـد الـھ؛ وجـلم بـب أن نسـیج
%  4و ـط نحـقـل فـثـمـ یيونـبار كـدم وغـرات وسـادة و مجـن مـم
 ،ةـباقیـال% 96  الـبةـسـنا ـ أم...ونـ الكيودات فـة الموجـبـن نسم
 يأـا بـودھـلى وجـدالل عـتـسع االـتطـم نسـنا ولـیة لـیر مرئـ غيفھ
 .يءش
 

 طبیعة المادة المظلمة
 يموا فـسـقـلمة، وانـمادة المظـیة الـاھـن مـ عطـویـًاللماء ـث العـبح
  ادةـمـد أن الـؤیـول یزب األـالح .نیـنازعـن متـیـزبـھایة إلى حـنـال
  

ات رـن المجـقادم مـوء الـالض
وعات ـمـمج یعـبر یدةـعـالب
مل ـوم بعـقـمالقة تـریة عـمج
؛ مـا یؤدي یةـوئـات الضـدسـالع

 ىلإل ـصفی... إلى انحـنائھ
التي یة ـضرنا األـوباتـكـتلس

ة ـجـیـتـون النـكـتتـلتـقـطـھ ل
وه ـذا التشـ ھ...ـةوھـ مشًاصور

وء ـنحناء الض الةـیجـتـنجـاء 
  .یدـقادم من بعـال

لسـكـوبات عـلى األرض تـلـتـقـط الت
تـبدو وكـأنھـا ) رمادیة(اشـعـاعـات 

جـاءت مـن اتجـاه مخـتـلف 
  ).الحـمراء والبرتـقـالیة(

 یبعـد Abell 2218تجـمع المجـرات 
  .عـن األرض مـلیاري سـنة ضـوئـیة

 ملیارات 10مجـرة تـبعـد عـنا نحـو 
ط وتـقـع عـلى خـ... سـنة ضـوئـیة

  .واألرض Abell 2218واحـد مع 

  الصــورة التي نـراھــا تـضــم
 Abell 2218 إضـافـة إلى 

صـورة مـكـبرة ومشـوھـة 
الجـاذبـیة تـؤثـر على الضـوء؛ فـھي   .للمجـرة البعـیدة

  .تـؤدي إلى انحـنائـھ
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 نـوم لكـالنجإلى بھ ـ الشيرب فـ أقيع ھـواقـ اليمة، فـلـ للكيرفـالح
 ـاالتھـاعـفـبدء تـالغبار لغاز وـمن ال يزون الوافـ المخـان لدیھـلم یك

 ـت لیسيذلك ھـ ك،ومـ إلى نجلـالفعبول ـحـتـتكـي ة ـوویـنـال
ب ـوكـلة كـتـف كـعـین ضـمانـغ ثـبلـ تينـزم البـقـلة الـتـك فًا؛بـكواك
زام ـقن األـرة مـوفـداد المتـ أن األعيلة ھـكـ المش...يرـتـالمش
ن ـلة مـائـھـمیات الـ الكيطـیة لتغـافـت كـیسـون لـ الكيیة فـنـبـال
 ھـيء ووداـزام السـق األًاـناك أیضـ ھ...ونـ الكيمة فـلـظلممادة اـال
 دًاـرة جـیـثـ كيم وھـجـة الحـطـوسـیرة والمتـغـوم الصـا النجـایقـب

 لیس ًاـھ أیضـنـ ولك،يصـحتد وال ـعتـون ال ـ الكيا فـدادھـوأع
  .مةـلـمادة المظـونھا الـبات كـافى الثـدد الكـبالع

 

 حـزب المـادة غـیر المعـروفـة
ن ـذ زمـنـت مـونـمة تكـلـمادة المظـك أن الـلـاء الفـمـلـرى عـی
ناء ـون أثـیالد الكـیة مـملـن عـة عـاتجـمات نـیـسـن جـد مـیـعـب
ھا ـیـلق علـطـمات یـیـسـذه الجـ ھBig Bang یمـظـار العـنفجاال
 ..."WIMPSل ـفاعـتـفة الـیـعـیة ضـلـتـمات الكـیـسـالج"م ـسا
ة ادـمـ اليبارھا ھـتـن اعـلة ویمكـتـمة الكـیـظـمات عـیـسـذه الجـھو

ا ـھـة أنـریـذه النظـة ھـحـمال صـتـن احـد مـزیـا یـمة ومـلـالمظ
ل ـمـ العیًاـالـم حـتـیة وـادیـعـمادة الـع الـل مـفاعـتـفة الـیـعـادة ضـم

ت ـم تحـتـنة تـیـیة معـلـمـروف معـ ظيا فـودھـات وجـبـعلى إث
روف ـلى ظـیة عـونـة الكـعـیر األشـأثـل تـیـلـقـاولة تـرض لمحاأل
دة ـیـمات الوحـیـسـ الجي ھWIMPSس ـبـت ویمـسـ لی...ةـربـالتج
د ـو أحـوھ؛ "Neutrino ترینوویالن "ًاـناك أیضـھ؛ ةـرحـتـالمق
الت ـفاعـتـیة الـلـمـن عـة عـناتجـة الـونـحـشـمالیر ـغیمات ـسـالج
د ـعـو یـھمس وـل الشـثـوم مـدى النجـیة لـلـیة الداخـنـیـدروجـیـھـال
  ھـاك بـیاده واالمسـطـب اصـعـمة ألنھ من الصـلـدة مظاـم
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ذا إاف ـشـتـك الیًاـالـات حـ دراسيرـن تجـلكو ھـیاسـقتھ وـظـلمالح
لة ـتـھ كـن لأف ـشـتـذا ما اكـإلة أم ال، فـتـكم ـیـسـذا الجـھلما كان 

ف ـیـونض.. .مةـلـمادة المظـون الـك یكـي يوـح قـرشـمو بذلك ـھـف
م ـیـسـو جـھو"  Axion یونـسـاألك"یمات ـسـبق من جـإلى ما س

 ؛تى اآلنـ حلیًاـعـوده فـت وجـبـم یثـلة من الویمبس ولـتـل كـأق
د ـزال أح اـم ذلك مـھ رغـنـھ ولكـتـبت صحـثتـراض لم ـتـرد افـمج
 .ةـمـائـقـات الـراحـتـقاال

 

 مصـیر الكـون
 يم فـكـحـتـ تيتـیة الـفـد الخـیـمة الـلـ المظمادةـتبار الـن اعـمكـی

لى ـ عًاـلصـقـتـھ مـفـتـنا حـونـلقى كـن یأا ـإمـون فـذا الكـیر ھـمص
لمة أو أن ـمادة المظـدیدة للـیة الشـاذبـة الجـیجـتـل نـھ إلى الداخـنفس
 ضـھا عن بعـضـھ بعـراتـد مجـباعـتھ وـتـتـ تشيتھ فـھایـون نـتك
ذا ـافیة لمنع ھـیر كـمة غـلـمادة المظـیة الـمـألن كارج ـلى الخإ

م ـالسـك طـون فـاولـلماء یحـما زال الع.. .يوـاأسـت المـتـالتش
  وبـیـاف الجـشـتـ اك وذلك لرغـبتھـم فياـبایاھـخمة وـلـمادة المظـال

ف ـطـل المعـھا داخـیـئ فـتـبخـتى تـة الـیـفـ الخ             
  .ونـذا الكـ لھيلـمـخـالم                            
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دور ـة تـمالقـیة عـمسـرعة شـمل أشـیة تحـناعـمار صـالق أقـإط
.. .طح األرضـوق سـ فترـمیلوـف كـ أل36ل إلى ـفاع یصرتالى ـع
س ـمـة الشـعـمیع أشـلى تجـة عـمالقـیة العـمسـرعة الشـل األشـمـتع

الھا إلى ـم إرسـرویة ومن ثـیزریة أو میكـعة لـطھا في أشـغـوض
ول ـل طـة على األرض یصـالقـمـات عـطـتة في محـبـثـوائیات مـھ

یة ـیابانـالة الـوقع الوكـتـتو.. .تراتـیلومـة كـالثـنھا إلى ثـدة مـالواح
ا ـیجـف مـأل (طوااـیجـداره جـقـا مـدة مـة الواحـطـتج المحـنـأن ت
مائة ـمسـا خـھـیرة بـبـدینة كـفى مـو ما یكـ وھ؛اءـربـھـن الكـم) طوا
   .زلـنـف مـأل
  

لى ـرة عـثابـد ومـمل بجـن تعـدھا مـي وحـیابان ھـت الـسـولی
  نىـوطـتب الـل المكـرسأد ـقـف ؛ماءـنان السـن عـھرباء مـیر الكـوفـت

  

 لةوـذه المقـ ھ...یداـھ جـرفـعـا نـذا مـھ.. .بًاـر ذھـمطـماء ال تـالس
بح ـتصـماء سـأن السنرى ـ س...بـریـقبل القـتـر فى المسـغیـتـتـس

   .ربائيـھـیار الكـتـب للـضـنـ ال یًادرـمص
  

یرة في ـیة مثـلمـربة عـتجتجـري  JAXAیة ـالة الفضاء الیابانـوك
ر ـیـبـوائي إرسال كـوم ھـیقـیث سـدو حـایـوكـزیرة ھـدتھا بجـاعـق

یزر أو ـعة لـیئة أشـلى ھـطھا عـغـضمس وـعة الشـیع أشـمـبتج
د ـلى بعـر عـوائي آخـالھا إلى ھـإرسم ـرویة ومن ثـوجات میكـم
وم ـقـیـس) بلـقـتـالمس(ثاني ـھوائي الـ وال...نھـ مَاین مترـمسـخ
  .رباءـھـیھ إلى كـلة إلـمس المرسـعة الشـویل أشـبتح

  

ة ـدسـنـیانات ھـلى بـول عـصـو الحـربة ھـذه التجـمن ھدف ـالھ
  وـأال وھ, یرـبـھدف الكـو الـریق نحـید الطـروریة كي یتم تمھـض
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ن ـلك. ..دوالر) ف ملیارـأل(ریلیون ـیار إلى تلـ م400بین  فةـلـالتك
ي ـوجـنولـور التكـبب التطـثیرا بسـفضت كـنا انخـما رأیـلفة كـالتك
  .یةـة الماضـعـود األربـقـعال خالل ھیـ وصلنا إلذيل الـائـھـال

نى ـقـن العلمي والتـیـتویـبة على المسـقـناك أیة عـعد ھـإذن لم ت
ش في ـیـع ان نعـوقـتـذا نـولھ.. .بیرـلم الكـالحذا ـیذ ھـنفـمام تأف ـقـت

بع ـ بالط...ي القادم من السماءائھربـیار الكـتـع الـالعقد القادم على وق
یة ـنـونیة وبین التقـنیة الكـقـذه التـبیرة بین ھـروق كـناك فـھ

 لیس فقط من ،یة التقلیدیھـمسـالیا الشـ في الخًاالیـدمة حـتخـالمس
ل ـلیھ كـوم عـقـاس الفیزیائي الذي تـفي األسوبل  ؛مـجـیث الحـح

ھرباء من محطات تعتمد ـید الكـولـن تأول ـقـن الـني عـ وغ...منھا
ن ـم ولـر ما لـیوفـیة المداریة سـمسـشالذه األشرعة ــلى ھـع
و أددة ـاقة المتجـو الطأقلیدیة ـتـاقة الـمصادر الطمیع ـیعھ جـتطـتس
  .تقاللیةـستمراریة واالـسمیة واالـث الكیـاقة النوویة من حـالط
 اولـ ویح،ر العالم فى توفیر مصادر ال تنضب للطاقةـذا یفكـكـھ
لیدیة التى أضرت ـقـتـادر الـعتماد على المصلیل االـدر اإلمكان تقـق
ًا نـر أمـثـ األكونـیكـدید سـدر الجـذا المصـ ھ...نابـوكـ بكَارـیـثـك

ت ـانـمس كـن الشإول ـقـ بقي أن ن...لبیئة مع اـًاقـوافـر تـثـواألك
 ؛ب األرضـة على كوكـاقـید للطـدر الوحـل المصـظـتـوس
ت إال ـوویة لیسـددة ونـتجـة ومـدیـلیـقـمصادر األخرى من تالف

مل ـیعـدید سـ لكن النظام الج...مـن طـاقـة الشـمسولة ـ متحًاصور
 أى قبل أن ؛سيیة من مصدرھا األساـمـطاقة الشالتغالل ـعلى اس

وي لألرض وقبل أن تتحول إلى صورة ـتخترق الغالف الج
نبھار اباب ذا قد یلقي بعض الضوء على بعض أسـ وھ...أخرى

مس ـب الشـ ولم تكن مراك...اإلنسان القدیم بالشمس لدرجة التقدیس
ذا األتون ـو ھـقدیم نحـتطلع روح المصري الـ لًاالفرعونیة إال مظھر

  .ةـیة أبدیـ منھ طاقة روحًاألق في كبد السماء مستلھمواني المتـاألرج

) ونـتاجـالبن(یة ـاع األمریكـوزارة الدفـتابع لـي الـائـضـن الفـلألم
رة ملیارات ـشـر عـیـتوفـ یوصي برًاـؤخـیة مـألمریكومة اـكـلى الحإ

رة ـشـمدة عـمر لـتـموح یسـلمي طـروع عـل مشـویـتمـدوالر ل
ن ـیة مـثـیة بحـناعـمار صـالق أقـدف إلى إطـھـالیة ویـتـتـوام مـأع
اء ـشـھدف إنـروریة بـات الضـیاسـتبارات والقـخراء االـل إجـأج
ة ـرعـالق أشـلى إطـمد عـتـعـیة یائھربـالكة ـاقـید الطـتولـام لــظـن
ذه ـ ھ...ب األرضـوكـول كـدارات حـة فى مـمالقـیة عـمسـش

ھا إلى ـلـم ترسـثمس ـعة الشـز أشـیـركـتـوم بـقـة تـرعـاألش
 طرة میجا واـشـید عـدف إلى تولـ المشروع األمریكى یھ...األرض

  .ریاءـھـن الكـم
دس ـنـمھـھا الـرحـتـنما اقـیـ ح1968ام ـلى عإرة ـذه الفكـود ھـتع
یمات األولى ـمـانت التصـ وك،Peter Glaser رـسـلیـتر جـیـب
 50ل إلى ـصتدة منھا ـاحة الواحـیة مسـمسـرعة شـلب أشـطـتـت
اء ـئات من رواد الفضـمـ التـطـلبان یـو ما كـ وھـًا؛ مربعًارـمتیلوـك

الت دون ـعب التى حـلة األصـكـن المشـلك.. .ھاـیتـبـل تثـمن أج
ة ـلفة المادیـنة كانت التكـین سـبل أربعـذه الفكرة قـفیذ ھـنـت
دار ـقـس مـفـید نـولـتطیع تـاء نظام یسـتم بنـ فلكي ی؛ةـظـباھـال
ان ـطة كـتوسـة مـدیـلیـقـة تـطـیة التى تولدھا محائھربـة الكـطاقـال

 روریةـد الضواـن المـن مـ ط3000ل ـقـنمـن المـفـترض أن یـتم 
و ما كان یتطلب المئات من ـ وھ...من سطح األرض إلى المدار

 بأن الوالیات المتحدة ال تطلق حالیا لمًاـع, ائیةـالت الفضـالرح
  تراوحـ وكان من المتوقع ان ت...لة فضائیة سنویًاـ رح15ثر من ـأك
   

محاكاة رقمیة لمشروع جاكسا 
الذي یھدف إلى تجمیع أشعة 
الشمس علي أشرعة مداریة 
عمالقة ومن ثم إرسالھا عبر 
أشعة لیزریة إلى المحطة 

  .األرضیة

ال في ـسوائي اإلرـھ
 JAXAة وكالة ـربـتج
  .یةـیابانـال

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 22 www.sci-prospects.com July - August  2010 

 
 

         
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

صـناعـة الحـیاة، أو خـلقھـا، ھـي مـن 
... اخـتصـاص اآللھـة، وفـقـًا لرؤیـة الكـثـیرین

ومـھـما كـان أثـر االكـتشـافات واإلنجـازات في 
ـبیرًا، فالبیولوجـیا حـقـول الفـیزیاء والكـیـمیاء ك

 فالمؤمنون ...تـبقى مخـتـلفـة) أو عـلم األحـیاء(
عـمل الخـالیا بأي مـن األدیـان یرون أن 

والذرات وحـركـتھا ونـمو الكائنات التي تتـشـكل 
مـنھـا مصـدره ومضـة إلھـیة ال یمكـن لبشـر أن 

ولھـذا، لقـي اإلنجـاز األخـیر ... ایأتي بمثـلھ
نـتر تغـطـیة إعـالمـیة كـبیرة ورفضـًا لكریـغ فـیـ

عـنـیفـًا مـن قـبل المؤسـسـات الدیـنـیة أو 
المـنـتمـین إلیھـا؛ حـتى وإن حـاول البعض 
  .إظـھـار دعـمھ للتـطـور العـلمي بكـافة أشكالھ

   

  …حياة
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 ...» ] قواعـد الحـمض النوويأو[ عوھـي قـواعـد الحـیاة األرب
واالسـتخـدامات المـنـتظـرة مـن ھـذا السـبق العـلمـي كـثـیرة مـنھـا 
طـحـالب قـادرة عـلى اسـتھـالك ثـانـي أكـسـید الكـربون، 

ع جـدیـدة مـن الوقـود أو مـن ومیكـروبات قـادرة عـلى صـنع أنـوا
المـواد الكـیـمیـائـیة، وتـسـریـع انـتـاج اللقـاحـات الطـبـیة، 

  .لـوثوتـنـظـیف المـیاه واألراضـي التـي تـعـرضـت للتـ
  

  الصـدمـة الثـقـافـیة
فـقـبل نشـر تـفـاصـیل ... المشـكـلة تحـولـت مـن وجـھ إلى آخـر

، كـانـت أحـادیـث Scienceمجـلة ھـذا اإلنجـاز عـلى صـفـحـات 
وبشـكل خـاص الدیـانات السـماویة (مـمـثـلي األدیـان المخـتـلفة 

خـلق "طـلق عـلیھ تـجـزم بعـدم قـدرة اإلنسـان عـلى مـا ی) الثـالثة
 مـا الذي یمكـن أن یـبـتـكـره رجـال الدیـن اآلن؟ أول مـا "...الحـیاة

ـن أھـمـیة مـا قـام بـھ فـیـنـتر لجـؤوا إلیـھ كـان التـقـلیـل م
  وأصـدقاؤه بـقـولـھـم إنـھ لم یخـلق الحـیاة بـل قـام بتصـنیع المحـرك

  

 لخـمسـة عـشر عـامًا، تـابع كـریغ فـینـتر حـلمـھ الخـاص بصـنع 
ومن ثـم ) أو مجـموع المعـلومات الوراثیة لكائن حـي(جـیـنوم 

اآلن، یـبدو أنـھ تمـكـن مـن ... ـناعـیةـطصااستـخـدامھ لبـناء حـیاة 
ى تحـقـیق ھـذا الحـلم؛ فـقد قـام بتـشـكـیل الجـیـنوم ونـقـلھ بنجـاح إل

  .بكـتـیریا كـان قـد أزال مـنھـا الحـمض النـووي الطـبیعـي
  

الفـضـل فـي ھـذا اإلنجـاز العـلمي المدھـش یعـود إلى كـل مـن 
 Clyde وكـالیـد ھـتـشـنـسـون Craig Venterكـریغ فـیـنـتر 
Hutchinson و ھـامـلـتون سـمـیـث Hamilton Smith 

ین في مـعـھـد جـون كـریغ العـامـلعـلمـاء البـبولـوجـیا الجـزیئـیة 
 إنھـا الخـلـیة «... فـیـنـتـر بـوالیـة مـریالنـد األمـریكـیة

 »االصـطـناعـیة األولى التـي یـتم تصـنیعـھـا مـن قـبل اإلنسـان 
 ونحـن نصـفـھـا باالصـطـناعـیة ألنـھـا تضـم «یوضـح فـیـنـتر 

نا بانشـائـھا باسـتخـدام كـروموسـومات اصـطـناعـیة بالكـامـل، قـم
  أربع زجـاجـات تحـتوي عـلى أربعـة مـواد كـیـمیائـیة مخـتـلفة؛

  
ھكـذا صـورت مجـلة 

The Week 
البریطـانیة العـالم 
كـریغ فـینـتر بعـد 

اإلعالن عن اإلنجـاز 
العـلمي الكـبیر؛ 
صـورتھ كـعـالم 

مجـنون مـثل أولئك 
الذین نشـاھـدھم في 

الرسوم أفـالم 
 .المتحـركة
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" وعـاء"ھ فـي  ثـم أدخـلفـقـط؛ أال وھـو الحـمض النـووي ومـن
لیـوم أن مـا تـبـقـى لكـنـنـا نـدرك ا... مـوجـود أسـاسـًا في الطـبیـعـة

واحـدة أمـام العـلمـاء، مـھـما كـان معـقـدًا، مـا ھـو إال خـطـوة 
وھـو .. .امـل في المخـتـبرات العـلمیـةتسـمح بإنشـاء كـائـن حـي كـ

   .مـا بـدأ البعـض في اإلشـارة إلى مخـاطـره المحـتـمـلة
  

  المحـددات والمخـاطـر
تـنـشـأ مـن وقـوع ھـذه المعـارف مـاذا عـن المخـاطر التي قـد 

والتكـنـولوجـیا في أیـد إجـرامـیة أو إرھـابـیة؟ حـتـى اللحـظـة، مـن 
الصـعـب التـفـكـیر في أي اسـتـخـدامات سـلبـیة؛ فـخـطـوات 
العـمـل التي تسـبق الوصـول إلى النـتـائج المطـلوبة خـطـوات 

 اسـتـعـمـالھـا كـسـالح معـقـدة للغـایـة كـي یصـبـح مـن الممـكـن
فـتصـنـیع البكـتـیریا االصـطـناعـیة التي عـمل ... بیـولوجـي مـثـًال

عـلیھـا فـیـنـتـر تكـلف نحـو أربعـین مـلیون دوالر وجـھـد عـشـرین 
باحـثـًا عـلى أعـلى مسـتـویات التخـصص العـلمـي لمـدة زادت عـن 

یرة یـتوجـب تجـاوزھـا  ھـناك صـعـوبات كـبـ«... عـشـر سـنـوات
  قـبل أن یصـبح بمـقـدور الھـندسـة الجـیـنـیة إعـادة تصـمـیم أو

ھـكـذا بـدت خـالیا البكـتیریا الصـناعیـة بعـد 
  ھـذه...انـتھـاء العـمل عـلى تصـنیعھـا

 التي ال یوجـد لھـا أي أسـالف على ،البكـتیریا
  . الفـوراإلطـالق، بـدأت في التكـاثـر على

ة  الطـبیعـي مـن نواDNAالعـلماء قـام بإزالة الـ 
  خـلیة البكـتیریا

الحـمض النووي الجـدید بدأ في العـمل وفي إدارة    مـصنع في المخـتبرDNAوفـي مكـانـھ تـم نـقـل 
  حـیاة البكـتـیریا؛ بمـا في ذلك التكـاثـر

  البكـتیریا االصـطـناعـیة
Mycoplasma Mycoides  

JCVI-syn1.0  

  تــم تـصـنـیـعـھ
بـــدایــة  مـــن 
اسـتخـدام مواد 

  كـیمیائـیة

   االصـطـناعيDNAالـ 
  

 طـبیعـي لبكـتیریا DNAتـم بـناؤه بـنسـخ 
Mycoplasma Mycoides.  

  
المـواد المسـتخـدمة تـم تجـمیعـھا كیـمیائـیًا 

  .في المخـتبر
دد مـتـقـابالت قواعـد مـلیون ھـو عـ(

  ...الحـمض النووي االصـطـناعـي
 مـلیارات ھـو عـدد مـتقـابالت قـواعـد 3

 ).الحـمض النـووي لدى اإلنسـان

  وحـدة

  أجـزاء  خـلیة بكـتیریا  مصـنع في المخـتبر DNA  مسـتعـمرة مـن البكـتیریا
  DNAالـ 

  أھـداف التجـربة
  

بإدخـال المعـلومات المـطـلوبة في 
  :وم، مـن المـمكـن دفـع البكـتیریا لــنـالـجـی

   إنـتاج لقـاحـات وأدویـة-
  وـلجاص ثاني أكسـید الكربون من ا امـتص-
  النـفـط" أكـل "-
 تـنـظـیف البحـار والیابسـة مـن مـواد -

     سـامـة
 . إنـتاج وقـود بـیولوجـي-
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بل خـمسـین ألف أدت إلى انقـراضـھ مـن آسـیا قـاألسـبـاب الـتي 
  .عـام ومـن أوروبـا قـبل ثـالثـین ألف عـام

كـائـن بكـتـیري أو " خـلق"األكـثر إثـارة للقـلق ھـو إمكـانـیة 
فـیروسـي جـدید یـكـون قـادرًا عـلى نشـر مـرض قـاتـل لن یكـون 

لھـذا، مـا ھـو أھـم ... بإمـكـانـنـا وقـفـھ والتصـدي لھ عـلى الفـور
رجـال العـلم  الرؤیـة الدیـنـیة و أصـحـاب بـین،ـاظـراتمـن المـن
لكـن عـلیـنا  ...  ھـو الحـذر خـالل إجـراء ھـذه التجـارب،والبحـث

في تـوقف أن نـتـذكـر أن قـطـار العـلوم لـن یـتـوقـف، فـھـو لم ی
  .زمـن غـالیـلیو ولن یجـبره أحـد عـلى التـوقـف اآلن

  

  أو تصـنـیعـھ مـنـیـنـوم كـائـن حـي بالكـامـل أو خـلط ج
 أسـتـاذ عـلم الوراثـة Paul Keim یـؤكـد بول كـیـم » العـدم

  ةــلـمج... Northern Arizonaعـة ــامــي جــالجـزیـئي ف
The Economist اخـتـتـمت مـقـالھـا عـن ھـذا المـوضـوع 

لـنا ھـذه العـلوم إلى بعـث بالتسـاؤل عـن إمكـانـیة أن تـوصـ
الدیـناصـورات وإعـادتھـا للحـیاة عـلى كـوكـبـنا؛ أو مـا ھـو أكـثر 

ذي قـام ضـول، أن توصـلـنا إلى بعـث النـیانـدرتال الـإثـارة للف
تخـطـیط الجـیـنوم الخـاص بھ ھـذا العـام فـریق مـن العـلمـاء بـ

  رفـةـسـان الحـدیـث لمعلتحـدیـد االخـتـالفـات بـینھ وبـین اإلن
  

بصـورة الغـالف ھـذه، أعـلنـت المجـلة 
  األسـبــوعـیة البـریــطـانـیـة الشـھـیـرة

 The Economist  تـمكـن فـریق
العـلمـاء األمـریكـي مـن صـنع الحـیاة 

  .اصـطـناعـیًا
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القـمر وسـحـره خـصـوصـًا مـن مـنا ال یعـرف األشـعـار التي تـم نظـمـھـا حـول 
 روایـات)  السـینماعـلى شـاشـات (شـاھـدومـن مـنا لم یـقـرأ أو ی... ھلاكـتـمعـند ا

، أو ال المسـتذئـبین  اكـتـمالھ؛ مـثلد عـن شـخـصـیات كـثـیرة تظـھـر عـنأو أفـالم
  .كمصـاصـي الدماءعـند ظـھوره تظـھـر إال في اللیـل 

  
لكـن ھـذه لیسـت األمـور الوحـیدة المـرتـبـطة بـجـارنا األقـرب، فـھـناك مـن یؤمـن 

ل ھـذا الجـرم السـماوي، أقـل مـا یمـكـن وصـف بصـحـة قـصـص مخـتـلفة حـو
... الكـثـیـر مـنھـا بالمسـتحـیل أو السـخـیف أو حـتى المخـالف للمـنطـق السـلیم

بحـدوث كوارث طـبیعـیة كـالزالزل مـثال؟ وھـل ھـو مسـؤول قـمرنـا فـھـل یـتـسـبب 
 دوره فیما یتعـلق ما العـدوانیة لدى بعـض الحـیوانات؟ وسـماتعـن ازدیاد ال

  بالحـمل والوالدة؟
   

 أسـاطـير القـمر أسـاطـير القـمر
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 محـقـق الشـرطـة Andy Parr، قـام آنـدي بـار 2007عـام 
 اتتعـزیـزبطـلب البـریطـانیة في مـقـاطـعة سـاسكـس بـبـریطـانـیا 

 في اللـیـالي التـي  األمـن التـي تـنـفـذ الدوریاتقـواتلإضـافـیة 
تـرتـفـع ) كـما صـرح(عـنـدمـا  یكـون فـیھـا القـمـر مـكـتـمـًال؛
 اعـتمـادًا عـلى خـبرتي التي «... نسـب الجـرائـم واالعـتـداءات

قـال أمـام  »تصـل إلى قـرابـة عـشـرین عـامـًا كـمـوظـف عـام 
 یمـكـنني تأكـیـد أنھ في اللیـالي التـي یكـتمـل « BBCكـامـیرات الـ 

فـیـھـا القـمـر، نحـن نـلتـقـي بأشـخـاص ذوي تصـرفات غـریـبة أو 
ـذا ـكـد ھ مـن أأول بـار لـم یـكـن... »عـصـبیة أو مشـاكـسة 

ـبر فـقـد حـاول عـالم النفـس األمـریـكـي آرنـولد لـیاألمـر، 
Arnold Lieberقـبـلھ بـثـالثـین سـنة؛ رأي إثـبات ھـذا ال 

 ألف حـالة اعـتـداء في 11بـتـسـجـیل أكـثـر مـن عـنـدمـا قـام 
 وفـق –أغـلـبـیة ھـذه الحـوادث ... فـلوریـدا خـالل خـمسـة أعـوام

ي لـیالي القـمر المـكـتـمل أو  وقـعــت ف–المعـلومـات الـتي نشـرھـا
لیـس ھـذا وحـده مـا أشـارت إلـیھ .. .سـاعـات التـي سـبـقـتـھـافي ال

؛ فـقـد أكـد فـریـق مـن أطـباء جـامعـة برادفـورد دراسـاتبعـض ال
  ،1999 إلى 1997 مـن عـام اسـتـمر بحـثاالنجـلـیـزیـة بعـد 

  

ھـنـاك مـن یـؤكـد أن القـمـر المكـتـمل یحـفـز 
العـدوانـیة لدى الحـیوانات، التـي تقـوم 
بالتـنـفیـس عـن ھـذا الشـعـور باالعـتداء عـلى 

  .یقـابلـھـا) أو شـخـص(أي شيء 

 حـالة عـض، أن احـتـمال 1600ـامـوا خـاللھـا بـدراسـة ق
ـرتـفـع إلى الضـعـف عـندما یالتعـرض لعـضـة مـن حـیوان مـا 

ھـذه النـتـائج لـم تـتـمـكـن .. .ـقـتـرب مـن مـرحـلة البـدر الكاملن
مـن إقـناع المجـتـمع العـلمي؛ وذلك لوجـود الكـثـیر مـن الثـغـرات 

 Ivan، قـام الباحـثـون إیـفان كـیلي 1996العـام في ... فیـھـا
Kelly وجـیمس روتـون James Rotton وروجـر كـلفـر 

Roger Culver مـن الدراسـات التي نـشـرت 100 بفـحـص 
حـول التأثـیر القـمري، ومـا عـثـروا عـلیھ كـان أن ھـناك دائـمًا 

ـقـابل كـل بحـث إضـافـة إلى أنھ م... أخـطاء منھـجـیة وإحـصـائـیة
  .یـؤكـد وجـود ھـذا التأثـیر، ھـناك بحـث أو أكـثـر یـنـفـي وجـوده

  *جـرائـم بال تـوقـف... ريف وقـت اكـتـمال القـم*
یـقـال إن مـرحـلة البـدر تحـفـز وقـوع الجـرائـم والتصـرفات غـیر   

عـل الحـیوانات وھـناك مـن یعـتـقـد أن تـلك المـرحـلة تـجـ... االجـتـماعـیة
  .عـدوانـیة بصـورة كـبیرة

  خـطـأ: اإلجـابـة
في الحـقـیـقة، نـتـائـج األبحـاث حـول ھـذا المـوضـوع مـتـناقـضـة؛ فـأمـام 

  . كـل بحـث یخـرج بـنـتائج إیجـابـیة ھـناك بـحـث یخـرج بـنـتائج سـلبـیة
  

  ربمـا لھـذا یسـبب نوعـًا مـنقـریب جـدًا، و
  ھـل بـمـقـدور القــمـر... اإلزعـاج للبعـض

  التـسـبب فعـًال بـوقـوع زالزل؟
  .الـنـقاش ال یـزال مـسـتمـرًا
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، George Abellووفـق الفـلكـي األمـریكـي جـورج آبیل 
فباعـوضـة تھـبط عـلى ذراع أحـدنا یكـون لھـا قوة جـاذبـیة مـؤثـرة 

  .عـلینا أكـثر مـن تأثـیر القـمر
  

  ؟ ومـاذا عـن الزالزل
ضـرب درجـة  9.2، زلزال بلغـت قـوتـھ 1964 مارس 27

 بسـبب الزلزال ًا شـخـص130 إلى مـقـتل أدىأالسـكا مـا 
الھـزة بـدأت في سـاعـات الصـباح .. .والتسـونامي الذي تـبعـھ

 دیسـمـبر 26... األولى، عـندما كانت المـیاه في حـالة المـد
 درجـة ضـرب سـاحـل 9.1زلزال بلغـت قـوتـھ ، 2004

سـومطـرة وأدى إلى ظـھـور مـوجـة تسـونامـي تسـببت بمـقـتل 
بـدأ ذلك في الصـباح؛ إال ...  دولة14 ألف شـخـص في 250نحـو 

ھـل ھـذه ... ن القـمر المكـتـمل كـان ال یـزال ظـاھـرًا في السـماءأ
نورثامـبتون   لیس وفـقـًا لرأي باحـثي جـامعـة مـجـرد صـدفـة؟

البریطـانـیة الذي یؤكـدون أن القـمر المكـتـمل بـتسـببھ بالمـد 
والجـزر یـؤدي بصـورة مـتـناوبـة إلى زیـادة أو تخـفـیف قـوة 

واقـعـة عـلى قـاع البحـار والمحـیطـات، مـا یتـسـبب الضـغـط ال
المشـكـكـون بھـذه النـظـریة یـذكـرون الجـمیع ... بـوقـوع الزالزل

  . مـرة مـن كـتـلة األرض80بأن كـتـلة القـمر أقـل بقـرابة 
  

  املـد واجلـزر

صـور، كـان مـن الصـعب ـفي الكـثـیر مـن الحاالت، وعـلى مـر الع
 سـواء الجـسـدیة أو النفـسـیة، كاالكـتـئاب ،فـھـم بعـض األمـراض

أو الشـك المرضـي أو الصـرع، لھـذا تـم نسـبھـا دائـمًا إلى 
" الجـنون"امة بـوھـناك مـن ینسـب ما یـسمـى بصـورة عـ.. .القـمر

ھـذا لیس أقـصـى ما تـخـیلھ البعـض، ... إلى إحـدى مـراحـل القـمر
 في والیة بیـھـار Patna Medical Collegeفأطـباء مسـتـشـفى 

حـالة قـام فیھـا أشـخـاص بمحـاولة  800الھـندیة قامـوا بـدراسـة 
  وأعـلنوا أن معـظـمھـا وقـع1979 و1976تسـمیم أنفسـھـم بین 

كـذلك، ھـناك مـن یقـول إن السـوائـل في ... في فـترة اكـتمال القـمر
أجـسـادنا تـتـأثـر بالقـمر كـما تـتـأثـر میـاه البحـار والمحـیطـات بھ 

  ھـذه الروایات لیسـت صـحـیحة،... في ظـاھـرتي المـد والجـزر

ر القـمر عـلى تأثـيـ
  احلـياة اجلـنسـية

  
مـنذ زمـن البـابلـیین، سـاد اعـتـقاد بأن 
... القـمر یـؤثـر عـلى خـصـوبة المـرأة

وبعـد أكـثـر مـن ألفـي عـام، ھـناك مـن ال 
أحـد المؤمـنین ... یـزال یـؤمـن بھـذا األمـر

بھـذه النـظـریة الطـبیب النـفسي البولـندي 
 الذي Eugen Jonasیوجـین جـوناس 

الذي قـال إن حـدوث الجـماع في مـرحـلة 
معـیـنة خـالل دورة القـمر یـؤدي إلى 
الحـمل حـتى إذا كـانـت المرأة تعـاني 

وكـذلك وفـقـًا آلراء جـوناس، ... العـقـم
مـن الممكـن القـیام بالعـكس؛ فمـمارسـة 

أخـرى مـن الجـنس في مـراحـل محـددة 
 أي أن بمـنع الحـمل، یـلةدورة القـمر كـفـ
  . وسـیلة لتحـدید النسـلھـذا األسـلوب یعـد

الحـقـیـقـة أن المجـتـمع العـلمي یرفـض 
ھـذه األفـكـار بصـورة قـاطـعـة لعـدم وجـود 
أي براھـین تـثـبتـھـا أو حـتى تضـع بعـض 
الشـكـوك التي مـن الممكـن اسـتخـدامھـا 

  العـلمـاءضـعـھـایلھـذا ... لصـالحـھـا
وى األسـاطـیر ـ في مسـتوالمخـتـصـون

  .المـدنیة

ل ـوائـ الس..).اـسـرنـف(ل اـشـان میـل سـبـد في جـاع المـفـارت
كـما ھـو الحـال ة ـركـ الحةرـت حـسـنا لیـامـسـجالتي تضـمھـا أ

أن ب، ـعـن الصـذلك مـ ول؛اتـطـیـالمحالبحـار واه ـیـممـع 
  .زرـد والجـمـالتـتـأثـر ب

  *ارتفـاع معـدالت اسـتهـالك الكحـول*
 یزید خـالل فـترة اكـتمال یـقـال إن استـھـالك المشـروبات الكـحـولیة  

  . المـروریة الحـوادثزیادة، ما یـؤدي إلى القـمر
   جـداًخـطـأ: اإلجـابـة

... یـؤكـد العـلماء أن مراحـل القـمر ال عـالقة لھـا بالمـوضـوع
الحـقـیقة أنھ یجـب عـلى الجـمیع أن یـتحـمل المسـؤولیة في ھـذا 

  . األمـر وأال یضـع اللوم عـلى خـرافات ال أسـاس لھـا
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الحـكایا المـرتـبطـة بالقـمر لیـسـت دائـمـًا ذات أھـمـیة عـالمـیة كـمـا ھـو الحـال 
" فـردیة"مـع الزالزل أو األمـراض الجـسـدیة والنفـسـیة، فـھـناك جـوانـب أكـثـر 

ین ھـناك مـن یـنصـح أصـدقـاءه الذ... في بعـضـھـا؛ مـثـل مـا یخـص الشـعـر
كـجـفاف الشـعـر وتجـعـده وصـعـوبة (یعـانون مـن مشـكـالت خـاصة بشـعـرھـم 

إذ أنـھ سـیـنـمو أكـثـر  ؛بـقـص شـعـرھـم في فـتـرة اكـتـمال القـمـر) تسـریحـھ
 كـما ذكـرنا –الحـقـیقـة أنھ .. .جـماًال وصـحـة وسـیـبدو دائـمـًا في أفـضـل حـالة

ـر ضـعـیف جـدًا عـلى األرض، وبالتـأكـید مـتـناھـي الصـغـر  تأثـیر القـم–سـابقـًا 
لھـذا مـن الواضـح أن الشـعـر لن یـتـغـیر مطـلقـًا إذا ... في تـأثـیره عـلیـنا نحـن

  .قـمـتـم بقـصـھ أو إزالتھ بالكـامل في وقـت ظـھـور البـدر أو الھـالل أو غـیرھـما
ر القـصـة األكـثـر سـخـافة فیـما یـرتـبط في الخـتام، یتـوجـب عـلیـنا أن نـذكـ

باإلنسـان والقـمر؛ ھـناك مـن یشـكـك في ھـبوط نـیل آرمـسـترونغ وبـاز ألدرین 
الحـقـیقـة أن أقـل مـا یمكـن وصـف مـن ... 1969عـلى سـطح القـمر عـام 

ـورات یواصـل نشـر ھـذه التـرھـات بھ ھـو أنـھ جـاھـل ال یـقـرأ وال یـتـابع التط
ھـل كـان االتحـاد السـوفـیاتي لـیـتـرك ھـذه الفضـیحـة ... المتسـارعـة في العـالم

؟ ثـم ھـل كـافة أرجـاء األرضمـن دون نشـر تـفـاصـیلھـا في ) لو كـانـت حـقـیقـیة(
ن بالصـور التي التـقـطـتھـا مـركـبات وأقـمار اصـطـناعـیة ب المتشـكـكـوذـّیكـ

والتي أظـھـرت بوضـوح وجـود المركـبات ت فـضـائـیة مخـتـلفة تـابعـة لوكـاال
  ؟ حـتى اآلنالتي اسـتخـدمت للھـبوط عـلى سـطـح القـمر

  ال يوجـد ما يسـمى
  الوجـه املظـلم للقمر

  
بسـبب مـا یمكـن وصـفھ بالدوران 

 حـول ةدوركـمل المـتـزامـن، فإن القـمر ی
في نفـس الوقـت الذي یكـمل فـیھ محـوره 

أننا نرى : النتیجـة... دورة حـول األرض
 الوجـھ اآلخـر یبقى... وجـھـًا واحـدًا للقـمر

خـفـیًا لنا، لكـنھ یتـعرض أیضـًا لنـور 
  .الشـمس لھـذا ال یمكـننا وصـفھ بالمظـلم

" الغـامض"نـتیجـة لوجـود ھـذا الجـزء 
مـن القـمر، فإن القصص بدأت تحـاك 

ظـھـور روایات حـول أھـمھـا ... حـولھ
وجـود قـاعـدة لكـائـنات ذكـیة عـلى ظـھـر 

دھـا مـن قـبل القـمر، ولجـعـل إمكـانـیة رصـ
البشـر أمـرًا مـسـتـحـیًال، فـقـد اخـتارت 
تـلك الكـائـنات الجـانـب الخـفي مـن 

ھـناك أیضـًا مـن یؤكـد أن سـبب ... القـمر
توقـف الرحـالت المأھـولة إلى القـمر ھـو 

...  تلك القاعـدة17رؤیة رواد أبولو 
: اإلجـابة عـلى ھـذه القـصـص بسـیطـة

الصـور التي تـم التـقـاطـھـا ف... تـرھـات
للجـانب الخـفي تظـھر أنھ لیس أكـثر مـن 

كـما ھـو الحـال تـمامًا ... صحـراء قاحـلة
وال توجـد أي ... مـع الوجـھ الذي نـراه

  .قـواعـد ھـناك

مـراحـل القـمر  إن یـقـال
یمكـن أن تـؤثـر عـلى 

  .أسـواق المـال
  

 ال أدلة: اإلجـابـة
   األمر هـذاثـبـتت

  
یة ـالـد مـوائـدة عـاھـلمش
تة ـــابـــثوة ـــوســمـلـم
، فإن لــ األجةـلـویـوط

مـا تحـتاجـھ ھـو العـمل 
ت ـالمخـلص والجـاد لوق

اتـباع خـرافات ... طـویل
دورات القـمر لن یجـلب 

  . لك أي مـنفـعـة
  

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 30 www.sci-prospects.com July - August  2010 

 
 

  
 
 
 

... ھـذا الھـاتف الجـدید یضـم المواصـفات التي طال انتظـارھـا مـن شـركة عـریقة مثل موتوروال
داخـلیة التي تصـل إلى  میغابیكسیل وبذاكـرتھ ال8 إنش وبكـامیرتھ ذات الـ 4.3فبشـاشـتھ التي تبلغ 

8Gb 16 والتي یضـاف إلیھاGb عن طریق بطاقة MicroSD ) الشركة تقـدم بطاقة
الجھـاز یعـتمد في ... ، فھـو یعـد مـن أفضـل الھـواتف الذكـیة المتوفرة اآلن)مع الجـھاز 16Gbبـ 

  .GPS وWiFi ویضـم الخـدمات الرئیسیة مثل Android 2.1عملھ على نظام التشـغـیل 

PROSPECTS 
OF SCIENCE 

قارئ الكـتب اإللكـترونیة ھـذا یتـمیز 
... ـدید مـن المواصـفات الجـیدةبالع

 إنش 6الشـاشة الرئیسیة تـبلغ 
وتعـمل باسـتخـدام الحـبر 

یعـمل باالعـتماد على ... اإللكـتروني
 ویحـوي Androidنظـام تشـغـیل 
 یمكـن زیادتھـا 2Gbذاكـرة تـبلغ 

باسـتخـدام بطـاقـة ذاكـرة مـن نوع 
microSD ... إضـافة لقـراءة

للمسـتخـدم االسـتماع الكـتب، یمكـن 
إلى الموسـیقى، الربط باالنـترنت 

 ومشـاھـدة WiFiعـن طـریق الـ 
األفـالم عـلى الشـاشـة السـفـلیة 

  .المـلونة
  

  

Alex eReader 

ز بمواصـفات تؤھـلھـا ھـذه الكـامـیرا الجـدیدة تتمـی
ة لالسـتخـدام خـالل كي تـكـون األداة المفـضـل

الرحـالت في أي ظـروف جـویة؛ فـھي مضـادة للماء 
الكـثافة الرقـمیة ... وللصدمات وللتجـمد وللغـبار

 میغـابیكسـیل ویمكـننا 12.2لصـورھا تصـل إلى 
بصـریًا بمقـدار خـمس ) Zoom(تكـبیر الصـورة 

 یمـكن ... إنش2.7ـبلغ قـیاس شـاشـتھـا ی... مرات
كـذلك تسـجـیل فـیدیو باسـتخـدام ھـذه الكـامـیرا؛ إذ 

 30إلى  )Frame Rate  (رـدل األطـمعیـصل 
حـجـم ذاكـرتھا الداخـلیة ...لقـطـة في الثـانیـة

صـغـیر جـدًا، لذلك سـیكون ضـروریًا إضـافة بطـاقـة 
  .SDHC Memory Cardذاكـرة مـن نـوع 

FujiFilm FinePix XP10 

 

ھـاتف ذكـي جـدید مـن شـركة سـوني إریكسـون تحـاول 
... معـھ العـودة إلى سـوق كـانت الرائدة فیھ قـبل سـنوات

 Android یعـتـمد عـلى نظـام التشـغـیل لجـدیدالجـھاز ا
OS 1.6إنش وكـامـیرا تبلغ 4یقـدم شـاشـة تـبـلغ  و 

 الجـھـاز یحـوي ... میغابیكسـیل8افـتھـا الرقـمـیة كـث
 یمكـن زیادتھـا باسـتخـدام بطـاقة 1Gbذاكـرة تـبلغ 

الشركة تقـدم بطاقة  (microSDذاكـرة مـن نوع 
 GPS والـ WiFiرغم وجود الـ ... ازمع الجـھ) 8Gbبـ 

  . إال أنھ من الغـریب غیاب جـانـب بسیط كالرادیو
 
  

Sony Ericsson XPERIA X10 

تف جـدید تضـمـھ شـركـة ھـا
Appleإلى مجـموعـتھا الناجـحـة .  

یضـم عـددًا مـن الجـھـاز الجـدید 
المواصـفات التي كـانت غائـبة في 
سـابقـیھ؛ فـھـناك مـثال الكـامیرا 
األمامـیة التي یمكـن اسـتخـدامھـا في 

أما ... محـادثات الویـب المرئـیة
الكامیرا الرئیسیة، فتصل كثافتھـا 

...  میغابیكسیل5الرقـمیة إلى 
الھـاتف یعـمل باالعـتماد عـلى معـالج  

Apple A4 1GHz ونظـام 
  .iOS 4التشـغـیل الجـدید 

المشكلة األسـاسیة التي سیواجھھا 
المستخدمون ھي أن الجـھاز یعـتمد 
عـلى بطاقة ھاتف من نوع 

MicroSIMفـقـط .  
  

HTC Desire 
الشـركة التایوانیة تحـولت بالفعـل إلى المنافس األقـوى في أسـواق 

ھـذا الجـھـاز، الذي عـده الكـثـیرون ... الھـاتف الذكـي حـول العـالم
 Androidاألفـضل ھـذا العـام، یعـمل باالعـتماد عـلى نظـام التشـغـیل 

OS, v2.1 ومعـالج Qualcomm Snapdragon 1GHz ...
 32Gb یمكـن زیادتھـا حـتى 1Gbالجـھـاز یحـوي ذاكـرة تـبلغ 

الشركة تقـدم بطاقة  (microSDباسـتخـدام بطـاقة ذاكـرة مـن نوع 
 وتحـدید المواقع الجغـرافیة WiFiالـ  خـدمتا... مع الجـھاز) 4Gbبـ 

GPS متوفـرتان وبھ رادیو FM.  
 

Apple iPhone 4 

Motorola Doid X 
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كلة ـلكن المش... اوزھاـتجلھا وـبل حـًا في سـمیعـب أن نفكر جـعاب التي یجـالصكالت وـدید من المشـد العـنا توجـتمعاتـفي مج
ل ـم إیجاد الحـمن ثا وـدھـدیـول الى تحـینا الوصـلـعدة وـ واحيـرى ھـب أخـاعـكالت ومصـد مشـلى توالإیقیة التي أدت ـقـالح

 .اـھـب لـالمناس
ا على ـرادھـقول أفـول عـوار التي ُبنیت حـلف األسـھا من خـراجـإخنا وـاتـتمعـویر مجـو تطـر فیھ ھـب أن نفكـم ما یجـإن أھ

 .لاوـروج منھا حتى وإن حـرد بالخـماح ألي فـلت دون السـرون خـدى قـم
یھ ـل إلـع ما وصـى مـبدالھ بما یتماشـتـار منھا واسـد والضـبائـة الـمل على إزالـب أن نعـرفة؛ یجـعـادر المـاألفكار ومصالعادات و

 .ورـطـة والتـرفـلم والمعـعـضارة والـن الحـنین مـد آالف السـري بعـ البشجـنـسال
ت ـتضـ إذا اق–ویرھا أو إلزالتھا ـینھا أو لتطـسـلیھا لتحـل عـمب أن نعـاط التي یجـقـدقة النـدد بـلینا أن نحـلق عـذا المنطـن ھـم
ما ـولیس ك... ريـكـاري والفـضـالحلمي وـتواه العـو مسـر ھـن آخـًا عـمعـتـمیز مجـا یـدد أن مـأن نحً  بدایةلینا ـع... -ة ـاجـالح
یكونان ـذین العاملین سـقیقة أن ھـفال حـدم إغـتوى اإلقتصادي؛ مع عـلمسبیعیة واـادر الطـي المصـض بأن المیزة ھـد البعـقـتـیع

 .اعدة لیس أكثرـوامل المسـمن الع
  . المتوخاةنتائجالول الى ـث والوصـذا البحـار ھـدید مسـل تحـروریة بل فائقة األھمیة من أجـدیث ضـذه البدایة في الحـأعتقد أن ھ

 قـیدعھ ـ وضلم یتـموارث ـتـو مـا ھـقي وبین مـلمي ومنطـو عـلینا أن نفرق بین ما ھـرفة عـادر المعـن مصـدیث عـند الحـع
وط ـطـظورة أو خـق محـد مناطـال توج... ةـث والدراسـتوى البحـوق مسـناك أموٌر فـب أال تكون ھـیج... ة والنقاشـالدراس

ن ـر؛ من أیـظـذا الحـدر ھـح مصـكل واضـدد بشـینا أن نحـلـین، فعـتمع معـكم واقع مجـودة بحـوجـل مـوإذا كانت بالفع... مراءـح
 لماذا؟... ذه السلطة على فكر وحیاة أفراد المجتمع وـعھ ھـص الذي وضـخـدر أو الشـق المصـتحـل یسـھعھ؟ وـاء؟ من وضـج

توى ـیر أو تدقیق بمحـ تفكة أوـقائق دون دراسـكار وآراء وحـبولھم ألفـو قـتمع ھـیب أفراد أي مجـطر ما یمكن أن یصـإن أخ
 ).یقةـقـأو ما ُیقّدم على أنھ ح(یقة ـقـالفكرة أو الرأي أو الح

لى إؤدي ـاس الذي یـو األسـكر المعرفة ھـف... بب ھو غیاب فكر المعرفةـ السلبیة الفكر؟ـمعات سـتـلى تكوین مجإما الذي یؤدي 
 .مودـع دون جداـة واإلبـلیل و الدراسـمعات قادرة على التحـتـلق مجـخ
 

 رفة؟ـكر المعـو فـلكن ما ھ
ذه ـ ھتـقـییـدتلفة دون ـقول مخـیع مداركھ في حـلوم االنسان وتوسـبة في زیادة عـود الرغـو وجـود بفكر المعرفة ھـالمقص
  .باٍب منطقیةـبب أو أسـنھا دون سـیـوض في أموٍر بعـبقة تمنعھ من الخـ بآراء مسعـارفلوم والمـالع

لھم قادرین على ـعـیجـو الذي سـن التطور وھـتمكنھم مـیكون األداة التي سـتمع، سـة، عند توافره لدى أفراد أي مجفكر المعرف
دارس ـمولول عملیة ـل حـكـ شعـلىدیدة ـلى إبداعات جإالوصول م وـیطة بھـقائق المحـلیل الحـبیئاتھم وتحة ظروفھم وـدراس

  ویةـمالیات اللغـدودًا بالجـ یكون محیجـب أالالثقافي اإلبداع العقلي و... میعـیر الجـیة مبدعة ومنتجة فیما فیھ خـفكریة ثقاف
مي ـو اإلبداع العلـات ھتمعـنى المادي، اإلبداع الذي یثري المجـتج بالمعـیر المنـكال الفن غـعار والروایات وغیرھا من أشـواألش
ر على ـابي المباشـیجعروا بالفرق اإلـسوه ویشـتمع أن یحـأفراد المجو الناتج الذي یمكن لبقیة ـرى، ھـأو، بكلماٍت أخ المادي

  وفـوس... ناـتمعاتـول إلیھ بتنمیة المعارف العلمیة والعملیة في مجـن الوصـذا اإلبداع یمكـھو... یقھـقـیاتھم الیومیة عند تحـح
   

  

 فكر املعرفة
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اث في ـز أبحـیة ومراكـقافـن الطبیعي والدة مراكز علمیة وثـبح مـیصـكر المعرفة فإنھ سـتمع فـول الى مجـند الوصـھ عنرى أن
  .تمعـات المجـاحـاركة في نجـ في المشیرغبـمیع سـوعي؛ ألن الجـٍل طـكـوبش... تمع أنفسھمـتمع بأیدي أفراد المجـالمج

  
اآلن ن ـل الزمـامـتثمار عـسفـي اواعٍ  فعلینا أن نبدأ درٍك  وـقٍف، مـتمٍع مثـاء مجـبإنشاصة ـذه الرؤیة الخـقیق ھـل تحـمن أج

 .یرـدون تأخمـن و
مل على تطبیقھا لفترة زمنیة ـعة أفكار والعـرد اقتراح بضـمح في العیش فیھ وبھ بمجـتمع الذي نطـاء المجـل یمكننا إنشـھ
 نتائج؟ذه الـدودة وانتظار النتائج أو بوادر ھـمح
 ...بة لوضعھا وتطبیقھاـلق البیئة المناسـمل على خـب أن یتم العـ یجالمطـروحـة ھـناطوات ـفالخ"... بالطبع ال: "ابة ھيـاإلج

ل ـاح كـفل إنجـج تكـالة نضـول الى حـل الوصـن أجـنوات مـتد لسـایة مكثفة وزمن یمـتاج الى رعـطوات ھي عملیات تحـالخھـذه 
 .رھاـملیة بأسـاح العـ إنجمـن ثـوة ومـطـخ

زه ـب أن ننجـل الذي یجـمـالع... كوماتـؤولیة الحـس مسـؤولیة األفراد ولیـ مس- بالدرجة األولى-و ـذا البحث ھـ في ھأقـدمھما 
في راد الراغبین ـتوى األفـنجاز على مسو اإلـلوب ھـالمط... رتھـیاتھ وأسـ كٌل في دائرة ح؛نـیجب أن یكون عمًال نطبقھ نح

 .تمعاتھمـویر مجـتطبالتـالي التطور أوًال و
ة ـورًا بالمدرسـصـمح) تمعاتنا اآلنـدید من مجـائد في العـو سـكما ھ (بحـوم التعلیم؛ بمعنى أال یصـھییر مفـتغعـلینا أوًال 

امعة ـة أو الجـ المدرسغایة... رة وفي كل بیتـودة في كل أسـم التعلیم الذاتي موجـبح فكرة احتضان ودعـة وإنما تصـوالجامع
ل ـمـف والعلم، فإن عـقـثـتـو الـیاب الدعم الذاتي نحـند غـددة ولكن عـة بمجاالت محـاصـلومات الخـ من المعأدنـىد ـھي توفیر ح

ص ـخـو شـینتج عنھ ھـل ما سـفك... وم العلميـلیمیة التقلیدیة لن یؤدي الى إنتاج أيُ مبدع أو ُمنتج بالمفھـات التعـسـالمؤس
داع ـتـباھ أو ئ تطویر أدادون امتالكھ القدرة على) ذه المھمةـتوى إتقانھ لھـن مسـر عـض النظـبغ(مدرب قادر على أداء مھمة ما 

قائق ـم من المعلومات والحـول أن ناتج العملیة التقلیدیة للتعلیم لن یكون ذا كـن القـني عـوغ... ذا األداءـین ھـسـدیدة لتحـأفكار ج
ھ القدرة على ئم كافیًا العطاـذا الكـلن یكون ھة التقلیدیة وـالل فترة الدراسـص خـخـدمت للشـرى غیر تلك التي ُقـت أخاالـفي مج
م ـ كما نفھ–تمع الذي یعیش فیھ والذي ـص المجـًا تلك األمور التي تخـوصـصـلمھ خـن نطاق ما تعـارجة عـور خـلیل أمـفھم وتح

) رىـأو بیئات أخ(وامل بیئتھ ـلیل عـة و تحـقف؛ وھي دراسـھ غایة المثـاسـكون مبنیة على أسب أن تـ یج–لح الثقافة ـطـمص
 .تمعـالح المجـ كان ذلك في ص إذا-ةـاجـ عند الح-ا ـییرھـوامل وبالتالي تغـذه العـارات ھـل في مسـالقدرة على التدخو

ل فرد ـأن یعمل ك... یم فكر المعرفة لدى أبنائناـلتعلیم وذلك لتدعرة مع فكرة اـعامل األسـیة تـیفـیر كـیـتغ ھي الخـطوة األخـرى
اؤالتھ، ـابة على تسـول یتم باإلجـذا الفضـیع ھـجـفل؛ تشـل كل طـكم الطبیعة في عقـود بحـوجـول المـیع ورعایة الفضـجـعلى تش

... ھاإلـیعى ـلى الردود التي یسإول ـالزم لھ للوصم الـئلتھ وتقدیم الدعـیل أمام أفكاره وأسـع العراقـدم وضـث، عـھ على البحـضـح
ظیم ـیكون لھ عـلم سـب العـحالع وـاالطراءة وـرفة والقـفل على المعـث الطـفح... نوي والماديـم المعـو الدعـم المطلوب ھـالدع
م ـالفھة وـیل والدراسـلـى التحھ علـدرتـر قـویـور وتطـلى األمإره ـقة نظـریـیره وطـفكـلوب تـأسوه وـمـیة نـلـمـ في عرـاألث

 .یطة بھـل المحـللعوام
ر ـكـاء فـیز على إنشـعلینا الترك... فقط یةـیاسـكون إقتصادیة أو سـ تیجـب أاللول لھا ـاد حـب التفكیر في إیجـكالت الواجـالمش
  .بیعیةـنتیجة طـقائي كـكل تلـتأتي بشـالت سـكـة ببقیة المشـاصـلول الخـ أن الح–میعًا ـنرى جـوف  س–معھ رفة وـعـالم
  

 إیاد أبوعـوض
 

  "المھـاجـر" من مجـلة 8رقـم نشـر للمرة األولى في العدد 
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