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 محتویات العـدد
 2007  وبر أكت– سبتمبر

 16 العـدد رقـم –آفاق العـلم 

وجـدت دراسـة حـدیثـة أن 
ذكـور فراشـة القـمر 

 Blue Moonاألزرق 
Butterfly تـمكـنت من 

تـكـویـن مـناعـة ضـد 
 طـفـیلـي كـان یھـدد نحـیوا

وجـودھـا و كـاد أن 
.. .یوصـلھـا الى اإلنقـراض
حـصـلت ھـذه الطـفـرة 

 أجـیال 10المـناعـیة خـالل 
أقـل من عـام (فقـط 
  ).واحـد
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لإلتصال بنا   
  
          المقاالت محتوى لتعلیق علىل

  اقتراحات خاصة بالمجلة في  و تقدیم
 و للراغبین في أعدادھا القادمة،

 دـ أحیمكنكم مراسلتنا علىاإلعالن، 
  : التالیـةنیواالعن

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

 
المرسل   االسم و الدولة كتابة اءـالرج

  .في مراسالتكم ل  بوضوحمنھا االیمی
  

للحـصول على معلومات إضـافیة عـن 
نكم زیارة موقع المجلة ـلة، یمكـالمج

  :على اإلنترنت
 

www.sci-prospects.com 
 
.وظةـفـر محـشـوق النـقـح  

رط ـبش آفاق العلم  لةـیسمح  بإستعمال  ما یرد  في  مج
  .یھاـدره فـارة الى مصـاإلش

 

 كلمة العـدد
  
  
  

  . بكـم في ھـذا العـدد الجـدید من المجـلةمرحـبًا
  

 معـرفـتـنا بأن نـا في غـایة السـعـادة عـندلقـد كـ
الكـثـیر من القـائـمین عـلى مواقـع إنـترنـت قـامـوا 
بوضـع روابـط لدیـھـم خـاصة بمجـلـتـنا أو قـامـوا 

 بموقعـھـا رغـبة مـنھـم في نشـر بالتـعـریف بھـا و
  .العـلم و المعـرفـة

  
نوجـھ شـكرًا خـاصـًا الى السـید فاضـل التـركـي 
عـلى كـلمـاتھ الطـیبة و عـلى وضـع جـزء تعـریفي 

  ".دروب"خـاص بالمجـلة على موقـع 
  

نسـتـمر، كـعـادتـنا، في تقـدیـم موضـوعـات مخـتلفـة 
ع األكـثر إثارة للفضـول الموضـو... في ھـذا العـدد

أما الموضـوع األكـثر تفـصـیًال " مـاذا لو؟"ھـو مقـال 
  ."كـل شـيء عـن المـادة"فـھـو 

  
  
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفیدة
                            
  رـرئیس التحری - وضـإیاد أبو ع      

      eyad_abuawad@sci-prospects.com    

 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

http://www.sci-prospects.com
mailto:editor@sci-prospects.com
mailto:sci_prospects@yahoo.com
http://www.sci-prospects.com
mailto:eyad_abuawad@sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 3 www.sci-prospects.com  September-October  2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار علمیة
 

OF SCIENCE 

 Northwestحـصلت الشـركـة األمریكـیـة 
Biotherapeutics)  شـركـة متخـصصة في
على مصـادقـة السـلطـات ) التكنولوجـیا الحـیویة

الطـبیة في سـویسـرا عـلى أول لقـاح مضـاد 
  .لسـرطـان الدمـاغ

صـرح القـائـمون عـلى الشـركـة، فإن حـسـبما 
) DCVax-Brainالمسـمى (طـرح ھـذا الدواء 

  .2007سـیتم في نھـایة شـھـر سـبـتـمبر 
حـسب خـطـة المصـادقـة السـویـسـریة، سـیـكـون 
  بإمـكـان الشـركـة تـصـنـیع الـدواء في الوالیات

  .توفـیره لعـالج مرضـى بسـرطان الدمـاغ في مـراكـز طـبیة محـددة في سـویسـراالمـتحـدة و من ثـم 
   Alton Boynton آلـتون بویـنـتون Northwest Biotherapeuticsیقول المدیر التـنفـیذي لشركـة 

اح نحـن في غـایة السـعـادة لكـونـنا الشـركـة األولـى التـي تـتـمـكن من الوصـول الى األسـواق بلقـ"
نـتـمـنى أن نـتـمكـن من الوصـول الى دول "و أضـاف بویـنـتون " عـالجـي شـخـصـي لسـرطـان الدمـاغ

  ".أخـرى قریـبًا
  

PROSPECTS 

حـسـب النـتائج التـي توصـل إلـیھـا العـالم اإلنجـلیزي 
و التي تـم العـثـور عـلیھـا في رسـالة كـتـبھـا في الشـھـیر، 

 عـرضـت في القـدس مؤخـرًا، فإن نـھـایة 1704العـام 
  .2060العـالم سـتكـون في العـام 

مـن المعـروف أن نیـوتـن لم یـكـن مـھـتمًا فقـط بالفـیزیاء 
و الفـلك حسـب األسـلوب العـلمي؛ و إنمـا كـان مفـتون 

 الغـامضـة الخـاصـة بالمعـتقـدات الخـرافـیة       أیضـًا باألمور
  .و كـان مولعـًا بدراسـة سـفر الرؤیا في الكـتاب المقـدس

نـظـرتھ كـانت أن الكـتاب المقـدس أكـثر من مجـرد كـتاب؛ 
) والمسـتقـبل(فھـو، كـما رآه، خـطة مشـفـرة للتـاریخ 

  .اإلنسـاني ككـل
حـف أقـیم في الجـامعـة  في متتـم نشـر ھـذه الرسـالة

  اسـم...  یولیو17 یونـیو و 18العـبریة في القـدس بیـن 

 توقـعـات نیـوتـن لنھـایة العـالم

 كـونھ مخـلص في أبحـاثھ من العـناصـر المـھـمة في حـیاة نیـوتـن"... أسـرار نـیوتـن"المتحـف كـان 
العـلمیـة و في نفس الوقـت مـؤمـن بدیانـتھ المسـیحـیة؛ لھـذا نجـده في العـدید مـن المناسـبات یحـاول 

  .التـوفـیق بیـن اإلثـنیـن، حـتى بعـیدًا عـن المفـاھـیم العـلمیة
  

  
 أول لقـاح مضاد لسرطـان الدماغ  

 Davaعـمـلت دافا نیومان 
Newman أسـتاذة المـالحـة 

عـھـد ـضـائـیة في مـالف
 ماسـاتـشـوسـتس للتكـنولوجـیا

)MIT( مع فریـقـھـا عـلى 
تصـنیع أول بـدلة فضـائیة 

بعـكس البـدالت (ضـیقـة 
تـأمـل من أن ) المسـتخـدمة الیـوم

تـُـقـبل لإلسـتخـدام في الرحـالت 
  .ریـبًاالفضـائـیة قـ

تـقول نیـومان أن البـدلة المسـماة 
Biosuite سـتكـون أكـثـر أمـنًا 

و أسـھـل اسـتخـدامًا ممـا ھـو 
و ربـمـا، ... مسـتخـدم حـالیًا

تقـول الباحـثة، سـتكـون البـدلة 
  .أقـرب الى اتجـاھـات الموضـة

الـبدالت الحـالیة تجـعـل من 
الصـعب عـلى رواد الفضـاء 

ـھـم أو التحـرك ثـني أذرع
بسـرعـة و حـریة بعـكس الحـال 

  .Biosuiteمع الـ 
  

  بـدلة فضـائـیة
  عـلى الموضـة

http://www.sci-prospects.com
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خـالل بحـثـھـم عـن كـشف أسـرار نفـرتـیتي 
احـدى أشـھـر الشـخـصـیات الملكـیة في مصـر (

اسـة زاھـي  برئ–، تـمـكـن العـلمـاء )القـدیـمـة
األمین العام للمجلس األعلى لآلثار حـواس 
 من العـثور عـلى أدلـة تـشـیر الى أن – المصریة

مـومیـاء لشـخـص فرعـوني غـیر معـروف قـد 
  .یكـون في الحـقـیقـة والد الملك توت عـنخ آمون

 تم CT Scanباسـتخـدام األشـعـة المقـطـعـیة 
امضـة و مـن تصـویر عـدد من المومیاءات الغـ

ضـمنھـا واحـدة كـانت بقـرب موقع دفـن المـلك 
  .الفـتي

تـتشـارك في العـدید من المواصـفات ) الصـورتین في األعـلى(وجـد الباحـثـون أن المومیاء الغـامضـة   
مـنھـا شـكل الجـمجـمة البیضـاوي      ) ن السـفـلیـتـینالصـورتـی(الخـاصـة مع مومیـاء تـوت عـنخ آمـون 

حـسـب ھـذه األدلـة، ... ةـونـدفـل المـقـروس العـضو ) Scoliosis(و انحـناء سـلسـلة الظـھـر جـانبـیًا 
  .والد توت عـنخ آمون قـد یكـون أخـناتـون زوج نـفـرتـیـتي

  

كـان اإلعـتقـاد السـائـد أن سـرعـة 
الطـیران تعـتمد عـلى وزن الطـیـر    

و حـمولة الجـناح حـسب قـوانـین 
البحـث الذي قـام بھ ... الدیـنامـیكـیة

 Thomasكـل من ثوماس ألیرسـتام 
Alerstam  و مـیكـایل روزیـن 

Mikael Rosen من جـامعـة 
Lundیة و الذي نـشـر في د السـویـ
  Journal PLoS Biologyمجـلة 

  ةـومـؤكـد أن ھـذه المعـلـی

 سـرعـة طـیران الطـیور

   مـن كـان والد تـوت عـنخ آمـون؟
  

اكـتـشف فـریق من عـلماء 
المـتحـجـرات عـظـام فـك 

ي إلنسـان بـدائـي قـد تسـاعـد ف
فـھـم مرحـلة من المراحـل التي 
ال تـزال غـامضـة لـنا في تطـور 

  .اإلنسـان قـبل مـالیـین السـنیـن
اإلكـتشـاف تـم في مـنطـقـة أفار 

Afar 32 األثـیوبـیـة عـلى بعـد 
كـیلومـترًا من الموقـع الذي 

 1974اكـتشـفت فیـھ عـام 
احـدى أسـالف (عـظام لوسـي 

شـت قـبل اإلنسـان و التي عـا
  ). مـلیون سـنة3.2

یعـتقـد العـلمـاء أن ھـذا 
اإلكـتشـاف سـیـغـطي الفـجـوة 
التـي كـانت موجـودة بیـن اثـنـین 

  :من أسـالف اإلنسـان
  

Australopithecus 
anamensis  

 3.9 – 4.2الذي عـاش قـبل 
  ملیون سـنة، و

  

Australopithecus 
afarensis  

 3 – 3.6الذي عـاش قـبل 
  .ییـن سـنةمال
  

فنـتائج البحـث تؤكـد أن سـرعـة الطـیران تعـتمد عـلى قـیود وظیفیة خـاصة بجـسم ... لیسـت صـحـیحـة
  .لة التي ارتقـى داخـلھـا خـالل تـاریخـھ الطـبیعـيالطـیر و عـلى العـائـ

 صـنفـًا من الطـیور 138ـاجـرة لـتـتبع خـالل مـدة البحـث اسـتخـدم البـاحـثان رادار تعـقـب للطـیور المھ
  ).أي مـا یعـادل ثـلث الرقـم الكـلي ألصـناف الطـیور في أوروبا(

لـتـأكـید النـتـائـج التي تم التوصـل إلیـھـا أو   مطـلوبة سـتكـونالبحـث یشـیر الى أن دراسـات اضـافـیة
  .للوصـول الى معـلومات اضـافـیة

  

  عـظـام فـك
  إنسـان قـدیم

  

http://www.sci-prospects.com
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 الموجـودان عـلى سـطح الكـوكـب األحـمر Opportunity و Spiritالجـواالن المریخـیان 
في التجـول و العـمل بحـثـًا عـن ) تو عـكـس كـل التوقعـا( مسـتمران 2004مـنذ العـام 

  .معـلومـات جـدیدة حـول امكـانیـة وجـود المـاء و الحـیاة عـلى المریخ
 صـورة ألثـر عـجـلـتھ األمـامـیة الیـمنى عـلى السـطح Spiritفي تطـور جـدید، إلتـقـط 

 واحـدة من أھـم الرمـلي األحـمر للمریخ و كـانـت المفـاجـأة أن ھـذه الصـورة تحـولـت الى
خـالل تجـولھ في ... الدالئـل عـلى أن المـاء كـان موجـودًا في الماضـي السـحـیق للكـوكـب

 في الثـامـن و العـشـرین من یونـیو الماضـي، وجـد الجـوال أن آثـاره Gusevفـوھـة 
الدافـئة في تـاریخ األرض، عـملـت المـیاه  ... - SiO2 –تكـشـف حـبوب نقـیة للسـیلیكـا 

اكـتـشـاف رواسـب غـنـیة بالسـیلیـكـا عـلى ... عـلى ترك السـیلیكـا في رواسـب ضـحـلة
تـواجـد غـالف جـوي في المـاضـي كـان مـناسـبًا المریـخ یضـیف أدلـة قـویة الى فـرضـیة 

  .لنشـوء الحـیاة
مـریـكـیة أن عـاصـفـة في أمـر مـرتبـط بعـمل الجـوالیـن، أعـلن عـلمـاء وكـالة الفضـاء األ

  .رمـلیة قـویة أثـرت بشـكـل مـلحـوظ عـلى عـمل الجـوالیـن و فعـالیـتـھـما
  العـاصـفة التي اسـتـمرت ألكـثـر من أسـبـوع حـجـبت ضـوء الشـمـس بشـكـل شـبھ كـلي

  

PROSPECTS 

ثـر عـلى كـل عـملیات الجـوالیـن حـیث أنـھـما یعـتمدان بشـكـل كـامل عـلى ضـوء أمـما 
 الجـوالیـن إال أن العـلمـاء أكـدوا، في ذات الوقـت، أن... الشـمس لشـحـن بطـاریاتـھـما

 Victoria الى فـوھـة Opportunityأخـرت العـاصـفة نـزول .. .لیسـا في خـطـر
  .لدراسـة التـاریخ الجـیولوجـي للكـوكـب األحـمر

تواجـدھـما عـلى المـریخ كـانت في تعـرض الجـواالن للعـدید من المشـكـالت خـالل 
ض األحـیان تتـطـلـب دراسـة كـل الظـروف المحـیطة و تقـدیـم عـدة حـلول مـقـترحـة بع

یـتـم تجـربـتـھـا على األرض قـبل تحـدید الحـل األنسـب و اعـطـاء التعـلیـمات للجـوالیـن 
 .لتـنفـیذه عـلى المریخ

  
  

" و یسـتمر البحـث عـلى المریخ"قـال للمزید من المعـلومات عـن الجـوالین المریخـییـن، یمكـنكـم قـراءة م
  .2005و الذي تـم نشـره في عـدد مجـلة آفاق العلم الصـادر في دیسـمبر 

  
  

 أخـبار جـدیدة... المریخ

 
 

كـھـرباء 
دون 
  أسـالك

  
  

 من )MIT(تـمكـن فریق من الباحـثـین من معـھـد ماسـاتشـوسـتس للتكـنولوجـیا 
لھـذا ... دون ربطـھـا سـلكـیًا بمصـدر كـھربائـي)  فولت60(إضـاءة لمـبة 

شـكل موجـات السـلكـیة من مسـافة الغـرض قـام الفـریق بإرسـال الكـھـرباء عـلى 
 Marin Soljacicو یقـول رئـیس المجـموعة مـاریـن سولجـاسـیتش ... مـتریـن

الكـرواتي األصـل أنھ خـالل ثـالثة الى خـمس سـنوات، سـیكـون باإلمكـان 
لتـزوید أجـھـزة الكـمـبیوتر ) WiTricityالذي سـمي (اسـتـخـدام ھـذا اإلخـتراع 

 مشـغـلي الموسـیقى، و أجـھزة إلكـترونـیة أخـرى بالكـھـرباء في حـالة المحـمول،
  .WiTricityوجـودھـم في مجـال تغـطـیة مرسـل 

  أدلـة جـدیدة
 لمسـار عـجـلتھ Spiritالصـورة التـي التقـطـھـا 

األمـامیة الیـمنى تشـیر الى وجـود المـاء في ماضـي 
تـم إلـتقـاط الصـور بعـد أكـثـر من .. .الكـوكـب األحـمر

  . المریخعلىثالث سـنوات عـلى وجـود الجـوالیـن 
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OF SCIENCE 

 NASAسـتـقوم وكـالة الفضـاء األمـریكـیة 
بإیصـال مسـبار جـدید الى كـوكـب المریخ من 
المـتوقـع أن یھـبط عـلى سـطح الكـوكـب في 

  .شـھـر مـایو من العـام القـادم
ـدف من ھـذه المھـمـة ھـو الحـفر في رمـال الھ

موقـع قـریـب من القطـب الشـمـالي للكـوكـب 
األحـمر بحـثـًا عـن دالئـل لوجـود حـیاة 

  .میـكـروبیـة سـواء الیـوم أو في مـاضـي المریخ
المسـمى (مـن المـرجـو أن یسـتـمر المسـبار 

Phoenix Mars Lander( في العـمل لمـدة 
أشـھـر عـلى األقـل في أجـواء سـتـصـل ثـالثـة 

  فـیھـا درجـات الحـرارة الى مـئـة مـئـویة تحـت

 بطـاریق عـمالقـة

 األحـمرمزید من البحـث عـلى الكـوكـب 

ـذه مـھـمة مثـیرة فـعـًال؛ ھسـتكـون  "NASA مـدیر برنامج اسـتكـشاف المریخ في Doug McCuistion دوج ماكـویسـتشینیقـول ... الصـفـر
  ".فھـذه ھـي المرة األولى التي نـھـبط فیھـا في القـطـب الشـمـالي للمریخ

  .سـیقـوم المسـبار بتحـلیل المیـاه للوصـول الى تركـیبـتھ الكـیمیائـیة و خـصائصـھ الفـیزیائـیة؛ لمعـرفة امكـانیـة وجـود میكـروبات ھـناك
   

لیـس من المـتوقـع عـثـورك عـلى بطـاریق بطـول إنسـان خـالل تواجـدك في 
 36إال أن ھـذا ھـو مـا یـؤكـد عـلمـاء أنـھ كـان الحـال قـبل ... مـناطـق مـداریـة

  .مـلیـون عـام من الیـوم
فریق من العـلمـاء تـمـكـن من العـثـور عـلى ھـیـكل عـظـمي في البـیرو یعـود الى 

ع بطـاریق عـمالقـة عـاشـت قـبل مالیـین السـنـین كـان طـولھـا یصـل الى نو
  .مـتر و نصـف

یعـتـبر ھـذا الكـشـف من األمـور التـي فاجـأت العـلمـاء ألسـباب متـعـددة مـنھـا 
 حـیث أن األنواع الحـالیة Icadiptes salasiطــول ھـذا البطـریق من نوع  

  . مـترًا1.1-1ى أطـوال تـزیـد عـن من البـطـاریق ال تصـل ال
كـذلك ھـناك مـنقـار البطـریق القـدیـم بشـكلھ غـیر التقـلیـدي المشـابھ للرمـح        

أمـا العـامل المفـاجـيء األھـم ... و بطـول أكـبر بـمـرتـین من طـول جـمجـمـتھ
 –ـلیون عـام  م36 قـبل –فھـو أن ھـذا الحـیوان عـاش في مـناطـق مـداریة كانت 

 تـفـضـل الحـیاة Galapagosھـناك أنواع بطـاریق مثـل ... أدفأ مـمـا ھـي الیـوم
في أمـاكـن دافـئة عـلیھـا في بـرد انـتاركـتیـكـا القـارس؛ إال أن اإلعـتقـاد كـان أن 

  .ھـذا التكـیف جـاء في مـرحـلة الحـقـة حـدیثـة نسـبیـًا
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  دمةالمسـتخـ@ مـا أصـل عـالمة 
  ؟في البرید اإللكـترونـي

  
  
  
  
  

  

 ad المشـكالن لحـرف الجـر الالتـیـني d و a  حـرفـین ھـمـا
؛ و ھـو نفـس المعـنى المسـتخـدم بمعـنى لدى، نحـو، باتجـاه

دمج ... atللرمز بشـكل عـالمي الیوم باإلنجـلیزیة و ھـو 
ابع الحـرفـین تـم في الفـترة بـین القـرنیـن السـادس و السـ

  .المیـالدي
اسـتخـدام ھـذا الرمـز في البرید اإللكـتروني جـاء دون تغـییر 

، xyz@yahoo.comمعـناه، فعـند إرسـالك ایـمیل الى 
... yahoo لدى مزود خـدمة اإلیـمیل xyzفـأنت ترسـلھ الى 

و أصـبح ھـذا الرمـز الیـوم ممـثـًال لعصـر اإلنـترنت و العـالم 
  .اإلفـتراضـي

  
  

  ؟فـیروس إیـبوال ھـاھـي األضـرار التي یسـببمـا 
  

جـسـیمة إضـرار احـداث یـتـسبب ھـذا الفـیروس في 
في البـدایـة یظـھـر ... باألنسـجـة الحـیة لجـسم اإلنسـان

لمصـابة؛ و ھـي ردة إلـتـھـاب بسـیط باحـمرار في األجـزاء ا
بعـد ... فعـل طـبیعـیة یسـتخـدمھـا الجـسم للدفـاع عـن نفـسھ

ذلك تـبدأ األنسـجـة بالتـمـیع و مـن ھـنا تـبـدأ في الظـھـور 
المراحـل األكـثـر تأثـیرًا في المراقـب و المریض عـلى حـد 

   النزیف من العـینـین، من األنف،یـبدأ المریض في... سـواء
اإلیـبوال ال ... و مـن الفـم  

  خـالیا الجـسم؛ بل كـلیھـاجـم
الیا ـبقة الخـطل ـكـّلةتـلك المش

 فـقـط أو ما ینـرایـنة للشـالمبط
...    Endothelium یـسـمى

و ألن الجـسم یـبدأ بمھـاجـمة 
الخـالیا المصـابة، یـسـتمـر 

  .تدمیـرھـا بال توقـف
  

بعـكـس مـا یعـتـقـده 
الكـثیرون؛ فـظـھـور 

لیس مرتبـط @ رمـز 
... بعـصـر اإلنـترنـت

  دمـاجفھـو الرمـز إلنـ

  لمـاذا حـرارة البقـع الشـمسـیة
  ؟أقـل من سـطح الشـمس

  

 مقـارنـة بسـطـح الشـمـس أو مسـیة مـتدنـیة الحـرارةالبقـع الشـ
النـھـا تتـأثـر بمجـاالت مغـناطـیسـیة ) Photosphere(الفـوتـوسـفـیر 

حـرارة شـدیـدة جـزیـئات الغـاز المكـونة للفـوتوسـفـیر، و بفـعـل ال.. .قـویـة
ي فـبـإمكـانـھـا اإلرتفـاع، تكـون مـتأیـنـة أي مشـحـونة كـھـربائـیـًا و بالتـال

ارتفـاع الحـرارة یـتـم بسـبب ... التفـاعـل مع المجـال المغـناطـیسي للشـمس
للجـزیئـات حـیث أن األكـثر سـخـونة تـرتـفـع الى الحـركـة المسـتـمرة 

  و إذا كـانت الحـركـة أقـل، كـانت الحـرارة... الخـارج و العـكس بالعـكس
مع ھـذا عـلینا ... أقـل  

معـرفة أن حـرارة 
البقـع الشـمسیة تصـل 

 مئویة في 4000الى 
حـین أن حـرارة 
السـطح تصـل الى 

6000.  
  

  مـا ھـي كـمیـة األكسـجـین التـي
  ؟نسـتھـلكـھا خـالل الـتـنفـس

  

ًا ـیسـتـھـلك الشـخـص البـالغ متـوسـط الحـجـم في حـالة ھـادئـة جـسـدی
أي أن مـا ... و نفـسـیًا مـا یعـادل ثـمـاني لـترات من الھـواء في الدقـیقـة

  .ھـواء تقـریـبًا لـتر 11 500 یـسـتھـلكھ في الیـوم الواحـد ھـو
% 20الھـواء المسـتـھـلك في حـالة الشـھـیق مكـون من األكسـجـین بنسـبة 

  ؛ ممـا%15تقـریـبًا في حـین أن النسـبة التـي تخـرج مع الزفـیر تـبـلغ 
یعـني أن ُربـع كـمیـة   

األكـسـجـین فقـط ھـي 
الـتي تــُسـتـھـلك خـالل 

ھـذا .. .عـملـیة التـنفـس
یقـودنـا الى القـول أن 
اإلنسـان یـسـتـھـلك مـا 

أو  (ًا لـتر550یقـارب الـ 
من األكسجین ) 3 م0.5

  .في الیـوم الواحـد
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  ؟Déjà Vuملـاذا حيـدث شعـور 

  .إال أنـنـا نعـرفـھ... نـكـن في ذلك المـكـان أبـدًا مـن قـبللم 
  .Déjà Vuھـذا مـا یـسـمونھ بالـ 

  
  .ـا لمـكان معـین مـثـًال فـنشـعـر عـلى الفـور أنھ قـد سـبق لـنا رؤیـتھ و التجـول فیھنشـعـور غـریـب ینـتابـنا عـند دخـول

 Déjà Vécuأو ) رأیـتھ من قـبل (Déjà Vuعـلمـاء النفـس یسـمونھ .. .مـنا عـلى األقـل لمـرة واحـدة% 95حـدث لـ 
ر الخـارقـة للطـبیعـة أو المیـتافـیزیقـیة ـو یؤكـدون أن ال عـالقـة لھ عـلى اإلطـالق مع الظـواھ) عـشـتھ من قـبل(

Paranormal الدمـاغ ال یعـمل كـآلة ... ـلھبالطـریقـة التـي یعـالج فیـھـا دماغـنا المعـلومات التي تص، فھـو مرتـبط
بالمفـھـوم المـتعـارف عـلیھ؛ فھـو قـبل الوصـول الى مـكـان مـا أو قـبل رؤیـة حـدث مـا یقـوم بـتوقـع مـا یـمكـن أن 

قـد یقـوم بـرسـم مـتوقـع للمكـان الذي سـندخـلھ أو یـقـوم برسـم مسـار أحـداث لمـا یمكـن أن یحـدث في مشـھـد : نـراه
فعـند دخـول مسـتـشـفى مثـًال، نجـد أن العـوامـل ... نـراه فیـوصـلـنا الى نتیـجـتھ قـبل أن نـرى فعـلـیـًا مـا سـیحـصـل

المحـیطـة ھـي التي أوصـلت الدمـاغ الى رسـم الصـورة الموجـودة أمـامـنا كـما ھـي فـعـالً ؛ مـن ھـذه العـوامـل یمكـننـا 
 المطـھـر المسـتخـدم في معـظم رائـحـةى الجـدران و في مـالبس العـاملیـن في المسـتـشـفى، ذكـر اللـون األبیض عـل

الغـرف، ممـرضـة تـمر أمـامـنا بمـالبسـھـا المعـھـودة؛ كـل ھـذه العـوامل توقـعـھـا الدمـاغ مسـبقـًا ممـا أدى بـھ الى 
  . في المـاضـيخـلق ذلك الشـعـور الخـاص بكـونـنـا قـد زرنـا المـكـان

في حـاالت أخـرى، نجـد أن العـملیـة تعـتـمد عـلى مـا رأیـناه بشـكـل سـریع لكـن الدمـاغ لم یعـالجـھ في ذات اللحـظـة 
ذلك الشـيء للمـرة الثـانـیة بعـد ثـوان أو دقـائـق قـلیـلة     لـكـن عـندمـا نـرى ... لعـدم اعـتـباره من التـفـاصـیل الھـامـة

التي لن تكـون ألكـثـر من لحـظـات قـصـیرة جـدًا و غـیـر (ـعـن النظـر، یـسـتـرجـع الدمـاغ التجـربـة السـابقـة و نم
  .و ھـذا مـا یشـعـرنا بأنـنـا رأیـنا ذلك الشـيء سـابقـًا) واضـحـة تـمامـًا

ـة للمعـلومـات تحـدث بـتـدخـل الذاكـرة التي ھـكـذا مـن المـمكـن الـتأكـید أن ھـذه الظـاھـرة مـا ھـي إال عـملیـة معـالج
مع أحـداث أخـرى رأیـناھـا في ) أو تـلك الخـاصـة برائـحـة معـیـنة(تعـمل عـلى ربط المؤثـرات المـرئـیة أو المسـموعـة 

  .الماضـي أو قـام الدمـاغ بمحـاولة تخـیـلھـا قـبل رؤیـتنـا لھـا
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  عـبيد الشـاشـة

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

یشـاھـده األمریكـیون بما معـدلھ ...  سـاعة في األسـبوع21یشـاھـده األوروبـیون بمعـدل 
سـبب ...  سـاعـة35أمـا في منطـقـتنا، فیصـل المعـدل الى ...  سـاعة في األسـبوع15-20

ت ھـذا اإلخـتالف الكـبیر ھـو عـدم وجـود خـیارات كـثیرة أمـام مواطـنیـنا لقضـاء وقـ
الفـراغ، فـدرجـات الحـرارة المرتفـعـة تشـكل عـائقـًا، العـادات و التقـالیـد تشـكـل عـائقـًا 

  .آخـرًا، و غـیـاب ھـوایـة القـراءة كـعـادة أسـاسـیة یشـكـل ھـو اآلخـر عـائقـًا
  

اك خـالل مشـاھـدتـنا للـتـلفـزیـون، نسـتـمر في تغـیـیر المحـطـات حـتى إن لم یـكـن ھـن
و نسـتـمر في البحـث حـتى نـتـوقـف أمـام برنامج أو ... شـيء محـدد نـرغـب في متـابعـتھ

 بـل ألنـنا لم نجـد أي شـيء –فیـلم أو مسـرحـیة؛ لیـس ألنـنـا نـرغـب بمشـاھـدة مـا وجـدناه 
  ھـل وصـلـنا لمـرحـلة اإلدمـان عـلى الشـاشـة؟... آخـر

       :بقـلم  
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الوضـع ھـنا یشـابھ مـا یحـدث في حـالة اإلدمـان عـلى الكـحـول أو 
قـول عـدد من عـلمـاء النفس أن ی... التـدخـین أو حـتى المخـدرات

تـتم تمضـیة أوقـات طـویلة أمـام : الحـالة ھي بالـتأكـید كـاإلدمـان
الشـاشـة، ربـما أطـول ممـا ھـو طـبیعـي، یـتم إھـمال نشـاطـات 
اجـتماعـیة أخـرى لھـذا السـبب، و حـین یحـاول شـخـص مـا 

ل تظـھـر عـلیھ التـوقـف عـن مشـاھـدة التـلفـزیون بشـكل كـام
األعـراض التـي تمـت مراقـبـتھـا فـیمن یرغـب في التحـرر من 

  .إدمـان مـا

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  اسـتـرخـاء و اسـتـسالم
 مـرحـلة خـالل مشـاھـدة التـلفـزیون نـصـل الى

بمجـرد إطـفاء ... اإلسـترخـاء التـام و الالفعـالیة
الجـھـاز، تـقول األبحـاث األخـیرة، اإلسـترخـاء 

  .یزول إال أن الالفعـالیـة تسـتـمر

في أبحـاث تـم اجـراؤھـا قـبل أكثـر من خـمسة و أربعـین 
العـائـالت التي تعـاني مـن عـامًا، وجـد العـلمـاء أن 

انقـطـاع الـتـیار الكـھـربائـي أو مـن تعـطـل جـھـاز 
التـلفـزیـون، یعـاني أفـرادھـا من ردود فـعـل ھـسـتیـریة 

، قـام قاض أمریكـي 2001في العـام ... لعـدة أیـام
بـتخـفیف حـكـمھ عـلى أحـد األشـخـاص ألن الكـثـیرین 

اإلقـامـة الجـبریة في :  القـسـوةاعـتبروا الحـكـم شـدید
  .مـنزل بـال تـلفـزیـون لسـتة اشـھـر

  

 أو  ESMباسـتـخـدام أسـلوب مـراقـبة یسـمى 
Experience Sampling Method تـمت مـؤخـرًا 

دراسـة التـغـیرات الفـیسـیولوجـیة و النفـسـیة التـي تطـرأ 
ـلومـات من تـم أخـذ مع... عـلى مـن یشـاھـد التـلفـزیـون 

المـتطـوعـین حـول شـعـورھـم خـالل المشـاھـدة و تـم 
تصـویرھـم و اسـتخـدام أدوات طـبیة لتسـجـیل مـا یـمروا 

  .بھ مـن النـاحـیة الجـسـدیـة

ھـل تعـتـقـدون أن الشـاشة تـسرق مـنـكـم الوقـت؟ في الحـقـیقـة 
 عـامـًا من عـمرنا في مشـاھـدة 16 -14نحـن نمضـي مـا معـدلھ 

في بعـض األحـیان، یضیف مـا نشاھـده الى ... التـلفـزیون
  .معـلوماتـنا و ثقافـتنا؛ لـكـن في معـظم األوقـات الحـال مخـتلف

التـلفـزیون "لقـد تجـاوزنا المرحـلة التي كـان البعـض یقـول فـیھـا 
ـة أنـھ أصـبح مـن أسـاسـیات فالحـقـیق"... لیس موجـود في كـل بیـت

لقـد وصـلـنا الى مرحـلة ... كل المـنازل؛ الفـقـیـرة قـبل الغـنـیة
حـسب آخـر اإلحـصـائـیات، : وجـود جـھـاز واحـد في كـل غـرفـة 

من % 45فالتـلفـزیون مـوجـود في غـرفـة الجـلوس بالنسـبة لـ 
ـة النـوم بنـسـبة ، و في غـرف%30المـنازل، و في المـطـبخ بنسـبة 

لقـد أصـبح ھـذا الجـھـاز، بدون أدنى شـك، األسـلوب %... 14
  .المفضـل للتـسـلیة و تمضـیة الوقـت للجـمیع

 التـسـلیة المفضـل ھـذا قـد تجـاوز الحـدود المعـقـولة إال أن أسـلوب
للبعـض؛ ھـناك مـن یؤكـد أنھ غـیر قـادر عـلى التخـلي عـن 

  ربمـا... ـزیـون حـتى لو كـان ھـذا ھـو مـا یریـدهمشـاھـدة التـلف
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أنـھ عـندمـا ال تكـون ھـناك مشـاھـد توصـلت ھـذه الدراسـات الى 
مؤثـرة عـاطـفـیًا، فإن ضـربات القـلب تـتـباطـأ و یصـل اسـتھـالك 

 كـیلو كـالوري في 63(السـعـرات الحـراریة الى أدنـى حـد ممـكـن 
) السـاعـة، أي أقـل مـما یكـون عـلیھ الحـال عـند اإلسـتلقـاء للراحـة

 Electroencephalogramي للدمـاغ ویشـابھ الرسـم الكـھـربائـ
األمـر المـثـیر لإلنـتـباه ... ذلك الخـاص بـمـن یبـدأ بـمرحـلة النـوم

ھـو أنھ عـند اطـفاء جـھـاز التـلفـزیـون، فإن حـالة اإلسـترخـاء 
المذكـورة تخـتـفـي في حـین أن حـالة السـلبیـة أو الالفعـالیـة 

  .تسـتمر
  

دة التـلفـزیون تلغـي طـاقـتـنا، و لخـوفـنا مـن ھـكـذا نجـد أن مشـاھـ
فـقـدان حـالة اإلسـترخـاء التـي نشـعـر بھـا فإنـنـا نسـتمر في البحـث 

  . اإلسـترخـاء--- عـن محـطة أخـرى لنسـتمر في المشـاھـدة و 

ءة كـتاب لكـن تـوجـد طـرق أخـرى إلسـتـثمـار وقـت الفـراغ كـقرا
أو حـضـور نـدوة ثـقافـیة أو حـتى الذھـاب الى السـیـنما، لمـاذا 

  تـمـتلك شـاشـة التـلفـزیون ھـذه القـدرة المسـیطـرة عـلیـنا؟
اإلجـابة ھـي وجـود ردة فـعـل غـریـزیة أزلـیة في اإلنسـان        

اضي في المـ(و الحـیوان باتجـاه المـؤثـرات المرئـیة و المسـموعـة 
ردة الفـعـل )... "مـن سـیربح المـلیـون"حـیوان مفـترس، الیـوم 

ھـذه تظـھـر في الشـھـور األولى للحـیاة؛ فالموالـید الجـدد یـدیرون 
لھـذا السـبب، التـلفـزیـون ... رؤوسـھـم باتجـاه الشـاشـة المضـیئـة

یمكـننـا . ..حـیثـما وجـد" اسـتعـبادنـا"بارع في لفـت انـتـباھـنا و في 
مالحـظة ھـذا األمـر بوضـوح عـند وجـودنا مع أصـدقاء لـنا       

و انھـماكـنا معـھـم في حـدیث مھـم؛ إذا وجـد في نفـس الغـرفـة 
جـھـاز تـلفـزیـون، فإن الشـاشـة سـتجـبرنا عـلى اسـتراق النظـر 

  .من وقـت آلخـر
  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  مـعـنا في كـل مـكـان
ھـذه المـعـلومـات تشـیر الى 
األمـاكـن التـي یفـضـل فیـھـا 
األفـراد مـن مخـتلف األعمـار 

  .اقـتناء التلـفزیـون و مشـاھـدتـھ
یصـل عـدد أجـھـزة التـلفـزیـون 
المسـتخـدمة في العـالم الیـوم الى 

  . ملیـون تـقـریـبًا700مـلیـار و 
  

 احـصـاءات دقـیقـة حـول ال تـوجـد
عـدد أجـھـزة التـلفـزیون 
المسـتخـدمة في األمـاكـن العـامة 
كـالمطـاعـم و المجـمعـات 

إال أنھ من ... التجـاریـة و غـیرھـا
الواضـح للعـیان انتشـار ھـذه 
الظـاھـرة بشـكـل كـبیر جـدًا في 

  .السـنوات العـشـرین األخـیرة
  
  

  في غـرفـة النـوم
  

  في غـرفـة النـوم
  

  غـرفـة الجـلوسفي 
  

  غـرفـة الجـلوسفي 
  

  المطـبخفي 
  

  المطـبخفي 
  

  في األمـاكـن العـامـة
  

  في األمـاكـن العـامـة
  

14%  
  

14%  
  

45%  
  

45%  
  31%  

  
31%  
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مـن النـتائج التـي توصـل إلـیھـا العـلمـاء، نجـد أن مشـاھـدة 
التـلفـزیـون لیـسـت مـن التجـارب المحـببـة و بالـتـالي فمعـظـم 

تي عـلمـاء النـفـس یحـثـون مرضـاھـم عـلى تـقـصـیر المـدة الـ
یقـضـونـھـا أمـام الشـاشـة أو في اسـتـثـمار الوقـت في نشـاطـات 

، بـل أنـھـم یـؤكـدون أن مـن یشـاھـد  لـیـس ھـذا فـقـط... أخـرى
الـتلفـزیـون لفـترات طـویلة تكـون خـبراتھ الحـیـاتیـة العـادیـة أقـل 

 مـا مـع) الواقـعـي(بشـكل ملحـوظ و ذلك لربط مـا تـتم مشـاھـدتھ 
  .وھـذا یحـدث خـلـالً ) واقـعـي(یحـدث في العـالم 

  
فـلو ... عـلمـاء آخـرون یـرون ھـذه الـنـتائج مـبالغ فیھـا لحـد كـبیر

كـان ھـذا حـقـیـقـیًا، یـقـولـون، لكـان كـل سـكـان األرض مـدمـنیـن 
الـنـتـائج السـلبـیة الـتي تـمت مراقـبـتھـا خـالل فـترة ... اآلن

ـقـطـاع الـتـیار الكـھـربائي أو تعـطـل جـھـاز التـلفـزیـون لیـسـت إن
بـسـبب اإلدمـان؛ بل ألنـنـا ال نحـصـل عـلى المعـلومـات التـي 
تـلزمـنا و الـتي تعـودنـا عـلى الحـصـول عـلیـھـا بشـكل مسـتمر من 

  .الـتـلفـزیـون
ـلفـزیـون كـالدواء، لھـذا مـا یجـده ھـذا القـطـاع من العـلمـاء أن الت

فـوائـده كـثـیرة، إال أن تـنـاولـھ بشـكل غـیـر مـتـوازن یـؤدي الى 
كـذلك یجـب عـلـیـنا أال نـنـسـى أن لـكـل دواء ... نـتـائج سـلـبـیة

... أعـراض جـانـبـیة، قـد ال تصـیـبنـا لكـنھـا قـد تصـیـب غـیـرنـا
 فـیھ قـد یخـتـلف عـن كـذلك فإن األسـلوب الذي تـؤثـر عـلـینا

  .األسـلوب الـذي قـد تـؤثـر فـیھ عـلى اآلخـریـن
  

OF SCIENCE 
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في بعـض المـرافـق العـامـة، كـالحـمامات، توجـد 
  شـاشـات تلـفـزیـونیـة

في احـدى قـرى المـكـسـیك، یجـتمع األطـفـال 
  .لمـشاھـدة التـلفـزیـون ألول مـرة

  و العـنف... الشـاشـة
ـلفـزة ، أي مـنذ بـدء أول محـطـات الت1946مـنـذ العـام 

األمـریـكـیة بـث برامجـھا، بـدأ عـلمـاء النـفـس و األنـثروبولوجـیا 
و اإلجـتمـاع في دراسـة آثـار المـشـاھـد العـنـیفـة عـلى الشـاشـات 

  .التـي یـتـابعـھـا صـغـار السـن
في واقـع األمـر، عـمل القـائـمون عـلى بـرامج األطـفـال مـنذ 

بعـد تجـریـده " جـمیـل"ـنف تلفـزیـوني البـدایـة عـلى تقـدیـم ع
... من كـل العـوامـل المزعـجـة المصـاحـبة للعـنف الحـقـیقـي
كـل : نـذكـر مـشـاھـد العـنف في أفـالم كـرتـون مثـل تـوم و جـیري

أعـمال العـنف تـنـتھي بشـكل الواقـعـي مضـحـك و دون إحـداث 
  .أي أذًى لشـخـصـیات الفـیـلم

 فـلم تـصـل أي مـن النـقـاشـات التـي دارت حـتى اآلن مع ھـذا،
 الى حـول اآلثـار األكـیـدة للمشـاھـد العـنیفـة عـلى المشـاھـدیـن

:  و لم یـتم الوصـول الى اجـابات أكـیدة عـلى السـؤالنتیجـة،
  "ھـل تـؤدي ھـذه المشـاھـد الى فصـل المشـاھـد عـن واقـعـھ؟"

نف الذي تعـیشـھ العـدید من المجـتـمعـات ال یـمـكـننا ربط العـ
الیـوم بالتـلفـزیـون وحـده؛ فھـناك عـوامـل اجـتـماعـیة            

و سـیاسـیة و أخـالقـیة أثـرھـا أكـبر مـن مشـاھـد العـنف في 
مع ھـذا، تعـمل العـدید من شـركـات البـث الیـوم ... التـلفـزیـون

 مشـاھـدة األطـفال لمناظـر عـلى اتخـاذ اجـراءات تحـد من
  .تلفـزیـونیة عـنیفـة
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ـلفـزیـون، لمـا تـمكـنا مـن معـرفـة مـا یـدور في العـالم لـوال الت
بشـكل شـبھ لحـظـي و لمـا تـمـكـنا من الحـصـول عـلى معـلومـات 
ثـقـافـیة و عـلمـیة و اجـتـمـاعـیة بالشـكـل المفـصـل الذي نحـصـل 

حـتى تعـلم اللغـات أصـبح عـمـلـیة أكـثـر ... عـلیـھ من الشـاشـة
  .سـرعـة بوجـود البـرامج التعـلـیـمـیةسـھـولة و 

الحـقـیـقـة ھـي أن اآلثـار الـتي یجـب عـلـینـا دراسـتھـا،             
جـھـاز "و السـلبـیـات الـتي تجـب معـالجـتـھـا لیـسـت خـاصـة بـ 

بـل بالـبـرامج التـي نشـاھـدھـا باسـتـخـدام ھـذه " الـتـلفـزیـون
لیـس أكـثـر مـن أداة نـتـائـج عـمـلھـا یعـتـمد فـالجـھـاز ... األداة

  .عـلى اإلنـسـان و اخـتـیاراتھ في المـشـاھـدة
  

بكـل األحـوال، عـلیـنا دائـمـًا مـراقـبة أنفـسـنا و مـراقـبة عـاداتـنا 
في ھـذا الشـأن، و ربمـا یكـون توجـھـنا بشـكـل أكـبر نحـو القـراءة 

  .اإلجـتـماعـیة أكـثـر فـائدة لـنـاو النـشـاطـات الریاضـیة و 
  

OF SCIENCE 
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ردة الفـعـل الغـریـزیة في مـتابعـة المؤثـرات 
  .المرئـیة و الصـوتـیة ظـاھـرة أیضـًا في األطـفـال

  ☺ ...قـالوا  ☺
التـلفـزیون ممـكـن من النـاحـیة التقـنیـة، إال أن تسـویقـھ سـوف <<

  1926 العـام >>یكـون مضـیعة للوقـت

  خـترع أمریكي مـ– لي دیفـوریست                

  

جـھـاز بإسـم نصـفھ إغریقي و النصف الثاني التـلفـزیون <<

  1932 العـام >>و بالتأكـید عدیم الفائـدة... التیني

   صـحفي إنجـلیزي–تشـارلز سـكوت                 

  

التـلفـزیون ال توجـد مـنھ فائـدة، سـواء في حـیاتي أو في <<

  1936 العـام >>حـیاتـكـم
  

  رـریـس تحـ رئی–بـرت ـس المـرك                
  The Listener                  مجـلة 

  

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 14 www.sci-prospects.com  September-October  2007 

 
 

          
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

 اللغـات
 تـارخيـها و مسـتقـبلها

في البـدایة كـانت ھـناك لغـة واحـدة، ھـذا مـا تؤكـده ثـقـافات دیـنـیة 
العـلمـاء الیـوم یؤكـدون أنھ كـانت ھـناك فعـًال لغـة ... مخـتلفـة

في ) Homo sapiens(احـدة نشـأت مع الھـومو سـابـینز و
افـریقـیا قـبل مئة ألف عـام، و مع انتشـاره في كـافـة أنحـاء األرض 

  .مـا تـبقى منھـا الیـوم ھـو سـتة آالف...  آالف لغـة10تكـونـت 

لوحـة تمـثل برج بابل قام برسمھا الفـنان 
 Pieterالھـولندي بـیتر برویجـل 

Brueghelسـفر . 1560  في العـام
التكـوین یذكـر أن اللغـة كـانت واحـدة حـتى 
تم بناء برج بابل للوصول بھ الى السـماء 
فغضـب الرب و جـعـل الناس یـتحدثون لغات 
مخـتلفة حـتى ال یقوموا بتوحـید قواھم 

  .والتخـطیط معـًا لمثل ھـذا العـمل من جـدید
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 Colin Renfrewیؤكـد عـالم اآلثـار اإلنجـلیزي كولـین رینفـرو 
أن عملیات انـتشـار اللغـات في العـالم ھـي أربعـة و تتـوافق مع 

  :مـراحـل غـزو اإلنسـان لألرض
م عـندما بـدأت ا بدأت قـبل مئـة ألف عـالمرحـلة األولى

ل من افـریـقـیا الى بقـیة المجـموعات البشـریة األولى في اإلنـتقـا
خـالل ھـذه الھـجـرات، تـم ترك آثـار في منـطـقـة ... القـارات

البـاسك تـدل عـلى اسـتعـمال لغـات كـالخـویسـان الذي استخـدمھ 
 -، و كـاألمیـریندیة و اإلندو)احـدى قـبائل الصـیادین(البشـمان 
  .باسـیفیكیة
اف الزراعـة حـول العـام   نشـأت مع اكـتشـلة الثـانـیةالمرحـ
 قـبل المیـالد، و التي دفـعـت الشـعـوب التي كـانت مسـتقرة 7000

ٍ  خـصـبة ... حـتى ذلك الوقـت الى الھـجـرة بحـثـًا عـن أراض
 أوروبیة     - تكـونت من ھـذه العـملیة عـدة لغـات رئیسیة كاإلنـدو

العربیة التي أفـرزت فیما بعد لغـات ك( سـامیة -والھـامیتو
  ).                                          و العـبریة

  

Niger-Kordofanian, Nilo-Saharan, 

Khoisan, Afro-Asiatic, Indo-European, 

Dravidian, Altaic, Uralic, Austronesian, 

Amerind, Eskimo-Aleut, Na-Dene, 

Chukchi-Kamchadal,  Austroasiatic, 

Daic, Indo- Pacific, Australian.  
  

  لكـن كـیف انـتـشـرت اللغـات و لمـاذا اخـتـلفـت؟
اللغـة األم، و التي أعـطـاھـا اللغـویون اسـم 

 Homoالنوسـتراتیة، كـانت لغـة اإلنسـان األول 
Sepiens-Sapiensفي افـریـقـیا .  

   
 Rosetta Stoneحـجـر رشـید    

  ،1799ھـذا اللوح الذي تـم اكـتشـافھ في العـام 
  نســـوا شـــامـبـلـیـــونو الذي ســاعــد جــان فــرا

Jean - François  Champollionعــلـى       
  فــك رمــوز اللــغــة المـصــریة القــدیـمـة، یحـتوي  عـلى

   و   الھـیـروغــلــیــفـــیــة كــتابـات  باللـغــات اإلغـریـقـیـة 
  .و الدیموطـیقـیة

  أم كـل اللغـات
  

ـانت أول كـلمـة نطـقـھـا اإلنسـان؟ مـن المسـتحـیل معـرفـة مـاذا ك
ذلك ألن السـؤال یـدور حـول مـا حـدث قـبل مئـات اآلالف من 

إال أن البعـض یعـتقـد أن الكـلمـة التـي تعـتبر المرشـحـة ... السـنیـن
؛ ھـذه ھـي الفـرضـیة )Haku(ھـاكو و تـلفـظ " المـاء"األولى ھـي 

 Josephـا عـالم اللغـات جـوزیف غـرینبیرغ التي وضعـھ
Greenberg) 1915 – 2001 ( الذي قـال بأن السـتة آالف لغـة

الموجـودة الیـوم في العـالم تخـفي داخـلھا تشـابھـات و روابط ألنـھـا 
إلثـبات ھـذه الفـرضـیة، ... نشـأت جـمیعـًا من لغـة واحـدة قـدیـمـة

شـرات اللغـات الحـیة و المـیتة؛ و وجـد قـام غـرینبیرغ بمقـارنة عـ
ھـذه الفـرضـیة ھـي من ... أن ھـناك جـذور مشـتركـة بـینھـا

األسـس التـي یتـفق عـلیھـا عـلماء كـثـر الیـوم، منھـم  میریت 
 الذي قـام بـتـصـنیف كـل لغـات العـالم Merritt Ruhlenروھلین 

لكـل اللغـات أصـل : یجـة مجـموعـة واصـالً  الى نفـس النـتـ18في 
  .Protosapiens أو Eveواحـد تـم التعـارف عـلیھـا بلغـة حـواء 

 بوضع Luca Cavalli-Sforza سفورزا -قـام لوكـا كـافاللي
  فھـرس للغـات معـتمدًا عـلى الروابط الجـینـیة للشـعـوب و وصـل

  فھتصـنی... الى نتـائج مشـابھـة لنــتائج غـریـنبیرغ و روھـلین
  :اللغـوي یقـسـم اللغـات الى العـائـالت التـالیة
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جـعـي عـملیة معـقـدة و طـویلة؛ إال إعـادة تركـیب اللغـات بأثـر ر
أن نـتائجـھـا ظاھـرة و مفـیدة في تكـوین اللغـات التـي تحـدث بھـا 

العـالمـان الروسـیان فالدیسالف ... اإلنسـان في العـصـور القـدیمـة
) Vladislav Illich-Svitych) 1934 -1966 سفیـتیش -إلیتش

 البروفیسور ،Aharon Dolgopolskyو أرون دولجـوبولسكي 
في جـامعـة حـیفا، تـمـكـنا من الوصول الى حـقـیقة أن معـظم 
اللغـات المسـتخـدمة في أوروبا و آسـیا تعـود الى لغـة أم واحـدة 
اسـمھـا النوسـتراتیة و قـاما بإعـادة تكـوین أكـثر من ألفي كـلمة من 

یة ھـذه اللغـة األم توحـد أصـول مجـموعات لغـو... تلك اللغـة
و التي تضم اللغـات المسـتخـدمة في ( أوروبیة -كـثیرة منھـا اإلندو

كـالیابانیة          (و األلطیة ) معظم دول أوروبا و الھـند و إیران
 -و  الھـامیتو) كـالفـنلندیة(و األورالیـة ) و الكـوریة و المنغـولیة

  ).كالعربیة و العـبریة(سـامیة 
  

اللغـة األم و تربطـھـا بلغـات بعض األدیان تدعـي معـرفة 
معـاصرة، فالمسلمون یعـتقـدون أن اللغـة األولى ھـي العـربیة،     

و الیھـود و بعض المسـیحـیین یعـتقدون أنھـا العـبریة؛ الحـقـیقة أن 
عـمر كـل ھـذه اللغـات قـصـیر نسـبیًا و ال یمكـن، بأي حـال من 

ـات المسـتخـدمة الیوم ھي تلك األحـوال، أن تكـون أیة لغـة من اللغ
  .األصـلیة التي نشـأت منـھـا بقـیة اللغـات

  
  

العصـر الجـلیدي  قـد تكـون بـدأت في نھـایة لة الثـالثـةالمرحـ
األخـیر عـندما اسـتوطـنت مجـموعات منطـقة شـمال خـط العـرض 

º54ھـذه المجـموعـات ...  التي كانت ال تـزال مغـطاة بالجـلید
اسـتخـدمت لغـات تطـورت منھـا لغـة شعـب اإلسـكـیمو و سكـان 

  .سـیبـیریا و أالسـكـا األصـلیـین
ألخـیرة و التي تضـم التـاریخ  ھـى المرحـلة الة الرابعـةالمرحـ

اإلنسـاني المعـروف عـندما تشـكـلت مجـتمعـات و أسـست 
حـضـارات ھـیمـنت حـتى لغـویـًا عـلى شـعـوب و مجـتـمعـات 

مـن اللغـات الـتي انـتشـرت بھـذه الطـریقـة نجـد ... أخـرى
  .اإلغـریقـیة، الالتـیـنیـة، السـنسـكـریـتیة و الفـارسـیة

  
غـرینبیرغ        وب مـقـارنة اللغـات الذي اسـتخـدمھ كـل من أسـل

و روھلین یعـتـمد عـلى العـثور عـلى مسـمیات محـددة ألشـیاء 
لكـنـھـا ال تقـدم تفسـیرًا لمـا تشـیر إلیھ؛ أصـوات تم اسـتخـدامھـا في 

من : لغـات مخـتلفة لإلشـارة لنفس الشـيء تؤكـد أن أصـلھـا مشـترك
 في Sugar –لة عـلى ذلك نجـد سـكر في العـربـیة األمثـ

 –) تلفـظ دزوكـّـیرو( في اإلیطـالیة Zucchero –اإلنجـلیزیـة 
Сахар تـلفـظ سـاخـار( في الروسـیة.(  

  
حـسب فرضـیة عـالم ) و منشـأ اللغـات(مـنشـأ اإلنـسـان الحـدیث 

نقـطـة البـدء كـانت في افـریقـیا ...  كـافاللي سـفورزا–الجـینات لوكـا 
  .قـبل مئـة ألف عـام

  
  

شـجـرة الروابـط الجـیـنیـة بـین الشـعـوب 
  
  الفرضـیات الخـاصـة بمسـارات ھـجرات الشـعـوب
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صـورة بالرنـین المغـناطـیسي لدمـاغ شـخص 
مـا ... یسـتمع لحـدیث بصـوت شـخـص آخـر
األیمـن          (اتـضـح ھـو أن نصـفي الدمـاغ 

  .ینشـطـان خـالل ھـذه العـملیة) و األیسـر
ـابقـًا أن الجـزء األیـسر ھـو كـان اإلعـتقـاد س

  .وحـده المسـؤول عـن اللغـة
  
  

  النصـف األیـسر             النصـف األیـمن

 ؟DNAغـة محـفورة في الـ قـواعـد الل
  

مـا أكـدتـھ الدراسـات األخـیرة ھـو أنھ من الممـكـن دراسـة أصـل  
و تطـور قـواعـد اللغـات المخـتلفـة عـن طـریق فحـص الحـمض 

 كـافاللي سـفورزا حـیث قـام - النـووي؛ و ھـذا مـا قـام بھ لوكـا
ـثـالثة آالف  لDNAبتـحـلیل معـطـیات الـ ) خـالل خـمسـین سـنة(

...  مـنطـقة موزعـة عـلى كـل أجـزاء األرض1800شـخـص مـن 
كـلمـا كـانت اإلخـتالفات الجـینیة أكـثر بین شـعـبین، :  المـبدأ بسـیط

أول ... كـلمـا كـانت نقـطـة اإلنفـصـال بیـنھـما تـاریخـیًا أقـدم
اقـین؛ مـما اخـتالف تـم العـثور عـلیھ كـان بیـن األفارقـة و كـل الب

  . ألف عـام في افـریـقـیا100یؤكـد أن اللغـة األصـلیة نشـأت قـبل 
 ألف عـام بیـن اآلسـیویین  50اإلخـتالفات األخـرى ظـھـرت قـبل 

 ألف عـام بـین 40- 35و األوروبیـین، ثـم ظـھـرت قـبل 
   .اآلسـیوییـن و األسـترالیین

  
كـیف یـتـعـلم : ة اضـافـیةأبحـاث الجـیـنات تسـتمر في طـرح أسـئـل

اإلنسـان لغـة معـیـنة؟ ھـل اللغـة الـتي نتـحـدث بھـا مكـتوبة في 
 تـمكـن فـریق 1998جـیـناتـنا أم أنـھـا مكـتـسـبة؟  في العـام 

 من تحـدید Simon Fisherسـایمون فـیشـر برئاسـة البریطـاني 
ـة  المسـؤول عـن اضـطرابات لغـویة موروثSPH 1الجـین 

في دراسـة )... صـعـوبة في تكـوین جـمل، صـعـوبة في النطـق(
أخـرى تـم اجـراؤھـا عـلى ثالثة آالف طـفـل بعـمر سـنتـین، توصل 
الباحـثون الى أن معـظـم اإلضـطـرابات اللغـویة مصـدرھـا 

ھـذا ال یـعـني طـبعـًا أن قـواعـد اللغـة ... الجـیـنات و لیـست البـیـئة
 أو اإلنجـلیزیة مثـالً  موجـودة في الجـینات؛ مـا یعـنیھ أن العـربیة

ھـناك أسـس یعـتـمد عـلیـھـا الطـفـل في اكـتسـاب اللغـة و إذا مـا 
تطـلب األمـر تعـلم لغـة جـدیدة، فـیـتوجـب عـلیـھ تفـعـیل أجـزاء 

  .معـیـنة في الدمـاغ تمكـنھ من ذلك

  مـن نـطـق بالكـلمة األولـى؟
  

حـسـب رأي العـدید من عـلمـاء اآلثار و اإلنسـانیـات، أول مـن 
تـمـكـن من نطـق كـلمـة في التـاریخ كـان الھـومـو إریكـتوس 

Homo Erectus لف سـنة تقـریـبـًا أ400 قـبل.  
یعـتقـد العـلمـاء أن األجـزاء الضـروریة للـنطـق و موضـع 
الحـنجـرة الالزم للنـطـق وجـدت قـبل ذلك؛ قـبل حـوالي مـلیوني 
عـام من الیـوم، إال أن تطـورھـا و ارتـقـاء القـدرة عـلى 

) كـانت في البـدایة بـال معـنى(اسـتخـدامھـا في اصـدار أصـوات 
  .ـتاج الى مئـات اآلالف من السـنیـناح
  

  لـغـة المسـتقـبل
العـالم الیـوم ھـي اللغـة المسـتخـدمة مـن أكـثـر عـدد من النـاس في 

  .الصـیـنیة الشـمـالیـة، أمـا أقـوى اللغـات فھـي اإلنجـلیزیة
 ألف عـام الى 15انخـفـض عـدد اللغـات مـن عشـرة آالف قـبل 

سـتة آالف الیـوم و مـن ھـذه تـوجـد ألفـا لغـة مـھـددة 
 فـقـط سـتـتمكـن من 600حـسب عـلمـاء اللغـة، ... باإلنقـراض

  .راراإلسـتـم
مـا یـتوجـب معـرفـتھ ھـو أن حـیاة اللغـة تـنـتج عـن قـوة الشـعـب 
الذي یـسـتخـدمـھـا؛ فـاللغـات المسـیطـرة ھـي تـلك الخـاصـة 
بالشـعـوب التـي تتحـكـم باإلقـتصـاد و بالعـوامـل السـیاسـیة في 

ى ھـذا التحـكـم قـادر عـلى التحـول ال... مـنـاطق جـغـرافـیة معـینة
  .سـیطـرة ثـقـافیـة و تكـنولوجـیة أیـضـًا

 اللغـة األم لثـالثـمائة(اللغـة الدیـنامـیـكـیة الیـوم ھـي اإلنجـلیـزیة 
التي كـانت في مواجـھـة مع اللغـة )  ملیون شـخـصوخمسـین

الصـینیة ... الروسـیة انتـھـت في األعـوام العـشـرین األخـیرة
  إال أنھـا)  ملیون700(ر عـددیًا ـي األكـثالشـمالیة أو المـاندرینیة ھ
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بعـد ذلك نجـد ... لعـامل القـدرة عـلى اإلنتشـارتـفـتـقـد 
في )...  مـلیون لكـل مـنھـما300(اإلسـبانـیة و العـربیـة 

افـریـقـیا، اللـغـة األكـثر شـیوعـًا ھـي اإلنجـلـیزیة تـلیـھـا 
اللـتان بقـیـتا كـنـتیجـة لفـترات اإلسـتعـمار في الفـرنسـیة و 

عـلـینا فـھـم حـقـیقـة تـاریخـیة ھـامـة؛ أال و ھـي أن ... القـارة
الشـعـوب القـدیـمـة التـي اسـتـعـمـُرت مـن قـبل الرومـان تـبـنـت 
األبـجـدیة الالتـیـنـیة مـتخـلیة بشـكـل شـبھ كـامل عـن لغـاتـھـا 

ھـا ــتـمـتع بمـا وفـرتـھ اإلمـبراطـوریة لشـعـوباألصـلیـة لل
قـد ... و للـتـقـرب مـن القـیصـر و الحـصـول عـلى حـمایـتـھ

  .یحـصـل ھـذا مجـددًا الیوم
  

مـا ھـي دورة حـیاة أیـة لغـة؟ اللغـات الـتي تـمـكـنت مـن 
 اإلسـتـمرار ألكـثـر مـن ألفـیـتـیـن من الزمـان ھـي المصـریة
القـدیـمـة، السـانـسـكـریـتـیة، الصـیـنیة، العـبریـة، اإلغـریـقـیة، 

معـظـم اللغـات ... الالتـیـنیـة، الـتامـیلیة، و ربـمـا العـربـیة
األخـرى لم تـسـتـمر ألكـثـر مـن ألف سـنة و ھـو مـتوسـط حـیاة 

  .أیـة لغـة كـما یعـتـقـد الكـثـیر من المـخـتصـیـن
  

مـل مـسـتـقـلة عـن جـدوى أو قـوة أیـة لـغـة تسـمح ھـنـاك عـوا
لـھـا باإلسـتـمرار؛ مـنـھـا الشـعـور القـومـي، المعـتـقـدات 

  .الدیـنـیـة، اإلرث التـاریخـي و غـیرھـا
  

  :شـعـب اإلسـكـیمو
مع محـدودیة اسـتخـدام 
لغـتھـم إال أنھـا ال تـزال 

مسـتعـملة و معـترف 
  .بھـا

  

  :اللغـة السـواحـلیة
ھـي المسـتخـدمة في 
تـنزانـیا، و ھي من 

اللغـات القـویة و التي 
ظ تـنتشـر بشـكل ملحو

  .في افریقـیا
  

لـغـات مھددة 
  :باإلنقـراض

لـغـة اإلنـدیــوس 
  یـانـومـامـي فـي

  لھـجات. فنزویال
  ون ال یتحدثاألماز

  بھـا أكـثر من بضع
  .عشـرات

  

  :اللغـة الباسـكـیة
  ن اللغـات التي مـ

  بقـیت محـفوظة 
  و مسـتخـدمة من
  .الشـعـب الباسـكي

  
  

  ؟ ال تـتـحـدث الحـیواناتلمـاذا
  

الحـقـیقـة أن بعـض الحـیوانات قادرة عـلى النطـق؛ أو یمكـننا 
القـول أن باسـتطـاعـتھـا إعـادة إصـدار األصـوات كـما 

إال ... تسـمعـھـا، من األمـثـلة عـلى ذلك نجـد بعـض الببغـاوات
ـتخـدم أنھـا ال تسـتخـدم الحـنجـرة إلصـدار األصـوات، لكـنھـا تس

... Syrinxجـزًء آخـر أعـمق من الحـنجـرة یسـمى المصـفار 
لكـن ال یمكـننا القـول أن ھـذه الطـیور تتـكـلم، فمـا ینـقـصـھـا 

ھـو األجـزاء المعـقـدة في الدماغ التي تمكـنـھا من ابتكـار       
  .و اسـتخـدام لغـة

  

ار أیة الحـیوانات األخـرى بعـضھـا غـیر قـادر عـلى اصـد
أمـا الضـفادع و عـدد كـبیر من ... أصـوات كـبعض الزواحـف

  .الثـدییـات فھـي تسـتخـدم الحـنجـرة إلنـتاج األصـوات
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نعـرف العـالم و الظواھـر الطبیعـیة كـما ھي 
لـكن مـاذا لو كـانت ... علیھ و كـما نراھـا الیوم

ھـناك عـوامل مخـتلفة عـن تـلك الموجـودة في 
عـالمنا؟ مـاذا لو أن مسـار الحـیاة عـلى األرض 

و كـانت أخـذ مسـلكـًا مخـتلفـًا؟ مـاذا ل
  مواصـفاتـنا نحـن مخـتلفـة؟

كـیف سـیـبدو كـل شيء إذا ما تـغـیرت 
  القـوانیـن و النـتـائج؟

سـیزداد التـنافـر بیـن البروتونات في نواة الذرة مما 
من ...  تضـاؤل امكـانیة اإلنصھـار النوويسـیؤدي الى

نتائج ھذا التغـیر نجـد أن التفـاعـالت النوویة داخـل 
الشـمس سـتتباطـأ و سیـقل لمعان الشمـس ممـا سیوصل 

  .كـمیة أقل من حـرارة الشمـس و إضـاءتھـا الى األرض
سـیصـبح حـجـم الذرات أصـغـر ألن نواة الذرة سـتجـذب 

سـتنحـو ألوان األجـسـام نحـو ... لیـھـا أكثـراإللكـترونات إ
  .األزرق و سـیصـبح حـجـم و طـول قوس قـزح أكـبر

قـوى التجـاذب بیـن الجـسـیمات سـتكـون أشـد ممـا 
المواد الصـلبة : سـیجـعل األجسـام متماسـكة أكـثـر

سـتـتحـول الى الحـاالت األخـرى بصـعوبة أكـبر           
صل الى الغـلیان عـند درجـات حـرارة و السوائل سـت

  .أعـلى
  لـكـن ھـل سـتتمكن الحـیاة من النشـوء في ظـروف كـتلك؟

 سـیأخـذ شـكـالً  و دورًا DNAیؤكـد العـلمـاء عـلى أن الـ 
مخـتلفـًا مـما یعـني أنھ سـیوصل الكـائنات الحـیاة الى 

  .تغـیرات جـینیة غـایة في الخـطورة

  مـاذا لـو؟؟؟
 

سـرعـة السـیارات سـتكـون ... النـار سـتصـبح أكـثر نشـاطًا  القـوى الكـھربائیة أشـد: لـو
ن لون البشـرة سیكـو... المـواد سـتكون أكـثر صالبة... أعـلى
  . و الدموع أكبر حـجـمًا... أكـبرزحققـوس ... أصـفرًا
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  قـوة الجـاذبـیة أعـلى: لـو
كـل األجـسـام، إبـتـداء بالنجـوم و انـتـھـاء بالذرات، تتـجـاذب فـیـما بـیـنھـا بقـدر 

إال أن تجـاذبـھـا مـتناسـب أیضـًا مع ثابـت ... سـب طـردیًا مع كـتـلتـھـایـتـنا
  .Gو یـرمـز لھ بالحـرف " ثابـت الجـاذبیـة"فـیزیائي یسـمـى 

لكـن ... نتـیجـة زیادة قـوة الجـاذبیة ھـي أن وزن كـل شـيء سـیكـون أكـبر بالطـبع
بسـیط في ثابت الجـاذبیـة سـتكـون لھ فـتغـیر ... النـتائج لـن تتـوقـف عـند ذاك الحـد

فقـط سـیكـون كـافیـًا إلنھـاء % 1إرتفـاع ذلك الثابت بنسـبة ... عواقـب وخـیمة
مـا لن یتـغـیر، بكـل حـال، ھـو مواصفات ... الحـیاة على األرض كـما نعـرفـھـا

لظـروف لـكن لو افـترضـنا أن الحـیاة نشـأت بھـذه ا... العـناصـر الكـیـمیائـیة
الجـدیدة، فعـظـام الحـیوانات سـتكـون أكـثـر سـماكـة و عضـالتھم سـتكـون أقـوى 

الطـبیـعـة سـتسـمح بتـطـور ... لتـحـمل الوزن األثـقـل الذي سـیتـوجـب حـملھ
الكـائـنات التي تسـیر عـلى أربع و ذلك لتوزیع الوزن على األطـراف؛ أي أن 

أمـا النباتات فسـتكـون أقصـر         ... أیضـًا على أربعالكـائـنات الذكـیة سـتسـیر 
  .و بجـذوع سـمیكـة جـدًا

سـیـتوجـب عـلى الكـائنات الحـیة أیضـًا تحـمل درجـات حرارة مرتفـعـة؛ ألن 
 ً سـتـكون ... الشـمس سـتكـون أصـغـر حـجـمًا إال أنھـا سـتكـون أكـثر حـرارة

ل و سـتصـل المیـاه الى درجـة الغـلیان عـند خـط كـمیات الثـلوج في القـطبین أقـ
  .اإلسـتواء

مع أن ھـذا التغـیر یـبدو ضـئیًال، إال أنـنا 
سـنالحـظھ على الفـور ألن الحـرائق التـلقـائـیة 

.. .%70تزیـد بنسـبة النـاتجـة عـن البرق سـ
الحـقـیقة أن األكـسـجـین عـنصر ھـام في الكـثـیر 
من التفـاعالت الكـیمیائـیة و أولھـا عـملیة 

  .اإلحـتراق
بعـد ذلك ھـناك التـأكـسـد؛ فـالصـدأ سـیصـبح أشـد 

سـیزداد كـذلك األوزون؛ فـھـو غـاز ... و أسـرع
مكـون من جـزیئـات بھـا ثالث ذرات من 

و بازدیـاد األوزون في الجـو سـتقـل ... ـسجـیناألك
كـمیـات أشـعـة الشـمس فـوق البـنفـسجـیة الـتي 
تصـلنـا، مـما سـیعـني حـدوث إصـابات أقـل 

  .بسـرطـان الجـلد
  

لو زادت كـمیة األكـسـجین في 
  %1الجـو بنسبة 

 و بفعـل ضـغط –قـد تكـون ھـناك شـمسـان؛ فالمشـتري 
 قـد یـتمكـن من بدء التفاعالت –الجـاذبیة في داخـلھ 

كـلنا ... النوویة متحـوًال الى شـمس ثانیة في مجـموعتنا
میاه البحار و المحـیطـات سـتكون ... سـنسـیر على أربع

  .ة الحرارة و سـنكون غامقي اللونمرتفع
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  كـنا متخـصـصـین في اإلتصـال: لـو

لو كـان الھـدف ھـو 
  التـكـاثر فقـط

لو كـانت غریزة البشـر  ال تزال كتلك 
الخاصة بالعـدید من الحـیوانات في 
اعتـبار أن غـایة الحیاة ھـي التـكـاثر 

فـظ النـوع فقط، لكـانت األنـثى لحـ
تضـع عـشرة أطفـال، مثـًال، مع كـل 
والدة و لتطـلـّب األمر عشـرة أثـداء 
... لتتمكن من ارضاع صغارھـا كـلھـم

و كـان ھـذا سـیـتطلب تغـییرات 
  . فسـیولوجـیة في جـسم األم

  

لـو سـارت العـملیـات الطـبیعـیة في تـاریخ الحـیاة عـلى األرض بشـكل 
مخـتلف، كـنا سنجـد أن ھـناك امكـانیة المـتالك مواصـفات لیسـت لدیـنا 

  .اآلن، مع أن العـدید من الكـائـنات األخـرى احـتفـظت بھـا و طـورتھـا
نا مـثـًال زیادة كـم المعـلومـات التي نحصـل عـلیھـا عن العـالم حـولنـا یمكـنـ

أو قـد ...  كـالخـفافـیشUltrasoundsباسـتـعـمال ذبـذبات فوق صوتـیة 
 كـالحـیـتان Infrasoundیمكـنـنا اسـتخـدام الذبـذبات دون الصـوتیـة 

ـنھا الى مسـافـات الـتي تسـتطـیع ایصـال رسـالة بھـذه الذبـذبات فیما بـی
قـد یكـون من الممكـن أیضـًا تغـیـیر لون ... تصـل الى مئات الكـیلومـترات

الجـلد كـبعـض أنواع السـحـالي؛ فـمـثًال یكـون اللون أحـمرًا عـند الشعـور 
بالتردد، أزرقًا عـند التوجـھ الى العـمل، أصـفرًا عـندما یكـون الشـخـص 

بھـذه الطـریقـة، ... وردیًا عـندما یكـون رومانسـیًابحـالة نفـسـیة جـیدة، و 
  .سـنتمكـن من ایصـال معـلومات كثیرة لآلخـرین دون اسـتخـدام الكلـمات

قـد تـكـون ھـناك امـكـانیة اسـتخـدام الروائح للـتعـبیر عـن الحـالة التي 
  .یعـیـشـھـا اإلنسـان في لحـظة معـینة

  

في حـالة كـھذه، سـنجـد أن األذنیـن كـبیرتان 
لتمكن مـن سماع ذبذبات دون صوتیة قادمة من 

الرقـبة طویلة تحـتضن حـنجرة ... مسافات بعیدة
ن لو... تنتج أصواتًا تصل الى مسافات طویلة
  .الجـلد یشیر الى الحالة الخاصة بالشخص
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PROSPECTS 
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  اإللكـترونات أكـبر حـجـمًا: لـو

الحـقـیقة أن العـالقة الھـامة ھـي تلك بین كـتلة اإللكـترون 
فھـذه العـالقة ھي التـي تقـرر أبعـاد ... و كـتلة البروتون

  .الذرات
لو كـانت كـتلة اإللكـترونات أكـبر سـتصـبح مداراتھـا حـول 

النواة أقـصر مـما سـیؤدي الى صـغر حـجـم الذرة كـكل       
  .و بالتـالي سـیصـغر حـجم كـل شـيء

الذرة مكـونة من نواة   
صـغیرة، نسـبیًا، حـیث أنھا 
ال تـتجـاوز جـزء من ألف 
ملیار جـزء من الملیمتـر 
في حـین أن مـدارات 

ة اإللكـترونات حـول النوا
تـمـتد لتغـطي ما یعـادل 
مئة ألف مرة حـجـم 

و ھـذه المدارات ... النواة
ھي التي تحـدد أبعـاد 
الذرة؛ فالحـقـیقة أن الذرة 

مكـونة من ) في معـظمھـا(
لو وصلت كـتلة ... فراغ

اإللكـترون لمساواة كـتلة 
البروتـون فإن البروتونات 
لن تكـون في مركز الذرة؛ 

كـترونات      و انما سـتدور اإلل
و البروتونات حـول 
بعـضـھـا البعـض، و لن 
تكـون المـادة على أیة حـالة 

  .غیر الحـالة الغـازیة
  

  كـنا من الكـائـنات اللـیـلیة: لـو

اصـفـات تسـمح لألفـراد في ھـذه الحـالة سـتكـون ھـناك مو
بالـتواصـل، الرؤیـة، و الحـیاة في ظـروف تكـون فیھـا 

سـتكـون العـیون شـبھ ... عـوامل اإلضـاءة المحـیطـة مـتـدنـیة
دائریة و واسـعـة و سـیكون بؤبـؤ العـین كـبیرًا قـادرًا عـلى 

و شـبكـیة العـین ... مـالحـظـة أصـغـر قـدر ممكـن من اإلنـارة
ـتكـون محـتویة عـلى عـدد كـبیر من الخـالیا المسـتقـبلة س

قـد تكـون مواصفـات العـیـنـین )... في الصـورة(للضـوء 
  .مشـابھـة لـتلك الخـاصـة بالبومـة

  
لكـن للحـیاة اللـیلـیة، ال تكـفي مواصـفات البصـر وحـدھـا، 
فـدرجـة الحـرارة لـیـًال تكـون منخـفضـة ممـا یعـني أن 

ً  مـما یسـاعـد ا لجـسـم یجـب أن یكـون مغـطى بریش مثـال
  .عـلى حـفـظ درجـة الحـرارة الداخـلیة
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  كـنا كـائـنات مائـیة: لـو

قـد نجـد أن اتصـال اصـابع الیـد بأجـزاء مشـابھـة لزعانف األسـماك 
سـتكـون ھـامة في تسـریع عـملیة السـباحـة و التـحـكم بالحـركـة 

خـال مـن الشـعـر، ) زاءهبكـل أجـ(سـیـكـون الجـسـم ... تحـت المـاء
كـتـلك الموجـودة في بعـض ) في الصـورة(و سـتكـون ھـناك غـدد 

أنواع األسـماك و التي تقـوم بإفـراز مخـاط یغـطي الجـسـم كـلھ ممـا 
  .ال یـسـمح للمـاء باالحـتكـاك المسـتمر بالجـلد

سـتكـون ھـناك كـمیة من الدھـون تسـاعـد عـلى حـفـظ حـرارة 
  .ـسـم و تسـمح لھ بالمحـافـظة عـلى اعـماق محـددة في المـاءالج
  
  

اعـالت في المسـتوى تحـت الذري و عـلى األغـلب لمـا تغـیر شـيء إال عـلى مسـتوى التفـ: Antimatterلو كـنا مـن المـادة المضـادة 
أو (لـما ُوجـد الضـوء نفسـھ؛ ألن اإلنتشـار الفـوري : لـو كـانت سـرعة الضـوء ال نھـائـیة. سـیكتـشـف بعض العـلماء ھـذه التغـیرات

لمـا :  عـلیھـط كثـافة الكـون أقـل ممـا ھـووسلو كـان مـت). إلكـترومغـناطیسـیة(ال یـتـوافق مع الطـبیعـة الموجـیة للضـوء ) اللحـظي
لدمـرت : لو لم یوجـد األوزون. تمكـنت النجـوم من التـكـون و لكـان الكـون عـبارة عـن سـحـابة مـتمددة مـن الغـاز و اإلشـعـاعـات

  .سـتكـون ممـكـنةاألشـعـة الشـمسـیة جـمیع انواع الكـائـنات الحـیة على وجـھ األرض؛ إال أن الحـیاة البحـریة 
  

  ...باخـتصـار

بدًال مـن أن یطـفـو الجـلیـد عـلى وجـھ المـاء، فإنـھ سیـسـقط 
  .ھـذا مـا یحـدث لكـل المـواد األخـرى.. .في العـمق

لوال ھـذا اإلسـتـثـناء الخـاص بالمـاء، لتجـمدت جـمیع البحـار      
في مـدة قصـیرة حـیث أن التجـمد في األعـماق و المحـیطـات 

لـن تـتم موازنـتـھ ) النـاتج عـن وقـوع الجـلید في العـمق(
  .بـتـدفق المـاء الدافـىء نحـو األسـفـل

مـن اآلثـار األخـرى، نجـد أن الحـیاة البحـریة سـتـفـنى 
بالكـامل ألن السـلسـلة الغـذائـیة سـتـُدمر بالكـامل مـن 

فالجـلید في القـاع سـیعنـي عـدم السـماح لكـائـنـات ... اأدناھـ
  .كـالطـحـالب و الحـیوانات القـشـریة بالحـیاة

  

فائـدة وحـیدة، في لیـالي الشـتاء الباردة لـن تنفـجر مواسـیر 
  .المیاه

  

  ...حـجـم المـاء یزداد عـند التجـمد
  مـاذا لو تقـلص؟

... القـمر أصغـر بخـمسین مرة من األرض
  مـاذا لو كـان مسـاویًا لھـا؟

  
وفھ صلبـًا سـیكـون للقـمر غـالف جـوي و لن یكـون جـ

سـتدور األرض و القـمر حـول ... كـما ھـو الیـوم
بعـضـھـما و سـتسـمح المسـافة المحـدودة بیـنھـما بوجـود 

  .مشـترك من الغـالف الجـوي یربط بیـنھـما" مـمـر"
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قـصص المركـبات الفضـائـیة التي تجـوب سـماء 
العـدید من دول العـالم لیـسـت جـدیدة؛ إال أنـھـا 

  .لم تتـوقـف مـنذ أربعـیـنیات القـرن المـاضي
ھـل ھـي ظـواھـر طـبیعـیة؟ مركـبات أو طـائرات 

؟ مـركـبات تقـودھـا كـائـنات عسـكـریة سـریة
  مـن كـواكـب بعـیدة؟

OF SCIENCE 
PROSPECTS 





  أھـرامات من الفضـاء 
مـا یـمكـننا تسـمیـتھ بعـلم اآلثـار الخـیالي یـؤكـد أن المسـتوى العـلمي و الـتكـنولوجي 

وب القـدیـمة لم یـكن على درجـة تسـمح لھـا بإنشـاء صـروح عـظـیمة ـللشـع
ـم كـائـنات قـادمـة من كـواكـب كـاألھـرامات دون المسـاعـدة التي قـدمـتھـا لھ

  .دلـة تـثـبتھـاأ ةھذه الفـرضـیات ال تتـعـدى كـونھـا خـیال عـلمي دون أی... بعـیدة
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مـالیـین من النـاس مـن كـل أرجـاء األرض تـؤكـد مشـاھـدتـھـا لمـا 
تعـتقـد الغـالبـیة العـظمى مـنھـم أنـھـا مركـبات فـضـائـیة قـادمـة 

مـا یقـارب ... مـن كـواكـب خـارج نطـاق مجـموعـتنـا الشـمسـیة
اطـني الوالیات المـتحـدة مـؤمـن بأن السـتین بالمـئـة من مـو

حـكـومـتھـم تخـفـي معـلومـات عـن حـقـیقـة األطـباق الطـائـرة 
)... UFO) Unidentified Flying Objectsالمجـھـولة أو 

، الذي )Oath of Silence" (قـَـسـَم الصـمت"الحـقـیقـة أن عـامل 
فـیـمـا یخـص من المـفـترض أن یؤدیـھ المسـؤولون األمریكـیون 

أسـرار الدولـة العـلیا و الـذي تـتـذرع بـھ المجـموعـات المروجـة 
مـن ... لھـذه الفـكرة، لیـس لـھ تـلك المصـداقـیة التي یدعـونھـا

المسـتحـیل أن یـبقـى سـر عـسـكـري سـرًا طـوال ھـذه المـدة؛ حـتى 
اول الجـمیع؛ تـفـاصـیل تصـنیع القـنـبـلة الذریـة أصـبحـت في مـتـن

... یـكـفي عـمل بحـث عـلى اإلنـتـرنـت لمعـرفـة كـل شـيء عـنھـا
العـامل الوحـید الذي یـمكـننـا أخـذه بعـین اإلعـتـبار جـدیًا ھـو أن 
حـكـومـات بعـض الدول عـملـت عـلى إخـفـاء بعـض الحـقـائـق 

 عـسـكریة لتـخـوفـھـا مـن كـون مـا تـم التـبـلیغ عـنھ ھـي مـركـبات
  .تجـریـبـیة لـدول معـادیـة

 24 الى Ufologyیـعـود تـاریخ المجـال المسـمى یـوفـولوجـي 
 عـندما بـلغ الطـیار الخـاص كـیـنـیث آرنـولد 1947یـونـیو 

Kenneth Arnold عـن رؤیـتھ لتـسـعـة أجـسـام طـائـرة فـضـیة 
إال أن ... بـراقـة فـوق جـبـل ریـنـییـر في الوالیات المتحـدة

تـمـت مشـاھـدتھـا في " أشـباح"عـن مركـبات بـالغـات أخـرى 
" أشـباح"شـبھ الجـزیـرة االسـكـندنافـیة في نفـس العـام؛ سـمـیت 

 كـانـت تـسـقـط من السـمـاء – حـسـب الشـھـود –ألنـھـا 
بـسـرعـات عـالیـة إال أنـھ لم یـتـم العـثـور عـلى أي أثـر لھـا عـلى 

  .طـت فیـھـااألرض في األمـكـنة التـي سـقـ
في معـظـم الحـاالت، مـا تـمـت مشـاھـدتـھ لـم یـكـن أكـثـر مـن 
ظـاھـرة طـبـیـعـیة أو صـناعـیة مـن عـمل اإلنـسـان؛ مـن األمـثـلة 

 Ball Lightningعـلى ذلك نجـد مـا یـسـمى بالبـرق الكـروي 
ل، الذي ھـو عـبارة عـن كـرة مضـیـئة مـن الغـاز مـتـأیـنة تـتـشـك

في ظـروف طـقـس معـیـنة، لوجـود مجـاالت كـھـربائـیة في 
في حـاالت أخـرى یكـون ما تـم الـتـبـلیـغ عـنـھ لیـس ... الجـو

أكـثـر مـن سـحـب بأشـكـال غـریـبة أو انعـكـاس لضـوء الشـمس 
  .عـلى بـلورات الجـلـید في طـبقـات الجـو العـلـیا

OF SCIENCE 
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  :Iridiumالقـمر 
في بعـض الحـاالت، كان 

مـا تم رؤیـتھ مجـرد 
انعـكاس ضوء الشـمس 

یة على األلواح الشـمس
  .ألقمار صـناعـیة

  
  

   :طبق طائر غیر مجـھول
 التي Cypherالمركـبة 

صـنعـتھا الشـركة 
   Sikorskyاألمریكـیة 

و ھي بال طـیار و تقـلع 
  .بشـكل عـمودي

  
  

إحـدى حـاالت الصـور 
المركـبة التـي تـم 

اكـتشـافھـا و تعـتـبر مثـال 
عـلى المسـتوى الذي 

ن یسـمون وصـلھ م
أنفـسـھم بمخـتصي 

  .الیـوفـو
  

  26/1/1988: فـلوریـدا
صـورة مـن ضـمن عـدة 

صـور إلـتقطـھـا إد 
ھـذه من ... وولـترز

الحـاالت التـي لم یثق بھـا 
المخـتصـون لـتكرارھا مع 

  .نفس الشخـص
  

  1975سـویـسرا 
من حـاالت الصـور 

 المفـبركـة الشـھـیرة التي
تـم فیھـا تركیـب صورتین 

  .إلخـراج واحـدة
  
  

 UFOليـس كـل مـا تـتم مشـاهـدتـه يف السـمـاء 
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أمـا أكـثـر الظـواھـر المسـببة لبـالغـات األطـباق الطـائـرة فـھـي 
صـطـدامـھ ـفـجـر النـاتج عـن اسـقـوط نـیزك كـبـیر نـسـبـیًا؛ الـت

بالغـالف الجـوي یصـل في لحـظـات قـلیـلة الى حـجـم مـرئـي أكـبر 
من حـجـم القـمر المرئـي و خـالل ھـبوطـھ تـُسـتـھـلك كـل 
العـناصـر المـكـونة لھ مغـیرة لـونـھ مـن أخـضـر عـنصـر الحـدیـد 

یـوم الى أزرق الى أحـمر السـیـلیـكـون و مـن أصـفـر الصـود
  .الكـالسـیوم

ال یـجـب عـلـیـنا اسـتـثـناء امـكانـیة أن مـا تـم مشـاھـدتھ في 
مـن الحـاالت األكـیـدة في ... السـمـاء قـد یـكـون من صـنع اإلنـسـان

ھـذا الشـأن ھـو العـدد الكـبـیر من الشـھـود الذیـن رأوا مركـبات 
أنـھـا كـانت الطـائـرة المـقـاتـلة طـائـرة مجـھـولة اتضـح فـیـما بعـد 

)B-2 أو F-117 ( المسـماةStealth خـالل طـیرانـھـا التـجـریـبي 
  .قـبل اإلعـالن الرسـمي عـن وجـودھـا

الفـلكـیـین في ) أو آالف(مـا عـلـیـنا تأكـیـده ھـو أن ھـناك مئـات 
تـخـدام كـل أنحـاء العـالم یقـومـون كـل لـیـلـة بمسـح السـماء باسـ

التـلسـكـوبات، الرادارات، أدوات المراقـبة (كـل األدوات المـمكـنة 
بـاألشـعـة تحـت الحـمراء أو فـوق البـنـفـسـجـیة، أدوات كـشـف 

و مع ذلك لم یـبـلـّغ أي مـنـھـم عـن ) أشـعـة غـاما، موجـات الرادیو
 من اكـتشـاف مصـادر بـث طـاقـة ذات عـالقـة بمركـبات فضـائـیة

ھـل یعـني ھـذا أن كـل الذیـن شـھـدوا برؤیـة ... عـوالم أخـرى
... ال: أطـباق طـائـرة مخـادعـین و كـاذبـین؟ اإلجـابـة ھـي

معـظـمھـم اعـتـقـد فـعـالً  أنـھ رأى أطـباقـًا طـائـرة؛ إال أن الخـیال 
من في معـظـم األحـیان یطـغـى عـلى المـراقـبة المجـردة، فـیـتـمكـن 

ً  الى مـا تـمـت مراقــبـتھ :  اضـافـة تـفـاصـیـل لـم تـوجـد أصـال
في المـاضي، كـانت ... كـالنوافـذ و الكـائـنات الفـضـائـیة و غـیرھـا

المشـاھـدات الخـیالیة مرتـبطـة باآللـھـة و المعـجـزات و القـوى 
ور الخـارقـة؛ أمـا الیـوم و باخـتالف مسـتوى المعـارف و بـتـطـ

العـلوم و الـتـكـنولوجـیـا، تحـولـت خـیاالت البـشـر الى مركـبات 
فـضـائـیة تـزور األرض و الى حـكـومات تخـفـي معـلومـات غـیـر 

  .موجـودة أصـالً  عـن أمـور تخـیـلـھـا بعـض النـاس
  

حـسـب مـا تـوصـل إلـیھ القـسـم المخـتص في مـركـز الدراسـات 
من الحـوادث % 4الفـضـائـیة الفـرنسـي، فـھـناك مـا نسـبـتھ 

 ممـا لم یـتـمكـن العـلمـاء من الخـاصة بمشـاھـدة أطـباق طـائـرة
ھـل یعـني ھـذا أن احـتـمال ... العـثـور عـلى تـفـسـیر مقـبول لھـا

وصـول كـائـنات فضـائـیة ال زال قـائـمـًا؟ حـتى أكـثـر المـؤمـنین 
بوجـود حـضـارات ذكـیة عـلى كـواكـب أخـرى یسـتبـعـدون ھـذا 

 4.4ا سـنـتوري، یـبعـد مسـافـة اإلحـتـمال؛ فأقـرب نجـم إلـیـنا، ألـف
سـنة ضـوئیـة عـنا، أي أن أسـرع المركـبات الفضـائـیة المعـروفـة 

أمـا القـوانـین ...  ألف سـنة كـي تصـل إلـیھ60لـنا سـتستـغـرق 
الفـیزیائـیة التـي نعـرفـھـا، و التـي ال تتـغـیر في الكـون كـلھ، فھـي 

... عة تـزیـد عـن سـرعـة الضـوءتـمـنع أي شـيء من السـفـر بسـر
حـتى لو افـترضـنا أن األطـباق الطـائـرة ھـي نـتـاج حـضـارة 
مـتـطـورة جـدًا مقـارنـة بحـضـارتـنا، فـھـذا ال یعـني أبـدًا أنـھـا 

  .قـادرة عـلى تجـاوز الحـدود المعـروفـة لقوانـین الكـون الفـیـزیائـیة
ت ھـذه األطـباق قـادمـة مـن كـواكـب إذا كـانـ: السـؤال األھـم ھـو

بعـیدة نشـأت عـلیـھـا حـضـارات ذكـیة مـتطـورة جـدًا، فـلمـاذا إذًا 
تعـمـل تـلك الكـائـنات المسـیِّرة لھـذه المركـبات في الخـفاء؟ لمـاذا 

) كـالحـیوانات(ال تـظـھـر لـنا؟ حـتى بدراسـتنا لكـائـنات أدنى مـنا 
  .ات تـرانا بسـھـولھ؛ حـتى و إن لم تـفـھـم ما نفـعـلفإن تـلك الكـائـن

   

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  1/12/1989: بلـجـیكـا
رسـم لمـا وصـفـھ 
الشـھـود في الفـترة بـین 

 و 1989العـامـین 
 في سـماء 1990
  .بلجـیكا
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ـورًا مخــتـلفـة عـن كـائـنات فـضـائـیة أفـالم الخـیـال العـلمـي الـتي قـدمـت لـنا ص
بعـضـھـا شـریـر جـاء لـیـدمـر األرض و أھـلـھـا، و بعـضـھـا اآلخـر جـاء 

بشـكـل سـلمـي لـیعـلـمـنا و یـتـعـلم مـنا، لـم تـذھـب بعـیـدًا في تخـیلھـا ألشـكـال  
ؤنـا و تـركـیـبـتـنا في حـقـیقـة األمـر، كـان بـنا... و مـواصـفات تـلك الكـائـنات

نحـن ھـمـا األسـاس الذي اعـتـمده مخـرجـو ھـولـیوود في صـنع أشـكـال تـلك 
في حـاالت نـادرة ... عـیـنان، أنـف، ذراعـان، سـاقـان، و أصـابع: الكـائـنات
، ھـذه الكـائـنات لھـا ) األخـیرWar of the Worldsكـما في فـیـلم (أخـرى 

  .ثالثة سـیقـان
  

 حـاالت الكـائـنات الشـریـرة، عـمل مخـتـصـو المـؤثـرات الخـاصـة في في
السـیـنما األمـریكـیة عـلى خـلق صـور لكـائـنات مخـیفة لـمشـاھـدي األفـالم 

فمـقـیاس الرعـب لیـس ھـو المقـیاس العـلمـي؛ بـل مقـیاس مشـاعـرنا )... نحـن(
 الحـقـب الـتي ذرتـبـطـت بتـفكـیرنا مـننحـن كـبشـر و مخـاوفـنا األزلـیة التـي ا

فـتـجـد أن ... كـنا نخـتـبىء فـیـھا مـن الحـیوانات المفـترسـة في اللـیالي المظـلمـة
 مـثـالً  تشـبھ الى حـد Aliensمواصـفات الكـائـن الفـضـائي في سـلـسـلة أفـالم 

 في كـوكـبھ كـبـیر مواصـفات وحـش مرعـب بأسـنان ضـخـمة و كـأنـھ مصـّمم
  .المفـتـرض لـیـكـون مخـیـفـًا لبـني اإلنسـان ھـنا عـلى كـوكـب األرض

  
في األفـالم التـي قـدمـت لـنا الكـائـنـات الفـضـائـیة المسـالمـة، نجـد أیضـًا 
اعـتـمادھـا عـلى المقـایـیـس األرضـیة في إظـھـار مـا ھـو محـبب لـنا؛ فـنجـد 

بھ بالحـیوانـات األلـیفـة اللـطـیفـة التـي نقـتـنیـھـا في الكـائـن الفضـائي أشـ
  .مـنازلـنا
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1 

2

3 

4 

1 .Mission To Mars 
 الذي     الكـائـن الفضـائـي ھـنا ھـو المعـلم و األسـتـاذ

  .    نـنـتظـره لیـعـلمـنا كـل حـقـائـق الكـون
2 .E.T.  

ً  یحـتفـظ بھ أبطـال الفـیلم كـحـیوان     ھـنا نجـده لطـیفـا
  .   ألیف في مـنزلـھـم

3 .Predator  
   الكـائـن المخـیف الذي جـاء لقـتـلـنا و جـمع عـظامـنا 

  .   و جـماجـمـنا كـتذكـارات یحـتـفظ بھـا
4 .Independence Day  

     الكـائـنات الفـضـائـیة جـاءت لتـغـزو األرض و تـسـتـنفذ
 .   ثـروات كـوكـبـنا
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... عـرف بوجـود الحـیاة عـلیھ ھـو كـوكـب األرضحـتى الیـوم، الكـوكـب الوحـید الذي ن
لكـن اكـتـشافـنا لعـدد كـبیر من الكـواكـب الـتي تـدور حـول نجـوم بعـیدة و توقـعـاتـنا بأن 
ھـناك عـدد أكـبر ال بـد و أن یحـتوي عـلى أشكـال حـیاة مخـتلفـة یـوجـھـنا نحـو التـساؤل 

  .شـكال الحـیةعـن أشـكـال و بـیولوجـیة تـلك األ
  

 مأخـوذة مـن Adolf Schallerللرسـام أدولف سكـارلر الصـور في ھـذه الصـفحـة ھـي 
   ... Extraterrestrialsكـتاب 
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المـوت ھـو المجـھـول الذي یخـافـھ الجـمـیع و ھـذا الخـوف ھـو الذي أدى بقـدمـاء المـصـریـین 
الى التحـضـیر لمـا اعـتـقـدوا أنـھ موجـود ) ل مع الكـثـیر من الحـضـارات القـدیـمـةكـمـا ھـو الحـا(

عـلى (و لوال المـوت، لمـا كـانت كـل تـلك المعـلومـات الـتي تركـھـا القـدماء ... في العـالم اآلخـر
  .قـد وصـلـتـنا) جـدران قـبورھـم و في توابـیـتـھـم و نعـوشـھـم

عـي القـادة في فراقـھـم كـان ھـو الدافـع وراء العـمل عـلى حـفـظ أجـسـادھـم بعـد عـدم رغـبة تـاب
  .تـوت عـنخ أمـون قـبـل آالف السـنیـن و لیـنـین في القـرن المـاضـي... المـوت

عـلى كـوكب جـاذبیتھ 
تسـاوي ثالث مرات تلك 
على األرض، كـل شـيء 

سـیكـون ثـقـیـل الـوزن     
لھـذا، ... و صـغـیر الحـجـم

فالعـدد األكـبر من الكـائـنات 
  .سـیعـیش تحـت المـاء

  
عـلى كـوكـب بارد قـد یـكون   

كـل مـا یغـطي سـطحھ ھـو 
الجـلید، قد تكـون الكـائـنات 

لكن مـثل حـصان البحـر 
 8 أمتـار و وزن 10ل بطـو
  .طـن

) كالمشـتري و زحـل(كـوكـب عـلى 
بغـالف جـوي كـثـیف جـدُا و دون 
سـطـح صـلب، قـد تكـون الكـائـنات 
  .عـلیھ طـائرة تسـكـن مـدنُا معـلقـة

  
  

عـلى كـوكـب قـوة الجـاذبـیة عـلیھ 
تسـاوي نصـف تـلك (ضـعـیفـة 

قد یـكـون ھـناك ) عـلى األرض
تـنـوع كـبـیـر في النـبـاتات         

الكائـنات ھـنا ... و الحـیوانات
  .سـتكون طـویلة جـدًا و رشـیقة

  
  

  أشـکال مـتوقعة
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ألنـدرید الغـاز البـارد 
بشـكـل عـام . الكـربون

الغـازات مكـونـة مـن 
  جـزیـئـات و ذرات حـرة

  .الحـركـة

الشـفـق الشـمالي ھـو أحـد أمثـلة 
غــاز مـن جـسـیـمات :   البالزما

من األمثـلة … مشـحونة كـھربائـیًا
األخـرى لـھـب الــنار، البــرق،     

  .و النجـوم

في الحـالة … جـوھـرة سـوداء
الصـلبة تكـون الذرات ثابـتة 

  .في مواقـع محـددة

الحـمم البركـانیـة 
Magma و الصـخور ،

عند درجات حرارة شـدیدة 
اإلرتـفاع تتـحـول الى سـائل 

و ھـي الحـالة المتوسـطة 
  .بیـن الصـلب و الغـازي

  غـاز

  بالزمـا

  سـائـل
  صـلب

   عـن کـل شيء
  ادةـالمـ
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نـشأ الكـون مع اإلنفجـار العـظیم؛ أمـا الذرات بأنواعـھـا التي 
  .تقـارب المئـة فقـد نشـأت بعـد ذلك؛ في النجـوم

كـل شـيء في ھـذا الكـون، مـن األنسـجـة المكـونة ألجـسامنا 
كـانت رحـلة ... ةوحـتى الھـواء الذي نتـنـفـسھ، ھـو مـاد

المعـارف التي وصـلناھـا حـول المـادة، تـركـیبتھا،            
و مـكـوناتھـا، رحـلة طـویلة سـاھم فیـھـا عـدد كـبیر من 

  .أفضـل العـقـول البشـریة عـلى مـر التـاریخ
یعـود فضـل البـدء في محـاولة فـھـم ماھـیة المـادة و في وضع 

 اإلغـریق؛ فالرأي القـائـل بأن المـادة نموذج لمـكـوناتھا الى
مـكـونة من ذرات غیـر قابلـة للـتجـزئة أو اإلنقـسام ھـو رأي 

مـا نعـرفـة الیـوم ھـو ... اغـریقـي عاش ألكـثر من ألفي سـنة
... أن الذرات موجـودة بالفـعـل، إال أنھ من الممـكـن تجـزأتھـا

) بائـیة موجـبةبشـحـنة كـھر(كـل ذرة مـكـونة مـن نواة 
تتحـرك ) سـالبة الشـحـنة(من اإللكـترونات " بسـحـابة"محـاطة 

النـواة بـدورھـا مكونة مما نسـمیھ بجـسـیمات ... حـولھا
 

حـتى ... مكـونة من بروتونات و نـیوتـرونات) نیوكـلونات(نـوویة 
ھـذه النیوكـلونات من الممـكـن تجـزأتھـا؛ كـل مـنھـا مكـون مـن 

مـن المسـتحـیل وجـود الكـواركـات في ... ثـالثة كـواركـات
ـة بشـكل مـنفرد فھـي مرتـبطة في الجـسیمات النوویة بقـوى الطـبیع

 glueمن كـلمة (تطـلقـھـا جـسـیمات أخـرى تـسمى غـلوونات 
  .)اإلنجـلیزیة  و التي تعـني غـراء

القـوى النـوویة شـدیدة لدرجـة تودي الى التـفاعـالت التي تجـعل 
المكـونة لكل النجـوم تـتـألق كـما نراھـا و التـي تشـكل الذرات 

عـندما حـدث اإلنفجـار العـظـیم نـتجـت ... شـيء، حـتى نحـن
، أما العـناصـر )الھـیدروجـین و الھـیلیـوم(العـناصـر الخـفـیفـة 

عـلى األرض، ... الثقـیلة فـقد تـم انـتاجـھـا بعـد ذلك؛ في النجـوم
ورانیوم التفـاعـالت النوویة ظـاھـرة فـقـط في مواد اشـعـاعـیة كالی

الذي تتـحـلل ذراتھ الكـبیرة و الثـقـیلة و غـیر المسـتقرة تلقـائـیًا الى 
إال أن العـالم ... ذرات أبسـط مصـدرة اشـعـاعـات خـالل العـملیة

  .الذي نعـرفـھ مكـون بشـكل رئیسي من عـناصـر مسـتقـرة
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الشـمس باألشـعـة فوق 
جـزء من ... البـنفـسـجـیة

) و النجـوم(وھج الشـمس 
یعـود الى القوى النوویة 
الضـعـیفة التي نراھـا عـلى 

ـاالت األرض في بعـض ح
  .التحـلل النووي التلقائي

  
  

 نجـم جـدید 200 یحـتوي عـلى NGC 604السـدیم الغـازي 
السـدم الغـازیة تتـكون من الغـاز   ... یظـھـروه بھـذا البریق

  .و الغـبار اللذان تشـكـال من انـفجـارات نجـمیة سـابقـة
  
  

 118 بروتون و 79ھـب؛ مجـسم لنواة ذرة الذ
نیوترون المكونة لھا مشـكلة من مجـموعـات من 
  .ثـالثة كـواركـات متحـدة بفـعـل القوى النوویة القـویة

  

  "الضـعـیفة"القـوى النـوویة 
  

  حـضانـة النجـوم
  

  "الـقـویة"القـوى النـوویة 
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  Nucleusالنواة 
  

  

ذا الجسیم المتناھي بالصغر، یشكل ـھي المحور الذي تدور حولھ الفیزیاء النوویة ،ھالنواة 
ب علینا ریقة، لذلك یجـعظم النظریات العأعالم متكامل منظم من القوى عجزت عن وصفھ 

 دلت التجارب و األبحاث على أن النواة ھي عبارة عن ...أن نعرف خواص ھذا الجسیم
جسیمات عـن ترونات التي ھي عبارة ـتلة اإللكـبر بكثیر من كـتلتھ أكـون كـسیم مشحـج

  أن النواة تتكون من نوعین منعة كبیرة ، وقد أثبتت التجاربصغیرة تدور حول النواة بسر
ھان ـابـیمات یتشـسـین من الجـذین النوعـالجسیمات ھما البروتونات والنیوترونات، وألن ھ

 .)النیوكلونات(بیر فیطلق علیھما لفظ ـكل كـبش
  

 Mass Number  لةـتـرقم الك
دیر ـعدد البروتونات، ومن الج+ لونات في النواة، أي عدد النیوترونات ـدد النیوكـو عـوھ

أي بدون تكون (ًا في أي عملیة نوویة من النوع العادي ـتلة یبقى ثابتدد الكـبالذكر أن ع
 Conservation of massقانون حفظ رقم الكتلة ( ویسمىذلك بـ) أضداد الجسیمات

number(تلة الذریة العالمیةـدة الكـتلة مقدرًا بوحـ، ویكون رقم الك. 
  

  Nucleus Charge Number  نة النواةـرقم شح
دد البروتونات في النواة، كما أن رقم الشحنة یحدد عدد ـنة النواة بعـحدد رقم شـیتح

دد ـنة یحـدول العناصر، كما أن رقم الشحـترونات، الذي یحدد ترتیب العنصر في جـاإللك
نة فإننا ـنصر معین ورقم الشحـتلة لنواة عـالخصائص الكیمیائیة للعنصر، وإذا علمنا رقم الك

اویة في ـویطلق على العناصر التي أنویتھا متس...  النیوتروناتددـتنتج عـتطیع أن نسـنس
نة بالنظائر أو األیزوتوبات، كما یطلق على العناصر التي أنویتھا متساویة في ـدد الشحـع
لى العناصر التي أنویتھا متساویة في ـتلة بالمتكاتالت أو األیزوبارات، كما یطلق عـدد الكـع
  اتدد النیوترونات باألیزوتونـع
  

 الطاقة النسبیة للنواة 
طاقتھ تساوي كتلتھ مضروبة في ؛ أي أن تلة ثابتةـسم لھ كـعلمنا من النظریة النسبیة أن أي ج

  .الطاقة النسبیة للنواة ھي كتلتھا بالكیلوجرام في تربیع سرعة الضوء... رعة الضوءـتربیع س
  

 Nuclear radiusنصف قطر النواة  
نواة لیست نقطیة، وكان أول من أعطى نتائج مبدئیة عن نصف أثبت العالم رذرفورد أن ال

  .بـسیمات ألفا عند اصطدامھا برقائق الذھـقطر نواة الذھب، وذلك بدراسة تشتت ج
  

 العزم المغناطیسي
العزم (ھ ـول نفسـنة معینة فمن الطبیعي أنھ بدورانھ حـمل شحـسم یحـ إذا كان ھناك ج

، ال مغناطیسيـیكّون مج) العزم الدوراني(  داخل الذرة ، أو بدورانھ في مدار في)المغزلي
  .دة تسمى بمغناطیس بوھرـیسمى بالعزم المغناطیسي ، وھذا العزم المغناطیسي یقاس بوح
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  قصـة ذات مفاجـئات کثیرة
 طسیدیمـوقر  نـھـى محـمود

Democritus  
  )ن الخـامس قـبل المیالدرالقـ(

 بمساعدة أسـتاذه لویسـیبوس 
خـمن أن المـادة مكـونة من 

جـزیئات صـغـیرة غـیر قابلة 
  .لإلنقـسام و ھـي الذرات

  
  Aristotleأرسـطـو 

  ) قـبل المیالد384-322(
  

اعـتقد أن المـادة من الممكـن 
      تجـزأتھـا الى ما النھـایة 
و أنھـا مكـونة من أربعـة 

عـناصـر ھـي المـاء، التـراب، 
  .الھـواء و النـار

  
  باراسـیـلوس
Paracellus  

)1493-1541(  
سـاھـم في تحـویل الخـیمیاء 
الى العـلم الحـدیث المعـروف 

  .الیوم بالكیـمیاء
  
  

  R. Boyleروبرت بویـل 
)1627-1691(  

  

یعـتـبر أبو الكـیمیاء الحـدیثـة 
المعـتـمـدة عـلى المـذھــب 

درس الغـازات ... العـلمي
  .بمعـونھ نظـریة الذرة

  

  اسحـق نـیـوتـن
I. Newton  

)1642-1727(  
  

درس مفـھـوم القـصـور الذاتي 
في الفـیزیاء، اكـتشف قانون 

ان یعـتقـد الجـاذبـیة العـام و كـ
  .أن الضـوء ھـو أیضـًا مـادة
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  مـایكل فارادي
M. Faraday  

)1791-1867(  
                رباء ـــھـدرس الكـ

 خـمن أن .و المغـناطیـسیة
المـادة مكـونة من جـسـیـمـات 

  .لـھـا شـحــنـة كـھـربائـیة
  

  
  Mendeleev مـیـندلـییـف 

)1834-1907(  
  

أثـبت أن الخـصـائص 
الكـیـمیائیة للذرات تخـتلف 
بشـكل دوري تـبـعـًا لـلوزن 

  .لذريا

  
 Rutherfordرذرفـورد  

)1871-1937(  
  

درس النشــاط اإلشــعـاعي       
و توصل الى أن الذرة شـكل 

. ةیلشـمسا مصـغـر للمجـموعـة
  .اكـتشف البروتـون

   
  Einsteinآیـنشـتـین 

)1879-1955(  
  

تـوصـل الى  مســاواة الطـاقـة   
اكـتـشـف أن ... و الكـتـلـة

ص المـادة تغـیر خـصائ
  . الفضـاء بـتقـویسـھ

  
  

  P. Diracبـول دیـراك 
)1902-1984(  

  

 وجـود 1931تـوقـع عـام 
المـادة المضـادة و التي تــم 

اكـتشـاف أول جـزیـئاتـھا 
في العـام " البوزیـترون"

1932.  
  

  المـادة و الفضـاء
كـان الجـنس البشـري بحـاجـة الى عـبقـریة آیـنشـتین لیفـھـم وجـود تأثـیر للمـادة عـلى 

البعد الزمني (وضـح آینشـتین أن تأثـیر المـادة عـلى الزمـكان ... الفضـاء؛ فـھـي تقـوسـھ
تعـتمد عـلى كـتلتـھـا؛ فـفي حـین أن أثـر مـادة انسـان عـلى الزمـكان تكـاد ) لمكـاني للفضـاءا

  .تكـون ال تـذكـر، نجـد أن أثـر مـادة نجـم ما عـلیھ قـد تكـون النھـائـیة
و كـان آینشـتین أیضـًا مـن تمكـن مـن معـادلة المـادة بالطـاقـة حـیث توصـل الى معـادلـتھ 

  التي تقـول أن الطـاقـة تسـاوي الكـتلة مضـروبة في مربع سـرعة E = mc2ـیرة  الشـھ
المحـصلة النھـائـیة لھـذه المعـادلة ھـو الذي یفـسر ما یحـدث في النجـوم و ھـو ... الضـوء

الذي أدى الى صـنع القـنابل و المفـاعـالت الذریة؛ فـكـلھـا تعـمل عـلى تحـویل جـزء من 
  .ذریة الى طـاقـةالكـتلة ال

  

  حـاالت المـادة
الغـازیة، السـائلة،              :  كـان اإلعـتقـاد ھـو وجـود ثـالثة حـاالت1879حـتى العـام 

الیوم نعـرف بوجـود حـاالت أخـرى عـدیدة؛ مـن الموائع الفـائـقـة ... و الصـلبة
Superfluidsالى بالزما الكـواركـات .  

خـصائص المـادة ال تعـتمد فـقـط عـلى نوع الذرات المكـونة لھـا؛ بل أیضـًا عـلى درجـة 
في حـاالت ... فبإرتفـاع الحـرارة، مثـالً ، تكون حـركة الذرات أكـثر... الحـرارة و الضـغـط

  .أخـرى، یؤدي تغـیر درجـة الحـرارة بشـكل بسـیط الى تحـول المـادة من حـالة الى أخـرى
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  :ھـذا ھـو شـكل أنـویة الذرات
كـربون، ) 2سـیلیكـون، ) 1
النواة مكـونة ... ھیـدروجیـن) 3

 تسمى مـن جـسـیمات نوویة
مكـونة مـن  (نیـوكـلونات

یحـتوي ) ونات و نیوتروناتبروت
 3 مـنھا عـلى نیوكـلونكـل 

كـل كـوارك لھ لون ... كواركـات
  .خـاص بھ

  

  األلوان الثـالثـة للكـوارك

1  

2  

3  
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  تطـور البـروتـون
غـیر الفـیزیائیون وصـفھـم للبروتونات أربعـة مرات في 

   .تاریخ ھذا المجـال العـلمي
  

  المـادة معظمھا فراغ
في الصـورة توضـیح 

لو : للمسـافات مـا دون الذریـة
كـان قطـر الكـوارك مـتر 
واحـد، سـیكون عرض 

البروتون كـیلومـتـر واحـد،   
و سیكـون قطـر النواة عشـرة 
كـیلومترات و لكـان قـطر 
الذرة یسـاوي مئة ألف 

  . كـیلومتر
  
  

أمـا إذا زادت درجـة الحـرارة عـن حـد . ..ال یوجـد للغـاز شـكل أو حـجـم محـدد؛ فالذرات في ھـذه الحـالة تـتـحـرك بشـكل حـر في الفـراغ
معـیـن، تزید التصـدعات المیكـروسـكـوبیة الى أن تتحـرر اإللكـترونات من مـدراتھـا ممـا یحـول المـادة الى بـالزمـا؛ و ھـي حـالة مكـونة 

مـكـتشف ھـذه الحـالة ھـو السـیر ویلـیام ... )ذرات بال إلكـترونات مـما یجـعـل شـحـنتھـا موجـبة(من غـاز من اإللكـترونات و األیونات 
إذا ... بعـكـس الغـاز، البالزما موصـلة للكـھـرباء و لھا خـصائص مغـناطـیسـیة... 1897 في العـام Sir William Crookesكـروكـیس 

ـول المـادة الى خـلیط من اإللكـترونات، تـتـح: أیضـًا أنویة الذرات" تـذوب" ملیار درجـة مـئویة، 1000تـم رفـع الحـرارة الى أكـثر من 
أمـا إذا تم خـفض درجـة الحـرارة، ...  مـن المعـتقـد أن الكـون في لحـظاتھ األولى كـان عـلى ھـذه الحـالة-ضـوء، كـواركـات و غـلوونات 

فـعـنـدما تكـون درجـة الحـرارة أقـل من ... ال شـكـلفإن الغـاز یـتحـول الى سـائـل؛ و ھـي حـالة یكـون فیـھـا للمـادة حـجـم محـدد إال أنھـا ب
 268.92 تحـت الصـفر یتحـول أندرید الكـربون الى سـائل، و أقـل من 56.6 درجـة مئـویة یتحـول بخـار الماء الى سـائـل، أقـل من 100

 تحـت الصـفر 273.15(ھـا من الصـفر المطـلق و عـند خـفض الحـرارة أكـثـر، بتقـریـب... تحـت الصـفر یـتحـول الھـیلیوم الى سـائـل
و في حـاالت أخـرى تتـحـول ...  و ھـو مـادة قادرة على الحـركـة دون احـتكـاكSuperfluid، فإن الھـیلیوم مثـالً  یتحـول الى )المئوي

 أن السـائل، بخـفض الحـرارة، یـتـحـول الى ھـذه اسـتـثـناءات؛ فالقـاعـدة... المـادة داخـل بعض المعـادن الى فائقة التوصیل للكـھـرباء
  .صـلب لھ حـجـم و شـكل محـددان

  

المـادة مكـونة الیـوم 
الجـیل "من جـسـیمات 

 .ھـذه" األول
  
  
  
  
  

كـانت ھـذه الحـسـیمات 
موجـودة في اللحـظات 
األولى بعـد اإلنفـجـار 

اآلن ھي . العـظـیم
ة موجـودة في األشـعـ

الكـونیة أو یمكـن 
  .خـلقھـا في المعـمل

  

  Leptons اللـیـبـتونات
  

  جـسـیمـات یمكـنـھـا الحـركـة وحـدھـا

  Quarks  الكـواركـات
  

  جـسـیمـات تتـحـرك دائـمًا في مجـموعـات
 

 Bosons وناتالبوز
  

  ھـذا اسـم الجـسیمات التي
  تحـمل و تـنقل القـوى

  الجـسـیمات الرئـیـسـیة المشـكـلة للكـون
  

  الجـیل
  األول
  
  
  الجـیل
  الثـاني
  
  

  الجیل 
  الثـالث

  اإللـكـترون
ؤول عـن مسـ

 والتفاعالت الكھربائیة
  1-شحنتھ . الكیمیائیة

  

  المـوون
    مشـابھ لإللكـترون  

  بر  لكن بكـتلة أكـ
  
  

  التـاو
    كـتلتھ أكـبر

 

  نیوترینو إلكتروني
ال شحـنة لھ، عادًة ال 
. یتفاعل مع المادة
  0كـتلتھ قریبة من 

  

  نیوترینو مـووني
یظـھـر عـند ظھور 
الموون في عملیة 
  التحلل النووي

  

  وترینو تـاوينی
یعـتقد أن كل نوع 

نیوترینو یمكنھ التحول 
  الى النوعین اآلخرین

 

UP  
  +3/2شحنتھ 

 2في البروتون یوجد 
  1وفي النیوترون 
Charm 

  +3/2شحنتھ 
  300كـتلتھ أكبر بـ     
  UPمرة من الـ    

  

TOP 
 كـتلـتھ أكـبر بـ        

  ألف مرة 34        
 UP       من الـ 

  

DOWN 
  -3/1شحنتھ 

 1في البروتون یوجد 
  2وفي النیوترون 
Strange 

  -3/1شحنتھ 
  20كـتلتھ أكبر بـ     

  Down مرة من الـ   
  

BOTTOM 
 كـتلـتھ أكـبر بـ        

  مرة 500        
 Down        من الـ
  

  الفوتونات
  الجـسـیمات الناقـلة للضـوء 

و كل الموجـات 
  اإللكـترومعـناطیسیة

  

 

  الغـلوونات
الجـسـیمات الحاملة 

للقوى النوویة القویة    
و التي تحافظ على 
  الكواركات متحـدة

  

 

W و Z 
  التي تحـمل 
القوى النوویة 
  الضـعـیفة

 

  الجـرافیتونات
  الوحـیدة التي
  لم یتم اكـتشافھا

  بعـد
  

 

    1919                     التسـعـیـنیات            السـبعـیـنیات            السـتینیات                   
  
  
  

بحر من 
  الكواركات

  

كواركات 
  بغـلوونات

  

نموذج مكون 
  من كواركات

  

  یمجـس
  أولي

  

   مـتر1
  

  )كـوارك(
  

   كـم1
  

  )بروتون(
  

   كم10
  

  )النواة(
  

   كم100 000
  

  )الذرة(
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  كـل شيء عن المادة         
 
 
 

  
 
 
 

  السـبب ھـو الروابـط... كسـر أو مطـاطقـابل لل
للمـادة أشـكال كـثـیرة جـدًا : شـفاف، لیـّـن، فسـفوري، مطـاط 

إذا مـا عـرفـنا أنھـا مكـونة من ثالثة أنواع من الجـسـیمات 
القـادرة عـلى تشـكـیل ) بروتونات، نیـوتـرونات، إلكـترونات(

ـما یـنـتج ھـذا م... مئـة عـنصـر تقـریـبًا بصـورة طـبیعـیة
التـنوع؟ السـر یكـمن في الطـریقـة التي ترتبـط فیھا عـناصـر 

بروابط كـیمـیائـیة ) كالھـیدروجـین و األكـسـجـین(معـینة 
و ھـذه العـناصـر تتـشـكل ھـكـذا )... كـالمـاء(لتكـون مركـبات 

عـلى صـورة حـبوب أو قـطـرات أو حـتى التشـكل بصـورة 
  .ـة، أو أعـضـاء في جـسد كـائن حـيخـالیا، أنسـج

بـین الذرات " توثـق العـالقات"في النھـایة، ھـذه الروابـط التي 
ھـي المسـؤولة عـن ھـذه األشـكـال المخـتلفـة للمـادة التي 

  .نـتعـامـل معـھـا بشـكل یومـي
  

ً  مكـونة من  من الذرات المرتـبة بشـكل " نسـیج"المعـادن مثـال
منـتظـم فیھ تتـحـرك اإللكـترونات بشـكل حـر بشـكل مشـابھ للشـكل 

المتجـانس من " الغـاز"ھـذا ... الذي تتحـرك فـیھ جـزیئـات الغـاز
اإللكـترونات ھـو الذي یعـمل على ربط الذرات حـتى في حـالة 

  . المعـدن بسـبب الطـرق أو الوقـوعتشـوه سـطح
الشـفافـیة في الزجـاج لیـست صـدفـة؛ حـیث أن الضـوء یخـترق 
ھـذا المعـدن الجـامد دون تحـریك اإللكـترونات المشـكلة للروابط 

في المعـادن األخـرى تتحـرك اإللكـترونات بحـریة  ... الكـیمیائـیة
أو ) الضـوء(سـیة و عـندما تتـعـرض لموجـة كـھـرومغـناطـی

ألشـعـة مایكـروویف فإنھـا تـتـذبـذب بـنـفـس الـتردد مـنـتجـة بذلك 
تـوجـد معـادن أخـرى لیسـت شـفافـة و ال ... موجـة معـاكـسـة

ھـناك ... عـاكـسة؛ و لكـنھـا تـمتص موجـات بـترددات معـیـنة
  ـا ثـممعـادن أخـرى؛ فسـفـوریـة، قـادرة عـلى تخـزین الطـاقة فیـھ

  

OF SCIENCE 
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  .اط األضـعـفالزجـاج یـتـكـسر دون أن یـتغـیر شـكلھ ألن جـزیئاتة تتكـسـر بشـكل متعـرج في النقـ: قـابل للكـسـر.1
  .تحـول الجـزیئات الطاقـة الكـھربائـیة الى ضـوء... أخـطـبوط من البحـر األحـمر مضيء فسفوریًا: مـتوھـج. 2
  .أسـالك من النحـاس مغـطـاة بمـادة عـازلة من البالسـتیك الذي یوقـف تـدفق اإللكـترونات: عـازل. 3
  .ى شـكلھ األصـلي بمجـرد احـتكـاكـھ بالمـاء السـاخـنیعـود ال" ذاكـرة شـكلیة"زنـبرك ذا : ذاكـرة. 4
  .ذرات الغـبار الرطـبة للصـلصـال تجـعـلھ قابـل إلعـادة التشـكـیل بفضـل خـصائص المـاء: قابل للتطـریق. 5
  

 المسـمى Neutrino Detectorمـتـتبع النـیوترینات 
Kamiokande  في الیـابان و الذي بـدأ عـملھ في العـام

الھـدف الرئیسي منھ ھـو الكـشف عـن أي ... 1983
   .ت النادرة التي یصطدم فیھا بالمادةنـیوترینو في الحـاال

  
  

  .تـحـریـرھـا تدریجـیًا عـلى شـكل ضـوء
 مـــنكـیف تمكـنـت المـادة في تـاریخ كـوكـبـنا 

التحـول الى مـادة حـیة؟ حـتى اآلن ال توجـد اجـابة 
لكن اإلجـابة قـد ال ... محـددة فالبحـوث مسـتـمرة

ـلنا أبدًا حـیث أنـھ من الصـعـب فـھـم كـل تص
  .األشـكـال المخـتلفـة للمـادة

   

1  2  3  4  

5  

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 35 www.sci-prospects.com  September-October  2007 

 
 

  ل شـيء عـن المـادةك         
 
 
 

  
 
 
 

یدون ـتى بات العلماء یعـلم النانوتكنولوجیا حـر عـن ظھأما 
دة في ـقنیة الواعـذه التـتفادة من ھـساباتھم متطلعین الى االسـح

د ـكما ان الكثیر من االبحاث ومالیین الدوالرات ق.. .ثھمـاأبح
اتھ ـر صرعـخآماع ـربنا بسـتى طـذا المجال حـصبت في ھ

الذي ) Quantum Computer(وانتي ـو الكمبیوتر الكـوھ
 ومن ذلك امكانیة ...ث و التطویرـور البحـما زال في ط

لى ـصول عـم في الحـترونات بذرات مبردة تساھـلكتبدال اإلـاس
ترونیة ـلكاإلر ـ فالدوائ؛ أكبركمًاـر تحـر فیزیائیة توفـواھـظ
)Circuits (زةـھـواألج) Devices (دم ـأو المواد التي تستخ

ن ـ مً دالـب) Ultracold Atoms(  دًاـذرات باردة ج
باردة ـزة الذرات الـھـلیھا أجـترونات یطلق عـلكاإل
)Atomtronics.( 
-Bose(عرف بــ ُی ما لـه الذرات المبردة مع الغاز تشكذـھ

Enistein-condensate (ھا الى ـالة یعود تاریخـوھي ح
الة ـندمج الذرات مكونة حـالة تـذه الحـ في ھ؛1995العام 

یب ـوقة على الضعف الذي یصـدة متفـتیة واحـكوان
ارب ـدى التجـحإفي ـ ف...ابھھـھزة المشـترونات في االجـلكاإل

من ) Roland G Hulet(ولیت ـھا العالم رونالد ھـام بـالتي ق
زم ـظ ان الحـ، لوح)Rice University(س ـامعة رایـج
افات ـمع وتقطع مسـتجـیثیوم تـاز اللـن الذرات وغـیة مـوئـضال

. ..تشرـنـوزع أو تـتـ دون ان تًادـ في زمن قصیر جدًاـطویلة ج
ات ـبكـدامھا في التواصل بین شـذه المیزة یمكن استخـوھ

  .ةاعدـھ الى أجھزة مسـاجـر دون الحـالكمبیوت
صائص ـمل خـ تحدًاـبردة أو الباردة جـذه الذرات المـھ
وة ـوق) Superfluidity(دة ـیولة الزائـیزیائیة كالسـف

 رًاـل تأثـكما أنھا أق) Superconductivity(التوصیل 
افة الى ثباتھا وقابلیة تالصقھا وھي خصائص ـضرارة باإلـبالح

ن إ وكونھا باردة ف...لة االخرىـغیر موجودة في المواد الناق
ل عملیة التعامل معھا ھـیث تسـ بحكل كاٍفـلوكھا منتظم بشـس

زیئین أو ـمن في ربط جـوة التقنیة فتكـأما ق.. .بواسطة اللیزر
 Quantum(وانتیة ـھزة الكـاضعة لقوانین االجـثر تكون خـأك

Machines (انأمـانات ویـرعة في معالجة البـمما یعني س  
  
  
  

  أكثر للمعلومات ان لم تشكل
  س الذيـیة االساـنـقـذه التـھ
  راتـیوتـبـمـك یھ ـلـنى عـبـت

  یوتراتـمبـ الك–بل ـقـتـالمس
  Quantum  (- یةـتـوانـ الك

Computers.(  
  
مل ـة معـرئیس) Dana Anderson(ون ـترى دانا أندرس 

) University of Colorado(ولورادو ـامعة كـللبصریات في ج
ا تبنى ـاسـون أسـرج من معامل الفیزیاء لتكـقنیة تخـذه التـأن ھ

میم ـدم صناعة أو تصـمكان أي مستخإترونیات وبالتالي بـلكلیھ اإلـع
 في الیًاـدمھ حـبرات المستخـة للخـاجـمیع أي نظام دون الحـأو تج

 .صناعة الذرات الباردة
 

رضیة اذبیة األـتأثر بالجـمیز الذرات البارده أن لھا وزن یـا یـم
ل ـعـ یج مماقریبًاـتي ال وزن لھا تـلى النقیض من الفوتونات الـع

یة وبالتالي ـساسـثر حـدم الذرات الباردة أكـھزة التي تستخـاالج
دم ـبیھتھا التي تستخـذا ال یعني أنھا أفضل من شـوھ؛ ةـثر دقـأك
 .االتـلكترونات في كل المجاإل

 

ال ـذا المجـصصین في ھـماء المتخـلیھ بعض العلإلص ـذا ما خـوھ
ر ـیـوبـو ك) R.A. Pepino(ل بیبینو ـمث ولورادوـامعة كـمن ج

)J. Copper ( رسون ـدنأو)D.Z. Anderson (د ـوالنـو ھ
)M. J. Holland (ةخیرربتھم األـفي تج) Atomtronics 

Circuits of diodes and transistors(م ـفي تقریرھـ ف؛
قنیة ـذه التـروا أن ھـ ذك مـایو من العـام الحـالي23ور بتاریخ ـالمنش

یث أن الذرات ـح. ..بالكـامل تلفًاـ مخیزیائیًاـ فًاامـد نظـدیدة تعـالج
 كما أن ،الة داخلیة مغایرةـ وحةلیة معقدـیبة داخـالباردة لھا ترك

اذبیة والمجاالت ـر بالجـأثـتـالذرات الباردة لھا وزن وت
  .المغناطیسیة

 

موض ـن الغـثیر مـتریھا الكـا زالت في بدایتھا ویعـالتقنیة م
نا أمام ـ أنـتال أثبتـذا المجـیلة في ھـلـارب القـلتجوالتعقیدات ولكن ا

 ةزـھـن األجـثیر مـھا الكـاسـسألى ـد یبنى عـدة قـنیة واعـقـت
ویة ـیاسات النانـال القـ في مجنائیًاـثـتـ اسد تلعب دورًاـیات وقـنـقـوالت

)Nanoscale (وت ـویات الصـومق)Implifiers (ات ـاسـسـوالح
)Precision Sensors.(  
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  باردةـنیة الذرات الـتق
)Atomtronics(  
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Dragon  
Bluetooth headset  

  

یمكـنـك اسـتـخـدام ھـذه 
السـماعـات، التي تعـمل 
بتكـنولوجـیا البلوتـوث، بعـیدًا 
عـن ھاتفـك المحـمول بمسـافة 

یمكـن ... تصـل الى مـئة مـتر
سـتـخـدام ھـذه األداة للوصـل ا

عـلى برنامج اإلتصـال 
Skypeكـمبـیوتـرك  على...  

  

HTC Advantage X7500   
  

مـا یربط ... ز یجـمع بـین كـل مـواصـفات الكـمبیـوتر و الھـاتف المحـمولجـھـا
بلـوحـة المفـاتیـح )  ملیون لون16 إنش و بجـودة تصـل الى 5بقـیاس (الشـاشـة 

یمكـن ... Windows Mobile 5نظـام التـشـغـیل ھـو ... مغـناطـیس قـوي جـدًا
المعـالج مـن ... في العـالم دون اسـتـثـناءللھـاتف اسـتـخـدام جـمیع أنواع الشـبكـات 

القـرص الصـلب للجـھـاز ... 624MHz بسـرعة Intel XScale PXA270نوع 
HDD 8 یبـلغGB ...         یحـتوي عـلى كـامـیرتـین الرئیسیـة بكـثافة رقـمیة تبـلغ

  . میغابیكـسل، و واحـدة أمامیة لإلتصـاالت المرئـیة3
... GPSـدید المواقع الجـغـرافـیة باسـتخـدام األقـمار الصـناعـیة یحـتوي عـلى أداة تح

یمكـن اإلسـتماع الى الموسـیقى سـواء بالسـماعات أو بدونھـا فـنوعـیة الصـوت جـیدة 
كـذلك فتجـربة مشـاھـدة أفالم عـلى شـاشة الجـھـاز الواسعة و الشـدیدة ... جـدًا

  .الوضوح ھـي من الممیزات الخـاصـة بھ

Home Theater Watch 
 
أخـیرًا وصـلت األسـواق ھـذه السـاعـة التـي تعـطیك 
امكـانیة معـرفـة الوقـت باإلضـافة الى امـكانیة مشـاھـدة 

 إنـش إال أن 1.5یبلغ قـیاس الشـاشة ... أفالم فیـدیـو
یمكـن حـفظ أفالم عـلى . ..تجربة المشـاھـدة تعـتبر جـیدة

یمكـن لھـذه ... 2GBالقـرص الصـلب للسـاعـة البالغ 
 MP3السـاعـة أیضـًا تشـغیل الموسـیقى من نوع 

  .JPG و فتح ملفات مكتوبة و عرض صـور WMA و
 

Sony Ericsson W52S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        FM یحـتوى على أداة بـث رادیـو Walkmanھـاتف محـمول جـدید من فـئـة 
یمكـن أیضـًا تصـویر فیـدیو ... مـیغابیكـسـیل2.1 رقـمیة تبـلغ و كـامیـرا بكـثافـة
 MP3یمكـن تخـزین مـا یقـارب األلف أغـنیة من نوع ...  ثانیة30بمقاطع ال تزید عن 

 یـمكـن زیادتـھـا بإسـتخـدام 2GBحـیث أن القـرص الصـلب لھـذا الھـاتف یـبـلغ 
یأتـي ھـذا ...  إنـش2.7یاس الشـاشـة یـبلغ قـ... MicroSDبطـاقـة ذاكـرة مـن نوع 

  .الھـاتف بألـوان غـیر تقـلیـدیة كـاألزرق الغـامق أو بلونـین ھـما الوردي و األبیـض

الصـوت الـذي تـوفـره ھـذه األداة یعـتـبر من أكـثـر الدرجـات نقاء   
شـر مع أجـھـزة یمكـن أیضـًا اسـتخـدامھ لإلتصـال المبا... و وضـوحـًا

  . مـتر مربع7000من نفس النوع بمحـیط یصل الى 
  

MotoMing A1200e 
 
الھـاتف الذكـي الجـدید من مـوتوروال یأتـي 

یضـم كـامـیرا ... Linuxبنظـام تشـغـیل 
 میغابیكسـیل باإلضـافة 2بكـثافة رقـمیة 

یحـتوي على ... نیة تصـویر فـیدیوإلمكـا
 و یمكـنھ بواسـطة البرنامج FMرادیـو 

RealPlayer تشـغـیل موسـیقى من نوع 
MP3, XMF, WMA v9, AAC+, 

WAV ... یمكـن زیادة قدرتھ التخـزیـنیة
بواسـطة بطـاقة ذاكـرة مـن نوع 

microSD 2 بحـد أقـصىGB.  
  . إنـش1.5x2یصـل قـیاس الشـاشة الى 
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