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بقلم :مايسة عزب

«عجائب العلوم» كان املوضوع الرئييس ملجلتنا يف عام ،2017
وهو العام العارش لها؛ حيث تطرقنا يف أعدادنا الثالث السابقة إىل
ثالثة موضوعات علمية محورية واسعة النطاق :علوم الفلك والفضاء،
وعلوم األرض ،وعلوم الحياة .وبطبيعة الحال هناك علوم محورية كثرية
أخرى يجدر بنا التطرق إليها يف املستقبل؛ إال أننا يف هذا العدد املتمم
لسلسلة «عجائب العلوم» لهذا العام اخرتنا فر ًعا علميًّا يندر التحدث
عنه  -عىل األقل من جانبنا .-فبعد أن تحدثنا عن العلوم العريضة حول
الكون وكوكبنا األرض وأجسامنا ،نرى أنه قد حان الوقت للنظر ببعض
التعمق داخل عقولنا ونفسياتنا؛ فنستكشف سويًّا علوم التواصل
والصحة النفسية والعقلية.
يف واقع األمر ،فإن تلك الفروع العلمية مثرية ومليئة باملفاجآت؛
وذلك ألن أرسارها تختبئ بشكل جيد يف أنظمة غري مرئية شديدة
التعقيد تحتاج إىل مناهج معقدة لكشفها وفك شفرتها .ولكن من
الرضوري استكشافها؛ حيث إنها تحتوي عىل أرسار تطور أشكال الحياة؛
وذلك ألن التواصل هو مفتاح بقاء األنواع وتقدمها ،يف حني تشتمل
العلوم العقلية والنفسية عىل التعلم والذاكرة ،والشعور واإلدراك،
والتحفيز والعاطفة ،والتفكري واللغة ،والشخصية والسلوك االجتامعي،
والذكاء ،وتطور األطفال ،وغريها الكثري.
كل ذلك شائق ومثري لالهتامم ،وإن كان مرك ًبا؛ ولكن هذا هو
سبب وجودنا .فدورنا بصفتنا موصيل علوم أن نتعمق فيام هو معقد
ومشفر لفك تعقيده وحل شفرته؛ وذلك لنبدأ املناقشة حول تلك
املوضوعات الحيوية لبقائنا وسالمتنا وحسن ترصفنا .فمن الرضوري
أن نظل عىل دراية بأنفسنا ،وأن نفهم كيف نفكر وكيف نشعر وكيف
نتفاعل وكيف نترصف؛ وذلك ليك نستطيع البقاء واالزدهار وكذلك
ليفهم بعضنا بعضً ا .وهذا الفهم رضوري لتحقيق النجاح والتقدم،
ليس يف حياتنا الشخصية فقط ،ولكن يف الحياة بصفة عامة؛ حيث
إننا مجتمعات وشعوب يجمعها عامل واحد عىل كوكب وحيد ذي بيئة
واحدة تجمعنا كلنا لألفضل أو األسوأ.
املرجـع

simplypsychology.org/whatispsychology.html

نظرة كونية

بقلم :د .عمر فكري
رئيس قسم القبة الساموية مبركز القبة الساموية العلمي
مكتبة اإلسكندرية
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بعض املهن تتطلب تحيل أصحابها بأعىل درجات ضبط النفس والتحكم يف
االنفعاالت النفسية والسلوكية وردود األفعال بشك ٍل مثايل – مثل رجال املطافئ
واألطباء الجراحني – فمن شأن الخطأ أن يؤدي إىل خسائر كبرية ال ميكن تعويضها.
ولكن هناك مهنة أخرى تفوق التوقعات العادية وهي مهنة رواد الفضاء؛ فرائد
الفضاء سواء كان رجلً أو امرأة يُختار بعناية شديدة ،وعليه اجتياز سلسلة طويلة من
االختبارات العلمية والثقافية والجسدية والذهنية ،وأهم من ذلك كله صحته النفسية.
يرصد فريق من أطباء الصحة النفسية التطور الذي يحدث يف الصحة
النفسية لرواد الفضاء .فهناك ضغوط كبرية تقع عليهم بسبب بقائهم وعملهم
يف غرف مغلقة وضيقة أرب ًعا وعرشين ساعة يوم ًّيا بعيدًا عن األهل واألصدقاء؛
وهو ما يعني شعورهم بالوحدة والزحام يف نفس الوقت ،وهذه الظروف كفيلة
بتشتيت أي شخص طبيعي .يذكر الدكتور نيك كاناس ،خبري علم النفس بجامعة
كاليفورنيا وكبري األطباء النفسيني مبستشفى سان فرانسيسكو ،أنه يدرس سلوك
رواد الفضاء يف هذه الظروف ،وهو يعكف حاليًّا عىل دراسة طواقم محطة
الفضاء الدولية .فيمأل أعضاء هذه الطواقم مناذج استطالعية عن حالتهم
النفسية ومشاعرهم اليومية يف الفضاء وداخل املركبة الفضائية ،ومن ث َ َّم يقوم
الدكتور كاناس بتحليل تلك النامذج ودراسة البيانات الواردة فيها .وقد كشفت
دراسات عديدة عن بعض السلوك املثري لالهتامم لدى رواد الفضاء.
من أهم نتائج الدراسات عن حالة رواد الفضاء النفسية أن كث ًريا منهم
يستطيعون السيطرة عىل مشاعرهم بأنفسهم عندما يكونون يف حاجة إىل ذلك.
وهذا أمر هام جدًّا؛ فمشكلة التحكم يف السلوك النفيس والعصبي تكمن يف
كبت املشاعر وعدم السيطرة عليها لفرتة قد تصل يف بعض األحيان إىل ستة
أشهر ،وقد يتسبب ذلك يف تدمريهم .وكام هو معلوم لدى علامء النفس يحتاج
اإلنسان من وقت إىل آخر إىل االسرتخاء واستعادة السيطرة عىل مشاعره بعد
زوال الضغوط .لكن يف حالة رواد الفضاء ،فهذا الخيار غري موجود؛ حيث تتواىل
الضغوط وال يوجد وقت ٍ
كاف لالسرتخاء ومعاودة النشاط ،ومن ثم فهم أصحاب
طبيعة خاصة.
االتجاه السائد لدى رواد الفضاء هو تناقص قدرتهم عىل التواصل االجتامعي
مع زمالئهم داخل سفينة الفضاء .وبعد أن يعيشوا بعضهم مع بعض مدة طويلة

يكون من الصعب عىل أحدهم االستامع إىل اآلخر ،ومن ثم يزداد التوتر والضغط.
إحدى وسائل القضاء عىل هذا الضغط تكمن يف إلقاء اللوم عىل قيادة البعثة
الفضائية؛ وهي وسيلة سائدة للتخلص من التوتر .وعادة ما يرصخ الناس يف وجوه
أبنائهم عوضً ا عن رؤسائهم يف العمل؛ وهي طريقة تسمى «الزحزحة» ،وقد تفيد
الزحزحة يف إزالة التوتر والضغط ،ولكنها تسبب رض ًرا لألرسة وال تحل املشكلة.
يقول الدكتور كاناس إنهم وجدوا أنه عندما يقول أعضاء الطاقم إننا نعاين
دعم كاف ًيا من محطة القيادة األرضية
من التوتر والضغط ،يتضح أنهم مل يتلقوا ً
خالل هذه الفرتة .ويتضح أنه عندما تكون محطة القيادة يف ضغط أو توتر ،فليس
هناك دعم ٍ
كاف من اإلدارة ،أي زحزحة مرة أخرى .لذا قد تكون عملية الزحزحة
مدمرة؛ ألنها ترتك املشكالت الحقيقية بال حلول؛ فاملشكالت التي قد تحدث
مثل قد تتضاعف إذا كانت الرحلة إىل
خالل متارين لعدة أشهر عىل سفينة حربية ً
كوكب املريخ وستستمر لثالث سنوات سيكون الطاقم خاللها معزولً متا ًما .فإذا
ظهرت أي مشكلة نفسية ،فسيضطرون إىل عالجها بأنفسهم؛ لذلك ،كلام خضع
الرواد لتدريب أكرب كان الوضع أفضل.
وتقول األبحاث إن تغريات الحالة النفسية لرواد الفضاء قد تكون متوقعة
عىل طول الرحلة الفضائية .فيقول كاناس إن الشخص يبذل قصارى جهده حتى
منتصف الرحلة يف البعثات البعيدة ،ثم يكتشف أنه ال يزال هناك نصف آخر
بنفس الطول فيحدث االكتئاب .فإذا كان األمر كذلك يف الفضاء ،فال بد أن يعرف
رواد الفضاء أن هذا سوف يحدث وأن يتوقعوه .كذلك فنوع الدعم والتأييد من
قائد البعثة الفضائية ال بد أن يتغري مع تقدم البعثة والرحلة .فقد وجد العلامء
مثلً أنه يف بداية البعثة كان أكرث القادة الحاصلني عىل اإلشادة هم الذين يلتزمون
بأهداف البعثة متا ًما وينجزون ما هو مطلوب منهم؛ ولكن يف الجزء التايل من
البعثة ،كان أكرث القادة الحاصلني عىل اإلشادة هم الذين يركزون عىل الجانب
املعنوي ومشاعر اآلخرين.
يقول كاناس إن هناك حاجة لتدريب قادة البعثات عىل مراعاة ذلك حتى
يستطيعوا تعزيز الجانب النفيس طوال الرحلة .وهذا هو علم السلوك الجامعي
األسايس الذي سيؤدي إىل فهم هذه الحاالت السلوكية واالستفادة من نتائجها يف
البعثات الفضائية املقبلة.
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حكايات العلوم

كث ًريا ما أتذكر هذا املوقف املضحك عندما كان يوسف ابن أختي
ال يزال يف الثالثة من عمره ،ودار بينه وبني أمه الحوار التايل حول
لعبته املكسورة:
يوسف« :ماما ،إيه حصل للعبية تاعتي؟».
األم« :باظت يا حبيبي».
يوسف« :مني ب َّيظها؟».
كل من كان يف الحجرة ضاحكًا مأخو ًذا بإجابته الفطرية
انفجر ُّ
الربيئة .وقتها استدعت ذاكريت فو ًرا موضوع اكتساب اللغة الذي
درسته يف الفصل الدرايس األول يل بالجامعة؛ حيث درست اللسانيات
أو علم اللغة .فام حدث ما هو إال مثال واضح عىل أحد مظاهر عملية
اكتساب اللغة األوىل أو اللغة األم؛ وهي الخلط بني القواعد الرصفية
لصنع مشتقات جديدة .وقبل أن أخوض يف أي تفاصيل تقنية أخرى،
دعونا نبدأ بداية صحيحة ونسأل :ما اكتساب اللغة األوىل؟

االكتساب في مقابل التعلُّم
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اكتساب اللغة األوىل عملية ال شعورية معقدة للغاية ،ولكنها رسيعة جدًّا،
وهي تختلف اختالفًا جذريًّا عن عملية تعلُّم لغة ثانية .فكِّر فقط كم هو صعب
عىل املرء أن يتقن لغة ثانية؛ فهو أمر قد يستغرق سنني عديدة ولن ترقى كفاءة
امل ُتعلِّم اللغوية أبدًا لقدرات أبناء هذه اللغة .بصورة عامة ،يتطلب إتقان أي
لغة العمل عىل تطوير أربع مهارات :االستامع والقراءة والكتابة والتحدُّث .إال أن
العامل املشرتك بني اكتساب اللغة وتعلُّمها هو أن اكتساب املهارات االستقبالية
(االستامع والقراءة) أو تعلمها أسهل وأرسع منه يف حالة املهارات اإلنتاجية
(التحدث والكتابة).
وقد أشار العلامء إىل وجود استعداد فطري لدى حديثي الوالدة الكتساب
اللغة .نعوم تشومسيك – عامل اللسانيات الرائد والشخصية األكرث تأث ًريا يف علم
اللسانيات الحديثة – له نظرية مثرية لالهتامم عن اكتساب اللغة .فيشري إىل وجود
ما يسمى بـ «وحدة اكتساب اللغة» يف العقل البرشي؛ وهي وحدة افرتاضية تقوم
بتشفري القواعد العاملية للغة يف عقل الطفل لتساعده عىل اكتساب اللغة.
ولكن ،تحتاج هذه القدرة اللغوية الفطرية إىل بعض املتطلبات األساسية ليك
تعمل .عىل سبيل املثال ،يجب أن يكون الطفل قاد ًرا جسامن ًّيا عىل إرسال اإلشارات
الصوتية واستقبالها؛ أي يتمتع بجهاز سمعي وجهاز نطق صحيحني .يجب أيضً ا أن
تتاح له فرصة التفاعل مع مستخدمني آخرين للغة ليمدوه بأمثلة أو مدخالت
لغوية .فقد أشارت دراسة أجريت يف التسعينيات إىل حالة طفل كان يتمتع بسمع
طبيعي ولكنه نشأ مع والدين أصمني ،لذلك مل يستطع إال اكتساب لغة اإلشارة

بقلم :هند فتحي

التي استخدمها الثاليث للتفاعل بعضهم مع بعض .وعىل الرغم من أن الوالدين قد
ع َّرضا طفلهام للغة املنطوقة من خالل التلفزيون والراديو ،فإنه عجز عن فهمها
والتحدث بها.

آلية اكتساب اللغة

أثناء اكتسابهم اللغة األم ،ال يقلِّد األطفال العبارات التي يسمعونها حولهم
فحسب؛ فلم يح َظ التقليد بوصفه عملية
من عمليات اكتساب اللغة بتأييد كبري
بني الباحثني ،بل كانت هناك أدلة عديدة
ضده .يستطيع األطفال الذين ال يقدرون
عىل التكلم بع ُد فه َم ما يسمعونه من
اآلخرين .لقد كنت مندهشة حقًّا عندما
كانت طفلتي متفهمة ومستجيبة ملا أقوله
لها يف حني إنها مل تكن وقتها قادرة بعد عىل
التكلم .حتى بعدما يجتاز األطفال حاجز
عدم القدرة عىل الكالم ،فإنهم ال يزالون
غري قادرين عىل تقليد كالم الراشدين
نظ ًرا ملعرفتهم املحدودة بالقواعد النحوية
والرتاكيب (طالع األمثلة املذكورة أدناه يف
«مرحلة الكالم التلغرايف».
واألخطاء غري املتوقعة التي يقع بها
األطفال تربهن أيضً ا عىل أنهم ال يكتسبون
مخزونًا من العبارات ،ولكن مجموعة من
القواعد التي تساعدهم عىل توليد عبارات
جديدة .نعود مرة أخرى إىل املثال املذكور
أول املقال؛ بالطبع ،مل يكن يوسف يقلِّد ما
سمعه من أحد الراشدين عندما استخدم
كلمة «بيَّظها» .فام قام به هو اشتقاق
رصيف خاطئ لصناعة صيغة جديدة من

قياسا عىل
الفعل العريب العامي «باظ» وهي «ب َّيظ» ،وهذا ً
«غي».
بعض األفعال مثل الفعل املايض َّ
وباملثل ،عادة ما يعامل األطفال الذين يكتسبون اللغة
اإلنجليزية لغة أوىل األفعال الشاذة معاملة األفعال العادية .فبدلً من “”held
و“ ،”wentيستخدمون كلامت أخرى مثل“”holdedو“”goed؛ وذلك ألنهم
يطبقون قاعدة إضافة الالحقة “ ”-edإىل الفعل الشتقاق صيغة املايض .ونفس
اليشء ينطبق عىل الالحقة « »-sاملستخدمة الشتقاق صيغة الجمع لألسامء؛
فقد نسمع األطفال يقولون “ ”toothesبدلً من “ ،”teethوغريها من األمثلة.
بل قد يقوم بعض األطفال بالخلط بني قاعدتني مختلفتني الشتقاق كلامت مثل
“ ”womansو“.”broked
يتجىل اكتساب القدرات الفونولوجية أيضً ا عندما تكون قدرات الطفل عىل
النطق ما زالت متواضعة .قد تج ُد نطق األطفال غري املضبوط مسليًا؛ ولكنهم
يف الحقيقة يقومون بعمليات فونولوجية ال شعورية معقدة .أراهن أننا جمي ًعا
طفل صغ ًريا ينطق صوت الـ/ك /بدلً من الـ/ط ،/مثلام هو الحال يف «أكلع»
سمعنا ً
بدلً من «أطلع» أو “ ”tatبدلً من “ .”catوتنطق ابنتي ذات العامني كلمة «مننة»
بدلً من «جبنة» .تعرف هذه العملية بـ«تناغم األصوات الصامتة»؛ حيث يقوم
الطفل باستخدام أصوات صامتة يجدها أسهل نطقًا من تلك املوجودة يف الكلمة،
ولكنها تصدر صوتًا قريبًا من الصوت األصيل .ومن العمليات الفونولوجية األخرى
«تبسيط األصوات الصامتة املتتالية»؛ حيث ال ينطقون صوتًا صامتًا أو أكرث من
الكلمة لتبسيطها ،مثل« :عبية» بدلً من «عربية» أو “ ”noopبدلً من “.”spoon

سبيل املثال ،إذا قال الطفل «لعبة» (أو عبة) ،فإنه إما يسمي اليشء
املوضوع أمامه ،وإما يقول «أنا أريد لعبة» .كذلك ،قد تعني عبارة «عصري
ماما» إما «أمي ترشب العصري» ،وإما «هذا عصري أمي».
يف عمر السنتني ،يستطيع األطفال نطق ما يقرب من  300كلمة
وفهم خمسة أضعاف هذا العدد .بعد ذلك تأيت املرحلة السادسة املعروفة
بـ«مرحلة الكالم التلغرايف» يف عمر السنتني ونصف السنة .تظهر يف هذه املرحلة
قدرات تركيبية متواضعة؛ حيث يطور الطفل مهارة تركيب الجمل .ومن ث َ َّم
يبدأ يف بناء عبارات تتكون من كلامت ذات داللة (األسامء واألفعال والصفات،
وغريها) وال تضم الكلامت الوظيفية (أدوات التعريف وحروف الجر ،وغريها).
من أمثلة «الكالم التلغرايف»« :نونو يلعب جنينة» و«بابا راح باي عبية».

مراحل اكتساب اللغة

وأخ ًريا ،يف عمر الثالث سنوات ،تنمو حصيلة املفردات لتضم املئات ،وتتقدم
القدرات النحوية والرتكيبية ،ويصبح النطق أقرب لنطق الراشدين .بصفة عامة،
تتطور اللغة عند األطفال وفقًا لنفس الجدول الزمني تقري ًبا الذي يرتبط بنضج
املخ؛ ولكن اختالف الحاالت وارد دامئًا.
ال شك يف أن َملكة البرش اللغوية هبة عظيمة من الخالق؛ فهي أكرث نظم
التواصل تعقيدًا عرب الزمن بال تنافس .تعتمد عملية اكتساب اللغة عىل آليات
إدراكية وحيوية فائقة التعقيد طاملا حريت املفكرين وعلامء اللغة .وعىل الرغم
من التنوع اللغوي الجيل عرب الزمان واملكان ،فإن هذه القدرة اإلنسانية العظيمة
عىل استخدام اللغة قدرة عاملية يتشاركها الجميع.
*األصوات الصامتة الطبقية هي األصوات التي تنطق نتيجة اتصال الجزء الخلفي
للسان مع الطبق (سقف الفم اللني).
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أوىل مراحل اكتساب اللغة هي «إدراك األصوات» وخاللها يستوعب الرضع
األصوات التي يسمعونها يف أول شهور حياتهم .واستجابة لهذه األصوات يبدأ
الرضع توجيه رؤوسهم صوبها .بعد ذلك يبدأ الصغار يف تطوير أمناط مختلفة من
الصيحات يستخدمونها للتعبري عن حاجات مختلفة ،كام يصبحون قادرين عىل
إنتاج تسلسل من األصوات املتحركة.
وبحلول الشهر الرابع من العمر ،يطور الرضع القدرة عىل نطق األصوات
الصامتة الطبقية* ويبدأون يف إنتاج
أصوات أحادية املقطع مثل «جا» و«كا»،
فيام يعرف مبرحلة الهديل .تبدأ املرحلة
الثالثة املعروفة بـاملناغاة بني عمر الستة
والثامنية أشهر .وخاللها يصبح الصغار
قادرين عىل إنتاج عبارات متعددة املقاطع
تضم أصواتًا صامتة ومتحركة ،مثل «با-با-
با» .بعدها بوقت قصري يتعلمون نطق
أصوات ساكنة جديدة وإنتاج مقاطع أكرث
تعقيدًا ،مثل «ما-دا-جا-با» .وعىل الرغم
من أن هذه األصوات ليس لها مع ًنى ،فإن
هذه «اللغة املبكرة» مت ُّد الطفل ببعض
الخربة حول الدور االجتامعي للحديث.
بني عمر السنة والسنة ونصف،
يستخدم األطفال كلامت مفردة لطلب
األشياء أو التعبري عن مشاعرهم .يف عمر
العرشين شه ًرا ،يتعدى املخزون اللغوي
لألطفال الخمسني كلمة ويبدأون يف استخدام
مجموعة متنوعة من العبارات املتكونة من
كلمتني مثل «أكل ماما» .هذا ،ويعتمد تفسري
الراشدين للكلامت املفردة أو العبارات
املتكونة من كلمتني عىل سياق الحديث .عىل

5

اكتشف الحياة
بقلم :هند فتحي
تبدو اململكة النباتية صامتة ،ولكنها يف الحقيقة
تزخر باألرسار .فتعتمد الحياة عىل كوكب األرض حرف ًّيا
عىل النباتات؛ حيث متثل قاعدة السالسل الغذائية وتحفظ
توازن الغالف الجوي .ولكن ،هل تساءلت يو ًما كيف
تسنى ملثل هذه اململكة العمالقة أن تبقى وتزدهر ملاليني
السنني بدون تواصل؟ يف واقع األمر ،تتمتع النباتات بحياة
اجتامعية؛ وقد بدأ العلامء فهمها مؤخ ًرا.
ومل تكن فكرة تواصل النباتات مقبولة بشكل
كبري يف املجتمع العلمي قبل عقود قليلة؛ فعىل عكس
البرش والحيوانات ،ال تعتمد النباتات عىل األصوات
أو لغة اإلشارة .بل تستخدم وسائل اتصال أخرى مثل
املواد الكيميائية التي يحملها الهواء ،واملركبات املذابة
التي تتبادلها الجذور ،وشبكات الفطريات املمتدة
تحت األرض.

تحذيرات هوائية
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عندما تستنشق رائحة العشب املجزوز لتوه،
فام تستنشقه يف الواقع هو رصخة استغاثة .فالنباتات
قادرة عىل إطالق االستغاثات وتحذير جريانها من
األخطار القريبة من خالل إطالق مواد كيميائية
يحملها الهواء تُعرف باملركبات العضوية املتطايرة.
وتستطيع بعض األنواع النباتية التعرف عىل اآلفات
التي تهاجمها من خالل لعابها ،وتطلق روائح جاذبة
ملفرتساتها .ويف خالل ساعات تظهر املفرتسات وتبعد
اآلفات عن النباتات.
وعندما تستقبل النباتات القريبة تحذيرات
املركبات العضوية املتطايرة ،تعزز قواها الدفاعية ضد
اآلفات القريبة الجائعة احرتازيًّا .هذا ،وقد أظهرت
دراسات عديدة أن املركبات العضوية املتطايرة تعزز
صحة النباتات املستقبلة لها؛ حيث تفقد أوراقًا أقل
للمفرتسات ،بل تطرح أخرى جديدة أكرث .وال يزال
الباحثون عاكفني لبضع سنوات اآلن عىل توصيف
املركبات العضوية املتطايرة كيميائيًّا ومعرفة كيفية
ترميز مختلف الرسائل من خاللها.

اتصاالت جذرية

ترسل النباتات معلومات هامة وتستقبلها ومتررها
عن طريق الجذور .يف تجربة معملية ،قام باحثون
بزراعة ستة نباتات حديقة عىل صف واحد ،ثم عرضوا
أولها إىل ظروف الجفاف .راقب الباحثون املسام
املوجودة عىل سطوح األوراق؛ حيث يتغري اتساعها
وفقًا لتوافر املياه .بعد بضع دقائق قامت النبتة
املعرضة للجفاف بغلق مسامها ،وكذلك فعلت النبتة
املجاورة لها .ويف خالل ساعة أغلقت النباتات األربعة
الباقية مسامها واحدة تلو األخرى؛ مام يشري أنها قد
تلقت رسالة لتعد عدتها للجفاف .أعيدت التجربة مع
اتخاذ الضوابط الالزمة لعزل الجذور بعضها عن بعض.
احزر ماذا حدث؟ بقيت املسام مفتوحة.

الشبكة الفطرية

قد يأخذ تواصل النباتات تحت الرتبة صو ًرا أكرث
تعقيدًا ليضم أطرافًا أخرى .فمثلها كمثل البرش الذين
يتواصلون عرب الشبكة العنكبوتية ،تتواصل النباتات
من خالل شبكة فطرية .لرمبا كان عيش الغراب هو
أشهر جزء من الفطريات بالنسبة إىل البرش؛ ولكن
الجزء األكرب من أجسامها يتكون من شبكة خيوط
رفيعة تعرف بامليسيليوم .تسافر شبكة امليسيليوم
تحت األرض وتربط جذور مختلف النباتات واألشجار
املوجودة يف املكان م ًعا؛ مام يسمح لها بالتواصل
وغريه من العمليات.
والعالقة بني النباتات والفطريات قامئة عىل
املنفعة املتبادلة .فبينام متد النباتات الفطريات
بغذائها يف صورة كربوهيدرات ،تقوم الفطريات
بتعزيز مناعة النباتات ،وإمدادها باملغذيات،
ومساعدتها عىل امتصاص املياه ،وتبادل املواد
واملعلومات .تقوم األشجار برتميز رسائلها يف صورة
إشارات كهربائية متر عرب جذورها وتنترش عرب الشبكة
الفطرية .وبهذه الطريقة تستغيث األشجار عند
تعرضها للهجوم ،وتغذي شجرياتها األبناء ،وتُرسل مواد

كيميائية سامة لتدمري النباتات غري املرحب بها.
ومثل شبكتنا العنكبوتية ،للميسيليوم نسختها
الخاصة من الجرائم السيربية .بعض النباتات مثل
زهرة السحلبية الشبح ال متتلك صبغة الكلوروفيل؛
ولهذا فإنها ال تستطيع إنتاج غذائها بنفسها من خالل
التمثيل الضويئ .وهكذا فإنها ترسق الكربون الذي
تحتاج إليه من األشجار القريبة من خالل الشبكة
الفطرية .وبعض أنواع السحلبيات األخرى أكرث خبثًا؛
حيث ترسق الكربون من جريانها ،يف حني تستطيع
القيام بالتمثيل الضويئ بنفسها.

روابط أسرية

النباتات قادرة عىل متييز أقاربها؛ فتشري بعض
الدراسات إىل أن التواصل عرب الهواء يكون أكرث فاعلية
بني النباتات املتامثلة جين ًّيا .عالوة عىل ذلك ،تتبع
النباتات اسرتاتيجية تُعرف بـ«انتقاء األقارب»؛ حيث
تتنافس عىل املوارد مع الغرباء وتضع احتياجات
أقاربها يف االعتبار .وتتجىل هذه االسرتاتيجية يف
الرتبة ،فتقوم األشجار األمهات بتغذية الشجريات
األبناء من خالل الشبكات الفطرية .كذلك ُوجد أن
النباتات املحاطة بأخرى غريبة تنمو جذورها بصورة
أكرب لتستطيع املنافسة بقوة عىل الغذاء ،يف حني
إن النباتات املحاطة بأقاربها تكون جذورها أصغر
ويتشارك جميعها يف املوارد املتاحة.
أراهن عىل أنك أصبحت تنظر إىل النباتات من
لكل كائن حي صوت
منظور مختلف اآلن .حقًّاِّ ،
خاص به ميكِّنه من التحدث عن نفسه؛ إمنا يتوقف
األمر عىل مدى اهتاممنا نحن البرش باإلصغاء إىل ما
تريد الطبيعة أن تقوله لنا.
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العلوم والثقافة

بقلم :فاطمة أصيل
By: Fatma Asiel

النباتات كائنات منتجة؛ بدونها لن نحصل عىل األكسجني للتنفس ،ولن نتخلص من ثاين أكسيد الكربون ،ولن نحصل عىل الطاقة الالزمة
لنحيا .وتستمد النباتات تلك الطاقة من الشمس؛ فتصل إلينا عن طريق تناول تلك النباتات مبارشة ،أو تناول الحيوانات التي قد تغذت عليها
من قبل ،وتلك هي دورة الحياة الطبيعية يف الكون .ولكن هل سمعت يو ًما أن هناك نباتات تتغذى عىل الحرشات ،بل عىل بعض الحيوانات
الصغرية أيضً ا؟!
ال داعي للعجب ،فتلك هي الحقيقة .بعض النباتات ال تكتفي بالغذاء الذي تستمده من الرتبة؛ فتلجأ أيضً ا الصطياد الحرشات وبعض
الحيوانات الصغرية لتحصل عىل غذائها املتكامل .إال أن ذلك ال يجعل منها كائنات مستهلكة؛ فتظل كائنات منتجة تقوم بعملية البناء الضويئ.
لماذا تتغذى تلك النباتات على الحشرات؟ وكيف؟

تحدٍّ صعب

تواجه هذه النباتات تحديًا يف منتهى الصعوبة والدقة ،وهو «كيفية نقل
حبوب اللقاح للتكاثر»؛ فإذا كانت الحرشات ،التي هي وسيلة نقل حبوب اللقاح
األساسية ،هي نفسها طعام تلك النباتات ،فكيف إذن تتكاثر؟
أُجريت عديد من الدراسات البحثية يف هذا األمر تحديدًا؛ فأثبتت أن معظم
النباتات املفرتسة بإمكانها التفرقة بني الحرشات الناقلة لحبوب اللقاح ،والحرشات
التي تتغذى عليها .فاألوىل تذهب يف اتجاه الزهرة الغنية بحبوب اللقاح ،التي
غالبًا ما تكون بعيدة عن األوراق ،أما الثانية فتنجذب نحو األوراق التي تحوي
الفخاخ ،فتصطادها النباتات املفرتسة وتتغذى عليها.
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بعد عمل عدة دراسات عىل تلك النباتاتُ ،وجد أن معظمها ينمو يف تربة
تفتقر إىل النيرتوجني ،عند املستنقعات والرتبة الفقرية ،وهو عنرص هام بالنسبة
للنباتات؛ لذلك فإن تغذيتها عىل الحرشات تعوضها عن النيرتوجني والعنارص
األخرى الهامة التي تفتقدها .وقد أثبتت الدراسات أيضً ا أن النباتات املفرتسة،
أو آكلة اللحوم كام تُسمى ،أصبحت كذلك بفعل التطور .فالكائنات الحية تتغري
وتتطور تلقائ ًّيا لتتمكن من التعايش مع البيئة املحيطة بها؛ أي إن تلك النباتات
كانت نباتات عادية مثل غريها من النباتات ،إال أن وجودها يف بيئة فقرية جعلها
تلجأ للحرشات والحيوانات الصغرية كغذاء لها.
ولكن ،إذا فكرنا قليلً  ،فسوف نجد أن النباتات عمو ًما ليس لها جهاز عضيل أو
هضمي ،فكيف إذن تقوم بصيد فرائسها وهضمها؟ تقوم النباتات املفرتسة بنصب
الفخاخ لصيد الحرشات؛ حيث تتميز تلك النباتات اآلكلة للحوم بأوراق دبقة
ذات ألوان جذابة تجعل جذب الحرشات والتصاقها بها سهلً  .حتى إن هناك نو ًعا
من هذه النباتات يبدو كأن هناك نقاط ندى عىل سطحها ،وهذا يجذب الحرشة
نحوه ،وهو يف الحقيقة فخ؛ فتلك القطرات ما هي إال مادة لزجة لصيد الحرشات.
وهناك أيضً ا بعض النباتات املفرتسة تعمد إىل جذب الحرشات عن طريق إطالق
الروائح املميزة.
عندما تقع الحرشة يف الفخ ،تستخدم تلك النباتات أحد أسلوبني لإلمساك
بفرائسها :إما عن طريق تغري ضغط املاء يف أحد جانبي الورقة فتنطبق عىل الجانب
اآلخر ،وإما أن يكون هناك جزء من الورقة أكرث من ًّوا من اآلخر ،فينطبق عليها .أما
بالنسبة لعملية الهضم وامتصاص املواد الغذائية من الحرشة ،فمعظم النباتات
اآلكلة للحوم تفرز إنزميات لهضم الحرشات ،أو أن بعض البكترييا املوجودة داخل
النبات تفرز هذه اإلنزميات الهاضمة .وهناك بعض النباتات التي تصطاد الفرائس،
ولكنها تنتظر حتى تأيت كائنات أخرى لتلتهمها وتلقي بفضالتها داخل النبات
املفرتس ،فيتغذى عىل هذه الفضالت كغذاء جاهز لالمتصاص.

أشهر النباتات آكلة اللحوم

وفقًا آلخر اإلحصائيات ،هناك نحو  600نوع من النباتات املفرتسة ،تتنوع يف
أشكالها وأماكن وجودها يف العامل؛ من أشهرها:
1.نبات ندى الشمس ،أو ندية رأس الرجاء؛ وهو من النباتات املعمرة التي يكرث
وجودها يف جنوب إفريقيا يف املناطق الرطبة ،ويتغذى عىل الحرشات الصغرية.
2.نبات التنني األحمر؛ وهو من أشهر النباتات اآلكلة للحوم .ويوجد يف جنوب
إفريقيا أيضً ا؛ حيث يتغذى عىل الحرشات والحيوانات الصغرية كالضفادع،
ويساعده عىل ذلك حجم أوراقه الكبرية وألوانها املميزة التي تجذب الفرائس.
3.خناق الذباب ،يوجد هذا النوع بالواليات املتحدة األمريكية ،وخاصة يف والية
كارولينا؛ حيث املستنقعات .وطعامه األسايس هو الذباب والنحل والعناكب.

7

ملف العدد

اﻧﺴﺠﺎم
أم
اﺧﺘﻼف
ً
رؤى ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

مسلم به؛ فهل ميكنك تخيل عاملنا بدونها؟ مل
نحيا اآلن يف مجتمعات نعدها أم ًرا
ً
تنبثق املجتمعات من العدم؛ فقد صار عاملنا املعارص كام هو لعدة أسباب .ولكن ،ما
املعايري التي ت ُشكل املجتمعات؟ يدرس علم االجتامع «املجتمع»؛ فيسعى إىل معرفة
كيف عاش البرش قبل مجتمعاتنا الحديثة وكيف بدأت؛ وذلك يف محاولة الكتشاف
دور املجتمع والحاجة التي جعلت وجوده مرب ًرا.
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يف املايض ،عمل البرش يف الصيد والجمع؛
فانتقلوا من مكان إىل آخر وابتكروا اآلالت
لتساعدهم عىل القيام مبهامهم .وعرب الزمان،
تطوروا وتعلموا التواصل إىل أن بدأ اإلنسان
االعتامد عىل الزراعة .ونتيجة لذلك ،ازدهرت
الحضارة واملجتمعات؛ ألن أعامل الفالحة ورعاية
املحاصيل سمحت لهم يف نهاية األمر باالستقرار
وبتكوين مجتمعات.
كلمة «مجتمع» أصلها فرنيس ،Société
وتعني «الرشكة» التي تدل مبع ًنى ما عىل
دور املجتمع .وقد أشار الفيلسوف األمرييك
توماس باين إىل أن املجتمعات وجدت قبل نشأة
الحكومات نتيجة املصالح املشرتكة بني األفراد
واعتامد بعضهم عىل بعض .وأشار أرسطو إىل أن
«اإلنسان بطبيعته حيوان اجتامعي» واستطرد
القول بأن العيش يف مجتمع ما جزء ال يتجزأ من
رشا .لذا ،سواء كان هناك ميل إىل تشكيل
كوننا ب ً
مجموعات لدرء الوحدة أو رؤيته عىل أنه أمر
رضوري ،فيجب دراسة املجتمعات والدور الذي
تؤديه يف الوجود اإلنساين.
ومن هنا تأيت أهمية علم االجتامع؛ فهو يضع
املجتمع واألفراد تحت املجهر الكتشاف العالقات
االجتامعية ،ودور األفراد يف املجتمع ،وكيفية
تشكيل املجتمعات لألفراد ،وما إىل ذلك .ويلقي
علم االجتامع الضوء عىل عوامل هامة من واقعنا؛

ومن ثم ،يتيح لنا فرصة استكشاف العالقات
اإلنسانية ورؤيتها من منظور جديد .وألنه ليس من
اليسري دامئًا رشح العالقات اإلنسانية يف املجتمع
وفهمها نشأت النظريات االجتامعية لكشف
النقاب عن تعقيداتها .فهناك نظريتان رئيسيتان،
هام نظريتا «النسق االجتامعي» و«الرصاع».
ترى «نظرية النسق االجتامعي» انسجا ًما يف
املجتمع ككل؛ حيث يتكون من قطع مختلفة
متداخلة .والواقع أن املجتمعات تتقاسم نفس
املعتقدات والقيم؛ ومن ث َّم ،يتقاسم املجتمع أيضً ا
هدفًا مشرتكًا يعمل جميع أفراده عىل تحقيقه،
ويصبحون أعضاء مكرسني يبذلون قصارى
جهدهم لتحقيق الرخاء يف مجتمعهم العتقادهم
بأن مصالحهم جميعها واحدة .من أهم مؤيدي
نظرية النسق االجتامعي إميل دوركايم
وتالكوت بارسونز.
وعىل عكس «نظرية النسق االجتامعي» ،تأيت
«نظرية الرصاع» التي ال تؤيد االنسجام؛ باختصار،
نظرية الرصاع تجسيد السمها .ونشأت تلك النظرية
عن أحد أعامل املفكر االجتامعي كارل ماركس؛
الذي يُعد من أكرث الشخصيات تأث ًريا يف التاريخ.
فرتى أن أي مجتمع ينقسم إىل طبقات اجتامعية
دامئًا ما تكون يف رصاع دائم لتحسني أوضاعها؛
والطبقة االجتامعية التي تتمتع بالسلطة الكاملة
تسعى إىل البقاء فيها ،وذلك بفرض قواعدها

بقلم :بسمة فوزي

الخاصة .بعبارة أخرى ،يحاول األثرياء الحفاظ عىل
ثرواتهم ،يف حني تحاول الطبقات الفقرية تحسني
دخولها؛ فتعمل كل فئة ملصالحها الخاصة .من
هنا نشأت فكرة الرصاع نتيجة تضارب مصالح
الطبقتني داخل نفس املجتمع .ومن أمثلة ذلك
الرصاع ظهور نقابات العامل التي تحارب من أجل
حقوق العامل داخل املجتمع.
فنجد أن النظريتني االجتامعيتني تتناقضان
م ًعا؛ فبينام تدعم أحدهام فكرة أن املجتمع يعيش
يف حالة من االنسجام وأن األفراد يعملون م ًعا
لتحقيق نفس األهداف ،تعتقد األخرى أن األفراد
يعملون فقط ملصالحهم الخاصة وليس للمجتمع
ككل .وتدل النظريتان عىل أن التجربة االجتامعية
تجربة غنية ،وأنها تتطلب أكرث من تفسري لفهمها؛
أول ،وأن
وال ميكننا تحقيق ذلك دون فهم أنفسنا ً
من خالل املجتمع ميكننا صنع مجتمع أفضل.
علم االجتامع يساعدنا عىل صنع مجتمع
أفضل بإلقاء الضوء عىل االتجاهات السائدة
والقيم والسلوكيات يف أي مجتمع .باختصار،
يركز علم االجتامع عىل الخربة االجتامعية الغنية
يف محاولة لفهم وتحديد دور املجتمع وهدفه.
فصحيح أن نظريات علم االجتامع قد تختلف؛
ولكن يبقى هدف علم االجتامع واحدًا :رخاء
اإلنسان يف املجتمع.

املراجع
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بقلم :نوران خالد

التواصل االجتماعي والتغير السلوكي والتواصل الصحي

التطبيقات األكرث شيو ًعا يف حمالت التواصل االجتامعي والتغري السلويك هي
تلك املهتمة بالصحة العامة .وتختلف أنشطة التواصل الصحي بشكل كبري وفقًا
لألهداف ،والجمهور ،وقنوات التواصل .خالل هذه العملية ،تختلف األنشطة وفقًا
للجمهور املستهدف وأهداف الحملة.
التواصل الصحي جزء مام نطلق عليه التعليم الصحي ،الذي كان يتم سابقًا من
خالل إنتاج املعلومات ،والتعليم ،والتواصل .ومواد املعلومات والتعليم والتواصل
هي املواد املرئية املستخدمة يف توصيل املعلومات املطلوبة وتغيري السلوك.
التواصل الصحي قائم عىل البحث؛ حيث يجب أن يكون التواصل االجتامعي
والتغري السلويك معضدًا بأدلة وتحليل شامل لوجهات نظر واحتياجات املجتمع .من
هنا ،بزغت أهمية البحث يف مجال العلوم السلوكية .حلل الخرباء معرفة السكان،
ووجهات نظرهم ،وأعرافهم ،ومفضالتهم ،وقاموا بتطوير منهج جديد يف التغري
السلويك؛ وهو املنهج متعدد القطاعات.
يف مرص ،شاهدنا عديدًا من حمالت عن الصحة العامة ،مثل عالج البلهارسيا
والوقاية منها ،وتنظيم األرسة ،وختان اإلناث .تعد هذه الحمالت حمالت ناجحة؛
فجذبت انتباه املجتمع مام أدى إىل تغري سلويك ملحوظ ذي آثار إيجابية مستدامة.
مهم يف حياتنا ومستقبلنا؛ ففهم
يف النهاية ،ميكننا القول إن للعلوم السلوكية دو ًرا ً
السلوكيات عنرص هام يف حشد املجتمعات واألفراد عىل حد سواء؛ من أجل الوصول
لسلوكيات وأعراف اجتامعية إيجابية .وال تزال هناك أبحاث أخرى عن التواصل
االجتامعي والتغري السلويك واملوضوعات املرتبطة به قيد التنفيذ من أجل خدمة
اإلنسانية ،وملساعدة الناس عىل اكتساب سلوكيات أفضل من أجل مستقبل أفضل.
املراجع
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سوا ٌء كنت تشاهد التلفاز أو تستمع إىل الراديو أو تتصفح اإلنرتنت فأنت
محاط برسائل توعوية من شأنها أن تجعلك تتأقلم مع سلوك معني أو تغري وجهة
نظرك تجاه أمر ما .فهل تساءلت يو ًما عن فحوى كل هذه الرسائل وكيف تؤثر فيك؟
والسلوك هو مجموعة من األفعال أو ردود األفعال ،يقوم بها أشخاص أو
مجتمعات بأكملها نتيجة محفزات داخلية وخارجية .فعاد ًة ما تتأثر باألعراف
االجتامعية ،والحضارات ،والخربات السابقة ،والتصورات الشخصية ،ومستوى
التعليم والتوعية .ومن ث َّم ،فالسلوك املقبول يف مجتمع ما ال يكون مقبولً بالرضورة
يف مجتمع آخر ،وباملثل عىل مستوى األشخاص.
تغيري سلوك مجتمع أو شخص يحدده ثالث ركائز أساسية :محفز يحث الناس
عىل التغيري ،وروتني يتبعه األشخاص لتعديل سلوكهم ،وأخ ًريا مكافأة أو التأثري
اإليجايب الذي سيشهده األشخاص يف حياتهم.
يف املايض ،كان التغري السلويك يتم بواسطة مناهج من أعىل إىل أسفل ،مثل
طريقة التواصل بني املدرس والطالب؛ ولكن أثبتت هذه الطريقة فشلها يف تغيري
السلوك واستدامته؛ ألن املعرفة وحدها ال تكفي.
يحتاج الناس إىل منهج يرشكهم يف عملية التغيري؛ بدالً من مطالبتهم باإلقالع
عام يفعلونه ألن «العلم ينص عىل ذلك»  .ومن ث َّم ،ظهر التواصل االجتامعي والتغري
السلويك الذي يقوم عىل استخدام مناهج أخرى؛ فيعمل عىل عدة جوانب لتحفيز
التغري السلويك.
التواصل االجتامعي والتغري السلويك هام مجموعة من املدخالت تهدف إىل
تغيري السلوك بشكل إيجايب تجاه موضوع ما بواسطة قوة «التواصل» .ويتم ذلك من
خالل التأثري يف السلوكيات ،واملعرفة ،واألعراف ،ومامرسات املجتمعات أو األفراد؛
مام يؤدي بدوره إىل أعراف اجتامعية واتخاذ قرارات ومستقبل أفضل.
يتكون التواصل االجتامعي والتغري السلويك من ثالثة مكونات أساسية:
•التغري املجتمعي :تغيري األعراف االجتامعية ،وأدوار الجنسني ،والتصورات،
والسياسات.
•التغري السلويك :من خالل جعل املامرسات الجديدة متاحة وقابلة للتكيف
لتحقيق نتائج أفضل للسكان.
•التواصل :استخدام قنوات وموضوعات مختلفة تستهدف احتياجات الجمهور
ومفضالته.
كم أكرب
التواصل االجتامعي والتغري السلويك عملية متعددة القطاعات تتضمن ًّ
من الوقت ،والعنارص البرشية ،ويف بعض األحيان األموال واملوارد من أجل تنفيذها.
يجب أن تبدأ بتحديد الجمهور ،ثم تقوم بتحضري املواد املطلوبة ،واختبارها ثم

تطبيقها عىل حملتك للتواصل االجتامعي والتغري السلويك .ستحتاج أن تبدأ بصياغة
اسرتاتيجية للتواصل االجتامعي والتغري السلويك بعد تحليل املشكلة وتحديد
املعوقات واملحفزات ،ثم تقوم بتصميم الرسائل والتدخالت املؤثرة يف مجتمعك.
هل سبق أن شاهدت حملة للتواصل االجتامعي والتغري السلويك؟ بالطبع!
يبث التليفزيون والراديو ،ومواقع التواصل االجتامعي والجرائد /املجالت محت ًوى
للتواصل االجتامعي والتغري السلويك يستهدف جموع الشعب أو مخصص لفئة
مجتمعية معينة .ومن الحمالت الشهرية حمالت الوقاية من مرض الرسطان ،وتقنني
استهالك الكهرباء ،والحفاظ عىل املياه ،والوقاية من إنفلونزا الخنازير والطيور،
وتنظيم األرسة ،ومرض السكري ،والتوعية بأمراض الكبد ،والرضاعة الطبيعية
والتوعية بأهمية رعاية الطفل ...إلخ.
يف الوقت الحايل ،الساحة مناسبة أكرث لهذه الحمالت بفضل التقدم املذهل
يف مواقع التواصل االجتامعي؛ حيث توفر قنوات بأقل التكاليف لنرش الرسائل بني
مختلف املجتمعات والطبقات واملجموعات .باإلضافة إىل ذلك ،اختلف إدراك الناس
كل ًّيا بفعل العوملة؛ فأصبحوا أكرث تقبلً لألحداث واملوجات األجنبية؛ مام عمل عىل
إثقال خرباتهم.

9

ملف العدد
بقلم :شاهندة أمين

عندما أقرأ عن بعض الحوادث يف الصحف ،أتعجب كيف ميكن لشخص أن يودي بحياته
بنفسه .أنا ال أستوعب مجرد فكرة إيذاء نفيس عن عمد؛ فكيف يقدم هؤالء األشخاص عىل
ذلك؟ هل يرجع ذلك إىل خلل نفيس؟ أو مشكلة شخصية؟ هل للجينات دور يف هذا السلوك؟
قد يتسبب االضطراب النفيس أو العقيل يف معاناة للشخص؛ مام يجعل من الصعب
مامرسة حياته بشكل طبيعي .وقد تستمر هذه األعراض ،أو تتوارى ثم تظهر مرة أخرى،
أو تحدث كحدث عارض وتنتهي بعد ذلك .لقد تم التعرف عىل كثري من االضطرابات التي
تختلف أعراضها وعالماتها بشكل كبري؛ ولكن األكرث شيو ًعا هي:
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 )1اضطرابات النوم :يؤدي التقطع يف أمناط النوم إىل الضيق ويؤثر يف نشاط اإلنسان يف ساعات النهار.
 )2اضطرابات األكل :تؤثر املخاوف الوسواسية املتعلقة بالوزن واألنظمة الغذائية املدمرة بالسلب يف
الصحة البدنية والعقلية .فقدان الشهية العصبي ،والنهام العصبي ،واضطراب نهم الطعام من أكرث تلك
االضطرابات شيو ًعا.
 )3اضطرابات القلق :ترتبط تلك االضطرابات بالخوف والقلق املفرطني واملستمرين .ويشخص اضطراب
القلق عندما يكون رد فعل الشخص غري مالئم يف مواقف معينة ،أو إذا كان الشخص فاقد السيطرة عىل
ردود أفعاله ،أو إذا كان القلق يتعارض مع أداء الشخص.
 )4االضطرابات املرتبطة بالصدمات والضغوطات :تنجم تلك االضطرابات عن التعرض ألحداث مرهقة
لألعصاب أو صادمة .واألشخاص املصابون بهذا االضطراب عادة يكون لديهم ذكريات دامئة ومخيفة عن
الحدث ،وغال ًبا ما يكونون متبلدي املشاعر.
 )5االضطراب ثنايئ االستقطاب :يتصف هذا االضطراب بالتغري يف املزاج والتغريات يف النشاط ومستويات
الطاقة .كام ينطوي عىل مشاعر حزن عميقة أو فرتات من السعادة املفرطة ،أو تقلبات بني سعادة مفرطة
إىل حزن عارم .هذه التقلبات املزاجية ميكن وصفها بالهوس الخفيف.
 )6اضطرابات التحكم يف االندفاع :هو عدم القدرة عىل التحكم يف املشاعر والسلوكيات؛ مام يؤدي إىل
إلحاق األذى بالشخص نفسه أو باآلخرين .من أمثلة اضطرابات التحكم يف االندفاع إشعال الحرائق،
والرسقة ،والقامر القهري.
 )7اضطرابات الوسواس القهري :األشخاص املصابون بالوسواس القهري يعانون من مخاوف مستمرة
تؤدي إىل اتباعهم إجراءات معينة .عىل سبيل املثال وليس الحرص ،الشخص الذي يعاين من خوف غري
مسبب من الجراثيم يقوم بغسل يديه بشكل مستمر.
 )8االضطرابات النفسية :ترتبط تلك بتشوش الوعي والتفكري .عرضان شائعان بني مرىض االضطرابات
النفسية هام الهلوسة والتوهم.
 )9اضطرابات الشخصية :تتسبب الصفات الشخصية املتطرفة وغري املرنة يف مشاكل للشخص يف العمل،
أو املدرسة ،حتى يف عالقاته الشخصية .باإلضافة إىل ذلك ،يختلف منط تفكري الشخص وسلوكه بشكل كبري
عام يتوقعه املحيطون به.
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السؤال هنا :هل للجينات دور يف تلك
االضطرابات؟ هل هي تكتسب من املجتمع؟ أو تظهر
بسبب تجارب شخصية سيئة؟ تشري األدلة إىل دور
الجينات الكبري يف حدوث بعض االضطرابات ،يف
حني يتسبب املجتمع يف البعض اآلخر.
يف عام  ،2007بدأت مجموعة كبرية من
الباحثني يف البحث يف البيانات الجينية الناتجة
عن دراسات أُجريت يف  19دولة وتشمل
شخصا مصابني مبرض نفيس ،و27.888
33.332
ً
شخصا خالني من األمراض للمقارنة .حلل الباحثون
ً
عينات من الحمض النووي بحثًا عن أي اختالف
يف رشيط املادة الوراثية الطويل .ويف عام ،2013
أظهرت النتائج وجود خمسة اضطرابات عقلية
تتشارك يف األعراض واختالف حمضها النووي.
تتضمن النتائج االكتئاب ،واالضطراب ثنايئ
االستقطاب ،واضطراب نقص االنتباه مع فرط
النشاط ،وانفصام الشخصية ،والتوحد.
أثناء الدراسة ،اخترب الباحثون جينات بعض
العائالت النادرة التي تسود بها االضطرابات
النفسية؛ فوجدوا بعض االضطرابات غري العادية
للكروموسومات تم ربطها باالضطرابات العقلية.
ولكن ،أكرث ما أدهشهم هو أنه وبالرغم من
شخصا ما ذا كروموسومات شاذة قد يصاب
أن
ً
باضطراب معني ،فإنه ميكن لقريبه الحامل لنفس
الكروموسومات أن يصاب باضطراب عقيل آخر.
وعىل الرغم من ذلك ،فلم يتضح ما إذا كانت
هذه األرس استثناء أم أنها تشري إىل قاعدة حول
اضطرابات متعددة تنشأ عن خلل ورايث واحد.
فيحدث املرض العقيل عند تفاعل جينات متعددة
مع عوامل أخرى ،مثل اإلجهاد ،أو سوء املعاملة،
أو حادث صادم؛ مام يؤدي إىل إصابة الشخص
الذي لديه قابلية وراثية باملرض.
باإلضافة إىل ذلك ،يرجح العلامء وجود أسباب
أخرى وراء األمراض العقلية ،مثل:
• بعض اإلصابات الدماغية.
• خلل أو إصابة بعض املناطق يف املخ.
• تأخر منو مخ الطفل وهو يف مرحلة الجنني.
• الصدمات التي تحدث أثناء الوالدة – مثل عدم
وصول األكسجني ملخ الطفل – ينتج عنه بعض
األمراض ،مثل الطيف التوحدي.
• الصدمات النفسية الشديدة ،مثل االعتداءات
النفسية أو الجسدية أو الجنسية.
• فقدان شخص عزيز ،مثل فقدان أحد الوالدين.
• اإلهامل وعدم القدرة عىل التواصل مع اآلخرين.
مبرور الوقت ،سيستمر الباحثون يف التوصل
ألكرث من األسباب السالف ذكرها لكل اضطراب
نقل عن ثيودور ميلون ،عميد معهد
عقيل ،وذلك ً
فلوريدا للدراسات املتقدمة يف علم النفس والطب
قائل إن تقليص األسباب
النفيس .ويستطرد ً
املحتملة سيساعد علامء النفس يف العزل الرسيع
للعامل الذي يؤثر يف مريض ما .يقول ميلون« :فور
تحديد السبب املحتمل األكرث تأث ًريا ،ميكنك حينها
تحديد العالج لتجنب أسباب مرض الشخص».
هل اقرتبنا من اليوم الذي يكون فيه عالج
األمراض العقلية مثل عالج األمراض املزمنة
األخرى؟ ستكشف السنوات املقبلة عن األشياء
املتسببة يف األمراض العقلية يف محاولة إلنقاذ كثري
من األرواح األسرية يف سجن الخلل العقيل.

بقلم :فاطمة أصيل

كث ًريا ما نسمع لفظ «بارانويا» وغال ًبا ما يكون مقرتنًا بكلمة «جنون»،
وهو حقًّا كذلك؛ ولكن ليس باملعنى الشائع للجنون .فالبارانويا تعني «جنون
االرتياب» أو «جنون العظمة» .ويعاين من هذا املرض الكثريون حول العامل،
ورمبا مجتمعات بأكملها .وللبارانويا عدة صور وأنواع تختلف من حيث
األعراض وطرق العالج.
البارانويا مرض نفيس يعاين من يصاب به من سيطرة أفكار ومعتقدات لها
منطق خاص من اخرتاعه .ويتسم سلوك مريض البارانويا بالشك والريبة والعناد
املبالغ فيه إلثبات صحة معتقداته وأفكاره .وتكون ردود أفعال املريض مبالغًا
فيها تجاه أي ترصف  −وإن كان طبيع ًّيا  −من األشخاص اآلخرين؛ حيث يعتقد
أنهم يضطهدونه بشكل أو بآخر ،أو أنهم يتآمرون عليه ويسخرون منه ،حتى
إنهم يفكرون يف قتله.
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أعراض مرض البارانويا

يصعب تحديد أعراض معينة ألي مرض نفيس
بشكل عام؛ حيث إن بعض األعراض تتشابه مع
لكل مرض بعض األعراض التي ميكن
األخرى .ولكن ِّ
عن طريقها متييزه .وبالنسبة لألعراض املميزة
ملريض البارانويا فهي:
•االعتقاد الدائم بخداع اآلخرين له والرتتيب
لإليقاع به.
•الشعور بتقدير الذات وعظمة مبالغ فيها.
•الخوف الشديد من إعطاء الناس أي معلومات
عنه ،ولو األشخاص املقربني؛ خشية استخدامها
يف إيذائه.
•اإلحساس باالضطهاد واالرتياب ممن حوله.
•الشعور بالشك فيمن حوله وعدم إخالصهم له.
•أحيانًا يتطور األمر إىل هالوس سمعية وبرصية.
وليس من الرضوري أن يعاين مريض البارانويا
كل تلك األعراض مجتمعة ،إال أن نوع
من َّ
البارانويا التي يعاين املريض منها هي التي تحدد
العرض املميز لها.

بارانويا توهم املرض :علك قد سمعت من قبل
أن هناك من مات من الوهم .وهذا حقيقي ،فهذا
النوع من البارانويا يتخيل الذي يعاين منه أنه مريض،
وأنه يشعر باآلالم يف منطقة معينة أو يف مناطق
متفرقة من جسمه ،أو أنه مصاب بداء عضال .وبالرغم
من أن الكشف والتحاليل ورأي األطباء يظهرون أنه
سليم معافً  ،فإن حالة مريض البارانويا تزداد سو ًءا
يو ًما بعد يوم ،حتى ميكن أن تؤدي إىل الوفاة.
البارانويا السوداوية :ويشعر مريض هذا
النوع من البارانويا بعقدة الذنب الدامئة؛ حيث
كل ما يحدث من كوارث بسببه بشكل
يعتقد أن َّ
أو بآخر .ويشعر أنه مسئول عن نتائجها ،فيطارده
الشعور الدائم بالذنب ،وأنه يستحق العقاب
الذي ميكن أن يصل يف بعض األحيان إىل االنتحار.

مشاهير عانوا من البارانويا

أنواع البارانويا

بارانويا االضطهاد :وهي شعور املريض
كل املحيطني به يضطهدونه ألسباب عرقية
بأن َّ
أو دينية أو غريها من األسباب التي يخرتعها
ويصدقها.
بارانويا العظمة :وأكرث من يصاب به
املشاهري الذين يعانون من مشكالت يف تكوين
شخصيتهم ،أو من يتعرضون بالفعل إىل أذى
اآلخرين ومضايقاتهم؛ فيجعلهم هذا يتامدون يف
التخيل أنهم عظامء أو أصحاب ق ًوى خارقة.

كام أرشنا من قبل فإن بارانويا العظمة من
أكرث أنواع البارانويا شيو ًعا بني املشاهري وأصحاب
املناصب العالية .ومع ذلك يظل الحديث عن
أشخاص بعينهم قد أصيبوا باألمراض النفسية
والعصبية موضو ًعا شائكًا؛ حيث يتجنب معظم
األشخاص املحيطني باملريض باإلضافة إىل املريض
نفسه الحديث عن تلك املشكلة.

وبالرغم من ذلك فهناك العديد من األفالم
السينامئية التي تناولت مرض البارانويا مثل فيلمي
 Conspiracy TheoryوThe Caine Mutiny؛
ولعل أشهرها فيلم  A Beautiful Mindالذي
يحيك قصة حياة عامل الرياضيات املشهور جون
ناش ،وهو الحائز جائزة نوبل يف الرياضيات عام
 .1994فعىل الرغم من مدى عبقرية هذا العامل،
فإن الهالوس السمعية والبرصية أحاطت به يف
كل مكان؛ فأدت إىل أذيته لنفسه ومن حوله .وقد
ِّ
حاول الخضوع للعالج النفيس يف إحدى املصحات
ولكن العالج أثر يف إنتاجه العلمي؛ وهذا ما
جعله يرتك املصحة ويحاول السيطرة عىل املرض
بنفسه .وعىل الرغم من توقع األطباء النفسيني
فشله يف ذلك ،فإنه قد نجح بالفعل يف التغلب
عىل البارانويا.

املراجع
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حكايات العلوم

بقلم :مايسة عزب

دعونا نعرتف أنه يف أغلب األحيان يتم الربط بني
النزعات الفنية والجنون ،وذلك حسب املعنى العام للكلمة.
فكثريًا ما نسمع عبارة «الفنون جنون»! ويف واقع األمر
عادة ما يتم ربط معظم العباقرة يف أي مجال – مبا يف ذلك
املجاالت العلمية – بنوع أو آخر من «الجنون»؛ حيث يتخذ
هذا «الجنون» شكل سلوك شاذ أو حالة نفسية أو يف بعض
األحيان مرض عقيل.
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ولكن دعونا أولً نفرق بني األشكال السابق ذكرها؛ حيث عادة ما يتم
الخلط بني املرض العقيل والصحة النفسية .فيشري املرض العقيل إىل التغريات
يف التفكري واملشاعر والسلوكيات ،التي تصنع محنة وضعفًا يف أداء الفرد؛
وغال ًبا ما تكون نتيجة تغريات بيولوجية يف املخ؛ إال أن الصحة النفسية
ال تعتمد فقط عىل غياب املرض العقيل.
فإذا مل يكن الشخص مكتئبًا أو ال يعاين من الهلوسة أو األوهام ،فهو عىل
األرجح ليس مريضً ا عقليًّا؛ ولكن هذا ال يعني أن صحته النفسية سليمة.
فسالمة الصحة النفسية تعني القدرة عىل التفكري والتعبري والترصف بشكل
الئق ومتناسب مع املشاعر .لذلك فإن معرفة هذا الفارق أمر هام للغاية.
والصفة املشرتكة بني العباقرة يف جميع املجاالت – سواء كانت فنية أو
علمية أو غريها – هي اإلبداع .إذًا اإلبداع هو الذي يرتبط بصفة «الجنون»،
وأرص عىل وضع عالمات التنصيص حول املصطلح؛ ألنه عىل الرغم من استخدامه
بصفة عامة لوصف أي نوع من السلوك أو الترصف الذي نعده غري طبيعي ،فال
يصح استخدامه بشكل عشوايئ وعفوي يف جميع تلك الحاالت.
يف حقيقة األمر مل يتم التعرف سابقًا عىل رابط محدد بني املرض العقيل
واملساعي اإلبداعية؛ فواحد من أربعة أشخاص يف صناعة اإلبداع يعاين عقل ًّيا
بشكل ما ،وهو نفس املعدل بالنسبة للبرش عمو ًما .إال أن األبحاث السابقة
قد أكدت مؤقتًا عىل وجود عالقة بني االثنني؛ حيث وجدت االستطالعات
العلمية أن احتامالت وجود مرض عقيل لدى أحد أقارب األشخاص األكرثين
إبدا ًعا أكرب؛ وهو ما يشري إىل وجود رابط ورايث .فقد وجدت دراستان
حديثتان عىل األقل أن احتامالت أن يكون للمبدعني إخوة أو آباء متوحدون
أو يعانون أمراضً ا مثل فقدان الشهية أو الفصام أكرب بشكل ملحوظ .ولذلك
يكون لهؤالء املبدعني صور أخف من تلك الصفات الفصامية ،مثل االنفتاح

والكتاب .يف دراستها لعام  1993باسم «املس بالنار :مرض الهوس االكتئايب
واملزاج الفني» استنتجت كاي ريدفيلد جاميسون – أستاذة الطب النفيس
بجامعة جونز هوبكنز – أنه بني الفنانني املتميزين الذين قامت بدراستهم ،فإن
نسبة االضطرابات املؤثرة كانت أكرث شيو ًعا  30–10مرة عنها يف عموم البرش.
كذلك درست نانيس أندريسون – رئيس قسم الطب النفيس بكلية طب
كارفر بجامعة أيوا –  30كات ًبا من ورشة عمل كتاب الجامعة املشاهري؛ حيث
استنتجت أن الفنانني ،وإن كانوا مييلون إىل االضطرابات العاطفية ،فإن نسبة
اإلصابة بالفصام لديهم ليست عالية ولكنها عالية يف محيط أرسهم .فتقرتح
أن بعض الصفات املرتبطة بالفصام ،التي مل تتطور إىل درجة املرض ،قد تؤدي
إىل نوع من اإلبداع الخالق .فمن شأن الهوس الخفيف إنتاج فرتات استثنائية
من الطاقة والرتكيز يليها فرتات من االكتئاب؛ لذلك قد يكون له مميزات مثلام
يتسبب يف بعض العجز.

عىل صعيــد آخــر

ساعد الفن عىل رؤية املرض العقيل بصفته جز ًءا من الحالة اإلنسانية وليس
أم ًرا غري ًبا أو مهي ًنا ،بل إنه قد يشكل تجربة إيجابية ومفيدة .وقد بدأت هذه
الحداثة النفسية مع «جنون» فينسنت فان جوخ؛ حيث أدت فيام بعد إىل
اكتشاف أعامل املرىض بصفتها نو ًعا جديدًا من الفن ،وإن كان له جذور تاريخية
عميقة .ففكرة الخروج من النفس لرؤية األمور بشكل جديد هي من أقدم
اللوحات الجدارية بالكهوف ،وقد عرب عنها الفيلسوف اإلغريقي أفالطون عندما
كتب أن «النشوة الشعرية هي املصدر الوحيد للحقيقة اإللهية».
يف عام  1792أصيب الرسام اإلسباين فرانسيسكو جويا وهو يف السادسة
واألربعني من العمر مبرض غامض أدى إىل فقدانه السمع وإصابته بالصداع
والدوار وضعف النظر والضعف يف إحدى ذراعيه .فيام بعد تحولت مشاكله
العضوية إىل أعراض عقلية ،مبا يف ذلك االكتئاب والهلوسة والهذيان وفقدان
الوزن .فيعتقد الباحثون أن أمراض جويا قد أثرت يف أعامله الفنية املتأخرة؛
حيث أظهرت محت ًوى أكرث قتامة.
ولوحة جويا التي تصور رجلً نامئًا – وهو الفنان ذاته – وقد هاجمته وحوش
الليل هي صورة لضعف العقل واملنطق يف نهاية عرص التنوير ،وهي حركة حدثت
يف القرن الثامن عرش سعت إىل تغيري العامل عن طريق املوسوعات والعروض
العلمية واملصانع األولية .ورؤية جويا التشاؤمية – وإن كانت متعاطفة – هي
أن العقل واملنطق فقط يحكامن جز ًءا من أذهاننا؛ حيث يتحتم عليها التعايش
مع الكوابيس.
تتمة املقال ص 23
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عىل التجارب الجديدة والتسامح مع الغموض واإلقبال املتحرر من التحامل أو
األفكار املسبقة عىل العامل.
وقد وجد العلامء أن التفكري املتشعب أو املنفرج – وهو ما يطلق عليه
«التفكري خارج الصندوق» – له عالقة بنظام تواصل الدوبامني يف املخ .فقد
شخصا
عكف فريق من الباحثني مبعهد كارولينسكا يف استوكهومل عىل دراسة ً 13
من الرجال والنساء املبدعني األصحاء عقل ًّيا؛ وذلك باستخدام التصوير املقطعي
باإلصدار البوزيرتوين (بيت) لتحديد كمية نوع معني من مستقبالت أو مجسات
الدوبامني يف املهاد واملخطط ،وهي املناطق التي تقوم مبعالجة املعلومات
وتصنيفها قبل أن تصل إىل الفكر الواعي .فوجد الفريق أن األشخاص الذين كانت
معدالت نشاط مستقبالت الدوبامني يف املهاد لديهم أقل تكون درجاتهم أعىل يف
اختبارات التفكري املتشعب؛ عىل سبيل املثال إيجاد حلول متعددة ملشكلة ما.
وقد أظهرت دراسات سابقة أن األشخاص الذين يعانون الفصام أيضً ا
تكون معدالت نشاط مستقبالت الدوبامني يف املهاد لديهم منخفضة؛ لذلك
يقرتح العلامء يف بحثهم أن ذلك التشابه القوي يشري إىل رابط «حاسم» بني
اإلبداع واملرض العقيل .فكتب املؤلف الرئييس للدراسة فريدريك أولني – وهو
عامل إدرايك يف كارولينسكا – أن «التفكري خارج الصندوق يكون أيرس إذا كان
الصندوق أقل إحكا ًما».
الحقيقة أن األعراض النفسية والعضوية الناجمة عن إحباطات الحياة قد
تدفع كث ًريا من األشخاص املبدعني إىل الحاجة إىل العالج باملشفى أو االكتئاب
املنهك أو الهوس أو ظهور االضطرابات املزاجية .وبالنسبة لهؤالء الذين يحاولون
التعايش يف عامل ال يحتضن البدائل بشكل جيد قد تكون العواقب أقل وطأة،
ولكنها تظهر بشكل واضح يف صورة مشكالت عاطفية تؤثر يف األداء الصحي.
إن الربط بني الجنون والفن عىل وجه األخص هو رابط قديم يعود إىل
بداية الثقافة الغربية .فتحدث أرسطو عن امليل إىل الكآبة يف الطباع الفنية ،وأنتج
شكسبري معالجات متنوعة حول موضوع الرتابط الوطيد بني الجنون والشعر،
وصاغ دريدن فكرة الخيط الرفيع بني الفطنة والجنون .الواقع أن الربط بني الجنون
واملوهبة الفنية قوي لدرجة أنه يستخدم لتحديد جودة األعامل الفنية وسعرها.
والفنان املعذب شخصية متكررة يف األعامل الخيالية ويف الواقع عىل حد
سواء .فبالفعل عاىن كثري من الرسامني واملؤلفني املوسيقيني والكتاب من االكتئاب
واضطراب ثنايئ القطب والفصام .فتابعت دراسة يف عام  2012حالة  1.2مليون
مريض وأقاربهم؛ فوجدت أن اضطراب ثنايئ القطب أكرث شيو ًعا بني أصحاب
املهن الفنية ،مبن يف ذلك الراقصون واملصورون واملؤلفون؛ كام وجدت نفس
الرابط لدى العلامء .وال ُكتَّاب أكرث عرضة ألمراض نفسية أخرى ،مثل االكتئاب
والقلق واإلدمان والفصام؛ كام أنهم أكرث قابلية ملحاولة االنتحار بنسبة تزيد
 ٪50عىل عامة البرش.
يعد مشفى ومتحف بيت لحم منزلً تاريخيًّا لعديد من الفنانني املهمني؛
قد يكون أكرثهم شهرة ريتشارد داد الذي دخل املشفى للعالج يف عام 1843
وهو يف سن السادسة والعرشين بعد أن مر بنوبة ذهانية قتل أثناءها أباه ،وقد
مهم؛ حيث
بقي باملشفى حتى وافته املنية يف عام  .1886وقد كان داد رسا ًما ًّ
عربت أعامله عن تركيبات غريبة ونائية تتامىش مع حالته التي كانت عىل األغلب
رضبًا من الفصام.
قد تكون أكرث اللوحات متي ًزا يف املتحف لوحة «املتاهة» للرسام الكندي
الحديث ويليام كوريليك .وتصور اللوحة املحتويات املشوشة لجمجمة الفنان
متعددة األقسام؛ وقد رسمها عندما كان يعاين من اكتئاب حاد يف سن السادسة
والعرشين .وعندما شُ في منح إحدى لوحاته الجديدة التي تصور الطبيعة
الكندية للمشفى تعب ًريا عن تحسن حالته .العالقة بني الحالتني العقليتني
املختلفتني واملناظر املصورة يف اللوحتني واضحة ضمن ًّيا؛ إال أن قدرة كوريليك
التقنية ال تتغري ،فهي أداء منفصل عن عجزه الذهني.
فتظهر الدراسات يف هذه املنطقة وإن كانت متفرقة نسبًا أعىل بشكل
واضح من الحاالت النفسية – وباألخص االضطرابات املزاجية – بني الفنانني
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يعلم جميعنا تقري ًبا عن اضطراب الشخصية
االنفصامية من خالل األفالم والروايات .وهو بصفة
أساسية اضطراب عقيل يتسبب يف تطور شخصيتني
منفصلتني أو أكرث يف شخص واحد .وقد جعلتنا األعامل
الفنية التي تتنوع ما بني الفكاهة واملأساة نتساءل عن
الخط الفاصل بني الحقيقة والخيال.
نرشت الرواية القصرية الشهرية «دكتور جيكل
ومسرت هايد» يف القرن التاسع عرش لتصبح من حينها
أيقونة شهرية الضطراب الشخصية االنفصامية .وإن مل
تكن تعرفها ،فهي تدور حول شخص ذي شخصيتني
متثالن جانبي الطبيعة البرشية :الخري والرش .وصورت
أفالم أخرى – «أنا ونفيس وإيرين» عىل سبيل املثال –
أشخاصا مزدوجي الشخصية .ولكن األمر ال يسري عىل
ً
مثل هذا النحو دامئًا؛ فهذا االضطراب قد ينطوي عىل
حالتني أو أكرث.
فيأخذ فيلم «انقسام» أو  Splitالذي صدر حديثًا
اضطراب الشخصية االنفصامية إىل أبعد الحدود؛

شخصا ،له أكرث من ثالث وعرشين حالة
حيث يصور ً
أو شخصية .وبالرغم من أن أغلب األفالم والروايات
تصور الشخص مزدوج الشخصية بسلوكيات متباينة،
فإن فيلم «انقسام» يلقي الضوء عىل تغريات تحدث
يف كيمياء الجسم من حالة إىل حالة .لندع الخيال
عم يقوله العلم عن هذه الحالة املثرية
جانبًا ونبحث َّ
للفضول ،ولنعرف ما إذا كانت األفالم تصور الحقيقة
أم أنها تباعد ما بني حقيقة االضطراب والفهم املغلوط
له.
كان يطلق عىل اضطراب الشخصية االنفصامية
قدميًا اضطراب الشخصيات املتعددة ،ولكن املصطلح
تغري للرتكيز عىل التغريات التي تحدث يف الشخصية.
فعىل عكس ما تصوره األفالم ،فإن املرىض الذين
يعانون من هذه الحالة ليس لهم شخصيات متعددة،
ولكن حاالت متعددة للشخصية .بعبارة أخرى ،ميكن
رشح األمر عىل أنه تفتت لشخصية واحدة ،وليس
تطوير شخصيات أخرى منفصلة.

يتسم اضطراب الشخصية االنفصامية بفقدان
مزمن للذاكرة ينجم عن عجز املريض عن تكوين ذات
متعددة األبعاد من حيث الهوية والذاكرة .نتيجة
لهذا ،ينسلخ املرىض عن الواقع ويصنعون عوامل واقعية
مختلفة ذات ذكريات مختلفة ،وأحيانًا يعجزون عن
تذكر ما قالوه أو فعلوه يف مختلف املواقف .أي يخترب
املرىض الحقيقة من خالل حاالت مزاجية وذكريات
مختلفة ،ونتيجة لهذا فهم ال يستطيعون تذكر ما
حدث بالضبط.
وقد نشأ كثري من الفهم املغلوط عن هذه الحالة
املرضية بسبب طريقة تصويرها املبالغ فيها يف الثقافة
الشعبية .فوفقًا لعاملة األعصاب سيمون رينديرز ،فإن
األفالم قد أعطت انطبا ًعا سيئًا عن هذه الحالة املرضية
وأظهرت خطأً أن مرضاها يتسمون بالعنف .وهذا
يجعل املرىض يشعرون بهذه الوصمة ويحاولون إخفاء
حالتهم كام تقول الدكتورة سيمون .تضيف سيمون أن
تشخيص املرض ليس بأم ٍر سهل ،بل قد يأخذ سنوات.
ولكن دعونا نسأل ،هل األفالم بعيدة متا ًما عن
الواقع؟ يف فيلم «انقسام» ،تتغري كيمياء جسم البطل
«كيفني» مع تغري حالة الشخصية .يقول العلامء إن
هذه التغيريات الكيميائية تحدث فعلً ؛ حيث الحظت
الدكتورة سيمون أن تدفق دم مرضاها إىل املخ يتغري
مع تغري حاالتهم الشخصية .عالوة عىل ذلك ،تشري
بعض الدراسات إىل أن بعض الحاالت – مثل الحاجة
إىل ارتداء النظارة الطبية أو استخدام يد بدل األخرى
يف الكتابة – قد تطرأ مع تغري حالة الشخصية.
وليك نتفهم معاناة مرىض اضطراب الشخصية
االنفصامية ،يجب أن نفهم ،وال يسعنا الفهم إال
إذا ك َّنا مدركني للحقائق .فألن هذه الحالة املرضية
مثرية لالهتامم ،فإنها دامئًا ما تجد طريقها إىل خيال
الكاتبني .وعادة ما متزج األعامل الفنية بني الحقيقة
والخيال ،ولكن عليها أيضً ا الحفاظ عىل دورها يف
تنوير املجتمع .يجب أن يكون الكاتبون واملخرجون
أكرث انتبا ًها للفهم املغلوط للحقائق ،الذي قد تسببه
أعاملهم الفنية .وتقع املسئولية أيضً ا عىل املشاهدين؛
ولكن يف نهاية األمر ،نعلم أن املقصود من األفالم هو
الرتفيه .وإن كنا نريد معرفة واقع األمور ،فعلينا تقيص
الحقائق العلمية التي تستند إليها األفكار املطروحة يف
األفالم .ولعل تصوير هذه الحالة املرضية بالتحديد يف
األفالم سيذكرنا دامئًا أال نتخذ األفالم مرج ًعا لنا.

املراجع

psychcentral.com
theguardian.com
psychologytoday.com

كثري من العقاقري التي تدخل ضمن
مشكلة اإلدمان كانت جز ًءا من الوجود
البرشي آلالف السنني؛ فعىل سبيل املثال،
كان األفيون يستخدم ألغراض طبية منذ
 3500عام عىل األقل ،واستخدم القنب
(الحشيش) كعقَّار طبي ،فيمكن العثور
عليه يف األعشاب الصينية القدمية ،وكان
السكان األصليون يف النصف الغريب من
الكرة األرضية يدخنون التبغ وميضغون
أوراق الكوكا.

عوامل الخطورة

هناك عديد من عوامل الخطورة التي تتداخل
لتحفز سلوك التعاطي وفقدان القدرة عىل الحكم

بقلم :دكتور سمري أبو املجد
أستاذ الطب النفيس
ورئيس وحدة طب اإلدمان ،جامعة القاهرة

عىل األمور املتعلقة بقرارات استخدام مخدر ما.
كل من يصاب بإدمان نفس نوع املخدر
فليس ُّ
يشعر بتأثريه بنفس الطريقة أو يتم تحفيزه بنفس
العوامل؛ فإتاحة املخدر ،والتقبل املجتمعي ،وضغوط
األصدقاء ،وتأثري املخدر نفسه عوامل أساسية محددة
لبداية تجربة املخدر.
وهناك عوامل أخرى مثل الصفات الشخصية
والبيولوجية أكرث أهمية يف مدى إدراك تأثري املخدر
ومدى الدرجة التي يسببها تكرار استخدام هذا
املخدر يف إحداث تغيريات يف الجهاز العصبي املركزي
للمريض .وسن املراهقة متثل زيادة قابلية حدوث
اإلدمان ،وإذا حدث اإلدمان يف هذه السن ،فإنه
يكون صعب العالج ،وأكرث عرضة لالنتكاس.

أسباب اإلدمان

 1-1عوامل جينية :العوامل الجينية مسئولة عن
 ٪60-40من عوامل الخطورة إلدمان الكحوليات،
وهناك نسب مامثلة من العوامل الوراثية للمواد
اإلدمانية األخرى تم تحديدها يف دراسات عدة.
2-2عوامل بيئية :تجارب الطفولة السلبية واملعاملة
السيئة واالضطرابات األرسية والضغط العصبي
املستمر ،مثل اإلساءة الجسدية أو العاطفية،
واملشاهد العنيفة يف املنزل ،أو معاناة أحد
الوالدين من مرض عقيل أو نفيس ،تزيد من
العرضة لحدوث اإلدمان.
3-3عوامل نفسية :االضطرابات النفسية املصاحبة،

مثل الفصام ،أو االكتئاب والقلق املزمن ،ومرىض
فرط الحركة وتشتت االنتباه الذي يصيب
األطفال واملراهقني ،أو اضطراب ما بعد الصدمة،
تزيد نسبة حدوث اإلدمان.
4-4عوامل مجتمعية :تأثري ضغط أصحاب السوء،
والرغبة يف التجربة ،وعدم الرقابة من األهل.

العالج والتأهيل

عالج اإلدمان يجب أن يساعد الشخص يف
تحقيق اآليت :التوقف عن تعاطي املخدرات،
واالستمرار يف التوقف عن التعاطي ،وأن يكون
الشخص منت ًجا يف األرسة والعمل واملجتمع.
والعالج الناجح يتضمن الخطوات اآلتية:
 1-1إخراج السموم من الجسم.
2-2العالج السلويك الذي يساعد املرىض عىل
تعديل املواقف والسلوكيات املتعلقة بتعاطي
املخدرات ،وزيادة مهارات الحياة الصحية،
والتواصل مع أشكال العالج األخرى ،مثل العالج
الدوايئ؛ ويتضمن العالج يف دار للتأهيل أو يف
مجتمع عالجي.
3-3العالج الدوايئ الذي يستخدم يف عالج أعراض
االنسحاب ،ومنع االنتكاس ،وعالج االضطرابات
النفسية املصاحبة.
4-4تشخيص وعالج االضطرابات النفسية املصاحبة
لإلدمان.
5-5املتابعة طويلة املدى ملنع االنتكاس ومدة العالج
ترتاوح بني شهرين وستة أشهر.
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واإلدمان اضطراب يف املخ يتميز باالنخراط
القهري يف األنشطة ذات العائد التحفيزي عىل
الرغم من العواقب السلبية لها؛ معتمدة عىل
التعرض املتكرر للامدة اإلدمانية؛ التي تعد مدعمة
للتعرض املتكرر لها ومجزئة يف جوهرها .يتسبب
اإلدمان أيضً ا يف خسائر مالية وبرشية كبرية لألفراد
واملجتمع ككل؛ من خالل اآلثار الضارة للمخدرات
وتكاليف الرعاية الصحية املرتبطة بها ومضاعفات
اإلدمان عىل املدى الطويل ،مثل رسطان الرئة
مع التدخني ،وتليف الكبد مع إدمان الكحول،
والشيخوخة املبكرة نظ ًرا لتلف خاليا املخ وفقدان
القدرة اإلنتاجية للفرد.
تشمل السامت األساسية لإلدمان ضعف
السيطرة عىل تعاطي املواد املخدرة أو السلوك
اإلدماين ،واالستمرار يف استخدام املخدرات عىل
الرغم من العواقب السلبية لها .وتتميز العادات
واألمناط املرتبطة باإلدمان باإلشباع الفوري (املكافأة
قصرية األجل) إىل جانب التأثريات الضارة املتأخرة
(التكاليف طويلة األجل) .فعندما يتوقف اإلنسان
عن استخدام املخدر ،تنتج عنه حالة غري سارة من
أعراض االنسحاب الجسدية والنفسية التي من
املمكن أن تؤدي إىل مزيد من التعاطي.
وفقًا إلحصائيات املجلس القومي ملكافحة
وعالج اإلدمان فإن  ٪10من املرصيني يتعاطون
املخدرات ،وهو رقم يعادل ضعف املعدل العاملي،
و ٪10من متعاطي املخدرات إناث و ٪90ذكور.
وقد برزت ظاهرة تدخني الشباب للمخدرات أمام
والديهم داخل املنزل ،كام انخفضت سن بداية
تعاطي املخدرات إىل  10و 11عا ًما.

اإلدمان
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املخ جهاز معقد من الخاليا واملشابك العصبية –
وصالت بني الخاليا العصبية – التي تعمل م ًعا
بواسطة الربوتينات لتكوين الذكريات .وهناك
ثالثة طرق لحفظ الذكريات :أولً يف املرحلة
الحسية ،وثان ًيا يف الذاكرة قصرية املدى ،وثالثًا
تنتهي بعض الذكريات يف الذاكرة طويلة املدى.
تعمل ثالث املراحل لذاكرة اإلنسان عمل املصفاة؛
لتحمينا من فيضان املعلومات التي نواجهها يوم ًّيا.
يصنف األطباء الذكريات وفقًا للمدة التي يتم
تخزينها فيها .الذاكرة قصرية املدى هي الوقت
القصري الذي تقوم فيه بتخزين يشء ما يف ذاكرتك
قبل محوه أو نقله إىل الذاكرة طويلة املدى .عىل
الجانب اآلخر ،الذاكرة طويلة املدى هي نظام املخ
املعني بتخزين املعلومات وإدارتها واسرتجاعها.
وفقدان الذاكرة قصرية املدى هو عدم قدرة
الشخص عىل تذكر األحداث التي وقعت مؤخ ًرا؛
فرمبا ترتاوح من بضع ثوانٍ فائتة إىل عدة أيام.
وفقًا ملؤسسة متدد األوعية الدموية الدماغية،
ميكن أن يؤدي متدد األوعية الدموية يف املخ إىل
فقدان الذاكرة قصرية املدى .واألوعية الدموية
املتمددة يف املخ ضعيفة؛ فهي نقاط منتفخة عىل
جدار الرشايني املخية ،وعاد ًة ال تتمزق ،لكن عندما
تفعل تؤدي إىل نزيف يف حيز املخ .يزيد تجمع
الجلطات الدموية من الضغط عىل املخ؛ فمن
املمكن أن يؤدي إىل التهاب خاليا املخ ،أو تلفها،
أو تدمريها.
«البحث عن نيمو» هو فيلم رسوم متحركة
شهري من إنتاج رشكة بيكسار عام  .2003قد قدم
لنا الفيلم «دوري» السمكة زرقاء اللون التي تعاين
من فقدان الذاكرة قصرية املدى .تعرف دوري من
تكون ،ولكنها تعاين صعوبة يف تكوين ذكريات
جديدة .تجمع الصدفة بني دوري ومارلني الذي

يطارد قاربًا من الغواصني قاموا باصطياد ابنه
نيمو .تتذكر دوري رؤيتها للقارب وتصطحب
مارلني لرتيه الطريق الذي سلكه القارب؛ ولكن
بعد السباحة معه لبضع دقائق ،تنىس من هو
وسبب وجوده معها .تعاين دوري من فقدان
الذاكرة التقدمي؛ حيث تعاين من صعوبة تخزين
املعلومات الحديثة ،ومع ذلك تساعد مارلني عىل
العثور عىل ابنه نيمو.
عند اإلنسان ،يرتبط فقدان الذاكرة التقدمي
ارتباطًا وثيقًا بتلف الصدغ األمامي للمخ ،خاصة
عند تلف الحصني ،وهو جزء من املخ يقع يف الفص
الصدغي .وعاد ًة تكون الذكريات التي تم تخزينها
قبل سبب فقدان الذاكرة محفوظة .إذا كنت تعاين
فقدان الذاكرة قصرية املدى ،ميكنك القيام ببضعة
متارين للتعامل مع املرض:
• احفظ األشياء التي تقوم باستعاملها بشكل
يومي يف نفس املكان وحاول الحفاظ عىل الروتني
اليومي.
• احتفظ باملعلومات املهمة بكتابتها يف ورقة.
• احتفظ مبذكرات يف املنزل والعمل لتذكريك
باملهام اليومية.
• استخدم منب ًها ملساعدتك عىل تذكر املهام
املستقبلية ،مثل استخراج الطعام من الفرن.
• كَ ِّرر املعلومات التي تريد تذكرها أمام شخص
أو أمام نفسك.
عىل الجانب اآلخر ،تتكون الذكريات طويلة
املدى عند دمج الذكريات قصرية املدى يف
الحصني؛ فور دمج الذكريات ،تصبح متاحة يف
املنطقة الخلفية لقرشة املخ بعيدًا عن الحصني
حيث ميكن اسرتجاعها .يجد املريض بفقدان
الذاكرة طويلة املدى صعوبة يف اسرتجاع الذكريات
املخزنة ،وليس يف تكوين ذكريات جديدة .تؤدي

اإلصابات الجسدية ،وأورام املخ ،والسكتات
الدماغية ،واألمراض التنكسية إىل فقدان الذاكرة
طويلة املدى.
فتشبه الذاكرة قطع األحجية املتناثرة؛ ولتذكر
يشء حدث يف املايض ،نستجمع العنارص التي
نتذكرها م ًعا .تعتمد قدرتنا عىل تذكر األشياء
بشكل كبري عىل مدى انتباهنا وقت تقديم
املعلومات .باإلضافة إىل ذلك ،فمدى تكرارنا
للمعلومات يف أذهاننا وربطها مبا نعرفه يف األساس
يؤثر يف قدرتنا عىل تذكر األمر.
بعض األشخاص محظوظون – أو غري محظوظني،
عىل حسب الذكريات – فيتمتعون بذاكرة
فوتوغرافية .فمثلام تسجل الصورة اللحظة ،لذوي
الذاكرة الفوتوغرافية قدرة عىل التقاط لقطات
ذهنية وتذكرها الحقًا بكل تفاصيلها بدون نسيان
أي يشء .ليس معروفًا ما إذا كان هذا النوع من
الذاكرة يكتسب بالتدريب أم هو مرتبط باألحداث
التي ترتك أث ًرا كب ًريا يف حياتنا.
فعىل الرغم من أن البعض ولدوا بدون هذه
الكيمياء فريدة النوع املخصصة لتكوين الذاكرة
الفوتوغرافية املتقدمة ،فإن الجميع ميكنه تحسني
ذاكرته أضعافًا مضاعفة .املكمالت الغذائية
املناسبة ،والتغذية السليمة ،ومامرسة الرياضة،
والتأمل ،والنوم لفرتات كافية هي مفاتيح تحسني
صحة عقلك لصنع بيئة مناسبة لنمو الذاكرة
وتعزيز اإلدراك .برامج تدريب الذاكرة رضورية
إلطالق العنان لجميع إمكاناتك العقلية لتصبح آلة
خارقة للذاكرة.
وال تزال الذاكرة شيئًا غاية يف التعقيد ال نكاد
نبدأ يف استكشافه .لكن ،إذا واجهك أي عرض من
أعراض فقدان الذاكرة ،فال تخف؛ كن مثل دوري
و«استمر يف السباحة».
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بقلم :إ

«هناك مشاعر نتشارك فيها جمي ًعا :الفرح
والخوف والغضب واالشمئزاز والحزن .ولكن ،هل
تساءلت أين تعيش تلك املشاعر حقًّا؟» هكذا
اختارت استوديوهات بيكسار للرسوم املتحركة
وأفالم والت ديزين تقديم فيلمهام «قل ًبا وقال ًبا»
(عام  )2015الذي يتعمق يف العلوم العقلية.
يأخذنا الفيلم إىل رحلة داخل العقل ،نكتشف
من خاللها صور نجاح التجارب اإلنسانية وفشلها
أيضً ا؛ فتتجسد أمامنا تلك األصوات داخلنا يف إطار
مغامرة كوميدية ودرامية.
يتناول الفيلم االضطراب العاطفي الداخيل
الذي متر به الطفلة راييل التي تبلغ الحادية عرشة
رأسا عىل عقب
من عمرها؛ حيث تنقلب حياتها ً
الضطرار عائلتها إىل االنتقال إىل مدينة أخرى ،ومن
ثم االبتعاد عن أصدقائها وكل األشياء التي تحبها
من أماكن وأشياء وأنشطة وذكريات .تتجسد تلك
املشاعر يف التفاعل بني خمس شخصيات رئيسية
تعيش داخل عقل راييل وتقود حيات َها اليومية،
وهي« :فرح» ،و«حزن» ،و«غضب» ،و«خوف»،
و«اشمئزاز».
تحاول مشاعر راييل تحت قيادة «فرح» -
مثلام تفعل منذ والدة راييل وأثناء طفولتها أيضً ا -
غي
مساعدتها يك تتغلب عىل ذلك الحدث الذي َّ
حياتها؛ إال أن «حزن» تصبح يف مقدمة األحداث
مع زيادة أىس راييل تجاه انتقالها .تتضارب املشاعر
يف محاولة يك تتكيف راييل مع حياتها الجديدة
حينام تنجرف «فرح» و«حزن» دون قصد بعيدًا
عن عقل راييل إىل عاملها الداخيل األوسع ،تاركني
«غضب» و«خوف» و«اشمئزاز» وحدهم لقيادة
املوقف.
استعان فريق عمل الفيلم بعلامء النفس
وخرباء آخرين يك تبدو طريقة عمل عقل راييل
دقيقة علميًّا لتفسري ذلك االضطراب العاطفي.
يوضح ذلك بيت دوكرت ،مخرج الفيلم بقوله:
«تدور أحداث الفيلم داخل العقل ال املخ ،وقد
كنا محددين يف ذلك منذ البداية؛ فلم نرغب يف

التعمق يف األوعية الدموية والخاليا العصبية؛ ألن
العقل مجازي ،وعوضً ا عن ذلك ،تخيلنا عمليات
التفكري والذكريات واملشاعر».
أثناء مشاهدة الفيلم ،نبدأ باكتشاف مواقف
ومشاعر مررنا بها من قبل؛ فنفهم صعوبة النضج،
ونبدأ بتقبل إحساس الحزن حيال ذلك .ويتعلم
انتقال من الطفولة إىل
ً
األطفال أيضً ا أن هناك
املراحل األوىل من سن املراهقة والنضوج؛ ليشعروا
أن ذلك أمر طبيعي .ويتعرفون كيفية التعامل مع
مشاعرهم تجاه فقدان مرحلة الطفولة .يف هذا
اإلطار ،نشاهد يف نهاية الفيلم الحنني إىل املايض؛
وهو مزيج بني اثنني من املشاعر الرئيسية :الفرح
والحزن؛ ومن خالل ذلك ندرك أن الحنني إىل
املايض جزء من إدراكنا ملاهيتنا.
إن عرض تلك التفاصيل العلمية يف الفيلم
يساعد األطفال عىل فهم مشاعرهم وكيفية التحكم
يف أفعالهم وسلوكياتهم؛ مام يساعدهم عىل بناء
الوعي الذايت تجاه ما يشعرون به وكيفية الترصف
نحوه .وكذلك عىل اآلباء إدراك ذلك الرابط ملعرفة
كيفية التعامل مع سلوكيات األطفال الصعبة.
ويشجع الفيلم اآلباء أيضً ا عىل مساعدة أبنائهم
يف بناء مفرداتهم الخاصة باملشاعر واملهارات
التواصلية يف الوقت نفسه .فاألطفال يحتاجون
إىل تحديد األنواع املختلفة من املشاعر واستخدام
كلامتهم الخاصة لوصف مشاعرهم .ويحتاجون
أيضً ا إىل معرفة كيفية توصيل تلك املشاعر إىل
اآلخرين بطريقة مناسبة ،وتعلم كيفية التحكم
يف مشاعرهم بطريقة بناءة ،ومعرفة أن املشاعر
السلبية أمر طبيعي مثل تلك املشاعر اإليجابية.
باإلضافة إىل ذلك ،يُظهر الرصاع بني «فرح» و«حزن»
بهدف منع ذكريات راييل األساسية من الحذف كيف
تتشكل ذكرياتنا .فقدم الفيلم بذكاء كيف تتشكل
الذكريات قصرية املدى يف عقل راييل أثناء اليوم ،يف
حني تتحول إىل ذكريات طويلة املدى أثناء نومها.
ومن ناحية أخرى ،كان علم وظائف
األعضاء مرج ًعا للفيلم أيضً ا؛ وذلك ما أشار إليه

دانيال أوالند ،املدير الفني للفيلم« :لقد استلهمنا
األشكال من صور الوطاء والغدة النخامية والخاليا
تحت امليكروسكوب ،التي تم تحويلها إىل رسوم
كاريكاتريية عالية ،ولكننا أردنا البدء من نقطة
ذات مغ ًزى للمشاهد».
يصور فيلم «قل ًبا وقال ًبا» تضاريس عقل راييل؛
حيث تظهر جزر معلقة ذات ألوان زاهية تتعلق
باهتامماتها ،وأرض للخيال ،وقطار لألفكار .ويف
عقل راييل ،تتحول تجاربها أيضً ا إىل أشياء مجردة.
وهناك حراس يحمون الالوعي الخاص بها .فمن
خالل تقديم رحلة برصية داخل العقل واملشاعر
ميكن للمشاهد تصور كيفية عمل املخ يف الحقيقة.
وقد قام املصممون برباعة بتمثيل طيات القرشة
املخية التي تؤدي دو ًرا رئيس ًّيا يف الذاكرة؛ وذلك
من خالل جعل الرفوف التي تحمل الذاكرة طويلة
املدى تبدو كأنها تنحني وتلتوي.
يكمن جامل أفالم الرسوم املتحركة يف كونها
جز ًءا من حياتنا؛ فقد تربت أجيال كاملة عىل
تلك األفالم التي أسهمت يف تشكيل وعينا وبناء
شخصياتنا .صانعو تلك األفالم ال يخشون تجاوز
املنطق وتصوير محت ًوى علمي بحق ثقيل لجميع
األعامر بطريقة جذابة .باملثل ،يصور فيلم «قلبًا
وقال ًبا» كيف تتحكم مشاعرنا يف سلوكياتنا وتلون
ماضينا وتشكل مستقبلنا بطريقة سحرية؛ للكبار
والصغار عىل حد سواء.
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بقلم :إسراء علي

يروي لنا إيرازموس( )1أن سقراط( )2كان يجلس بني تالميذه يتحاورون يف موضوعات شتى،
فوقف رجل بهي املنظر ،وأنيق الهندام ،يتبخرت متباه ًيا بلباسه ،ويتفاخر مبنظره؛ فقال له سقراط:
تكلم حتى أراك .يف الواقع ،أراد سقراط أن يرى انعكاس شخصية الرجل يف مرآته الحقيقية ،وهي
كالمه ،عوضً ا عن مظهره .ولكن ،هل كان سقراط سيسأل الرجل نفس السؤال إن عاش بيننا يف
األلفية الثالثة؟ أو كان سيحاول قراءة أفكاره؟
كان للحوارات السقراطية التي علم بها سقراط وتعلم أيضً ا أثر يف عديد من املفكرين ،مثل
هيجل( )3وماركس( .)4وكذلك الفلسفة ،التي كانت تعرف بأم العلوم ،أثرت يف غريها من العلوم
املتخصصة مثل الفيزياء .فالفلسفة تدعم العلوم األخرى مببادئها ،وأساليبها يف عمليات اإلدراك،
ونظرتها للعامل واستكشافه .وتشارك العلوم األخرى أيضً ا رؤيتها ملوضوعات قراءة األفكار وكيفية
قيام البعض بتوقع سلوكيات اآلخرين .عالوة عىل ذلك ،ترتبط الفلسفة بالخيال العلمي ،وقد أثار
هذا االرتباط عدة أسئلة تتعلق بطبيعة العقل البرشي ،والذكاء االصطناعي ،واالنتقال عرب الزمن،
والواقع االفرتايض ،وغريها من املوضوعات؛ وقد ُعرضت يف أعامل الخيال العلمي الحديثة ،مثل
رواية «عامل رائع جديد» ،وفيلم «املاتريكس» ،ومسلسل «املنطقة امليتة» ،وغريها من األعامل.
«ما تعرفيش إين أقدر أقرا
أفكارك؟»
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يجربنا التفاعل االجتامعي كل
يوم عىل قراءة أفكار بعضنا بعضً ا؛
فهناك حدس عميق يجعلنا نعرف
ما يدور يف عقول اآلخرين ،وهو
ما ينعكس بوضوح يف سلوكياتهم.
تعرف تلك القدرة باسم «نظرية
العقل»؛ فتصف الحاالت العقلية –
من معتقدات ،ونيات ،ورغبات،
ومعرفة ،وما إىل ذلك – الخاصة بنا
وباآلخرين ،كام تساعدنا عىل فهم
وجهات النظر املختلفة.
فكر يف أي موقف اجتامعي
بسيط ،مثل موقف أم أمام بكاء
طفلها الرضيع؛ فهي تعرف شعوره،
وميكنها معرفة إذا كان البكاء بسبب
الجوع أو العطش أو األمل أو ما
إىل ذلك .ومن ث َّم تنتج السلوكيات
عن مجموعة من الحاالت الذهنية
التي تسيطر عىل عقولنا؛ أي بعبارة
أخرى ،السلوكيات نافذة ألذهاننا.
من هنا ،ندرك أن القدرة عىل قراءة
أفكار بعضنا بعضً ا جزء ال يتجزأ من

الذكاء االجتامعي .ولكن ال يتمتع
الجميع بتلك القدرة.
فبعض األفراد لديهم عجز
اجتامعي وتواصيل؛ فيعجزون عن
قراءة تعبريات وجوه اآلخرين
والتعرف عىل وجهات نظرهم
ومعرفة أهدافهم من التواصل
معهم ،ويشمل هؤالء األشخاص
املصابني بالتوحد والفصام ،وكذلك
املدمنون.

«من نعم ربنا علينا إنه خالنا
نقدر نخبي اليل بنفكر فيه»

يك نتوقع ما يشعر به اآلخرون
أو يفكرون فيه ،علينا عادة مراقبة
سلوكياتهم أو االستامع إىل كلامتهم؛
ومع ذلك ،فقد تكون حساباتنا غري
دقيقة .فكثري من األفراد يعملون
عىل عدم كشف ما يدور يف عقولهم؛
ويفعلون ذلك دون دراية ألسباب
عدة .إذا تأملنا املثال السابق ،نجد
أن األم قد ال تنجح أحيانًا يف معرفة
سبب بكاء طفلها؛ فقد يكون الطفل
خائفًا من أمر ال تعي األم وجوده.

ومن ث َّم ،يطور العلامء آليات
قراءة األفكار التي تعمل عىل
تطبيق تكنولوجيا التصوير بالرنني
املغناطييس الوظيفي ،الذي يقيس
النشاط الدماغي باستخدام عمليات
مسح دماغي لتتبع أي تغريات يف
تدفق الدم .تلك اآللية تسهل مهمة
علامء األعصاب ملراقبة أي تغيريات
يف العقل بأمان وفعالية.
فتحاول تلك التكنولوجيا وغريها
إثبات أن العقل يعمل كالكمبيوتر؛
فيستخدم نبضات كهربية تساعد
عىل توصيل األفكار واملعتقدات
التي ترتجم إىل أفعال .ومن ث َّم،
يتمكن العلامء من تحديد ما إذا كان
الشخص يشعر بالجوع أو العطش
وفقًا للمسح الدماغي الخاص به.
تصف الدكتورة ساريتا روبنسن –
مدرس أول يف قسم علم النفس
بجامعة سنرتال النكشاير – تلك
التقنية قائلة« :إذا عدنا بالزمن
نحو  100عام ،فنكاد نرى ما بداخل
العقل .كنا منأل الجلد املحيط
بالجمجمة بالهواء ونزيل السائل

الدماغي ونأخذ بعض األشعة
السينية املراوغة؛ للحصول فقط عىل
صورة عام يجري .أما اآلن فلدينا
التصوير بالرنني املغناطييس واألشعة
املقطعية ،وميكننا أن نأخذ صو ًرا
لتدفق الدم .ويف املستقبل ،سنتمكن
من معرفة ما يفكر فيه شخص ما
من رؤية صورة األشعة عىل عقله
فقط».
فقد أحدثت تقنيات القراءة
الذهنية الحالية ثورة يف دراسات
العقل البرشي وفهم كيفية عمله؛
ولكنها ال تزال بدائية إىل حد ما .عىل
الرغم من ذلك ،فال تتوقع أن تخفي
طويل؛ فسيتم الكشف عنها
أفكارك ً
قريبًا!

ٍ
انكشف وبان»
«كل يشء

ولكن ،ملَ نحتاج إىل قارئ أفكار
يف حني نتشارك يف كل أفكارنا من
خالل مواقع التواصل االجتامعي؟
فبينام يحدق الجميع يف هواتفهم
الذكية طوال الوقت ،يعمل
وادي السليكون جاهدًا لتصميم
تقنية لتطبيقات الهاتف املحمول
والتواصل االجتامعي بإمكانها
«قرصنة العقول».
فكلام تتطلع إىل هاتفك
بحثًا عن إعجاب أو متابع جديد
لحسابك ،تقوم مواقع التواصل
االجتامعي بقرصنة عقلك؛ فالهدف

أن تجعلك تشعر بزهو بسيط يف
كل مرة تنظر فيها إىل هاتفك إىل أن
يصبح اطالعك عىل هاتفك بني الحني
واآلخر عادة .إذا كنت تظن أن ذلك
األمر مخيف ،فعليك أن تعرف أن
التخاطر  Telepathyقد أصبح جز ًءا
من تلك التكنولوجيا أيضً ا!
فقد أعلنت رشكة فيسبوك
أنها تبحث عن «مهندس واجهة
حوسبة دماغية» ،مام جعل كثريين
يعتقدون أنه من املحتمل أن الرشكة
تطور تقنية محتملة لقراءة األفكار؛
وهو ما أكده الحقًا مارك زوكربريج.
باستخدام علم األعصاب والهندسة
الكهربائية ميكن لهذه التكنولوجيا
أن تجعل الناس يتحدثون سويًّا
بقراءة األفكار .فأنظمة التصوير
العصبي البرصي تسمح للفرد بكتابة
 100كلمة يف الدقيقة؛ وهو ما يعادل
خمسة أضعاف الرسعة املمكنة عىل
الهاتف الذيك .ورمبا يف املستقبل –
وفقًا لفيسبوك – قد يتمكن األفراد
من تبادل األفكار مبارشة وهدم أي
حواجز لغوية.
من هذا املنطلق ،قد نظن أن
إتقان احرتاف قراءة األفكار يقترص
عىل العلامء فقط؛ ولكن أعظم
البارعني يف هذا املجال عىل مستوى

«اظهر وبان عليك األمان»

تذكر دامئًا أنه كلام أمعنا النظر
رأينا أقل ،وكذلك كلام تعلمنا أدركنا
مدى جهلنا كث ًريا من األمور .فامتالك
القدرة عىل قراءة عقول اآلخرين
ميكن أن تدهش اآلخرين؛ ولكن،
مجرد استخدام أحدث االكتشافات
العلمية أو خدعة بسيطة قد تجعلهم
يعتقدون أن لديك ق ًوى سحرية.
لذا يف املرة القادمة عندما تواجه
موقفًا يتعلق بقراءة األفكار يف املنزل
أو يف الشارع أو يف السريك أو أثناء
استخدام هاتفك؛ حاول معرفة ما
إذا كنت تنخدع أو يطبق عليك
تكنولوجيا جديدة .فاألمر مرتوك لك،
وتأكد من أن تلك القوى تستخدم يف
الخري ال الرش.

( )1إيرازموس ( :)1536–1466فيلسوف،
وناقد اجتامعي هولندي.
( )2سقراط ( 399–469ق.م) :فيلسوف
يوناين قديم ،ويعد أحد مؤسيس الفلسفة
الغربية.
( )3جورج هيجل ( :)1831–1770فيلسوف
أملاين ،وأحد رموز املثالية األملانية.
( )4كارل ماركس ( :)1883–1818فيلسوف،
وثوري اشرتايك ،ولد يف بروسيا.
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«الليلة دي أنا هبقى الساحر وأنتم
املتفرجني»

العامل هم السحرة .فالساحر يقدم
لك مجموعة من البطاقات ويطلب
منك اختيار واحدة ،ثم يطلب منك
وضعها مكانها مرة أخرى .بعد
ذلك ،يكشف لك عن البطاقة التي
اخرتتها ،فتدهش لصحة توقعه!
تعتمد هذه الخدعة السحرية عىل
جعل الجمهور يعتقد أن الساحر ،أو
باألحرى الوسيط الروحي ،يستطيع
معرفة البطاقة من وجهك أو أنه
يقدر عىل قراءة أفكارك.
يف حقيقة األمر ،اختار الوسيط
الروحي تلك البطاقة بناء عىل دراسة
نفسية؛ فالبطاقة املختارة مسبقًا
يجب أن تعكس ارتباطًا عقليًّا قويًّا
ألغلب الناس .فعىل الرغم من
مزج عديد من السحرة بني عروض
املوضوعات الذهنية والسحر؛ يعتمد
الساحر يف عروضه عىل الخداع
البرصي ،يف حني يعتمد الوسيط
الروحي عىل سحر العقول وخداع
أفكار الناس.
وقد قدم األسطوري ديفيد
كوبرفيلد عروضً ا سحرية مذهلة
ذات نهايات باهرة ،يف صورة مشابهة
باألبطال الخارقني بالتحليق عىل
خشبة املرسح .وتلك النهايات تركت
انطبا ًعا رائ ًعا لدى الجمهور؛ ألن
السحر يكمن يف التالعب باالهتامم
وتضليل املشاهدين بأفعال خارقة،

أو مثلام عرب عنه أحمد زيك يف فيلم
«البيضة والحجر» بقوله «يف ظل
اإليحاء الناس بتصدق أي حاجة ،ده
ممكن يسمع بودانه ويشوف بعنيه
حاجات ما لهاش أي وجود».
أما التخاطر ،فهو عملية نقل
املعلومات من شخص إىل آخر دون
استخدام الحواس الخمس؛ ومع
ذلك ،يعد يف املجتمع العلمي أحد
العلوم الزائفة .لذلك ،كن حذ ًرا عند
التفريق بني قراءة األفكار وغريها
من األنشطة الخارقة ،مثل الوساطة
الروحية والتخاطر.

*العناوين بالرتتيب مقتبسة من فيلمي
«رصاصة يف القلب» و«رد قلبي» ،ومرسحية
«ريا وسكينة» ،وفيلم «الرجل الثاين».
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هل تساءلت يو ًما كيف تتفاعل
الحيوانات بعضها مع بعض ومع
البيئة املحيطة؟ الكثري يجهل
وجود علم متخصص لدراسة سلوك
الحيوان .ويتضمن سلوك الحيوان
جميع العمليات التي يستوعب بها
الحيوانات العامل الخارجي ،والحالة
الداخلية ألجسادها ،والتعامل مع
املتغريات الخارجية .تحدث معظم
هذه العمليات داخل الجهاز
العصبي للكائنات وال يلحظها أحد.
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وميكننا تصنيف سلوك الحيوان إىل نوعني:
النوع األول سلوك فطري يورث من جيل إىل
آخر ،ويتضمن السلوك املطلوب الستمرار الحياة
الحيوانية ،مثل التهام الطعام والراحة والنوم
والتكاثر .ونالحظ سلوكًا ها ًّما يف الحيوانات وهو
الرعاية ،وهو سلوك يف غاية األهمية من أجل
البقاء .فرعاية األم لذريتها هو السلوك األكرث
شيو ًعا بني السلوكيات الفطرية ،ويعرف بالسلوك
األمومي.
تسمح جميع الثدييات لذريتها بالرضاعة؛
فتقيض إناث الكالب والقطط األمهات طوال
اليوم تقريبًا مع ذريتها يف األسبوع األول بجانب
الرضاعة .ولكن ،ليس جميع األمهات يتشابهن؛
فأنثى األرنب األم تزور ذريتها مرة واحدة يف اليوم،
وتسمح لها بالرضاعة لدقائق قليلة فقط .وألن لها
مجموعات كثرية من األرانب الرضيعة ،فإن بعضها
ال يرضع نهائيًّا ،ومن ثم تكون ضعيفة للغاية وال
تستطيع البقاء .وميكن أن تأكل أنثى األرنب األم
أطفالها أثناء املخاض إذا تعرضت لضغوط يف إثر
وجود الغرباء أو املفرتسات مثل الكالب والقطط.
ولهذا ،يجب تجنب أي مضايقات لها خالل هذا
الوقت ،والتأكد أن طعامها يحتوي عىل كمية
كافية من السعرات الحرارية والربوتني.
النوع الثاين من سلوك الحيوان هو السلوك
املكتسب؛ حيث تتعلم الحيوانات تدريجيًّا
االستجابات الصحيحة للمواقف .ف ُيع ُّد التعليم

بقلم :مريم السيد

تغي ًريا تكيف ًّيا يف السلوك نات ًجا عن الخربات
السابقة .ويحدث ذلك التغري يف الذاكرة ويبدأ
بالتكوين األويل للذاكرة قصرية املدى ومن بعدها
تكوين الذاكرة بعيدة املدى.
من املمكن تقسيم السلوك املكتسب إىل فئات
مختلفة ،ومنها التع ُّود .فعندما تتعرض الحيوانات
إىل محفزات غري مؤذية متكررة ،قد تبدأ تدريجيًّا
يف االستجابة لها؛ بعبارة أخرى ،تتعلم الحيوانات
فمثل ،لن يذعر الحصان بني السيارات،
رد الفعلً .
بل سيتعود تدريجيًّا عىل الصوت ولن يخاف
منه بعد ذلك .ولكن ،إن كانت املحفزات مؤذية
فسيكون رد الفعل مبالغًا فيه ،وهو ما يعرف
بالتحسس .عىل سبيل املثال ،إن كان االشتغال
املرتد يف السيارات يخيف كل ًبا ،فإنه سيخاف من
جميع السيارات.
والتعلم الرتابطي من السلوكيات املكتسبة
األخرى؛ حيث يتذكر الحيوان خرباته السابقة
ويُعدل سلوكه وفقًا لها .وسلوك املنعكس الرشطي
من األنواع األساسية للتعلم الرتابطي ،الذي درسه
الباحث الرويس إفان بافولف يف بداية القرن
العرشين .استمر بافولف يف تقديم الطعام لكلب
بعد دقة جرس ،والحظ أنه عندما يدق الجرس بعد
ذلك بدون تقديم الطعام فإن الكلب يترصف كأنه
سيحصل عىل الطعام .بعد أخذ عينة من لعاب
الكلب ،اكتشف بافولف أن كمية اللعاب تزداد
عندما يدق الجرس ،وإن مل يصحب ذلك تقديم

الطعام؛ هذا ألن الكلب تعرض كث ًريا ملواقف تربط
بني دق الجرس والطعام؛ ومن ثم تعلم أن يربط
بينهام.
وهناك أيضً ا التعلم االستكشايف ،وهو مهم
للغاية للحيوانات؛ ألنه ميكنها من إيجاد طريقها
ومعرفة بيئتها وتذكر سامتها وعالماتها املميزة.
تتعلم الحيوانات أيضً ا تجنب تناول األطعمة
املرتبطة باملرض ،وخاصة تلك املسببة الضطراب
الجهاز الهضمي ،ويعرف هذا السلوك باملذاق
املنفر .وميكن ألي شخص يحاول التخلص من
الفرئان يف مزرعته متييز هذا السلوك املكتسب.
فاستخدام س ٍّم ما ألول مرة لقتل الفرئان يقيض
عىل كثري منها ،ولكن عند استخدامه للمرة الثانية،
قليل منها فقط ميوت .فالفرئان
نالحظ أن عددًا ً
التي نجت من املوت يف املرة األوىل يف إثر تناول
جرعة غري قاتلة تتعلم أال تتناول هذا الس َّم مرة
أخرى.
إن عامل الحيوان عامل نقي ومذهل يزخر
باملفاجآت وبعديد من السلوكيات التي تجعل
مجال كب ًريا .وهذا املجال
ً
علم دراسة السلوك
ميكننا من أن نعطي الحيوانات قدرها املستحق يف
الدراسة ونتعلم كيف تفكر.
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ليل؛
«عندما كنت أمتلك حيوانات يف السريك مل يكن باستطاعتها النوم ً
فعرفت أن مثة شيئًا كان خطأً .لذلك استحدثت األلعاب األكروباتية وأصبح
سرييك مشهو ًرا بها .ال تحتجزوا الحيوانات يف األقفاص!».
مالكومل فلينتش ،صاحب سريك.
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كل يشء؛ حيث
تُحرم الحيوانات يف األرس من ِّ
تعجز عن فعل ما هو فطري ومهم لها .فال تقوم
بالبحث عن الطعام واملاء؛ وإمنا تعتمد عىل مالكيها
لتلبية احتياجاتها؛ وهذا يؤدي إىل إصابتها بإعاقات
بدنية وعقلية .وينتهي بها األمر باكتساب سلوكيات
غري طبيعية ،أو اإلصابة بأمراض كثرية ،حتى املوت.
هذا ،وتظهر هذه السلوكيات غري الطبيعية نفسها
يف صور منطية متكررة ليس لها أسباب واضحة؛
مثل :التواء الرقبة وعض القضبان والتقيؤ والتجشؤ
والدوران ومتايل الرأس .ويُصطلح عىل سلوكيات
الحيوانات غري الطبيعية الناجمة عن األرس
بـ «.»Zoochosis
وميكننا مالحظة تأثري األرس يف األفيال؛ فهي
حيوانات اجتامعية بطبعها تحب أن تعيش يف
جامعات تحمي أفرادها ،وأن تلعب م ًعا وتتشارك
يف تحمل املسئوليات .األم مثلً ترعى جميع الصغار
وليس صغارها فقط؛ وهذا ما يجعل األفيال من
أفضل األمهات يف اململكة الحيوانية.
وقد تتعجب كيف ملثل هذا الحيوان الضخم
أن يُؤرس يف حدائق الحيوان مقيدًا بسلسلة صغرية
مربوطة حول كاحله .عندما يكون الفيل ياف ًعا يربط
املالك كاحله يف شجرة كبرية ،ويظل الفيل الصغري
يحاول تحرير نفسه ولكنه يفشل نظ ًرا لصغر حجمه
مقارنه بحجم الشجرة .يستمر الفيل يف محاولة فك
قيده حتى ييأس ويؤمن بأن أي سلسلة تُربط حول
كاحله ستحول دون هروبه .فيظل هذا االعتقاد
راسخًا ،حتى بعد أن يكرب ويصبح حجمه أكرب من
حجم مالكه مبئات املرات.

يف بعض السريكات تُؤخذ األفيال املولودة من
أمهاتها وتُعاقب حتى تقدم فروض الطاعة؛ حيث
يستخدم املدربون عديدًا من األساليب واألدوات
العنيفة لتدريبها عىل تأدية عروض السريك .وتشمل
هذه الطرق العنيفة وخز جلودها الحساسة بأداة
حادة تستخدم يف تدريب األفيال ،وأيضً ا تجويعها
حتى تؤدي الحركة املطلوبة .ويستخدم املدربون
أيضً ا الصاعق الكهربايئ الذي يسبب األمل بدون ترك
أي عالمات ظاهرة لإلصابة .هكذا ،يتعلم الحيوان أن
عدم تأديته لهذه الحركات عدمية املعنى سيؤدي به
إىل تلقي صعقة مؤملة .عىل صعيد آخر ،يكون ألخذ
األفيال الصغرية من أمهاتها تأثري مدمر فيها؛ حيث
تشعر األمهات باالكتئاب والحرسة وهي تشاهد
أطفالها تؤخذ منها وهي عاجزة عن حاميتها.
وعىل الرغم من التدريبات التي تتلقاها ،فإن
األفيال الذكور عدوانية بالفطرة ،وميكن أن متثل
خط ًرا كب ًريا عىل البرش والحيوانات األخرى ،وإن كانت
مستأنسة .وحالة اإلثارة الشديدة تلك حالة دورية
يُصطلح عليها بـ« ،»Musthوهي تغيري يف سلوك
الفيل الذكر قد يستمر ألسابيع أو شهور نتيجة إلفراز
كمية كبرية من هرمون التستوستريون .تعجز األفيال
يف هذه الفرتة عن تحمل أي ضوضاء أو حركات
فجائية حولها؛ حيث تكون متوترة للغاية .وهي أيضً ا
لن تستجيب ألوامر حارسها املعتادة ،بل قد تهاجمه
أيضً ا .وهذا هو أحد األسباب الرئيسية وراء حجز
األفيال الذكور يف إسطبالت خاصة ال تسمح بأن تكون
عىل اتصال مبارش بحارسها.
وال يقترص السلوك العدواين عىل الذكور فقط،
بل قد تصبح إناث األفيال عدوانية أيضً ا .فال يسعنا

أن ننىس الحادثة الشهرية إلعدام أنثى الفيل توبيس
التي خرجت عن السيطرة وقتلت مدربها وشخصني
آخرين .بدأت القصة بقتل توبيس ملدربها عندما
قام بحرق حافة خرطومها بسيجارته .وقد عوقبت
بالصعق الكهربايئ يف لونا بارك مبدينة نيويورك أمام
جمع من الضيوف واملراسلني الصحفيني .ال يستطيع
أحد إنكار أنها كانت ضحية لسوء املعاملة بغرض
التدريب ،وأنها قد عانت كث ًريا عندما سيقت بعيدًا
عن قطيعها وموطنها الطبيعي لتحتجز يف األرس.
قد يؤدي أرس الحيوانات أيضً ا إىل إصابتها وإصابة
مالكيها نتيجة للمخاطر املتعلقة بالنظافة .بصورة
مامثلة ،يتعرض الدجاج املستأنس والطيور الربية إىل
ضغوط داخل األقفاص وقد تترضر أجنحتها نتيجة
عجزها عن متديدها أو التحليق بها .وإن قمنا مبقارنة
إنتاجها مع إنتاج الطيور املحتجزة التي تتمتع بحيز
ٍ
كاف للطريان ،فإننا سنالحظ كفاءة إنتاجية أعىل
بتكلفة أقل .ويعتقد كثري من املزارعني العاملني عىل
نطاق واسع أن حيواناتهم مترض أقل من الحيوانات
الحبيسة يف األقفاص بنسبة .٪20
باختصار ،عليك قبل احتجاز أي حيوان يف األرس
أن تفكر فيه ويف حقوقه؛ حينها ستدرك أن الحيوانات
الربية قُدِّر لها أن تعيش يف الربية.

thebell.global2.vic.edu.au
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الحيوانات كائنات لطيفة ،وكلنا يعرف ذلك؛ ولكن ،هل تعلم أنها
فائقة الذكاء أيضً ا؟ يعتقد معظمنا دامئًا أن الحيوانات مخلوقات بسيطة
تجول األرض بحثًا عن الطعام؛ إال أن الدراسات الحديثة أظهرت أنها ليست بتلك
البساطة .فالحيوانات مخلوقات ذكية ،ولديها مهارات جيدة لحل املشكالت،
وعىل درجة عالية من الوعي مبا حولها.
فقد أجرت الدراسات التي تركز عىل سلوك الحيوانات والطيور اختبارات
عىل األفيال والخيول وطيور الغاق .عىل سبيل املثال ،تم اختبار وعيها الذايت
من خالل «اختبار املرآة»؛ لتحديد مقدرتها عىل التعرف عىل نفسها يف املرآة.
فاجتازت االختبار فصائل قليلة ،مثل القردة العليا والدالفني واألفيال .ويُعتقد
أن قدرة الحيوانات عىل إدراك نفسها ترتبط بعمليات أكرث تعقيدًا من إدراك
املنظور والتعاطف.
وقد ابتكر اختبار جديد للمرآة لقياس وعي الحيوانات بأجسادها وعالقتها
ببيئاتها املادية .فتم إعداد ذلك االختبار بنا ًء عىل اختبار آخر يُطلب فيه من
الطفل دفع عربة تسوق ملتصقة بسجادة يقفون عليها .و ُعدل ذلك االختبار
ليتوافق مع األفيال اآلسيوية؛ حيث تسري األفيال عىل سجادة مطاطية ملصق
بها عصا عن طريق حبل ،ويُطلب منها التقاط العصا ومتريرها إىل الشخص الذي
يقوم باالختبار الواقف أمامها .أراد الباحثون تحديد ما إذا كان بإمكان األفيال
مالحظة أجسادها كعائق ،ومراقبة كيف ومتى تنزل األفيال عن السجادة؛ حيث
يتم يف مرحلة ما يف االختبار فصلها عن العصا ،وهذا ما يعني إمكانية متريرها
أثناء الوقوف عىل السجادة.
تقول ريتشل دايل ،طالبة دكتوراه بجامعة الطب البيطري يف فيينا «تعد
األفيال من أكرث الحيوانات عىل كوكب األرض ذكا ًء ،ولكننا ما زلنا يف حاجة إىل
مزيد من األدلة العلمية والتجريبية لدعم هذا االعتقاد» .وأضافت ريتشل «عىل
سبيل املثال ،نعلم أن األفيال قادرة عىل التعاون والتعاطف والتعرف عىل نفسها
يف املرآة؛ وتلك القدرات غري اعتيادية للحيوانات ونادرة جدًّا بني غري الرئيسيات؛
فأردنا معرفة ما إذا كانت تعي أيضً ا أجسادها».
والخيول أيضً ا ليست أقل ذكا ًء من األفيال اآلسيوية .فأظهرت دراسة سلوكية
أن الخيول عند مواجهتها ملشكلة ليس لها حل تستخدم إشارات برصية وملسية
لجذب انتباه البرش طلبًا للمساعدة .وهذه الدراسة تظهر أيضً ا أن الخيول تغري
من سلوكها التواصيل بنا ًء عىل معرفة اإلنسان بذلك املوقف.
ففي تلك الدراسة ،تحقق العلامء من املهارات املعرفية االجتامعية مع البرش
يف املواقف املتعلقة بحل املشكالت؛ حيث يخبأ الطعام يف مكان ميكن للبرش

فقط الوصول إليه .يف التجربة األوىل ،خُبئ الطعام يف دلو ال يتمكن الحصان
من الوصول إليه؛ فالحظ الباحثون إشارات الحصان إىل حارسه – غري مدرك
للوضع – عند وصوله .فبقي الحصان بالقرب من حارسه ونظر إليه وملسه
ودفعه .وتلك اإلشارات أطلقها الحصان عىل فرتات طويلة يف حني ظل الطعام
مخبأً .أظهرت هذه التجربة أنه عندما تواجه الخيول مشكلة ال تقدر عىل حلها،
فإنها ترسل إشارات برصية وجسدية للبرش.
بنا ًء عىل نتائج التجربة األوىل ،أُجريت التجربة الثانية ،التي من شأنها
إثبات ما إذا كان سلوك الحصان يتغري وفقًا ملدى معرفة الحارس بالطعام املخبأ.
فأثبتت التجربة الثانية أن الحصان يطلق إشارات أكرث عندما ال يرى الحارس
موقف حجب الطعام؛ وهذا يدل عىل أن الخيول لها مهارات إدراكية اجتامعية
عالية تسمح لها بتغيري سلوكها بسهولة وفقًا ملعرفة البرش للموقف.
عالوة عىل ذلك ،أُجريت دراسات سلوكية واختبارات عىل الطيور البحرية،
وكانت النتائج مذهلة .فمن املتعارف عليه أن زعنفيات األقدام والحيتان
وغريها من الحيوانات البحرية بإمكانها السمع تحت املاء ،ولكن ألول مرة أظهر
العلامء أن طيور الغاق تتمتع بتلك القدرة أيضً ا .فمن املنطقي أن تكون لها
قدرة عىل السامع تحت املاء؛ محاكية للبيئة التي تبحث فيها عن طعامها .وعرب
الباحثون عن فائدة ذلك؛ حيث تعتمد طيور الغاق عىل تلك املقدرة يف العثور
عىل طعامها عندما تكون املياه غري نقية ،أو إذا كانت تحيا يف املناطق القطبية
الشاملية؛ حيث يستمر الظالم لفرتات طويلة.
وبعيدًا عن سلوك الحيوانات البحرية ،ألقى ذلك االكتشاف الضوء أيضً ا عىل
كيفية تأثري بعض السلوكيات البرشية عىل حيوانات املحيطات التي تبحث عن
الطعام .وتنوع األصوات التي هي من صنع البرش بني دوران توربينات الرياح
وحركة السفن إىل الدراجات املائية ومنصات الحفر.
من خالل ذلك ،يتضح لنا أن الحيوانات ليست مخلوقات حمقاء؛ بل هي يف
الواقع كائنات ذات مهارات استثنائية .وما زال فضولنا يدفعنا إىل معرفة املزيد
من أرسار عاملها السحري!

املرجع

sciencedaily.com
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Programs

ﺑﺮاﻣﺞ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت Competitions

اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎت Festivities

ﻋﺮض ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﻌﻠﻮم Super Science Show

ورش ﻋﻤﻞ Workshops

اﻟ
ﻤﺮﺣﻠﺔ ا
 ars oldﻟﻌﻤﺮﻳﺔ:
16 ye
ﻋﺎﻣﹰ ﺎ
up: 4
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– 16–4

ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف

ALEXploratorium

ﻋﺮوض اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ

Planetarium Shows

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ وأﻧﺎ

My Family and Me Program

ً

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :ﻃﻮال أﻳﺎم اﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٩٫٠٠ﺻﺒﺎﺣً ﺎ إﻟﻰ  ٣٫٠٠ﻋﺼﺮًا،
ﻣﺎ ﻋﺪا أﻳﺎم اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
)اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻘﻂ(

BAPSC

Registration: All week days; 9:00 am – 3:00 pm,
except Friday and official holidays.
)(Registration for groups only

كالوكاهينا :الشعاب املرجانية
 25دقيقة

منطقة االستكشاف
مواعيد العمل

األحد ،واالثنني ،واألربعاء ،والخميس:
رصا
من  9.30صبا ًحا إىل  4.00ع ً
الثالثاء :من  9.30صبا ًحا إىل  12.30ظه ًرا
رصا
السبت :من  12.00ظه ًرا إىل  4.00ع ً

مواعيد الجوالت

األحد ،واالثنني ،واألربعاء ،والخميس:
رصا
 3.00 – 2.00 – 1.00 – 12.00 – 11.00 - 10.00ع ً
الثالثاء 11.00 - 10.00 :صبا ًحا
السبت 2.00 – 1.00 – 12.00 :ظه ًرا

أسعار الدخول

الطلبة 5 :جنيهات
غري الطلبة 10 :جنيهات

قاعة االستامع واالستكشاف

لالطالع عىل قامئة العروض املتاحة بقاعة االستامع
واالستكشاف ،يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين:
www.bibalex.org/psc
للحجز ،رجا ًء االتصال بإداري قاعة االستكشاف قبل
املوعد املطلوب بأسبوع عىل األقل.

أسعار العروض

عروض الفيديو (:)DVD
الطلبة :جنيهان
غري الطلبة 4 :جنيهات
عروض ثالثية األبعاد (:)3D
الطلبة 5 :جنيهات
غري الطلبة 10 :جنيهات
عروض ( 20 :)12Dجني ًها

| خريف 2017

balboahorizons.com
economist.com
mnn.com
nytimes.com
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theguardian.com
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ويرجح أيضً ا أن فينسنت فان جوخ قد عاىن من
مجموعة متنوعة من األمراض العقلية ،مبا يف ذلك
االكتئاب واضطراب ثنايئ القطب والهلوسة .وقد كان
مهووسا بلوحة من القرن التاسع عرش باسم «جنون
ً
هيوجو فان دير جوز»؛ حيث يظهر الفنان الذي عاش
يف العصور الوسطى وكان يف واقع األمر محجوزًا يف
أحد األديرة بسبب املرض العقيل ،ويظهر يف اللوحة
متأملً ومعذبًا ،يف حني يحاول من حوله جاهدين
مساعدة الرجل املصاب.
كتب فان جوخ أنه وجد نفسه يف تلك اللوحة؛
حيث أشار بعد أن قطع إحدى أذنيه إىل أنه رجل
يعاين بنفس الشكل .ويف لوحته الشخصية بأذن
مضمدة يف عام  1889عينا فان جوخ لونهام أزرق
بلوري ونظرته حادة وثاقبة؛ حيث ينظر إىل وجهه
املصاب بشكل موضوعي يعرب عن حقيقة عميقة.
فهو ليس «عاقلً » وكذلك ليس «مجنونًا»؛ بل هو
إنسان مثل غريه يتحدث إلينا بشجاعة وصدق.
والجنون هو الحالة الحديثة يف لوحة «الرصخة»
إلدوارد مونش يف عام 1893؛ وهي حالة عاملية؛ ألن
طبيعة الحياة اليوم تجعلنا نشعر هكذا مثلام عرب
مونش .فالرغبة يف الرصاخ بسبب األمل والعزلة تحت
السامء املتموجة هي رد الفعل العاقل لعامل يتصف
بالجنون .هكذا أوصل مونش إعادة التقييم الفني
للمرض العقيل الذي بدأ يف الفرتة الرومانسية إىل
نتيجته املنطقية :ليس هناك جنون سوى العامل ذاته.
كل من مونش وفان جوخ من
وما إن جعل ٌّ
«الجنون» قيمة إيجابية يف الفن الحديث بصفته
مفتا ًحا لرؤية الحقيقة – ومل يستغرق األمر وقتًا
طويلً – حتى بدأ الطب يف رؤية عالقات جديدة
بني الفن والعقل .فقبل وفاته يف عام  1933جمع
الدكتور هانز برينزهورن مجموعة من األعامل الفنية
ملرىض عقليني مستهلًّ بذلك ما يعرف اآلن باسم
«الفن الخارجي» .لهذا املثل قوة جويا الغامضة؛
حيث تحول «الجنون» من يشء يرسمه الفنانون إىل
مصد ٍر لإلبداع الفني .لوحة «بدون اسم» لجوزيف
فورسرت يف مجموعة برينزهورن (بعد .)1916
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