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الليثيوم .حيث وافقت إدارة الدواء والغذاء

يعتبر اإلضطراب ثنائي القطب (Bipolar

فماذا حدث؟

 ،)disorderالمعروف أصال باسم االكتئاب

كما يقوم طفل الذي يمتلك مطرقة باكتشاف على استخدام الليثيوم كعالج لنوبات

الهوسي ( ،)manic-depressionمشكلة

أشياء جديدة يمكن طرقها ،يقوم الطب

اضطراب ثنائي القطب واالكتئاب الهوسي

مستمرة لعدة قرون ،ومع ذلك وحتى وقت

النفسي باكتشاف أشخاص جدد يحتاجون

في عام  .1970ومع نشر الطبعة الثالثة من

قريب جدا كان يصنف كحالة نادرة جدا.

للعالجات التي يكتشفونها .في عام  ،1989الدليل التشخيصي واإلحصائي للطب النفسي

لكن اآلن يتم تشخيص مرض "الطيف

ذكر طبيب استرالي يدعى جون كيد ( Johnفي عام  ،1980تم استبدال تشخيص "الهوس"

ثنائي القطب" بمستويات وبائية .على

 )Cadeأن أمالح الليثيوم يمكن أن تكون

مع "اضطراب ثنائي القطب" ،وظلت معدالت

الرغم من أنه لم يتغير شيء في الطبيعة

فعالة في عالج "تأثير اضطرابات ثنائي المصابين بثنائي القطب مستقرة.

البشرية أو البيئة الطبيعية التي قد تسبب

القطب" أو الهوس .مع انتشار المعرفة بهذه في العقد الماضي ،ارتفعت معدالت

هذا االرتفاع في التشخيص .وما يفسر

النتيجة ،انتشر تشخيص الهوس ،كما الحظ

تشخيص األطفال الذين يعانون من ثنائي

هذه الزيادة هو "تخفيف" المعايير الالزمة

فيليب ميتشل (:)Philip Mitchell

القطب بنسبة أربعين مرة ،وتضاعفت

لتشخيص اإلصابة باالضطراب ثنائي القطب،

"كان أحد القوى المحركات الرئيسية التي

معدالت تشخيص البالغين بنفس النسبة

بالتزامن مع الزيادة في التسويق التجاري

تحدد طرق استمرار تشخيص معين في مجال تقريبا .في حين أنه لم يتغير أي شيء في

للعقاقير الطبية الخاصة بمرض االضطراب

الطب هو توفير العالجات الفعالة .لم يتم الثقافة األمريكية ،الممارسات الغذائية ،ولم

ثنائي القطب .فالمشاكل الطبية التي نتج

إعفاء الطب النفسي من هذه الظاهرة ،مع يكن هنالك تعرض جماعي للنفايات السامة،

عنها هذا االرتفاع ليست بسبب كثرة عدد

إدخال الليثيوم إلى الممارسة السريرية في ولم يتم تعديل نظام التربية االبوية أو

األشخاص المحتاجين للمساعدة ،بل يُمكن

أواخر الستينات وأوائل السبعينات مما أدى النظام التعليمي .ولم يفسر العلم العوامل

القول بأنه قد تم وصف أدوية قوية مضادة

إلى زيادة كبيرة في تشخيص االضطرابات التي أدت إلى هذه الذروة في التشخيص ،وكان

للذهان لماليين من األشخاص دون داع.

ثنائي القطب خالل ذلك الوقت .على سبيل أكثرهم أطفال ال تزيد أعمارهم عن أربع
سنوات ،ويجري تشخيص األشخاص بشكل

وكما يوحي االسم ،يعتقد أن مشاعر

المثال ،في أستراليا أظهر باركر يت أنه في نيو

األشخاص المصنفين باضطراب ثنائي

ساوث ويلز ،ازداد تشخيص اضطراب ثنائي خاطئ على أنهم مصابين بـ "اضطراب ثنائي
القطب".

القطب تتغير بشكل متطرف ،أو تكون

القطب بشكل كبير (مع ما يصاحب ذلك من

متناقضة ،من الهوس واالكتئاب .قبل نشر

انخفاض في تشخيص الفصام) من منتصف ضيق نطاق التشابه :خفة يد الصيدالني

الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصي

الستينات إلى منتصف السبعينيات ،على دون الحقوق الحصرية للمستحضرات الطبية

واإلحصائي للطب النفسي في عام ،1980

الرغم من عدم وجود تغير شامل في العدد

الحاصلة على براءة اختراع ،ومع وجود ندرة

كان يجب أن يدخل المريض إلى المستشفى

اإلجمالي لألشخاص المصابين ب"الذهان في اضطراب ثنائي القطب "نسبيا" ،فإن

بحادثة هوس قبل إجراء تشخيص االكتئاب

الوظيفي" (.")functional psychoses

مبيعات الليثيوم أو أي دواء لعالج هذه

الهوسي .في ذلك الوقت كانت معدالت

بحلول عام  ،1968لم يكن هنالك تغيير في

المشكلة ال يمكن أن يكون مربحاً .وقد تغير

الهوس تقدر ب %1.2-0.4من السكان .قبل

عدد األشخاص الذين يعانون من "اضطراب

ذلك بسرعة عندما بدأ األطباء النفسانيون

ذلك ،قدرت معدالت بأقل من هذا .حاليا

الذهان الوظيفي" ،قام أكثر من  200طبيب في استخدام أدوية الصرع ،ومضادات

بعض التقديرات الطبية لمعدالت اإلصابة

نفسي بتقديم طلب إلى إدارة الدواء والغذاء

االختالج ،والمضادات الحيوية في محاولة

باالضطراب تصل إلى  %10من السكان ،ولكن

لدراسة واستخدام الليثيوم للذهان .وخالل

السيطرة على االضطراب .تحدث النوبات

معدالت االستشفاء من الهوس لم تزداد.

نفس الوقت ،قامت ثالث شركات بتسويق

حاالت من الصرع عندما يكون هنالك تفاعل
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مفرط للخاليا العصبية .ويعرف ذلك بالـ عن االستمرار ببيع المنتجات القديمة األقل

"ثنائي القطب" ،فيجب أن تكون حاالت

"تأجيج" .تعمل مضادات االختالج عن

تحقيقا لألرباح .وفي دراسة "تأثير عامل

االكتئاب الهوسي ذات أقطاب مثل قطبي

طريق تثبيت الخاليا العصبية ومنع أو الحد

مثبت المزاج على اضطراب ثنائي القطب

األرض الشمالي والجنوبي .وتتفق المفاهيم

من وتيرة اللفحة وبالتالي النوبات .ربما ألن

في تسعينات القرن التاسع عشر مقارنة مع األصلية الضطراب ثنائي القطب والحالة

كل النوبات تنطوي على حالة عالية من تسعينات القرن العشرين" ،وجد باحثو نورث القطبية لالكتئاب الهوسي الشديد مع
"االستثارة" ،اقترح روبرت بوست ( Robertويلز أنه على الرغم من االستخدام الواسع تعريف القاموس لمصطلح "ثنائي القطب".
 )Postأن حاالت الهوس يمكن منعها

النطاق لعامل مثبت المزاج ،فإن معدالت ومع ذلك ،بغض النظر عن التعرف

بواسطة ادوية تكبحها مشابهة لما تمنعه

إعادة دخول مرضى ثنائي القطب أعلى اآلن

الدقيق للقطبين ،فقد تم توسيع مفهوم

في نوبات صرع .ولكن هنالك اختالف في

( )%77مقارنة مع ما كانت عليه قبل مئة

"االضطراب ثنائي القطب النفسي" ،أو

استثارة الخاليا العصبية خالل النوبات عام ( .)%8في تسعينات القرن التاسع تم تضييقه ،ليشمل حاالت مزاجية أكثر
واإلثارة العاطفية في االضطراب .حيث ال عشر ،تم عالج حوالي ( ،)%81في حين أن

اعتداال ،متضمنا ما يسمى اآلن "اضطراب

نسبة العالج في تسعينات القرن العشرين

الطيف ثنائي القطب" .وبالتالي ،يمكن

يوجد دليل على أن الخاليا العصبية تثار

بشكل مفرط ال يمكن السيطرة عليه خالل كانت ( )%17فقط .استنتج الباحثون من أن يقال أن شخص ما يشعر في السعادة
حاالت الهوس كما هو عليه الحالة خالل
النوبات الصرع.

هذه النتائج" :هذه البيانات غير متوافقة في وقت ما يمر بفترات "هوس خفيف"
مع ادعاءات أن عالج عامل استقرار المزاج

بدال من االكتئاب الهوسي بشكل عام .وإذا

وعلى الرغم من ذلك ،ومع هذا التجانس ،فإن فعال فعال" .في الواقع ،تشير هذه النتائج

كان في بعض األحيان حزينا جدا ،فقد تم

مصطلح "عامل استقرار المزاج" ( mood-إلى أن عدم تلقي العالج أفضل من تدخل

وصفه ب"دوري المزاج" داخل طيف ثنائي

 )stabilizerأصبح رائجا ،وفي عام 1995

الصيدالني .وبالمثل ،وجد الباحثون من القطب .وهو يماثل "التليين" (جيولوجيا)

أصبحت مختبرات ديباكوت ( )Depakoteجامعة إيلينوي مؤخرا أن مرضى الفصام

كما في دراسة البرازيل والمكسيك ألقطاب

أول من ينتج مضادات اختالج تمت الموافقة الذين يتلقون العالج يتعافون بنسبة  ،%5األرض .في حين أن هو مجرد تشابه بسيط
عليها من قبل إدارة الدواء والغذاء كعقار

في حين المرضى الذين ال يتلقون العالج في الجيولوجيا ،إال أنه يعتبر ضار في الطب

لمعالجة الهوس .ومع ذلك ،ال يوجد اتفاق

يتعافون بنسبة  .%40وبعبارة أخرى ،فإن النفسي .لكنه يحدث ،وهو مربح لشركات

على ما يعنيه مصطلح "عامل استقرار

الطب النفسي والصيادلة .على الرغم من أن

مرضى الفصام يمكن أن يتعالجون بمقدار

المزاج" ،على الرغم من أنه يطلق على ثمان أضعاف إذا لم يتلقوا العالج.

أحداث الحياة الطبيعية التي يتوقع أن تثير

مضادات االختالج ،ولم يثبت بأنها تثبت تطويع اإلضطراب ثنائي القطب

السعادة والحزن هي ذلك الدوران في الطيف

الحالة المزاجية؛ حيث يعتمد في ذلك على وفقا لقاموس نيوستيرالند في جامعة ثنائي القطب ،حيث يفتح الباب أمام الرعاية
التقدير وليس بشكل علمي .فقد استخدمت وبستر ،يعرف مرض ثنائي القطب بأنه:

النفسية التي يمكن أن تعالج ،والوصفات

مضادات االختالج من أجل الهوس ،على

 -1وجود أو تشبيه بقطبين

الرغم من أنها لم تنتج من أجله ،ووصفت

 -2تكون األقطاب متناقضة بشكل مشابه يقول تقرير الكيسكال ( )Akiskalوآخرون،

الطبية غير ضرورية .وعلى سبيل المثال

بأنها "عامل استقرار للمزاج" ولم يثبت

ألقطاب األرض.

أن:

أنها فعالة في استقرار المزاج ،لكنها تعتبر

 -3وجود أو تعبير عن فكرتين متناقضتين

"أقل من  %10من المرضى في العيادات

مثال على استراتيجيات شركات االدوية أو صفات متناقضة.
للعثور على خطوط جديدة مربحة ،بدال

وهكذا ،إذا كان "االكتئاب الهوسي" هو
كانون األوَّل 2018
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معينة .هؤالء الشباب تم فحصهم سريريا قاموا بتزوير التكاليف الطبية ( )Upcodingبيع مرض بواسطة اعالن مباشر
بسبب االضطرابات االجتماعية في حياتهم ،لألفراد ،وخاصة األطفال ،إلى تشخيص للمستهلك
"ثنائي القطب" أكثر حدة للوصول على

في عام  ،1997بدأت إدارة الدواء والغذاء

مثل الفشل الرومانسي ،اإلسراف المالي،

والتغير المتكرر في خطط العمل أو الدراسة تعويض أكبر للتأمين .حيث وجد الطبيبان

األمريكية بالسماح باإلعالنات المباشرة

الجامعية ،التنقل المستمر ،والتعاطي.

النفسيان من جامعة والية نيويورك جوزيف

عن األدوية للمستهلك ،مما جعل الواليات

وتم التحقق من صحة االستدالل العاطفي

بالدير ( )Joseph Bladerوجيبريال

المتحدة ونيوزلندا الدولتان الوحيدتان في

األساسي على أساس معايير ظاهرية تضمنت كارلسون ( )Gabrielle A. Carlsonأنه العالم اللتان تسمحان بهذه الممارسة .وقد
تغييرات ثنائية الطور (غير قطبية) في خالل الفترة بين  2004-1996فإن معدالت فتح هذا التغيير الباب أمام التشخيص الذاتي
الطاقة والنشاط والمزاج واإلدراك ،كل مرحلة

تشخيص البالغين باضطراب ثنائي القطب وسلوك البحث الطبي والتوعية ضد األمراض.

تستمر عادة بين يومين واسبوع .البعض

قد ارتفعت بنسبة  %56وبين المراهقين ووفقا لكتاب في المجلة الطبية البريطانية:

منها يتأرجح في اتجاه االكتئاب الهوسي.

ازدادت بنسبة  ،%296.4و %438.6عند

"يمكن اآلن وصف بعض التحاليل الطبية على

وهذا التأرجح يحدث في ذبذبات لفترات

األطفال ،وقد اقترحوا ما يلي:

أنها ترويج للمرض ،فكلما توسعت األمراض

ضيقة األطوار وتحت الصفر وهذا يحدث عند

"قد تنعكس ازدياد معدالت تشخيص

القابلة للعالج توسعت معها اسواق للمنتجات

 %6.3من السكان بشكل عام".

الشباب باضطراب ثنائي القطب .مع تزوير

الجديدة .تستخدم تحالفات شركات تصنيع

ما يقترحه الكيسكال هو أنه على الرغم

الكلف الطبية المتزامن مع الظروف القاسية

األدوية واألطباء ومجموعات المرضى وسائل

من أن العواطف ال تصل إلى مستوى نسبيا  ...حيث يستخدم األطباء الحدود

اإلعالم لتهيئة الظروف لسعة انتشارها

العليا للحصول على تصريح لدعم رعاية

الشديد .يمكن أن يشمل الترويج لألمراض

الحياة العاطفية المشتركة (على سبيل المرضى الداخلين عن طريق تزوير اللوائح

تحويل األمراض العادية إلى مشاكل طبية،

المثال ،فشل رومانسي ،التغير المتكرر في

الطبية باالضطرابات السلوكية الشديدة

ورؤية األعراض العادية على أنها خطيرة،

خطط العمل أو الدراسة الجامعية ،التنقل

إلى اضطراب المزاج الرئيسي الذي يشير إلى ومعالجة المشاكل الشخصية كعالج طبي،

المستمر ،والتعاطي) ،يجب أن تحدث هذه

مرض أكثر صعوبة".

والبحث عن المخاطر كأمراض ،ووضع إطار

المشاعر الطبيعية لجزء كبير من السكان

وعلى ما يبدو فإن الزيادة الحاصلة في

لتقديرات انتشار تعظيم األسواق المحتملة"

لكن تم وصفه "ثنائي القطب" .في الواقع،

التشخيصات جاءت نتيجة حصول األطفال

وهذا هذا ما حدث مع اضطراب ثنائي القطب.

كان عنوانها األصلي في هذا النوع من العمل

الذين يعانون من مشاكل سلوكية فاإلعالنات

كونها متالزمة نفسية وسببها أحداث

التجارية

لعقاري

ابيليفي

بعنوان "اضطراب ثنائي المزاج :التحقق ومشاكل مشوهة "مزورة" لالضطراب ثنائي

( )Abilifyوسيروكويل ( )Seroquelوهما

من المعايير للدمج في القطبين لمجموعة

القطب .فتشخيص األطفال الذين لديهم

من االدوية المضادة للذهان تمت الموافقة

من العواطف" .وهكذا تصبح السعادة

صعوبات سلوكية مع االضطرابات ثنائي على استخدامهما لالضطراب ثنائي القطب،

والحزن الطبيعي اضطرابات "قابلة للعالج" القطب (أو أي اضطراب نفسي) وبالتالي

وقد انتشرت في كل مكان من الدوريات إلى

باستخدام العقاقير.

عالجهم أمر مزعج .الدليل القاطع على التلفاز وحتى الملصقات على أكشاك الهاتف.

تزوير اللوائح

أن تصحيح السلوك وعالج المشاكل

تماما كما تم استخدام مضادات االختالج

مثلما أن "تضييق" تشخيص اضطراب ثنائي

السلوكية االخرى ،يكون بواسطة برامج

والتعرف باسم "مثبتات المزاج" ،وتم تطوير

القطب سيكون شبكة واسعة تدفع العمالء

إدارة سلوكية وبرامج تدريب الوالدين األدوية التي تستخدم حاليا لثنائي القطب

لعدم الشك فيه ،فإن األطباء النفسيين أفضل من العالج الدوائي.
كانون األوَّل 2018

لمرضى الفصام .ووفقا لبيانات الصحفية
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للشركة ،فقد تمت الموافقة على عقار

( "Questionnaireأي استبيان المزاج)

ابيليفي في عام  2002لعالج مرض انفصام

أكثر من عرض ترويجي لشركة سيروكويل مضادات الذهان الموصوفة.

الشخصية ،حيث أنتجت أكثر من  3.7مليار

( )Seroquelالذي يدعمه مصنعيه ،مع

دوالر في عام  .2005وبراءة االختراع الصيدالنية أدوية "( "AstraZenecaأسترازينيكا).

وراء رفض ما يصل  %75من المرضى تناول
األعراض

الجانبية

المرافقة

لعقار

سيروكويل ( )Seroquelتشمل جفاف

تستمر في العادة  7سنوات ،ولكن إذا تم

يخبر الموقع القائم باالختبار" :بغض النظر الفم ( ،)%44النعاس ( ،)%34ارتفاع نسبة

العثور على مؤشرات جديدة ،فيمكن تمديد

عن نتائجك ،نوصي بأن تقوم بطباعة هذا

الدهون الثالثية ( ،)%23الصداع (،)%21

براءة االختراع لعدة سنوات أخرى ،والتي

االستبيان ومشاركته مع أخصائي رعاية

التهيج ( ،)%20الدوار ( ،)%18ارتفاع نسبة

ستحمي األرباح وربما تزيدها .باستخدام

صحية مؤهل يمكنه تقديم تقييم كامل الكولسترول ( ،)%16الضعف ( ،)%10واإلمساك

هذه االستراتيجية ،اكتسب صانعو عقار لك" ،وهذا تأكيد إضافي.
سيروكويل ( )Seroquelالموافقة من إدارة

( ،)%10واإلرهاق ( .)%10في حين أن اآلثار

إن مراجعة طبيب باستخدام نسخة مطبوعة الجانبية لعقار  Abilifyتشمل الصداع (،)%30

الغذاء والدواء الستخدامه في عالج الهوس ومخاوف من ثنائي القطب سوف يؤثر على

القلق ( ،)%20األرق ( ،)%19الغثيان (،)%16

في عام  ،2004ولالكتئاب في عام  .2006حصل بعض األطباء في وصف األدوية .وكشفت اإلمساك ( ،)%13التقيؤ ( ،)%12والدوار (.)%11
صناع ابيليفي على موافقة إدارة الدواء

األبحاث السابقة بأنه عندما يزور المريض

حيث تحدث العديد من األعراض الجانبية

والغذاء من أجل استخدامه لمرضى ثنائي مكاتب األطباء بشكل غير مجدول بشكوى الشائعة بين  %10-2ممن يتناولون هذه
القطب في عام .2005

من صعوبات التكيف ،فسوف يحصلون االدوية .فعلى سبيل المثال ،تحدث زيادة
كبيرة في الوزن عند  %6من األشخاص الذين

إن اإلعالن المباشر للمستهلك إلى جانب

على وصفة طبية بنسبة  .%10ولكن عندما

السعادة والحزن التي تتالءم مع فئات

يقدمون شكوى من صعوبة في التكيف يتناولون عقار سيروكويل ()Seroquel

ثنائي القطب جعلت الظروف مناسبة

ويشيرون إلى دواء معين ،فقد يتلقون وفي  %6.8من األشخاص الذين يتناولون

لشركات األدوية التي تهتم باألمراض وصفة طبية لألدوية المضادة لالكتئاب

ابيليفي .وهذا الوزن يؤدي في الغالب إلى

النفسية وبالتالي زادت مبيعاتها .نظرا بنسبة  .%50استنادا إلى هذه النتائج ،ليس

اإلصابة بمرض السكري أو السمنة المرضية.

ألن مبيعات األدوية تتطلب تشخيصا

من الصعب تخمين ما سيحدث عندما يظهر مع انخفاض قدرة الدواء على تحقيق

طبيا ،فإن إعالنات األدوية تنتشر إلى

الشعور بالمتعة والعديد من اآلثار الجانبية،

مريض مع استبيان الضطراب ثنائي القطب

العلماء المحتملين بأنهم قد يعانون من تم اجراؤه من قبل صانعي الدواء المضاد.

قد يكون األكل احد مصادر المتعة الوحيدة

"اضطراب طبي" مثل ثنائي القطب .تجعل األعراض الجانبية

المتاحة لألشخاص المصابين بثنائي القطب.

اإلعالنات المستهلكين يركزون على المشاعر

إن عالج األشخاص من السعادة والحزن ال يخلو في الختام ،أن توسيع أو تضييق معايير

والسلوكيات واألحاسيس التي تتوافق من بعض العواقب .حيث يستخدم مضادات

الالزمة لتشخيص شخص ما باضطراب ثنائي

مع هذا االضطراب .تقدم مواقع الويب

الذهان كعالج لثنائي القطب عن طريق القطب إلى جانب الحمالت العدوانية من قبل

التعليمية التي ترعاها الشركات اختبارات

الشركات الصيدالنية يؤدي إلى اصابة ماليين

التدخل مع أنظمة الدوبامين ()dopamine

ذاتية مصممة لتوجيه المتقدم لالعتراف والسيروتونين ( )serotoninفي الجسد .االشخاص باضطرابات نفسية شديدة.
بأعراض تتوافق مع اضطراب ثنائي القطب.

ومن المعروف أن هذه الناقالت العصبية ويجري وصف هؤالء المرضى المضللين

ثم يتم تشجيع المتقدم لالختبار على

تشارك في قدرة الشخص على الشعور لألدوية المضادة للذهان قوية في حين أنهم

طباعة النتائج ومشاركتها مع طبيب يمكنه بالمتعة والقيام باألنشطة .إن التداخل بين
وصف الدواء .يعد موقع "The Mood

هذه اإلمكانيات كانت من األسباب المحتملة
كانون األوَّل 2018

ال يعانون من شيء ،وتعاملهم طبيعي مع
مشاكل الحياة اليومية.
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الرد على الخلقيين بخصوص
المزاعم حول الحمض النووي الخردة

الوراثة

محمد شوقي  -القاهرة

لكل داء دواء يستطبّ به إال الحماقة أعيت من يداويها
ما هو الحمض النووي الخردة؟ ببساطة هي أجزاء وقطاعات في الحمض النووي ال تحتوي على شفرة إلنتاج البروتين الالبد أن لتركيب
وظائف الخاليا الحية وتنظيمها .فما قصتها مع التطور والخلق إذاً؟
بحسب أحد تنبؤات نظرية التطور أنه طالما هناك سلف مشترك بين الكائنات الحية وان التطور تعديل على القديم فالبد أن يكون هناك
ٌ
دليل على وجود قطاعات في الحمض النووي للكائن الحي سواء كانت قطاعات خاملة بسبب الطفرات عبر رحلة التطور او قطاعات فيها
أثر من سلف له قديم .طيلة الـ  40سنة الماضية لم يكن العلماء قادرين على التحقق من التنبؤ هذا في الكائنات الحية كلها ،نظرا لعدم
وجود التكنولوجيا التي تسمح لنا باألمر .فما عالقة ذلك بالخلقية أو التصميم الذكي إذاً؟
في الواقع إن الحمض النووي الخردة هو أحد األدلة التي تقوض وتنسف فكرة الخلق الخاص او التصميم الذكي .كيف ذلك؟ لو الكائنات الحية قد
صممت من نقطة انطالق (خلق) وليس تعدي ً
ال على ما هو سابق فكيف سيكون فيها جينات خاملة غير ذات وظيفة وتكون متوارثة من األسالف؟
لو كنت راغب ًا بالعمل في شركة كمبيوتر كبيرة مثل ديل ( )Dellمثال ،وطلبوا منك تصميم جديد لجهاز حاسوب فأتيتهم بحاسوب صخر
القديم (الذي كانت وحدة اإلدخال الرئيسية فيه هي أقراص الفلوبي ديسك) وأزلت منه كل شيء ما عدا مشغل الفلوبي ديسك واستبدلتها
بقطع حديثة ..هل سيعد تصميمك ذكياً؟ هل بدأت من الصفر؟ أم عدلت على القديم؟ كذلك الحمض النووي مثل ما سنرى بامثلة قادمة
وابحاث فاز أصحابها بجوائز نوبل وهي تتكلم عن هذا الموضوع.
تفاصيل الحمض النووي الخردة ونسبته المرسال ،إال أنها تحذف من التركيب النهائي وجود جائزة نوبل ذات صلة بالتطور) ،في
تصل نسبة الحمض النووي الخردة إلى أكثر له ،وأيض ًا ال وظيفة لها في تكوين البروتينات
من  %90من الحمض النووي بصورة مؤكدة

الدراسة هذه تكلموا عن الجينات الزائفة

ولو أضفناها لقائمة القطاعات غير المفيدة الخاصة بالشم في الثدييات ،الجين الخاص

و %2منه فقط هي التي تنتج بروتينات ،أما لبقي لدينا  %13فقط ،المفيد منها يشكل  %2بالشم كان جين أحادي نشأ من سلف مشترك
الباقي من الحمض النووي لإلنسان والذي ال

من الحمض النووي لإلنسان مع  %8هناك

وحصل له تضاعف بالطفرات وكل جين ينتج

يتجاوز الـ  %7فهناك خالف بين العلماء

اختالف حولها.

بروتين مختلف عن الثاني من أجل الحصول

هل نعتبره خردة هو أيض ًا نظرا لعدم وجود

وال يفوتنا أن نذكر قطاعات تسمى بقطاعات على التنوع في حاسة الشم.

وظيفة واضحة له أم ال نعتبره خردة ونقول

االختيار المشترك ( )Co-optedوهي ال من المثير ان الفئران لديهم حوالي الفي

ان له وظيفة ثابتة.

تتجاوز  %0.5وتأخد وظيفة جديدة لكن ليس

النسبة الكبرى من الجينات الخردة تصنف لها عالقة بالبروتين.
ضمن ما يلي-:

جين نشط جعلوا حاسة الشم عندهم قوية
جدا مقارنة بالبشر الذين يمتلكون  400جين

هل هناك أدلة علمية على نسبة فقط! الغريب أننا نحمل في اإلجمالي 800

 %5جينات كاذبة ( )pseudogenesليس الحمض النووي الخردة؟

جين يمثلون حوالي  %3من الجينوم الخاص

لها أي وظيفة؛  %45جينات التسلسالت هناك االف األبحاث التي توثق الحمض النووي بنا لكن لسوء الحظ هناك  400جين فعال
القافزة (،)transposon sequences

الخردة ولسنا قادرين على ذكرهم كلهم طبعا

من بينهم فقط ،والباقي أصبح في عداد

وال وظيفة لها أيضاً؛  %9تسلسالت جينية لكن سأذكر بعضهم في المصادر وأذكر هنا الجينات الزائفة عن طريق الطفرات! أليس
فيروسية متدهورة ( degenerated viralبعض األمثلة:

من الخاطئ أن ترمى  400جين بهذا الشكل لو

 )sequencesوكذلك ليس لها وظيفة.

هناك دراسة قامت بها ليندا بك وريتشارد

كان هناك تصميم ذكي؟

هناك أيضاً %28 :مما يعرف بتسلسالت

اكسل عن مستقبالت الجهاز الشمي ووظائفه

األكثر إثارة للدهشة في جينات االستقبال

اإلنترون ( )intron sequencesوهي

أخذا بها جائزة نوبل في الطب سنة 2004

الشمي حسب الدراسة هو ليس المقارنة

قطعة من الدنا تنسخ عند تكوين الرنا

(وهذا الجزء خاص بمن يتسائل عن عدم بين جينات الفأر واالنسان بل جينات
كانون األوَّل 2018
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الدالفين .الدالفين كائنات تعيش في المياه

بالبالتيبوس او خلد الماء الكائن الذي يبيض

وعندها جينات استقبال شمي خاصة بالمواد

ويُرضع صغاره وعنده منقار مثل البط .هذا يدخل الرقم المطلوب أن يضاف له 5

الكيميائية تحت المياه ،لكن المفاجأة ان الكائن ليس لديه معدة ذات غدد هضمية
ليندا بك اكتشفت ان الدالفين عندها

مثل باقي الثدييات بل أن معدته تشبه

 -1ستظهر رسالة للعميل تطلب منه أن
 - 2العميل سيدخل الرقم
 - 3سيطلع ناتج جمع الرقم الذي أدخله

جينات استقبال شمي للروائح الطيارة بالون منتفخ مرتبط بالمريء فحسب .العميل على  5على الشاشة
(الروائح الموجودة على اليابسة)! كيف وهم

العلماء اكتشفوا أن هذا الكائن عنده جينات تخيل أنك تقوم بهذا العمل في  100سطر!

يمارسون كافة تفاصيل حياتهم تحت المياه ،لتكوين أنزيمات الغدد الهضمية في المعدة

 30سطر تكتب فيها كالم ليس له عالقة

يعني أنهم ال يصطادون في البر وال يخرجون

مثل باقي الثدييات بالضبط ،لكنها معطلة!! بالبرنامج .أيض ًا  20سطر تكرر فيها الرسالة 20

من المياه للبر حتى تكون عندهم الجينات

ونتسائل هنا ،أي مصمم سيعطي للكائن

هذه! الجينات هذه هي أيض ًا جينات زائفة

هذا معدة ليس لها وظيفة ثم يعطيه الناتج للعميل  40مرة وليس مرة واحدة .أوامر

وليس لها دور في حاسة الشم ،لكن األدهى

جينات تجعل للمعدة هذه وظيفة ثم يقوم

برمجية زائفة ليس لها أي عالقة بالبرنامج.

أنها تحمل نفس تسلسالت الحمض النووي

بتعطيل هذه الجينات! األمر أشبه بوضع

هل من المفترض ان تجعلك الشركة تكمل

مرة للعميل تخبره ان يدخل الرقم .ثم تظهر

لجينات الشم الموجودة عند الثدييات البرية .جهاز تكييف في السيارة لكن دون وضع غاز العمل فيها وأنت تعمل بهذه الطريقة؟

ردود أفعال معارضي التطور

ال غرابة في األمر لو كنت تتبع العلم

الفريون فيه!

والتطور ،ألن نظرية التطور تنبأت ان

األمثلة كثيرة على الجينات الزائفة التي معارضة التطور تعتمد على الميديا

الدالفين والحيتان لها سلف مشترك كان

تعد إحدى العناصر المكونة للحمض النووي واالعالم اكتر من البحث العلمي نفسه،

مثال هنا يعني منذ سبعينيات القرن الماضي عندما
يعيش على البر ،وهذا البحث الخاص بليندا الخردة ،ويمكننا بحق أن نسرد ألف ٍ
وريتشارد كان حائزاً على جائزة نوبل وقد دون توقف .الخالصة ان اكثر من  %90من ظهر مصطلح الحمض النووي الخردة كانت
أكد هذه الحقيقة .لكنك سترى األمر قريب ًا الحمض النووي لدينا ال يوجد له أي وظيفة او ردود الخلقيين أنه من الممكن أن نكتشف
لو كنت تؤمن بالخلق الخاص لكل كائن حي

نفع يذكر ما بين جينات زائفة ونسخ مكررة له وظيفة ولن يكون هناك في أي خردة  ،أو

على حدة ،ما هو المغزى والمعنى في وضع

من الحمض النووي وقطاعات ليس لها أي أن هذه الخردة من الممكن أن تكون ضمن

الجينات الزائفة هذه في كائنات بحرية وظيفة .لن نقول  %98بل سنترك الـ %8
بالنسبة لمن خلقهم؟

خطة الخالق (ال أدري أي خطة هذه) ويقول

التي هناك بعض الخالف حولها ونعتبرها آخرون أننا من الممكن أن نعدل عليها في

أضف أيض ًا لألمثلة :حوت العنبر والحوت مما له وظيفة.

الحمض النووي ،ولن نرد على األخير طبع ًا

الباليني ليس لديهم اسنان والتطور افترض مثال آخر سيفهمه المبرمجون بشكل جيد :لغباء الطرح.
ان لدى أجدادهم أسنان وقد تم تعطيل

نفترض انك تعمل في شركة ومطلوب منك

المهم أنهم دخلوا في طريق الحرب اإلعالمية،

الجينات المسئولة عن تكوين األسنان لديهم برنامج يضيف رقم  5على أي رقم يدخله حالما يظهر بحث يتكلم عن الـ  %8التي
وقد تم اكتشاف ذلك بالفعل ووجد العلماء

الشخص الذي سيستخدم البرنامج .الموضع

الجينات المسئولة عن تكوين األسنان ومثلما

المطلوب إعداده لهذه الخطوة يتم في  3التطور سقط وأنه خرافة وأنتهى!

توقع التطور حيث وجدوها معطلة!

سطور برمجة سواء بلغة الجافا او غيرها

األكثر

دهشة

على

االطالق

خاصة كالتالي-:
11

تكلمت عنها أعاله يردد معارضو التطور أن
في سنة  2003وتحديداً في مشروع انكود
( )ENCODEقام بعض العلماء بما يشبه

كانون األوَّل 2018
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11

الموسوعة للجينوم البشري وقد صرف على

العلماء لم يجمعوا على أن الحمض النووي

Pseudogenes

العمل ما يفوق الـ  400مليون دوالر! وقالوا

التنظيمي ( )regulatory DNAمن المحال

transcribed intron junk

سيكملون الموسوعة لالستفادة

أن تكون له وظيفة .بل على العكس إن

Highly Repetitive DNA

من أسرار الجينوم البشري ،وكان المشروع

غالبية العلماء يقولون طيلة النصف قرن

non-conserved Intergenic DNA

سيصبح رائع ًا لو بقي بعيداً عن تأثير

الماضي أن هذه القطاعات في الحمض النووي إضافة إلى تفسير بعض األمور الراسخة في

أنهم

اإلعالم ،حتى عام  2012لم يكن هناك نتائج من الممكن أن تكون لها وظيفة.

البيولوجيا مثل ال  ،Genetic loadكيف

قوية قد ظهرت .لم يكن هناك نتائج ألن يقول الري مورن استاذ علم الكيمياء الحيوي

ستفسره وليس هناك حمض نووي خردة؟

( ) Biochemistryفي جامعة تورنتو بكندا

الطفرات الكثيرة التي تظهر عند الجنين

ممولي المشروع قرروا التوقف عن تمويله.

كان البد أن تظهر نتائج تؤثر في اإلعالم تعليقا على هذا الكالم:
وتجعل الخلقيين األمريكان من دافعي

والطفرات الضارة ،أين كل ذلك وكيف؟

"لم يكن هناك وقت معين أجمع فيه لو كان لجميع الحمض النووي وظيفة وتتم

الضرائب ال يعترضوا عن سبب تمويل هذا العلماء حول أن الحمض النووي غير المشترك ترجمته النتاج بروتينات فإن الطفرات
المشروع .لكن الباحثين تكلموا بالحقيقة

في ترميز البروتينات هو خردة .لقد عرفنا الضارة ستُحدث كوارث .وبعد كل شيء البد

وأول ما صرحوا به أنهم قالوا أن  %80من

الحمض النووي التنظيمي منذ خمسين سنة

من الذكر أن هناك أجزاء في الحمض النووي ال

الحمض النووي اتضح أنه من الخردة وليس

والبحث الجديد ال يساهم بجديد في فهمنا

تتعدى  %6من الجينوم كان يتوقع العلماء

له أي وظيفة.

العام بل أنه يتسق مع عقود من عملنا.

ظهور وظيفة لها حتى قبل ظهور مصطلح

التصريح هذا جاء في الواليات المتحدة

الحمض النووي الخردة قبل أن يكون دلي ً
ال

الحمض النووي الخردة ويُمكن أن تظهر

معقل الخلقيين وأتباع الكنيسة من

على التطور فهو دليل ضد الخلق .وايمانك أبحاث تتكلم عن اكتشاف فائدة لها.

معارضي التطور والتكنلوجيا .ربما كان من بوجود مصمم او خالق عظيم سيكون منطقي
األفضل للباحثين لو صرحوا تصريح ًا آخر

أكثر مع التطور وليس مع الخلق الخاص الذي

بدالً من الحرب التي شنت عليهم وحول

يعد من الصعب جداً تفسير الحمض النووي

كلمة "وظيفة" التي ذكروها والتي يُمكن أن الخردة وفقه.
تبحثوا عنها في جوجل اآلن بعبارة (الحرب

ما الحكمة من وجود ماليين القطاعات في

حول كلمة وظيفة) ( The war on wordالحمض النووي غير ذات الوظيفة سوى
.)function

التكرار والنسخ (تخيل مقابلة عمل يطلبون

نعود إلى الفكرة األساسية ،هل أنكر علماء

منك فيها تكتب اسمك على ورقة  100مرة!)

المشروع وجود حمض نووي خردة؟ كال،

وجينات زائفة معطلة وفيروسات خاملة

هل هناك عالم واحد يقول أن للـ  %90من

وغيرها .لو أراد الخلقيون عايزين أن يثبتوا

الجينوم البشري وظائف بيولوجية؟ كال

خطأ الكالم هذا فالموضوع سهل جداً .فقط

هل هناك عالم واحد أنكر الجينات الزائفة

ائتونا بأبحاث تثبت أن ك ً
ال مما يلي له

والتكرار والتتابعات في الحمض النووي؟ وظيفة في كل قطاعات الحمض النووي:
كال ،فمن ذا الذي يقول أن "الحمض النووي

defective DNA transposons

الخردة" قد سقط؟ واألهم من ذلك ،فإن

DNA and Rna viruses
كانون األوَّل 2018
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ما هي الصالحية في اإلحصاء
)(Validity؟
المنهج العلمي

باسل قطان  -حلب

تمت صياغة مفهوم الصالحية من قبل

يتم الحصول على قياس مباشر للصالحية

العشوائية الختيار المشاركين.

كيلي ( ،1927ص  )14الذي ذكر أن االختبار تقييم صالحية االختبار

الظاهرية من خالل مطالبة الناس (في

صحيح إذا كان يقيس فع ً
ال ما يدعي أنه

هناك

يقيس .على سبيل المثال ،يجب أن يقوم

المستخدمة في تقييم صالحية اختبار ما يرونه .حيث يمكن المقيم استخدام مقياس

اختبار الذكاء بقياس الذكاء وليس شي ًئا آخر

(مث ً
ال استبيان ،مقابلة ،اختبار ذكاء ..وما إلى مشابه للتالي .مثالً:

(مثل الذاكرة).

الصالحية

فئتان

للصالحية

رئيسيتان

ذلك) وهما :المحتوى والمعيار.

الداخلية

والخارجية جدول يوضح أنواع مختلفة من الصالحية

()External and Internal Validity

 -الصالحية القائمة على المحتوى

االستبيان) بتقييم صالحية االختبار كما

 -1االختبار مناسب للغاية لغرض معين
 -2االختبار مناسب جداً لهذا الغرض
 -3االختبار مناسب

يمكن التمييز بين الصالحية الداخلية  -الصالحية القائمة على المعايير

 -4االختبار غير مالئم

والخارجية .وهي تتعلق بتقييم صالحية  -الصالحية الظاهرية :هل يبدو أن االختبار

 -5االختبار غير ذي صلة وبالتالي غير

دراسة أو عملية بحثية كما يلي :تشير يختبر ما يهدف الختباره؟

مناسب

الصالحية الداخلية إلى ما إذا كانت

 -الصالحية المتزامنة (concurrent

من المهم اختيار األشخاص المناسبين

التأثيرات المالحظة في إحدى الدراسات

 :)validityهل يقوم االختبار على أساس

لتقييم االختبار (مث ً
ال استبيان ،مقابلة،
اختبار الذكاء ..وما إلى ذلك) .على سبيل

ناتجة عن التالعب في المتغير المستقل مقياس موجود؟
اإلنشاء

الصالحية

(construct

( )independent variableوليس بعامل

-

آخر .بعبارة أخرى ،إن كان هناك عالقة

 :)validityهل يرتبط االختبار بالمبادئ بالفعل في وضع جيد للحكم على صالحيته

سببية بين المتغير المستقل والتابع في النظرية الضمنية؟
الصالحية

التنبؤية

المثال ،سيكون األفراد الذين يجرون االختبار
الظاهرية .كما يمكن لألشخاص الذين

(predictive

يعملون في االختبار تقديم رأيهم (مثالً،

الدراسة ذاتها.

-

يمكن تحسين الصالحية الداخلية من

 :)validityهل يتنبأ االختبار بكفاءة الحقة أرباب العمل ،مديري الجامعات ،أصحاب

خالل التحكم في المتغيرات الدخيلة ،بناءاً على المعايير ذات الصلة؟

العمل) .وأخيراً ،يمكن للباحث استخدام

باستخدام تعليمات موحدة ،وموازنة العداد الصالحية الظاهرية ()Face validity

أعضاء من عامة الناس ممن لديهم اهتمام

( ،)counter balancingوإزالة خصائص

يعتبر أقل مقياس دقيق للصالحية .إن بالتجربة (مثالً ،أولياء األمور ،السياسيين،

الطلب وتأثيرات المحقق (investigator

الصالحية الظاهرية تتضمن ببساطة ما المعلمين ..وما إلى ذلك).

.)effects

إذا كان االختبار سيقوم (بالقيمة االسمية) يمكن اعتبار الصالحية الظاهرية الختبار

تشير الصالحية الخارجية إلى المدى الذي بقياس ما يدعي.
يمكن فيه تعميم نتائج الدراسة في بيئات
أخرى (الصالحية اإليكولوجية) ،واألشخاص

ما بناءاً قوي ًا فقط إذا كان هناك مستوى

االختبارات التي يكون الغرض منها واضحًا ،منطقي من االتفاق بين الذين يقيمونه.
حتى بالنسبة للمستجيبين البسيطين،

تجدر اإلشارة إلى أنه يجب تجنب المصطلح

اآلخرين (صالحية السكان) وبمرور الوقت يقال أنها ذات صالحية عالية .وعليه ،فإن

"الصالحية الظاهرية" عندما يتم التقييم

(الصالحية التاريخية) .يمكن تحسين

االختبارات التي يكون الغرض منها غير

بواسطة "خبير" ألن صالحية المحتوى

الصالحية الخارجية عن طريق تعيين

واضح تكون صالحيتها منخفضة (،Nevo

( )content validityتكون أكثر مالئمة

التجارب في بيئة أكثر طبيعية وأخذ العينات

.)1985

حينئذ.
كانون األوَّل 2018
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إن وﺟود الصالحية الظاهرية ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن  "Personality Inventoryوتم تحميلها
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻘﯾس ً
ﺣﻘﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺗزم اﻟﺑﺎﺣث ﻗﯾﺎسه،

على مقياس االكتئاب .ألن معظم العينة

وﻟﮐنها تعني ﻓﻘط دور االختبار ﻓﻲ ﺣﮐم

المعيارية األصلية لالختبار كانوا مسيحيين

اﻟمقيميين وإن ﯾﺑدو أنه ﯾﻘوم ﺑذﻟك أم ال.

متدينين ،فإن المسيحي غير المتدين فقط

وبالتالي ،فإنه مقياس أساسي وصحيح

سيظن أن المسيح لن يعود .وبالتالي،

للصالحية.

بالنسبة لهذه العينة الدينية تحديداً ،فإن

إن أحد عناصر االختبار مث ً
ال "لقد فكرت مؤخراً هذا البند له صالحية عامة ،ولكن ليس له
في قتل نفسي" له صالحية ظاهرية واضحة صالحية ظاهرية.

كعنصر يقيس اإلدراك االنتحاري ،وقد يكون صالحية

اإلنشاء

فيها صالحية اإلنشاء كلما كان ذلك أفضل.
ومع ذلك ،ال توجد طريقة واحدة لتحديد
صالحية اإلنشاء .بدالً من ذلك ،يتم الجمع
بين طرق وأساليب مختلفة لتقديم صالحية
اإلنشاء اإلجمالية لالختبار .على سبيل
المثال ،يمكن استخدام تحليل العوامل
وطرق االرتباط.

الصالحية التزامنية (concurrent

()validity Construct

مفيداً عند قياس أعراض االكتئاب.

)Validity

ومع ذلك ،فإن اآلثار المترتبة على العناصر

تم اختراع مصطلح صالحية اإلنشاء من قبل

في اختبارات ذات صالحية ظاهرية واضحة كورنبول ( )Cornballو ميل ( )Meehlفي
هي أنها أكثر عرضة للتحيز االجتماعي عام  .1955ويشير هذا النوع من الصالحية
المرغوب .فقد يتالعب األفراد باستجاباتهم إلى المدى الذي يجسد فيه االختبار بنية أو
إلنكار المشاكل أو إخفائها ،أو تضخيم

سمة نظرية محددة ،ويتداخل مع بعض

السلوكيات لتقديم صور إيجابية عن

الجوانب األخرى للصالحية.

أنفسهم.

ال تتعلق صالحية اإلنشاء بالسؤال البسيط

من الممكن أن يفتقر أحد عناصر االختبار

والواقعي حول ما إذا كان االختبار يقيس

هذه هي الدرجة التي يتوافق بها االختبار
مع معيار خارجي معروف في وقت واحد (أي
يحدث في نفس الوقت) .إذا تم التحقق من
صحة االختبار الجديد عن طريق المقارنة
مع معيار موجود حاليًا ،فلدينا صالحية
متزامنة .في كثير من األحيان ،يمكن مقارنة
اختبارات الذكاء أو الشخصية الجديدة مع
اختبارات أقدم منها ولكن يجب أن تكون
مماثلة وبمصداقية جيدة.

إلى الصالحية الظاهرية ولكنه ال يزال إحدى السمات .بل يتعلق األمر بالسؤال الصالحية التنبؤية (predictive
يتمتع بصالحية عامة ويقيس ما يدعي المعقد حول ما إذا كانت تفسيرات نقاط )validity

أنه يقيسه .وهذا أمر جيد ألنه يقلل من

االختبار متوافقة مع شبكة اسمية تتضمن

الخصائص المطلوبة ويجعل من الصعب

مصطلحات نظرية ومراقبة (Cronbach

على المستجيبين التالعب بإجاباتهم.

.)1955 ،et Meehl

على سبيل المثال ،إن عنصر االختبار"أنا لكي نقوم باختبار صالحية اإلنشاء ،يجب
أؤمن بالمجيء الثاني للمسيح" سيعاني

علينا إثبات أن الظاهرة التي يتم قياسها

من انعدام الصالحية الظاهرية كمقياس

موجودة بالفعل .لذا ،فإن صالحية اإلنشاء

لالكتئاب (حيث أن الغرض من هذا البند غير

في اختبار الذكاء مث ً
ال تعتمد على نموذج أو

واضح).

نظرية الذكاء مثالً .فصالحية اإلنشاء تعني

لقد ظهر هذا البند في النسخة األولى من إثبات قوة هذا البناء لشرح شبكة من نتائج
اختبار مينيسوتا المتعدد األدوار للشخصية البحوث والتنبؤ بالمزيد من العالقات.
" The Minnesota Multiphasic

هذه هي الدرجة التي يتوقع بها االختبار
معيارًا سيحدث في المستقبل بدقة .على
سبيل المثال ،قد يتم إجراء توقع على
أساس اختبار ذكاء جديد ،حيث من المرجح
أن يحصل ذوي الدرجات األعلى في اختبار
الذكاء هذا على شهادات جامعية بعد عدة
سنوات ،لكنهم ما زالوا في سن الثانية عشر
عند إجراء االختبار .إذا تم استنباط هذا
التوقع فإن االختبار له صالحية تنبؤية.

كلما زادت األدلة التي يمكن للباحث أن يختبر
كانون األوَّل 2018
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ما هي الموثوقية في اإلحصاء
)(Reliability؟
المنهج العلمي

باسل قطان  -حلب

يشير مصطلح الموثوقية ( )Reliabilityبتقييم اتساق النتائج عبر العناصر داخل يجب إزالة أو إعادة كتابة أي عناصر في
في البحث النفسي إلى اتساق دراسة بحثية االختبار .بينما تشير الموثوقية الخارجية نصفي اختبار منفصل ذات ارتباط منخفض
معينة أو اختبار قياس معين .مثالً ،إذا إلى المدى الذي يختلف فيه القياس من

(مث ً
ال .)25. = r

كان الشخص يزن نفسه خالل اليوم ،فإنه استخدام آلخر.

طريقة تجزئة النصف هي طريقة سريعة

يتوقع أن يرى قراءة مماثلة .فالمقاييس تقييم االعتمادية

وسهلة لتحقيق الموثوقية .ومع ذلك ،ال

التي تقيس الوزن بشكل مختلف في كل مرة تقيم الموثوقية الداخلية بطريقة تجزئة يمكن أن تكون فعالة إال مع االستبيانات
ستكون قليلة الفائدة .وبشكل مماثل أيض ًا النصف ،فيما تقيم الخارجية بطريقة

الكبيرة التي تقيس جميع األسئلة التي

يمكن تطبيق ذلك على شريط القياس الذي االختبار واعادة االختبار ،وطريقة الموثوقية

تمتلك نفس البنية .هذا يعني أنه لن

يقيس البوصة ( )Inchesبشكل مختلف ما بين المقيمين ()inter rater

يكون مناسب ًا لالختبارات التي تقيس أشكاالً

في كل مرة يتم استخدامه .حينها لن يعتبر طريقة تجزئة النصف

مختلفة.

موثوقاً.

تقوم طريقة تجزئة النصف بتقييم االتساق على سبيل المثال ،يحتوي "اختبار مينيسوتا

إذا تم تكرار نتائج األبحاث باستمرار ،فيمكن الداخلي لالختبار ،مثل االختبارات النفسية المتعدد األدوار للشخصية" على مقاييس
االعتماد عليها .ويمكن استخدام معامل واالستبيانات .أي أنها تقيس مدى مساهمة فرعية لقياس سلوكيات مختلفة مثل
االرتباط ( )Correlation coefficientجميع أجزاء االختبار بالتساوي في ما يتم

االكتئاب ،الفصام ،االنطواء االجتماعي .لذا

لتقييم درجة الموثوقية .أي إذا كان االختبار قياسه.

فإن طريقة تجزئة النصف ليست طريقة

ً
موثوقا ،فيجب أن تظهر عالقة ارتباط يتم ذلك بمقارنة نتائج نصف االختبار مناسبة لتقييم الموثوقية في اختبار
إيجابية عالية.

مع النتائج من النصف اآلخر .يمكن تجزئة

الشخصية هذا.

وبالطبع ،من غير المرجح أن يتم الحصول االختبار إلى النصف بعدة طرق ،مثالً ،النصف االختبار وإعادة االختبار
على نفس النتائج بالضبط في كل مرة األول والنصف الثاني ،أو باألرقام الفردية تقوم طريقة اختبار وإعادة االختبار بتقييم
يتغير فيها المشاركون والحاالت ،لكن عالقة والزوجية .إذا كان نصفي االختبار يقدمان

االتساق الخارجي لالختبار .وتشمل أمثلة

االرتباط اإليجابية القوية بين نتائج االختبار نتائج مماثلة ،فإن هذا يشير إلى أن االختبار

االختبارات المناسبة االستبيانات واالختبارات

نفسه تشير إلى الموثوقية.

له مصداقية داخلية.

النفسية .فهي تقيس استقرار االختبار

هناك نوعان من الموثوقية ،الداخلية يمكن تحسين موثوقية االختبار من خالل بمرور الوقت.
والخارجية :تقوم الموثوقية الداخلية استخدام هذه الطريقة .على سبيل المثال ،يتضمن التقييم النموذجي إعطاء المشاركين
كانون األوَّل 2018
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نفس االختبار في مناسبتين منفصلتين .الموثوقية ما بين المقيمين

يالحظان "السلوك العدواني" لألطفال في

إذا تم الحصول على نفس النتائج أو نتائج تقوم طريقة اختبار وإعادة االختبار بتقييم الحضانة ،فإن كالهما لديه رأي شخصي خاص
مماثلة يتم إنشاء موثوقية خارجية .االتساق الخارجي لالختبار .يشير هذا إلى به فيما يتعلق بما يتضمنه العدوان .في
تتمثل عيوب طريقة إعادة االختبار في أنه الدرجة التي يعطيها مختلف المقيمون

هذا السيناريو ،من غير المرجح أن يسجلوا

يستغرق وقتًا طويلاً للحصول على النتائج .تقديرات ثابتة لنفس السلوك .يمكن

السلوك العدواني كما هو ،فالبيانات ستكون

بيك وآخرون )1996( .درس استجابات  26استخدام موثوقية ما بين المقيمين إلجراء

غير موثوقة.

مريضا خارجيا على جلستين منفصلتين المقابالت.

بينما عندما يتم تحديد فئات السلوك

للعالج بفارق أسبوع ،وجدوا عالقة بين  93.الحظ ،يمكن أن يطلق عليها أيضًا

العدواني ،فإن ذلك سيكون أكثر موضوعية

مما يدل على موثوقية عالية الختبار بيك الموثوقية ما بين المراقبين عند اإلشارة إلى

ويسهل تحديد متى يحدث سلوك معين.

األبحاث القائمة على المالحظة .هنا الباحث على سبيل المثال ،بينما يكون "السلوك

االكتئاب (.)BDI

هذا مثال على أهمية الموثوقية في البحث عندما يالحظ نفس السلوك بشكل مستقل العدواني" غير موضوعي وغير محدد ،فإن
ً
النفسي ،إذا لم يكن األمر
متعلقا بمصداقية (لتجنب التحيز) ويقوم بمقارنة بياناتهم.

"الدفع" يكون موضوعي ًا ومحدد .وهكذا

مثل هذه االختبارات ،فقد ال يتم تشخيص إذا كانت البيانات متشابهة ،فيمكن االعتماد

يمكن للباحثين أن يحسبوا ببساطة عدد

بعض

األشخاص

بنجاح

المرات التي يدفع فيها األطفال بعضهم

باضطرابات عليها.

كاالكتئاب مثالً ،وبالتالي لن يتم إعطاؤهم في الحاالت التي ال ترتبط فيها عالمات البعض خالل فترة زمنية معينة.
العالج المناسب.

المراقبين بدرجة كبيرة  ،يمكن تحسين

توقيت االختبار مهم .إذا كانت المدة الموثوقية من خالل:
مختصرة ،فقد يتذكر المشاركون المعلومات  -تدريب المراقبين على تقنيات المراقبة
من االختبار األول الذي قد يؤدي إلى تحيز المستخدمة والتأكد من أن الجميع يتفق
النتائج .أما إذا كانت المدة طويلة جدًا ،معهم.
فمن الممكن أن يكون المشاركون قد تغيروا  -ضمان تحديد وتعريف فئات السلوك
بطريقة مهمة قد تؤدي أيضًا إلى تحيز بشكل موضوعي.
النتائج.

على سبيل المثال ،إذا كان اثنان من الباحثين

كانون األوَّل 2018
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التوحد
هذا
المرض
الذي
يتجاوز
الحدود
علم النفس

سامي عادل البدري  -بغداد

يمكن وصف التوحد بأنه مرض يتجاوز

بدأت الكثير من الدراسات بالبحث عن

كيفية تأثير البيئة على التعبير الجيني

الكثير من الحدود :الحد بين الجين

أسباب بيئية ،ومرة اخرى وجدت الدراسات

( )gene expressionدون أن يؤثر

والبيئة ،وبين طب األعصاب والطب

الكثير منها ،جاعلة صياغة االستنتاج عن

على ترتيب الخريطة الوراثية .وتقوم

النفسي ،وبين العالج الدوائي والعالج

سبب المرض هذا أمراً غير محسوم.

البيئة بذلك من خالل عمليات مثل

السلوكي ،ثالثة حدود فاصلة خصصت

التوحد في عصر دراسات االرتباط على

الميثلة ( ،)methylationsواألستلة

Genome Wide

( ،)acetylationالتي تمارسها على أجزاء

لهم هذه المقالة.

نطاق الجينوم

الوراثة والبيئة

Association Studies

من الحمض النووي.

حين وصف التوحد الول مرة في اربعينات

في السنين العشرة االخيرة ،بينت

أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى

القرن العشرين جرى توجيه اللوم للتربية

دراسات االرتباط على نطاق الجينوم

حدوث ظواهر التخلق تلك  -الميثلة

النفسية كمسبب له .ثم صار واضح ًا في

(association

Genome

واألستلة  -في الحمض النووي لدى

الستينات من القرن العشرين بأنه مرض

 )studiesبان لحمضنا النووي العديد من

المصابين بالتوحد .على سبيل المثال،

وراثي ،لكن الدراسات بينت بأنه ال يتوارث

المواقع الكروموسومية ( )lociالتي يمكن

وجدت احدى الدراسات ان عينات من

بنمط مندلي ( )Mandelianبسيط،

لها ان تسبب المرض ،ولكل منها تأثير

أدمغة المصابين بالتوحد تظهر بداللة

وإنما يورث بنفس الطريقة التي تورث بها

صغير ،يتم حسابه بمثابة نسبة أرجحية

واضحة قلة في تعبير جين البروتين

الصفات المعقدة( .)١إن نسبة اصابة كال

( )odds ratioلكل أليل (.)allele

الرابط (مثيل سي .پي .جيMethyl ٢ .

التوائم المتماثلة بالتوحد تمتد من ٦٠

لقد صار من الثابت ان الكثير من األمراض

))MeCP2( 2 CpG binding protein

الى  ،٪ ٩٢وذلك اعتماداً على المقاييس

ال يسببها جين واحد فحسب بل عدد

( )٦الذي له دور في نمو التشابكات

السلوكية المستخدمة ،ولم تبلغ ابداً

من الجينات معا ،وذلك بتآزر الكثير من

العصبية (.)٧

نسبة  .)٢(٪١٠٠وفي حالة التوائم غير

المواقع الكروموسومية من أجل ذلك

فيما وجدت دراسة اخرى ان جين

المتماثلة يقدر معدل نسبة اصابة كال

(مثال  ٦٠موقع كروموسومي لداء الذئب

مستقبل االوكسيتوسين (oxytocin

التوأمين بنسبة ( ،٪٣تمتد من صفر إلى

االحمراري ،و ٥٦موقع كروموسومي لنخر

 ،)recetptor OXTRيكون مكتوم

 .)٣( )٪٣١رغم أن قابلية مرض التوحد

العظام) ( .)٥ومما يعقد الفيزيولوجيا

التأثير عبر الميثلة لدى العديد من مرضى

على االنتقال وراثي ًا تقدر ب  ،٪٩٠إال ان

المرضية أكثر هو ذلك المبدأ الذي

التوحد ( .)٨وكما هو معروف منذ عقود

ذلك ال يحصل ،على ما يبدو ،بسبب جين

يتطور حاليا المتمثل بعلم التخلق

ان االوكسيتوسين يشجع على السلوك

واحد ( .)٤ان المعلومات اعاله ال تكفي

()epigenetics

(إقرأ في العلوم

االجتماعي ،وقد جرت االشارة الضطراب

لنصل الى استنتاج قاطع بشأن المسببات

الحقيقية عن علم التخلق ،حسام زيدان

وظيفته في التوحد (.)٩

الوراثية للتوحد .وبناءاً على ذلك فقد

 15آذار  ،)2017حيث يشير علم التخلق الى

وبالطبع فإن هذه المثيلة واألستلة

wide
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للجينات تحدث بمسببات بيئية وهو ما

البعض بأن االضطرابات النفسية يجب

 -فروقات مهمة احصائيا في تشريح

يمنعنا بعد اليوم من القول بدقة بأن

ان يعاد تصنيفها كاضطرابات تصيب

المخيخ ،والفص الصدغي ،والجسم

التوحد مرض جيني بشكل كامل ،وأنه

الجهاز العصبي المركزي ،ويجري دمج

المخطط (.)١٦( )striatum

ليس بيئي ًا بشكل تام أيضاً.

تصنيفات االمراض العصبية والنفسية

 -يظهر لدى مرضى التوحد قلة في المادة

الطب النفسي وطب الجملة العصبية

معاً( .)١١أما اذا اردنا تعريف الحد بين

الرمادية ( )grey matterفي الفص

تصنف الحاالت العقلية من جهة،

هذين التخصصين من خالل االعراض،

الصدغي ،وفي المخيخ ،وكثرة في المادة

والعصبية من جهة اخرى ،في فصول

فسوف يربكنا وجود أعراض نفسية

الرمادية في الجسم المخطط (.)١٧

التشخيص

في الصرع ،وداء باركنسون ،والتصلب

 -كما أن هناك خمول في وظيفة الدماغ

النفسي .وقد أصبح من المتعارف عليه

المتعدد ( ،)multiple sclerosisوداء

االجتماعي لدى المصابين بالتوحد (.)١٨

طبي ًا أن يتم تعريف المرض العقلي

هنتنجتون ،ومتالزمة توريت ،و(داء النوم

لقد نجحت األبحاث في ايجاد ذلك رغم ان

بغياب االصابة العضوية .لكن ما هو

القهري  .)narcolepsyوعليه يعتقد

االمر ليس بهذه السهولة فالدماغ ليس

الشيء الذي تشير إليه كلمة (عضوي)

كثيرون بأنه ليس هناك خط فاصل بين

جسم ًا ثابت ًا ال يتغير ،وتسمى قدرة الدماغ

تحديداً؟ هل يقتصر ذلك على اإلصابات

طب الجملة العصبية والطب النفسي

على التعويض واعادة تنظيم نفسه

البنيوية التي تُرى في المفراس او في

(.)١٢

حسب التجربة باللدونة الدماغية (brain

الرنين المغناطيسي؟ هل تشمل بنية

يقتنع بعض آباء األطفال المصابين

 )plasticityاو اعادة تخطيط القشرة

البروتينات ،مثال بنية مستقبل لناقل

بالتوحد بان سبب مرض أطفالهم هو

الدماغية (،١٩( )cortical remapping

عصبي؟ هل تشمل اضطرابات الجينات،

سبب بايولوجي ،وهم على حق في ذلك،

.)٢٠

من اكثرها وضوحا مثل (الترايسومي)،

فاليوم يتوفر لنا الدليل بان الخلل يكمن

العالج السلوكي والعالج الدوائي

إلى أكثرها صغيرا (مثل كتم تأثير جين

في المشتبك العصبي (.)١٤ ،١٣

رغم اننا اليوم نعرف بأن التوحد مرض

بالمَيَث َلة)؟

ان بعض اجزاء الدماغ مسؤولة عن

دماغي بيولوجي بوضوح ،إال أنه ليس

يبدو أنه لم يد مقبوالً بعد االن أن نعرف

االنفعاالت ،واالدراكات ،واألفكار .ويطلق

هناك عالج ًا دوائي ًا فعاالً العراضه

الخط الفاصل بين الطب النفسي وطب

مصطلح الدماغ االجتماعي (social

االساسية حتى يومنا هذا ،فاألدوية

الجملة العصبية بوجود او عدم وجود

 )brainعلى الفص األمامي ،والصدغي،

النفسية يجري وصفها عادة لألعراض

االصابة العضوية .فالدماغ هو عضو

واللمبي ،حيث توجد الدوائر العصبية

السلوكية

المصاحبة

يتشارك فيه الطب النفسي والعصبي

المسؤولة عن المعرفة االجتماعية (.)١٥

للتوحد وليس لعرضيه االساسيين

سوية .وقد صار من المؤكد لنا اليوم

وهنا يظهر في ادمغة المصابين بالتوحد،

المتمثلين بمشكلة التواصل الكالمي

أن العقل موجود في الدماغ( .)١٠ويرى

مقارنة بالعينات الضابطة:

واالجتماعي( .)٢١ترينا دراسات حديثة ان

مختلفة

من

كتيبات
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 ٪٤٠-٢٧من الشباب الذين يعانون من

ووجدت الكثير من المراجعات المنهجية

فريق عالجي كبير يضمن اطباء نفس،

التوحد يتلقون وصفات ألدوية نفسية

( )systematic reviewان هذا النهج

اطباء جملة عصبية ،وأطباء أطفال .لقد

وقدرت الدراسات ان هذه النسبة عالية

العالجي فعّال ( .)٢٧ ،٢٦ ،٢٥ان طريقة

صار علينا في القرن الواحد والعشرين،

(.)٢٢

لوڤاس هي برنامج يطبق في البيت وقبل

ما دامت الحدود بين الجين والبيئة،

العالج السلوكي للتوحد

الدخول للمدرسة .ويتضمن  ٤٠ساعة في

الطب النفسي والعلوم العصبية ،العالج

بحثت دراسة مؤخرا في السند الدليلي

األسبوع ولمدة سنتين ،ويتطلب الكثير

السلوكي والتغيير البيولوجي ،حدودا

( )evidence baseلثمانين تدخل

من الوقت ،والمال ،والجهد .يبدو ان

ضعيفة ،ان نعمل اكثر كفريق واحد،

عالجي نفسي موجود اليوم وتبين ان

التدريب النفسي الكالمي يمكن ان ينهي

رافعين تلك الحدود المتيبسة التي تفرق

بعضها يفتقر للدليل على فعاليته،

ضمور فعالية الدماغ االجتماعي (.)٢٩

بين التخصصات العلمية المختلفة،

فيما تعد األدلة على البعض اآلخر

أال يبدو من المثير أن نجد بأن عالج ًا

ألن الحقيقة دائما ما تتجلى في الصورة

من هذه التدخالت (أساليب المعالجة

سلوكياً ،يمكنه أن يسبب تغيراً

النهائية الكلية.

النفسية) أدلة ضعيفة( .)٢٣ان المشكلة

بيولوجياً؟ مؤدي ًا إلى تحسن أحد اعراض

في تقييم هذه التداخالت هو النطاق

التوحد األساسية ،الشيء الذي فشلت كل

المحدود للمخرجات التي يتم قياسها (على

العالجات البيولوجية ،ليومنا هذا بأن

سبيل المثال بعض العالجات تدعي انها

تفعله.

تحسن المهارات االجتماعية ،لكنك حين

االستنتاج

تقرأ البحوث عن ذلك ستجد أنه ال يوجد

ان التوحد مرض بيولوجي مع قابلية

اتفاق على تعريف مصطلح (المهارات

عالية جدا لالنتقال بالوراثة ،رغم ذلك

االجتماعية) ،وفي بعض الدراسات نجد

فان عالج أعراضه األساسية ليس

ان العينة صغيرة تبلغ حتى اقل من

بيولوجيا .يجب ان يشجع آباء األطفال

عشرين في بعضها.

المصابين بالتوحد على ان ال يسمحوا

باستخدام معامل الذكاء ،الـ (،)IQ

باإلكثار من استخدام االدوية الطفالهم،

سيصبح واضح ًا بان التدخل السلوكي

ويجب ان يتم تقديم الشروحات حول

المكثف المبكر (early intensive

اهمية العالج السلوكي لهم .ان العالج

 )behavioral inteveionالذي طوره

االساسي يجب ان يكون التدخل النفسي

لوڤاس ( )lovaasفي الثمانينيات من

الذي يقدمه علماء نفس متدربون

القرن العشرين هو عالج فعال (.)٢٤

ومعالجو نطق ،الذين يجب دمجهم في
كانون األوَّل 2018
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منظمة الصحة العالمية تدعم الخرافات

الطب البديل

هاني حبيب  -دمشق

ستيفن نوفيال (اكتوبر ،)2018 -أعلنت

المقال هو الغضب الذي ينبغي أن يشعر

أيضًا أن أصل األوبئة كان بسبب تعفن

منظمة الصحة العالمية ( )WHOعن

به أي شخص يهتم بصحة الناس ولديه

المواد العضوية" ،ومثل المعتقدات

النسخة رقم  11من التصنيف اإلحصائي

نظام رعاية صحية مشروع [ال أن يكون

البائدة حول أخالط الجسم األربعة

الدولي لألمراض والمشاكل المتعلقة

المقال الصادر عن نيتشر بالشكل غير

(" )Four humorsتقسم الجسم إلى

بالصحة ( .)ICDوفي فصل جديد مثير

المتزن الذي صدر عنه وكما في األمثلة

أربعة أنواع من السوائل الدم ،والصفراء

للجدل قاموا بضم أساليب التشخيص

التي سنذكرها أدناه وكأنه يستحسن

ذات اللون األصفر ،والصفراء ذات اللون

الطبي األوروبي التقليدي ،باالعتماد على

طرق العالج الزائفة هذه].

األسود ،والبلغم ،وهي المسؤولة عن

زيادة الصفراء والركودة الدموية!

يعادل الطب الصيني التقليدي ممارسات

صحة اإلنسان" (تعرف على مزاعم

تشير هذه التشخيصات إلى الطب

تشبه الحجامة في الشرق .ويعطي مقال

الفرضيات األربعة في مقال العلوم

الجالينوسي (،)Galenic medicine

نيتشر تعريف موجز عنه:

الحقيقية حول الطب الشعبي اإليراني،

الذي يبلغ عمره حوالي  2000عام والذي

يستند الطب الصيني التقليدي على

حسين غالب  8آب  ،)2018ومثل العفاريت

هيمن على الطب* لمدة  13قرنًا.

نظريات حول طاقة تشي ( ،)qiوهي

الذين تم تشخيصهم من قبل ثيودوريك

تشتمل العالجات في كثير من األحيان

طاقة حيوية ،والتي يقال أنها تتدفق

اليوركي (( )Theodoric of Yorkقصة

على إخراج الدم في المنطقة المصابة

ضمن قنوات تسمى مسارات الطاقة

كوميدية حول حالق يستخدم تقنية

الفحوصات

( ،)Meridiansوهذه القنوات تساعد

زائفة تتضمن إراقة الدماء لشفاء

التقليدية ،والتي قد تتضمن تحلي ً
ال

الجسم في الحفاظ على الصحة .والوخز

األمراض) .في الحقيقة ال توجد "قوة

مفص ً
ال عن لون البول.

باإلبر يمثل نوع ًا من اآلليات الزائفة التي

حياة" غامضة بأي اسم ،إن هذا المفهوم

منظمة الصحة العالمية تضمن الطب

تتبع هذا المفهوم ،حيث تثقب اإلبر

يفتقر ألي دليل ،وال يوجد أي سبب في

الجالينوسي في أحدث تصنيف طبي

الجلد للوصول إلى أي نقاط من مئات

فهمنا الحديث لعلم الحياة يجعلنا نقوم

لألمراض! الباحثون سيتتبعون هذه

النقاط الواقعة على مسارات الطاقة

بمجرد التفكير بفرضية كهذه .نقاط

الطرق ،والمرضى سيلجأون لها بشكل

حيث يمكن إعادة توجيه تدفق تشي

الوخز باإلبر أيضًا ال وجود لها ،وليس

أسهل بالتأكيد وبأسعار أقل ،وستغطي

الستعادة الصحة .ويُزعم أيضًا أن هذه

هناك حتى أي نظرية فيزيولوجية أو

العالجات

العالجات ،سواء الوخز باإلبر أو العالج

تشريحية تدعمها .ال ينبغي أن يكون أي

هذه! إال أن هناك تعديل صغيرٌ على

باألعشاب ،تعمل على إعادة توازن

من هذه األمور مفاج ًئا .فقد تم تطوير

هذا ،فمنظمة الصّحة العالمية قامت

القوى المعروفة باسم "يين ويانغ".

مفاهيم تشي ويين ويانغ قبل فترة

بدعم الطب الصيني التقليدي ()TCM

المشكلة في تأسيس نظام كامل للطب

طويلة من تطوير أساليب العلم الحديث،

أيضاً ،وليس الطب الجالينوسي فحسب،

قائم على نظام التشي هي أن تشي

وقبل وجود أي فهم حقيقي لجسم

ً
فظاعة
في خطوة ال تقل هي األخرى

غير موجود مثله مثل الـ (")Miasms

اإلنسان أو طبيعة المرض الحقيقية،

وانعدام العلمية.

نظرية المياسما أو الوبالة وهي فرضية

وإن استمرار هذه األفكار في العصر

كما تم نشر مقال في مجلة ()Nature

طبية عفا عليها الزمن رأت أن األمراض

الحديث هو إهانة لكل ما أنجزناه.

ناقش هذه الخطوة لكنه لألسف مليء

مثل الكوليرا ،والكالميديا ،والطاعون

مرة

بمعلومات غير متوازنة .مالم يُالحظ في

تنتج بسبب "الهواء الفاسد" .وترى

( )Natureبالتحدث عن الفرق بين

والتطهير،

شركات

وتستند

التأمين

إلى

تكاليف

كانون األوَّل 2018
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مقال
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الطب الصيني التقليدي والطب الحديث:

( )ketoacidosisاختالط في الحاالت

وممارساته" .وشددت على أن الهدف

على سبيل المثال ،تتميز "متالزمة

الشديدة غير المضبوطة من المرض)

من االستراتيجية هو "تعزيز االستخدام

الهدر والعطش" (wasting thirst

والذي يسبب سمية عالية في الدم .ومع

اآلمن والفعال للطب التقليدي من

 )syndromeبالجوع المفرط وزيادة

عدم تلقي مريض السكري لإلنسولين

خالل تنظيم منتجات الطب التقليدي

ُ
ويفسر ذلك "بالعوامل التي
التبول،

تقود سلسلة األضرار هذه إلى الوفاة

وممارسيه وممارساته ودمجها في النظم

تستنزف سوائل يين ( )yinفي الرئة أو

خالل أسابيع معدودة**.

الصحية ،عند االقتضاء".

الطحال أو الكلى وتولد النار والحرارة في

هذه حالة طبية خطيرة للغاية ،إذا

إن العمل على تنظيم العلوم الزائفة

الجسم" .على أساس تلك المالحظات،

لم يتم عالجها يمكن أن تؤدي إلى

غير مفيد بل إنه يضفي الشرعية عليها.

يمكن لألطباء معرفة كيفية عالجهم.

مضاعفات خطيرة وحتى الموت .إن

حيث أنه ال يمكن ضمان الجودة دون

من المحتمل أن يكون المريض ،الذي كان

فهمنا الحديث يكفي لعالج اآلليات

مقياس موضوعي للسالمة والفعالية،

سيتم تشخيصه على أنه مريض سكري

المحددة للمرض ،ولتقليل مستويات

وهذا المقياس يفتقر له الطب الصيني

من قبل طبيب غربي ،سيوصف له الوخز

الجلوكوز في الدم وتجنب اختالطاته

التقليدي [أو الطب الجالينوسي] .حيث

باإلبر ،والمقويات المختلفة والكيّ-

الخطيرة .فيما ال يستند تفسير الطب

إن التّنظيم الفعّال ومراقبة الجودة

حيث يقوم الممارسون بحرق األعشاب

الصيني التقليدي لهذه األعراض على أي

ال يتوافق مع األساسات غير العلمية

بالقرب من جلد المريض .كما يوصى

معرفة حقيقية ،ولكن على هراء خرافي

للرعاية الصحية .وكما تشير المقالة

بتناول شاي السبانخ والكرفس وفول

ال عالقة له بالواقع .إن عالجات الطب

أيضًا فقد تم حصر اللجنة المخصصة

الصويا وأطعمة "التبريد" األخرى.

ً
إطالقا،
الصيني التقليدي غير فعالة

لتطوير الفصل حول الطب الصيني

فض ً
ال عن الطريقة التي وصف بها مرض

ألنها ال تعالج أي سبب حقيقي.

التقليدي بشكل أساسي في مجموعة

السكري بالتسمية القديمة التي كانت

تُؤيد منظمة الصحة العالمية اآلن

من التقاليد المختلفة (الكورية مقابل

ترتكز على كونه مرض يتضمن العطش

انتشار عالجات سحرية مبنية على الهراء

اليابانية مقابل الصينية) تتجادل مع

فحسب فإن هناك مخاطر أخرى كبيرة

لعالج حاالت طبية حقيقية وخطيرة

بعضها البعض حول األولوية دون وجود

في مرض السكري ،حيث أن السكري

لدينا لها عالجات فعالة تعتمد على

أي أدلة -علمية -تساعد على حل

يتضمن تراكم الجلوكوز في الدم إلى الحد

العلم .يفعلون ذلك باسم "التغطية

الخالف.

الذي يسبب أضراراً مستديمة في األوعية

ذلك

الدموية

الشعرية،

ويسبب

ارتفاع

الصحية

الشاملة"،

ويب ِّررون

وقد تم تناول جزء من سبب هذه الخطوة

بالمراوغات المعتادة:

المؤسفة من خالل المقالة ،لكن المؤلف

السكري وخروجه عبر الكلية دورة من

ردًّا على استفسارات مجلة (،)Nature

ال يقودنا في الحقيقة إلى اآلثار المترتبة:

العطش والجفاف باإلضافة للجوع بسبب

قالت منظمة الصحة العالمية إن

وينطبق دعم منظمة الصحة العالمية

انخفاض في طاقة الجسم لعدم قدرة

استراتيجيتها للطب التقليدي " تقدم

على جميع األدوية التقليدية ،لكن

الجسم على استقالب السكر ،ويؤدي

إرشادات للدول األعضاء وأصحاب المصلحة

عالقتها بالطب الصيني ،ومع الصين،

ذلك تباعًا إلى أضرار في الكلية ونزول

اآلخرين لتحقيق التنظيم والتكامل

نمت بشكل خاص خالل فترة مارغريت

سريع في الوزن مصحوب بما يعرف

فيما يخص سالمة وجودة منتجات

تشان ( ،)Margaret Chanالتي أدارت

بالحماض الكيتوني السكري (Diabetic

المكمِل وممارسيه
الطب التقليدي و
ّ

المنظمة من عام ( )2006حتى عام

كانون األوَّل 2018
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(.)2017

المستقبل ذلك الفشل المخزي على ما

تبذل الصين الكثير من الجهود للترويج

هو عليه.

للطب الصيني التقليدي ،لالستيالء

مالحظات

على جزء كبير من سوق السياحة

*أشار المقال األصلي إلى أن الطب

الطبية .قضت تشان بشكل أساسي 11

الجالينوسي كان مهيمن ًا على مفاهيم

عامًا كرئيس لمنظمة الصحة العالمية

الطب في الغرب لمدة طويلة ،وفي

التقليدي،

الواقع لم يكن ذلك مقتصراً على الغرب

وهذا هو نتيجة عملها .في رأيي ،هذه

بل على الطب الشرقي في الحضارة

استغالل للنفوذ.

اإلسالمية أيض ًا وقد حذفنا عبارة

إن منظمة الصحة العالمية تسيء بهذا

(الغربي) التزام ًا بالدقة العلمية وأشرنا

الشكل إلى شعوب العالم وتنتهك الهدف

لذلك في هذه المالحظة التزام ًا بما ذكر

الذي أُسست من أجله ،فهي قد تم

في المقال األصلي.

تأسيسها لرفع جودة الرعاية الصحية

** تم تعديل الجزء المتعلق بمرض

وتحسين الوصول إليها في جميع

السكري عن المقال األصلي وشرحه

أنحاء العالم .إن ترويج العلوم الزائفة

بشكل أكثر دقة.

لتشجيع

الطب

الصيني

وخرافات ما قبل عصر العلم سيكون لها
تأثير معاكس ،وهذا فشل حقيقي على
جميع األصعدة.
في حين أن هناك الكثير من منتقدي
هذه الخطوة ،إال أن أصواتهم ال يبدو أن
لها أي تأثير .هذه يجب أن تكون فضيحة،
ويجب أن يكون هناك غضب صارخ على
هذا المخالفات .اآلن إن الطب الصيني
التقليدي ليست أكثر من عملية احتيال
ضارة تختبئ وراء ثقافة تقليدية.
وبدلاً من أن تقوم منظمة الصحة
العالمية بالكفاح من أجل الرعاية
الصحية المناسبة للمواطنين الصينيين،
وجميع الناس ،وحمايتهم من االستغالل
الخاطئ للرعاية الصحية ،تقوم بتصدير
هذا االستغالل إلى العالم.
ال يسعني إال أن آمل أن يرى جيل
كانون األوَّل 2018
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الموت
بسبب
التفكير
فقط؟

فكر باألمر
مرة أخرى
علوم زائفة

عمر المريواني  -بغداد

يتداول كثيرٌ من المعجبين بالخارقية

ما شئت في المصادر األكاديمية ولن تجد

بها مطلق ًا في بلداننا أو أزماننا أو طيلة

والتأثيرات النفسية غير المنطقية

قصة كهذه .وهكذا الحال مع جميع

حياتنا أو حياة آبائنا .ومن الواضح أن

قصة مفادها أن "تجربة" علمية جرت

إصدارات القصة في مصادرها الصحفية

قصص ًا كهذه ليست قصص ًا حقيقية

في أمريكا (أو في أي دولة أخرى بحسب

أو العلمية ،لن تجد سوى قصة متغيرة

فنحن لسنا كائنات أخرى حتى نحتاج

شخص سيُحكم
الرواية) وتضمنت إخبار
ٍ

خالية من الثوابت حول مكان الحادثة أو

لمعرفة طرق غريبة بهذا الشكل للوفاة

باإلعدام أنه سيعدم عبر تفريغ دمه،

التجربة ،اسم الشخص ،تاريخ الحادثة أو

دون أن تحدث في محيطنا الزماني

وطبع ًا تختلف القصص فتارة يقال إنه

التجربة أو أي تفاصيل أخرى.

والمكاني مطلقاً.

عرض عليه شي ٌء ما ليقبلبذلك وتارة

يروي الكاتب البريطاني بول سميث

أن النازيين كانوا هم الذين يقومون

( )Paul Smithفي كتابه (األساطير

يبقى هناك أمرٌ واحد وال يُمكن أن

بالتجربة وإلى غير ذلك من القصص.

األكثر شراً) ()Nastier Legends

يحتسب على الموت بسبب التفكير ،وهو

وافق الرجل وجرى تركيب معدات سحب

أحد إصدارات القصة ويتضمن سرداً

السكتة القلبية ،لكنه غير مرجح تمام ًا في

الدم منه وأغمضت عيناه وغطي رأسه

أكثر موضوعية ،بأن طلبة من جامعة

هذه الحوادث ،فصاحب الثالجة والشخص

وأوهم أنه يتعرض لسحب الدم ،ثم مات

بيرمنغهام حاولوا خداع أحد مساعدي

المتجه لإلعدام كلهم كانوا قد مروا

الرجل بعد نصف ساعة ،لكن في الواقع

المختبر ثم أظهروا له أنهم قطعوا رأسه

بالخوف على نحو تدريجي وليس بشكل

لم يكن الرجل قد تعرض ألي سحبللدم،

وما فعلوا سوى أنهم مرروا مندي ً
ال رطب ًا

صدمة فائقة .أما قصة عامل المختبر

بل إنه مات بسبب تفكيره بالموت!

على رقبته ،فمر بحالة عصبية ومات.

فلماذا يتخيل الرجل أص ً
ال أنه سيقتل

إصدارات أخرى لهذه القصة منها أن رج ً
ال

طبع ًا ال وجود لقصة من هذا النوع في

ولو كان يتوقع ذلك فسيكون ذلك أيض ًا

دخل في الخطأ إلى آلة تجميد ،وخوف ًا

تاريخ الجامعة أو األخبار المروية عنها.

على نحو تدريجي وهذا ما تفترضه أساس ًا

من الموت من التجميد فقد مات الرجل

يكمل سميث القول بأن القصة لها

فكرة (الموت بسبب التفكير).

رغم أن اآللة لم تكن تعمل .وأيض ًا إصدارٌ

إصدار آخر يعود للقرن التاسع عشر

آخر قديم للقصة بأن رج ً
ال قيل له أنه

ولكن في جامعة أبردين (وطبع ًا دون

سيُقطعُ رأسه ،فحزت رقبته بخفة دون

أدلة) مع تغييرات في القصة بأن الذي

إحداث قطع بينما عُصبت عيناه وغطي

قتل كان حماالً ،ويقول سميث أن جذور

رأسه فمات ايض ًا من التفكير ،وهذا األخير

القصة تمتد إلى قصة إيطالية مشابهة

في الحقيقة ما هو إال إصدار آخر للرواية

من القرن السادس عشر حول مهرج[.]1

األولى.

طبع ًا الظواهر الحقيقية التي تحدث

نأتي إلى األدلة .حسناً ،لم تجر أي تجربة

لنا نحن البشر وخصوص ًا أسباب الوفيات

علمية بهذا الشكل على أي عملية إعدام،

ال تحتاج إلى هذه القصص المفبركة

انتهت القصة هنا .حاول أن تبحث بقدر

والمشتقة من بعضها والتي ال نسمع
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أشياء تحميك من الجن؟
وهل هناك جن أص ً
ال؟
خرافات

آخر الصيحات في نشر وتعزيز الخرافة هي قراءة التمائم والتعاويذ

حيث يسكب في مداخل األبواب أو يسكب

التعامل معها بإسلوب "هل تعلم؟" ،حيث من الجيد أن هذا الجزء ال يشمل الكثير من

بشكل دائري حول مكانٍ ما لحمايته ،ويبدو

يبدو أن األمر أصبح قضية مسلم بها ،وجود الممارسات المكلفة وأنه مضيعة للوقت

جلي ًا أن هناك عالقة ما بين قيمته لدى

كائنات وهمية غير مرئية وغير قابلة فحسب دون المال .ومن الجيد أيض ًا أن

تلك الشعوب وبين مفهومه السحري في

للقياس والمالحظة بأي طريقة تعيش معنا ،معظم ما هو منشور في االنترنت باللغة

الحماية من األرواح الشريرة.

الجن كائنات مصنوعة من النار (لكنها ليست العربية حول مكافحة الجن يتضمن قراءة

كما أن الملح له أهمية مشابهة لدى العرب

حارة وال يُمكن كشفها بأي جهاز حراري) وهم نصوص مقدسة أو تعاويذ (رقى) .هذا الجزء

فيقال في يومنا "زاد وملح" ،وهو يعد رمزاً

موجودون في عالمنا رغم كونهم غير ماديين ايض ًا يُشار له بإسلوب هل تعلم مثالً" :هل

للوفاء فيقول العرب قديم ًا "ملحه على

وليس لهم وجود مادي لكن يُمكن أن نسمع تعلم أن قراءة الدعاء الفالني يقيك من

ثوبه"[ ]2في إشارة لفاقد الوفاء حيث أنه إذا

أصواتهم وأن يقومون بتحريك األشياء! تلك الجن ليوم كامل؟".

ما قام سقط الملح من ثوبه ،أي أن وفاءه

هي الخرافة األكثر شهرة في بالد عديدة الملح

مرهون بمجلسه ذاك .وفض ً
ٌ
ال عن ذلك فقد

وهي تختلف بين الشرق والغرب في كونها :يظهر لنا "استخدام الملح للحماية من الجن"

يكون لدور الملح في حفظ األطعمة قيمة

أشباح ،أرواح شريرة ،أرواح ألشخاص ميتين أن الخرافات قابلة للتداول بين الشعوب

إضافية أخرى .لكنه مع ذلك لم يكتسب

تحوم في المكان بحسب الديانة والمعتقد ،في عصر التكنولوجيا بشكل مغاير عما كان

تلك القيمة السحرية كما عرفنا عن موروث

لكن يصدف أنها غير موجودة إال لمن يؤمن عليه في الماضي .يذكر موقع مركز التحقيق

الخرافات لدى العرب.

التشكيكي ( )CSIأن أصل هذه الخرافة

اليوم وحين نرى أن هناك مواقع عربية أو

آخر الصيحات لتعزيز هذه الخرافة هي اسلوب حول سكب الملح ( )Spilt Saltفي الشعوب

صفحات فيسبوك تتداول تأثير الملح في

ال "هل تعلم بأن أكل التمرات األوربية يرجع للقيمة المرتفعة للملح في
"هل تعلم" ،مث ً

الحماية ،فإننا نعلم أن التواصل الثقافي

بعدد فردي يحمي من الجن؟" حيث نرى الماضي وأنه كان في فترة من الفترات في

عبر االنترنت وعبر هجرة العرب إلى الغرب

أخباراً ومقاالت حمقاء ومنشورات فيسبوك الدولة الرومانية بمثابة العملة التي يتقاضى

صار له دور في استيراد تلك المفاهيم

تحصد اإلعجابات والمشاركات وإعادة االرسال بها الجنود رواتبهم ،ومن أهميته في النظام

الخرافية وإسباغ قيمة تقليدية عليها ،رغم

وهي تتكلم بهذه الطريقة المسلم بها عن الغذائي وقلة وجوده فإنه اكتسب أهمية

أن الموضوع ال وجود له في الثقافة العربية

األمر .ونحن ال نتكلم بهذا األمر ألننا نرغب معينة[ .]1ونظراً للجهل الطبي فإنه قد

أو الدين اإلسالمي.

بمعاكسة المعتقدات الشعبية والدينية ،يكون بالنسبة للناس ذوي التفكير السحري

طبع ًا إن مناقشة األمر من حيث تفنيده

لكن هناك أضرار شخصية واقتصادية ناتجة السائد في وقتها ذو مفهوم أشبه بمفهوم

ال حاجة لها نظراً لسخافة الطرح وكونه

بها!

من هذه المعتقدات.

البركة لدى العرب.

خرافة مركبة ،تتكون من تأثير سحري وهمي

أشهر الخرافات التي نسمعها اليوم بإسلوب لكن وبمرور الزمن صار الملح في الثقافات

للحماية من شيء وهمي آخر وهو الجن .لكن

األوربية رمز للحماية من األرواح الشريرة

مؤخراً كان األمر يُناقش كأنه ضرب من

"هل تعلم؟" تشمل:
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كثيراً من المنشورات الخرافية والمقاالت

التجارب العلمية ،ويناقش أيض ًا بطريقة

طقسية إلى أداة لها وظيفة خرافية أخرى.

"هل تعلم".

ومن هنا نرى كيف أن التعاطي الثقافي حول تأثير أعشاب معينة .لكن دور األعشاب

أكل تمرات بعدد فردي

مع الخرافة يتمتع بالمرونة الكافية لتدوير

أحد أشهر المنشورات في الفيسبوك من حيث

المصطلحات واألدوات وتوظيفها لرسم صورة على كافة مجاالت العلوم الزائفة والخرافات

كثرة الحصول على المشاركات كان يتضمن

تتالئم مع العقل السحري أو العقل المؤمن وترتبط بتجارة ضخمة تؤسس لها دول

العديد من الخرافات ومن ضمنها "هل

بالخرافات في العصر الحديث .قد ترى في كالصين وتستهلكها شتى الدول المتخلفة

تعلم أن الجن يبتعد عنك يوم ًا كام ً
ال إذا ما

إعالن حول مشروب معين صوراً توحي في العالم.

أكلت عدداً فردي ًا من التمرات" ،صيغة طرح

بالعطش والحر والمشروب البارد .وبنفس

الخرافة تجعل القارئ غير العارف بعالمنا

الكيفية فإن معدات الدجال الحديث صارت

أن الجن هم أشبه بالذباب أو الحشرات واننا

تتطلب مفردات تتالئم مع صورته في

ال يقتصر على هذا المجال فحسب بل تهيمن

بحاجة لما يحمينا منها بشكل فعال ،حسن ًا اإلعالم واألفالم التلفزيونية.
كل عدداً فردي ًا من التمرات وستضمن

وال ننفي أو نستبعد وجود دور تجاري مهم

التخلص من هذه الكائنات.

لترويج أنواع معينة من البخور ،مث ً
ال دخلت

البخور

الى الثقافة العراقية مادة الحرمل التي

يعرف العرب البخور فيما مضى بالعود ،لكن تستخدم لدى الدجالين وبين أوساط الناس
ليس في الثقافة العربية الضاربة في القدم

المؤمنين بالخرافة والتي لها تأثيرات تخدير

بل في الوقت الذي صارت فيه التجارة مع

خفيفة ،وهي تندرج تحت نفس تصنيف

الشرق أكثر رواجاً ،وصار يعد من سلع الترف

البخور وقد تعد نوع ًا منه .كما أن لبعض

التي يستخدمها الناس لتعطير الجو .لكن

أنواع المواد المحترقة مثل الحرمل تأثيرات

للبخور استخدام شائع في الطقوس الدينية

واضحة على الجسد بسبب طبيعة ما يحترق،

لدى أديان وشعوب عديدة قد تكون هي

كما في المكونات الموجودة في الحرمل والتي

السبب في إسباغ ذلك األثر الذي نراه اليوم

تزيد من افراز الدوبامين[.]5

عليها في تجارة الخرافة في بالد العرب .خلطات األعشاب
حيث يقال إنها كانت تستخدم لدى قدماء

وأخيراً فإن األعشاب تنال هي األخرى دورها

المصريين[ ]3وأنه يستخدم لدى اليهود[،]4

في الترويج بالطرق الحديثة وكأنها موضع

ولدى شعوب الشرق في المعابد.

للتجارب العلمية على الجن ،وأن هناك

إذاً فلألهمية الدينية هنا دور في االستيراد

مختبرات تضع الجن في أقفاص ثم تختبر

غير المباشر لهذه الخرافة أو تحويرها من أداة

األعشاب عليهم .هذا ما يجري عندما نقرأ
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هل هذا علم؟ حقيبة الكشف عن
العلوم الزائفة للعالم كارل ساغان
المنهج العلمي

هاني حبيب  -دمشق
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جيمي هيل (أكتوبر )csicop.org ،2018
العلم مقنع ،وهو يجب أن يكون كذلك؛ فهو
أفضل كاشف للواقع .لكن ما يظهر على أنه
علم غالبًا ،قد ال يكون كذلك .يدرك مروجو

الجراحة لمدة تسعة أشهر حيث اتبع حمية

إذا لم يكن باإلمكان تكرار نفس النتيجة،

غذائية على الفواكه غير مثبتة الفعالية ،فهذه مشكلة كبيرة ،ومن غير المعقول
واستشار العرافين ،وتلقى عالجات زائفة

اعتبار استنتاج واحد كدليل .كما أنه يمثل

باستخدام المياه".

مشكلة عندما يقوم فقط الذين يقومون

العلوم الزائفة (االدعاءات المتنكرة بزي حقيبة الكشف عن الهراء

بإجراء االكتشاف األصلي بتكرارها بنجاح.

علمي وهي تملك قيمة علمية ضئيلة في كان الدافع وراء كتابة هذه المقطع هو مؤشر على الهراء :لم يبحث المدعي إال
الحقيقة) القيمة القوية التي توضع على اقتراحات سابقة قدمها ساغان ( ،)Saganعن أدلة تأكيدية

العلم .إن إرفاق مصطلح "العلم" ،بأي منتج
أو خدمة أو ادعاء أو حتى بمجرد جعلها تظهر
كعلم يرفع مباشر ًة من قيمتها .يمكن أن
يكون هذا أيضًا إشكاليًا ألن إرفاق كلمة "
العلم" إلى ادعاء ما ال يجعله علمًا.
العلم الزائف هو عقبة رئيسية أمام
العقالنية .وفي الحقيقة إن المعتقدات
الزائفة أكثر تكلفة مما يظن الناس ،فالوقت
والمال الذي ينفق على العلوم الزائفة كان

وشيرمر

االنحياز التأكيدي ()Confirmation bias

وليلينفيلد

(،)Lilienfeld

( .)Shermerإن القصد من كلمة هراء في

هو خطأ معرفي (تحيز معرفي) يُعرّف بأنه

"حقيبة الكشف عن الهراء" هو الهراء العلمي نزعة للبحث عن أدلة تأكيدية مع رفض أو
كمرادف لغوي للعلم الزائف .ال يوجد معيار تجاهل األدلة التي ال تدعم االدعاء .معظم
معين لتمييز العلوم من العلوم الزائفة ،الناس لديهم ميل للبحث عن األدلة الداعمة
ولكن من الممكن تحديد مؤشرات وعالمات

مح ّذرة .فكلما كثرت هذه العالمات زادت عن) األدلة النافية لما يسعون إلثباته .من
احتمالية أن يكون االدعاء مجرد هراء.

المعتقدات العلمية الزائفة لعدد قليل
من الناس قد يكون لها تبعات على كثير
من الناس .وكمثال على ذلك ،أدى االعتقاد
التوحُد سببه التطعيم المبكر أو
الخاطئ بأن
ّ
إنه مرتبط به ،إلى انخفاض معدالت التلقيح،
وارتفاع في معدالت قبول األطفال في

السمات الهامة للباحث العلمي هو الميل

مؤشر على الهراء :لم يتم التحقق من للبحث عن األدلة النافية .قد ال يعرف مروّجو

من الممكن إنفاقه على أنشطة مفيدة .االدعاءات من قبل مصدر مستقل
نحن نعيش في مجتمع مترابط ،لذا فإن

بينما يتجاهلون (أو ال يبحثون بعناية

غالب ًا ما يدّعي المروجون للهراء معرفة

الهراء بوجود ما يسمى باألدلة النافية ،ألنهم
ال يهتمون بهذا النوع من المعلومات .يتم

خاصة ،واكتشافات محددة ال أحد غيرهم تنظيم العلم للحد من االنحياز التأكيدي.
يعرف عنها .تنعكس هذه النتائج في كثير

اقترح الراحل ريتشارد فاينمان (الحائز

من األحيان في عبارات مثل "اكتشاف ثوري" ،على جائزة نوبل في الفيزياء) أن العلم هو
"ما ال يريد العلماء منكم أن تعرفوه"" ،ما مجموعة من العمليات التي تكشف خداع
اكتشفته قلة محدودة فقط" ،ودواليك .الذات .فالعلم يساعدنا على ضمان عدم
وتكون هذه النتائج غير قابلة للنقد أو خداع أنفسنا.

المستشفيات ،وقد وصل األمر لبعضهم حتى التكرار .عند إجراء الدراسات ،من الضروري أن مؤشر على الهراء :المعتقدات الشخصية
الوفاة .وكمثال آخر ،خذ بعين االعتبار الخيار يقوم الباحثون بتعريف المتغيرات (توفير والتحيزات تقود االستنتاجات
الغريب الذي اتخذه ستيف جوبز (مؤسس
شركة  ،)appleحين "تجاهل أطباءه بعد أن
تم تشخيصه بسرطان البنكرياس وتأخر عن

تعريف دقيق يمكن استخدامه لمعالجة أو غالبًا ما تتأثر االدّعاءات غير المنطقية
قياس المتغيرات) ،وبالتالي توفير إمكانية

بشكل

كبير

النتقاد وتكرار تفاصيل الدراسة .ال يهتم الشخصية.

بالتحيزات
يدرك

العلماء

والمعتقدات
تحيزاتهم

العلماء بقدرة اآلخرين على تكرار نتائجهم .ومعتقداتهم الشخصية لذلك يستخدمون
كانون األوَّل 2018
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واآلراء الشخصية سوى القليل من الوزن في

المنهجيات العلمية لتقليل آثار تلك

غير الخبراء .كتب كارل ساجان (Carl

التحيزات .غالب ًا ما يجد العلماء أنفسهم،

ً
خاصة عندما ال يمكن
 )Saganأنه "يجب على المرجعيات أن المناقشات العلمية،

مثلهم مثل غير العلماء ،يبحثون عن أدلة تثبت ادعاءاتها مثلها مثل أي شخص آخر .استنتاجها بعقالنية من األدبيات العلمية.

تأكيدية" .في مرحلة ما عاد ًة خالل نظام إن هذا االستقالل الذي يملكه العلم ،وعدم مؤشر على الهراء :االستخدام المفرط
مراجعة األقران (إما بشكل غير رسمي ،استعداده في بعض األحيان لقبول الحكمة لكلمات أو مفاهيم "بنكهة علمية"
عندما يجد المرء زمي ً
ال لقراءة مسودة المقالة

التقليدية ،يشكّل خطرًا على العقائد األقل في محاولة للتمييز الدقيق بين المفاهيم

قبل تقديمها ،أو بشكل رسمي عند قراءة

انتقادًا للذات  ،ولالدعاءات لتحصل على المتشابهة ،يستفيد العلماء من لغة

المسودة وانتقادها من قبل الزمالء ،أو الثقة" ،ويضيف فاينمان ( )Feynmanعامية متخصصة .في بعض األحيان "يساء
"قد تكون المرجعية إشارة إلى الحقيقة ،

استخدام هذه الممارسة ،خاصة عندما

بشكل عام بعد النشر) ،فإما أن يتم إزالة

المعتقدات والتحيزات ،أو أن الورقة أو الكتاب ولكنها ليست مصدر المعلومات .وطالما كان

تقدم المصطلحات تقنيات غير مدعومة مع

يرفض نشرها" .إن داعمي الهراء يخفقون

ذلك ممكنًا ،يجب أن نتجاهل السلطة متى بصمة من االحترام العلمي غير المكتسب"

في إدراك تحيزاتهم (بوعي أو بغير وعي)

اختلفت المشاهدات معها".

( .)Lilienfeldغالبًا ما يستخدم مروجو

وبالتالي ال يبذلون ما يكفي من الجهد لمنع

إن أهم مرجعية للعلم هي الدليل.

العلوم الزائفة كلمات اختصاصية ،لذا فهم

هذا من التأثير على ادعاءاتهم.

مؤشر على الهراء :اإلفراط في االعتماد يظهرون على أنهم أذكياء أو ذوي معرفة

من مؤشرات الهراء :االعتماد المفرط على الحكايات

عالية ،حتى عندما يكون استخدام الكلمة

على المرجعيات

نادرًا ما تكون الحكايات (قصص شخصية

معظم ما نتعلمه يأتي من شخصيات

قصيرة لحدث ما) كافية الستنتاج أن ادعاء العلمية ،فإن هذه اللغة كثيراً ما تفتقر

ذات مرجعية (بما في ذلك المدرسون،

ما صحيح .من الصعب التحقق من الحكايات ،إلى المعنى أو الدقة أو كليهما (Lilienfeld

غير صحيح .وعلى النقيض من اللغة

والمؤلفون ،واألهل ،والصحفيون ،إلخ) ،وغالب ًا ما تكون غير مستعرضة لوقائع

 .)and Landfieldإن استخدام كلمات ذات

وهذه المرجعيات أحيانًا ما تكون على خطأ.

ً
كاملة ،ويتم تأليفها لكل الظواهر
الحالة

"طابع" علمي هو أسلوب بالغي قوي ،لكن ال

إن ميزة االدعاءات هي أنها يجب أن تؤخذ

التي يمكن تخيلها تقريباً ،وغالبًا ما يتم يعني بالضرورة أنه علمي.

بعين االعتبار بغض النظر عن مصدرها .قد

تركيبها لتظهر ذات معنى بالرغم أنها في

وفي الختام ،أتقدم بشكر كبير إلى ساغان

تقدم المرجعية تلميحًا إلى ما هو صحيح،

الواقع ليست كذلك .قد تكون الحكايات

( )Saganوشيرمر (  )Shermerوليلينفيلد

ولكنها غير معصومة عن الخطأ .غالبا ما

مفيدة كبيانات لتشكيل الفرضيات ويمكن

(  )Lilienfeldعلى جهودهم في مكافحة

تؤكد المرجعيات معتقدات مختلفة .فأي اعتبارها في نهاية المطاف دليلاً  ،لكن ال العلوم الزائفة.
مرجعية على حق؟ حتى المرجعيات رفيعة ينبغي اإلفراط في استخدامها في المناقشات
المستوى معرضة لمجموعة من التحيزات

العلمية .أُبلغ الطالب في اليوم األول من

الواعية والالواعية؛ فقد يخطئون وغالبًا

الفصل أن المناقشة العلمية تتطلب اإلحالة

ما يكون لهم مصالح مكتسبة ،تمامًا مثل إلى البيانات العلمية .ال تحمل الخبرات
كانون األوَّل 2018
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الجريمة بين الوراثة والتنشئة

رؤية في أشهر الدراسات
الوراثة
تأثير
حول

الوراثة

عمر المريواني  -بغداد
كانون األوَّل 2018

مجلة العلوم الحقيقية  -عـــــــدد 35| 27

إذا كان والد الشخص مجرم ًا فهل يُمكن أن

بعدي شمل  51دراسة حول التوائم

دراسة حول التوائم تتضمن ما يقارب الـ

يكون هو أيض ًا مجرم؟ وراثة السلوك أمر

والتبني[ ]1وتناولت الجرائم المختلفة وليس

 3700توأم و 3دراسات حول التبني شملت

مؤكد ،لكنه ليس تأثير مستقل ،وكذلك

فقط مفهوم الجريمة بشكل عام .وجد هذا

 338متبنى ،وقد ركزت الدراسة على السلوك

فليست جميع السلوكيات الموجودة لدينا

التحليل ضعف ًا انتقال الصفات العائلية

المعادي للمجتمع وذكرت أن التأثير الجيني

هي سلوكيات محددة بيولوجي ًا عبر الجينات

لدى األطفال الذين تم تبنيهم لكنه لم

بخصوصه يتراوح بين المتوسط إلى الكبير.

واآلليات العصبية .هذا المقال سينقلنا في

يجد بالمقابل تأثيراً كبيراً يذكر للمؤثرات

تنتقد دراسة لمجلة علم الجريمة صادرة

جولة تتضمن عدد من التحليالت البعدية

البيئية والوراثية.

عام  ]5[1992منحى تلك الدراسات وتصف

التي شملت بدورها بضعة دراسات إلى

دراسة أخرى[ ]2وجدت ارتباط ًا احصائي ًا في

الدراسات األقدم حول الموضوع بالضعف

عشرات الدراسات التي درست أثر الوراثة في

عدد اإلدانات بالسرقة للشخص مع إدانات

وسوء التصميم في الدراسة .وقد شملت

السلوك اإلجرامي.

األب البيولوجي له .الدراسة لم تكن عن

الدراسة هذه  38دراسة حول تأثير الجينات

في بادئ األمر يجب التنبيه إلى قضية

السرقة فقط بل شملت أنواع ًا أخرى من

وهي تذكر أن الدراسات األحدث تظهر دعم ًا

مهمة ،وهي أن الجريمة وفي كافة

الجرائم لكنها وجداً االرتباط في السرقة

أقل للتأثيرات الوراثية.

مقاييس اإلدارة واالقتصاد والطب ،فهي ال

فقط .وكذلك وجدت ارتباط ًا بنسبة %78

غير أن الدراسة األشمل في هذا المجال هي

تمثل صنف ًا واحداً من السلوكيات ،وهذا ما

حول جرائم الملكية ،في حين أعطت

الدراسة السويدية التي أقيمت عام ]6[2011

تتناوله دراسات عديدة .هناك االغتصاب

الدراسة نسبة  %50لقابلية وراثة جرائم

ونشرت في مجلة الطب النفسي .شملت

والسرقة والتحرش والنصب واالحتيال

العنف كما اقترحت الدراسة وجود اختالف

الدراسة ما يقارب  12مليون ونصف المليون

والقتل .ولو تشعبنا لوجدنا فروع ًا في هذه

بيولوجي في دوافع السرقة ودوافع العنف

نسمة وهم سكان السويد ،وبحثت في كافة

األصناف أيضاً ،فمث ً
ال هناك القاتل الذي

حيث لم تجد أي ترابط بينهما.

العالقات األسرية والتوائم كما بحثت في

يقتل عرضي ًا دون سابق النية في القتل،

دراسة التوائم الدنماركية[ ]3كانت إحدى

تصنيف الجرائم بشكل مفصل ايضاً .تذكر

أو من يقتل بعد التخطيط ،أو من يحترف

الدراسات الشهيرة في هذا المجال إذ شملت

نتيجة الدراسة:

القتل ويجد فيه متعة وشغف وهو القاتل

 6000توأم مولود في الدنمارك ودمجت ذلك

تم العثور على تجمع عائلي قوي للعنف

المتسلسل ،وهكذا الحال مع بقية أصناف

مع البيانات القضائية لهم .الدراسة تقول

بين األشخاص بين األقارب من الدرجة

الجريمة .لذا ومهما كان ما سنطرحه في

في خالصتها أنها شملت هذا العدد وأن

األولى كاألخوة ،وبشكل أقل لألقارب األكثر

هذا المقال فهو ليس حاسم ًا وشام ً
ال

المشمولين قد عاشوا سوية حتى عمر

بعداً .أنماط الخطورة على العالقات

لجميع أنواع الجرائم فالتحليالت البعدية

 15سنة على األقل (مما يفتح الباب على

البيولوجية أو عالقات التبني أظهرت لنا

البد أن تهمل بعض التفاصيل لتعطي

مصراعيه أمام دور عوامل التنشئة أيضاً).

دلي ً
ال على كل من البيئة والوراثة على

سمة موحدة للدراسات التي تشملها ،وهذا

تذكر الدراسة مراجعة  900من التوأم هؤالء

السلوك العنيف

يمثل فقط جانب بسيط من الجوانب التي

للدوائر القضائية وتشمل سجالت الشرطة

وفي حيثيات الدراسة يظهر أن دور التبني

لن تجعل هذا المقال حاسماً.

والسجالت الجزائية .وتوصلت في النهاية

كبير جداً وبشكل ال يقل عن العالقات

كما نود اإلشارة إلى أن الكالم سيدور حول

إلى ما يقارب الـ  %66من نسبة قيام

األسرية ،الدراسة كمحصلة لم تنه الجدل

مفهوم الوراثة ودورها بشكل رئيسي ،وما

التوأم بجريمة إذا ما قام أخوه بجريمة أيض ًا

حول دور الوراثة فهي عززته إلى حدٍ ما

عدا ذلك فهو محسوم لعوامل التنشئة

وذلك للتوائم المتماثلين ،أما التوائم غير

لكنها وضعت إلى جانبه دوراً ليس بالقليل

التي ال تخفى على أحد والتي ال ستأخذ

المتماثلين فقد كانت النسبة ( %30مما

حول تأثير التنشئة الواضح في عالقات

النسبة المتبقية (واألكبر غالباً) من الدور أو

يعطي دوراً للوراثة).

التبني ،وهذا الدور يُمكن أن ينطبق على

المسؤولية عن السلوك اإلجرامي.

دراسة أخرى درست التوائم واألطفال الذين

األبناء البيولوجيين ايض ًا ليضيع إمكانية

الدراسة األولى التي نتناولها هي تحليل

تم تبنيهم[ ،]4وشملت تحلي ً
ال بعدي ًا لـ 12

الحسم في وراثة السلوك اإلجرامي.

كانون األوَّل 2018
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ماذا الذي نتعلمه من وجود
قبائل السنتنليز والقبائل األندامية

الوراثة

عمر المريواني  -بغداد
كانون األوَّل 2018

مجلة العلوم الحقيقية  -عـــــــدد 37| 27

ضجت وسائل اإلعالم بمقتل المبشر

يختلف عن الشعر المعروف لألفارقة حيث

المسيحي األمريكي الذي حاول أن يتواصل

يكون ملتف ًا إلى درجة كبيرة ويُعتقد أنه

مع قبيلة معزولة تعرف بالسنتنليز

تكيف يتالئم مع الحرارة الشديدة حيث

( )Sentinleaseفقتل .تعيش القبيلة

يشكل منطقة كثيفة تحتفظ بالعرق

في جزيرة تعرف بالسنتنيل الشمالية وتقع

وتساهم بتبريد الجسم[.]1

إلى جوار جزيرة اندامان التي تعيش فيها

 -جلودهم مرنة ومرنة تجاه الخدوش

قبائل أخرى من الحقبة والفئة ذاتها وهم

بشكل شديد.

قبائل األونغة ([ )Ongeقد تلفظ اونج

 -قصار القامة ،متوسط طول الرجال 145

بحسب اللفظ من اإلنجليزية أو اونغة من

سم ،والنساء  137وتصل أطوال الرجال قصار

اللغات الرومانية] ،القبائل األندامية والتي

القامة الى  120سم.

تقسم إلى إحدى عشر مجموعة أو قبيلة،

 -يشيع فقر الدم المنجلي (Sickle-

قبيلة الجانغيل ( )Jangilالتي انقرضت

 )cell anaemiaبين األفارقة والمناطق

لألسف في الثالثينات أو العشرينات.

المدارية عموماً ،لكنه غير موجود لدى

االختالفات الفسيولوجية

قبائل أندامان وسنتنيل.

 -درجة حرارة الجسم أعلى بقليل – 0.2

 -المناعة ضعيفة جداً تجاه األمراض

 0.5عن االنسان العادي .في حين وجد في

الشائعة لدى البشر ،االنفلونزا وغيرها من

قبيلة االونغة أشخاص بدرجة حرارة .38

االمراض شكلت حالة وبائية قضت على

 -نبضات القلب أعلى  93 ،82للنساء

اعداد هائلة من سكان اندامان .امرأة من

والرجال على التوالي فيما تستقر نبضات

القبائل األندامية

قلب االنسان العادي على  72نبضة في
الدقيقة.
 شكل الجسم للنساء يعرف بالجسممتضخم

الورك

()steatopygous

أو

متضخم
ويمتاز

الكفل
بتضخم

المؤخرة بشكل كبير جداً وكذلك البطن،
وهو يشبه تماثيل تعود للعصر الجليدي
قبل  25ألف سنة حيث كان خزن الشحوم
بهذا النمط يقدم دعم ًا للنساء في فترات
المجاعة .وهو قد يعطي فكرة عن ارتباط
مجموعات القبائل الموجودة حالي ًا في
اندامان وسنتنيل بسكان األرض في العصر
الجليدي وما قبله.
 الشعر المعروف بالشعر الفلفلي( )Peppercorn hairلم يعد موجوداً
اليوم سوى في مناطق بأنغوال وناميبيا

نماذج مشابهة لتماثيل آلهة تعود للعصر الجليدي في أوربا ويظهر فيها تضخم الكفل

وجنوب أفريقيا وقلي ً
ال في زائير وهو

كانون األوَّل 2018
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طول سكان اندامان مقارنة بمتوسط اإلنسان الحالي  -هذه المعلومات مستندة إلى كتاب جورج ويبر الفصل الخامس[]2

الوراثة واألصول
يمكن القول إنه ال يوجد هناك فرع من
البشر الحاليين يعد من أقارب قبائل السود
في أرخبيل اندامان ونيكوبار ،ونخص
بذلك االنداميين واالونغة والجانغيل
والسنتنليز .فحوص الحمض النووي التي
أجريت لالنداميين واألونغة أثبتت أنهم
ينحدرون من فرع أقدم من جميع الشعوب
الكبيرة المعروفة حالياً ،بالمقابل فإن
هناك تشابهات قليلة مع جماعات متباعدة
مثل قبائل الخويخوي (في خويسان بجنوب
أفريقيا) الذين يعدون أقدم شعب لكنهم
مختلطون نوع ًا مع بشعوب أخرى ،أو مع
قبائل الفيدا في سريالنكا[.]3
التشابهات في الحمض النووي الخاص
بالميتوكوندريا

ضعيفة

بالشعوب

المجاورة لكنها متطابقة بنسب قليلة

األصول الجينية لقبائل اندامان والجراوا

مع بعض الشعوب المنعزلة في الهند
وسريالنكا وبورما .مجموعة الحمض النووي
للميتوكوندريا الخاصة بهم هي  Mبشكل
عام .لكن كتفرعات واختالفات في الحمض
النووي فهي ليست قريبة من اآلخرين[.]4
كانون األوَّل 2018
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اللغة

الهندواوربية .ماذا لو ضربنا تلك الفترة

مثل الجينات والصفات الفسيولوجية التي

الزمنية في  ،10وحصرنا كل ذلك التاريخ

تعكس تباعداً شديداً مع بقية البشر

الطويل في جزيرة؟ مهما درسنا عن هذه

على األرض ،فإن سكان أندامان وسنتنيل

القبائل فستبقى كنز من المعلومات حول

مختلفون في لغاتهم بشكل كلي .ليس

فترة ليست بالقليل من تاريخ اإلنسان

هذا فحسب ،بل أن لغاتهم أيض ًا متباعدة

العاقل ( )homo sapiensعلى كوكب

جداً فيما بينها .المفردات قليلة واستخدام

األرض.

لغة اإلشارة كثير ،األرقام مثالً :هناك رقمان

 .4نحن مختلفون بيولوجياً :يتعذر قبول

فقط في لغة االنداميين ،وهناك تعابير

ذلك وفق كثير من مناهج الدراسة الحالية

للكثرة وصيغة مبالغة للكثرة.

المتأثرة بالسياسة ،لكن وجود اختالفات

ماذا الذي نتعلمه؟

في درجة الحرارة والطول والمناعة ونبضات

 .1يمثل وجود هذه القبائل دلي ً
ال راسخ ًا

القلب ال تشير سوى لتلك الحقيقة التي

على الهجرات البشرية .قبائل من السود

يجب قبولها ،والتي يصعب االستشهاد بها

المختلفين عن األفارقة والبعيدين جيني ًا

بشكل واضح للشعوب الموجودة حالياً.

وفسلجي ًا عن البشر المنتشرين على

 .5هناك قيمة كبيرة للتواصل بين

األرض.

الشعوب ،فتلك العزلة الطويلة التي

 .2التطور :من الصعب أن نحصل على أدلة

عاشت فيها قبائل أرخبيل أندامان تشهد

حية للتطور الحاصل في البشر ،لكن ومع

لنا كيف أن العزلة تبقي اإلنسان في ثالجة

هذه القبائل فإن الفروقات الفسيولوجية

الزمن دون أن يتغير فيه شيء.

الكثيرة فيهم تشير إلى حجم التغير الذي

 .6سبب وفاة السكان األصليين األول هو

حدث في اإلنسان المهاجر آلسيا.

األوبئة من األمراض التي ننقلها لهم ،والتي

 .3أثر اإلنعزال :تخيل أن جميع التاريخ الذي

لم تتأقلم معها أجهزتهم المناعية ،فرغم

نعرفه يعود لـ  5000سنة .وجميع الحوادث

القتل الحاصل تجاه السكان األصليين ،لكن

الشهيرة في التاريخ تتجمع في قارات آسيا

تبقى االوبئة هي السبب األول والرئيسي

وأفريقيا وأوربا .كما أن معظم الشعوب

النقراضهم،

القبائل

ذات التعداد الضخم تنحدر من أصول تمت

االندامية تقريب ًا وكذلك الجانغيل وبقي

دراستها وتشخيص هجراتها وتداخالتها،

االونغة والسنتنيل والجراوا االن.

وقد

انقرضت

أما اللغات فتكاد تتكتل في السواد األعظم
لمتكلميها بمجاميع معدودة أبرزها
كانون األوَّل 2018
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