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لغـات

مجتمعات

الزراعـة

عبر التـاريـخ
إعداد :رؤى الشيخ
ً
لعب الطعام بوصفه من أهم حاجات البقاء دورا
ً
ئيسيا في رسم تاريخ العالم ،فهو ّ
املحرك الرئي�سي للحروب
ر
منذ العصور القديمة وحتى وقتنا الحالي .وقد نتجت أكبر
التبدالت في انتشار البشر في نهاية العصر الجليدي عن
ً
إنتاج الطعام بشكل غير متكافئ جغرافيا .هناك الكثير من
الفرضيات التي تناقش الهجرات والحروب املتعلقة بالطعام
وما رافقها من تحوالت في املجتمعات البشرية من الناحية
الجينية واللغوية.
تتناول هذه الدراسة هنا التحقق من أحد الفرضيات تلك
وتسلط الضوء على بعض التعقيدات املرافقة لها باالعتماد
على بحث متعدد التخصصات الذي يجمع بين علم اآلثار
ودراسات املحاصيل والثروة الحيوانية واألنثروبولوجيا
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الفيزيائية وعلم الوراثة واللغويات.
تقول الفرضية أنه حتى نهاية العصر الجليدي كان
جميع الناس في كل القارات يعتمدون على الصيد وجمع
الثمار .لكن في فترات الحقة بين عام  2500-8500قبل

مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية

امليالد .أصبح إنتاج الطعام يعتمد على بعض النباتات
البرية باإلضافة الى تدجين بعض الحيوانات وذلك في تسع
مواطن عبر القارات املأهولة باستثناء استراليا .وألن الزراعة
تعود بفائدة أكبر على املزارعين أكثر من جامعي الثمار

والصيادين ،انتشر السكان املزارعون ونشروا معهم لغاتهم
ونمط حياتهم .هذا االنتشار يشكل العملية األهم في التاريخ
البشري في العصر الهولوسيني ( .)Holoceneتقول الفرضية
ً
أيضا أن سبب تفوق املزارعين على الصيادين وجامعي الثمار

مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية
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لغات مجتمعات الزراعة عبر التاريخ
يعود إلى أسباب عدة :أولها أن الزراعة تسد حاجات الطعام
لعدد أكبر من السكان أكثر من الصيد وجمع الثمار؛ والثاني،
هو أن سكان املجتمعات الزراعية بسبب استقرارهم وعدم
تنقلهم يستطيعون تخزين الطعام الفائض الالزم للتطوير
ولظهور الطبقات االجتماعية وتشكيل الجيوش؛ في حين أن
ً
الصيادين وجامعي الثمار كثيرا ما يتنقلون .والسبب الثالث
هو اكتساب املزارعين مناعة ضد االمراض املعدية مثل
الجدري والحصبة التي انتقلت إليهم عن طريق الحيوانات
املدجنة .االمر الذي لم يحصل عليه الصيادون .أدى ذلك
الى ازدياد توسع انتشار سكان املجتمعات الزراعية على
حساب مجتمعات الصيد وازاحتهم من املواطن التي وصل
امتدادهم إليها.
أوضح مثالين لدينا يوافق الفرضية هما استعمار
بولينيزيا( )Polynesiaوميكرونيسيا ( )Micronesiaمن قبل
سكان العصر الحجري الحديث الذين كانوا يعتمدون على
الزراعة ويتحدثون اللغات األسترونيزية (Austronesian
ّ
وتوسع املزارعون الذين يتحدثون بلغات
،)languages
البانتو ( )Bantu languagesخارج موطنهم الزراعي في
غرب إفريقيا االستوائية  1000قبل امليالد باتجاه معظم
مناطق هطول األمطار الصيفية في املنطقة شبه االستوائية
بأفريقيا.
لكن هناك ست نقاط أثارت الخالف حول صحة
الفرضية وهي:
-1الخلط الجيني بين املزارعين وبين الصيادين
وجامعي الثمار :وصول املزارعين الى مواطن الصيادين
ال يعني ابادتهم بالكامل ،بل يوجد تزاوج بينهم وخصوصا
بين النساء في مجتمعات الصيد والجني مع رجال مزارعين.
استمرار هذه الزيجات ُ
سيخفي في مرحلة الحقة الجينات
األصلية للمزارعين بسبب الجينات الهجينة الناتجة عن ذلك
التزاوج .وبسبب هذه الهجرات والتوسع والتزاوج فسر كل من
كافالي سفورزا ( )Cavalli-Sforzaوأميرمان ()Ammerman
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التدرجات الجينية بين الجنوب الشرقي والشمال الغربي عبر
أوروبا .واستنتجوا على سبيل املثال أن الجينات الحديثة
لسكان ايرلندا الغربية مشتقة بنسبة  %99من مجتمعات
الصيد والجني في أوروبا و %1من املزارعين القادمين من
األناضول ،على الرغم من أن اللغة واملحاصيل واملاشية
ً
والدين والكتابة في ايرلندا مستمدة تقريبا بالكامل منذ
عام  1492م من نماذج شرق البحر األبيض املتوسط ،
مع مساهمة ضئيلة أو شبه معدومة من ثقافة الصيادين
وجامعي الثمار األصليين في ايرلندا في العصر الحجري
املتوسط (.)Mesolithic
-2تبني الصيادين للزراعة :نجح بعض سكان مجتمعات
الصيد والجني بتبني أساليب حياة جديدة فرضها مجتمع
الزراعة وقام بتدجين الحيوانات وزراعة املحاصيل وصناعة
أدوات حضارية مثل صناعة الفخار التي جلبها معهم
املزارعون منتجو الطعام ،لكن مع محافظتهم على جيناتهم
ولغاتهم .أوضح دليل على ذلك هو تطور الرعي بين بعض
السكان األصليين في جنوب إفريقيا كشعوب خويسان
( )Khoisan peoplesالذين اكتسبوا أسلوب تربية املاشية
ً
وصناعة الفخار من منتجي األغذية املنتشرين جنوبا في
ً
إفريقيا تقريبا قبل  2000عام .هناك أمثلة أخرى تشمل
شعوب نافاجو( )Navajoفي جنوب غرب أمريكا الذين
اعتمدوا الرعي بين عام  1700- 1650قبل امليالد .باإلضافة
إلى مجموعات أبات�شي( )Apacheالذين تبنوا زراعة الذرة
الصفراء.
-3عودة املزارعين الذين توسعوا وغزوا أراض أخرى
إلى الصيد :عندما وصل املزارعون إلى أراض غير صالحة
للزراعة ،اضطروا للعودة إلى نمط حياة الصيد والجني
لضمان البقاء واألمثلة التي ال تقبل الشك على ذلك هي
أصول الصيادين في بولينيزيا ( )Polynesiaفي جزر تشاتام
( )Chatham Islandsوالجزيرة الجنوبية لنيوزيالندا
( )New Zealand’s South Islandمن املزارعين األسالف
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لغات مجتمعات الزراعة عبر التاريخ
البولينيزيين .وأصول صيادو البونان ( )Bunanفي الغابات
املطرية في بورينو ( )Borneo rainforestsيعود إلى املزارعين
االسترونيزيين (.)Austronesian farmers
-4تغيراللغة على يد سكان املناطق األصليين :االختالف
ُ
بين توسع الجينات وتوسع اللغات ،هو أن اللغة قد تفرض
أو يتم ّ
تبنيها من قبل السكان األصليين ملوطن ما؛ بينما
الجينات قد ال تفرض من قبل املستعمرين الجدد .وخير مثال
على ذلك هو تبني اللغة اإلنجليزية في بابوا غينيا الجديدة
رغم أن سكانها ظلوا من السكان األصليين الغينيين مع
خليط ضئيل من الجينات األوروبية .وهناك أمثلة تاريخية
ممكنة مثل فرض اللغة التركية واملجرية من قبل الغزاة في
العصور الوسطى على الهنغاريين واألناضوليين .ومع ذلك
تعود األصول الجينية عند الهنغاريين فقط بنسبة %10
الى الغزاة فقط ،وعند سكان األناضول بنسبة  .%30ومن
األمثلة األخرى ما قبل التاريخ هي تبني اللغات األسترونيزية
من قبل الناطقين بلغات بابوا في الجزر الغربية مليالنيزيا
( )Melanesiaولغات عيتا ( )Agta Negritosفي الفلبين.
-5استبدال لغة املزارعين الغزاة بلغة املستوطنات
األصلية :إذا كان هذا ما حصل فإن توزيعات اللغة الجديدة
قد تتعارض مع األدلة التي تم تجميعها من مصادر أخرى مثل
الجينات وعلم اآلثار والهياكل العظمية .ربما تفتقد املواطن
األصلية اآلن إلى األسر اللغوية للمزارعين الغزاة الذين أتو
ً
اليها او ربما تتبنى فرعا منها مقارنة بفروع أخرى في عصر ما
قبل التاريخ .األمثلة املقترحة في هذه الحالة مثيرة للجدل،
ّ
إل أنها على الرغم من ذلك تعتبر أدلة ُمرضية لتفسير بعض
ً
ً
الحاالت .على سبيل املثال ،اللغات التي ترتبط ارتباطا وثيقا
باألسترونيزية ال تستخدم في موطنها النهائي في جنوب الصين
بسبب التوسع التاريخي للغات السنية ()Sinitic languages
وكذلك الهندو اوربية في االناضول بسبب توسع التركية،
واليابانية في موطنها النهائي كوريا بسبب توسع الكورية.
اكتشاف الوثائق املكتوبة تؤكد الوجود املسبق للغة الحيثية

( )Hittiteوبعض اللغات الهندو أوربية املنقرضة اآلن في
األناضول.
-6توسع الصيادين وجامعي الثمار :ليس فقط
ً
املزارعون قد توسعوا ،بل يمكن أيضا للصيادين أن
يتوسعوا على حساب صيادين آخرين ،مما ينتج عنه توافق
الجينات ولغات بدون وجود محاصيل .واالمثلة على ذلك
توسع شعب االنويت ( )Inuitأو ما يسمى باألسكيمو شرقا
عبر أرخبيل القطب الشمالي الكندي ،وتوسع األثاباسكانيين
ً
( )Athabaskanجنوبا الى جنوب غرب الواليات املتحدة
االمريكية في األلفية املاضية.

أصول األسراللغوية و انتشارها حسب الفرضية

بما يخص أصول األسر اللغوية تقول الفرضية أن
مواطن الزراعة كانت مواطن لتقاطع العديد من األسر
ً
اللغوية الكبرى مع بعضها جغرافيا بسبب تفوق مجتمعات
الزراعة على مجتمعات الصيد والجني .بينما املواطن التي ال
تسود فيها الزراعة سيكون فيها تنوع أقل لألسر اللغوية .لكن
في نفس الوقت ال يجوز تعميم تلك الفرضية بأن املجتمعات
التي بها تنوع لغوي يجب أن تكون مواطن للزراعة .وخير
مثال :كاليفورنيا في الفترة التي كان يسكنها األمريكيون
األصليون لم تكن موطنا للزراعة رغم التنوع اللغوي بسبب
مكوث الصيادين فيها ملدة طويلة دون هجرتها.

أمثلة عن العائالت اللغوية

ندرس اآلن كيف تسلط الفرضية األساسية الضوء على
تواريخ انتشار بعض العائلة اللغوية:
-1لغة البانتو ،األسرة النيجرية الكونغولية (Bantu
 :)Niger-Congo familyبدأت عام  2000قبل امليالدّ .
توسع
املزارعون في املواطن الزراعية األفريقية الغربية االستوائية
في شرق نيجيريا وغرب الكاميرون إلى الشرق ومن ثم الى
الجنوب والذين كانوا يتحدثون البانتو مستبدلين بذلك
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لغات مجتمعات الزراعة عبر التاريخ
اللغات االصلية .كما أنهم تزاوجوا مع السكان األصليين من
شعوب البيغمي ( )Pygmyأي األقزام وشعوب خويسان.
لغة البانتو الفرعية هي فقط واحدة من  177مجموعة
لغوية فرعية في أسرة النيجرية الكنغولية.
 -2لغة األرواك ( : )Arawakحوالي  400قبل امليالد قام
سكان نهر أورينوكو ( ) Orinocoجنوب أمريكا باستيطان
الهند الغربية وازاحة السكان األصليين منها الى سلسة جزر
االنتيل والباهاما .وبذلك أصبحوا أسالف شعب التاينو
( )Tainoالذين يتحدثون اللغات األروكانية .األدلة التي تدعم
هذا التخمين متوفرة بكثرة وهي من اللغويات ،وصناعة
الفخار ،وتدجين الحيوانات .لكن األدلة الجينية ضعيفة
ً
نوعا ما ألن القليل من شعب التاينو قد نجا بعد الغزو
األوروبي.
 -3اللغات األسترو-آسيوية (:)Austroasiatic languages
هناك الكثير من األدلة املستقلة التي تؤكد انتشارها من
مواطن الزراعة في الصين في فترات مختلفة إلى غرب وجنوب
الصين وشبه الجزيرة الهندية وشبه جزيرة ماليو.
-4اللغات اليوتو األزتيكية ( :)Uto-Aztecanزراعة الذرة
الصفراء والفاصولياء واألدلة اللغوية هي أدلة قوية تشير إلى
انتشار الزراعة وتدجين الحيوانات املكسيكية ووصولها إلى
جنوب غرب أمريكا على يد املتحدثين بلغات اليوتو األزتيكية.
الخالف الرئي�سي هو أن املجموعات الشمالية منهم هم من
صيادي الصحراء في الحوض الكبير وجنوب كاليفورنيا ،مما
أدى إلى االفتراض السابق بأن لغات  Uto-Aztecanنشأت
بين الصيادين وجامعي الثمار في الصحراء الشمالية الذين
ً
انتشروا جنوبا وأصبحوا مزارعين.
 -5اللغات األوتو مانغوية ( )Oto-Mangueanوميك�سي
زوكيو ( )Mexi zoqueولغة شعب املايا( :)Mayanلديها
أوسع نطاق جغرافي أكثر من أي عائلة لغوية داخل املوطن
الزراعي ألمريكا الوسطى ،ممتدة على مسافة  1300كم من
أمريكا الوسطى إلى الحد الشمالي الغربي للحدود الجنوبية
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الشرقية .وقد انتشرت بين  1500-3000سنة قبل امليالد.
إعادة ترميم تلك اللغات باإلضافة الى أدلة زراعة الذرة
الصفراء تدعم فرضية التوسع الزراعي.
 -6لغات مرتفعات غينيا الجديدة :أعظم تنوع لغوي
في العصر الحديث هو في جزيرة غينيا الجديدة ،ويصل إلى
 1000لغة من أصل  6000لغة .وعشرات األسر اللغوية
املنعزلة والتي ال تربطها أي عالقة مع بعضها البعض أو
مع أي لغة خارج غينيا الجديدة .تقترح الدراسات اللغوية
الحديثة أن نصف عدد اللغات التي تصل األلف تعود
ألصول مجتمعات الزراعة في مرتفعات غينيا الجديدة.
 -7اللغة اليابانية :حوالي  400قبل امليالد ،ظهرت
زراعة األرز بشكل مكثف وأنماط الفخار الجديدة على
طراز النماذج الكورية في أق�صى جنوب غرب جزيرة كيوشو
اليابانية بالقرب من كوريا وانتشرت شمال شرق البالد .مما
يدل أن اليابانيون الحديثون قد نشأوا كجماعة هجينة من
مزارعي األرز الكوريين القادمين والسكان اليابانيين السابقين.
 -8اللغات األسترونيزية :األدلة األثرية تدل على استعمار
تايوان بزراعة األرز وصناعة الفخار من قبل املزارعين من
جنوب الصين قبل  3000قبل امليالد .تال ذلك انتشار
الزراعة وصناعة الفخار واألدوات الحديثة في الفلبين
( )1500-2000قبل امليالد .ثم الجنوب الغربي إلى البر
ً
الرئي�سي لجنوب شرق آسيا وإلى مدغشقر ،ثم شرقا عبر
إندونيسيا واملحيط الهادئ إلى جزر بولينيزيا ،وفي النهاية إلى
نيوزيلندا حوالي  1200م.
-9اللغات الدرافية ( :)Dravidianوصل إنتاج الطعام
إلى جنوب الهند حوالي  3000سنة قبل امليالد وحصل ذلك
بشكل جزئي من خالل انتشار تدجين الحيوانات في الهالل
الخصيب والساحل االفريقي عبر وادي السند.
 -10اللغات األفرو آسيوية ( :)Afro-Asiaticتتألف هذه
األسرة اللغوية من ست فروع .خمسة منها تضم اللغات
املصرية القديمة وهي محصورة في شمال افريقيا؛ والفرع
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لغات مجتمعات الزراعة عبر التاريخ
السادس يضم اللغات السامية التي انتشرت في العصور
القديمة إلى جنوب غرب آسيا .يدل هذا التوزع على األصل
األفريقي لتلك االسرة التي تتضمن الفرع السامي .لكن األدلة
األثرية باملقابل تؤكد أن انتقال زراعة املحاصيل وتدجين
ً
ً
ابتداء من العصر الحجري الحديث وصاعدا كان
الحيوانات
من جنوب غرب آسيا إلى مصر وإلى إثيوبيا عبر شبه الجزيرة
العربية .أي االنتقال كان من آسيا إلى أفريقيا وليس العكس.
هناك فرضيتين متضاربتين حول أصول اللغات األفرو
آسيوية؛ الفرضية األولى والتي تعتمد على إعادة ترميم
مفردات بدائية ذات صلة بمراجع ثقافية وبيئية تفترض
املوطن األصلي هو بالد الشام في أوائل العصر الحجري
الحديث والذي تشعب منه نوعين من الهجرة وذلك قبل
 5000سنة قبل امليالد ،وتؤكد األدلة األثرية ذلك بشكل
كبير .أحدهما انتقال الزراعة الى مصر وشمال افريقيا عبر
النيل ونشوء فرعي اللغة املصرية واالمازيغية (التابعين
لألسرة األفرو آسيوية) .أما الهجرة الثانية هي هجرة الرعويين
الذين يربون املاعز والخراف من جنوب شبه الجزيرة العربية
ً
عبر البحر األحمر وصوال إلى أثيوبيا والسودان والذين كانوا
سبب نشوء اللغات الكوشية واألموتية والتشادية (انتشرت
السامية في أوقات الحقة إلى أثيوبيا) .األصل اللغوي الذي
ُ
يعود إلى جنوب غرب آسيا قد استبدل بلغات أخرى وهي
الفرع السامي للغات األفرو-آسيوية والتي تتضمن األكادية
والبابلية واآلرامية والعربية.
الفرضية الثانية تفترض أن املوطن األصلي للغات األفرو
آسيوية هي الشمال الشرقي ألفريقيا ،وقد انتقلت قبل
ً
ً
الزراعة إلى مواطن أقل جفافا واكثر مطرا وذلك في العصر
الهولوسيني .لكن ال توجد أدلة أثرية تدعم ذلك.
-11اللغات الهندو أوروبية :رغم الدراسة املكثفة لتلك
ً
ً
اللغات إلى أنها ظلت األكثر تعقيدا وتمردا .املشكلة اللغوية
التاريخية هي أن اللغات الهندو أوروبية انتشرت قبل حقبة
ً
بعيدة من ايرلندا شرقا الى شبه القارة الهندية وغرب الصين.

على خالف األسرة النيجرية الكنغوية واألسرة األسترونيزية
ً
التي تتألف من آالف اللغات التي تندمج جغرافيا ،فإن
األسرة الهندو أوروبية تتألف فقط من  144لغة مختلفة
وهي متمايزة لدرجة كبيرة.
وفي النهاية ،لحل كل هذه الخالفات ،ال بد من أدلة
جديدة في كل امليادين :األدلة األثرية للمزارعين األوائل ،أدلة
جينية ،أدلة عن نشوء الزراعة بشكل مستقل في أثيوبيا
والساحل االفريقي و أفريقيا الغربية االستوائية واألمازون
ً
وجنوب الهند .هناك حاجة أيضا إلى مزيد من الدراسات
حول اللغات نفسها .حيث لم تحظى بعد املئات من اللغات
ً
املهمة تاريخيا بوصف ودراسة جيدة.
الدراسة:
- Diamond, J. “Farmers and Their Languages: The
First Expansions.” Science, vol. 300, no. 5619, 25
Apr. 2003, pp. 597–603, 10.1126/science.1078208.
Accessed 12 Jan. 2020.
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هرمونات الغدة الدرقية

والسمنة

إعداد :سيف محمود علي
تعتبر السمنة من أهم األمراض املهددة للحياة في عصرنا هذا ،حيث بدأت معدالت البدانة باالرتفاع منذ منتصف
سبعينيات القرن العشرين ،وتكمن خطورة السمنة بارتباطها بأمراض متعددة مثل السكري ،ارتفاع الكوليسترول
ُ
ً
بالدم ،أمراض الكلى ،األمراض القلبية الوعائية ،وكلها أمراض تعجل الوفاة أو تجعل الحالة الصحية سيئة ،فضال
عن أضرار البدانة املباشرة وعلى رأسها أن السمنة املفرطة هي أحد أسباب ارتفاع الوفيات املبكرة بين البالغين
ً
متوسطي العمر .وترتبط السمنة وتحديدا السمنة بمنطقة البطن بالعديد من االعتالالت الهرمونية منها االعتالل
الوظيفي للغدة الدرقية ،ألن هرمونات الدرقية تنظم فعالية األيض والتوليد الحراري بالجسم فإن أي اختالل في
هرمونات الدرقية يؤدي إلى أمراض عديدة منها ما يتعلق بـ السمنة واأليض ،لذلك سنستعرض في هذا املقال بعض
1
تأثيرات هرمونات الدرقية وحاالتها املرضية في وزن الجسم .
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ما هي الغدة الدرقية وما وظائف هرموناتها
واالعتالالت الخاصة بها ؟

للغدة الدرقية شكل يشبه الفراشة وتقع في منطقة العنق
األمامية ،وتفرز هرمونين هما الثيروكسين الذي يرمز له بـ T4
واألخر هرمون ثالثي يود الثيرونين والذي يرمز له بـ (،)T3
ُويعرف عن هذه الهرمونات بتحكمها وتنظيمها للفعاليات
االيضية والنمو باإلضافة إلى وظائف أخرى إذ تتحكم وتؤثر
في كل خلية وعضو من أعضاء الجسم حيث أنها:
•تنظم سرعة حرق السعرات الحرارية بالجسم ،وهذا
يعني اكتساب أو فقدان الوزن.
• ابطاء او تسريع ضربات القلب.
•رفع او خفض درجة حرارة الجسم.
•التأثير في دخول الطعام الى املسار الهضمي.
•التحكم بكيفية تقلص وانقباض العضالت.
2
•التحكم بمعدل موت واستبدال الخاليا.

االعتالالت الوظيفية للغدة الدرقية:

تعاني الدرقية من حالتين مرضيتين تكون األولى نقص
اإلفراز الهرموني للدرقية ويسمى (قصور الدرقية) والحالة
الثانية هي الزيادة في إفراز هرمونات الدرقية وتسمى (فرط
الدرقية) ِوكال الحالتين تؤثر على العديد من وظائف الجسم
ومنها األيض.
قصورالدرقية :تحدث بسبب أي حالة تؤدي الى خفض
ً
إنتاج هرمونات الدرقية مثال:
•نقص اليود ،حيث يؤدي نقص اليود الى صعوبة تخليق
هرمونات الدرقية ،تم حل هذه املشكلة بإضافة اليود
الى ملح الطعام.
• أمراض الدرقية األولية :أمراض التهابية تصيب الدرقية
مما يؤدي إلى تلف أجزاء من الغدة.
تتسبب هذه الحالة بالعديد من األعراض منها الخمول،
انعدام القابلية على تحمل البرد ،اإلعياء ،فقدان الشعر،

فشل الوظيفة التناسلية ،وإذا كانت هذه األعراض شديدة
فإنها تؤدي الى حالة سريرية تسمى بـ الوذمة املخاطية .وفي
حالة نقص اليود يؤدي الى التضخم غير الطبيعي في الغدة
الدرقية.
فرط الدرقية :حالة مرضية تنتج عن الزيادة في إفراز
ً
ُ
هرمونات الدرقية ،وتعتبر هذه الحالة أقل شيوعا من قصور
الدرقية ،و أحد أهم مسبباتها داء جريفز [مرض مناعي ينتج
عن فعالية األجسام املضادة الذاتية في التحفيز املستمر
للهرمون املحفز للدرقية والذي بدوره يقوم بالتحفيز
املستمر إلنتاج هرمونات الدرقية] ومن أهم األعراض التي
تظهر لدى املصابين بفرط الدرقية :التوتر العصبي ،األرق،
3
ارتفاع ضربات القلب ،أمراض العيون ،القلق.

آلية عمل الغدة الدرقية

ُ
تحتوي الدرقية على حويصالت حيث تنتج هرمونات
الدرقية بعملية إضافة ذرات اليود الى حمض أميني يدعى
التيروسين وهو أحد أجزاء بروتين يسمى ثايروجلوبولين،
يتحفز هذا اإلنتاج بواسطة الهرمون املحفز للدرقية ()TSH
والذي تطلقه الغدة النخامية ،وهذا بدوره يتحفز بواسطة
هرمون تنتجه غدة تحت املهاد وهو هرمون مطلق املحفز
للدرقية ( ،)TRHعند التحفيز يتكون هرمون الثيروكسين
ً
( )T4الذي يحمل أربع ذرات يود ،ثم يتحول جزء منه الحقا
الى الشكل األكثر فعالية بعد حذف ذرة يود لذلك يتكون
4
هرمون ثالثي يود الثيرونين (. )T3
من ناحية أخرى ال بد أن نفرق بين شكلين من هرمونات
الدرقية ،الشكل األول هو أن يكون ِكال هرموني الدرقية
مرتبطين ببروتين الغلوبيولين وهذا الشكل الذي يسمى
هرمونات الدرقية الكلية ( ،)Total T3/ T4وتكون نسبتها
 ،%95اما الهرمونات غير املرتبطة ببروتين فتكون نسبتها %5
وتسمى بهرمونات الدرقية الحرة ( )FT3,FT4وهذا الشكل من
الهرمونات هو الذي يدور في جهاز الدوران [يسري في مجرى
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الدم] ،وهو الذي يقوم بالفعاليات األيضية املختلفة.

5

تأثيرهرمونات الدرقية في املتالزمة األيضية (فرط
الدرقية)
ً

ً

يؤدي قصور الدرقية الى خفض التوليد الحراري وخفض
مستوى األيض ،مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم،
7
بمعنى حدوث السمنة والسمنة املفرطة.

تلعب هرمونات الدرقية دورا هاما في تنظيم توازن الطاقة التأثيراملعاكس للسمنة على فعالية الدرقية

بالجسم و أيض الدهون والسكريات بالجسم ،يتضح وجود
عالقة بين فعالية الثيروكسين الحر باملتالزمة االيضية التي
تحدثنا عنها في مقال سابق ،لإلطالع :املتالزمة األيضية.
وهذا الخلل الوظيفي للغدة الدرقية يؤثر على أيض
الدهون والسكر بالجسم ،لذلك يرتبط ارتفاع السكر
بإرتفاع مستوى الثيروكسين الحر ،وال تتغير نسبة الدهون
الثالثية نتيجة لالرتفاع الطبيعي وغير الطبيعي للثيروكسين،
وتتسبب حالة فرط الدرقية بارتفاع إنتاج واستهالك كال من
الكاليكوجين ،حمض الالكتيك ،والكوليسترول ،كما تؤدي
حالة فرط الدرقية الى تفكك االنسولين مما يؤدي الى تراجع
التحكم بمستوى الجلوكوز بالدم ،يعني ارتفاع مستوى
السكر بالدم نتيجة لفرط الدرقية ،وهذا شائع بين املصابين
بفرط الدرقية.
أما بالنسبة للدهون الثالثية فلم تثبت عالقة بين
االرتفاع الطبيعي والغير طبيعي للثيروكسين مع مستوى
ُ
الدهون الثالثية ،وتفسر هذه الحالة نتيجة للفعالية
املفرطة للثيروكسين ،حيث يزداد معدل إزالة الدهون
الثالثية من بالزما الدم نتيجة لتحفيز الثيروكسين إلنزيم
الليبيز الكبدي [انزيم وظيفته تحويل الدهون املتوسطة
6
الكثافة إلى دهون واطئة الكثافة].

عالقة قصورالدرقية بالسمنة

كما أسلفنا فإن قصور الدرقية يعني انخفاض أو انعدام
إفراز الدرقية لهرموناتها ،ومن املعروف بأن قصور الدرقية
والسمنة من الحاالت السريرية املترابطة ،وأن قصور الدرقية
ً
من األسباب الثانوية املسببة في تف�شي السمنة عامليا ،حيث
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ً
تحدثنا آنفا عن تأثير فعالية الدرقية في زيادة أو إنقاص
الوزن ،لكن هل تؤثر السمنة بذاتها بزيادة أو إنقاص مستوى
هرمونات الدرقية؟ وكما اسلفنا ان هرمونات الدرقية ترتبط
ً
ً
ارتباطا وثيقا بالسمنة ألنها تساهم في العمليات االيضية
املختلفة بالجسم ومنها اكسدة الدهون ،حيث ُوجد أن
أكثر الهرمونات التي ترتفع ارتفاع غير طبيعي هي هرمونات
الدرقية لدى األطفال السمان ،وهم يعانون من حالة خفيفة
مما يعرف بـ ( )hyperthyrotropinaemiaوهي حالة ارتفاع
غير طبيعي والدي تحدث لدى األطفال في أول أسبوعين بعد
والدتهم في هرمون  TSHاملحفز للدرقية ،وارتفاع طفيف
في هرمون  T3الكلي والحر ،وهاتين الحالتين ال تتطلبان
ً
عالجا ويمكن اعادتهما الى املستويات الطبيعية بعد فقدان
مناسب للوزن ،و تعتمد هذه اآلليات على اللبتين ومقاومة
الدرقية.
ُ
ومن جهة أخرى وجد أن هناك تضخم في حجم الغدة
الدرقية لدى األطفال السمان بعد إجراء الفحص تحت
الصوتي ( )Ultrasound Scanوهذا يتوافق مع ارتفاع في
مستوى هرمون  ،TSHوكما أسلفنا فإن أي تعديل يجري
على فعالية الدرقية يؤدي إلى رفع مستوى الهرمونات يؤدي
إلى رفع معدل الطاقة املصروفة  EERمما يعني تسهيل
خفض الوزن ومنع أي زيادة مستقبلية بالوزن ،لذلك فإن
خفض الوزن فقط ال يكفي في هذه الحالة للحفاظ على
الوزن املنقوص ألن إعادة مستوى هرمونات الدرقية الى
مستوياتها الطبيعية فقط ستسبب صعوبة في فقدان الوزن
8
دون اللجوء إلى رفعها.
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دورهرمونات الدرقية بالتوليد الحراري بالجسم
ما هو التوليد الحراري؟
يعرف التوليد الحراري على أنه انبعاث الطاقة إلنتاج
الحرارة بالجسم ،وتعتبر خاصية فسيولوجية يقوم بها
الجسم عن طريق انسجة متخصصة وهي النسيج الدهني
البني ،والعضالت الهيكلية ،ويكون ناتج عر�ضي للعمليات
األيضية واستجابة للغذاء املستهلك ،ويعتمد التوليد
الحراري املحفز بالغذاء على عدة عوامل منها حجم الوجبة
الغذائية وطبيعة تركيبتها ،والخصائص الفسيولوجية
للشخص املستهلك ،وكلما ارتفع مستوى التوليد الحراري
قلت السعرات الحرارية املخزونة من الوجبة ولذا فإن
ً
الوجبات تكون أقل تأثيرا في املساهمة باكتساب الوزن عند
ارتفاع التوليد الحراري.
وتتأثر الخاليا الدهنية بعملية تحلل الدهون التي تكون
خاضعة لفعالية الجهاز العصبي املركزي ،وعملية التحلل
هذه تكون عبارة عن تفكك للدهون املخزونة وإعادة
استخدامها ،باإلضافة لذلك فإن انخفاض فعالية الجهاز
9
العصبي املركزي تؤدي إلى التأثير في اكتساب الوزن.

عملية إنتاج الحرارةُ ،ويحفز هذا اإلنزيم بواسطة هرمون
النورايبنفرين في حالتي الدرقية الطبيعية و قصور الدرقية،
ً
مسببا تزويد النسيج الدهني بكميات كبيرة من الـ  ،T3اما
في حالة فرط الدرقية فيقوم الثيروكسين بتثبيطه وهذا
يحد من توليد الحرارة في الدهون البنية ،وفي حالة مرضية
أخرى وهي التسمم الدرقي ،تسبب هذه الحالة النادرة رفع
التوليد الحراري اإلجباري من خالل مسارات عصبية ناقلة،
قد تؤدي الى خفض التحفيز الذي تقوم به غدة تحت املهاد
للدهون السمراء ،مما ّ
يخفض من التوليد الحراري لدى
10
الدهون السمراء في حالة فرط الدرقية.
ومن الجدير بالذكر فإن التوليد الحراري يختلف عن
ُ
الحمى ،ألن التوليد الحراري يكون ناتج عن فعاليات ايضية
استجابة الى تناول الغذاء ،أما الحمى فهي فعالية دفاعية
تحدث كاستجابة لوجود عارض مر�ضي او جسم غريب
يدخل الجسم .كما أن التوليد الحراري ال يرفع حرارة
الجسم ألكثر من الحرارة الطبيعية ،بل يختلف األمر فيما
نشعر به فبينما يمكن أن نشعر بالبرد في حالة الحمى ،يكون
ً
الشعور بالحر طاغيا في حالة ارتفاع التوليد الحراري عند
فرط الدرقية.

تأثيربديل الثيروكسين في السمنة (ليفوثيروكسين)

عالقة الدرقية بالتولد الحراري
هو مركب كيميائي ُم ّ
تعمل هرمونات الدرقية على رفع التوليد الحراري
صنع يستخدم لعالج حاالت قصور
ً
اجباريا كنتيجة لتحفيز العديد من العمليات األيضية التي الدرقية ومن بينها مرض هاشيموتو [هو مرض مناعي
ً
تجري بالجسم من بينها توصيل الطاقة إلى االنسجة ،وهدف ذاتي تتدمر بموجبه الغدة الدرقية تدريجيا ومن أعراضه
التوليد الحراري اإلجباري هو ضمان ثبات الحرارة بالجسم .تضخم الدرقية مما قد يسبب تضخم غير مؤلم ،وعند
أما التوليد الحراري الطوعي فهو يتداخل مع الجهاز بعض األشخاص يطور هذا املرض قصور في الدرقية متبوع
العصبي املركزي على مستويات عدة ،ومن جانب آخر تعزز باكتساب الوزن ،اإلمساك ،االكتئاب ،تساقط الشعر]،
هرمونات الدرقية تأثير الجهاز العصبي املركزي في مستوى وعالج ألورام الدرقية ،وكذلك يستخدم بعد استئصال
يتعلق بمستقبالت األدرينالين املوجودة على الخاليا الدهنية ،الدرقية كبديل للثيروكسين.
يختلف تأثير هرمون الثيروكسين البديل ()TRH
من ناحية أخرى يلعب إنزيم نازع لليود من الثيروكسين
ً
ً
املوجود في النسيج الدهني ّ
البني دورا اساسيا في تنظيم عند إعطائه للذين استأصلت منهم الغدة الدرقية بين
مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية
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 حيث يتطلب إعطاء جرعة أكبر من،السمان والنحفاء
الليفوثيروكسين للسمان وذوي السمنة املفرطة مما تعطى
11
. Euthyroidism للنحفاء لتحقق الحالة الدرقية االعتيادية

لكن هل يؤثرهذا العالج في انقاص الوزن بصورة
مباشرة؟

حال أخذ العالج فإن املصاب بقصور الدرقية
 من وزنه لكن ما هذا الوزن املطروح؟ يعالج%10 سيخسر
 وحالة قصور،الليفوثيروكسين املصابين بقصور الدرقية
الدرقية والتي تتسبب باحتباس السوائل بالجسم وهو
ً
أمر آخر يلعب دورا في زيادة الوزن عند نقص افراز الغدة
 لذلك يقوم الليفوثيروكسين بإيقاف تلك األعراض،الدرقية
 لكن عدا هذا لن يؤثر في،وبالتالي زوال احتباس السوائل
انقاص الوزن حال عودة مستوى هرمونات الدرقية في
12
.الجسم إلى مستواها الطبيعي
1.
2.

3.
4.

:املصادر
Biondi, Bernadette. «Thyroid and obesity: an
intriguing relationship.» (2010): 3614-3617.
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Gauthier, Karine, et al. «Different functions for
the thyroid hormone receptors TRα and TRβ in
the control of thyroid hormone production and
post-natal development.» The EMBO journal
18.3 (1999): 623-631.
Mechanism of Action and Physiologic Effects of
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مقدمــة تاريخية حول مشــكالت

دليل التشــخيص النفســي
إعداد :رمزي محمد
ال شك أننا نتحدث عن موضوع شائك منذ آالف
السنين ،تناوله الفالسفة والباحثين من مختلف الثقافات
حتى عصرنا هذا .ومع التقدم العلمي والتكنولوجي املستمر
على كل األصعدة العلمية اآلن ،إال أن طبيعة املرض
النف�سي وأسبابه وأنواعه وطرق عالجه لم تزل محل الكثير
من التخمينات والقليل من العلم القوي الرصين مقارنة
بغيره من األمراض .وال عجب أننا نتكلم عن املرض النف�سي
باملقارنة مع املرض العضوي .فهذا هو التفكير السائد منذ
 200عام.
في بدايات القرن التاسع عشر ،بدأ النموذج الطبي
يشق طريقه بسرعة غير مسبوقة ،خصوصا بعد اكتشاف
البكتيريا وعالقتها بالعدوى ،واتجه تفكير األطباء واألكادميين
يتجه إلى العوامل البيولوجية وعالقتها السببية باملرض
العضوي .طبعا هذه الطريقة في التفكير تعود إلى بدايات
التاريخ املكتوب ،وقد ظهرت بشكل واضح بين الفالسفة االكتئابي الهو�سي ( )manic-depressive illnessشاع هذا
اليونانيين الذين كانوا في الوقت نفسه أطباء وباحثين جادين .التصنيف في املجتمع الطبي حينها واستمر تأثيره في طريقة
في القرن التاسع عشر ،قام إميل كريبلين وأويس ألزهايمر تفكيرنا تجاه املرض النف�سي واملر�ضى النفسيين حتى اآلن.
ال نن�سى أن الطب النف�سي لم يصنف كتخصص طبي
بفصل ما كان يعتقد أنه مرض نف�سي عما كان يفترض أنه
مرض عصبي على أساس مؤشرات بيولوجية .الحقا في العام قبل منتصف القرن التاسع عشر ،ومنذ ذلك الحين يتبنى
 1899أصدر كريبلين أول محاولة تنظيرية لتقسيم األمراض املختصون في هذا املجال أنموذج تفكير يحاكي النموذج
النفسية إلى َ
الخرف املبكر ( )dementia praecoxواملرض الطبي التقليدي الشائع الذي أثبت نجاحه في تخصصات
مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية
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مشكالت دليل التشخيص النفسي
طبية أخرى .وقبل أن يصبح اسمها الجمعية األميركية للطب
النف�سي في  ،1921كانت تعمل قديما تحت اسم يعكس
تخبطها النظري من أول وهلة .أعني ماذا عساك تنتظر من
جمعية اإلدارات الطبية للمنشآت األميركية للمجانين؟ ولكن
الطب النف�سي إلى ذلك الوقت لم يكن يتبع منهاجا دقيقا
لتصنيف أمراضه بناء على مؤشرات موضوعية كالتحاليل
املختبرية والتصوير الطبي كما هو الحال في مجاالت مثل طب
األعصاب وطب الجهاز التنف�سي وبقية التخصصات التي
يريد الطب النف�سي بشغف أن يندرج تحت مظلتها العامة؛
أي البارادايم الطبي .كان التصنيف في الطب النف�سي يستند
إلى دراسات حاالت نموذجية يتم تشخيصها باإلجماع بين
األطباء املعالجين.

في أربعينيات القرن العشرين ،تبنى الطب النف�سي توجها
فرويديا تجاه الظواهر النفسية ما أدى إلى تهميش الجانب
التشخي�صي والتركيز على الفروق الفردية بين املر�ضى
وخلفياتهم النمائية واالجتماعية والدينية والجنسية وبأخذ
اعتبارات كثيرة سوى االهتمام بإعطاء املريض تشخيصا
محددا يميزه عن غيره من املر�ضى .ومع أن التفكير الفرويدي
التحليلي أثر تأثيرا قويا في الساحة العلمية لحوالي عقدين
من الزمان إال أنه سبغ الطب النف�سي بصبغة الدونية مقارنة
بالتخصصات الطبية األخرى .نعم ،كان ينظر إلى األطباء
النفسيين كمفكرين متخبطين ال يملكون دليال تشخيصيا
يوحد كلمتهم .ومن هنا جاءت الحاجة إلى تأسيس أول دليل
تشخي�صي في الطب النف�سي.

في العام  ،1920بادر مكتب اإلجماع األميركي بإطالق أول
كتيب إحصائي أميركي في الطب النف�سي وكان الهدف منه
إحصاء شيوع األمراض النفسية في أميركاthe Statistical( .
Manual for the Use of Institutions for the Insane
 )SMUIIأو الكتيب اإلحصائي لالستخدام في منشآت
املجانين .وكان يحتوي على  21تشخيصا منها  19تشخيصا
ذهانيا .وبرغم تطوره وإصدار تحديثات عليه حتى العام
 1942إال أنه لم يقابل باهتمام األطباء النفسيين آنذاك.

تغير العالم كثيرا منذ القرن التاسع عشر .ولكن الطب
النف�سي لم يتغير كثيرا من حيث تأثره باإلديولوجيات
السياسية السائدة من جهة والثقافة األميركية من جهة
أخرى .فقبل تحرير العبيد وانتهاء زمن العبودية في ستينات
القرن التاسع عشر ،كان هنالك أطباء نفسيون يعتقدون
بوجود مرض شائع بين ذوي البشرة السوداء دون غيرهم
من ذوي البشرة البيضاء .أطلقوا اسما على املرض وهو
 drapetomaniaووضعوا له تعريفا وأعراضا تتضمن هروب
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مشكالت دليل التشخيص النفسي
العبيد من قبضة أسيادهم بسبب ميلهم الغريزي لهوس التشخيص في الطب النف�سي كانت هزيلة نظريا وغير
التسكع .هذا حقا ما حدث ،وما لم يزل يحدث حتى اآلن .موضوعية وافتراضية في أحسن األحوال .فهل تحسن األمر
إن املحاوالت اليائسة لتفسير الظواهر من جانب كثيرا عما سبق؟ هل قدم اإلصدارين الرابع والخامس من
نف�سي بدون أسس نظرية رصينة يؤدي إلى نتائج فوضوية الكتيب التشخي�صي األمريكي حلوال للهشاشة النظرية
ومتناقضة وأقرب إلى الهراء الخيالي منها إلى العلم املثبتة؟ وهل ثمة أي تحسينات في اإلطار املنهجي العام في
املوضوعي .بدأ أول استعمال رسمي للكتيب التشخي�صي تصنيف األمراض النفسية؟ ماذا عن املؤشرات البيولوجية
واالحصائي  DSMعام  ،1952كما قلنا ،كرد فعل للضغوط ومليارات الدوالرات التي أنفقت على األبحاث في مجال
اإليديولوجية ومحاولة إلعطاء الطب النف�سي مظهرا علميا الصيدلة النفسية؟
وبرستيجا بين التخصصات األخرى .ولكن األسماء وحدها
التي تغيرت .فاملجتمع العلمي لم يجد بدا االلتزام بمبادئ
املدرسة التحليلية الفرويدية التي فرضت سيادتها على أولى
إصدارات الكتيب التشخي�صي .أزيلت التشخيصات املتعلقة
باملثلية الجنسية من اإلصدار الثاني للكتيب التشخي�صي
بضغوط سياسية وباالستناد إلى طريقة ديموقراطية جدا
وليست علمية البتة؛ وهي طريقة التصويت .ولكن املصطلح
الذي أزيل من اإلصدار الثاني (Sexual Orientation
ُ
 )Disturbanceاستبدل الحقا بمصطلح آخر في اإلصدار
الثالث يعكس بالضبط طبيعة الوضع السيا�سي في تلك
الفترة )Ego Dystonic Homosexuality( :ويمكن ترجمتها
إلى املثلية الجنسية املزعجة أو املجافية لألنا .قوبلت هذه
التعديالت بنقد الذع من املجتمع العلمي ،فتساءل بعضهم
ما إذا كان يمكن تشخيص األشخاص ذوي البشرة السوداء
الغير راضين عن أصلهم بأنهم مصابون نفسيا كما أمكن
تطبيق مفهوم املرض النف�سي على األشخاص املنزعجين
من ميولهم الجنسية املثلية؟ وتساءل آخر متهكما :ماذا
عن الناس قصار القامة الغير راضين عن طولهم؟ وكان
النقد مسيئا وقويا أدى إلى إزالة هذا التصنيف من الكتيب
التشخي�صي الثالث (نسخة معدلة) في العام .1987
تبرهن محاوالت الكتيبات التشخيصية منذ القرن
َ
ملرضنة سلوكات مثل حب التحرر بين العبيد
التاسع عشر
وامليل جنسيا تجاه أفراد من نفس الجنس على أن نظم
مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية
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الخطر املحدق بالبشرية:

البكتيريا املقاومة للمضادات،
وما الذي يمكننا فعله بشأنها؟

ترجمة :مصطفى علي

ً
ً
ً
تشكل البكتيريا املقاومة للمضادات الحيوية تحديا جسيما وهائال للطب والعلوم الحديثة .وهي تتطلب
ً
البحث املركز لتقليل خطر مقاومتها للمضادات ،لكننا حاليا خاسرون لهذه املعركة .وبما أن املقاومة البكتيرية
هي في األساس عملية تطورية ،فقد يمكن استغالل املبادئ التطورية لتقليلها.
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لقد مثلت الفترة املحصورة بين الثالثينات وحتى
الستينات من القرن املا�ضي «العصر الذهبي» للمضادات
الحيوية ،ومنذ ذلك الحين فقد كانت خطى البكتريا في تطوير
املقاومة أسرع من معدل تطوير املضادات الحيوية .لذا فقد
ُ
كنا ن ِقبل ببطئ على بكتريا أكثر مقاومة في األعوام الستين
املاضية .تنشأ املقاومة عند البكتريا حينما تقوم إحدى أنواع
البكتريا املعدية بتطوير صفة تمكنها من تجاوز اآلليات يعمل
بها نوع أو عدة أنواع من املضادات الحيوية .ويحصل ذلك
بمعدل سريع سبب كون تكاثر البكتريا شديد السرعة حتى
مع الفرد الواحد ،لذا فإن فرص التحوالت (الطفرات) يكون
ً
عال إيضا .إضافة لذلك؛ فإن وجود املضادات الحيوية
ٍ
ً
ً
ً
يقدم دافعا إنتقائيا ( )selective pressureمفضال ذوي
الجينات املقاومة.
مما يصعب التحدي مع البكتريا هو إمكانياتها ملشاركة
الجينات في حزم تسمى البالزميدات ( ،)plasmidsحتى
مع الفصائل املختلفة .ما يعنيه ذلك أنه بمجرد تمكن
أحد الجينات من تطوير مقاومة للمضادات ،فإن بإمكانه
ً
اإلنتشار عرضيا ومنح صفة املقاومة لبقية البكتريا.
كما يمكن للبالزميدات حمل العديد من الجينات
املقاومة في الوقت ذاته ،وتسمى جموع هذه الجينات
ُ
قاوم»
املحمولة في البكتريا والناقلة للمقاومة بـ «امل ِ
( )resistomeويوجد منها حوالي  20,000جين مقاوم .كما
معد للبشر (من ضمنها
يوجد حوالي  1400فصيل ميكروبي ٍ
البكتريا والفيروسات والفطريات ،األوليات ()protozoa
والديدان الطفيلية (.)helminths
ً
وفقا ملراكز مكافحة األوبئة األمريكية ( )CDCفإن عدد
اإلصابات بالبكتريا املقاومة في الواليات املتحدة يبلغ حوالي
ً
ً
ً
 2.8مليون إصابة سنويا مودية بحياة  35000شخصا.
ً
ً
إن هذه مشكلة عاملية (علينا أن َّ
نعي ذلك جيدا خصوصا
ّ
وأنا نمر في فترة وباء) .فظهور جين مقاوم في طرف بعيد
من العالم سيجد طريقه لينتشر في جميع أرجاء الكوكب.

ذلك يعني أن العالم أجمع عليه اإللتزام باملمارسات الطبية
ً
الصائبة ( .)best practicesوهذا بالطبع ليس حاصأل،
ففي بعض البلدان يمكن للناس شراء املضادات الحيوية
ً
بكل بسهولة دون وصفة طبية ،كما أن كثيرا من املضادات
ً
ن
داع.
لها
اليكو
قد
طبيا
املوصوفة
ٍ
وبينما ال تزال معاناتنا في إرساء أسس املمارسات الصائبة
لتقليل مقاومة البكتريا ،فإن الباحثين منكبون على ما يمكن
عمله بشأن هذه املمارسات .ففي الحد األدنى ،يتوجب على
ّ
األطباء أل يصفوا املضادات الحيوية بحيطة فقط ،بل أن
يلزموا الدقة كذلك.
وبما أن املضادات الحيوية هي مشكلة تطورية ،فقد
يمكن إستغالل املبادئ التطورية ملحاولة تقليل املشكلة
ً
ّ
(الحظ كيف أنا لم نقل إنهاء املقاومة ،فهذا ليس خيارا
ً
ممكنا بالتقنيات املتاحة).
أحد املبادئ التطورية التي برزت في السنين األخيرة
هي اإلستخدام املتسلسل ملضادات حيوية متغايرة
( )heterogenousبدل إستخدام مضادات متجانسة
( .)homogenousيتضمن ذلك إستخدام عدة مضادات
ً
حيوية إما معا ،أو بشكل متسلسل ،وكل منها يعمل بآليات
ً
مختلفة تماما .يقلل ذلك احتمالية نجاة ميكروب واحد
ومقاومته ،كما أن احتمالية تطوير عدة أشكال من املقاومة
في الوقت ذاته أقل بكثير من احتمال تطوير شكل واحد.
ً
إال أن دراسة نشرت مؤخرا أشارت إحتمال وجود
تعقيدات كثيرة لهذا املبدأ التطوري ،كما بينت الدراسة ان
االستخدام املتسلسل للمضادات املتجانسة من الصنف
ً
ذاته يمكن أن يكون مؤثرا.
إن النقطة األهم التي يجب الخروج بها مما سبق هي أن
نماذج الوصفات الطبية التي تكون غايتها تقليل املقاومة
يمكن أن تكون بالغة الصعوبة ،واألفضل أن ال يترك اختيار
األدوية لألفراد.
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البكتيريا املقاومة للمضادات

الجولة األخيرة

تمض سوى بضع عقود من ظهور املضادات الحيوية
لم ِ
حتى لحقها ظهور فصائل بكتيرية مقاومة ،وهي تشكل اآلن
ً
ً
ً
خطرا صحيا حقيقيا ،فإلى أين يقودنا كل ذلك؟
يتخوف بعض املختصين من دخولنا عصر ما بعد
املضادات الحيوية ،حيث تكون معظم اإلصابات املرضية
من ميكروبات مقاومة للمضادات ،والحقيقة أن هذا
ً
الفرض متحقق مستقبال على األغلب .والسؤال الحقيقي
هو :كم من الوقت سيتطلب لحدوث ذلك؟ ال في احتمال
حدوث ذلك من أساسه!
ً
إن املنظور األكثر تفاؤال هو أننا سنتمكن من تطوير
مضادات حيوية جديدة بمعدل أسرع من تطوير البكتريا
للمقاومة متجنبين بذلك الجائحة املحتومة .وبكل وضوح
ً
وصراحة ،هذا ليس الحاصل حاليا ،بل ان تكون املقاومة في
تسارع بينما تطوير املضادات هو في تباطؤ.
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إن الهدف في املدى األقرب هو تعجيل البحث عن
مضادات جديدة ،مع الدفع لتقليل ظهور املقاومة ،ويتطلب
ذلك تضافر الجهود العاملية ،لسوء الحظ؛ فإن مثل هذا
ً
التوجه يستبعد أن يكون كافيا( ،وهي حقيقة تنطبق على
معظم املشاكل العاملية الحالية امللحة) .وباإلضافة لإللتزام
بقائمة منظمة الصحة العاملية للممارسات الصائبة ،فإننا
بحاجة إلعادة نظر شاملة بخصوص إستخدام املضادات
الحيوية.
فعلى سبيل املثال ،تخضع الوصفات للمراجعة
املختصة قبل تقديمها في بعض املستشفيات ،إال أن
هذه األفضل لو عممت هذه املمارسة ،ربما حتى خارج
ً
ً
ً
املستشفيات .سيشكل هذا االقتراح تحديا لوجستيا كبيرا
ً
لفرضه مع طبيعة املؤسسات الصحية املوجودة حاليا،
ً
وربما يتطلب ذلك استحداث آليات العالجية بالكامل .فمثال
ً
يمكننا -نظريا -تطوير خوارزميات الذكاء الصناعي للخروج
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البكتيريا املقاومة للمضادات
بأفضل الوصفات العالجية ،ورفع كاهل ذلك بالكامل عن
أفراد يستحيل عليهم تتبع التاريخ الصحي بالكامل والوصول
للخيار العالجي األمثل .كما يمكننا تعميم أنظمة بديهية،
ً
كحظر بيع األدوية تجاريا دون وصفة طبيب مختص .وقد
يتوجب كذلك حظر تداول بعض أنواع املضادات الحيوية
ً
لحين زوال املقاومة ،واللقاحات يمكنها بالطبع أن تلعب دورا
ً
مهما في منع انتشار العدوى من األساس.
ً
في الواقع ،إن أي إجراء ضروري يستبعد جدا حصوله
ً
(لكن يمكننا دوما أن نأمل العكس) .ان املقاومة البكتيرية
للمضادات تتطلب استجابة عاملية موحدة ،مع سيطرة
مركزية على كل استخدام للمضادات الحيوية ،إن النظر
للمضادات الحيوية يجب أن يكون كالنظر إلى مورد محدود
ونفيس ،فكل إستخدام للمضادات يشكل خطوة أخرى
تقربنا من عالم ما بعد املضادات واملقاومة امليكروبية
الشديدة .ورغم أن مفهوم «سيطرة عاملية مركزية» شديد
االستفزاز واالستنفار ملعظم الناس كما هو معلوم ،إال
ان حقيقة عدم وجود بدائل عملية لهذا املفهوم لتقليل
ً
املقاومة البكتيرية يجب أن تكون معلوما كذلك ،إننا في
تفش
العموم متجاهلين في الغالب لهذه املشكلة بينما هي في ٍ
مستمر .
اليزال هنالك أمل بأن تحل هذه املشكلة مع التكنولوجيا
الحديثة ،ولكن من العبث الركون إلى ثورات علمية مفاجئة
لم تحدث بعد .قد يمكننا تطوير آليات لعالج اإلصابات
ً
البكتيرية بعيدة كليا عن املضادات الحيوية ،وربما قد يكون
الحل بتطوير فيروسات طفيلية معادية للبكتريا ،أو قد
نجابه البكتريا مع تقنيات النانو الحديثة ،إال أن األجيال
الالحقة قد ال يسعها الوقت لتطوير حلول مشابهة قبل أن
تحل األزمة .حتى مع تفاؤلنا بالتقنيات الحديثة ،البد لنا من
كسب الوقت و اإلبطاء من تكوين البكتيريا املقاومة قدر
اإلمكان لحين بزوغ حلول جديدة.

املقال األصلي:
- Steven Novella, «Using Evolutionary Principles to
Reduce Antibiotic Resistance», Science-based medicine, September 1, 2021
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هل تنفع مرخيات العضالت لعالج آالم
أسفل الظهر؟

نعم و ال...
ترجمة :وسن نصير

هارييت هول 17 ،آب /أغسطس .2021 ،تركتني
ً
مجلة طبيب االسرة االمريكية مشوشة حول اضافة
مرخيات العضالت للمسكنات أللم اسفل الظهر الحاد.
مقال انها غير فعالة بينما ينص ٌ
فينص ٌ
مقال آخر على
العكس في نفس املسألة.
كانت مجلة طبيب االسرة االمريكية (مجلة االكاديمية
االمريكية ألطباء االسرة) على مدى ً 22
عاما تنشر مراجعة
َ
ً
سنوية ألهم  20دراسة بحثية تهم اطباء االسرةُ ،محددة
البحث االصلي على أنه من املرجح ان يغير ممارسة
الرعاية االولية ويحسنها ويمثل ذلك الدليل املوجه
للمريض .وكنت مهتمة بقراءة عدد تموز /يوليو 2021
ً
والذي يتضمن مقاال ينص على أن مرخيات العضالت
ليست مساعدات فعالة ملعالجة الم اسفل الظهر الحاد.
بشكل مربك ،كان ذلك الدليل يتناقض مع مقال آخر
في العدد ذاته حول العالج العقاقيري لأللم الحاد والذي
ُ َ
ورد فيه “قد تكون مرخيات العضالت مفيدة آلالم أسفل إذا ،أي الرأيين يعتمد؟
ُ
تقييما ً
ً
عاليا ( )Aللدليل،
الظهر الحادة” .لقد أعطى
هل تعتبر مرخيات العضالت مساعدات فعالة لعالج
ً
اعتمادا على مراجعة نظامية وعدة تجارب عشوائية آالم أسفل الظهر الحادة أم ال؟ لقد قدموا بشكل مالئم
خاضعة للسيطرة.
مراجع لكال التصريحين ،لذا استطعت الذهاب إلى املصادر
التي اعتمدوا عليها.
ان الدليل الذي اعتمدوه لدعم االستنتاج “ال” كانت
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ُ
دراسة واحدة أعدها فريدمان وآخرون نشرت في حوليات
طب الطوارئ في .2019كان العنوان “تجربة عشوائية
ُ
وهمية-مسيطر عليها اإليبوبروفين بلس ميتاكسالون أو
تيزانيدين أو باكلوفين آلالم أسفل الظهر الحادة” .وجدت
التجربة أن “إضافة باكلوفين أو ميتاكسالون أو تيزانيدين
ُ
حسن االداء او األلم أكثر من
إلى إيبوبروفين ال تبدو انها ت ِ
الدواء الوهمي اضافة الى اإليبوبروفين بعد اسبوع واحد من
زيارة طبيب طب الطوارئ بسبب آالم اسفل الظهر الحادة”.
ووصفت املراجعة بأنها دراسة عالية الجودة وعلقت على
أن االمر لم يكن مفاجئا ،ألنها رسخت الدراسات السابقة
التي تظهر عدم وجود أدلة على فعالية مرخيات العضالت
لهذه الحالة .وفي دراسة أخرى ,لم يكن الديازيبام (دواء آخر
يستخدم عادة كمرخي للعضالت) أفضل من الدواء الوهمي
ً
ايضا.
وتتألف األدلة املقدمة لدعم استنتاج “نعم” من ضعف
املقال األصلي:
عدد املراجع ،ولكن ما مجموعه دراستين فقط .يجب تجاهل
إحدى الدراسات ألنها في الواقع لم تكن دراسة وكانت مجرد - Are muscle relaxants an effective adjunct for treat-
دليل ممارسة سريرية آلالم الرقبة ،وليس آالم أسفل الظهرing acute low back pain yes and no, Science based .
medicine
أما الدراسة األخرى كانت مراجعة منهجية قيمت مرخيات
العضالت وحدها وفي تركيبات مختلفة مع املسكنات لعالج
آالم أسفل الظهر الحادةُ .وجدت ست دراسات مناسبة
لتقييم كل من مرخيات العضالت  +املسكنات مقابل الدواء
الوهمي  +املسكنات.
ُ
من هذه الدراسات الست التي حددت أللم اسفل الظهر
ُ
الحاد ،تعتبر خمسة منها ذات جودة عالية (;Berry 1988b
;Corts Giner 1989; Hingorani 1966; Sirdalud 1998
 )Tervo 1976وواحدة كانت تجربة ذات جودة واطئة هي
(.)Borenstein 1990
قيمت خمس تجارب أدوية غير البنزوديازيبينات ،بينما
قيمت تجربة واحدة فقط البنزوديازيبينات (هينجوراني
 .)1966لم يكن هناك فرق إحصائي .شككت التجارب في

األهمية السريرية لهذا التحسن .بشكل عام ،زعمت التجارب
ً
“دليل ً
قويا على أن غير البنزوديازيبينات فعالة في
أنها وجدت
عالج آالم أسفل الظهر الحادة”.
بإمكانك قراءة نتائج الدراسات والحكم عليها بنفسك.
حيث توصلوا إلى ان “مرخيات العضالت فعالة في عالج آالم
أسفل الظهر الحادة واملزمنة الالنوعية لكن تتطلب آثارها
الضارة ً
(غالبا النعاس والدوار) استخدامها بحذر”.
الخالصة :ربما نعم ،ربما ال .أشعر بخيبة أمل ألن وكالة
فرانس برس قدمت رسائل مختلطة وأدلة علمية ال تسترعي
ً
ُ
اإلعجاب .لقد تركت متساءل عما إذا كانت إضافة مرخيات
العضالت إلى العالج املسكن آلالم أسفل الظهر الحادة أمر
مفيد أم ال .أنا متشكك .في حالة عدم وجود املزيد من األدلة
ً
املقنعة ،سأكون
مترددا في وصف مرخيات العضالت لعالج
مساعد.
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السحر الودي

ترجمة :محمد الشب
ُ
يعتمد السحر الودي على االعتقاد امليتافيزيقي
( - )Metaphysicsوهو ٌ
فرع من الفلسفة يدر ُ
َ
جوهر
س
َ
ُ
يشمل ذلك أسئلة الوجود والواقع -الذي من خالله
األشياء،
ُ
ٌ
�شيء يشبهه .السحر الودي هو األساس ملعظم
يؤثر �شيء على ٍ
ُ َ
ّ
أشكال العرافة .يعتقد ِأن الخطوط واألشكال واألنماط
َ
ُ
ُ
املرتسمة على األمعاء ،والنجوم ،والقاذورات امللقاة،
ُ
احة اليد (كلما َ
الخط املُ َم ُ
ثل لحياة
طال
وثنيات الجلد على ر ِ
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ٌ
بصورة
اإلنسان ،كلما طالت حياته) ،وما إلى ذلكُ ،مرتبطة
ٍ
سحرية بالعالم التجريبي -املا�ضي والحاضر واملستقبل.
ٍ
ً
َ
سات مثل غرز اإلبر في تماثيل تمثل
وهو أيضا األساس ملمار ٍ
ٌ
األعداء ،كما هو الحال في الفودو (-)Voodooوهي ديانة
ٌ
تأصلة في جنوب أفريقيا.-من املُفترض أن ُت َ
ُ
الدبابيس
سبب
ُم
ِ
ِ
ُ
ُ
بطريقة سحرية ،األلم واملعاناة في
واإلبر املغرو َزة في الدمية
ٍ
الشخص الذي تمثله الدمية.
ُ
السحر الودي هو أساس قياس العمليات النفسية
( ،)psychometryكما يدعي املحققون النفسيون َّأن ملس
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ً
ً
قبل الضحية يعطي اتصاال سحريا مع
غرض
ٍ
مملوك من ِ
ٍ
الضحية .يعتقد باري بايرشتاين ( )Barry Beyersteinأنَّ
السحر الودي هو األساس للعديد من مفاهيم العصر
الجديد ( )new ageمثل «الصدى» ،وهي الفكرة التي ترى
ً
أنه إذا كان من املمكن ربط األشياء عقليا ،فيمكنها التأثير
بصورة سحرية على بعضها البعض .يشرح بايرشتاين ً
أيضا
ٍ
ٍ
العديد من مفاهيم علماء الخطوط ( )Graphologistsعلى
أنها أكثر من مجرد سحر ودي ،على سبيل املثال ،الفكرة
القائلة َّ
واسعة بين األحرف ُي ُ
قابلية
شير إلى
مسافات
بأن ترك
ٍ
ٍ
ٍ
العزلة والوحدة َّ
ُ
ألن املسافات الواسعة ُت ُ
شخص ال
شير إلى
ِ
ٍ
ُ
بسهولة وغير مرتاح للقرب من اآلخرين .يدعي أحد
يختلط
ٍ
علماء الخطوط َّأن الشخص يخون طبيعته السادية إذا
شطب خطه بخطوط تشبه السياط.
ربما يكون السحر الودي هو األساس ملفاهيم مثل القدر،
والتزامن ،وأكل قلب عدو محارب شجاع مهزوم ،ورمي الرماح
على الحيوانات املرسومة على جدران الكهوف ،وارتداء قرون
حيوان الرنة قبل الصيد ،وممارسة طقوس االغتصاب
لزيادة خصوبة املحاصيل ،أو أخذ العشاء املقدس لغرس
اإللهية في املشارك .السحر الودي بالتأكيد أساس املعالجة
باملواد الطبيعية والشفاء عن بعد.
يعتبر علماء األنثروبولوجيا ()Anthropologists
َ
التفكير السحرياختصاصيون في علم االجتماع واألجناسً
قدمة للتفكير العلمي .إنه ُم ٌ
اهتمام
وجود
ؤشر على
ُم
ِ
ٍ
ِ
طريق فهم السبب والنتيجة.
بالسيطرة على الطبيعة عن
ِ
ِ
ومع ذلك ،فإن طرق السحر ،مهما كانت تجريبية ،ليست
ً
علمية .قد يبدو مثل هذا التفكير ساحرا عندما قام به
أسالفنا الذين عاشوا منذ آالف السنين ،ولكن مثل هذا
التفكير اليوم قد يشير إلى جهل عميق أو المباالة تجاه العلم
َ
وقت
وفهم قابل لالختبار للعالم .ال شك في أن معظمنا من ٍ
آلخر ،ينز ُ
لق إلى هذا النمط البدائي من التفكيرَّ ،
َ
القليل
ولكن
ِ
من التفكير ُ
حقيقة أن املحار ليس
يجب أن ُيوقظنا على
ِ

ُمحف ًزا على الشهوة الجنسيةَّ ،
َ
الحظ
وجود
وأن
القليل من ِ
ِ
السبب في الفوز باليانصيب في َ
َ
الجيد ليس هو
ذلك اليوم،
ِ
ً
َّ
وأن َ
صورة العدو لن يؤذيها .قد يكون صحيحا أن
طعن
ِ
َ
َ
فرك التميمة التي قدمها لك ُح َ
يجعلك تشعر
بك الحقيقي
ً
ً
سحريا ً َّ
ُ
الشعور
فإن له عالقة
بوجودها ،لكن مهما بدا هذا
عالقته بامليتافيزيقيا.
بالبيولوجيا وعلم النفس أكثر من
ِ
املقال األصلي:
- Sympathetic magic, skeptic dictionary

مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية
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انقراض الهنود الحمر
وانخفاض نسبة ثنائي أوكسيد الكربون يف الجو

إعداد :عمر املريواني
عندما وصل االوربيون الى االمريكتين ألول مرة بقيادة
كريستوفر كولومبوس ،لم يكن ذلك فاتحة خير لكثير من
الشعوب التي كانت تقطن في القارتين ،فعلى الرغم من قسوة
الصدامات غير املتكافئة بالقوة بين األسبان والهنود الحمر،
ً
ً
غير أن عامال آخر كان سببا أكبر لإلبادة الكبرى التي تعرض
لها الهنود الحمر -ما يعرف باملوت األعظم -إنها األوبئة .عند
الحديث عن الشعوب املعزولة عن بعضها لقرون طويلة
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ً
ً
جدا فإننا ال نتحدث عن ذات اإلنسان بيولوجيا ،على األقل
من ناحية الجهاز املناعي .غير أن ما ال يمكن توقعه هو أن
ً
املوت األعظم كان قد يكون سببا النخفاض كبير في نسبة
ثنائي أوكسيد الكربون في تلك الفترة.
ً
نشر باحثون من كلية لندن الجامعة ( )UCLبحثا في
عام  2019حول الصلة بين املوت األعظم وانخفاض نسبة
ثنائي أوكسيد الكاربون بشكل ملحوظ في تلك الفترة .قام
الباحثون باالعتماد على أدلة تاريخية حول تعداد السكان في
االمريكتين قبل كولومبوس ،استخدامهم لألرا�ضي ،تخمين

مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية

الخسارة السكانية الحاصلة في الهنود الحمر ،قيم ثنائي املعايير املتعلقة باستخدام األرض وانبعاثات ثنائي أوكسيد
أوكسيد الكربون التاريخية ومقارنة املؤثرات الطبيعية على الكاربون والتي توجد لها بيانات تاريخية .أحد املصادر املهمة
انخفاضها وارتفاعها لتخمين ما يمكن عزوه للموت األعظم .النبعاثات ثنائي أوكسيد الكاربون هو النشاط البركاني وقد
اطلع الباحثون على  119دراسة خمنت تعداد الهنود تم شموله في الدراسة ،باإلضافة الى الشذوذات الحاصلة
الحمر قبل كولومبوس وتراوح ذلك بين  44مليون الى  78في اجمالي اإلشعاع الشم�سي ( )Total solar irradiationعلى
مليون نسمة .ثم انخفض استهالك ثنائي أوكسيد الكربون األرض طيلة القرون املاضية ،ولم يكن في أي من هذين
في القرن السادس عشر بنسبة  %67-47من الغالف ما يدعو لعزو االنخفاض في نسبة ثنائي أوكسيد الكاربون
الجوي ،وقد كان لهؤالء السكان استهالك معين من األرا�ضي اليه .وباستثناء تلك املتغيرات فإن انخفاض مستوى ثنائي
ً
ً
والحيوانات ،وبغياب االستيطان األوربي حتى فترة الحقة ،أوكسيد الكربون في تلك الحقبة كان بحد ذاته أمرا استثنائيا
ً
يستنتج الباحثون أن الوفيات الحاصلة في املوت األعظم غير متوقعا وغير متناسب مع مساره بشكل عام.
لكن ماذا عن اآللية املفترضة النخفاض ثنائي أوكسيد
والتي تصل الى قرابة  56مليون نسمة هي السبب الرئي�سي
في ذلك االنخفاض بنسبة ثنائي أوكسيد الكاربون وقد كان الكربون عدا التنفس لهؤالء األشخاص؟ وملاذا التركيز على
ً
هؤالء يستخدمون  56مليون هكتار من األرض في أنشطتهم استخدام األرض؟ للوهلة األولى يبدو هذا متناقضا مع
ما نعرفه عن دور النباتات في تقليل نسبة ثنائي أوكسيد
الزراعية.
ورغم أن الدراسات تتباين في تخمين النسبة الدقيقة ملن الكربون ،لكن هل تقل النباتات فيما لو زالت مزارع
ً
ماتوا من السكان األصليين ،غير أن األوبئة املسجلة تعبر االنسان؟ ما سيحدث هو العكس ،فاالنسان ينمي اصنافا
بشكل أدق عن نسبة الذين ماتوا ،اذ مات نصف السكان معينة من النباتات لكن هذا ال يعني أنها اكثر كثافة من
مرة و %80من السكان مرة أخرى في املناطق التي أصيبت الغابات التي كانت ستحل محل مزارعه لو زالت وهذا هو
بوباء الجدري في القرن السادس عشر في املكسيك وذلك في املتوقع في الدراسة.
ً
بقيت مالحظتان ،األولى من املنهج العلمي ،فرغم أن
مطلع الغزو االسباني للبالد .وفي امبراطورية اإلنكا مات أيضا
ثلث الى نصف السكان نتيجة وبائين للحصبة والجدري .الدراسة صارت تعد من الدراسات البارزة في املجال ولها
نفس هذه األوبئة لم تكن تقتل الناس بنفس األعداد في مئات االستشهادات في أبحاث أخرى ،ورغم أن منطق
ً
أماكن أخرى وأزمنة أخرى في العالم القديم (أي قبل تطور الدراسة يبدو مقنعا ،لكن من الصعب اعتبارها في صلب
الطب) ففي اليونان  400ق.م سجل أن ربع السكان ماتوا العلوم الحقيقية .نعم ،هذه الطريقة في دراسة التاريخ تعد
نتيجة الجدري ،وفي اليابان  700م سجل أن ثلث السكان أفضل من الطرق التقليدية لدراسة التاريخ واملنحصرة
ُ
بالروايات والسرد ،السيما وأنها تشرك املتغيرات العلمية
ماتوا نتيجة الجدري.
ما عول عليه الباحثون باإلضافة للتعداد السكاني التاريخية حول املناخ وتربطها مع الروايات والسرد ،لكن في
واستخدام األرض هو معايير أخرى ،منها مقارنة نفس الوقت نفسه ال تعتبر أرضية الدراسة صلبة بما يكفي فهي
ً
معايير استخدام األرض في باقي أنحاء العالم ،وأيضا ما تتحدث عن مساحة شاسعة من العالم ،في حقبة سابقة،
ُيعرف بـ تدفق ثنائي أوكسيد الكاربون بين األرض والغالف وتربط بين متغير متفاوت نعرفه فقط من تخمينات هي
الجوي ( )LAND-ATMOSPHERE FLUX CO2وهو من بذاتها متفاوتة ،فعلى الرغم من ثبوت وفاة السكان األصليين
مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية
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الهنود الحمر وثنائي أوكسيد الكربون
بأعداد ضخمة وانخفاض استخدام األرض لهم ،لكن ليس
من املمكن أن نضع أصابع االتهام نحو ذلك السبب ملا حدث
في األرض بأكملها حتى وإن قمنا بتوفير األرقام التي تجعله
ً ً
قريبا نوعا ما من انخفاض ثنائي أوكسيد الكربون.
املالحظة الثانية حول العنوان ،في اللغة العربية اعتدنا
ً
أن نسمع حديثا بكلمة انقراض أنها تشير إلى أصناف
الحيوانات ،وهذا ليس االستخدام الوحيد للكلمة إذ نجدها
في كتب التاريخ املكتوبة بالعربية تشير الى انقراض الشعوب
ً
أيضا ،واملصطلح مفيد حيث يشير بالتحديد الى حالة الوفاة
ً
على نطاق واسع ولجماعة واسعة جدا وال يعوض عنه
مصطلح آخر وال يعني ذلك اإلساءة ملن يستخدم املصطلح
معهم.
الدراسة األصلية:
- Koch, Alexander, et al. «Earth system impacts of
the European arrival and Great Dying in the Americas after 1492.» Quaternary Science Reviews 207
(2019): 13-36.
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العالج بالروائح:

«الشفاء» برائحة الرائحة

ترجمة :رغد الرفاعي
ُ
ما الفرق بين الشمعة العطرية والشمعة العطرية التي تستخدم في العالج - Aromatherapyالجواب :نحو عشرة دوالرات.
ً
بقوة الشفاء حين :لنكن صريحين ،عندما ُت ُ
مشبعة ّ
باع
بجدية ،من املفترض أن املواد العطرية العادية تصير
لنتكلم
ٍ
ٌ
لهذا الغرض .العالج بالروائح هو علم زائف يستخدم املواد العطرية لتحسين الصحة البدنية أو العقلية للفرد .ومع ذلك،
ٌ
ٌ
مرض -بخالف تأثير الدواء الوهمي
هناك نقص في األدلة الطبية على أن العالج بالروائح مفيد في منع ،أو عالج ،أو شفاءأي ٍ
.Placebo
أن بعض النباتات العطرية تقدم فوائد -على سبيل املثال،
األصل التاريخي
ُ
تعود جذور العالج بالروائح (وأنا هنا ال أتالعب باأللفاظ) يستخدم شاي النعناع لتهدئة االضطرابات الهضمية،
إلى املمارسات العشبية القديمة للحضارات املبكرة ،بما في وشجر املر توابل ألغلفة دفن املوتى ،واللبان للدهن املقدس
ذلك حضارة الصينيين ،واملصريين ،والرومان وغيرهم .يبدو (Farrer-Halls 2005، 302-303؛ Nickell 1998، 37-38؛
مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية
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العالج بالروائح
ويلسون  .)17 ،2003ومع ذلك ،فإن االستخدامات العشبية
ُ ّ
ال تشكل العالج بالروائح.
في األساس (وأنا هنا أتالعب باأللفاظ)ُ ،ينذر استخدام
ُ
الزيوت األساسية -الزيوت الطبيعية املتطايرة التي تضفي
على النباتات روائحها املميزة –بممارسة العالج بالروائح .مع
ّأن القدماء استخدموا الزيوت في مستحضرات التجميل
والعطور واملراهم ُ
ويقال إن أبقراط نصح باستخدامُ
التدليك املعطر (- )Essential Oils Academy 2019إال ّأن
عام املاضية.
العالج بالروائح تطور في الواقع فقط ٌفي املائة ٍ
ساعد على تطوير هذا العالج حادثة ّ
تعرض لها الكيميائي
ّ
والعطار الفرن�سي رينيه جاتفو�سي René Gattefossé
ََ
حادث
احترقت يداه في
( )1950-1881في عام  .1910إذ
ٍ
في املختبر ،وسرعان ما تطورت الغرغرينا الغازية .فشطف
الحروق بمستخلص الالفندر ،ليبدأ الشفاء في اليوم
التالي .في عام  ،1937نشر عمله املميز« ،العالج بالروائح»،
 Aromatherapieوصاغ فيه تلك الكلمة (“”Real Story
.)2016
ً
بقيت الزيوت العطرية مدمجة في الستينات مع تقنيات
معينة (أي ُ
«معتمدة على الحدس» وسويدية) ،وهذا
تدليك
ٍ
ٍ
ً
ًّ
أدى إلى ممارسة العالج بالروائح اليوم باعتباره فنا عالجيا
(.)Farrer-Halls 2005, 10

اآلثاراملزعومة

يثير اعتماد العالج العطري على الزيوت األساسية
قضايا أخرى .الحظت هارييت هول ()Harriet Hall 2013
ببصيرتها املميزة ،واملعروفة باسم «الطبيبة الشكاكة» The
ُ
تفعل األمور نفسها».
ّ ،SkepDocأن «العديد من الزيوت
ً
ً
ً
خذ مثال مجموعة صغيرة للعالج بالروائح تحتوي على
يوت أساسية فقط .أربعة (امليرمية املُ َت َ
ص ِل َبة Clary
سبعة ز ٍ
ٍ
َ
 ،sageوالبرتقال ،والخزامى ،والبابونج) تعد بتأثيرات متشابهة
ّ
ً ُ ّ
جدا تلخصها كلمة مهدئة (على سبيل املثال«ُ ،يلطف،
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ُيهدئ»«ُ ،ي ّ
خفف القلق» ،إلخ) .ويقال ّإن األربعة جميعها
َ ُ
«م ّ
لها خصائص ُ
وتوصف الثالثة األخرى (النعناع،
هدئة».
ٌ
ٌ
حفزة» أو ُ
والورد ،وإكليل الجبل) بأنها ُ
«منشطة» ،إلخ.
«م
ٌ
كيف ُي ّ
قرر
شخص ما ّأيها يستخدم؟
لخلطات
في الوقت نفسهُ ،ي ّروج املعالجون بالروائح
ٍ
ملجموعة متنوعة من األغراض املزعومة:
معينة من الزيوت
ٍ
ً
ّ
لعالج كل �شيء بدءا من حكة فروة الرأس ،والجلد املضطرب،
والتهاب العضالت إلى السيطرة على العوامل املمرضة،
والتحكم بالجوع .وقد ُر ّو َج ألحد األمزجة لقدرته املزعومة
ً
على مكافحة الشيخوخة (( .)Hall 2013انظر أيضا Susan
Gould, “Essential Oils: One Weird Workshop,” Skeptical Inquirer, November/December 2018, and Lynn
McCutcheon, “What’s That I Smell: The Claims of
)Aromatherapy,” SI, May/June 1996

ّ
قوة اإليحاء

هناك ّاد ٌ
محدود من االستخدامات
عدد غير
ٍ
عاء بوجود ٍ
َ ْ
املفيدة للعالج بالروائحُ ،وي ْستش َه ُد بآليتين رئيسيتين لشرح
التأثيرات املزعومة )1( :كيفية تأثير الروائح في الجهاز
الحوفي للدماغ ( Limbic systemالذي يتعامل مع العواطف
والذكريات والتحفيز) ،و( )2التأثيرات الدوائية املباشرة
ُ ْ
للزيوت األساسية املستخ َدمة (“.)Aromatherapy” 2019
واحدة أخرى :تدليك
ومع ذلك ،أعتقد أنه يجب علينا إضافة
ٍ
ً
الجسم ،ألن هذه هي الطريقة الرئيسية (إضافة إلى االنتشار
الجوي ،واالستنشاق املباشر ،واالستحمام ،وما إلى ذلك)
ُ َ
التي تط َب ُق بواسطتها الزيوت األساسية .قد يكون للتدليك
ٌ
ٌ
بحد ذاته –أو مجرد استخدامه ٌ
محفز ،أو
مهدئ ،أو
تأثيرً
ٌ
مساو أو أكبر من التأثير الكيميائي للزيت .ووفقا
تأثير آخر
ٍ
لفارير هولس (« :)Farrer-Halls 2005، 11، 121التدليك
طريقة للتخلص من التوتر الجسدي».
هو أفضل
ٍ
ً
ولذلك فإن استخدام التدليك يثير قضية أوسع تتعلق
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العالج بالروائح
ّ
فعالية الروائح العطرية،
باإليحاء .يؤكد الكتاب املقدس
ُ
ُ
فقطرتان من الخزامى تفركان في صدغ املرء «تخففان
الصداع» ،لكن هل هذا العطر ،أم االحتكاك ،أم -كما أظن
بشدة -اإليحاء هو الذي يسبب الراحة؟ وباملثلُ ،ي َ
زع ُم أن
ٍ
ّ
مجرد استخدام البرتقال في «التدليك املوضعي والكمادات»
ٌ
مفيد «لتهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي»ُ ،ويفترض أن
تطبيق امليرمية املتصلبة في الحمام «يريح العقل والجسم»،
ْ ُ ْ َ
فترة طويلة،
و «يخفف األلم» .النعناع -الذي استخ ِدم منذ ٍ
كما رأينا ،لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي –يحقق هذه
النتيجة «بالتدليك على البطن في اتجاه عقارب الساعة»
( .)Farrer-Halls 2005، 273، 295، 302، 319ولكن هل
اسات مقارنة ّ
معماة Blinded comparative
توجد أي در ٍ
 studiesللتدليك بعكس اتجاه عقارب الساعة؟!
ّ
مرة أخرى ،الورد «يريح القلب الحزين ».كيف نعرف؟
ٌ
ّ
ملاذا« ،ألنه مرتبط بشاكرا القلب» (Farrer-Halls 2005,
ّ ُ ْ
ثم ،ت ْس َتخ َد ُم العلوم الزائفة لدعم العلوم
 .)259ومن
ُ
موجودة) هي
الزائفة األخرى .الشاكرات (وهي أشياء غير
ٍ
«مراكز الطاقة» التي تتدفق من خاللها «قوة الحياة العاملية»
ً
ُ
موجودة) وتسمى ت�شي (Farrer-Halls 2005،
(وهي أيضا غير
ٍ
254-262؛ Guiley 1991، 86–88، 625؛ Nickell 2017،
ً
( .)29-22باملناسبة ،إضافة إلى الشاكراتُ ،ي َّروج للعالج
ً
ً
بالروائح أيضا للعمل جنبا إلى جنب مع العالج بالكريستال،
والتنجيم ،وتطهير الهالة ،وغيرها من العالجات «البديلة»،
بما في ذلك ،كما ذكرنا ،تقنيات التدليك [Farrer-Halls
.)]205, 160–167, 252–253, 263–267
ال تزال العديد من الزيوت األساسية األخرى تعمل
كلية -باإليحاء .من بين السبعة
أساسية -أو
بصورة
بصورة ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
خمسة؛ إليكم
في املجموعة املذكورة سابقا ،تطرقنا إلى
ٍ
االثنان اآلخرانُ :يزعم أن إكليل الجبل يحسن الذاكرة،
ٌ
ً ُ
فمثال ،ت ْم َز ُج قطرة بقطرتين من زيت زهر البرتقال (البرتقال
امتحان على
«تربيت على الرسغين» قبل خوض
املر) مع
ٍ
ٍ

سبيل املثال .من املفترض أن يهدئ زهر البرتقال األعصاب،
ً
انظر ( .)Farrer-Halls 2005، 293-294أخيراُ ،يقال إن
ّ
البابونج الروماني ّ
يخفف تقلصات وتقلبات املزاج أثناء
الدورة الشهرية حين ُي ْس َت َ
الحمامات ،مع ّ
خد ُم في ّ
الكمادات،
ً
ً
وحتى ّأنه ُي ْس َت َخ ُ
دم «عطرا مزاجيا» .كل هذه الطرق ال يمكن
تمييزها عن اإليحاء ،وهو ُ
تأثير الدواء الوهمي.

الدليل

ّ
يلخص مدير موقع كواك واتش  Quackwatchالدكتور
ستيفن باريت ( )2001الدليل« :يمكن أن تكون الروائح
ً
ّ
الطيبة ُم ْس َت َح َبة ،وقد تعزز محاوالت األشخاص لالسترخاء.
ومع ذلك ،ال يوجد ٌ
دليل على أن منتجات العالج بالروائح
ّ
توفر الفوائد الصحية التي يدعيها مؤيدوها».
ّ
ٌ
ال توجد أدلة طبية مقنعة إلثبات أن العالج بالروائح
ً
ً
يمكن أن ُيعالج ،أو يمنع ولو مرضا واحدا .في عام ،2015
ً
نشرت وزارة الصحة األسترالية مراجعة للعالجات «البديلة»،
ً
ً
سعيا منها ملعرفة ما إذا كانت مناسبة لتغطية التأمين الصحي.
َُ َ
كان العالج بالروائح أحد العالجات السبعة عشر املقيمة
التي َ
افت َق َر ْ
واضح على فعاليتها .تشير العديد من
دليل
إلى
ت
ٍ
ٍ
ً
دليل على ّأن العالج
املراجعات األخرى أيضا إلى عدم وجود
ٍ
ّ ً
عالج ّ
بالروائح ٌ
جيدا،
فعال .أما التجارب الكبيرة ،املصممة
ُ
ُ
ً
متوفرة .عالوة
مناسبة ،واملضبوطة فهي غير
بصورة
واملعماة
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ ُ
اسات تظهر أن بعض الزيوت العطرية
على ذلك ،هناك در
ً
ً
قد تكون سامة فعليا لإلنسان (.)”Aromatherapy” 2019
يبدو من غير املرجح أن ّ
يتغير االستنتاج القائل بأن
علم زائف آخر من العصر الجديد.
العالج بالروائح هو مجرد ٍ
سابقة -تفشل في
نقاط
ٍ
نظرياته وممارساته -كما أشرنا في ٍ
اجتياز اختبار الرائحة.
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نافذة إلى منجزات

عمر الخيام

إعداد :عمر املريواني

أول ما قد يخطر على بال شخص وهو
يسمع باسم عمر الخيام هو أنه شاعر عرف
برباعياته ،ذلك النمط الفريد من الشعر
الفار�سي .لكن أقل من هؤالء هم الذين
يعرفون أن عمر الخيام هو عالم رياضيات
فذ جاء بانجازات فريدة وكان من أوائل
الذين عرفوا في اآلفاق من علماء الحضارة
اإلسالمية .أول كتب عمر الخيام الذي نشر
في أوروبا كان كتابه «مقالة في الجبر واملقابلة»
التي كتبها في القرن الحادي عشر ،ونشرت في
ليدن بهولندا عام .1742
وقبل أن نذكر منجزات عمر الخيام في
الرياضيات ،فربما يجب أن نعلم أن هناك
دولتان (ايران وافغانستان) تستخدمان تقويم
بالغ الدقة أنشأه الخيام وهو التقويم الهجري
الشم�سي (الجاللي) الذي قام بانشاءه للسلطان
السلجوقي ملكشاه .وعندما نسمع بدقة تقويم
معين فإن هذا يعني أن الريا�ضي الذي أنشأه
يجب أن يضبط حساب األيام واألشهر مع
املراتب الحقيقية للشمس أو القمر (بحسب
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نوع التقويم) ،وهذا ما فعله عمر الخيام إذ وصل الى درجة
عالية من الدقة تصل إلى األعشار .يبدو من الصعب تخيل
هذا فنحن نعيش في سياق األيام واألشهر التي نعرفها منذ
الصغر ،لكن في الحقيقة ،فإن صناعة تقويم جديد تعني
أنه ال توجد أي من هذه التقسيمات وأن عالم الرياضيات
او الفلك سيقوم بانشاءها من جديد .من أجل ذلك نضيف
ً
للسنوات امليالدية الحالية (التقويم الغريغوري) يوما
كل أربعة سنوات من أجل مطابقتها مع دورة األرض حول
الشمس تسمى هذه الطريقة بطريقة اإلقحام.
نشأ عمر الخيام في فترة عرف بها كثير من علماء الفلك
الفرس ومنهم عبد الرحمن الخازن ،أبو بكر الخرقي ،ومن
األطباء مثل أبو الفتح كوشك ،بهاء الدين محمد بن محمود
وغيرهم كثير ممن نشأوا في البالط السلجوقي لتزدهر الحياة
العلمية في مدن مثل مرو وسمرقند ونيسابور حيث ولد (عام
1038م) وترعرع الخيام .لتخطف تلك الحواضر األضواء
من بغداد التي كانت املنارة األهم في العهد السابق لذلك.
لذا فقد وجد الخيام في تلك الحقبة البيئة العلمية
التي يمكن ان ينشط فيها ،وساعده فيها وصول رفيق صباه
الوزير نظام امللك الى منصب الوزارة في الدولة السلجوقية
ً
ً
ليخصص له راتبا مجزيا ويمكنه ذلك من التفرغ للبحث
العلمي .لكن يجب أن ال نن�سى ونحن نتكلم عن الطب
والفلك في تلك الحقبة أن األول كان يدور في فلك الطب
اليوناني القديم ولم يخرج منه نحو منهج نافع كالذي بأيدينا
اليوم ،أما الفلك فقد كان يدور في فلك العرافة والتنجيم
ً
رغم كل ما جاء به من منجزات .لم يكن عمر الخيام بعيدا
ً
ً
عن ذلك ،فهو أيضا انشأ مرصدا وصار الفلكي الخاص
ً
باألمير ملكشاه .مع ذلك ،نجد كثيرا من العلماء كالخيام
ممن لم خرجوا بمنجزات علمية تفوق ما دأب عليه ذوي
التخصص في تلك العلوم في ذلك الحين كالتنجيم واملناهج
غير التجريبية في الطب.
ً
كما أوجد الخيام حلوال للمعادالت من الدرجة الثالثة

وكان قد سبق غيره الى ذلك .ليس هذا فحسب ،بل ادرج
ً
ً
انواعا أخرى من املعادالت بدرجات أعلى واقترح طرقا
لتبسيطها الى درجات أدنى.
كلما تسائلت حول تلك السنوات املستخدمة في ايران
تذكر عمر الخيام ،وتذكر أنها ذات التقويم الهجري لكنه
قائم على السنين الشمسية .وربما يعد هذا اإلنجاز من
املنجزات القليلة التي نالت الديمومة في االستخدام منذ
سنوات الحضارة اإلسالمية وحتى يومنا هذا.
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كتاب الدماغ املعتقد
بيولوجيا اإلعتقاد
« املبدأ األول هو أنه يجب أال تخدع نفسك ،ألنك أسهل شخص يمكن خداعه».
~ ريتشارد فينمان ،بالتأكيد أنت تمزح ،سيد فينمان 1974

ترجمة :سامر حميد
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الفصلالرابع
َّ
النمطية
َ َ
ً
ً
بدائيا تم�شي على طول السـافانا
إنسانا
تخ َّيل نفسك
ً
ّ
حفيفا
أفريقي قبل  3ماليين عام .أثناء ذلك تسمع
واد
في ٍ
ُ
َّ
فـي العشب .هل كان مجرد نفحة رٍيح أم هو حيوان مفترس
متربص بك؟ سرعة إجابتك قد تعني الحياة أو املوت.
لو افترضت أن الحفيف في العشب هو حيوان مفترس
لك ً
خطير ،ولكن تبين َ
الحقا إنها ُم َّ
جرد رٍيح ،فقد ارتكبت
ما يسمى « خطأ من النوع األول» باإلدراك ،واملعروف ً
أيضا
(اإليجابي الزائف  ،)False Positiveأو اال ْعتقاد أن ً
شيئا ما
ِ ِ
حقيقي ،لكنه ليس كذلك ـ وهذا يعني بأنك وجدت نمط
ّ
حقيقي .قمت بربط النقطة (أ) الحفيف في العشب
غير
بالنقطة (ب) الحيوان املفترس الخطير ،مع أن النقـطة (أ)
ليست مرتبطة بالنقطة (ب) .لم تتعرض ألذى ،لتبتعد عن
مصدر الصوت ،وتصبح أكثر يقـظة وحذ ً ا ،وتجد ً
طريقا
ر
آخر لوجهتك.
ُ
َّ
بينما ،لو افترضت أن الحفيف في العشب هو مجرد رٍيح،
لك ً
ولكن تبين َ
الحقا إنه حيوان مفترس خطير ،فقد ارتكبت
ما يسمى «خطأ من النوع الثاني» باإلدراك ،واملعروف
ً
اال ْع ِتقاد بعدم
أيضا (السلبي الزائف  ،)False negativeأو ِ
وجود �شيء حقيقي لكنه كذلك ـ وهذا يعني أنك لم تجد
ّ
حقيقي .فشلت بربط النقطة (أ) الحفيف في العشب
نمط
بالنقطة (ب) الحيوان املفترس الخطر ،ومع أن النقطة
(أ) مرتبطة بالنقطة (ب) .ها أنت ذا بت وجبه غداء .ألف
ً
عضوا
مبروك ،لقد فزت بجائزة داروين!* 1فأنت لم تعد اآلن
في حوض جينات ُساللتك.
ّ
اال ْع ِتقاداتُّ ،
تطور لتمييز أنماط
أن دماغنا هو ُمحـ ِرك آلي ِ
تربط النقاط ً
معا لخلق ً
معنى ملا نعتقد أننا نراه بالطبيعة.
ً
في بعض األحيان تكون النقطة (أ) مرتبطا بالفعل بالنقطة

(ب)؛ في بعض األحيان ال تكون كذلك .العب البيسبول الذي
يعتقد أن عدم َحلق لحيته (أ) سبب ضربته القوية الناجحة
ً
ً
خاطئا بين النقطتين .ولكنه غير ضار
(ب) ،قد شكل ارتباطا
ً
ّ
حقيقي؟ عندئذ ،نكون قد
نسيا .ولكن ماذا لو كان االرتباط
ّ
تعلمنا ً
شيئا ذا قيمة عن بيئتنا التي يمكننا من خاللها وضع
تنبؤات تساعد بالبقاء والتكاثرَّ .إننا املنحدرين من أولئك
ٍ
ً
نجاحا في إيجاد األنماط .تسمى هذه العمليةَّ
كانوا أكثر
ُّ
ُ
ُ
َ
َّ
ّ
«التعلم األرتباطي» ،وهي أساسية في سلوك كل الحيوانات،
َّ
األسطوانية ( )C. elegansإلى االنسان العاقل (H.
من الدودة
ُ
َّ
َّ
 .)sapiensأنا أسـمي هذه العملية بالنمطية «Patternicity
«َّ :
أنماط ذات معنى في ضوضاء قد يكون لها
أي امليل إليجاد ٍ
ّ
أي معنى.
معنى أو قد تخلوا من ِ
لسوء الحظ ،لم ُي ُّ
طور في دماغنا شبكة للكشف على
َّ
الحقيقية عن الزائفة.
الهراء حتى نستطيع تمييز االنماط
ُ ُ
ُ
ّ
منظم لكشف االخطاء لتعديل محرك تمييز
ليس لدينا
َّ
االنـماط .يتعلق السبب بالتكاليف النسبية الرتكاب أخطاء
من النوع األول والثاني باإلدراك والتي ُأبينها باملعادلة َّ
التالية:
ن=ت<1ت2
َّ
النمطية التي ستحدث حينما يكون؛
(ن) :هي
تكاليف الخطأ ( 1ث  ،)1أقل من تكاليف الخطأ ( 2ت.)2
مشكلة تقييم االختالف بين الخطأ من النوع األول
َّ
إشكالية كبيرة ـ والسيما بتوقيت
والخطأ النوع الثاني هي
َّ
أجزاء الثانية الذي يقرر احتمالية الحياة أو املوت في بيئات
أسالفنا .لذا ،سيكون املوقف القيا�سي (األسلم) ،افتراض أن
ُ
َّ
حقيقية؛ وهذا يعني أن ك ُّل حفيف في العشب
جميع األنماط
ُ
َّ
صادر عن حيوان مفترس خطير ،ال مجرد رٍيح.
هذا هو األساس ُّ
َّ
لتطور جميع أشكال النمطية ،بما فيها
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كتاب الدماغ املعتقد :النمطية
ّ
طبيعي
الخرافات والتفكير السحر ّي .لقد كان هناك انتقاء
للعملية االدر َّ
َّ
اكية بافتراض أن جميع األنماط تمثل ظواهر
حقيقية وهامة .إننا منحدرون من الذين كانوا األكثر ً
َّ
نجاحا
َّ
النمطية.
في توظيف
ُ
ُ
ُ
َّ
الحظ أن ما أ ِريد أبينه هنا هو ،أن النمطية هي ليست
َ
َّ
ُم َّ
عتقد الناس بأمور غريبة .بل إنها
جرد نظرية لتفسير ملاذا ي ِ
َّ
نظرية لتفسر ملاذا يعتقد الناس باألساس ،نقطة انتهى.
النمطية هي َّ
َّ
عملية للبحث عن األنماط وإيجادها ،وربط
ْ
النقاط ،والتوصيل بين (أ) و (ب) .أك ُرر ،هي ليست سوى
ُّ
تعلم تر ّ
ابطي ،تمارسه جميع الحيوانات .إنها الطريقة التي
تتكيف بها الكائنات َّ
الحية مع بيئاتهـا املتغايرة عندما يكون
التطور بطيء ً
ُّ
جدا .يتم انتقاء الجينات مع وضد البيئات
املتغايرة ،وهذا يستغرق زمن طويل ـ أجيـال من الزمان.
ولكن األدمغة تتعلم ،حيث يمكنها التعلم على الفور ً
تقريبا
ولن يشكل الزمن ً
عائقا.
بحثية ُنشرت عام  ،2008حملت عنوان ُّ
في ورقة َّ
«تطور
الخرافات ـ ُ
كسلوك» ،اختبر عالم األحياء بجامعة هارفارد
كيفن ر .فوستر وعاملة األحياء بجامعة هلسنكي هانا كوكو،
ّ
ُّ
نسخة َّ
التطو ّرية،
أولية من نظريتي من خالل النمذجة
وهي أداة لتقييم تكاليف وفوائد َّ
نسبية للعالقات املختلفة
ً
بين الكائنات َّ
الحية .فمثال ،لو سألنا ،ملـن يجب أن تقدم
املساعدة؟ ً
َّ
ُّ
التطو ّرية ،ستبدو املساعدة
للنظرية
وفقا
َّ
إشكالية كبيرة فيما لو اعتبرنا نموذج
اإليثارَّية لآلخرين
ُ
الجين االناني؛ أال يجب علينا تخزين ك َّل مواردنا وال نساعد
أي كان ً
َّ
أبدا؟ كال .تنص قاعدة هاملتون ـ على غرار اسم
ُّ
التطو ّ
ري البريطاني الشهير ويليام د .هاميلتون
عالم األحياء
ـ على أن ف ج > ت :أي أن التفاعل االجتماعي االيجابي بين
ّ
الجيني
شخصين قد يحدث عندما تفوق فائدة (ف) االرتباط
ّ
االجتماعي .فعلى سبيل املثال ،قد يقدم
(ج) تكلفة (ت) فعله
َ
َّ
تضحية إيثارَّية لشقيق قريب آخر عندما تكون تكلفة
شقيق
َّ
الجينية املستمدة من إيصال
عمله ضئيلة بالنسبة للفائدة
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جيناته للجيل القادم عبر شقيـقه املستفيدَّ .
أي أنك أكثر
عرضة ملساعدة األخ الشقيق من األخ غير الشقيق ،واألخ
غير الشقيق أكثر من الغريب ً
تماما .فالـدم (كما يقال) أثخن
من املـاء.
َّ
بالطبع ،التقوم الكائنات بهذه الحسابات بوعي .لقد
َّ
ّ
األخالقية
الطبيعي لنا ،ثم أشبعنا بالعواطف
شكلها االنتقاء
ُ
ّ
«علم الخير والشر» ،توصلت
التي تقود سلوكياتنا .في كتابي ِ
ملزايا ُّ
ّ
اجتماعيُ ،متعاون ،إيثار َّي ليس مع
تطو َّرية لكونك
أقارب الدم فقط بل مع أعضاء مجموعتك ،وحتى الغرباء
ممن أصبحوا أصدقاء أوأقارب فخريين من التفاعالت
َّ
َّ
االيجابية.تشمل هذه املزايا إعادة توزيع الطعام،
االجتماعية
ومشاركة األدوات بين أعضاء القبيلة الواحدة .بهذا اإلطار،
ً
ُّ
التطور قاعدة عامة تقول« :كن ً
ومساعدا
كريما
وهبنا
ألقاربك بالدم ،وألولئك اللطفاء والكرماء» .يثير األفراد
غير املرتبطين بمجموعتنا ،ممن يظهرون هذه السمات
ً
أخالقيا في أدمغتنا :فالن ً
ً
َّ
طيبا معي (أ) ،لذا
اإليجابية ،نمطا
يجب أن أكون ً
طيبا معه (ب)؛ ألنني أن قمت بمساعدته (ج)،
فإنه سيـرد الجميـل (د) .أما في كتابي «عقل السوق» ،فقد
عرضت أن هذا التأثير ممكن أن يشاهد بين أعضاء القبائل
والعشائر بمشاركتهم تبادالت مفيدة للجانبين ،وهذه
هي» التجارة» .حتى في عاملنا الحديث ،يسفر فتح الحدود
التجارَّية بين بلدين إلى تحفيف التوترات واالعتداءات
بينهما ،باملقابل ،سيسفر غلقها ـ فرض عقوبات تجارَّية ـ إلى
َّ
احتمالية االقتتال بينهما .هذه أمثلة جيدة لألنمـاط
زيادة
األخالقية التي كانت لصالح أو ضد جن َ
َّ
سنا البشر ّي.
ِ
استخدم فوستر وكوكو قاعدة هاملتون ليشتقا منها
اال ْع ِتقاد بأن النمط
معادلتهما إلثبات بأنه كلما كانت تكلفة ِ
اال ْع ِتقاد بنمط حقيقيّ،
الزائف هو حقيقي ،أقل من عدم ِ
َّ
النمطية .ومن خالل سلسلة
فسيفضل االنتقاء الطبيعي
من املعادالت املعقدة التي تضمنت محفزات إضافيةَّ
(كالريح بين االشجار) وأحداث سالفة (كالخبرة السابقة مع
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كتاب الدماغ املعتقد :النمطية
الحيوانات املفترسة ،والريح) ،أوضح املؤلفان أن:
«عدم قدرة األفراد ـ سواء كانوا بشر أو غيرهم ـ للتحديد
َّ
السببية لكل مجموعة من االحداث حولهم،
االحتماالت
هي ً
َّ
غالبا ما تجبرهم على خلط العالقات السببية مع غير
ُّ
َّ
التطو ّ
ري للخرافة:
السببية .ومن هناُ ،يوضح املنطق
سيفضل االنتقاء الطبيعي أكثر االستراتيجيات (األقل تكلفة)
َّ
السببية غير الصحيحة
التي تخلق العديد من االرتباطات
ًّ
من أجل تحديد ما يعتبر منها ضروريا للبقاء والتكاثر».
بعبارة أخرى ،أننا نميل إلى أيجاد أنماط ذات معنى
سواء كانت موجودة أو ال لسبب وجيه لذلك .وبهذا املعنى،
تكون األنماط ،مثل الخرافات والتفكير السحري ليست
َّ
طبيعية لتعلم
أخطاء في اإلدراك بقدر ما هي عمليات
الدماغ .اليمكننا منع التعلم الخرافي ،مثلما اليمكننا منع
َّ
َّ
الحقيقية
أي تعليم آخر في الدماغ .ومع أن تمييز األنماط
يساعدنا على البقاء ،إال أن تمييز األنماط الزائفة لن يؤدي
َّ
بالضرورة لقتلنا ،وبالتالي ،تكون
النمطية قد صمدت أمام
ّ
ّ
الطبيعي جميع
الطبيعي .لقد فضل االنتقاء
غربلة االنتقاء
االستراتيجيات التعلم االرتباطي ،وحتى تلك التي أدت إلى
ُّ
َّ
التطو ّ
إيجابيات زائفة .من هذا املنظور
ري ،يمكننا استيعاب
ُّ
التطو ّرية
أن ِا ْع ِتقاد الناس بأشياء غريبة هو بسبب حاجتنا
لال ْع ِتقاد بأشياء غير غريبة.
ِ

ُّ
َّ
تطور
النمطية

اال تباط ُ
املتناقل َ
(الس ّ
ردي) هو نوع شائع من أشكال
ر
ً
َّ
النمطية يؤدي إلى استنتاجات مغلوطة .هل سمعت مثال
ً
باختفاء َسرطان ّ
مستخلصا من
العمة ميلدريد بعدما شربت
ً
فعال؟ ً
َّ
حسنا ،ولربما ال؟
البحرية الذي لربما كان
االعشاب
كيف نعرف ذلك؟ ثمة وسيلة مؤكدة واحدة فقط للتعرف
على تمييز األنماط هي :ال ِعلم .عندما يعطى مجموعة من
عشبيا ً
ً
ً
بحريا ،ثم تقارن بياناتهم
مستخلصا
مر�ضى السرطان
مع بيانات املجموعة الضابطة (التي لم تعطى �شيء) ،يمكننا

ً
ً
صحيحا (ال يصح ً
دائما).
استنتاجا
حينئذ فقط ،استخالص
بينما أكتب هذه السطور ،أثيرت ضجة عارمة ،كنوع
من أنواع االرتباط املتناقل ،ربط التطعيم بمرض التوحـد.
لقد أدعى بعض آباء األطفال املصابين بالتوحد بأنه بعد فترة
وجيزة من أخذ أطفالهم اللقاح الثالثي (الحصبة ،والنكاف،
َّ
األملانية) (أ) ،تم تشخصيهم بالتوحـد (ب) .هذه
والحصبة
نمطية لها عواقب وخيمة للغاية .في اليوم العاملـي للتوعيةَّ
َّ
من التوحـد عام  ،2009استضاف الري كينغ على طاولة
برنامجه التلفزيوني باحثان طبيان ذو خبرة في مرض التوحد
ّ
علمي يربط
وعلوم التطعيم ،أوضحا بأنه اليوجد بحث
ما بين االثنين (التطعيم والتوحد)ً ،
فضال عن إزاله مادة
َّ
الكيميائية السامة املزعومة ،من اللقاحات في
الثيميروسال
عام  ،1999ومع ذلك ولد بعد إزالتها أطفال شخصوا بمرض
التوحد .في مقابليهما ،جلس املمثـل جيم كيري وشريكته
عارضة مجلة «بالي بوي» جيني مكارثي ،وعرضا للجمهور
فيديو البنها الجميل تظهر عليه عالمات واضحة للتوحد .من
ستصدق ـ الخبـيران وبحوثهما ،أو نجمان المعان شهريان؟
َّ
َّ
العقلية
نموذجية تغلبت فيها
بالطبع األخير ،هذه حالة
َّ
َّ
َّ
العقلية املنطقية ،حيث استطاعت مكارثي
العاطفية على
مالمسة أوتار قلوب متابعيها ،بينما كافح العاملين لتوضيح
َّ
كيفية اثبات الدليل في ال ِعلم من خالل التجارب الدقيقة
مج ً
الوبائيةُ .
ددا ،ها هو ذا لجام َ
َّ
العقل اآلن بفم
والدراسات
ِ
َ
َّ
فرس العاطفة ،لكنه لم يوجه ألي جهة ذاك اليوم.
واال ْع ِتقاد
تتمثل املشكلة التي تواجهنا بأن ُع ْمر الخرافة ِ
السحر ّي ماليين األعـوام ،بينما ال يتجاوز ُع ْمر ال ِعلم ،مع
منهجيته في التحكم في املتغيرات املتداخلة لتجنب فخ النتائج
َّ
اإليجابية الزائفة ،بضع مئات من األعوام .ال يتطلب االرتباط
ً
سة ً
كثيفةَّ .
املتناقل َّ
فأي
أي جهد ،بينما يتطلب ال ِعلم ممار
دجال َّ
طبي يريد أن يؤكد لك بأن (أ) يشفي (ب) ،فما عليه إال
ً
مستخدما مجموعة
أن يعمل لنفسه صيت وسمعة عارمة،
من القصص املتناقلة الناجحة كشهادة على نجاح منتجه.
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كتاب الدماغ املعتقد :النمطية
َّ
أساسية كهذه ،فأدمغتنا ليست بمختلفة ً
كثيرا عنا.

كان بورهوس فريدريك سكينر أول من درس بانتظام
ُ
َّ
بتغذية حمامه
السلوك الخرافي في الحيوانات عندما قام
ً
َّ
عوضا من تنظيم مواعيد
عشوائية متغيرة،
على فترات
ُ
َّ
يمكن التنبؤ بها ـ بمجرد ما تنقر الحمامة على مفتاح داخل
صندوق وضعت فيه ستحصل على الطعام من عتله قاذفة
(أنظر الشكل  )1ـ ظهرت مجموعة ُس ّ
لوكيات ،كالتنقل من
جهة ألخرى ،أو الدوران بعكس عقارب الساعة ،قبل النقر
على املفتاح .كانت حركة الحمام أشبه بطقوس رقصة
ُ
وضع
مطر* 2خاص بالطيـور .قام الحمام بهذا السلوك ألنه ِ
الشكل  :1نمطية الحمام
ـغير ( )VIلجدولة َ
على �شيء يسمى الفاصل ُ
ً
املت َّ
داخل صندوق سكينر بمختبر دوغالس ،حيث كنت أجري بحثا عن
الت ْعزيز،
َّ
التعلم مطلع السبعينيات ،تعلمت إحدى الحمامات النقر على املفتاحين
والذي يتفاوت فيه زمن توصيل الطعام في مقابل النقر على
أعاله لتلقي الحبوب من فتحة سفلية .اكتشف سكينر أنه إذا قام بتوصيل
املفتاح .في هذا الفواصل الزمنية املتغيرة تم تسجيل ما ُ
كل
التعزيز الغذائي بشكل عشوائي ،فإن الحمامة ستكرر كل ما تفعله قبل
توصيل الطعام في املرة القادمة ،كالدوران حول نفسها من اليسار قبل النقر
َّيفعله الحمام في أدمغتها الصغيرة كنمط.
على املفتاح .هذه هي نمطية الحمام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أو تعلم الخرافات.
ً
ودعما ألطروحتي بأن مثل هذه األنماط كانت هامة في
تطور ُس ّ
َّ
ُّ
لوكيات االستجابة للبيئات املتغيرة ،ذكر سكينر:
التقليدية ،قام كويت�شي أونو
وبإلهـام من تجارب سكينر
ُ
« تكررت ك َّل استجابة على الدوام بنفس الجزء من من جامعة كومازاوا ،اليابان بتجربة تماثل تجربة سكنير،
َّ
تجريبية
القفص ،والتي تضمنت بالعموم توجه لبعض ِسمات ولكن باستخدام مشاركين من البشر فـي حجرة
القفص .لقد كان تأثير التعزيز هو لتكييف الطائر تحتوي ثالث مقابض .وبغض النظر عن شـد املقابض
ً
جرد تنفيذ (هم لم يعرفوا ذلك) عرض عليهم عداد ر ّ
بدل من ُم َّ
لالستجابة لبعض جوانب البيئة،
قمي يمنحهم
ُ
ً
َّ
سلسلة من الحركات».
نقطة واحدة في كل مرة يفعلون فيها شيئا ،يعقبه وميض
ُ
ّ
َّ
ّ
ليستنتج سكينر ،مع تكرار هذه السلوكيات الخرافية ضوئي وصـوت جرس (�شيء يشبه ماكينات صاالت القمار
ثانية « :تصرف بصورة أكثر ب َّ
بشكل مكثفة من  6-5مرات في غضون َّ 15
ّ
عشوائي،
ـدائية) .كان حصولهم على النقاط
ـغير ( )VIالذي استخدم في جدولة َ
وفقا للفاصل ُ
ً
املت َّ
الطائر كأن هناك عالقة َّ
الت ْعزيز
سببية بين ُسلوكه وطريقة توصيل
الطعام ،مع أنه لم تكن هناك عالقة من األساس» 5 .بدماغ الحمام ،والذي أخذ باملعدل فترة  60-30ثانية .قبل بدء
ُ
الطائر ،ربطت الحركة الدور ّ
انية ثم نقر املفتاح (أ) ،مع التجربة ،تلقى ك َّل املشاركين هذا التوجيه:
َّ
« ال يطلب منك القيام بأي �شيء .ولكن إن قمت بعمل
النمطية .ولكن ،إن كنت
توصيل الطعام (ب) .وهذه هي
ّ
تشك بفاعليتها كقوة في ُ
السلوك البشري ،فما عليك إال �شيء ما ،فستحصل على نقاط على العداد .واآلن ،حاول أن
زيارة أحد كازينوهات الس فيجاس ،وراقب الذين يلعبون تحصل على أكبر قدر من النقاط».
بماكينات القمار بمحاوالتهم العديدة بإيجاد َّ
وبما أن املشاركين لم يتمكنوا من التنبؤ بموعد تسليم
نمطية بين شد
ً
متغيرا) ،وبما أن أغلب البشر لديهم ميل
مقبض الجهاز (أ) والفوز بالجائزة (ب) .قد يكون للحمام النقاط (ألنه كان
َّ
بنمطية طبيعي لشد املقابض ،فقد استنتج بعضهم وجود عالقة
أدمغتها الخاصة ،ولكن عندما يكون األمر متعلق
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كتاب الدماغ املعتقد :النمطية
َّ
كنمطية .ولكن
بين شد املقبض (أ) وكسب النقاط (ب)
َّ َ
كان هذا ُ
بس ّ
غربية .أ ْع َت ِقد املشارك رقم ( ،)1أنه
لوكيات
حصل على نقطة بعدما بشد املقابض بهذا الترتيب( :يسار
– وسط –يمين/يمين –وسط-يسار) ،ثم كرر هذا النمط
 3مرات أخرى .بينما قام املشارك رقم ( ،)5بشد خفيف
للثالث مقابض مجتمعة ،وبالصدفة امسك باملقبض
الوسطي ليحصل على نقطة .بناء على ذلك ،قام كرر هذا
ُ
السلوك الخرافي في الشد الخفيف على املقابض مجتمعة،
بعده مباشرة شد املقبض الوسطي .وبالطبع ،كلما طال
َ
شده للمقبض الوسطي ،كما أ ْع َت ِقد ،أن فرصته للحصول
ُ ّ
سلم بفاصل ُ
مت َّ
ـغير).
على نقطة أخرى ستزداد (ألنها كانت ت
وهكذا ،وبعد  9دقائق فحسب من أصل 30دقيقة من
حصته ،صار للمشارك رقم (ُ )5سلوكا ً
خاصا .أما املشـاركة
رقم ( )25فقد طورت أغرب ُ
الس ّ
لوكيات باملرة .فبعد مرور
5دقائق من حصتها ،حصلت على نقطة عند ملسها للعداد،
ُ
فقامت بعدها بلمس َّ
أي �شيء ،وك َّل �شيء ،يقع في متناول
يدها ،وبالطبع ،وبما أن النقاط استمرت في التجمع بصورة
َّ
عشوائية ،تم تعزيز طريقة اللمس هذه بأنماط مختلفة.
ولكن في الدقيقة  ،10حصلت على نقطة بينما كانت
تقفز على االرض ،عندئذ تركت اللمس ،وصار القفز هو
استراتيجيتها الجديدة ،وعندما حصلت على نقطة وهي
تلمس السقف ،زادت محاوالتها لتكرار ملس السقف ،مما
تسبب بإعيائها الشديد قبل أن تنهي حصتها.
ُ
َّ
َّ
ّ
التقنية ،وبتعبير أونو«ُ ،يعرف السلوك
الناحية
من
ُ
القائم على الخرافة كسلوك ناتج عن استجابة مستقلة
َّ
عرضية
لتسليم جدولة التعزيز ،حيث توجد فقط عالقة
بين االستجابات وتسليم التعزيزات» .هذه طريقة راقيةَّ
لقول بأن الخرافات هي ُم َّ
جرد شكل عر�ضي من أشكال
َّ
النمطية .ولكن ،هل يمكن التخلص من هذه
التعلم .هذه هي
َّ
األنماط الخرافية املكتسبة؟ نعم ممكن .ففي عام ،1963
قام زميال سكينر في هارفرد ،تشارلز كاتانيا وديفيد كاتس،

بعمل تجربة الحمام على مشاركين من البشر ،من خالل
ً
إعطاء تعليمات لستة وعشرون ً
جامعيا بالضغط
طالبا
على أحـد الزريـن املوجودين على صندوق أمامهم عندما
يومض ضوء أصفر ومحاولة تجميع أكبر عدد ممكن من
النقاط على العداد .الوميض األخضر يعني اكتساب نقطة،
واألحمـر يعني التوقف النتهاء الحصة والحصول على 100
نقطة .لم يكن الطالب يعرفون بأن الزر االيمن هو فقط من
وفقـا للفاصل ُ
يخلق النقاط ،وبأنها تأتي ً
املت َّ
ـغير ( )VIلجدولة
َ
الت ْعزيز بمتوسط فترة تعادلَّ 30
ثانية بين كل نقطتين.
َّ
البشرية ليس بأقل من َّ
ناحية
أظـهرت النتائج بأن األدمغة
التفكير الخرافي من أدمغة الطيور :فأغلب من تعرضوا
نمطية خر َّ
للتجربة طوروا وبسرعة َّ
افية للضغط على الزرين
األيمن واأليسر ،ألنهم اعتقدوا بأنه إذا تم الضغط على الزر
األيسر قبل األيمن ،فهذا سيمنح نقطة ،لتعزز هذه الصيغة
َّ
النمطيةُ .بم َّ
جرد أن أنشأ املشاركين نمط خرافي للضغط
من
على الزرين فإنهم سرعان ما تمسكوا به طوال حصتهم،
واستمروا في تعزيزه.
إلبطال النمط اإليجابي الزائف من النوع األول ،قام
كاتانيا وكوتس بتقديم ما يعرف بتأخير التحويلة ،حيث
أضافوا فترة ز َّ
منية بين الضغط على الزر االيسر والضغطات
املعززة الالحقة على الزر األيمن ،وبالتالي فك تشابكهما من
َّ
أي نمط ذي معنى .وهذا يعني ،إنه عندما تم ربط الزر األيسر
(أ) بشكل غير صحيح مع الزر األيمن (ب) ،تم إنشاء نمط
خرافي؛ ولكن من خالل فصل (أ) عن (ب) بوقت كافي سيتم
فصل االرتباط .وكما قد تتوقع (وبالتأكيد تأمل) ،كان دماغ
البشر بحاجة إلى تأخير تحويلة أطول من الحمام ،ألنه ،على
َّ
معرفية أكبر لالحتفاظ باالرتباطات في
األرجح ،يمتلك قدرة
الذاكرة مقارنة بدماغ الطيور .هذا سيف ذو حدين لألسف.
َّ
ً
فغالبا ما يتم تعويض قدرتنا األكبر على التعلم من قـدرتنا
األكبر على التفكير السحر ّي .لذا ،يمكن إبطال التفكير
الخرافي للحمام بسهولة؛ بينما هو أصعب بكثير للبشر.
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َّ
النمطية
َب ْر َم َجة

َّ
َّ
الحيوانية.
النمطية هي شائعة في جميع أنحاء اململكة
أظهرت الدراسات املبكرة فـي الخمسينيات من القرن
املنصرم لنيكو تينبرغن ،وكونراد لورنتس ،رائدا دراسة علم
ري ُ
ُ
ُّ
التطو ّ
ّ
الحيواني ـ قدرة كائنات
للسلوك
السلوك ـ األصل
عديدة على تشكيل أنماط دائمة .وثق لورنتس ،على سبيل
ّ
ّ
بالتطبـع ،وهو نوع من التعلم املرحلي حيث
املثال ما يعرف
يخلق صغار أحـد األنـواع ،وفي فترة حرجة من فترات نموهم،
ً
نمطا ً
ً
ودائما َّ
ألي �شيء يظهر أمامهم .فـي ِفراخ اإلوزة
ثابتا
الرمداء التي درساها لورنتس ،تكون األم هي في العادة هي
أول من يراها ِفراخها خالل الساعات  16-13األولى بعد
التفقيس ،ومن ثم تتطبع بأدمغتهم .الختبار فرضيته ،تأكد
َُ
َّ
الفراخ
لورنتس اللعـوب من أنه سيكون في مجال رؤية هذه ِ
في هذه الفترة الحرجـة من حياتهم ،وعلى هذا االساس صار
َّ
البحثية.
«األم» لقيادة قطيعه من ِفراخ االوز بأنحاء مزرعته
ّ
َّ
العك�سي عند البشر فيما
التطبع
يمكن إيجاد نوع من
يسمى بسفاح القربى .فمن غير املرجح أن يجد فردان
ينشأن على مقربة من بعضهما البعض خالل الفترة الحرجة
ً
جنسيا عند البلوغ .برمج
من طفولتهم أنفسهما جذابين
ُّ
َّ
أساسية :ال تقترن مع من نشأت معهم،
التطور فينا قاعدة
ألنهم على األرجح أخوتك ،ومن ثم ،سوف يكونون متشابهين
ً ُ
َّ
ّ
بوعي.
الجينية
جينيا .أك ْـرر ،إننا النجري هذه الحسابات
لقد قام االنتقاء الطبيعي بإجراء هذه الحسابات بدل عنا،
ووهبنا عواطـف اتجاهها ـ االشمئزاز من سفاح القربى .إن
ُّ
َّ
التطو ّرية لتشكيل أنماط
الناحية
أدمغتنا هي حساسة من
سفاح القربى ،وهذا يحدث حتى مع من نشأنا معهم كأشقاء
أو غيرهم من األقارب ً
جينيا .هذا خطأ من النوع األول،
وهو خطأ إيجابي زائف ،وقد ُّ
تطور ألنه بماضينا في العصر
الحجر ّي ،كان ممن تربينا معهم على األرجح هم أقاربنا
املشتركين معنا بصلة الدم.
أما بالنسبة لنيكو تينبرغن ،فقد الحظ ببحثه على
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الرْن َجة ،إنه ُبم َّ
نوارس َّ
الفراخ ِمنقار أمهم األصفر
جرد أن يرى ِ
َّ
فورا بالنقر عليه ،مما َّ
املنقط بنقطة حمراء ،يبدؤون ً
يحفـز
األم ِالجترار بعض الغذاء إلطعامهم .كشف دراسات أخرى
عن هذه الظاهرة بأن املناقير الصفراء َّ
املنقطة بنقاط حمراء
الفراخ املقارنة بالتي
تتلقى ثالث أضعاف عدد النقرات من ِ
ال تحتوي على أي نقاط حمراء .وجد تينبرغن ،أن الطيور
ً
أحيانا على الكرز أو القيعان
املعزولة التي يتم تربيتها تنقر
َّ
للفراخ تفضيل غير
الحمراء ألحذية التنس .وهذا يشير إلى أن ِ
معروف للون األحمر ،السيما على املنـقار( .أنظر الشكل .)2
َ َّ
قنن تينبرغن هذا السياق :تؤدي اإلشارة التحفيزية إلى إطالق
غريزية في الدماغ ،تؤدي لنمط فعل ثابت ُ
َّ
َّ
للسلوك ،أو
آلية
َ
َّ ْ
الرن َجة كانت
اختصا ًرا ( .)SS-IRM-FAPوفي حـالة ف َرخ نورس
َّ
تحفيزية
النقطة الحمراء على املنقار األصفر لألم ،إشارة
َّ
أدت إلطالق َّ
غريزية بدماغه ،ليقوم بنمط ُسلوكي ثابت
آلية
َ
ـ ّ
النقر على النقطة الحمراء .باملقابل ،كان ّنقر الف َرخ على
َّ
تحفيزية إلطالق
النقطة الحمراء في منقار االم ،كإشارة
َّ
َّ
ّ
غريزية بدماغ األم ،لتقوم بنمط ُسلوكي ثابت ـ ِاجترار
آلية
الطعام.

الشكل  :2نظام تينبرغن  SS-IRM-FAPللنمطية

أ :اكتشف نيكو تنبرغن أنه عندما يرى فرخ نورس الرنجة منقار أمه
االصفر املنقط بنقطة حمراء ،يبدأ على الفور بالنقر عليه ،وهذا بدوره
َّ
التحفيزية :)IRM( ،هي
يحفز األم بأن تجتر الطعام إلطعامه :)SS( .هي االشارة
َّ
آلية التحرر الغريزي :)FAP( ،هي نمط سلوكي ثابت .املصدر :جون ألكوك،
السلوك الحيواني :النهج التطوري ص .164 .ظهر باألصل في نيكو تنبرغن
وأيه� .سي .بيردك« ،على الحالة التحفيزية التي تطلق االستجابة لفراخ نورس
ً
الرنجة املفقس حديثا »،السلوك .39-1:)1950( 3
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َّ
للنمطية
الشكل التوضيحي  :2نظام ()SS-IRM-FAP

ب :اكتشف دراسات الحقة لنمطية  SS-IRM-FAPبأن األم ذات املنقار
األصفر والنقطة الحمراء تتلقى أربعة أضعاف النقرات مقارنة باألم ذات
ً
املنقار األصفر كليا بدون النقطة الحمراء ،وأن شكل بعص املناقير تعمل
كمحفزات فائقة .املصدر :نيكو تنبرغن وإيه� .سي .بيردك ،السلوك .)1950( 3

َّ
نمطية تمييزالوجوه

أن تميز معالم الوجه عند البشر ،هو نوع أخر من
َّ
نمطية نظام ( ،)SS-IRM-FAPيبدأ بعد فترة وجيزة من
الوالدة .فعندما َّيلمح َ
الرضيع وجه أمه أو أبيه املبتـسم ،فإنه
آلية َّ
َّ
تحفيزية إلطالق َّ
غريزية بدماغه ،ليقوم
سيعمل كإشارة
بنمط ُسلوكي ثابت برد اإلبتسامة بإبتسامة .عندئذ سيبدأ
ّ
ُ َ
تآلف التحديق ،وامل َنـاغاة ،والتعـلق بين األبوين ورضيعهما.
ال يشترط أن يكون الوجه حقي ّ
سوداوان
ـقي ،فنقطـتان
ِ
على قصاصة َّ
ورقية يمكن أن تثير ابتسامة الرضيع ،مع أن
النقطة الواحدة ال تقوم بنفس العمل ،مما يعني بأن دماغه
ً
ّ
ُّ
التطور للبحث عن نمط بسيط للوجه
مسبقا عبر
معد
َّ
معلوماتية :عينين ،أنف ،وفم،
مكون من نقطتين ألربع نقاط
ّ
عمودي ،وخط ّ
أفقي.
والتي يمكن تمثيلها بنقطتين ،وخط

برنامج تمييز الوجوه هذا ،مدمج في أدمغتنا على طول
مراحل َّ
َّ
ألهمية الوجه بالنسبة لنا إلنشاء
تطورنا ،وذلك
العالقات واملحافظة عليها ،قراءة العواطف ،وتحديد الثقة
َّ
االجتماعية .إننا نلمح بياض عينا أحدهم
في التفاعالت
ُ
لنعرف اتجاه نظره ،ونفهم من توسع حدقة عينه بأنه مثـار
(إما غض ًـبا ،أو جنس ًـيا ،أو َّ
ألي سبب) .إننا نمسح الوجوه
َّ
بأدمغتنا لكي نالحظ َّ
عاطفية عليها :حزن،
أي تسريبات
اشمئزاز ،فرح ،مفاجأة ،غضب ،وسعادة .إننا نالحظ ببراعة
َّ
الحقيقية واملصطنعة من ميل
ذلك الفرق بين االبتسامة
ّ
الرئيسيات
أطراف الجفون لألعـلى .أن الوجوه مهمة ألنواع
االجتماعية من أمثالنا .وهذا هو السبب بأننا نميل َّ
َّ
لرؤية
َّ
عشوائية في الطبيعة :الوجه على املريخ
الوجوه بأنماط
هو مثالي املفضل ،وهو جبل متآكل ليس إال ،ولكن هناك
العديد من األمثلة األخرى( .أنظر الشكل )3
لقد تمكن علماء األعصاب من تحديد املنطقة املسؤولة
عن تمييز الوجوه ،ومعالجتها في الدماغ .بشكل عام ،يوجد
داخل الفص الصدغي للدماغ (فوق أذنيك مباشرة) تركيب
يسمى َّ
ّ
املغزلي ( )fusiform gyrusيشارك بنشاط
التلفيف
في تمييز الوجوه .لقد عرفنا ذلك ،بسبب ضرره عند بعض
األشخاص ،مما جعلهم يعانون بشدة من تمييز وجه
شخص يعرفونه ،حتى لو كانت وجوههم في املرآة! وبشكل
ً
تحديدا ،ثمة مساران عصبيان منفصالن :أحدهما
أكثر
ملعالجة الوجوه بشكل عام ،واآلخر ملعالجة خصائص الوجه
بشكل خاص .وهذا يتم عبر نوعين مختلفين من الخاليا
َّ
العصبية :خاليا (ماغنو) الكبـيرة ،التي ستشكل مسـار ماغنـو
الخلو ّي السريع ً
َّ
نسيبا بمعالجة الحقول
التوصيفية الكبيرة،
َّ
الترددات الفر َّ
الحبيبية الخشنة)
اغية املنخفضة (البيانات
ومعلومات عن (الوجه بالعموم) ،وخاليا (بافـو) الصغيرة،
والتي ستشكل مسـار بافو الخلوي البطيء ً
نسيبا بمعالجة
التوصيفية الصغيرة ،الترددات الفر َّ
َّ
الحقول
اغية املرتفعة
َّ
الحبيبية الناعمة) ،ومعلومات عن (تفاصيل
(البيانات
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الوجه مثل العينين واألنف والفم).
ً
عالوة على ذلك ،يبدو بأن الدماغ يعالج أول الشكل
العالمي للوجـه كمخطط عام للعينين والفم ،وبعد ذلك
يقوم بمعالجة املالمح الدقيقة ،كشكل العينـين ،واألنف،
والفم .وهذا هو السبب بأنك لو نظرت لصورة الرئيس
األمريكي أوباما (في شكل  )3فستتعرف عليه ً
فورا؛ لكن إن
تمعنت بالصور لبرهة ،فسترى ثمة �شيء غريب في َّ
عينية
وفمه في إحـدى الصور .أقلب الكتاب لتالحظ ذلك .هذا هو
تأثير الشبكتان املختلفتان من الخاليا ،اللتان تعمالن على
تميز الوجه بدرجات وتفاصيل مختلفة .في البادئ ،هناك
الشكل  :3وجوه في كل مكان
الوجه البشري مهم ً
تقييم سريع بأنه وجه ،ومن ثم إدراك بأنه لشخص تعرفه؛
جدا في التعبيرعن العواطف .لقد طورنا شبكات
َّ
لتميزالوجوه في أدمغتنا (انظر التفاصيل في النص التالي) ،لدرجة
التفصيلية التي تأخذ فترة
بعدئذ تأتي عمليات املعالجة
اننا نرى وجوه أينما نظرنا .وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك:
َّ
ّ
العملية األولى تحدث بسرعة وبال وعي ،بينما تحدث
أطول.
الوجه على املريخ ،صورة ذات تفاصيل محببة من
َّ
الثانية ببطء ّ
وعي.
مهمة مركبة الفضاء فايكنغ خالل رحلتها الفضائية إلى
املريخ .الصورة لوكالة الفضاء االمريكية ناسا.
هذا االختالف بين املعالجات السريعة والبطيئة
الوجه على املريخ ،صورة مفصلة أقرب أخذت عام  2000من قبل
للمعلومات مثير لالهتمام .في دراسة شهيرة لعالم األعصاب
رحلة سيرفيورللمريخ .الصورة لوكالة الفضاء االمريكية ناسا.
الوجه السعيد للمريخ .صورة لوكالة الفضاء االمريكية ناسا.
بنجامين ليبيت عام  ،1985قام بأخذ قراءات رسم الدماغ
وجه زعيم هندي أحمرأم تضاريس عشوائية لتالل ووديان؟ هي
ملشاركين جالسين أمام شاشة تحتوي نقطة تتحرك ً
دائريا
تضاريس في مقاطعة سايبرس ،في ألبرتا بكندا ،في الجنوب الشرقي من
كالغري ،بشمال الحدود األمريكية .أقلب الكتاب لتشاهد الصورة
(كعقرب الساعة الطويل) ،ثم طلب منهم شيئين )1( :تحديد
من منظورآخرأو أدخل اإلحداثيات (›6 °110− ,»38.20 ›0 °50+
مكان النقطة على الشاشة في لحظة الرغبة األولى للفعل؛
 ) »48.32في خرائط غوغل و كبرالصورة و لفها بنفسك لترى كيف
( )2الضغط على زر يسجل ً
أيضا موضع النقطة على
يظهرنمط الوجه و كيف يختفي .الصورة لخرائط غوغل.
الشاشة .كان الفـرق بين ( )1و ( )2هو مائتي مللي َّ
أي من الصورتين للرئيس أوباما تبدو لك غريبة؟ اقلب الكتاب ملعرفة
ثانية .أي
ذلك (انظرالنص للشرح) .هذا التوهم اكتشفه بيترتومبسون
أنه ،هناك ُعشر ّي جزء من َّ
الثانية بين التفكير بالضغط على
من جامعة يورك ونشرفي كتابه لعام  :1980بيترتومبسون،
«مارغريت تاتشر :الوهم الجديد »،املنظور ،9رقم :)1980( 4
الزر والضغط الفعلي عليه .كشفت قـراءات رسم الدماغ
 .84-483وهم أوباما يمكن إيجاده في األوهام البصرية.
َّ
َّ
املعنية لبدأ اإلجراء
الدماغية
لكل محاولة ،أن النشاطات
َّ
َّ
هذا يعني ،أن إدراك رغبتنا للقيام بفعل ما ،يتبع موجة
ترتكز باألساس في القشرة الحركـية الثانوية ،وإن هذا الجزء
ً
َّ
نشطا قبل ثالثمئة ميللي َّ
ّ
ثانية قبل أن يبلغ ابتدائية من النشاط الدماغي املرتبط بهذا اإلجراء بحوالي
من الدماغ أصبح
الثانية املنقضيةَّ
َّ
َّ
ّ
ثالثمائة مللي ثانية ـ أي ثالثة أعشار
االشخاص عن إدراكهم الواعي لكي يقوموا بالفعل.
بين قيام الدماغ باالختيار وإدراكنا لهذا االختيار .أضف
َّ
الثانية للقيام بفعل ما
لوقت املعالجة هذا ُعشرين من
اخترناه ،وهذا يعني أن نصف َّ
ثانية تم�ضي على األقل بين
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كتاب الدماغ املعتقد :النمطية
رغبة أدمغتنا لفعل �شيء ما وإدراكنا الفعلي بالفعل .يتعذر
َّ
العصبية الخاص برغبة القيام بفعل
وصول نشاط الشبكة
ّ
الواعي ،لذلك نشعر باإلرادة الحـرة .ولكن ،هذا
ما لدماغنا
ُم َّ
جرد وهم ناجم عن حقيقة أننا ال نستطيع تحديد سبب
إدراك رغبتنا بالفعلُ .تظهر هذه الدراسات ً
معا مدى عمق
ِ
األنماط الراسخة في أدمغتنا ،وهي متأصلة في وعينا ،وأنماط
توليد وراء وعينا.
َّ
لنمطية تمييز الوجوه من ظاهرة
يأتي املثال األخير
تحية الوجوه املوثقة ً
َّ
َّ
البشرية
جيدا في جميع الجماعات
حول العالم ً
تقريبا (فيما عدا األماكن التي يحكمها ضغوط
َّ
ثقافية ،كما هو الحال في اليابان) .فعندما يحي الناس
بعضهم البعض عن بعد ،فهم يبتسمون ويومئون برؤوسهم،
الثانية ً
َّ
تقريبا.
مع رفع حواجبهم بحركة سريعة ملـدة سدس
في الستينيات ،قام عالم ُ
السلوك النمساوي إيريناوس إيبل
َ
إيبيسفيلد ِبر ْحلة حول العالم لتصوير الناس باستخدام
كاميرا فيديو مبتكرة ،ومجهزة بعدسة متسعة الز َّ
اوية ،حيث
بدت الكاميرا وكأنها موجهة صوب اتجاه واحد ،لكن ،كان
التصوير الحقيقي بز َّ
اوية  90درجة عن الكاميرا .وهكذا ،تم
َّ
رصد تعابير وجوه الناس « َّ
الحضرية
خفية» ،من املناطق
الريفية في بولينيزيا وتم تحليلها ً
َّ
الحقا
في أوروبا إلى املناطق
َّ
بالحركة البطيئة .بينت النتائج ،بأن ثمة نمط غريز ّي
للتحية
بكل مكان بالعالم مفهوم للناس دون أي تدريب ثقافي ،وهو
ال يخص بالتحيات السعيدة فقط .سجل إيبل إيبيسفيلد
َّ
العاطفية
تشابهات مذهلة عبر الثقافات املختلفة للتعابير
األخرى ،مثل الغضـب ،والذي يتجسد بفتح أطراف الفم،
عقد الحاجبين ،عمل قبضة باليد ،رفس األرض ،وضرب
ُ
األشياء .أكد بحث إيبل-إيبيسفيلد هذا من قبل عالم النفس
بول ايكمان ،وقدما ً
معا مجموعة أدلة ال جدال فيها لألصول
ُّ
التطو ّرية لنمطيات الوجوه( .أنظر الشكل )4

َّ
َّ
الغريزية باستخدام الوجوه حول العالم.
التحية
الشكل :4

جاب عالم السلوك النمساوي إيريناوس إيبل إيبيسفيلد العالم ليصور
الناس بعدسة خفية بينما كانوا يحيون بعضهم البعض .وأكتشف بأنه
عندما تكون التحية عن بعد يتسم الناس ويومؤون برؤوسهم ،وإن كانوا
ودودين فسيرفعون حواجبهم بحركة سريعة لحوالي سدس ثانية .هذا
مثال على النمطية الغريزية للوجوه .املصدر إيريناوس إيبل إيبيسفيلد،
االيثولوجيا (نيو يورك؛ هولت ،رينهيرت وونستون).1970 ،

ُ
أنماط املحاكاة

َّ
النمطية .في ورقتهما
املحاكاة هي األخرى هي نوع آخر من
ًُّ
لمية عن ُّ
ال ِع َّ
تطور األنماط التي نوقشت أعاله ،قدم كل
من فوستر وكوكو  3أمثلة على هذا النوع )1( :الحيوانات
املفترسـة التي تتجنب أكل حشـرات صفراء وسوداء خطـيرة،
تتجنب أنواع غير خطيرة لها عالمات صفراء وسوداء مماثلة.
( )2الحيوانات املفترسة التي تتجنب عادة أكل أنواع سامة
من الثعابين ،تتجنب ً
أيضا أنواع غير سامة تحاكي األنواع
َّ
َّ
القولونية ( E. coliاملتواجدة
اإلشريكية
الخطيرة  )3( .تسبـح
ُ
َّ
البشرية) نحو مركب االسبارتات املثيلي الخامل
في األمعاء
ّ
ُّ
َّ
بطبيعته ،ألنها تطورت لهضم االسبارتات الحقيقية الفعالة.
َّ
شكلت هذه الكائنات َّ
الحية روابط ذات معنى
بعبارة أخرى،
َّ
َّ
الذوقية) وتأثيراتها (الخطيرة،
(البصرية،
بين املحفزات
َّ
السامة) ألنها ضرورية للبقاء؛ وبالتالـي ،تم انتقائها لصالح
كائنات َّ
حية أخرى لكي تحتال على النظام.
سمحت هذه ُ
املحاكاة ،بارتباط الحشرات الصفراء
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والسوداء (أ) بالخطورة(ب) الحشرات غير الخطيرة ،أن األنماط الفائقة

تكون أقل عرضة لالفتراس من املفترسات ،وبالتالي باتت
أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة وتمرير جينات هذه
األلوان التي تتطابق بشكل وثيق مع األنواع الخطيرة ،كما في
املثال األول .أما في املثال الثاني ،فيعرض نفس مبدأ املحاكاة
من خالل استغالل االرتباط بين (أ) و(ب) الذي فضل فيه
ُّ
التطور ثعابين غير سامة تشابه ثعابين سامة« .وهكذا،
سيوفر ّ
ُّ
التطو ّ
ري الذي يتبع بيئة متغيرة توجه آخـر
التدرج
ُ
لس ّ
لوكيات خر َّ
افية »،كما ذكر فوستر وكوكو« ،بحيث يقوم
الكائن الحي بربط حدثان حدثا في املا�ضي ،لم يعد لهما
عالقة َّ
سببية ،كانقراض حيوان مفترس على سبيل املثال،
ً
ولكن الفريسة التزال تختبئ ليل».
َّ
َّ
القولونية نحو
اإلشريكية
أما املثال الثالث لسباحة
ً
كيميائيا لألسبارتات بسبب تفضيلها
مذاق مادة مشابهة
َّ
األصلي للمادة الحقيقية ،فإن له أوجه تشابه واضحة مع
ُ
َّ
الصناعية ،ومع مشكلتنا الحديثة
تمتع البشر ّي باملحليات
املتمثلة ُ
َّ
الطبيعية ،ترتبط األطعمة
بالس ّمنة .ففي البيئة
ً
تباطا ً
َّ
َّ
الغذائية والندرة
وثيق مع القيمة
الحلوة
والغنية (أ) ار
َّ ُ
َّ
َّ
(ب) .لذا ،فإننا ننجذب ألي أو لكل األطعمة الحلوة والغنية،
ُّ
متطورة
ألنها كانت نادرة في يوم ما لم يكن لدينا آليه اشباع
بأدمغتنا لتخبرنا متى نوقف َّ
آلية الجوع ،فأكلنا منها بقدر ما
نستطيع .في املقابل ،هناك تأثير معروف ً
جيدا يعرف بنفور
املذاق-بالتعلم من تجربة واحدة -حيث يؤدي اقتران طعام
أو شراب بالغثيان الشديد والقيء ً
غالبا إلى نفور طويل
ً ُ
شخصيا ،أقترن التخرج
األمـد من هذا الطعام أو الشراب.
من الدراسات العليا بسكب النبيذ األحمر الرخيص (أ) مع
ليلة كادت أال تنتهي من كثرة التقيؤ (ب) ،األمر الذي جعلني
ال أستمتع بالنبيذ األحمر لعقود ،حتى لو كان غالـي الثمـن.
ُّ
َّ
التطو ّرية واضحة هنا :األطعمة التي يمكن أن تقتلك
األهمية
ثانية ،لذلك ُّ
(لكن لم تفعل) يجب أال يتم تجربتها مرة َّ
تطور
التعلم من تجربة واحدة كتكيف ضرور ّي.
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تجمع املحفزات الفائقة بين مبادئ املحاكاة ونظام
َّ
النمطية
تينبرغن ( ،)SS-IRM-FAPوهي مثال آخر على
الغريزية .اكتشف تينبرغن ،أن فراخ النورس ّ
َّ
تنقر بحماس
ِ
على منقار مزيف صمم بشكل أطول وأضيق من منقار األم
َّ
ّ
الحقيقي .هو درس نوع من الطيور تعشش على بيض أزرق
فاتح عليها بقع ر َّ
مادية ،فوجد أنه يستطيع جعلها تفضل أن
َّ
تعشش على بيض عمالق أزرق المع مرقط بنقاط سوداء.
ً
مسبقا بواسطة
إنه شكل من أشكال خداع الدماغ املتأصل
ُّ
التطور لتوقع أنماط معينة من خالل تعريضه ألشكال
فائقة من نفس ال�شيء.
ُّ
ّ
وثقت عاملة النفس التطوري بجامعة هارفارد ديردري
باريت ،في كتابها الصادر عام « 2010املحفزات الفائقة»،
َّ
البشرية الضاربة في القدم ،والتي
العديد من األنماط
اختطفها العالم الحديث .فباإلضافة لنمط األطعمة الحلوة
والغنية التي تؤدي إلى ُ
َّ
الس ّمنة املذكورة أعاله  ،أوضحت
باريت كيف استولت الحداثة على ميولنا القديمة ألنماط
َّ
امليول
الجنسية ،مما أدى لتوقعات في وجوه وشخصيات
النساء لتتناسب مع املحفزات الفائقة التي تظهر بجسم
املثالية (واملعدلة ً
َّ
تماما) بسيقان طويلة
عارضات األزياء
َّ
 ،وجسم الساعة الرملية  ،ونسبة  0.7للخصر إلى الورك
َّ
صافية ،
 ،وأثداء متضخمة  ،ووجوه متناسقة مع بشرة
وشفاه ممتلئة  ،وشعر كثيف ،وعيون كبيرة َّ
مغرية بحدقات
متعسة .في بيئة أسالفنا من العصر الحجري القديم كانت
َّ
َّ
الفيزيائية كمؤشرات
«الطبيعية» لهذه الخصائص
األبعاد
َّ
ّ
للصحة الجينية ،وبالتالي كان ثمة انتقاء طبيعي للتفضيل
َّ
الالئي اقتربن من هذه َّ
ّ
ّ
الجسمانية.
البنية
العاطفي لإلناث
ً
الغنية باملغذيات والنادرة ً
وتماما مثل األطعمة َّ
بيئيا ،كانت
َّ
الفيزيائية مرغوبة بشدة وبدون
مثل هذه الخصائص
َ
إشباع ،لذلك يمكن خداع أدمغتنا للشعور بأنه :كلما ملكت
أكثر ،كلما كانت أفضل!
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َّ
لحماية ممتلكاتنا ،السيما األرض ،املجتمع،
رغبة جامحة
واألمة .وهذه ً
أيضا ،قامت الحداثة باالستيالء عليها .فكما
بينت باريت ،هناك «غريزة جامحة بإعالة نسل املرء؛ وهذا
يرادف بقاء الجينات» .ولكن بعصرنا الحداثي الحالي أخذت
ُ
َّ
االقليمية عندنا قياسات فائقة « .فاليوم يستطيع ك َّل من
َّ
الطبيعية لعقارات
هو قوي وغني أن يقود هذه الغرائز
َّ
عائلية فائقة ،صناديق االئتمان دائمة ألجيال ،وفي حالة
َّ
امللكية ،الحكم الدائم للعائلة».
َّ
االقليمية نزاعاتها على األرا�ضي
تحل معظم الحيوانات
َّ
تهديدية ،وصرخات ملعلعة ،وبهجوم
بإصدار إيماءات
ً
جسدي بسيط ـ إن زادت األمور سوءا ـ كدفع أحدهم لآلخر،
رميه ار ً
ضا ،أو حتى عضه .في الواقع ،حث علماء الرئيسيات
َّ
املختبرية ،قرود الريسوس للقيام
في تجارب «حركة العين»
َّ
تهديدية ،وحتى حركات عنيفة ُملجردَّ
بإيماءات وعروض
ً
التحديق فيها بفم مفتوح .مجددا وبالعودة لنظام (SS-
 ،)IRM-FAPتعمل حركة العين والفم املفتوح هذه كإشارة
َّ
َّ
تحفيزية إلطالق َّ
غريزية للغضب ،وبالتالي القيام بنمط
آلية
َّ
العدوانية أو التهديد املتبادل .في هذا البحث،
ُسلوكي ثابت ـ
نجد ً
أيضا أدلة مباشرة على ( )IRMبنظام (،)SS-IRM-FAP
َّ
َّ
جذعية من دماغ القردة ،حيث تكونت زيادة
بخلية عصبية
بالنشاط العصبي عندما قام املختبريون بالتحديق عليها؛
َّ
العدوانية.
قل مع قطع التحديق ،لتنتهي معه االستجابة

اليوم ،بالطبع ،الأحد يدخل ملهى ليلي ومعه ِف ْرجار
لقياس نسبة الخصر للورك ،أو مدى دقة تناسق الوجه .قد
ً
َّ
ُّ
جوهرية
التطور هذه القياسات ،تاركا لنا عواطف
قاس لنا
َّ
متمثلة بالرغبة الجنسية .في نظام ( ،)SS-IRM-FAPتعمل
آلية َّ
َّ
تحفيزية إلطالق َّ
َّ
غريزية
«الطبيعية» كإشارة
هذه امليزات
إلثارة الدماغ ،للقيـام بنمط ُسلوكي ثابت ـ االتصال الجن�سيّ.
بالتالي ،فإن املحفزات «الفائقة» ،مثل األثداء املضخمة
بالسيليكون ،الشفاه املنفوخة ،العيون املكحلة ،الخـدود
الوردية ،السيقان املرفوعة بكعوب َّ
عالية وما شابه ذلك،
عاطفية ُ
وس َّ
َّ
لوكية أقوى.
تؤدي أجمعها الستجابة
أما ما تفضله النساء في الرجال فهو ً
أيضا حقيقيّ
ّ
وطبيعي ،فبالطبع :تنجذب النساء إلى الرجال األطول منهن،
ممن يمتلكون خصر نحيل ،وأكتاف عريضة ،وعضالت
َّ
صافية ،وذقن وفكين
مشدودة ،ووجوه متناسقة وبشرة
متينين .كل هذه الخصائص مرتبطة بالتوازن السليم بين
هرمون الذكورة ،التستوستيرون ،والهرمونات األخرى،
َّ
الجينية عند اختيار الشريكة
وتعمل كمؤشرات للصحة
إلنجاب األطفال .ولكن ،ألن الجنس بالنسبة للرجال هو
َّ
بصر ّي أكثر من َّ
اإلباحية
أي �شيء آخر ،فستعمل املواد
كمحفزات فائقة لطبيعة الرجال .أما اإلباحة للنساء ـ
عنوان ملحاكة ساخرة يقوم فيها رجال يرتدون مالبس كاملة
باألعمال املنز َّلية («لقد انتهيت للتو من كنس البيت كله!»)
َّ
التلفزيونية ،وأفالم
ـ فتوجد بشكل أسا�سي في املسلسالت
َّ
َّ
الرومانسية التي تكون بها الحبكة النمطية ومركزالضبط
البنات ،السيما الروايات
ً
الدر َّ
ّ
ال يحدث األنماط بشكل عشوائي ،بل ترتبط بدل من
امية متصلة بالبطلة عندما تتمكن من «العثور على
الرجل الوحيد الصحيح وسلب فؤاده» .وعندئذ سيكون ذلك بسياق وبيئة الكائن الحي ،وإلى أي مدى يعتقد أنه
َ
ً
ً
ضمنيا ،أو ال ُيق َّدر قادر على التحكم ببيئته .يسمي علماء النفس هذا «مركز
صريحـا ،أو
الجنس كما ذكرت باريت «
َّ
الضبط» .يميل االشخاص ممن لديهم مركز ضبط داخليّ
حدوثه إال بعد عرض الزواج ،ليشكل هذا النهاية».
ْ
َّ
لالع ِتقاد بأنهم يجعلون األشياء تحدث لهم،
هناك العديد من األشكال األخرى للنماذج املتأصلة بوتيرة عاليةِ ،
ً
مسبقا في املحفزات الفائقة .فعلى سبيل املثال ،هناك في ويتحكمون بظروفها ،في حين يميل األشخاص ممن لديهم
جي بوتيرة َّ
َّ
االقليمية» ،والتي نملك فيها مركز ضبط خار ّ
لال ْع ِتقاد بأن الظروف
طبيعتنا ما يسمى « الضرورة
عاليةِ ،
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خارجة عن إرادتهم وأن األشياء تحدث لهم نتيجة قوى
خار َّ
ّ
داخلي بوتيرة
جية .الفكرة هنا ،إن كان لديك مركز ضبط
َّ
ّ
الشخ�صي،
عالية ،فيقودك إلى أن تكون أكثر ثقة في حكمك
ً
وأكثر تشككا في السلطات ،ومصادر املعلومات ،وميل أقل
ملسايرة الضغوطات الخار َّ
جية .وبالفعل ،سجل ممن أعتبر
ُ َّ
َّ
الطبيعية،
«متشككين» إزاء الظواهر الخارقة وغير
أنفسهم
َّ
ّ
وتيرة عاليـة ملركز الضبط الداخلي ،بينما سجل ممن أعتبر
أنفسهم «مؤمنين» بقوى اإلدراك الفائق الالح�سي ،تحضـير
الروحية ً
عموما وتيرة َّ
َّ
عاليـة
األرواح ،تناسخ األرواح ،التجارب
ملركز الضبط الخار ّ
جي.
يتم ً
أيضا التحكم بمركز الضبط من خالل مستويات
َّ
َّ
واالجتماعية .أظهرت
الطبيعية
اليقين أو عدمه في البيئات
دراسات برونيسالف مالينـوسكي الشهيرة عن الخرافات بين
سكان جزر تروبرياند جنوب املحيط الهادئ أنه مع زيادة
مستوى عدم اليقين في البيئة ،يزداد ً
أيضا مستوى ُ
السلوك
الخراف ّـي .الحظ مالينـوسكي هذا باألخص بين صيادي
األسماك ـ فكلما أبحروا إلى مسافات أبعد في البحر ،كلما
ارتفعت ظروفهم املجهولة ،وعدم يقينهم بنجاح صيدهم.
ارتفعت وتيرة طقوسهم الخر َّ
افية مع ارتفاع وتيرة عدم
يقينهم ،وكما جاء بتعبير مالينوسكي «فإننا نجد السحر
أينما كانت هناك عناصر الصدفة والحوادث الطارئة ،وأينما
كان هناك نطاق واسع للتالعب العاطفي بين االمل والخوف.
ً
ً
ً
وخاضعا
مؤكدا وموثوقا
بينما ال نجده أينما يكون السعي
َّ
َّ
التكنولوجية.
العقالنية والعمليات
لسيطرة األساليب
ً
ً
سيوجد السحـر واضحا أينما يكون عنصر الخطـر واضحا».
ً
شخصيا ،قمت بتقديم مالحظة مماثلة حول الخرافات
ً
فنظرا الن
بين الرياضيين ،والسيما بين العبي البيسبول.
العدائين ناجحون بنسبة  % 90طوال الوقت ،فتراهم ال
يظهرون ً
تقريبا أي طقوس خر َّ
افية ،ولكنهم عندما يلتقطون
املضرب لضرب الكرة ـ يفشلون  7مرات من أصل 10
محاوالت ـ سيتحولون فجأة ملعتقدين بالسحر ،ويطبقون
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جميع األنواع الغريبة من الطقوس لكي يتأقلموا مع حالة
عدم اليقين.
إدارة املجازفة هذه تمت اختبارها في دراسة أجريت
ً
صوريا
عام  ،1977والتي وجدت بأنه إذا عرضت تمثيل
لضوضاء («كثلج» على خلفية) على أشخاص على وشك
القفز باملظالت من الطائرة ،فسيرون ً
غالبا أشكال غير
موجودة بداخل هذه الضوضاء .لقد جعلهم عدم اليقين
قلقين ،وهو مرتبط بالتفكير السحر ّي .أظهرت دراسة أخرى
أجريت في عام  ،1994بأن التفكر التآمر ّي لطلبة العام األول
القلقين في دراسة ماجستير إدارة األعمال ،متزايد لديهم
ً
اطمئنانا في العام الثاني.
بكثير باملقارنة من زمالئهم األكثر
َّ
بل حتى بعض العواطف االساسية مثل الجوع ممكن أن
نمطية إد َ
اك .وجدت دراسة أجريت عام ،1942
يؤثر على َّ ر
أنه عندما يتم عرض صور غامضة على فريق جائع وآخر
شبعان ،فمن املرجح أن يالحظ الفريق الجائع كل الطعام
َّ
الحالية ،قد تقود
بدقة .وبغض النظر عن فترة الركود
االقتصادية قد ً
َّ
أيضا لتصورات خاطئة .ففي إحدى
البيئات
التجارب ،تبين أن اطفال األحياء الفقيرة الخاصة بالعائالت
َّ
النقدية
من الطبقة العاملة ،يميلون إلى تضخيم العملة
َّ
الغنية.
مقارنة بالتقديرات التي قدمها أطفال األحياء
ُ
واال ْع ِتقاد ،والنمطيةَّ
َّ
اكتشفت العالقة بين
الشخصيةِ ،
َّ
التجريبية سوزان بالكمور ،املشهورة
من عاملة النفس
َّ
ُ
بتجربتها الدر َّ
امية بالتحول من مؤمنة إلـى متشككة بالخوارق
بعد جهد أعوام من البحوث ال ِع َّ
لمية ملحاولة ايجاد
تأثير القوى الخارقة لإلدراك الفائق .ما اكتشفته هو أن
ّ
الح�سي يميلون
األشخاص املؤمنين باإلدراك الفائق أو فوق
للبحث في مجموعة البيانات َّ
لرؤية الدليل على الخوارق،
ُ َّ
بينما ال يفعل املتشككين هذا ال�شيء .في إحدى الدراسات،
على سبيل املثال ،أخبرت بالكمور وزمالؤها مشاركين بملء
قائمة ملدى ِا ْع ِتقادهم بالخوارق ،ثم عرضوا عليهم صور
َّ
طبيعية بدرجات مختلفة من الوضوح (ضوضاء ،% 0
ألشياء
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كتاب الدماغ املعتقد :النمطية
 ،% 50 ،% 20أو  ،)% 70ثم سألوهم إن كان بوسعهم التعرف
ُ
وتحديد ك َّل صورة .كشفت النتائج بأن املؤمنين كانوا أكثر
ً
ميل بكثير من غير املؤمنين َّ
لرؤية األشياء في أكثر الصور
ً
ضوضاء ،ولكنهم أخطأوا بالتعرف عليها (انظر الشكل . )5
وبعبارة أخرى ،هم رأوا املزيد من األنماط ،ولكنهم ارتكبوا
َّ
اإليجابية الزائفة من النوع األول.
املزيد من األخطاء

الشكل  :5النمطية واالعتقاد

اكتشفت عاملة النفس سوزان بالكمور بأن املؤمنين في الخوارق واالشكال
األخرى من املاورائيات كانوا أكثر عرضة لرؤية �شيء ما في الصورة املشوهة
األولى مقارنة باملتشككين في الخوارق ،ولكنهم ارتكبوا املزيد من أخطاء
بتحديد هويتها .الصور مأخوذة من قبل سوزان بالكمور.

ّ
وجد تأثير مشابه في تجربة لتقدير احتماالت رمي زهر
َّ
متتالية
النرد .جربها بنفسك .قم برمي زهر النرد ثالث مرات
َّ
التالية هو األكثر
والحظ النتيجة .أي من التسلسالت
ً
احتمال )2-2-2( :أم ()3-1-5؟ ذكر معظم الناس إن
َّ
احتمالية من األول ،ألن الحصول
التسلسل الثاني أكثر
ً
على ثالثة 2متكررة أبعد احتمال .في الواقع ،كالهما محتمل
بشكل متساو ألن النرد ليس له ذاكرة ،فلكل ر َّ
مية لرقم 2
ٍ
يعادلها احتمال لرقم  5أو 1أو  .3يسمى هذا التأثير النف�سي
ُ َّ
« اجتناب التكرار» وهو يؤثر على املؤمنين واملتشككين

ً
معا بشكل مختلفة .عند تقديم هذا االختبار للمؤمنين
بالخوارق ،فهم ً
غالبا ما يقدرون بأن تسلسل ( )3-1-5أكثر
ُ َّ
َّ
احتمالية مقارنة باملتشككين .بمعنى أنهم يجدون معنى أكبر
ّ
العشوائي.
في الترتيب
َّ
تم إثبات عالقة مباشرة أكثر بين النمطية ومستويات
ُ
التصورات لضبط البيئة ،فـي دراسة أجريت عام 2008
بعنوان وصفي « :فقـدان الضبط يزيد من إدراك األنماط
َّ
الوهمية» من قبل باحثا األعمـال واإلدارة ،جينيفر
ويتسون مـن جامعة تكساس ،وآدم غالينسكي من جامعة
َّ
النفسية ببيئات
نورث ويسترن ،واللذان درسا كيف تتـأثر
ّ
الوهمي» (نوع من
الشركات .عـرف الباحثان «تصور النمط
َّ
النمطية) بأنه« :التعرف على عالقات متبادلة ومتماسكة
َّ
العشوائية أو غير
ذات معنى بين مجموعة من املحفزات
ذات الصلة (كامليل لتصور عالقات متبادلة خاطئة ،ورؤيةَّ
َّ
واال ْع ِتقاد بنظريات
اشكال
وهمية ،وخلق طقوس غريبةِ ،
املؤامرة الكبرى من بين أمور أخرى) ».
أجرى الباحثان ستة تجارب ليختبروا األطـروحة القائلة
بأنه « عندما يكون األفراد غير قادرين على اكتساب إدراك
ً
ًّ
تصوريا» لم يفعل
موضوعيا ،سيحاولون اكتسابه
الضبط
الناس ذلك؟ والسبب ،وكما فسرت لي ويتسون بينما كانت
تحـاول اكتساب إدراك بالضبط في ز َّ
اوية هادئة من مطار
مزدحم لالنتقال بين املؤتمـرات:
« ألنه أمر ضروري لصحتنا ـ إننا نفكر بصورة أوضح،
ونتخذ قرارات أفضل ،عندما نشعر بأن كل �شيء تحـت
الضبط .فقدان الضبط أمر ُمنـفر َّ
للغاية ،وإحدى الطرق
َّ
األساسية التي تعززه هي فهم ما يحدث حولنا .لذلك فإننا
ً
غريزيا نبحث عن أنماط الستعادة الضبط ـ حتى لو كانت
َّ
وهمية».
هذه األنماط
أجلس ويتسون وغالينسكي مشاركين أمام شاشات
الحاسوب ،وأخبروا مجموعة واحدة أنه يجب عليهم تخمين
ّ
أسا�سي قام
أي من الصورتين على الشاشة يجسد مفهوم
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كتاب الدماغ املعتقد :النمطية
الحاسوب باختياره .فعلي سبيل املثال ،قد يرون حرف ()A
ً
كبير ،أو ( )tصغيرً ،
ملونا ،أو تحته خـط ،أو محاطا بدائرة أو
ً
مربع .فيقوم املشترك بتخمين هذا املفهوم ،فيقول مثل بأنه
يوجد حرف ( )Aكبير ،أحمر .في الواقع ،لم يكن هناك مفهوم
ّ
ّ
فعلي ـ تمت برمجة الحاسوب إلخبار املشاركين
أسا�سي
ًّ
عشوائيا بأنهم «صح» أو «خطأ» ـ وبالتالي ،كانت النتيجة
هي فقدانهم للضبط .في حين لم تتلقى مجموعة أخرى
َّ
عشوائية ،وبالتالي شعرت بمزيد من بالضبط.
ردود فعل
َّ
«ثلجية»
في الجـزء الثاني من التجربة ،تم عرض  24صورة
َّ
مخفية مثل يد،
على املشتركين ،أحتوى نصفها على أشياء
أحصنة ،كر�سي ،أو كوكب زحل ،بينما كان النصف اآلخر
ُم َّ
جرد ضوضاء بنقاط محببة ال معنى لها( .أنظر الشكل 6
كمثال على النقاط التي تحوي على صورة زحل باملقارنة مع
َّ
العشوائية) .وعلى الرغم أن كل املشاركين تعرف
النقط
َّ
وبصورة صحيحة على الصورة املخفية ،أال أن املجموعة
َّ
بالثانية.
األولى وجدت أنماط أكثر املقارنة

الشكل  :6البحث عن النمط املخفي

يمكن ملعظم األشخاص أن يروا الصور الخفية لكوكب زحل في الشكل
على اليسار .ولكن هل بوسعك أن تستدل على الصورة الخفية في الشكل
على اليمين .إن لم يكن بوسعك  ،فمن املحتمل أنك تشعر بالضبط على
حياتك ،وذلك ألن االشخاص الذين ُو ِضعوا في موقف يشعرون فيه بانعدام
الضبط كانوا أكثر عرضة لرؤية نمط في هذه السلسلة العشوائية من
النقاط .الصورة لجينيفر ويتسون.

َّ
الثانية ،طلب ويتسون وغالينسكي من
في التجربة
َّ
املشتركين بأن يتذكروا بوضوح تجربة شخصية لضبط
كامل ،أو فقدان للضبط على الوضع ً
تماما .اتـلى املشاركون
قصصا لشخصيات مسبوقة ُ
ً
بس ّ
لوكيات خر َّ
افية غير
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مترابطة (كضرب األرض بكال القدمين قبل الدخول غرفة
االجتماعات) األمر الذي أسفر عن نجاح ُمبهر (كقبول فكرة
باالجتماع) .بعدئذ ُسئل املشتركين عما إذا كانوا يعتقدون
أن هذه ُ
الس ّ
َّ
النهائية .رأى أولئك
لوكيات مرتبطة بالنتيجة
الذين ذكروا موقف لفقدان الضبط بالكامل ،وجود عالقة
بين الحدثين غير املرتبطين مقارنة ممن تذكروا ضبط كامل
للموقف .املثير لالهتمام ،أن من ذكروا موقف لفقدان
الضبط بالكامل ـ قصة عن موظف فشل بالحصول على
َّ
لال ْع ِتقاد بأن هناك مؤامرة تحاك ضده بالخـفاء.
ترقية ـ مالوا ِ
أعتبر أحدث  ،9/11اقترحت ويتسون عندما ذكرت
ُ َّ
لهـا كم من الوقت يقضيه املتشكك في فضح زيف نظريات
املؤامرة الكبرى « ،شهدنا بيئة غير مستقرة سببتها الهجمات
ً
اإلر َّ
تقريبا إلى توليد
هابية التي أدت بشكل مباشر ،وفوري
نظريات مؤامرة َّ
خفية» .لكني ذكرتـها ،بأن أحداث « ،»9/11
ً
عضوا في تنظيم القاعدة
كانت بالفعل مؤامرة ،من قبل 19
ّ
لتوجيه طائرات لضرب املبانـي ،وليس «تـدبير داخلي» من
قبل إدارة بوش .فما الفرق بين هاتين املؤامرتين؟ خمنت
ويتسون:
«رغم إخبارنا على الفور بأنها القاعدة ،صار لدينا عدم
يقين بشأن املستقبل ،وشعور بفقدان الضبط .وهذا ما
قادنا للبحث عن أنماط َّ
خفية ،والتي أدعى أنصار حركة
الحقيقة لهجمات  9/11بأنهم وجدوها».
لربما .أظن أن هذا صحيح ً
جزئيا ،ولكن هناك عامل
َّ
«التوكيلية « يلعب ً
دورا في نظريات املؤامرة
آخر أسميه
التي سأستطرق إليها في الفصل التالي .أما اآلن ،ضع بعين
باالعتبار إنه ُبم َّ
جرد أن ُيثبت الناس ما اعتقدوه سبب
ً
حدث الحظوه للتو (بمعنى آخر ،شكلوا ارتباطا بين النقطة
أ -ب) ،فسيستمرون بجمع املعلومات لدعم هذا االرتباط
السببي على االحتماالت األخرى ـ حتى إذا كان بمقدورهم أن
يفكروا بالبدائل ُبم َّ
جرد إنشاء أول ارتباط سببي ،وهو ما
ً
ال يمكنهم عادة.
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ومما يثير الدهشة ،إن ما يبدو كحدث سلبي ،مثل
الخسارة في لعبة ر َّ
ياضية ،أو الفشل بتحقيق هدفُ ،ينتج
ً
َّ
سببية وما يدعمها بصورة أسرع ،خاصة إذا كان
روابط
ً
حدثا غير متوقع .يقدم املراقبون(وباألخص املشجعين)
َّ
سببية أكثر عندما يخسر فريقهم القوي بنحو
تفسيرات
غير متوقع ضد خصم مغمور (خسارة «ممتعض») ،أو
العكس مما لو كان الحدث كما هو متوقع  .وبصفتي مراقب
ً
دائم لفريق لـوس أنجلوس ليكرز مثال ،بوسعي أن أشهد
على حقيقة أن سلسلة النجاحات املتواصلة للفريق تعزى
لتفسيرات بسيطة ،كروح الفريق السلسة ،و العمل الجاد،
َّ
َّ
العرضية
الطبيعية لالعبين ،بينما تخلق الخسارة
و املواهب
ً
َّ
ِعدة أعمدة صحفية ناقمة ،فضال عن ساعات من تعليقات
املحللين في البحث الالنهائي إليجاد السبب ـ كنـزاع شاك
وكوبي ،مشكلة ِفـل بظهره ،خالفات الرواتب ،سفر الالعبين
املتواصل ،ملهيات هوليود ،وما إلى ذلك  .هناك ِعدة أسباب،
باستثناء حقيقة أن الخصم قد تفوق عليهم.
َّ
والعملية التي توصل إليها
النتيجة األكثر إثارة لالهتمام
ويتسون وغالينسكي عندما اختبروا العالقة بين فقدان
الضبط وإدراك النمط ،جاءت في سوق األوراق َّ
املالية .ففي
تجربتهم ،تم التالعب بالضبط عند املشتركين من خالل
وصف بيئـة السوق بأنها إما متـقلبة (عرض على إحدى
ً
عنوانا ر ً
ئيسيا «ر ْح َلة َّ
عاتية أمام املستثمرين»
املجموعات
ِ
َّ
مع فقرة تفسيرية قصيرة تتضمن إحدى أسطرها عبارة :كان
االستثمار في السوق «كامل�شي في حقل من ألغام») ،أومستقرة
َ
ً
عنوانا ر ً
ئيسيا « ِر ْحلة هادئة
(عرض على إحدى املجموعات
َّ
أمام املستثمرين» مع فقرة تفسيرية قصيرة تتضمن إحدى
أسطرها عبارة :كان االستثمار في السوق «كامل�شي في حقل
من الزهور») .ثم قدم للمشتركين قائمة غير مترابطة من
املعلومات عن األسهم؛ كقراءة مجموعة من  24كشف مالي
لشركتين ،كان بعضها إيجابي ،واآلخر سلبي .الشركة (أ)
إيجابية ،وَّ 8
َّ
سلبية ،بينما كانت للشركة
كان لها  6كشوف

إيجابية ،وَّ 4
َّ
سلبية .ومع أن نسبة الكشوف
(ب)  8كشوف
َّ
َّ
اإليجابية-للسلبية كانت هي نفسها للشركتين ( ،)2:1غير أن
َ
املشاركين ممن عرضوا لظروف «السوق املتقلبة» (« ِر ْحلة
َّ
َّ
احتمالية لالستثمار في الشركة (ب) مقارنة
عاتية») كانوا أقل
َ
باملشاركين ممن عرضوا لظروف «السوق املستقرة»(« ِر ْحلة
هادئة») .ملاذا؟ ألن املشتركين بظروف «السوق املتقلبة»
َّ
السلبية الشركة
اعتقدوا بوجود املزيد من الكشوف
(ب) ،بينما تذكر املشتركين بظروف «السوق الثابتة» عدد
َّ
الحالية فقط .ملاذا حدث هذا؟
الكشوف السالبة
في الواقع ،يحدث هذا نتيجة �شيء يعرف «باالرتباط
أي تصور وجود عالقة َّ
الوهمي»َّ ،
ّ
سببية بين مجموعتين من
املتغيرات بينما ال توجد أي عالقة بينها ،أو املبالغة في تقدير
عالقة بين متغيرين .يكون تأثير االرتباط الوهمي بأقـوى
صوره عندما يشكل الناس ارتباط غير صحيح بين (س) ذات
اإلحصائية ،و (ص) ذات السمات أو ُ
الس ّ
َّ
لوكيات
الداللة
ً
َّ
النادرة والسلبية عادة .روتينيا ،يربط الناس غسل سياراتهم
(س) مع نزول املطر (ص)؛ وبأكثر َّ
جدية ،يبالغ االمريكيون
البيض عادة بتقدير عالقة األمريكيون السود (س) وبين
نسبة االعتقال (ص).
ّ
ماذا يمكننا أن نفعل حيال االرتباط الوهمي واملشكلة
َّ
الوهمية؟ في تجربتهم
األوسع املتمثلة بالتحري عن األنماط
ً
شعورا بفقدان الضبط
األخيرة ،خـلق ويتسون وغالينسكي
في مجموعتين من املشتركين ،ثم طلبوا من أحدها أن يفكروا
ويثبتوا القيم األسمى بذاتهم ـ وهي َّ
تقنية مجربة في التقليل
من العجز املكتسب .ثم قام الباحثان بعرض نفس الصور
َّ
«الثلجية» السابقة على املجموعتين ،فوجدوا بأن فاقـدي
ً
الضبط ممن لم يصادفهم فرصة إلثبات ذاتهم ،رأوا أنماطا
غير موجودة في الصور ،مقارنة مع املجموعة األخرى ممن
أثبتوا ذاتهم.
ً
ومما يثير للدهشة حقا ،أن ويتسون اعترفت لي ،أنها
ابتكرت في األصل نظام البحث هذا عندما كانت تمر بوقت
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كتاب الدماغ املعتقد :النمطية
مرهق بنحو خاص بحياتها شعرت به أنها فاقدة للضبط.
ّ
العالجي» ،ويبدو أنه يعمل .ذكرت
يمكن تسميته « ال ِعلم
َّ
َّ
ويتسون « قبل الخضوع لعملية جراحية ،يشعر ممن يقدم
لهم تفاصيل عن كل ما سيحدث ،بقلق أقل ،وقد يتعافون
بشكل أسرع .املعرفـة هنا هي شكل آخر من الضبط» .هذا
يذكرني بدراسة أجرتها عام  1976عاملة النفس بجامعة
هارفارد إيلين النجر ،وزميلتها جوديث رودين ،رئيسة
مؤسسة روكفـلر ً
حاليا ،فـي دار لرع َّـاية املسنين فـي نيو
إنجالند .قدمت الباحثتان بعض املزروعات للمقيمين
َّ
اسبوعية لكن
هناك ،ومنحوهم فرصة كي يشاهدوا أفالم
مع بعض التغير في الضبط .لقد عاش املقيمين في الطابق
الرابع ،ممن كانوا مسؤولين عن سقي النباتات واختيار ليلة
يريدون فيها مشاهدة الفيلم ،حياة أطول وأكثر صحة من
باقي مقيمين الدار ،وحتى الذين قدم لهم املزروعات ولكن
كان يسقيها لهم العاملين بالدار .لقد كان الشعور بالضبط
له تأثير الواضح على الصحة والراحة.لربما كان هذا قصده
نهاية ّ
فولتير في َّ
روايته « كانديد « ،في رد البطل على تصريح
دكتور بانجلوس بأن «كل األحداث مترابطة في أفضل
العوالم املمكنة» .فرد كانديد« ،هذا صحيح ولكن يجب أن
نزرع حديقتنا».

َّ
النمطية
قوة ومخاطر

ً
ً
تحديا بشأن األذى الذي يلحق بالناس
أحيانا
أواجه
الذين يعتنقون الخرافات ،على غرار « :يارجل ،دع الناس
تعتقد بما شاءت .ما الضرر في ذلك؟» .إذا ما تركنا ً
جانبا
لحظات الترفيه عن النفس بقراءة أحد االبراج على صفحة
التنجيم في الجرائد ،أو قراءة مستقبل أحدنا في كعكة
َّ
الصينية،
الحظ التي تقدم لك بعد العشاء في املطاعم
فإني أجيب على هذا السؤال بشكل عام :من األفضل
ّ ً
حقيقي بدل من خيالي .في الواقع،
أن تعيش في عالم
ً
يمكن أن يكون الضرر خطيرا عندما تكون نمطيتنا من
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النوع األول ،اإليجابي الزائف.
ما الضرر؟ اسأل ضحايا جون باتريك بيدل ،املسلح
الذي هاجم الحراس عند بوابة البنتاغون في مارس ،2010
ّ
يميني من أنصار حركة الحقيقة
والذي تبين أنه متطرف
لهجمات  .9/11ففي منشور على اإلنترنت ،قال إنه يعتزم
َّ
الخافية وراء «عمليات الدمار» في .9/11
كشـف الحقيقـة
لقد كان بيدل الواهم ينوي شق طريقه ويقتل كل من
يصادفه في البنتاغون ليصل لحقيقة ما حصل في .9/11
القتل باملؤامـرة!
َّ
يعطينا القتل بالنظرية حالة أخرى بهذا الصدد .ففي
إبريل  ،2000بدأت فتاة بعمر العاشرة أسمها كانـديس
نيوماكـر ،بأخذ جلسـات عالج ل�شيء يسمى «اضطراب
التعلق» ( .)ADكانت والدة كانديس بالتبني ألربع أعوام،
جـين نيوماكـر ،تواجه مشكلة في التعامل مع ما اعتبرته
َّ
مشاكل كانديس التأديبيـة .وعندما التجأت ملعالج تابع
َّ
جمعية ( ، )ATTAChقيل لها أن كانديس تحتاج
ملا يسمى
ً
َّ
عالج التعلق( ،)ATاستنادا إلى النظرية القائلة بأنه إذا لم
ّ
طبيعي خالل أول عامين حاسمين بين األم
يتم تكوين ارتباط
ً
وطفلها ،فيمكن إعادة االرتباط الحقا .وهذا يشـبه قول بانه
ّ
التطبع ِلفراخ اإلوز في الفترة الحرجة املبكرة،
إذا ما حدث
فيمكن القيام بذلك في وقت الحق (ال يمكن ذلك!).
ً
َّ
لنظرية عالج التعلق( ،)ATفلكي تنجح عمليةَّ
وفقا
ً
االرتباط الالحقة ،فيجب أول أن يخضع الطفل «ملواجه
َّ
جسدية وضبط للنفس» لكي يطلق الغضب املكبوت ضد
َّ
العملية طاملا كان ذلك ضرورًيا
من تخلوا عنها .تتكرر هذه
ً
مرهقا
ـ لساعات ،وأليام ،وألسابيع ـ حتى يصبح الطفل
َ
ً
ً
ملر ْحلة «الطفـولة» الحرجة .بعدئذ
جسديا ويتحول عاطفيا ِ
يقوم األبوين بوضعه في سريره ،ويهزانه ،ويرضعانه بقنينة
حليب ،وتنفيذ «إعادة االرتباط» .هذا أشبه بأخذ أوزه َّ
نامية
َّ
األولية من عمرها من
بالكامل ،ومحاولة إرجاعها ملراحلها
َّ
َّ
وعاطفية ،ومن ثم معرفة ما إذا كانت
جسدية
خالل قيود

مجلة علمية صادرة من موقع العلوم الحقيقية

كتاب الدماغ املعتقد :النمطية
َّ
النظرية على َّ
أي حال .لكن
ستتعلق بأمها من جديد! هذه هي
َّ
نتيجة التجربة كانت مختلفة للغاية  ....بل ومميتة.
ُ
نقلت كانديس إلى إيفرجرين ،كولورادو ،حيث عولجت
من قبل كونيل واتكينز ،املعالج البارز واملدير الطبي السابق
ملركز عالج التعلق في إيفرجرينً ،
جنبا إلى جنب مع زميلته
َّ
عائلية مرخصة مؤخ ًـرا من
جولي بوندر ،وهي مستشارة
كاليفورنيا .تم إجراء العالج بمنزل واتكينز وتم تصويره
بالفيديوً .
َّ
بالقضية في املحكمة،
وفقا لألوراق الخاصة
أجرى واتكنز وبوندر ملدة أربعة أيام «عالج االحتضان» حيث
أمسكا بوجه كانديس وقاما بتغطيته  138مـرة ،ثم َه ْزا َ
ورجا
راسها  392مرة ،وصرخا بوجهها  133مرة .وعندما فشلت
هذه االستر َّ
اتيجية ،وضعوا كانديس الصغيرة ذات الثمان
والستين باوند بشرشف ،وغطوها بوسادات االريكة،
ليجلس عليها الفريق بأكمله (يصل مجموع اوزانهم لسبعمئة
باوند) حتى يعطوها فرصة «الوالدة من جديد» .كانت بوندر
ً
أمك،
تقول لكانديس ِ
«أنت جنين صغير جـدا» في رحم ِ
ً
وتأمرها «إخرجي برأسك أول ،إضغطي برجليك» .في املقابل،
كانت كانديس املسكينة تصرخ« ،ال أستطيع التنفس .ال
ُ
أستطيع الخروج! هناك من هم فوقي ،أ ِر ُيد أن أموت اآلن!
ر ً
جاء! هواء!».
ً
َّ
لنظرية عالج التعلق( ،)ATكان رد فعل كانديس
وفقا
َّ
العاطفية؛ ولذا فهي كانت بحاجة ملواجهة
بسبب مقاومتها
أكبر لكي تصل لحالة الغضب الالزمة «الختراق» الجدار
َّ
ّ
النظرية موضع
العاطفي .عندما كانت
وتحقيق الشفاء
التنفيذ ،قامت بوندر بتأكيد مخاوف كانديس بقولها:
ـوك ،ال أستطيع
ـوك ،أرج ِ
«سأموت» .توسلت كانديس « أرج ِ
التنفس» .فأمرت بوندر الفريق بأن « يزيد الضغط عليها»
ّ
على افتراض بأن االوالد املصابين بالتعلق يبالغون في * 1هي جائزة شرفية تمنح ملن يقومون بأفعال استثنائية قد
محنتهم .صا ت كانديس تتقيأ ،ثم بكـت وقالت ُ«أ ُ
يد أن تعرضهم للخطر أو ربما للموت .املترجم
ِر
ر
أتبرز» فدخلت أمها وقالت « ،أعلم أنه صعب عليك ذلك * 2طقوس يؤديها الهنود الحمرفي الجزء الجنوبي الغربي للواليات
ِ
املتحدة األمريكية ،على شكل حركات دائرية .املترجم
لكني هنا بانتظار ِك».
بعد م�ضي  40دقيقة من هذا التعذيب ،سكتت
كانديس .لكن بوندر ّوبختها قائلة «جبانة ،جبانة!» ،وقام
َّ
َّ
القيصرية،
بالعملية
أحدهم بإلقاء نكتة في الحاجة للقيام
بينما قامت بوندر بمداعبة كلب يتجول في الغرفة .وبعد 30
ً
ساخرا» فلننظر إلى
دقيقة أخرى من السكوت ،قال واتكينز
هذه البليدة لنرى ماذا يجرى معها ـ هل يوجد طفل في مكان
َّ
ألست متعبة؟ «.
قيئك ـ
أنت
ِ
ما هنا؟ ها ِ
مستلقية في ِ
في الواقع ،لم تكن كانديس متعبة ،بل ميتة! ذكر تقرير
ً
سريريا أن «هذه الطفلة البالغة من العمر
تشريح الجثة
َّ
عشرة أعوام ،ماتت بسبب الوذمة الدماغية والفتق الناجم
عن اعتالل الدماغ اعتالل بنقص األكسجة « .كان السبب
املباشر لوفاة كانديس هو االختناق ،وتلقى معالجوها الحد
األدنى من العقوبة وهو ستة عشر ً
عاما بتهمة «تعنيف طفلة
بصورة متهورة أدت للوفاة» .ولكن السبب النهائي للوفاة كان
هو الدجل ال ِع ّ
لمي الزائف املتنكر بصورة ِعلم نفس .في
َّ
للقضية ،كتب جان ميرسر والري سارنر
تحليلهم الثاقب
وليندا روزا:
« مع كل الغرابة واالنفر َّ
ادية التي بدت بها هذه العالجات
ـ ومهما كانت غير فعالة أو ضارة لألطفال ـ إال إنها تنبثق
من منطق داخلي معقد ،مؤسس ،لألسف ،على مقدمات
خاطئة».
لقد قتل هؤالء املعالجون كانديس ليس ألنهم كانوا
أشرار ،بل ألنهم كانوا في قبضة ِا ْع ِتقاد علمي زائف قائم على
الخرافات والتفكير السحر ّي .هذا مثال صارخ لقوة ومخاطر
َّ ُ
النمطية الخر َّ
َّ
للواقعية امل ْع َت ِم َّدة على
افية ،والقوى املميتة
اال ْع ِتقاد.
ِ
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كتاب فهم العلم
الفصل الرابع

ترجمة :أحمد الساعدي
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الفصل الرابع

جوهرالعلم
جوهرالعلم :باألدلة واألفكاراملتصلة

في الفصلين السابقين «ما هو العلم؟» و»كيف يعمل
العلم؟» ،تطرقنا لعلوم متنوعة .من املجرات البعيدة إلى
أصغر جزيئات املادة ،ومن بدايات الوقت إلى توقع موسم
األعاصير في العام املقبل ،ومن التفاعالت االقتصادية
العاملية إلى التفاعالت الكيميائية داخل الخلية العصبية
الواحدة ،حيث أن األبحاث العلمية تتناول جميع الظواهر
الطبيعية .يبحث العلماء في هذه الظواهر بمختلف الطرق.
ويعتمد بعضهم على بعض في الدراسات الرصدية ،بعضهم
وصل إلى طريق مسدود ،بينما توصل آخرون إلى اكتشافات
غير متوقعة .بعض النتائج تفيد في التقدم التكنولوجي،
وتشكك أخرى بالنظريات املعمول بها .وعلى الرغم من هذا
التنوع ،فإن هدف العلم ثابت ال يتغير ،هو إعطاء تفسيرات
طبيعية وحقيقية للكيفية التي يعمل بها الكون ،وهذا
يتطلب اختبار األدلة واألفكار لبناء حجج علمية ،وهذه
الحجج تشكل هدف العلم.

في هذه الحالة ،فإن مصطلح حجة ال يشير إلى خالف بين
شخصين ،بل إلى قاعدة من األدلة تقودنا إلى التفكير ،حتى
الحجج العلمية هي أشبه بـ املرافعة النهائية في قضية قانونية
في محكمة (وصف منطقي ملا نفكر به وملاذا نفكر به) أكثر
مما تشبه املعركة بين األخوة .كما أن الحجج العلمية تنطوي
على ثالث عناصر هي :فكرة (فرضية أو نظرية) ،التوقعات
الناتجة عن هذه الفكرة (وتسمى في الكثير من األحيان
التنبؤ) ،واملالحظات الفعلية ذات الصلة بتلك التوقعات
(األدلة) .وهذه العناصر دائما ما ترتبط بنفس الطريقة
املنطقية:
ماذا كنا نتوقع أن نالحظ إذا كانت فكرتنا صحيحة (ما
هي مالحظاتنا املتوقعة)؟
ماذا الحظنا في الواقع؟
هل توقعاتنا تطابق مالحظاتنا؟

تنبؤات أم توقعات؟

عندما يصف العلماء حججهم ،فهي في الكثير
من األحيان تتحدث عن توقعاتهم من حيث ما تتنبأ
به الفرضية أو النظرية« :في حال إذا كان التدخين
يسبب سرطان الرئة ،فإننا نتوقع أن تكون البلدان
ذات معدالت التدخين العالية لديها معدالت إصابة
ً
عالية بسرطان الرئة أيضا» .قد يبدو مربكا أن
نتحدث عن تنبؤات دون الحديث عن املستقبل،
بل أن يشير إلى أحداث تحدث في الوقت الحاضر
أو أحداث قد حدثت بالفعل .في الواقع ،تعتبر هذه
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طريقة أخرى ملناقشة التوقعات التي تفترضها فرضية أو نظرية معينة .لذلك فعندما يتكلم العلماء عن توقعات اإلصابة
بسرطان الرئة ،فهي تعني حقا �شيء مثل «املعدالت التي كنا نتوقع رؤيتها إذا كانت فرضيتنا صحيحة».
إذا كانت فكرة ما تعطي توقعات صحيحة بشكل مستمر (تم مالحظتها في الواقع) ،فإنه من املرجح أن تكون تلك الفكرة
صحيحة .وإذا كانت الفكرة تعطي توقعات غير صحيحة (لم تتطابق في الواقع) ،عندها ال يمكن تقبل هذه الفكرة .على
سبيل املثال ،في حالة النظر إلى الخاليا كوحدات بناء األساسية للحياة .فإننا نتوقع رؤية الخاليا في جميع أنواع األنسجة التي
نشاهدها تحت املجهر ،وهذه املالحظة متوقعة .في الواقع نحن نالحظ هذا (مالحظة واقعية) ،وبذلك تدعم األدلة فكرة أن
الكائنات الحية تتكون من الخاليا.
على الرغم من أن هيكلية هذه الحجج تكون غير
ثابتة (فرضية ،توقع ،مراقبة فعلية) ،لكن يمكن أن
تجمع هذه القطع بطرق مختلفة .على سبيل املثال،
قدمت مالحظتنا األولى للخاليا عام  ،1600ولكن
لم يتم طرحها كنظرية مسلم بها إال بعد  200عام،
في هذه الحالة كانت األدلة مصدر إلهام للفكرة .فال
يهم أن تأتي األدلة أوال أم الفكرة ،فربطها بشكل
منطقي هو نفسه لم يتغير.
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ً
جمع القطع معا :العمل الشاق في بناء الحجج
ا لعلمية

على الرغم من أن هيكلية الحجج العلمية قد تبدو
واضحة ،فالفرضية تولد توقعات والتوقعات قد تكون
مطابقة أو ال تكون كذلك ،إال أن جمع هذه القطع معا
يتطلب الكثير من العمل .حيث أنه في الكثير من األحيان
يشترك التحليل املادي واملعرفة األساسية في بناء توقعات
فرضية ما أو نظرية معينة .وقد يتطلب الكثير من العمل
(على سبيل املثال ،تطوير أداة جديدة مثل عداد غايغر
لكشف اإلشعاعات املؤينة) أو يستغرق الكثير من الوقت
(على سبيل املثال ،أنتظار زلزال تبلغ قوته  )6.0لجمع
املالحظات املتصلة بالفكرة.
على سبيل املثال ،بالنظر إلى فرضية انتشار الشحنة
املوجبة في جميع أنحاء الذرة .الفكرة بسيطة بشكل كافي،
ولكن ما لم تمتلك الكثير من املعرفة في فيزياء الجسيمات
والكهرومغناطيسية ،فإن التوقعات لن تكون واضحة.
وهذه املعرفة األساسية تشير إلى أنه إذا كانت هذه الفكرة
صحيحة ودقيقة ،فإن جسيمات ألفا املوجبة ستتمكن من

املرور عبر ذرة الذهب دون أن تنحرف كثيرا .مرة أخرى هذا
التوقع يبدو بسيطا بما فيه الكفاية ،ولكن تصميم تجربة
للتحقق منه صعب :فأنت بحاجة إلى جهاز ينتج جسيمات
ألفا ،وطريقة تمرر هذه الجسيمات خالل رقائق الذهب،
وطريقة للكشف عن أي انحرافات قد تحصل .وعند ذلك
ً
فقط تكون قادرا على الحصول على مالحظات متصلة
بالفرضية الخاصة بك .ففي وقت مبكر من عام 1900م
قام إرنست رذرفورد وزمالءه بأداء هذه التجربة ووجد أن
املالحظات الواقعية غير مطابقة للتوقعات :حيث أن بعض
جسيمات ألفا ارتدت ،كما لو أنها اصطدمت ب�شيء ما!
بما أن النتائج ال تدعم الفرضية القائلة بانتشار الكتلة،
قام رذرفورد باقتراح فرضية أخرى ،الذرات تكون كثيفة،
وتتوسطها نواة موجبة الشحنة ،وهذا ما ساعده على بناء
حجة علمية جديدة:
اختبارات رذرفورد تهدف إلى الكشف عن عن البنية
الداخلية للذرات ،الكيانات التي تحيط بنا طيلة الوقت.
لكن التجارب العلمية تتيح لنا أيضا معرفة املزيد عن ما
موجود حولنا مثل الديناصورات أو الجسيمات التي نتجت
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عن االنفجار العظيم ،والتي لم تعد موجودة اليوم.
مصطلحات:
الحجة العلمية ()scientific argument
هو وصف علمي لصالح أو ضد فكرة علمية أو دليل.
في اللغة الدارجة والتي تستخدم بشكل يومي يكون للحجة
( )argumentمعنى مختلف ،حيث نستخدمها لوصف
الخالف اللفظي ،لكن في العلم يستخدم املصطلح بمعنى
حالة تؤيد او تنقض وجهة نظر معينة .والحجج العلمية
بشكل عام تتكون من عدد قليل من املكونات األساسية :ما
هي الفكرة؟ واذا كانت صحيحة ،ما الذي نتوقع مالحظته؟
هل هذا التوقع ممكن؟ كيف يمكن لذلك التوقع تأييد كون
الفكرة دقيقة أو غير دقيقة؟

قبل  4.5بليون سنة .حيث تشير اآلراء الجيولوجية املتفق
عليها وعلماء الكواكب إلى أن قشرة األرض تتكون في ذلك
الوقت من الحديد وبعض العناصر الثقيلة ،والتي انطمرت
في قلبها .لذلك نتوقع أن يكون تركيب القمر من صخور ذات
نسبة حديد منخفضة مثل قشرة األرض ،وتحققت بعثات
أبولو األخيرة من هذا التوقع .حيث وجد أن صخور القمر
فيها نسب منخفضة من الحديد ،مما يدعم نظرية تكونه من
حطام قديم صحيحة.

توقع املا�ضي

الحجج العلمية تعمل في الظواهر املستمرة (مثل
الجاذبية) أو األحداث التاريخية (مثل أصل الحياة) بنفس
الطريقة .فتوقع �شيء حدث منذ فترة طويلة يبدو غريبا في
البدء ،ولكنه في الواقع ال يختلف عن توليد توقعات تستند
على فرضية أو نظرية أخرى .ومفتاح معرفة ما نتوقع حدوثه
اليوم هو األحداث التي حدثت في املا�ضي.
ولتوضيح كيف يمكن لألحداث السابقة أن تولد توقعات
قابلة لالختبار ،هنا بعض األمثلة:
 فكرة تكون القمر من انشقاق كتلة قديمة :والفكرةهي أن القمر تشكل من حطام قذفت من األرض في وقت
مبكر نتيجة سقوط مجموعة من األجرام الكبيرة عليها .ومن
املقترح أن يكون هذا الحدث قد حدث قبل حوالي  4.5بليون
سنة .لتوليد توقعات من أجل اختبار هذه الفكرة نحتاج إلى
القليل من املنطق وبعض املعلومات األساسية .على سبيل
املثال ،إذا كانت فكرة تكونه من حطام قديم صحيحة،
يجب أن يكون تركيب القمر مشابهة لتركيب قشرة األرض
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 فكرة انتشار الحمض النووي الريبي ( :)RNAوهذهالفكرة تقول أن الحمض النووي الريبي نشأ قبل عدة
مليارات من السنين كأول جزيء ذاتي التكرار ،حيث شكل
األساس في الوراثة والتمثيل الغذائي لدى أسالف جميع
الكائنات الحية على وجه األرض .ما هي التوقعات التي يمكن
أن نعطيها بخصوص التفاعالت الكيميائية القديمة؟ حسنا
إذا كانت الفكرة صحيحة فيكون باستطاعتنا إعادة بعض
التفاعالت الرئيسية التي كونت الحمض النووي الريبي.
ً
فعال فسنكون
حيث إذا كان تفاعل كيميائي معين قد حدث
قادرين على إعادة تكوين تفاعل كيميائي في املختبر يحاكي
ظروف األرض في وقت مبكر .وقد تم اختبار هذا التوقع،
ولكن هل يدعم هذه النظرية؟ إلى حد ما ،والعلم ال يزال
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في تقدم مستمر .فقد تم اكتشاف العديد من التفاعالت
الكيميائية املقبولة في هذه السلسلة ،ولكن ال تزال هنالك
ثغرات في معرفتنا والتي يتم شغلها من قبل عمل الكيميائيين
على هذه املشكلة املعقدة.

الحجج العلمية مع أدلتها

األفكار العلمية القوية تولد العديد من التوقعات
املختلفة ،وليس واحدة فقط .كمثال على ذلك دعونا نعيد
مناقشة فكرة أن القارات التي نعرفها اليوم كانت قارة واحدة
عمالقة ،ومن ثم تفرقت إلى عدة قارات .فهذه الفكرة العلمية
تعطينا العديد من التوقعات املختلفة ،وهذه التوقعات هي:
 -تطابق الحفريات في القارات املختلفة.

 فكرة عدم وجود حدود بين القارات :قبل حوالي 250مليون سنة كانت كل القارات التي نعرفها اليوم ملتصقة معا.
كيف يمكننا أن نعرف أين كانت القارات؟ يمكننا معرفة ذلك
من خالل األدلة التي تركتها القارات خلفها .فإذا التصقت
القارات معا مرة أخرى ،فإن الحيوانات القديمة يجب أن
تستطيع أن تتجول عبر ما يعرف اآلن بالسواحل القارية .أي
بمعنى أننا نتوقع العثور على حفريات متطابقة في السواحل
القارية البعيدة .وتم العثور على حفريات لنوع من الزواحف
منقرضة تدعى كلبية الفك ( )Cynognathusيعود تاريخها
ملا قبل  250مليون سنة في كل من جنوب أفريقيا وأمريكا
 يكون شكل القارات مناسب اللتصاق احدها باألخرىالجنوبية ،حيث يدعم هذا االكتشاف فكرة اندماج القارات.
وهنا قمنا بذكر توقع واحد فقط (دليل واحد من مثل األلغاز.
مجموعة أدلة) في األفكار العلمية الثالثة ،في حين أنها ولدت
الكثير من التوقعات.
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 أن طبقات الصخور والخصائص الجيولوجية فيالقارات الحالية متطابقة في املناطق التي حدث االنفصال
فيها.

 تكون الروابط التطورية بين األنواع الغير بحرية تعكسالتفكك القاري.

من خالل الحفريات القديمة وقياسات األقمار
الصناعية املتطورة ،فإن جميع التوقعات الناتجة عن
هذه الفكرة هي مالحظات صحيحة متطابقة مع املالحظات
الرصدية .تشير املالحظات املتنوعة إلى أن فكرة معينة (في
هذه الحالة فكرة حركة الصفائح التكتونية) هي فكرة قوية،
يمكن أن تصمد أمام التدقيق العلمي ،مثل املنضدة التي
ً
تمتلك أرجال كثيرة ،بدال من اربعة فقط.
لذلك فإن أي نظرية أو فرضية غالبا ما ترتبط بالعديد
من املراقبات املتوقعة املختلفة ،والتي تعكس دقتها .فال
يبدو غريبا بعد ذلك أن التدقيق العلمي ال ينقطع :فقد تبدو
بعض التوقعات الناتجة عن الفكرة يمكن االعتماد عليها،
وفي املقابل هنالك توقعات ال يمكنك االعتماد عليها.

توضيح مختصرللحجج العلمية

ُ
في هذا القسم وضحنا كيف يمكن أن نكون حجج علمية
عن طريق توقع ما كنا نالحظه لو أن الفكرة صحيحة ومن ثم
مقارنة هذه التوقعات مع ما نالحظه في الواقع .وعند مطابقة
التوقعات واملالحظات يعني أن هذه الفكرة صحيحة ،ولكن
 العثور على دليل مباشر للحركة التكتونية الجارية عن عدم تطابقها يدحض الفكرة ،هذا االمر بسيط ،لكنه قويويعطي الدعم للفكرة العلمية .كما أن هذه املسألة جوهرية
طريق قياسها بواسطة حساسات األقمار الصناعية.
ويجب تطبيقها في جميع املجاالت ،سواء كنا نبحث في
نظريات واسعة أو فرضيات دقيقة .وسواء كنا نبحث حول
ً
أشياء ال نستطيع رؤيتها في املجهر ،أو أشياء بعيدة جدا
بحيث ال نستطيع رؤيتها بالتلسكوب .أو حتى في املا�ضي حيث
لم يكن هناك أي إنسان يراقبها ،أو من األمور املتكررة حيث
ً
ال يمكن مراقبة كل األجسام التي تسقط على األرض مثال .في
 تتحرك القارات بواسطة آلية معقولة.حين تتباين التخصصات العلمية في التركيز على دراستها ،إال
أن جميع التخصصات العلمية تتشابه في اتخاذ هذا النهج
في تشكيل الحجج العلمية.

ُ
باإلضافة إلى ذلك فإن الحجج العلمية تبنى من
خالل التفاعالت داخل املجتمع العلمي.
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القتناء االصدار الورقي لهذه املجلة يمكنكم الضغط ىلع الرابط:

https://www.peecho.com/print/en/1068219

او التوجه لرابط املجلة ىلع موقع العلوم الحقيقية:

https://real-sciences.com/?p=14388
أو يمكنكم ببساطة التوجه للموقع لتجدوا العدد يف الصفحة الرئيسية:

https://real-sciences.com
مالحظة :تباع املجلة الورقية في مؤسسة منفصلة عن العلوم الحقيقية.
أو قم بمسح
الـ QR Code
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