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في حين أن معظم الأشخاص يحبذون استخدام يدهم اليمنى في القيام بأنشطتهم اليومية
العسر ،على النقيض
مثل غسل الأسنان أو رمي الكرة أو مسك مضرب التنس ،يفضل الأشخاص ُ
من ذلك ،استخدام يدهم اليسرى ،وينطبق ذلك على ما يقرب من  %10من سكان العالم.
العسر بالعار )انظر مسرد المصطلحات(
وفيما مضى  -قبل وقت ليس ببعيد  -وصم الأشخاص ُ
في المجتمعات الغربية )وغيرها( ،فقد كان يعتبر استخدام اليد اليسرى نذير شؤم ،وكان
العسر يُجبرون على استخدام يدهم اليمنى ،وهذا بالطبع يتنافى مع المنطق ،فكونك
الأطفال ُ
شخص أعسر شيئًا لا يعيبك بتاتًا ،ومحاولة الكتابة باليد غير المفضلة من الأمور المحبطة بالنسبة
كما من المعلومات،
للجميع تقريبًا .في الواقع ،يمكن للعلم أن يستمد من الأشخاص ُ
العسر ً
وفي هذه الورقة البحثية سنناقش كيفية تحقيق ذلك ،وسنستعرض أسباب استخدام بعض
الأشخاص ليدهم اليسرى والبعض الآخر ليدهم اليمنى ،وما طبيعة الاختلاف القائم بين مخ
واليمن وأسباب دراسة العلماء لاستخدام اليد اليسرى في المقام الأول.
الأشخاص ُ
العسر ُ
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اﳌﺮاﺟﻌﻮن اﻟﺼﻐﺎر:
ILIYAN
اﻟﻌﻤﺮ11:

الوصمة
)(STIGMATIZATION
استنكار صفات أو سلوكيات
معينة يتمتع بها مجموعة من الأفراد.
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العسر
مخ الأشخاص ُ

ﳌﺎذا أﻧﺖ أﻋﴪ؟
على الرغم من الأبحاث التي أجريت على مدار العديد من السنوات فإن سبب وجود أشخاص
أمرا وراﺛ ًﻴﺎ بشكل جزئي )انظر مسرد
لغزا
ُعسر ويُمن لا يزال ً
محيرا .فاستخدام إحدى اليدين يُعد ً
ً
العسر عادة ما يكون أبناؤهم ُعسر مثلهم بنسبة أكبر من الآباء الذين
المصطلحات( ،فالآباء ُ
يعتمدون على يدهم اليمنى .فالدراسات التي تقارن بين اﻟﺘﻮاﺋﻢ اﳌﺘﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻮاﺋﻢ اﳌﺘﺂﺧﻴﺔ
)انظر مسرد المصطلحات( تثبت أن إمكانية التوريث تسهم بنسبة تبلغ  %25في اكتساب هاتين
الصفتين ] ،[1مما يشير إلى وجود مساهمة وراثية تؤثر على تفضيل استخدام يد بعينها ،ومع ذلك
يجدر الملاحظة أنه إذا كانت الوراثة لا تسهم بسوى  %25في استخدام إحدى اليدين ،فيتضح من ذلك
أن أغلب العوامل التي تسهم في استخدام اليد اليسرى ليست جينية بشكل مباشر ،فيرجح بشكل
واسع أن تأثير ذلك هو مستوى هرمون التستوستيرون داخل الرحم )في موضع تكوين الجنين( أثناء
نمو الطفل الذي لم يولد بعد )الجنين( .وثمة احتمال آخر يشير إلى أن استخدام إحدى اليدين ينتج
عن عمليات عشوائية )''من دون قصد''( تحدث أثناء المراحل الأولى من نمو الجنين عندما لا يزال
ضئيل للغاية .وفيما يتعلق بالعوامل الوراثية ،فقد وجد الباحثون عدة جينات قد تسهم في استخدام
ًا
إحدى اليدين ،ومما يثير الاهتمام أنه لا يبدو أن الأمر يقتصر على جين واحد يسهم في تحديد ما إذا
كان الأشخاص سيعتمدون على يدهم اليسرى أم اليمنى ،فعلى الأرجح ،توجد عدة تأثيرات جينية
مختلفة تسهم في الأمر.

ورا أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮرﻳﺚ
)(HERITABLE
سمة يمكن أن يرثها الفرد لأن
الجينات تؤثر في طريقة تطورها.

اﻟﺘﻮاﺋﻢ اﳌﺘﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻮاﺋﻢ
اﳌﺘﺂﺧﻴﺔ
(IDENTICAL TWINS AND
)FRATERNAL TWINS
يتشارك التوائم المتطابقة نفس البويضة
المخصبة ،ولذلك؛ يتشاركون في
ُ
الحمض النووي بشكل افتراضي ،وهم
يختلفون عن التوائم المتآخية التي
تُخلق من بويضتين مخصبتين
مختلفتين ،وتجمعهم علاقة وراثية
كغيرهم من الأشقاء.

بطبيعة الحال ،يتعلم الأطفال من مقدمي الرعاية الذين يتولون شؤونهم ،لذا فمن المفترض أنه إذا كان
أحد الوالدين أعسر ،فقد يصبح الابن أعسر من خلال تقليده له فقط .والسبب الوحيد الذي يجعل الأمر
لا يتوقف عند ذلك أنه يمكن ملاحظة اليد التي يفضل الطفل استخدامها قبل ولادته ،فالجنين يحب
التحرك ،ويمكن للمرء توقع اليد التي يفضلها الطفل بشكل جيد نسبيًا من خلال مراقبة الذراع واليد
التي يفضل استخدامها للتحرك قبل ولادته بالاعتماد على التصوير بالموجات فوق الصوتية ] ،[2ولكن
هذا الأمر يتعارض مع المعلومات التي تفيد بأن بعض الأطفال يغيرون اليد المفضلة التي يستخدمونها
حتى الثانية من عمرهم على الأقل ] .[4 ,3لعل بعض الأشخاص يعتمدون على إحدى اليدين منذ
الولادة ،ولكن البعض الأخر يطورون تفضيلاتهم فيما بعد أثناء السنوات الأولى من حياتهم.
أيضا نشعر بذلك.
هل اختلط عليك الأمر فيما يتعلق بالأسباب التي تجعل المرء أعسر أم أيمن؟ نحن ً
موضوعا بسيط الأركان؛ ولكنه عبارة عن علاقة تفاعلية
ومهما كانت الأسباب الحقيقية ،فهذا ليس
ً
بالغة التعقيد تتمثل عناصرها في الجينات والبيئة والاحتمال .لنترك هذه الموضوع جانبًا الآن ،ولنلق
العسر.
نظرة على مخ الأشخاص ُ

ﻫﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟ ُﻌﴪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ؟
العسر يختلف عن غيرهم ،ولكن يتضح وجود
في بعض الأحيان ،يتعجب الناس من أن مخ الأشخاص ُ
العسر يستخدمون
واليمن ،فنجد أن الأشخاص ُ
اختلافات في بعض الجوانب بين الأشخاص ً
العسر ُ
أيديهم )وأرجلهم( بطريقة مختلفة عن غيرهم ،ويقومون بذلك في أحيان كثيرة على مدار حياتهم،
العسر مختلفة عن تلك
فمن الطبيعي أن تكون أجزاء المخ التي تتحكم في الحركة لدى الأشخاص ُ
اليمن )الشكل  ،(1قارن ذلك بالموسيقيين الموهوبين ،فهم يتمرنون لمدة
التي يتمتع بها الأشخاص ُ
1
طويلة على القيام بحركات دقيقة ،ويؤثر ذلك بطبيعة الأمر على مخهم  .ولمعرفة الاختلاف القائم
واليمن ،يجب أن نطَّلع على اختلاف وظائف نصفي المخ.
بين الأشخاص ُ
العسر ُ
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1كما أن الأفراد الذين يتمتعون منذ
ولادتهم بخصائص استثنائية في أجزاء
مخهم التي تسهم بدورها في الإدراك
الحركي والموسيقي قد يميلون أن
يصبحوا موسيقيين موهوبين.
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يشير مصطلح اختلاف وظائف نصفي المخ إلى اختلاف كل من الجانب الأيمن والأيسر للمخ،
فالجانبان مختلفان في تشريحهما ،وفي وظائفهما كذلك .والجدير بالذكر أن اختلاف وظائف نصفي
الجسم يوجد في جميع أجزاء الجسم؛ فالذراعان يوجد بينهما اختلافات طفيفة وقادران على القيام
بأشياء مختلفة ،أما القلب فيقع في جانب واحد من تجويف الجسم وما إلى ذلك ،وعلى هذا الأساس،
العسر يتميزون عن غيرهم في إنهم عادة ما يتمتعون بقدر أقل من اختلاف وظائف
فإن الأشخاص ُ
نصفي المخ .ومن الأمثلة المعروفة على ذلك هي اللغة التي تُعد من الوظائف الأساسية التي يضطلع
بها الجانب الأيسر من المخ لدى الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى  ، 2فعلى الرغم من أن
العسر ،فإنه
الأجزاء المسؤولة عن اللغة في الجانب الأيسر من المخ لا تزال مهمة بالنسبة للأشخاص ُ
عادة ما يكون الاختلاف بين الجانبين الأيمن والأيسر طفي ًفا ،وثمة مثال مشابه مستمد من التعرف
على الوجه ،وهي وظيفة يختص بها الجانب الأيمن بين أغلب الأفراد ،مما يعني أن الأجزاء اليمنى من
العسر عادة ما يستخدمون
المخ تتمكن من التعرف على الوجوه ،وللتأكيد مرة أخرى ،فإن الأشخاص ُ
جانبي المخ بالتبادل عندما يقع نظرهم على وجه شخص ما ].[6
ّ

ﻫﻞ ﻳﻔﻜﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟ ُﻌﴪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؟
العسر يفكرون بطريقة مختلفة؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب
هل يعني ذلك أن الأشخاص ُ
العسر يتمتعون
والنفي في آن واحد حيث يوجد الكثير من الاقتراحات التي مفادها أن الأشخاص ُ
بقدرات إبداعية متطورة ،إلا أنه لا يوجد سوى القليل من الأدلة القاطعة على ذلك ،كما قيل إنهم
يتمتعون بمهارات معينة مثل القدرات الموسيقية ولكن لا يوجد سوى القليل من الأدلة الداعمة
العسر من مهارات فائقة إلى قوائم
لذلك ،وتستند العديد من الادعاءات حول ما يتمتع به الأشخاص ُ
متداولة على الإنترنت بأشهر الموسيقيين .فعلى الرغم من أن هذا الأمر ممتع ،فإن هذه القوائم
تغطي عدة عقود من الموسيقى الشعبية ،وإذا قست الأمر على هذا المنوال ،فستجد )إذا حاولت(
أن مقابل كل عازف جيتار أيسر يرد ذكره في مثل هذه القوائم ،ستعثر بسهولة على عازفي غيتار
العسر ألا وهي ،9:1
اليمن إلى ُ
يستخدمون يدهم اليمنى لتضاهي بذلك النسبة المعتادة للأشخاص ُ
العسر عن غيرهم ،والعكس صحيح
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة كافية تثبت تميز الأشخاص ُ
العسر في اختبارات الإدراك أقل من غيرهم،
ً
أيضا ،فأنه لا يوجد دليل قاطع على أن مستوى الأشخاص ُ
فهذه النظرة لازمتهم لمدة طويلة )انظر التعليق المذكور أعلاه بخصوص الوصمة(.
العسر بشكل مختلف ولكن من منظور آخر .وإحدى الأفكار المحتملة بخصوص
قد يفكر الأشخاص ُ
هذا الموضوع هو أننا نفهم الكلمات الدالة على أفعال ،مثل ''الكتابة'' ،عن طريق استخدام أجزاء
المخ التي تتحكم في الحركات التي نقوم بها .فالأمر يتم كما لو أننا نكتب ح ًقا عندما نرى أو نسمع
كلمة ''كتابة'' ،وتُعرف هذه الفكرة باسم ''الإدراك المتجسد'' .وخضعت هذه الفكرة للاختبار عن
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مستوى نشاط المخ عندما يتخيل
المشاركون أنهم يقومون
بحركات معتادة بأيديهم.
واليمن
يتخيل المشاركون ُ
العسر ُ
أنهم يقومون ببعض الحركات مثل
رمي شيء أو الكتابة .ومن
المفاجئ أنه بالنسبة للأشخاص
العسر )اللون الأصفر( لم تنشط إلا
ُ
المناطق التي في النصف الأيمن
من المخ ،وكان الأمر على النقيض
من ذلك بالنسبة للأشخاص الذين
يستخدمون يدهم اليمنى )اللون
الأزرق( .وبالتالي؛ فإن الأشخاص
العسر يتخيلون أنفسهم يكتبون
ُ
بيدهم اليسرى والمسؤول عن
التحكم في ذلك هو النصف
الأيمن ،والعكس صحيح بالنسبة
للأشخاص الذين يستخدمون يدهم
اليمنى .حقوق الصورة تعود إلى
.[5] Willems et al.

2هذا لا يعني أن الجانب الأيمن من
المخ ليس له دور أثناء فهم اللغة ،بل
تماما،
على النقيض من ذلك ً
فالجانب الأيمن يكون نشطًا ولكن
بشكل أقل من الجانب الأيسر.
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ﺷﻜﻞ 2

ﺷﻜﻞ 2

طريق دراسة نشاط القشرة الحركية اليمنى واليسرى )منطقة في المخ تشارك في عملية التحرك( لدى
واليمن عندما يستمعون إلى بعض الكلمات مثل كلمة ''كتابة'' ] .[7فبالنسبة
الأشخاص ُ
العسر ُ
العسر ،فإن القشرة الحركية التي تتحكم في يدهم اليسرى هي التي تنشط ،أما بالنسبة
للأشخاص ُ
اليمن ،فإن القشرة الحركية التي تتحكم في يدهم اليمنى هي التي تنشط كما لو كانوا
للأشخاص ُ
يكتبون بالفعل ،على الرغم من أن الأمر يقتصر على سماع الكلمة ليس إلا.
اليمن فيما يتعلق بكيفية تحديدهم للسمات
وفي سياق متصل ،يختلف الأشخاص ُ
العسر عن ُ
الإيجابية والسلبية للأشياء المحيطة بهم؛ ففي إحدى التجارب ،كان على المشاركين إعطاء رأيهم
في ``رسومات ُمختلقة'' )أشكال غير منطقية؛ انظر الشكل  (2من حيث الصدق والذكاء ،وكانت
العسر وصفوا
هذه الأشكال تظهر على الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة .ووجدنا أن الأشخاص ُ
أيضا ،إذ وصفوا
اليمن في ذلك ً
الأشكال التي تظهر على اليسار بالصفات الإيجابية ،وتبعهم الأشخاص ُ
الأشكال التي تظهر على الجانب الأيمن بالصفات الإيجابية ].[8
يبدو أن الطريقة التي نتبعها للقيام بالأشياء بأيدينا تؤثر على تفكيرنا إلى حد ما على الأقل.

ﳌﺎذا ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﺪ اﻟﻴﴪى؟
يُعد استخدام اليد اليسرى من الظواهر المحيرة في حد ذاتها ،فالعلماء لا يبحثون في هذا الأمر من
باب أنه موضوع شيق وممتع ،فاستخدام اليد اليسرى من شأنه أن يسلط الضوء على العديد من
المسائل المتنوعة التي تتخطى دراسة ظاهرة تفضيل استخدام إحدى اليدين بحد ذاتها ،ونسرد فيما
يلي مثالين إضافيين بجانب البحث الذي ذكرناه فيما قبل:
• تفرد الإنسان .لم يظهر في الرئيسيات الأخرى )مثل القردة العليا( هذا الانحياز الجماعي القوي
تجاه استخدام اليد اليمنى مثلما أظهره البشر .فطوال فترة التطور ،من المؤكد حدوث
تغيرات في المخ أدت بدورها إلى تفضيل معظم البشر لاستخدام يدهم اليمنى ،مع وجود
أقلية مستقرة في نفس الوقت تفضل استخدام اليد اليسرى عند القيام بأنشطتها ،لماذا حدث
ذلك ،وما المزايا المترتبة على ذلك؟ أدى اختلاف وظائف اللغة في المخ )انظر ما ورد أعلاه( إلى
نشوء افتراضات مفادها أن البشر الأوائل بدأوا في التواصل بأيديهم ،واستطاعوا تنمية أنفسهم
فيما بعد وتحدثوا بلغة منطوقة.
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ُطلِب من المشاركين تحديد أي
من الرسمتين تتسم بكونها الأكثر
ذكاءً أو الأكثر سعاد ًة وما إلى
ذلك ووضع دائرة حولها .وصف
العسر هذه الرسومات
الأشخاص ُ
المختلقة الموجودة على الجانب
ُ
الأيسر من الصفحة بالصفات
الإيجابية ،ولكن الأشخاص
المعتمدون على يدهم اليمنى
قاموا بعكس ذلك ،وتفسير هذه
العسر
النتيجة هو أن الأشخاص ُ
يستخدمون الجانب الأيسر من
أيضا
جسدهم ببراعة ،والأمر كذلك ً
اليمن ،فهم
بالنسبة للأشخاص ُ
بارعون في استخدام الجانب
ونظرا لهذا
الأيمن من أجسادهم،
ً
الاختلاف في البراعة ،فإن
السمات الإيجابية والسلبية يتم
تحديدها على شكل جانبين
متضادتين ].[9 ,8
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• الجينات المسؤولة عن عدم التناسق بين الجانبين الأيسر والأيمن في المخ .من شأن تحديد
الجينات التي تؤثر على تفضيل استخدام إحدى اليدين أن تسلط الضوء على أساسيات اختلاف
أمرا
وظائف جانبي المخ والجسد .ولا تزال الآلية التي أدت إلى ظهور هذا أثناء مرحلة التطور ً
مبهما ،ولكنها تعد جانبًا بالغ الأهمية بالنسبة لعلم الأحياء الذي ندرسه.
ً

اﻟﺨﻼﺻﺔ
العسر أقلية محدودة بين سكان العالم )تبلغ نسبتهم على الأقل  ،(%10وتفضيل
إن الأشخاص ُ
أمرا وراثيًا بشكل جزئي بالإشارة إلى المساهمة الجينية التي تحدث.
استخدام إحدى اليدين يُعد ً
ولكن الجينات ذات الصلة من المرجح أن تتفاعل مع العوامل البيئية ،ومع احتمالية تحديد اليد
العسر يختلف عن غيرهم ،كما أنهم
التي يفضل فرد ما استخدامها .هذا إلى جانب أن مخ الأشخاص ُ
يتميزون بأنهم عادة ما يتمتعون بقدر أقل من اختلاف وظائف نصفي المخ ،مما يعني أن فصي المخ
ّ
لا يوجد بينهما اختلافات واضحة مقارنة بالأشخاص الذين يعتمدون على يدهم اليمنى .ويمكن أن
العسر في الإجابة على عدة أسئلة علمية مهمة ،فجميع ما ذًكر آن ًفا،
تساعدنا دراسة طبيعة الأشخاص ُ
العسر لديهم أسبابهم ليشعروا بأنهم مميزون ،ففي نهاية المطاف ،يستخدم
يثبت أن الأشخاص ُ
الغالبية العظمى من سكان العالم يدهم اليمنى ،وفي الوقت ذاته ،فإن الادعاءات القوية حول
العسر وتفوقهم الذي لا مثيل له من المرجح أنه غير صحيح.
براعة الأشخاص ُ
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المفضلة لدي الفيزياء وعلم الأعصاب وبرمجة الحاسوب ،فأنا أحضر محاضرات للعلوم في جامعة Reading
أثناء إجازات عيد الميلاد المجيد .كما أنني أحب السيارات بنوعيها سواء الحديثة أو الكلاسيكية ،والطراز
المفضل بالنسبة لي هو سيارة فورد موستنج شيلبي  .1964كما أنني أستمتع بإعطاء أصدقائي نصائح
وإرشادات حول ألعاب الفيديو عند وجود تحديثات أو عند إطلاق ألعاب جديدة والإحصائيات المتعلقة بها.
أيضا بممارسة بعض الرياضات مثل ركوب الدراجة والسباحة والإبحار والجري ،وأقرأ في الوقت الحالي
أستمتع ً
كتاب`` :دليل الرحالة لاستكشاف المجرة'' ).(The Hitchhikers Guide to the Galaxy

اﳌﺆﻟﻔﻮن
ROEL M. WILLEMS

أنا أبحث عن الأدوار التي يلعبها المخ في فهم اللغة بشكل عام ،والقصص بشكل خاص ،فالمواضيع الرئيسية
التي أهتم بها هي ما الذي يفكر به المرء عند قراءة قصة ،ولماذا نحب القصص .وفي نهاية المطاف ،أتمنى
أن يساعد بحثي في دفع الأفراد )الشباب( على قراءة المزيد من الكتب وأن يستمتعوا بالقيام بذلك .وكما
أيضا( ،وهذا الذي دفعني في الغوص في أعماق
ترون في الصورة ،فأنا شخص أعسر من ناحية اليد )والقدم ً
موضوع استخدام إحدى اليدين وعلاقة ذلك بالمخ والبحث فيه.

.

CLYDE FRANCKS

أنا أحاول اكتشاف الجينات التي تجعل فصي المخ مختلفين عن بعضهما البعض ،فكل جانب يتمتع
ّ
بمهارات مميزة خاصة به ،فعلى سبيل المثال ،الجانب الأيسر أفضل من ناحية اللغة لدى معظم الأفراد،
العسر ،يمكنك الاطلاع
ولا أحد يعرف سبب ذلك .وأنا أجري أبحاثًا حول الأسر التي بها العديد من الأشخاص ُ
على ذلك من خلال زيارة الرابط التالي ،http://www.mpi.nl/handedness :كما أنني أطابق صور أشعة المخ
مع المعلومات الجينية الخاصة بهؤلاء الأشخاص .الأشياء التي أحب فعلها :المشي في الغابة مع أطفالي
وزوجتي الكاريبية ،والأكلات المختلفة من حول العالم ،وموسيقى الباشاتا )قليل منها على أي حال ،ولا
أستطيع الرقص(.
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
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