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بصمة :كيف للحمض النووي أن يحدد شخصيتنا؟
روبيرت بولمين
طالل اليزيدي *
َّ
سنتمكن من معرفة إذا ما األطفال حديثو الوالدة سيكونون ُعرضة لإلصابة باالكتئاب ،والتوتر ،أو انفصام الشخصية
قري ًبا،
َّ
التعرف على ما إذا كان أطفالنا سيعانون من ُصعوبات القراءة ،و ُيصبحون ُعرضة
نتمكن من
خالل فترة حياتهم ،سوف
ُّ
للسمنة المفرطة ،أو ُمع َّرضين لإلصابة بألزهايمر في فترة حياتهم المتأخِّ رة .رسالة الكتاب حقيقة تتمحور حول التحديد
الجيني للشخصية «فالحمض الوراثي ليس كل االهتمام ،بل هو ُّ
المحددة لشخصيتنا
جل االهتمام فوق كل األشياء األخرى
ِّ
ُمجتمعة« ،فالوالدان الجيدان ُينجبان أطفا ًلا جيدين؛ ألنَّهم جيدون على المستوى الجيني وليس الشخصي» ،المؤ ِّثر الرئيسي
في شخصيتنا ليس أي ُمؤثر أو أي حمض وراثي ،بل المؤثر الشخصي في تحديد شخصيتنا هو الحمض الوراثي منقوص
األكسجين الكروموسومي.
بأن معرفتنا لمستقبل شخصية أبنائنا إذا ما كانوا ُعرضة لالكتئاب
ُروبيرت بولمين يتوقع ذلك ،في كتابه «بصمة» ،ويجادل َّ
سيمكننا من التعامل والتخطيط
أو انفصام الشخصية من خالل تحليل مسبق للحمض النووي الوراثي  DNAقبل الوالدةُ ،
بشكل أفضل لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

بوملني �أو�ضح �أن ما ُي�س َّمى بالرعاية الطبيعية -من
رعاية منزلية وبيئة م�شجعة نوفرها لأبنائنا -ال
ُت ��ؤث ��ر ع�ل��ى من��و الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ُن �ح��ب .بوملني
ا��س�ت�ط��رد ب � ��أ َّن ال��رع��اي��ة امل �ن��زل �ي��ة ،وك ��ذل ��ك البيئة
املدر�سية ال ُت�ؤثر على ُم�ستقبل �أطفالنا؛ �سواء �إذا
�أ�صبحوا ط ِّيبني �أو قا�سني� ،سعيدين �أو كئِيبني،
�أغنياء �أو فقراء ،وبهذه النظرية بوملني ُي ِّ
و�ضح �أ َّن
الأطفال يف فرتة الن�ش�أة ُمت�ساوون يف الفر�ص من
ناحية التكوين ال�شخ�صي �إىل ح ٍّد ما ،لكنَّ الفارق
ال��وح�ي��د ال ��ذي ُي �ح �دِّد �شخ�صيتنا وم�ستقبلنا هو
احلم�ض ال�ن��ووي ال��وراث��ي امل�ستورث م��ن والدينا،
و�أ َّن التكوين ال�شخ�صي خالل مراحل حياتنا خارج
�سيطرتنا؛ لأنه ُم�ش َّفر يف احلم�ض الوراثي.
بوملني در���س جينات ال�شخ�صية على م��دار � 45سنة،
وهو يعترب من الرائدين يف درا�سة التوائِم املتطابقة
يف امل�ح�ت��وى ال��وراث��ي النا�شئة يف ع��وائ��ل خمتلفة،
و ُي� َق��ارن تلك النتائج بتوائم �أخ��رى ن�ش�أت يف نف�س
العائلة .بوملني �أك��د �أ َّن يف ك�لا احلالتني التطابق
يف امل�ح�ت��وى ال��وراث��ي لي�س �إال  %99ال�ت��ي ي�شرتك
بها كل الب�شر على ٍّ
كل حال .هذه الدرا�سات تط َّلبت
ع�شرات ال�سنوات و�آالف التوائم .بوملني و�أ�صحابه
فح�صوا الت�أثري الن�سبي للجينات والبيئة -فيما
ُيعرف بالطبيعة اخللقية وال��رع��اي��ة -على تكوين
ال�شخ�صية ،وقد �أكدوا �أن اجلينات دائما تنت�صر.
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بوملني كتب بتح ُّفظ مع الثورة اجلينية امل�ستمرة
التي بال �شك �سوف تغري من حياتنا وجمتمعاتنا.
املجتمعات يجب �أن تكون واعية وحذرة من الإ�ساءة
يف ا�ستعمال البيانات اجلينية حتى الآن� ،إ�ضافة
�إىل ذلك التعط�ش للو�صول �إىل البيانات اجلينية
ال�شخ�صية من اجلانب الرقمي املظلم للفي�سبوك
وجوجل ،كذلك �شركات الت�أمني ال�صحي متعط�شة
�أي�ضا للو�صول �إىل معلومات كهذه .التفكري ب�أن
جمتمعاتنا اجل��دي��دة �ستكون ق��ادرة على التحكم
بالبيانات اجلينية ال�شخ�صية دون وق ��وع نتائج
�سلبية تفكري م�ف��رط ب��ال�ت�ف��ا�ؤل ،وب��ومل�ين و�صف
نف�سه باملتفائل واملت�شائم يف هذا ال�ش�أن.
اجلينوم الب�شري الكامل َّ
متت َ�س ْل َ�سلته والتع ُّرف
على كامل القواعد النيرتوجينية املكونة ل��ه يف
ال�ع��ام 2004؛ وذل ��ك يعني �أول �سل�سلة للحم�ض
النووي الب�شري املحتوي على �ستة باليني قاعدة
م�ك��ون��ة للحم�ض ال �ن��ووي  DNAل�شخ�ص م��ا..
ذل ��ك امل �� �ش��روع ال���ض�خ��م تطلب م�ئ��ات ال�ع�ل�م��اء يف
�أك�ثر من عقد ،وكلفهم �أك�ثر من بليونني جنيه
�إ�سرتليني ،اليوم �سل�سلة احلم�ض النووي لب�شر
ما ب�شكل كامل يتطلب حوايل �أقل من  1000جنيه
�إ�سرتليني ،هذه النه�ضة يف التكنولوجيا �ساعدتنا
على معرفة كيفية ت��أث�ير حم�ضنا ال��وراث��ي على
�شخ�صيتنا ،و�سيكولوجيتنا ،و�سلوكنا.

الب�صمة ال��وراث�ي��ة ل�شخ�صيتنا تتحدد يف ال �ـ%1
من الـ  DNAالذي يف الأ�صل ُيف ِّرق بني الب�شر،
والت�أثري اجليني على �شخ�ص َّيتنا يظهر من �آالف
التغريات اجلينية الطفيفة على حِ م�ضنا النووي،
ب��دال من جني �أو ع��دد من اجلينات املعينة .هذا
احلجم الكبري من التغيري يجعل ك َّل واح��د من
الب�شر فريدا جينياً .هذا التغري اجليني الطفيف
يعرف بالتغيري النيوكليوتيدي املفرد (single
 .)nucleotideلدينا حاليا معلومات قليلة عن
كيفية تغيري هذه التغريات الأحادية لل�سلوك يف
�أدمغتنا ،ولكن جميعها ت�شكل  %50من �شخ�صيتنا،
وال�ب�ق�ي��ة ي�شكله «الأح � � ��داث ال�شخ�صية ال�غ�ير
ممنهجة امل�صادفة التي ال ترتك ت�أثرياً دائماً»،
العلماء الآن ق��ا ِد ُرون على حتليل بيانات تغريات
النيوكليوتيدات الأحادية  SNPsاملرتبطة ب�صفة
معينة ،وال��و��ص��ول �إىل نتيجة ُت�ع��رف بالنتيجة
البولوجينيه  polygenic scoreت�شري �إىل
�إمكانية �إ�صابتنا باالكتئاب ،والتوتر ،وانف�صام
ال�شخ�صية �أو البدانة.
ح��ال�ي��ا ..ال �ق��وة التوقعية للنتيجة البوجلينية
حمدُودة نوعاً ما .النتيجة البولوجينية احلالية
ق� ��ادرة ع�ل��ى ت��وق��ع ت �غ�يرات جينية ن�سبتها %11
مرتبطة بالتفوق امل��در� �س��ي ،و %7ل�ل��ذك��اء ،و%7
للتعر�ض النف�صام بال�شخ�صية ،و %1مرتبطة
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مبعظم ال�ت�غ�يرات ال�شخ�صية يف املجتمع .لكن
ب ��زي ��ادة ع ��دد الأ� �ش �خ��ا���ص وح �ج��م ال�ب�ي�ن��ات ،ف ��إن
النتيجة البولوجينية �ستكون قادرة على حتديد
ال �ـ %50من التغريات اجلينية املرتبطة بتحديد
ال�شخ�صية يف حم�ضنا ال �ن��ووي� ،أم��ا ال� �ـ %50من
التغريات امل�ؤثرة يف تكوين ال�شخ�صية فيحددها
الأح � � ��داث ال���ش�خ���ص�ي��ة غ�ي�ر امل ُ�م �ن �ه �ج��ة ،وال �ت��ي
تغيا دائما
نتعر�ض لها يف حياتنا ،لكنها ال ت�شكل ُّ
و�إمنا حلظ ًّيا كما �أو�ضح بوملني.
النتيجة البولوجينية بب�ساطة تعرب ع��ن قيمة
تقديرية ولي�س حتديدية ل�صفة �شخ�صية من
املحتمل �أن تتكون خالل املرحلة احلياتية؛ فعلى
�سبيل املثال ن�سبة بوملني البولوجينية للإ�صابة
بانف�صام ال�شخ�صية هي  ،%85ون�سبته بالتفوق يف
التح�صيل الدرا�سي هي  ،%94وهي تبدو منا�سبة
لربوفي�سور يف كينج�س كوليج بلندن.
بوملني يقرتح ا�ستخدام التعليم ال�شخ�صي املمنهج
ل�ي�ل�ي��ق ب�شخ�صية ط �ف��ل م ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة حلم�ضه
ال ��وراث ��ي ،وي��رج��ح �أن تعاملنا م��ع �شخ�صية ما
من املمكن �أن ت�صاب با�ضطراب م�ستقبال .كما
يجب �أن ي�ك��ون مثل تعاملنا م��ع الأط �ف��ال ذوي
االح�ت�ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة ك��ال�ت��وح��د ،وب��ومل�ين يدعو
الإخ�صائيني النف�سيني �إىل االنتقال من مرحلة
ت�شخي�ص اال�ضطرابات النف�سية �إىل ت�شخي�ص
ت��دري �ج��ي ل�ل���ش�خ���ص�ي��ات ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى النتيجة
البوجلينية؛ فمِ ن وجهة نظر بوملني كل الأطفال
يحتاجون �إىل عناية خا�صة ،فكيف لنا �أن نعرف
احتياجاتهم اخلا�صة دون معرفة �شخ�صيتهم،
ومل�ع��رف��ة �شخ�صيتهم يتطلب الأم ��ر م�ع��رف��ة ما
يخب�ؤه حمتواهم الوراثي.
�أم ��ا بالن�سبة ل�ت��أث�ير ال��رع��اي��ة ع�ل��ى �شخ�صيتنا
متو�سط الت�أثري على كل املجتمع ف�سيكون قريبا
ج �دًّا م��ن ال�صفر ،وق��د ت�ك��ون �أن ��ت �سعيد احلظ
الذي �سيتمكن من تفعيل تلك الن�سبة ال�ضئيلة
لت�ؤثر على �شخ�صية طفلك من خالل الرعاية.
بوملني ين�صح با�ستغالل تلك الن�سبة ال�ضئيلة
لكنه �أي���ض��ا ين�صح بجعل الأط �ف ��ال �أن ي�ترك��وا
لتكوين ال�شخ�صية امل�شفرة يف �أحما�ضهم النووية
وتركهم للتوجه للفر�ص املنا�سبة لهم جين ًّيا.
مثلما ق ��ال ب��ومل�ين« :جِ � ّن � ُّ�ي اجل�ي�ن��وم خ ��رج خ��ارج
الفانو�س ،وحتى لو حاولنا ح�شوه بداخل الفانو�س
فلن نتمكن من ذلك» .التطور املت�سارع يف جمال
اجلينوم الب�شري فتح �آفاقا جديدة للمجتمعات
يف �شتى امل�ج��االت ،لكن فكرة بوملني يف احلقيقة
خا�ضعة للتحديد اجليني فقط ب�شكل كبري دون

الإ�شارة �إىل الت�أثري البيئي على ال�شخ�صية .جملة
الـ( )natureانتقدت كِتابه ،م�شرية �إىل �أن �أهمية
التعليم ،وال�ب�ي�ئ��ة امل�ن��زل�ي��ة ،واحل�م�ي��ة الغذائية
للطالب ت�ؤثر جميعها على التح�صيل الدرا�سي
ب�شكل م�ب��ا��ش��ر ج ��دا؛ ف��ال�ك� ُّ�ل ي�ع�ل��م م ��دى ت��أث�ير
ُ�س َّكر الدم يف الت�أثري الذهني ،وكذلك ال�صدمات
يف ف�ترة الطفولة كفقدان الأب��وي��ن �أو التعنيف
الأ�سري من الأبوين �سوف يرتك بالت�أكيد جانبا
مظلما يف �شخ�صية الطفل النا�شئ ،لكن بوملني
يتجاهل ك��ل ه��ذه ال �ظ��روف �أث �ن��اء ف�تره الن�ش�أة
ويعتربها ب��الأح��داث ال�شخ�صية غ�ير املمنهجة
التي حت��دث م�صادفة يف حياة الطفل ،لكنها ال
ت�ترك �أث ��را .لكن بكل ب�ساطة للرد على نظرية
ب��ومل�ين ،ان �ظ��ر �إىل جم�ت�م�ع��ات ال���س�ج��ون و��س��وف
تالحظ �أن معظمهم مل ين�ش�أوا يف بيئة اجتماعية
وتعليمية جيدة.
يف احلقيقة ،بوملني ق َّلل من مدى ت�أثري ر�سالته
ومدى دعمها للحتمية واحلياه غري العادلة ،ف�إذا
كان املحتوم ح�صريا يف اجلينات فل َم التعب من
املحاولة للو�صول لهدف معني �أو اكت�ساب مهارة
معينة؟ يف احلقيقة بوملني �صادق يف �أنه كلما زادت
ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ك��ان��ت ال�ت�غ�يرات اجلينية
امل��ؤث��رة يف ال�شخ�صية �أك�ثر ظهورا؛ فعلى �سبيل
املثال العدالة االجتماعية بني اجلن�سني يف الدول
اال��س�ك�ن��دن��اف�ي��ة ��س�م�ح��ت ب��ال �ع��دال��ة ب�ي�ن ال��ذك��ور
والإناث يف جماالت العمل بالأخ�ص الأعمال التي
تتطلب جهدا بدنيا .لكن من الوا�ضح �أي�ضا �أن
الت�أثري الأ� �س��ري م��ن رع��اي��ة وغ�يره��ا ي��ؤث��ر على
حياه الطفل النا�شئ .لي�س الأ��س��رة فح�سب بل

حتى املجتمع من حوله ي�ؤثر على حياه الطفل،
والتعنيف الأ�سري ،وال�صدمات العاطفية للطفل
يف ف�ترة ال�ن���ش��أة ت�ترك �أث ��را م��زم�ن��ا؛ ف�شخ�ص ًّيا
�أختلف مع بوملني ب�أن هذه ال�صدمات ت�ؤثر بتغيري
حلظي لي�س له �أثر حتمي ،بل هذه ال�صدمات قد
ي�ك��ون لها �أث ��ر �أزيل وا��ض��ح يجب التخل�ص منه
وتخطيه ليتمكن الطفل من العي�ش ب�سالم بعد
حادثه ما �شنيعة.
بوملني � ً
أي�ضا �أو�ضح �أنَّ نظريته ال ت�ستخلق طبقة
معينة من الب�شر الأذك�ي��اء؛ لأن ال��ذك��اء يتوارث
فيما ن�سبته %50؛ �أي �أن الأذك� �ي ��اء �سينجبون
�أ�شخا�صا مب�ستوى متو�سط من ال��ذك��اء ،فمهما
ك��ان ذك��اء ال�شخ�ص ت��وارث ال��ذك��اء �سيكون دائما
ب�شكل متو�سط .على كل ح��ال ،كونك قد ُك ِّرمت
ب��ذك��اء ف��وق امل�ستوى االع �ت �ي��ادي؛ ف��ذل��ك جائزة
بحد ذات ��ه .ب��ومل�ين يو�ضح �أن ��ه يف�ضل ا�صطفا ًء
طبق ًّيا مبن ًّيا على الذكاء للوظائف التي تتطلب
مهارات عالية ،وال يف�ضل ُمتمعات طبقية ُتف ِّرق
بني الناجحني واملخفقني؛ فالفارق بني احلالتني
جلي .ولعل بوملني قد بالغ يف تقدير دور اجلينات
ٌّ
يف حت��دي��د ال�شخ�صية ،لكنها بالفعل ق��د تكون
دليال مهما لناق�ش م�ستقبلي ال ينتهي.
وختاما ..ف�إنَّ كتاب «ب�صمة» قد يكون �إىل ح ٍّد ما
بطريقة غري مق�صودة خارطة طريق ملجتمعات
رجعية؛ �أفكار بوملني توفر وجهة نظر للمتوجهني
لرتك طرق و�أ�ساليب تعليمية موثوقة لتح�سني
م�ستوى التح�صيل الأكادميي للطالب املحرومني
اج�ت�م��اع�ي��ا واق �ت �� �ص��ادي��ا؛ ف �ف �ك��رة ب��ومل�ين لي�ست
�إال حت��دي��د �شخ�صية ط�ف��ل م��ا ب�ط��ري�ق��ة الطب
ال�شرعي ،مبنية على نتائج خوارزمية بوجلينية.
�شخ�صيات الأط �ف��ال �ستتحدد منذ ال ��والدة بناء
ع �ل��ى ح�م���ض�ه��م ال� �ن ��ووي ال� ��وراث� ��ي ،وال �ت��وق �ع��ات
والفر�ص حلياة ه��ؤالء الأطفال �ستتحدد �أي�ضا،
وامل��وارد والتجارب �ستنفق من اليوم الأول ،قبل
�أن يكون له�ؤالء الأطفال فر�صة لتبيان معدنهم.
------------------------------------ الكتاب :بصمة ..كيف للحمض النووي أنيحدد شخصيتنا؟.
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