ريتشارد دوكنز
صانع الساعات األعمى

المحتويات

حول المؤلف 4 .....................................................................................................................................
توطئة لطبعة عام 6 ..................................................................................................................... 2006
المقدمة 9 ............................................................................................................................................
الفصل األول :تفسير ما هو ضئيل االحتمال 13 ............................................................................................
الفصل الثاني :التصميم الجيد 27 ..............................................................................................................

الفصل الثالث :تغير صغير متراكم 43 ........................................................................................................
الفصل الرابع :صنع مسارات عبر الفضاء الحيواني 72 ....................................................................................
الفصل الخامس :السلطة واألرشيف 98 ........................................................................................................
الفصل السادس :أصول ومعجزات 119 .......................................................................................................

البناء 140 .............................................................................................................
الفصل السابع :التطور ّ
الفصل الثامن :انفجارات ولوالب159 ..........................................................................................................
الفصل التاسع :ترقيم النظرية الترقيمية (178 ...................................................................... )Punctuationism
الفصل العاشر :شجرة الحياة الحقيقية الوحيدة 201 ..........................................................................................

الفصل الحادي عشر :منافسون محكومون بالفشل 225 ....................................................................................
ملحق ( )1991برامج الحاسوب و"تطور التطورية (قابلية التطور)" 249 ...............................................................
قائمة المراجع 257 ................................................................................................................................

حول المؤلف
ولد ريتشارد دوكنز في مدينة نيروبي عام  .1941درس في جامعة أوكسفورد ،وبعد تخرجه بقي هناك ليعمل على إتمام
أطروحة الدكتوراة خاصته ،مع اإليثولوجي )ethologist( 1الحائز على جائزة نوبل "نيكو تينبرغن" (.)Niko Tinbergen
عمل كأستاذ مساعد في علم الحيوان في جامعة كاليفورنيا في بيركلي من عام  1967وحتى عام  .1969وفي عام ،1970
أصبح محاض اًر في علم الحيوان في جامعة أوكسفورد وزميالً للكلية الجديدة في جامعة أوكسفورد .وفي عام  ،1995أصبح أول

أستاذ في جامعة أوكسفورد ينال لقب "أستاذ لفهم الجمهور للعلوم" بعد ترشيحه لحمل هذا اللقب من قبل تشارلز سيموني.

حقق كتاب ريتشارد دوكنز األول الجين األناني (1976؛ الطبعة الثانية  ،)1989نجاحاً فورياً وتصدر مبيعات الكتب العالمية

وتمت ترجمته إلى جميع اللغات الرئيسية .ليتبعه الجزء الثاني النمط الظاهري الموسع عام  .1982ومن مؤلفاته التي تصدرت

مبيعات الكتب العالمية أيضاً صانع الساعات األعمى (1986؛ بينغوين ،)1988 ،النهر الخارج من عدن ( ،)1995الصعود
إلى جبل الال احتمال (1996؛ بينغوين ،)1997 ،تفكيك قوس قزح (بينغوين )1999 ،وحكاية الجد األعلى (.)2004
في عام  ،1987تلقى ريتشارد دوكنز جائزة الجمعية الملكية لألدب وجائزة لوس أنجلوس تايمز األدبية عن كتابه صانع
الساعات األعمى .وقد حصل الفيلم السينمائي المبني على الكتاب ،والذي عرض ضمن سلسلة آفاق ،على جائزة الخيال
العلمي التقنية ألفضل برنامج علمي تلفزيوني لعام  .1987كما حاز دوكنز أيضاً على الميدالية الفضية من جمعية الحيوان في

لندن لعام  1989وعلى جائزة مايكل فاراداي من الجمعية الملكية لعام  1990بسبب تعمقه لفهم الجمهور للعلوم .وفي عام
 ،1994فاز بجائزة ناكاياما للعلوم اإلنسانية وفي عام  1995تم منحه شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة سانت أندروز ومن
الجامعة الوطنية األسترالية في كانبيرا .انتخب دوكنز زميالً للجمعية الملكية لألدب عام  1997ونال جائزة الكون الدولية.
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اإليثولوجيا  -علم دراسة سلوك الحيوانات.

الدي
إلى و ّ

توطئة لطبعة عام 2006
ظننت أن المهمة ستكون سهلة .كل ما
طلب مني أن أقدم توطئة جديدة لهذه الطبعة الجديدة من صانع الساعات األعمى.
ُ
ُ
كان على القيام به هو تعداد الطرق التي يجدر بي أن أعيد صياغة الكتاب فيها -والتي ال بد أنها عديدة ،-كما لو أنني أعيد
كتابة هذا الكتاب من جديد اليوم .وانطلقت بكل حماس ،أبحث عن األخطاء والمعلومات المضللة والناقصة والقديمة ،في كل
فصل من فصول هذا الكتاب .كنت أرغب حقاً في أن أجدها ،فالعلم -مهما كانت نقاط الضعف التي يعاني منها ممارسوه
الفرديون -ليس قنوعاً في طبيعته وهو يخدع أولئك الذين يؤمنون بالتطور عبر أسلوب الدحض .ولكن وإن وضعنا التفاصيل

جانباً ،فإنني ولألسف لم أجد في هذه الفصول أي فرضية علمية رئيسية أود أن اتراجع عنها ،ولم أجد شيئاً ليمنحني شعور
الرضا الناجم عن تراجعي في الرأي.

بالطبع ،هذا ال يعني أنه ليس هناك المزيد ألضيفه .فيمكنني دوماً وبسهولة أن أمأل عشرة فصول جديدة كلياً حول موضوع
التصميم التطوري المذهل .ولكن لندع ذلك لكتاب أخر .وليكن اسم ذلك الكتاب الصعود إلى جبل الال احتمال (بينغون،

 .)1996فعلى الرغم من أن كال الكتابين يشكل كتاب مستقالً بحد ذاته يمكن قراءته بمفرده ،إال أنه من الممكن أيضاً النظر
إليهما على أنهما استمرار لبعضهما البعض .فالموضوع الرئيسي لكل من الكتابين مختلف عن اآلخر ،تماماً كاختالف كل
فصل من هذا الكتاب عن الفصول األخرى ،إال أن الفكرة الرئيسية هي نفسها-الداروينية والتصميم.

وال أرى مبالغ ًة في قولي إني ال اعتذر أبداً عن طغيان الداروينية في كتاباتي .فالداروينية موضوع ضخم جداً ،وليس بوسع
أي كاتب أن يحيط بكافة نواحيها مهما بلغ عدد الكتب التي يستطيع كتابتها على مدار حياته .ولست "كاتباً علمياً" محترفاً،

ألرى أنني "انتهيت" من الكتابة عن التطورُ ،ليصبح من المتوقع مني أن ألتفت نحو الفيزياء أو علم الفلك .ومن قال إنه يجدر
القيام بذلك؟ فالباحث التاريخي قادر وبشكل طبيعي أن يكتب أكثر من كتاب واحد عن التاريخ بدالً من أن ينتقل للكتابة عن
الرياضيات أو الكالسيكية .والطباخ قادر على تأليف كتاب آخر عن منظور جديد في الطبخ ،استناداً إلى أنه من األفضل أن

يدع الكتابة عن البستنة وفنونها لبستاني محترف .وعلى الرغم من العدد الكبير نسبياً من الكتب المنشورة عن هذين الموضوعين

(وتفسيرها مرة أخرى) ،فالداروينية موضوع أضخم من الطبخ أو البستنة .أختص بموضوع الداروينية فهي تؤمن مجاالً واسعاً

ألسخر فيه خبرات حياتي.

تشمل الداروينية كل أشكال الحياة-البشرية والحيوانية والنباتية والبكتيرية ،والحياة خارج الكرة األرضية في حال كنت محقاً

في الفصل األخير من هذا الكتاب .فهي تقدم التفسير الوحيد المرضي لوجودنا جميعاً ،ولماذا نحن على ما نحن عليه .إنها
حجر األساس الذي ترتكز عليه جميع التخصصات المعروفة بالعلوم اإلنسانية .ال أعني أنه علينا إعادة صياغة التاريخ والنقد

األدبي والقانون في قالب دارويني بحت .على العكس تماماً .لكن جميع األعمال اإلنسانية هي نتاج العقل البشري ،والعقل
البشري هو آلة معالجة بيانات تطورت تدريجياً ،وسنكون عرض ًة لسوء فهم كل تلك األعمال إذا ما نسينا هذه الحقيقة األساسية.
لو أن عدداً أكبر من األطباء يفهمون الداروينية حقاً ،فلم تكن البشرية لتواجه أزمة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية .وكما
قال أحد النقاد ،فالتطور الدارويني "هو أهم حقيقة طبيعية اكتشفها العلم حتى اآلن" .وأضيف" ،أو سيكتشفها".

كتب كنت
لقد ظهرت عدة كتب خالل السنوات العشرين األخيرة ،منذ أن تم نشر كتاب صانع الساعات األعمى أول مرةٌ ،
أود بالتأكيد لو أنني قمت بتأليفها ،وكنت بالتأكيد سأعود إليها لو كنت سأبدأ بكتابة هذا الكتاب من جديد .فمن المؤكد ،أن يؤثر

كتاب هيلينا كونين الجميل النملة والطاووس ،وكتاب مات ريدلي الواضح جداً الملكة الحمراء على إعادة كتابة الفصل الذي

اتناول فيه االصطفاء الجنسي .وسيضيف كتاب دانيال دينيت فكرة داروين الخطرة رونقاً خاصاً لجميع تفسيراتي التاريخية

والفلسفية ،وصراحته المنعشة ستجعل كل الفصول الحساسة في كتابي أكثر شجاعة .أما كتاب مارك ريدلي المهم التطور

ألصبح مصد اًر مفتوحاً ليرشدني أنا وقرائي .ولربما ألهمني كتاب ستيفن بينكر غريزة اللغة للحديث عن موضوع اللغة من وجهة
نظر تطورية ،لو لم يسبقني هو ل ذلك .واألمر ذاته ينطبق على "الطب الدارويني" لوال الكتاب الممتاز الذي كتبه اندولف نيسي
وجورج ويليامز حول هذا الموضوع (على الرغم من االسم الغير موافق في اختياره الناشرون لهذا الكتاب "لماذا نصاب

بالمرض").
ال يزال هناك أولئك الذين يسعون إلى إنكار حقيقة التطور ،وهناك عالمات مثيرة للقلق حيث أن نفوذهم في ازدياد ،على

األقل في مناطق محلية من الواليات المتحدة .وبقدر ما لدى هؤالء المنعزلون من حجج ،فإن أغلبها يرتكز على فكرة

"التصميم"-والتي هي أيضاً السمة الرئيسية لكتاب صانع الساعات األعمى .فلهذا الكتاب طموحات أسمى من أن يكون رداً
على تلك الحجج ،ولكن ذلك ال يمنع أنه بإمكان أي شخص يشعر بميل نحو تصديق حجج المؤمنين بنظرية الخلق أن يجد في

هذا الكتاب دحضاً حاسماً لتلك الحجج وأعتقد أنه سيجد دحضاً كامالً لها.

إن هؤالء الدعاة المناهضين للتطور ،بإمكانهم االدعاء استناداً إلى أفكار علمية كما يحلو لهم ،ولكنهم جميعاً مدفوعون دوماً
بدوافع دينية ،حتى ولو حاولوا الحصول على المصداقية من خالل إخفاء تلك الحقيقة .ففي أغلب الحاالت ،يعلمون في أعماق
أنفسهم بما عليهم اإليمان به ألن أباءهم قد نصحوهم بكتاب قديم يخبرهم بما عليهم اإليمان به .فإذا ما تعارض الدليل العلمي
الذي يتعلمونه عندما يصبحون بالغين مع ذلك الكتاب ،فال بد أن هناك خطأ ما في ذلك الدليل العلمي .وبذلك فعندما تشير كل
طرائق التأريخ الشعاعية )radiometric dating( 2إلى أن عمر األرض يصل إلى آالف ماليين السنين ،فمن الواضح أن
هناك خطأ ما بطرائق التأريخ الشعاعية .فكتاب الطفولة المقدس ال يمكن وال يجوز أن يخطئ.

على الرغم من كل ذلك ،فهناك فسحة لألمل .فعندما نشر كتاب صانع الساعات األعمى للمرة األولى ،أرسلني دار نورتون

للنشر في جولة قصيرة عبر البالد للترويج للكتاب ،كما قمت ببعض المداخالت الهاتفية على محطات الراديو .وتم تحذيري من
توقع أسئلة عدائية من مستمعين أصوليين ،وأعترف تطلعت إلى احراجهم عند الجدال .ما حصل حقاً كان أفضل من ذلك.
فالمستمعون الذين اتصلوا كانوا مهتمين حقاً بموضوع التطور .لم يكونوا عدائيين اتجاه الموضوع ،ألنهم ببساطة لم يكن لديهم

بناءة أكثر تتمثل بثقيف أولئك األبرياء .استغرق األمر بضعة دقائق
المعرفة به .وبدالً من إحراجهم عند الجدال ،كانت مهمتي
ً
فقط ألطلعهم على قوة الداروينية كتفسير مقنع للحياة .وانتابني انطباع بأن السبب الوحيد لعدم رؤيتهم إمكانات الداروينية من
قبل هو حذف الموضوع بشكل كامل من دراستهم .باستثناء معرفتهم لبعض الهراء الغامض عن "القردة" ،لم يكن لديهم أي فكرة
عن ماهية الداروينية.
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طريقة لتقدير عمر المواد و(منها المستحاثات أيض ًا) اعتماداً على النشاط اإلشعاعي للنظائر المشعة.

ذكرني ذلك بالطالب المبتكر المؤمن بنظرية الخلق الذي تم اختياره صدفة وقبوله في قسم علم الحيوان في جامعة أوكسفورد.
لقد درس سابقاً في كلية أصولية صغيرة في الواليات المتحدة ليتخرج منها شاباً بسيطاً مؤمناً بنظرية الخلق .عندما التحق
بجامعة أوكسفورد ،شجعه البعض على حضور مجموعة محاضرات تتناول موضوع التطور .في النهاية ،ذهب إلى األستاذ
المحاضر (وهو أنا) مغمو اًر بسعادة االكتشاف وقال" :يا إلهي ،هذا التطور! إنه منطقي حقاً ".بالطبع إنه منطقي .على حد
التعبير الذي أرسله لي القارئ األمريكي تي -شيرت" :التطور  -أعظم عرض على كوكب األرض  -اللعبة الوحيدة في البلدة!"
ريتشارد دوكنز

أوكسفورد ،كانون الثاني 2006

المقدمة
ُكتب هذا الكتاب تحت قناعة مفادها ،أن وجودنا كان يوماً أحد أعظم األلغاز على مر التاريخ ،ولكنه لم يعد لغ اًز بعد األن ألن
هذا اللغز قد تم حله .فقد قام داروين وواالس بحل ه ذا اللغز ،على الرغم من أننا سنستمر بإضافة الهوامش للحل الذي وصال
إليه لبعض من الوقت .ما دفعني لكتابة هذا الكتاب هو أنني فوجئت بأن الكثير من الناس لم يكونوا فقط غير مدركين لهذا
الحل الجميل واألنيق ألعمق المشاكل فحسب ،بل بدوا وبشكل مثير للدهشة في الكثير من الحاالت غير مدركين لوجود مشكلة
في األساس.
المشكلة هي مسألة التصميم المعقد .الحاسوب الذي أكتب عليه هذه الكلمات له سعة تخزين معلومات تصل لحوالي 64
كيلوبايت (كل بايت واحد يستطيع تخزين حرف واحد من النص) .هذا الحاسوب تم تصميمه وتصنيعه بشكل واعي ودقيق .أما
الدماغ الذي تفهم من خالله كلماتي فهو عبارة عن نظام يتألف من عشرات الماليين من الكيلو-عصبونات
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( .) kiloneuronesوالعديد من هذه الباليين من الخاليا العصبية لها أكثر من ألف "سلك كهربائي" مخصص لكل واحدة منها
ليصلها بالعصبونات األخرى .وباإلضافة إلى ذلك ،وعلى المستوى الوراثي الجزيئي ،فإن كل خلية من خاليا الجسم التي

يتجاوز عددها التريليون خلية تحوي على معلومات رقمية مشفرة بدقة ،تفوق ما يحويه حاسوبي من المعلومات .إن تركيب
الكائنات الحية المعقدة يقابله كفاءة دقيقة في تصميمها الظاهري .فإذا كان هناك شخص يرى أن هذا القدر من التصميم المعقد
ال يستوجب التفسير ،فإنني أعلن اليأس منه .لكن ،وبعد التفكير في الموضوع فإنني ال أعلن اليأس ،ألن أحد أهدافي في هذا
الكتاب هو نقل بعض من الروعة البالغة للتعقيد البيولوجي إلى أولئك الذين لم تُفتح أعينهم عليه بعد .وإنني إذ كنت قد صنعت
هذا اللغز ،فإن هدفي الرئيسي األخر هو إزالته بتقديم تفسير يحل اللغز.

إن التفسير فن صعب .فيمكن للمرء أن يفسر أم اًر بحيث يفهم القارئ كلماته؛ ويمكن للمرء أن يفسر أم اًر بحيث يشعر
القارئ به في نخاع عظامه .ولكي أقدم النوع الثاني من التفسير ،ال يكفي في بعض األحيان أن أقدم األدلة للقارئ بشكل علمي
خالي يتخلله بعض من العاطفة .فأحياناً يتوجب على أن أخذ دور المحامي وأن استخدم حيل مهنة المحاماة .فهذا الكتاب ليس
بحثاً علمياً مجرداً من العواطف .هناك الكثير من الكتب األخرى التي تتناول موضوع الداروينية بطريقة علمية بحتة ،والعديد

منها كتب ممتازة وغنية بالمعلومات ويجب قراءتها بالتزامن مع هذا الكتاب .وعلى أن أعترف أن هذا الكتاب وفي بعض األجزاء
منهُ ،كتب بعاطفة تثير التعليقات في المجالت العلمية المتخصصة .من المؤكد أن هذا الكتاب يهدف إلى منح المعلومات،
ولكنه يهدف أيضاً إلى اإلقناع ،بل وبالتحديد يصبو -وبدون أي ادعاء -إلى أن يكون مصدر إلهام .أريد أن ألهم القارئ برؤية

لوجودنا كما يبدو في ظاهره ،لغ اًز يقشعر له الفكر؛ وأن أنقل له في الوقت ذاته اإلثارة الكامنة وراء حقيقة أن لهذا اللغز حالً
رائعاً في متناول يدينا .بل أبعد من ذلك ،أريد أن أقنع القارئ بأن نظرة الدراوينية العالمية ليست صحيحة فحسب ،بل أنها
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الكيلو سابقة تعني ألف ،وبالتالي المقصود هنا ألف عصبون.

النظرية الوحيدة التي يمكنها من حيث المبدأ ،أن تحل لغز وجودنا .وهذا يجعلها نظرية مرضية بشكل مضاعف .فمن الممكن

إثبات أن الداروينية صحيحة ،ليس على هذا الكوكب فحسب ،بل على امتداد الكون كله أينما وجدت حياة فيه.

لكنني من ناحية ،أنأى بنفسي عن المحامين المحترفين .فالمحامي والسياسي ُيدفع لهما لكي يمارسا انفعالهما ومهاراتهما في
اإلقناع لصالح زبون أو قضية قد ال يؤمنا بها .أما أنا فلم أفعل ذلك قط ،ولن أفعل ذلك أبداً .قد ال أكون محقاً دائماً ،لكنني
أهتم وبشغف شديد بما هو حقيقي ولم يحدث أبداً أن قلت شيئ ًا لم أكن مؤمناً بأنه صحيح .أتذكر شعوري باالنصعاق من
زيارتي لجمعية المناظرة في جامعة لكي أتناظر مع أشخاص يؤمنون بنظرية الخلق .ففي العشاء الذي تلي المناظرة ،أُجلست

بجانب شابة كانت قد ألقت خطاباً قوياً لصالح نظرية الخلق .وكان من الواضح أنها ال يمكن أن تكون مؤمنة بنظرية الخلق،
فسألتها أن تخبرني بصدق لماذا قامت بهذا الفعل .فأقرت بأريحية ،أنها وبكل ببساطة تقوم بتمرين لمعرفة قدراتها في المناظرة،

وأنها قد وجدت الدفاع عن موقف ال تؤمن به أكثر تحدياً .فعلى ما يبدو أنه من الممارسات الشائعة في جمعيات المناظرة في
الجامعات أن يتم إخبار المتحدثين عن الجهة التي عليهم أن يتحدثوا بالنيابة عنها .فمعتقداتهم الخاصة ال دخل لها في هذا

األمر .للقد قطعت مسافة طويلة ألقوم بهذه المهمة الغير مريحة ،مهمة مخاطبة الجمهور ألنني كنت مؤمناً بحقيقة القضية
طلب مني عرضها والحديث عنها .وعندما اكتشفت أن أفراد الجمعية استخدموا القضية كأداة يلعبون فيها في مباريات
التي ُ
المناظرة ،عقدت عزمي على أن أرفض أي دعوة مستقبلية من جمعيات المناظرة التي تشجع على الدفاع غير الصادق عن

قضايا تكون فيها الحقائق العلمية موضع الرهان.

ألسباب ليست واضحة بشكل كامل بالنسبة لي ،يبدو أن الداروينية بحاجة أكثر للدفاع عنها من الحقائق العلمية التي

رسخت بشكل مشابه في الفروع األخرى من العلوم .فالعديد منا ال يفقه شيئاً حول نظرية الكم ،أو نظرية آينشتاين حول النسبية

الخاصة والعامة ،ولكن هذا بحد ذاته ال يقودنا نحو معارضة تلك النظريات! والداروينية ،على عكس "اآلينشتاينية" ،تبدو هدفاً

مشروعاً ألي ناقد مهما بلغت درجة جهله .أفترض أن أحد المتاعب التي تواجه الداروينية ،هي وكما أشار جاك مونود أن
الجميع يظن أنه يفهمها .إنها في الواقع نظرية غاية في البساطة؛ طفولية إذا ما قمنا بمقارنتها مع كل ما في الفيزياء
والرياضيات من محتوى علمي .ففي جوهرهاُ ،ج ّل فكرتها أن التكاثر غير العشوائي ،عند وجود تباين وراثي ،له أثار بعيدة
المدى إذا أتيح له الوقت لكي يتراكم .لكن لدينا من الدالئل ما يكفي لكي نؤمن بأن هذه البساطة مخادعة .فدعونا ال ننسى ،أنه
على الرغم من بساطتها الظاهرية ،فهي لم تخطر على بال أحد قبل داروين وواالس في منتصف القرن التاسع عشر ،بعد مئتي

عام تقريباً من إصدار كتاب نيوتن األصول الرياضية للفلسفة الطبيعية وبعد أكثر من ألفي عام على قيام إراتوستينس بقياس
لألرض .كيف يمكن لفكرة بهذه البساطة أن تبقى لزمن طويل هكذا دون أن تخطر على بال مفكرين من أمثال نيوتن وغاليليو

وديكارت واليبنتز وهيوم وأرسطو؟ لماذا كان عليها أن تنتظر عالمي األحياء من العصر الفيكتوري؟ ما كان الخطب بالفالسفة
وعلماء الرضيات الذين غفلوا عنها؟ وكيف يمكن لفكرة قوية لهذه الدرجة أن تبقى لحد كبير غير مستوعبة في الوعي العام؟

يكاد يبدو األمر ،كما لو أن الدماغ البشري قد صمم بشكل خاص لكي يسيء فهم الداروينية وإيجاد صعوبة في تصديقها.

لنأخذ على سبيل المثال مسألة "الصدفة" ،والتي غالباً ما توصف وبشكل درامي على أنها صدفة عمياء .فالغالبية العظمى من
الذين يهاجمون الداروينية يقفزون بحماس غير الئق إلى الفكرة الخاطئة بأنها ال تحوي إال على الصدفة العشوائية .وبما أن
تركيب األجسام الحية المعقدة يجسد نقيض الصدفة بشكل تام ،فإذا اعتقد المرء أن الداروينية هي معادل الصدفة ،فمن الواضح

أنه سيجد دحض الداروينية أم اًر سهالً! وستكون إحدى مهامي دحض هذه األسطورة التي يؤمن بها الكثيرون بحماس ،أال وهي
أن الداروينية نظرية "صدفة" .هناك أيضاً طريقة أخرى يبدو أنها تجعلنا عرضة لعدم تصديق الداروينية ،هي أن أدمغتنا
مصممة للتعامل مع األحداث على مقاييس زمنية تختلف بشكل جذري عن تلك التي تميز التغير التطوري .نحن مجهزون

إلدراك العمليات التي تستغرق ثواني أو دقائق أو سنوات أو في أقصى الحاالت عقوداً لتكتمل .والداروينية هي نظرية عمليات
ق
بناء على حدسنا
تراكمية غاية في البطء ،والتي قد تستغر ما بين أالف وماليين العقود لكي تكتمل .وكل األحكام التي نطلقها ً
عما هو ممكن تثبت في النهاية أنها خاطئة بقدر مكبر بشكل كثير .فجهازنا للشك والنظرية الذاتية لالحتمال على الرغم من

ُحسن ضبطه ،يخطئ هدفه بهامش ضخم ،ألنه مضبوط -ولسخرية القدر ،من قبل التطور بحد ذاته -ليعمل ضمن إطار حياة
تمتد لبضعة عقود .يتطلب األمر جهداً معتب اًر من المخيلة للهروب من سجن المقياس الزمني المألوف ،جهد سأحاول أن
أساعده.

والجانب الثالث الذي يجعل أدمغتنا تبدو معرضة لمقاومة الداروينية ينبع من نجاحنا الكبير كمصممين مبدعين .فعالمنا

تطغو عليه روائع أعمال هندسية وفنية .ونحن معتادون بشكل كامل على فكرة أن التعقيد األنيق يشير إلى تصميم بارع ومتعمد.

وعلى األرجح ،هذا هو السبب األقوى وراء اإليمان بشكل ما من أشكال األلوهية الخارقة للطبيعة والذي حملته أغلب الشعوب
التي عاشت على وجه األرض .تطلب األمر من داروين وواالس قفزة كبيرة من الخيال لكي يروا ،وعلى النقيض من كل حدس،
أن هناك طريقاً أخ اًر،

طريق حالم تفهمه لكي يصبح طريقاً أكثر معقولية ،حيث ينشأ "التصميم" المعقد من البساطة البدائية.
لدرجة أنه ولهذا اليوم هناك أشخاص عديدون ال يزالون يبدون غير مستعدين ألخذها .والهدف الرئيسي

كانت قفزة خيال كبيرًة
من هذا الكتاب هو مساعدة القارئ على القيام بهذه القفزة.

الكتّاب في أن يكون لكتبهم أثر دائم بدالً من أن يكون لهم أثر سريع الزوال .لكن أي محامي ،يجب
من الطبيعي أن يرغب ُ
عليه باإلضافة إلى إثبات الجزء الخالد من قضيته أن يرد على محامي اآلراء المعارضة أو التي تبدو معارضة .وثمة خطورة
في أن تبدو هذه الجداالت مهما بلغت حدتها هذه األيام ،متخلفة جداً في العقود المقبلة .والمفارقة التي غالباً ما تتم مالحظتها
هي أن الطبعة األولى من أصل األنواع تقدم حجة أكثر إقناعاً من الطبعة السادسة .وهذا يعود إلى أن داروين شعر أنه ُملزم

بالرد في الطبعات الالحقة من كتابه على النقد المعاصر للطبعة األولى ،نقد يبدو في هذه األيام متخلفاً جداً لدرجة أن الردود
عليه هي مجرد عائق في طريق الكتاب ،وفي بعض األحيان مضللة حتى .وعلى الرغم من ذلك ،فإن إغراء عدم الرد على

االنتقادات المعاصرة السائدة والتي يشك المرء في أنها لن تدوم طويالً هو إغراء ال يجوز االنجرار خلفه ،ألسباب تتعلق
بالكياسة ،وليس اتجاه الناقدين فحسب بل اتجاه قرائهم الذين سيصابون باالرتباك من جراء ذلك .ومع أنني لدي أفكاري الخاصة
حول أي فصول من كتابي ستصبح في نهاية األمر ذو أثر زائل نتيجة لذلك ،فإنني أترك ذلك للقارئ والزمن.

يؤسفني أن بعض السيدات من صديقاتي (لسن كثيرات لحسن الحظ) ينظرن إلى استخدام الضمير الغائب المذكر وكأنه
محاولة إللغائهن .ولكن إن كان ال بد من القيام بأي إلغاء (لحسن الحظ ليس هناك أي داع) ،فأظن سأقوم بإلغاء الرجال ،ولكن

عندما عمدت بشكل مؤقت إلى اإلشارة إلى القارئ باستخدام الضمير "هي" ،شجبتني إحدى النسويات لتنازلي المتعالي :كان

يجدر بي أن أقول "هو-أو-هي" ،و"له أو لها" .من السهل القيام بذلك إذا تجاهل المرء اللغة ،ولكن إذا قام المرء بتجاهل اللغة
فهو غير جدير بُقراء من أي الجنسين .هنا ،عدت إلى العرف الطبيعي لضمائر اللغة اإلنكليزية .قد أشير إلى "القارئ"
مستخدماً الضمير "هو" لكنني ال أفكر بأن ُقرائي هم ذكور بالتحديد أكثر مما يظن متحدث باللغة الفرنسية أن الطاولة مؤنثة.

وفي الحقيقة ،أعتقد أفكر فعالً في ُقرائي كإناث في أغلب األوقات ،لكن هذا شأني الخاص وأكره أن أفكر أن اعتبارات مثل هذه
تتعارض مع الطريقة التي استخدم بها لغتي األم.
ومن األمور الشخصية أيضاً ،بعض األسباب التي تدفعني للشعور باالمتنان .وسيفهمني أولئك الذين ال أستطيع أن أفيهم
حقهم .لم ير ناشرو كتابي مانع ًا من اطالعي على هويات محكميهم (وليس "مراجعيهم"  -المراجعون الحقيقيون ،الكثير منهم

أمريكيون تحت سن األربعين ،ينتقدون الكتب فقط بعد نشرها ،عندما يصبح الوقت متأخ اًر إلى حد كبير لكي يقوم المؤلف بأي
شيء حيال هذا الشأن) ،وقد استفدت بشكل كبير من اقتراحات جون كربز (مرة أخرى) ،وجون ديورانت ،وغراهام كيرنز-
سميث ،وجيفري ليفينتون ،ومايكل روس ،وأنثوني هاالم وديفيد باي .وقد تفضل ريتشارد غريغوري بنقد الفصل الثاني عشر ،وقد

استفادت النسخة النهائية من حذفه بشكل نهائي .أما مارك ريدلي وأالن غرافين ،اللذان لم يعودا رسمياً من طالبي ،فهم
باإلضافة إلى بيل هاميلتون يشكلون األنوار الرئيسية من مجموعة الزمالء التي أتناقش معها حول التطور ،والتي أستفيد يومياً

من أفكارها .أما باميال ويلز وبيتر أتكنز وجون دوكنز قد قاموا بنقد عدة فصول بشكل أفادني كثي اًر .وقد قامت سارة بوني
بالعديد من التحسينات ،وقد صحح جون جريبن خطاً كبي اًر .وقام أالن غرافين وويل أتكنز بتقديم المشورة لي فيما يتعلق بمشاكل
الحاسوب ،وقد تفضلت وحدة شركة آبل ماكنتوش في قسم علوم الحيوان بالسماح لي باستخدام طابعاتهم لطباعة البيومورفات
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(.)biomorphs
ومرة أخرى ،لقد استفدت من الطريقة الديناميكية الدؤوبة التي ينهض بها مايكل رودجرز باألعباء كلها ،وهو اآلن يعمل في

لونغمان .هو وماري كونان التي تعمل في نورتون ،قاما وبكل مهارة بالضغط على دواسة الوقود (لروحي المعنوية) ودواسة

المكابح (لحسي الفكاهي) عندما كان األمر يستلزم أي منهما .وقد كتبت جزءاً من هذا الكتاب خالل إجازة تفرغ علمي تفضل

في منحها لي قسم علوم الحيوان والكلية الجديدة .أخي اًر  -هناك دين كان على االعتراف به في كتبي السابقة  -فأنا مدين
لنظام جامعة أوكسفورد التعليمي وطالبي الكثيرون في علم الحيوان على مدار السنوات ،الذين ساعدوني لممارسة الفنون القليلة
التي في حوزتي في فن التفسير الصعب.

ريتشارد دوكنز
أوكسفورد1986 ،
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أشكال يتم رسمها من قبل الحاسوب وهي تتصف بالحيوية وقد استخدمها الكاتب كأشكال توضيحية في هذا الكتاب.

الفصل األول:

تفسير ما هو ضئيل االحتمال

نشكل نحن الحيوانات أكثر األشياء تعقيداً في الكون الذي نعرفه .فالكون الذي نعرفه ،هو بالطبع ،جزء صغير جداً من
منا على كواكب أخرى ،وقد يكون بعض منها على دراية بوجودنا بالفعل .لكن
الكون الفعلي .قد يكون هناك أشياء أكثر تعقيداً ّ
هذا ال يغير النقطة التي أريد توضيحها .فاألشياء المعقدة ،أينما وجدت تستحق نوعاً خاصاً من التفسير .فنحن نريد أن نعلم
كيف أصبحت هذه األشياء موجودة ،وكيف وصلت إلى هذه الدرجة من التعقيد .والتفسير ،كما سأجادل هو بصورة عامة نفسه

لكل األشياء المعقدة في كل مكان من الكون؛ فهو ذاته بالنسبة لنا ولحيوانات الشمبانزي والديدان وأشجار السنديان ووحوش
الفضاء الخارجي .ومن ناحية أخرى ،فإن التفسير لن يكون نفسه حينما أطلق عليه األشياء "البسيطة" ،مثل الحجارة والغيوم
واألنهار والمجرات وجسيمات الكوارك "الكواركات" .)quarks( 5فهذه األشياء من اختصاص علم الفيزياء .أما حيوانات

الشمبانزي والكالب والخفافيش والصراصير والبشر والديدان والهندباء والبكتريا وسكان المجرات الفضائيون هم من اختصاص
علم األحياء.

واالختالف هنا هو في درجة تعقيد التصميم .فعلم األحياء هو الذي يدرس األشياء المعقدة التي تظهر وكأنها قد صممت
عن عمد .أما الفيزياء فتدرس األشياء البسيطة التي ال تغرينا لذكر التصميم .وللوهلة األولى ،قد تبدو المصنوعات التي ينتجها
اإلنسان كالحواسيب والسيارات وكأنها تشكل استثناء .فهي أشياء معقدة ومن الواضح أنها قد صممت لتخدم هدفاً ما ،ولكنها
ليست حية ،وهي مصنوعة من المعادن والبالستيك بدالً من اللحم والدم .ولكن في هذا الكتاب ،سنعامل هذه األشياء كأشياء

بيولوجية بكل حزم.

وقد يسأل القارئ كردة فعل على هذا األمر" ،حسناً ،ولكن هل هم فعالً أشياء بيولوجية؟" إن الكلمات موجودة لتخدمنا ،وليس

لكي نخدمها نحن .ونجد أنه من المناسب استخدام الكلمات بمعاني مختلفة ألسباب مختلفة .فمعظم كتب الطبخ تصنف الكركند

على أنه من األسماك .األمر الذي قد يصيب علماء الحيوان بالسكتة ،وسوف يشيرون إلى أنه بإمكان الكركند وبكل أحقية أن

يسمي البشر أسماكاً ،ألن قرابة األسماك إلى البشر أكبر بكثير من قرابتها للكركند .وبالحديث عن األحقية والكركند ،علمت أنه
في اآلونة األخيرة احتاجت محكمة قانونية ألن تقرر ما إذا كان الكركند يصنف من الحشرات أو "الحيوانات" (ألن ذلك سيؤثر

حياً) .ومن وجهة نظر علم الحيوان ،فالكركند بالتأكيد ليس من الحشرات .فهو من الحيوانات،
على السماح للناس بسلق الكركند ّ

ولكن الحشرات من الحيوانات أيضاً ،وكذلك األمر بالنسبة لنا .لذلك فال داعي ألن نشغل أنفسنا بالطريقة التي يستخدم بها
الناس الكلمات (على الرغم أنني على استعداد ألن أشغل في حياتي غير المهنية نفسي باألشخاص الذين يسلقون الكركند حياً).

يحتاج الطهاة والمحامون إلى استخدام الكلمات بطريقتهم الخاصة ،وأنا أيضاً سأفعل ذلك في هذا الكتاب .فال تلقي باالً ،ما إذا
كانت السيارات والحواسيب "حقاً" أشياء بيولوجية .فالنقطة األهم هنا هي أننا إذا وجدنا أي شيء بهذه الدرجة من التعقيد على
5

هو جسيم أولي وأحد المكونين األساسيين للمادة في نظرية النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات (المكون اآلخر حسب هذه النظرية هو الليبتونات).

كوكب ما ،فسوف نستنتج وبدون أي تردد أن حياة ذكية ما وجدت أو كانت موجودة يوماً ما على ذلك الكوكب .فاآلالت هي

النتاج المباشر لألشياء الحية؛ وهي تستمد تعقيدها وتصميمها من األشياء الحية ،وهي عالمة تشخص وجود حياة على كوكب

ما .واألمر ذاته ينطبق على المتحجرات والهياكل العظمية والجثث الميتة.
كنت قد أسلفت أن الفيزياء هي العلم الذي يدرس األشياء البسيطة ،وهذا أيضاً قد يبدو غريباً للوهلة األولى .تبدو الفيزياء

صممت لتفهم الصيد وجمع الغذاء والتزاوج وتربية األطفال:
كموضوع معقد ألن أفكار الفيزياء صعبة الفهم علينا .فأدمغتنا قد ُ
أي عالم من أشياء ذات حجم متوسط تتحرك بسرعات معتدلة في عالم ثالثي األبعاد .ونحن غير مجهزين لنستوعب األشياء

الصغيرة جداً والكبيرة جداً :أشياء تقاس مدتها الزمنية بالواحد من التريليون من الثانية "بيكو ثانية" )picosecond( 6أو بألف
مليون سنة "جيجا سنة")gigayear( 7؛ وجسيمات ليس لها موضع؛ وقوى ومجاالت ال يمكننا رؤيتها أو لمسها ،والتي نعلم
بوجودها فقط ألنها تؤثر على األشياء التي يمكننا رؤيتها أو لمسها .نحن نعتقد أن الفيزياء معقدة ألنها صعبة الفهم بالنسبة لنا،
وألن كتب الفيزياء مليئة بالرياضيات الصعبة .ولكن األشياء التي تدرسها الفيزياء أساساً أشياء بسيطة .فهي سحب من الغاز أو
جسيمات متناهية في الصغر ،أو كتل من مادة متناسقة مثل البلورات ،والتي تحوي على أنماط ذرية متكررة بشكل ال يكاد أن

يكون نهائياً .وهي ال تحوي -على األقل من وجهة نظر بيولوجية -أي أجزاء عاملة معقدة .بل حتى أن األشياء الفيزيائية
الكبيرة كالنجوم تتألف من مجال محدود من األجزاء ،المرتبة بدرجة أو أخرى بشكل عشوائي .كما أن سلوك األشياء الفيزيائية
غير البيولوجية بسيط جداً لدرجة أنه من الممكن استخدام لغة الرياضيات الموجودة في وصفه ،ولهذا السبب فإن كتب الفيزياء

مليئة بالرياضيات.

قد تكون كتب الفيزياء مقعدة ،لكنها مثل السيارات والحواسيب نتاج من أشياء بيولوجية  -العقول البشرية .إن األشياء

والظواهر التي يصفها كتاب فيزياء هي أبسط من خلية واحدة من خاليا مؤلف ذلك الكتاب .ويتكون المؤلف من تريليونات
الخاليا ،والعديد منها مختلف عن بعضها البعض ،وقد انتظمت في معمارية معقدة ودقة هندسية لتصنع آلة عاملة قادرة على

تأليف كتاب (التريليون الذي استخدمه أمريكي ،مثل كل وحدات القياس التي استخدمها :تريليون أمريكي واحد يساوي مليون

الماليين؛ والبليون األمريكي يساوي ألف مليون) .وأدمغتنا غير مجهزة للتعامل مع أقصى حدود التعقيد ،كما هي غير مجهزة

للتعامل مع أقصى حدود الحجم والحدود األقصى األخرى الصعبة الموجودة في الفيزياء .ولم يخترع أحد بعد الرياضيات التي
تصف البنية والسلوك الكاملين لشيء مثل عالم الفيزياء ،أو حتى إحدى خالياه .ما يمكننا فعله هو فهم بعض المبادئ العامة
لطريقة عمل األشياء الحية ،والسبب الكامن وراء وجودها أصالً.
وهنا جاء دورنا .فنحن نريد أن نعرف لماذا نتواجد نحن وجميع األشياء المعقدة .ويمكننا اآلن أن نجيب على ذلك السؤال

بشكل عام ،حتى بدون أن نكون قادرين على فهم تفاصيل التعقيد بحد ذاتها .وعلى سبيل المثال ،فأغلبنا ال يفهم الطريقة التي
تعمل بها طائرة الركاب .وعلى األرجح أن من بنوها أيضاً ال يفهمون ذلك بشكل كامل :فالمختصون بالمحرك ال يفهمون عمل
األجنحة بالتفصيل ،ومختصو األجنحة لديهم فهم محدود في المحركات .حتى أن مختصي األجنحة ال يفهمون األجنحة بدقة
رياضية بحتة :فهم ال يمكنهم التنبؤ بالطريقة التي سوف يتصرف بها الجناح في ظروف عاصفة إال في حال قاموا باختبار

نموذج له في نفق هوائي أو في محاكاة حاسوبية  -وهو تصرف مشابه لما قد يقوم به عالم األحياء لفهم حيوان ما .ولكن مهما
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البيكو سابقة تعني واحد على تريليون.
الجيجا سابقة تعني ألف مليون.

كان فهمنا آللية عمل طائرة الركاب ناقصاً ،إال أننا جميعاً نفهم العملية العامة التي جعلت هذه الطائرة تدخل حيز الوجود .فقد
تم تصميمها من قبل البشر على ألواح الرسم .ثم قام بشر أخرون بصناعة أجزاء من الرسومات ،ثم قام العديد من البشر

(بمساعدة آالت صممها البشر) بتثبيت األجزاء معاً أو برشمتها أو لحامها أو إلصاقها ،كل منها في مكانها الصحيح .العملية
التي جعلت طائرة الركاب تدخل حيز الوجود ليست من حيث المبدأ غامضة بالنسبة لنا ،ألن البشر هم من بنوها .فوضع

األشياء معاً بشكل منهجي للوصول إلى تصميم هادف هو أمر نعرفه ونفهمه ،ألننا قد اختبرناه بشكل مباشر ،حتى ولو اقتصر
األمر على ألعاب الطفولة.

لكن ماذا عن أجسامنا؟ فكل منا يشكل آلة مثل طائرة الركاب ،إال أننا أكثر تعقيداً منها بكثير .هل تم تصميمنا على ألواح

رسم أيضاً ،وهل تم تجميع أجزائنا من قبل مهندسين ماهرين؟ الجواب هو ال .إنها إجابة تثير الدهشة ،ونحن على علم بها
ونفهمها منذ حوالي القرن .عندما شرح تشارلز داروين المسألة للمرة األولى ،فإن العديد من الناس لم يرغبوا أو لم يستطيعوا أن
يستوعبوا األمر .أنا بنفسي رفضت أن أصدق نظرية داروين عندما سمعت بها للمرة األولى في طفولتي .عبر التاريخ ،كان كل

الناس تقريباً ،وحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،يؤمنون بالنظرية المناقضة تماماً  -نظرية المصمم الواعي .ما يزال
هناك الكثير من الناس الذين يؤمنون بهذه النظرية ،ربما ألن التفسير الدارويني الحقيقي ما يزال وبشكل مثير للدهشة خارج
منظومة مناهج التدريس العامة .ومن المؤكد أنه يساء فهمه على نحو واسع جداً.
صانع الساعات الذي أشير إليه في عنوان كتابي مستعار من رسالة مشهورة لعالم الالهوت ويليام بالي الذي عاش في القرن
ُ
الثامن عشرُ .ن ٍشرت هذه الرسالة الالهوت الطبيعي  -أو األدلة على وجود وخصائص األلوهة المجموعة من المظاهر

الطبيعية ،في عام  ،1802وهي أفضل عرض معروف "لحجج التصميم" ،والتي دائماً ما تكون أقوى الحجج التي تدعم وجود
إله .وهو كتاب أكن له الكثير من اإلعجاب ،ألن كاتبه نجح وفي زمنه في تحقيق ما أناضل لتحقيقه اليوم .كان لديه فكرة يريد

أن يبرهن صحتها ،وآمن بها بكل عاطفته ،ولم يدخر أي جهداّ لطرحها بوضوح .وكان لديه االحت ارم المناسب لتعقيد العالم

الحي ،ورأى أن ذلك يتطلب نوعاً خاصاً جداً من التفسير .الشيء الوحيد الذي أخطأ به  -وأعترف أنه خطأ كبير جداً!  -هو
التفسير بحد ذاته .ومع أنه قد قدم اإلجابة الدينية التقليدية لألحجية ،إال أنه قد صاغها بطريقة أكثر وضوحاً وإقناعاً من أي

أحد سبقه .فالتفسير الحقيقي مختلف بشكل جذري ،وكان عليه أن ينتظر وصول أحد أكثر المفكرين ثورةً في العالم ،تشارلز
داروين.
يبدأ بالي الالهوت الطبيعي بفقرة مشهورة:
لنفترض أنني وأثناء عبوري لمرج ،اصطدمت قدمي بحجر  ،وسألني أحدهم كيف وصل هذا الحجر إلى هنا؛ يمكنني أن أجيب وفق ما أعرفه ،فإن هذا الحجر
موجود هنا منذ األزل .ولعله لن يكون من السهل إظهار مدى سخف هذه اإلجابة .ولكن لنفترض أنني وجدت ساعة على األرض ،وسألني أحدهم كيف وصلت
هذه الساعة إلى هذا المكان ،فال أكاد أظن أنني سوف أعطي اإلجابة التي قدمتها سابقاً ،أنه وفق ما أعرفه ،فإن هذه الساعة دائماً موجودة هنا.

يقدر بالي هنا الفرق بين األشياء الفيزيائية الطبيعية مثل األحجار ،وبين األشياء المصممة والمصنعة مثل الساعة .ويواصل
حديثه ليشرح الدقة التي صنعت بها نوابض وتروس الساعة ،والتعقيد الذي يحتويه تصميمها .فذا وجدنا شيئ ًا مثل الساعة في

مرج ما ،وحتى لو لم نعلم كيف أصبحت موجودة ،فإن دقتها وتعقيد تصميمها سيجبروننا على استنتاج

أن للساعة صانع :وال بد أنه كان يوجد في وقت ما وفي مكان ما صانع أو صانعون ،قاموا بصناعة هذه الساعة للهدف الذي نجدها تفي به؛ والذين يستوعبون

تصميمها وبنائها واستخدامها.

ويصر بالي على أنه ال يمكن ألحد أن يعارض هذا االستنتاج بشكل منطقي ،ولكن في الواقع هذا ما يقوم به الشخص الملحد
عندما يفكر في أعمال الطبيعة ،ذلك:
أن كل دليل على االختراع ،وكل مظهر تصميم في الساعة ،موجود أيضاً في أعمال الطبيعة؛ مع اختالف أنه من الناحية الطبيعة فإن هذه الدالئل والمظاهر
أعظم وبدرجة تفوق كل قياس.

ينهي بالي طرح فكرته بوصف جميل وموقر آللة الحياة المشرحة ،بدء بالعين البشرية ،وهي مثال مفضل استخدمه داروين بعد

ذلك ،وهو مثال سوف يظهر عدة مرات في صفحات هذا الكتاب .يقارن بالي بين العين وبين آلة مصممة مثل التلسكوب،
ليصل إلى نتيجة مفادها أن "هناك دليل دامغ على أن العين قد صممت للرؤية ،كما أن التلسكوب قد صنع لكي يساعدها" .ال

بد من وجود مصمم للعين كما أن هناك مصمم للتلسكوب.
وقد بنيت حجة بالي بصدق مليء بالشغف ،ومدعومة بأقوى المعلومات التي توصل إليها علم األحياء في زمنه ،لكنها
خاطئة بشكل كامل .فالمقارنة بين العين والتلسكوب ،وبين الساعة والكائنات الحية خاطئة .وعلى الرغم من كل المظاهر التي

تشير إلى العكس ،فإن صانع الساعات الوحيد في الطبيعة هي قوى الفيزياء العمياء ،على الرغم من أنها تعمل بطريقة خاصة
جداً .فصانع الساعات الحقيقة لديه بصيرة :فهو يصمم النوابض والتروس ويخطط للطريقة التي سوف يتفاعلون فيها مع

بعضهم البعض ،واضعاً نصب عينيه هدفاً مستقبلياً .أما االصطفاء الطبيعي ،تلك العملية األوتوماتيكية العمياء الغير واعية
التي اكتشفها داروين ،ليس لديها أي هدف نصب عينيها  ،وأصبحنا نعرف اليوم من خاللها التفسير الصحيح لوجود األحياء

كلها ولشكلها الظاهري الهادف .وليس لديها عيون لتضع الهدف نصب عينيها .وال تخطط للمستقبل .فليس لديها أي رؤية ،أي
بصيرة ،أي بصر على اإلطالق .وإذا كان من الممكن أن نقول بأنها تلعب دور صانع الساعات في الطبيعة ،فإنها صانع
الساعات األعمى.

سأقوم بتفسير كل ذلك ،باإلضافة إلى الكثير غيره .ولكن ما لن أقوم به هو االستخفاف بروعة تلك "الساعات" الحية التي
ألهمت بالي .بل على العكس ،سأحاول أن أبين إحساسي بأنه كان بإمكان بالي أن يذهب أبعد من هذه النقطة .فعندما يتعلق
األمر بالشعور بالروعة بسبب "الساعات" الحية ،فأنا ال أذعن ألحد .أشعر بأن القواسم المشتركة بيني وبين الموقر ويليام بالي

أكبر من تلك التي أتشاركها مع فيلسوف معاصر مشهور ُيعرف عنه أنه ملحد ،والذي تناقشت معه حول هذه المسألة مرة على
مائدة العشاء .قلت له أنني ال أستطيع أن أتخيل كوني ملحداً في أي وقت قبل عام  ،1895عندما نشر داروين كتابه أصل

األنواع  .فأجابني الفيلسوف" ،ماذا عن هيوم؟" فسألته" ،كيف فسر هيوم التعقيد المنظم لعالم الكائنات الحية؟" فقال لي
الفيلسوف" ،لم يقم بتفسير ذلك"" .لماذا يحتاج هذا األمر أي تفسير خاص؟"

لقد أدرك بالي أن هذا األمر بحاجة لتفسير خاص؛ كما أدرك ذلك داروين ،وأظن أن صديقي الفيلسوف في أعماق قلبه

يدرك ذلك أيضاً .وفي جميع األحوال ،سيكون عملي هنا أن أظهر ذلك .أما بالنسبة لديفيد هيوم ،فأحياناً يقال إن الفيلسوف
اإلسكتلندي العظيم قد دحض حجة التصميم الذكية قبل داروين بقرن .لكن ما قام به هيوم كان نقد المنطق المستخدم في
االعتماد على التصميم الظاهر في الطبيعة كدليل إيجابي على وجود إله .فهو لم يقدم أي تفسير بديل للتصميم الظاهري ،بل

ترك السؤال مفتوحاً .فكان بإمكان أي ملحد عاش قبل زمن داروين أن يقول متقفياً أثر هيوم" :ليس لدي اي تفسير للتصميم

البيولوجي المعقد .كل ما أعرفه أن اإلله ليس تفسي اًر جيداً ،لذا كل ما يمكننا القيام به هو االنتظار على أمل أن يأتي أحد ما
ويقدم تفسي اًر أفضل ".وال يسعني إال أن أشعر أنه موقفاً كهذا على الرغم من كونه سليم من حيث المنطق ،يترك المرء وهو غير
مكن
راض ،وعلى الرغم من أن اإللحاد لربما كان من حيث المنطق أم اًر يمكن الدفاع عنه قبل داروين ،إال أن داروين هو من ّ
المرء من أن يكون ملحداً ر ٍ
اض فكرياً .أظن أن هيوم سيوافق على هذا الكالم ،لكن بعض كتابته تشير إلى أنه كان يقلل من

قيمة تعقيد وجمال التصميم البيولوجي .لربما كان باستطاعة عالم األحياء الشاب تشارلز داروين أن يعلم هيوم بعض األمور

عن ذلك ،ولكن عندما التحق داروين بجامعة هيوم في إدنبرة ،كان قد انقضى  40عاماً على وفاة هيوم.
لقد تحدثت بإسهاب عن التعقيد وعن التصميم الظاهري ،كما لو أنهما أمران واضحان .فهما بمعنى ما واضحان  -فأغلب
الناس لديهم فكرة حدسية عن معنى التعقيد .ولكن هاتين الفكرتين ،التعقيد والتصميم ،محوريتان لهذا الكتاب لدرجة تحتم على
أن أحاول باستخدام الكلمات أن أحدد مشاعرنا التي تدلنا على وجود شيء مميز فيما يخص األشياء المعقدة وذات التصميم
الظاهري.
إذاً ،ما هو الشيء المعقد؟ كيف يمكننا أن نتعرف عليه؟ وبأي معنى يكون من الصحيح أن نقول عن ساعة أو طائرة ركاب

أو حشرة أو شخص أنه معقد ،في حين أن القمر بسيط؟ النقطة التي قد تط أر على بالنا هي أن الشيء المعقد له وبالضرورة

بنية غير متجانسة .فالمهلبية أو حلوى البودنج الوردية بسيطة بهذا المعنى ،إذا قمنا بشطرها إلى قسمين فإن هذين القسمين
سيكون لهما البنية ذاتها :فالمهلبية متجانسة .أما السيارة على عكس المهلبية غير متجانسة :فتقريباً كل جزء من السيارة مختلف
عن األجزاء األخرى .فإن مضاعفة نصف السيارة لن يعطينا سيارة .هذا غالباً يودي بنا للقول إن الشيء المعقد وعلى عكس
الشيء البسيط ،له العديد من األجزاء ،وهذه األجزاء مختلفة األنواع فيما بينها.

هذا الال تجانس أو "تعدد االجزاء" قد يكون شرطاً ضرورياً ولكنه غير كافي .فالعديد من األشياء متعددة األجزاء وغير
متجانسة في بنيتها الداخلية ،من دون أن تكون معقدة بالمعنى الذي أقصد به استخدام هذا المصطلح .فجبل مونت بالك على
سبيل المثال ،يتألف من العديد من األنواع المختلفة من الصخور المركبة فوق بعضها البعض بطريقة تجعلنا إذا قمنا بقص هذا
الجبل من أي مكان ،فإن الجزئين سيكونان مختلفان عن بعضهما البعض من حيث بنيتهما الداخلية .فلدى جبل مونت بالك
بنية غير متجانسة غير موجودة لدى المهلبية ،ولكن ذلك ال يجعل منه معقداً بالمعنى الذي يستخدم فيه عالم األحياء هذا
المصطلح.

لنحاول تجربة طريقة أخرى في سعينا لوضع تعريف للتعقيد ،مستخدمين فكرة االحتمال الرياضية .لنفترض أننا سنجرب

ال من عالم فلك
التعريف التالي :الشيء المعقد هو شيء من غير المحتمل أن يرتب األجزاء المكونة له صدف ًة .ولنستعر مثا ً
فذ ،إذا أخذنا األجزاء المكونة لطائرة ركاب وقمنا بتجميعها عشوائياً ،فإنه من احتمال حصولنا على طائرة بوينغ يكاد يكون

معدوماً .فهناك باليين الطرق الممكنة لتجميع أجزاء طائرة ركاب ،وطريقة واحدة أو بضعة قليلة من الطرق التي ستؤدي في
النهاية إلى حصولنا على طائرة ركاب فعلية .وهناك طرق أكثر لوضع أجزاء الجسم البشري المختلفة معاً حتى.
هذه المقاربة نحو وضع تعريف للتعقيد واعدة ،ولكن ما يزال هناك حاجة لشيء إضافي .فيمكننا أن نقول إن هناك باليين

الطرق لكي نجمع أجزاء جبل مونت بالك مع بعضها البعض ،لكن هناك طريقة واحدة تعطينا جبل مونت بالك .فما الذي

يجعل من طائرة الركاب والكائن البشري
معقدة ،في حال أن جبل مونت بالك شيء بسيط؟ إن أي مجموعة من األجزاء
أشياء
ً
ً

القديمة المجمعة مع بعضها البعض فريدة ،ومن هنا ندرك أنها تتساوى في قلة احتمال وقوعها .فكومة الخردة في ساحة تفكيك
طائرات الركاب فريدة .وال توجد كومتي خردة متطابقتين .وإذا شرعنا في رمي أجزاء من طائرات لنشكل كومة ،فإن احتمال

حصولنا على كومتين مرتبتين بنفس الطريقة تماماً ضئيل بنفس درجة احتمال حصولنا على طائرة تعمل بشكل فعلي .إذاَ ،لماذا

ال نقول إن مكب النفايات أو جبل مونت بالك أو القمر أشياء معقدة مثلها مثل طائرة ركاب أو مثل كلب ،ألنه وفي جميع هذه
الحاالت فإن ترتيب الذرات "غير محتمل"؟
للقفل الرقمي الموضوع على دراجتي الهوائية  4096وضعية مختلفة .وكل وضعية منها على درجة متساوية من "غير

االحتمال" بمعنى أننا لو قمنا بتدوير العجالت بشكل عشوائي ،فكل وضعية من الوضعيات الـ  4096تكون على نفس الدرجة
من قلة احتمال ظهورها .حيث يمكنني أن أدور العجالت بشكل عشوائي ،ومن ثم أنظر إلى أي رقم يظهر هكذا وأصيح
بتبصر" :ياله من أمر مذهل .إن احتمال ظهور هذا الرقم هي  .1:4096إنها معجزة صغيرة!" هذا معادل العتبار ترتيب معين
من الصخور في جبل ،أو أجزاء معدنية في كومة خردة ،شيئاً "معقداً" .ولكن أحد هذه الوضعيات الـ  4096هي في الواقع
فريدة بشكل يثير االهتمام :التركيبة  1207هي التركيبة الوحيدة التي تفتح القفل .وتفرد  1207ليس له أي عالقة بالتبصر:

فهي قد تم تحديدها مسبقاً من قبل الصانع .فإذا قمت بتدوير العجالت بشكل عشوائي ،وحصلت على الرقم  1207من المرة
األولى ،فستكون قاد اًر على سرقة الدراجة وسيبدو األمر كمعجزة صغيرة .أما إذا أصبت إصابة موفقة على إحدى األقفال

المعقدة التي تضعها البنوك على خزناتها ،فسيبدو األمر كمعجزة كبيرة ألن احتمال حصول ذلك هو واحد من عدة ماليين ،كما

أنك ستتمكن من سرقة ثروة.
واآلن ،فإن اإلصابة الموفقة لألرقام التي تفتح خزنة البنك تعادل في مثالنا الحصول على طائرة بوينغ  747من تجميع
خردوات معدنية بشكل عشوائي .فمن بين ماليين األرقام الفريدة وبالتالي المتساوية في درجة قلة احتمالها ،فإن رقماً واحداً فقط
قادر على فتح القفل .وبشكل مشابه ،فمن بين ماليين الطرق لترتيب كومة خردوات الفريدة وبالتالي المتساوية في درجة قلة

لتفرد طريقة الترتيب التي ستسمح للطائرة بالطيران أو
احتمالها ،فإن هناك طريقة واحدة (أو بضعة طرق قليلة) لكي تطير .ليس ّ
التي ستفتح الخزنة عالقة أبداً بالتبصر .بل هي محددة مسبقاً .فصانع القفل قد حددها بشكل مسبق ،وهو قد أخبر مدير
المصرف .وقدرة طائرة الركاب على الطيران هي قدرة قد قمنا بتحديدها بشكل مسبق .فإذا رأينا طائرة تحلق في السماء ،يمكننا

أن نكون على ثقة بأنها لم يتم تجميعها عن طريق رمي خردوات معدنية بشكل عشوائي مع بعضها البعض ،ألننا نعلم أن
احتمال طيران تركيبة عشوائية ضئيلة جداً.

اآلن ،إذا أخذت بعين االعتبار كل الطرق التي كان من الممكن أن تتجمع الصخور بها لتشكل جبل مونت بالك ،فمن

الصحيح أن طريقة واحدة فقط هي التي ستعطينا جبل مونت بالك كما نعرفه .ولكن جبل مونت بالك كما نعرف قد تم تعريفه
بالتبصر .فيمكننا أن نصنف أي طريقة من طرائق جمع الصخور معاً  -العديدة جداً -على أنها جبل ،والذي من الممكن أن

نسميه جبل مونت بالك .ليس هناك أي شيء مميز حول جبل مونت بالك عينه الذي نعرفه ،ال شيء محدد بشكل مسبق ،ال

شيء معادل إلقالع طائرة ،أو معادل لفتح باب الخزنة وتساقط النقود خارجاً.
ما هو معادل لفتح باب الخزنة أو طيران الطائرة في حالة الجسم الحي؟ حسناً ،في بعض األحيان يكاد يكون األمر ذاته

حرفياً .فطيور السنونر تطير .وكما رأينا ،فليس من السهل أن نبني آلة طيران .إذا أخذنا كل خاليا طائر السنونو ووضعناهم

معاً بشكل عشوائي ،فإن فرصة طيران الجسم الناجم لن تتجاوز الصفر بأي نسبة ملحوظة .صحيح أن ليس كل األشياء الحية

قادرة على الطيران ،ولكنها تقوم بأشياء أخرى غير محتملة ومحددة بشكل مسبق .فالحيتان ال تطير ،لكنها تسبح وبطريقة فعالة
كطيران السنونو .وإن فرصة سباحة مجموعة من خاليا الحوت هي ضئيلة بحيث ال تذكر ،ناهيك عن أن تسبح بنفس سرعة
وفعالية سباحة الحوت بالفعل.
عند هذه النقطة ،سيشرع أحد الفالسفة الذي لديه عيون كعيون الصقر (لدى الصقور عيون حادة البصر جداً  -ولن تستطيع

الحصول على عين صقر بوضع عدسات وخاليا حساسة للضوء معاً بشكل عشوائي) سيبدأ بالحديث عن حجة تدور حول

نفسها .فطيور السنونو تطير لكنها ال تسبح؛ والحيتان تسبح ولكنها ال تطير .وأننا نقرر معتمدين على التبصر فيما إذا كنا
نحكم على نجاح التركيبة العشوائية التي قمنا بجمعها كشيء يطير أو يسبح .لنفترض أننا اتفقنا على الحكم على نجاحها

كعامل مجهول (س) ،وتركنا تحدي د ماهية (س) بالضبط إلى حين محاولتنا جمع الخاليا مع بعضها البعض .فقد تصبح كومة
الخاليا العشوائية هذه حّفا اًر ماه اًر كالخلد أو مستلقاً فعاالً كالقرد .قد تجيد الطيران بالطائرة الشراعية بشكل جيد جداً ،أو التشبث
بخرق الزيت ،أو المشي في دوائر تتناقص بشكل دائماً حتى تختفي .والقائمة تطول وتطول وتطول .أم هل يمكنها ذلك؟
إن كان بإمكان القائمة حقاً أن تستمر إلى األبد ،عندئذ يكون لدى ذلك الفيلسوف االفتراضي وجهة نظرة .إذا كانت التركيبة

وبغض النظر عن عشوائية الطريقة التي تجمع بها المادة ،وفي أغلب الحاالت واعتماداً على التبصر لصالح شيء ما ،عندها

يصبح من الصحيح القول إنني قد غششت في موضوع الحوت وطائر السنونو .ولكن بإمكان علماء األحياء أن يكونوا أكثر

تحديداً من هذا بكثير فيما يتعلق بكونها "صالحة لشيء ما" .فالحد األدنى الذي يتطلبه األمر منا لكي نعرف شيئاً ما على أنه
حيوان أو نبات هو يجب أن ينجح في الحياة بشكل ما (وبدقة أكبر ينبغي عليه أو على األقل على مجموعة من أفراده أن

تعيش طويالً بما يكفي لكي يتكاثر) .ومن الصحيح أن هناك العديد من الطرق لكي يعيش  -كالطيران والسباحة والتأرجح على

األشجار وما إلى ذلك .ولكن ،مهما كثرت طرق أن يكون حياً ،فمن المؤكد أن هناك طرق أكثر بكثير لكي يكون ميتاً ،أو

باألحرى غير حي .قد تقوم برمي الخاليا معاً بشكل عشوائي ،م ار اًر وتك ار اًر لباليين السنين ،وتفشل في الحصول على تركيبة

قادرة على الطيران أو السباحة أو الحفر أو الركض أو القيام بأي شيء واألسوء حتى التركيبة يمكن أن تعتبر ولو بأي شكل

قادرة على أن تعمل لتبقي نفسها على قيد الحياة.

لقد طال أمد هذا النقاش كثي اًر ،وقد حان الوقت لكي نذكر أنفسنا كيف وصلنا إليه من األساس .كنا نبحث عن طريقة دقيقة

لنعبر بها عما نعنيه عندما نشير إلى شيء ما على أنه معقد .كنا نحاول العثور على األمر المشترك بين البشر والخلدان

وديدان األرض وطائرات الركاب والساعات ،دون أن نتشاركه مع المهلبية أو جبل مونت بالك أو القمر .اإلجابة التي وصلنا
إليها هي أن األشياء المعقدة لديها صفة ما محددة بشكل مسبق ومن غير المرجح أبداً أن تكون قد حصلت على هذه الصفة
عن طريق الصدفة فقط .في حالة األشياء الحية ،إن الصفة التي تم تحديدها بشكل مسبق ،هي بمعنى ما "مهارة"؛ إما المهارة
في قدرة معينة مثل الطيران ،بالمعنى الذي قد يثير إعجاب مهندس الطائرات؛ أو المهارة في شيء أكثر عمومية مقل القدرة
على تجنب الموت أو القدرة على نقل الجينات عبر التكاثر.
تجنب الموت أمر يجب أن يعمل المرء له .فعندما يترك الجسد لنفسه  -وهو ما يحصل عند موته  -فإنه يميل نحو العودة

إلى حالة توازن مع بيئته .فإذا قمنا بقياس ما مثل قياس درجة الح اررة أو الحموضة أو المحتوى المائي أو الناقلية الكهربائية
لجسد ح ي ،فسوف نجد أنها عادة مختلفة عن القياس للمقابل له في البيئة المحيطة بدرجة ملحوظة .فأجسادنا على سيبل
المثال ،تكون
عادة أكثر سخونة من محيطنا ،ويتوجب عليها العمل بشكل شاق للحفاظ على الفرق الحراري مع المحيط في
ً

المناخات الباردة .وعندما نموت يتوقف العمل ويبدأ الفرق الحراري في االختفاء وينتهي بنا األمر بدرجة ح اررة مماثلة لدرجة

ح اررة محيطنا .ال تقوم جميع الحيوانات بعمل شاق جداً لتفادي الوصول إلى توازن مع درجات الح اررة المحيطة بها ،ولكن جميع
الحيوانات تقوم ببعض العمل المشابه لذلك .فعلى سبيل المثال ،تعمل الحيوانات والنباتات في البلدان الجافة للحفاظ على

محتوى خالياها من السوائل ،فهي تعمل ضد الميل الطبيعي للماء للتدفق خارجاً إلى العالم الخارجي الجاف .فإذا فشلوا في ذلك
سيموتون .وبشكل أكثر عمومية ،إذا لم تقم الكائنات الحية بالعمل بشكل فعال لمنع هذا األمر ،فإنها في نهاية األمر سوف
تندمج مع محيطها ،ليتوقف بالتالي وجودها بشكل كائنات مستقلة .وهذا ما يحدث عندما تموت تلك الكائنات.
المصنعة ،والتي اتفقنا سالفاً على اعتبارها بشكل شرفي كأشياء حية ،فإن األشياء غير الحية ال تعمل بهذا
وباستثناء اآلالت ُ
المعنى .فهم يقبلون القوى التي تميل لجعلهم في حالة توازن مع محيطهم .فجبل مونت بالك ،موجود منذ زمن طويل ،وسيبقى
على األغلب موجوداً لزمن أطول ولكنه ال يعمل لكي يبقى موجوداً .فعندما تستقر الصخور في مكانها بفعل الجاذبية األرضية،
فإنها تبقى في مكانها .وال تحتاج للقيام بأي عمل لكي تبقى هناك .جبل مونت بالك موجود ،وسيبقى موجوداً حتى يبلى أو

تسقطه هزة أرضية .فهو ال يأخذ أي خطوات ليصلح االهتراء الذي يصيبه أو يصحح نفسه عندما يتعرض للسقوط ،بنفس

الطريقة التي يقوم بها جسم حي .أي أنه يطيع قوانين الفيزياء الطبيعية فقط.
هل يعني هذا نفي إطاعة األشياء الحية لقوانين الفيزياء؟ بالتأكيد ال .ليس هناك من أي سبب لنظن أن المادة الحية تخترق

قوانين الفيزياء .فليس هناك من شيء خارق للطبيعة ،أو "قوة حياة" تنافس قوى الفيزياء األساسية .كل ما في األمر أننا إذا

حاولنا استخدام قوانين الفيزياء بطريقة ساذجة لفهم سلوك جسد حي كامل فلن نصل بعيداً .الجسد شيء معقد يتألف من العديد
من األجزاء ،ولفهم سلوكه علينا أن نطبق قوانين الفيزياء على أجزائه وليس عليه ككل .فسلوك الجسد ككل سيظهر كنتيجة

للتفاعالت بين أجزائه.
لنأخذ قوانين الحركة على سبيل المثال .فإذا رمينا طائ اًر ميتاً في الهواء فإنه سوف يرسم قطع ًة متكافئ ًة تماماً كما تقول كتب
الفيزياء أنه سيعود ويستقر على األرض ويبقى هناك .فهو يتصرف كما يجب أن يتصرف جسم صلب له قدر معين من الكتلة

ومقاومة الهواء .ولكن إذا رمينا طائ اًر حياً فإنه لن يأخذ مسار قطعة متكافئة لينتهي به األمر مستق اًر على األرض .بل سيطير

بعيداً ،وربما لن يلمس األرض على هذا الجانب من الوالية .والسبب وراء ذلك هو أن الطائر لديه عضالت تعمل لمقاومة
الجاذبية والقوى الفيزيائية األخرى التي تؤثر على كامل جسده .وقوانين الفيزياء مصانة في كل خلية من خاليا هذه العضالت.
النتيجة هي أن العضالت تحرك األجنحة بطريقة تمكن الطائر من البقاء في الجو .فالطائر ال يخرق قانون الجاذبية .فهو
وبشكل مستمر يتعرض لقوة تجذبه نحو األسفل ،لكن أجنحته تقوم بعمل فعال  -بما يتوافق مع قوانين الفيزياء ضمن عضالته

 -لكي يبقى محلقاً في الجو على الرغم من قوى الجاذبية .قد يتبدى لنا أن ذلك يتحدى قانوناً فيزيائياً إذا كنا ساذجين بما يكفي

لكي نتعامل معه بكل بساطة ككتلة من المادة ليس لها أي بنية ولها قدر معين من الكتلة ومقاومة الهواء .وفقط عندما نتذكر

أنه يتألف من العديد من األجزاء الداخلية ،والتي يطيع كل منها قوانين الفيزياء على مستواها الخاص ،نستطيع أن نفهم سلوك
الجسد بأكمله .هذا ليس بالطبع خاصية محصورة باألشياء الحية .فهي تنطبق على كافة اآلالت التي يصنعها اإلنسان ،وربما
تنطبق على أي شيء معقد متعدد األجزاء.
ويأتي هذا بنا إلى الموضوع األخير الذي أريد مناقشته في هذا الفصل الذي يغلب عليه الطابع الفلسفي ،وهو مشكلة ما
نعنيه بتفسير .لقد رأينا ما سنعنيه بشيء معقد .ولكن ما نوع التفسير الذي سيرضينا إذا ما تسألنا كيف تعمل آلة معقدة أو جسد

حي؟ اإلجابة هي نفسها التي وصلنا إليها في المقطع السابق .إذا أردنا أن نفهم طريقة عمل آلة أو جسم حي ،علينا أن ننظر
إلى األجزاء المكونة له وأن نسأل كيف تتفاعل مع بعضها البعض .إذا كان هناك شيء معقد ال نفهمه بعد ،يمكننا أن نصل
إلى فهم له بلغة األجزاء األبسط التي نفهمها بالفعل.
إذا سألت مهندساً عن طريقة عمل المحرك البخاري ،فلدي فكرة واضحة عن نوع اإلجابة العامة التي سوف ترضيني .ومن
المؤكد أنني ومثل جون هسكلي لن أتأثر إذا كانت إجابة المهندس أن المحرك مدفوع "بالقوة الدافعة" .أما إذا شرع في حديث

ممل عن أن الكل أعظم من مجموع أجزائه ،فسوف أقطاعه قائالً" :دعك من ذلك ،وأخبرني كيف يعمل" .ما أريد سماعه هو
شيء عن طريقة تفاعل أجزاء المحرك مع بعضها البعض لتنتج سلوك المحرك ككل .فأنا سأكون في البداية مستعداً لقبول

تفسير في حدود عدد كبير من األجزاء الفرعية ،والتي قد تكون بنيتها الداخلية وسلوكها معقدين وغير مفهومين بعد .فوحدات
اإلجابة المرضية بداية قد يكون لها اسماء مثل بيت النار والغالية واألسطوانة والمكبس ومنظم الغاز .وسيجزم المهندس وبدون
أي تفسير في البداية وظيفة كل وحدة من هذه الوحدات .سأقبل بهذا للوقت الحالي ،دون أن أسأل كيف تقوم كل وحدة بعملها

الخاص بها .فبفرض أن كل وحدة تقوم بعملها الخاص بها ،سأتمكن من فهم كيف تتفاعل مع بعضها البعض لتجعل المحرك

بأكمله يتحرك.

بالطبع ،لدي حرية أن أسأل كيف يعمل كل جزء منها .بما أنني قد قبلت سابقاً حقيقة أن منظم البخار ينظم تدفق البخار،

وبما أنني استخدمت هذه الحقيقة في فهمي لسلوك المحرك ككل ،فيمكنني اآلن أن أوجه اهتمامي نحو منظم البخار بحد ذاته.
ا آلن أريد أن أفهم كيف يحقق سلوكه الخاص ،من ناحية أجزائه الداخلية الخاصة به .هناك تسلسل هرمي من المكونات الفرعية

داخل مكوناته .نحن نفسر سلوك أي من مكوناته على أي مستوى من ناحية التفاعل بين المكونات الفرعية والتي نعتبر تنظيمها
الداخلي للوقت الحالي كأمر مسلم ب ه .ونحن نشق طريقنا عبر هذا التسلسل الهرمي حتى نصل إلى وحدات بسيطة لدرجة أننا

ال نشعر عملياً بأي حاجة بعد للسؤال عنها .وعلى سبيل المثال وبغض النظر عن كون األمر محق أم ال ،فأغلبنا سعيد
بخواص القضبان المعدنية الصلبة ،ونحن على استعداد الستخدامها كوحدات لتفسير اآلالت األكثر تعقيداً التي تحتويها.

الفيزيائيون بالطبع ،ال يعتبرون القضبان المعدنية أم اًر مسلماً به .فهم يسألون لما هي صلبة ،ويستمرون في شق طريقهم

ضمن التسلسل الهرمي لعد طبقات أدنى بعد ،وصوالً إلى الجسيمات األولية )fundamental particles( 8وجسميات
الكوارك .ولكن الحياة أقصر من يسير أغلبنا على خطاهم .فبالنسبة ألي مستوى من التعقيد التنظيمي ،حيث يمكن الوصول
عادة إلى التفسيرات المقنعة إذا نزلنا طبقة أو طبقتين ضمن التسلسل الهرمي اعتبا اًر من الطبقة التي نبدأ عندها ،وال داعي
للغوص أعمق من ذلك .ويفسر سلوك السيارة بلغة االسطوانات ومغذيات الوقود وشمعات االحتراق .صحيح أن كل من هذه

المكونات يقع على قمة هرم من التفسيرات الموجودة في المستويات المنخفضة .ولكن إذا سألتني كيف تعمل سيارة فستراني

على أنني شخص مدعي إذا كانت إجابتي ضمن إطار قوانين نيوتن وقوانين الثرموديناميك (الميكانيك الحراري) ،أما إذا أجبت

في إطار الجسيمات األولية فمن المؤكد أنك ستراني من المؤمنين بمذهب التعمية .)obscurantist( 9من الصحيح من دون
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هي الجسيمات األساسية التي تتكون منها باقي الجسيمات األكبر واألعقد وبالتالي هي األشكال األبسط للوجود المادي حسب نظرية النموذج
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هي مذهب قائم على تقديم المعلومات عمداً بشكل غامض وغير واضح لتجنب أي أسئلة أو استفسارات إضافية حول الموضوع المطروح.

العياري.

أدنى شك أن سلوك السيارة في جوهره ُيفسر في إطار التفاعالت بين الجسيمات األولية .ولكنه من المفيد بشكل أكثر بكثير أن
نفسره بإطار التفاعالت بين المكابس واألسطوانات وشمعات االحتراق.
من الممكن تفسير سلوك الحواسيب في إطار التفاعالت بين البوابات اإللكترونية نصف الناقلة ،والتي بدورها يمكن تفسير

سلوكها من قبل الفيزيائيين على مستويات منخفض بعد .ولكن عملياً ستكون محاولة فهم الحاسوب ككل على أي من هذه

المستويات مضيعة للوقت بالنسبة لك .هناك الكثير من البوابات اإللكترونية والكثير من الوصالت الداخلية بينها .والتفسير

المرضي يجب أن يكون في إطار عدد قليل من التفاعالت التي يمكن إدراكها .لهذا السبب ،إذا أردنا أن نفهم عمل الحواسيب،

فإننا نفضل تفسي اًر أولياً في إطار حوالي بضعة مكونات فرعية رئيسية  -كالذاكرة ووحدة المعالجة والتخزين االحتياطي ووحدة
التحكم ونظام التعامل مع وحدات الخرج والدخل إلخ .وعند فهمنا للتفاعالت بين المكونات الرئيسية المعدودة يمكننا أن نسأل

حول التنظيم الداخلي لهذه المكونات الرئيسية .والمهندسون المتخصصون هم وحدهم الذين من المحتمل أن ينزلوا إلى مستوى

بوابات "و" ( )AND gatesوبوابات "ليس"( ،10)NOR gateوالفيزيائيون هم الوحيدون الذين سيذهبون أبعد من ذلك إلى
المستوى الذي يشرح سلوك اإللكترونات في وسط نصف ناقل.

بالنسبة للذين يحبون األسماء الملحوقة بالالحقة "" ،ismفإن االسم األفضل لمقاربتي لفهم آلية عمل األشياء هو "االختزالية
الهرمية" ( )hierarchical reductionismعلى األرجح .وإذا كنت من قراء المجالت الفكرية الرائجة ،فمن الممكن أنك
الحظت أن االختزالية مثلها مثل الخطيئة ،ال يذكرها إال األشخاص الذين يقفون ضدها .وفي بعض الدوائر ،إن اعتراف المرء

بكونه من مؤيدي االختزالية هو شيء شبيه نوعاً ما باالعتراف بأنه يأكل األطفال .ولكن ،كما أنه في الواقع ما من أحد يأكل
األطفال ،فما من أحد حقاً من مؤيدي االختزالية بأي معنى يستحق الوقوف ضده .سيحاول مؤيدو االختزالية االفتراضية  -وهو

من النوع الذي يقف الجميع ضده ،ولكنه موجود فقط في مخيالتهم  -أن يفسر األشياء المعقدة بشكل مباشر في إطار أصغر

األجزاء ،بل أنه في بعض الروايات المتطرفة لألسطورة سيفسرها كمجموع األجزاء! من ناحية أخرى ،فإن االختزالي الهرمي

يفسر أي كيان معقد على أي مستوى معين من التنظيم الهرمي في إطار الكيانات التي تقع في مستوى منخفض بدرجة واحدة

من ذاك المستوى من التنظيم الهرمي؛ وهي كيانات على األرجح أن تكون بدورها معقدة أيضاً بما يكفي لجعلها بحاجة إلى

اختزال إلى األجزاء المكونة لها؛ وهكذا دواليك .إنه من البديهي  -على الرغم من أن االختزالي الخرافي أكل األطفال يشتهر

بنكران هذا  -أن التفسيرات المناسبة في المستويات العالية من التسلسل الهرمي من أنواع مختلفة تماماً عن أنواع التفسيرات

المناسبة في المستويات المنخفضة .فهذا كان الهدف من وراء تفسير السيارات في إطار مغذيات الوقود بدالً من جسيمات

الكوارك .لكن االختزالي الهرمي يؤمن أن مغذيات الوقود تُفسر في إطار وحدات أصغر ،...والتي تفسر بدورها في إطار
وحدات أصغر ،...والتي تفسر في نهاية األمر في إطار أصغر الجسميات األولية .فاالختزالية بهذا المعنى ،هي مجرد رغبة

صادقة أخرى لفهم طريقة عمل األشياء.

قد بدأنا هذا القسم من الكتاب بالتساؤل عن نوع تعريف األشياء المعقدة الذي سيكون مرضياً لنا .وقد انتهينا للتو من النظر

إلى السؤال من وجهة نظر آلية :ما هي طريقة عمله؟ وتوصلنا إلى أن سلوك الشيء المعقد يجب أن ُيفسر بإطار التفاعالت
بين األجزاء المكونة له ،باعتبارها طبقات متتالية من تسلسل هرمية منظم .لكن سؤاالً من نوع أخر يطرح نفسه ،أال وهو كيف
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هي دائرة إلكترونية تحتوي على (مدخل واحد أو عدة مداخل) ومخرج واحد حيث تقوم بعملية منطقية على المدخل وتنتج المخرج المطلوب،

تستخدم هذه البوابات في بناء معالجات األجهزة اإللكترونية والحواسيب.

أصبح الشيء المعقد موجوداً في األصل .هذا السؤال هو الفكرة األساسية التي ُيعنى بها هذا الكتاب لذا لن أتحدث كثي اًر عنها
هنا .سأكتفي بقول إن المبدأ العام نفسه ينطبق هنا كما ينطبق في فهم اآللية .فالشيء المعقد هو شيء ال نميل العتبار وجوده
أم اًر مسلماً به ،ألنه أمر "ضئيل االحتمال" جداً .فال يمكن أن يكون قد أصبح موجوداً نتيجة لفعل واحد من أفعال الصدفة.

سنفسر دخوله حيز الوجود كعاقبة لتحوالت تدريجية وتراكمية حصلت خطوة بخطوة انطالقاً من أشياء أكثر بساطة ،من أشياء
بدائية بسيطة بما يكفي ألن يكون وجودها قد حصل صدفة .وكما أن "االختزالية كبيرة الخطوة" ال تصلح كتفسير لآللية ،ومن
الواجب استبدالها بمجموعة من سلسلة من االختزاالت الصغيرة التي تحصل خطوة بخطة عبر التسلسل الهرمي ،فال يمكننا أن

نفسر نشوء شيء معقد على أنه حصل بخطوة واحدة .علينا أن نلجأ مرة أخرى إلى مجموعة من الخطوات الصغيرة ،والمرتبة
في تسلسل زمني هذه المرة.

يبدأ الكيميائي الفيزيائي في جامعة أوكسفورد بيتر أتكنز كتابه الجميل الخلق قائالً:
يأخذ دماغك في رحلة .إنها رحلة استيعاب ،تأخذنا إلى حافة المكان والزمان والفهم .وسأناقش في هذه الرحلة أنه ما من شيء ال يمكن فهمه ،ما من شيء ال
يمكن تفسيره ،وأن كل شيء بسيط للغاية ....فجزء كبير جداً من الكون ال يحتاج ألي تفسير .فالفيلة على سبيل المثال .تصبح هي واألشياء األخرى التي تشبه
الفيلة حالما تتعلم الجزيئات أن تتنافس وأن تشكل جزيئات أخرى بنفس صورتها ،ومع مرور الوقت المناسب تتجول في البرية.

يفترض أتكنز أن تطور األشياء المعقدة  -وهو موضوع هذا الكتاب  -أمر حتمي حالما تتوفر الظروف الفيزيائية المناسبة.

وهو يتساءل عن الحد األدنى من الظروف الفيزيائية الضرورية ،وعما هو الحد األدنى من العمل التصميمي الذي يجب على
الخالق الكسول جداً أن يبذله ،لكي يضمن أن الكون ومن بعده الفيلة واألشياء المعقدة األخرى ستدخل حيز الوجود يوماً ما.
اإلجابة من وجهة نظره كعالم فيزياء هي أنه بإمكان الخالق أن يكون كسوالً بال حدود .فالوحدات األساسية األولية التي نحتاج

الفتراضها لكي نفهم دخول كل شيء إلى حيز الوجود ،تتألف إما من ال شيء فعلياً (بحسب بعض علماء الفيزياء) أو (وبحسب
بعض علماء الفيزياء األخرين) فهي تتألف من وحدات شديدة البساطة ،لدرجة ال تتطلب أي شيء ضخم كالخلق المتعمد.

يقول أتكنز أن الفيلة واألشياء المعقدة ال تحتاج ألي تفسير .ولكن ذلك يعود لكونه عالم فيزيائي ،وينظر إلى نظرية علماء
األحياء عن التطور كأمر مسّلم به .فهو ال يعني حقاً ،أن الفيلة ال تحتاج تفسي اًر؛ بل أنه راض عن قدرة علماء األحياء على

تفسير الفيلة ،بشرط أن ُيسمح لهم باعتبار بعض حقائق الفيزياء المعينة كأمر مسلم به .فوظيفته إذن كعالم فيزياء ،هي أن
يبرر لنا النظر إلى تلك الحقائق كأمر مسّلم به .وهذا ما نجح في تحقيقه .ووضعي أنا وضع مكمل .فأنا عالم أحياء .وأنا أنظر
إلى حقائق الفيزياء ،حقائق عالم البساطة كأمر مسّلم به .وإذا كان علماء الفيزياء غير متفقين بعد على ما إذا كانت هذه

الحقائق البسيطة مفهومة بعد ،فاألمر ال يعنيني .مهمتي هي تفسير الفيلة وعالم األشياء المعقدة في إطار األشياء البسيطة التي

يفهمها علماء أو تلك التي يعملون على فهمها .ومشكلة عالم الفيزياء هي مشكلة األصول النهائية والقوانين الطبيعية البدائية.

أما مشكلة عالم األحياء هي مشكلة التعقيد .يحاول عالم األحياء أن يفسر عمل ووجود األشياء المعقدة في إطار أشياء أكثر
بساطة .ويمكنه أن يعتبر مهمته انتهت عندما يصل إلى كيانات بسيطة جداً لدرجة أنه قادر بكل أريحية على أن يسلمها لعلماء
الفيزياء.

أنا مدرك ألن وصفي ألي شيء معقد  -غير محتمل إحصائياً باتجاه محدد بطريقة غير التبصر  -قد يبدو وصفاً تمييزياً.

وقد يبدو هكذا أيضاً وصفي لعلم الفيزياء على أنها دراسة األشياء البسيطة .إذا كنت تفضل تعريفاً أخر للتعقيد ،فأنا ال أمانع
وسأكون سعيداً في مجاراتك في تعريفك لغاية النقاش .ولكن ما يهمني هو أنه مهما كان ما نختاره لتسمية صفة كون الشيء

غير محتمل احصائياً باتجاه محدد بطريقة غير التبصر ،فإنها صفة مهمة تحتاج جهداً خاصاً لتفسيرها .إنها الصفة التي تميز

األ شياء الخاصة بعلم األحياء ،على النقيض من األشياء التي تخص علم الفيزياء .نوع التفسير الذي نصل إليه يجب أال

يتعارض مع قوانين الفيزياء .بل في الواقع سوف يعتمد على قوانين الفيزياء ،وال شيء سواها .لكنه سيطبق قوانين الفيزياء

بطريقة خاصة ال تستخدم عادة في كتب الفيزياء .هذه الطريقة الخاصة هي طريقة داروين .سأقوم بتقديم جوهرها األساسي في

الفصل الثالث تحت عنوان االصطفاء التراكمي.

في الوقت الحالي أريد أن أسير على خطى بالي في التأكيد على ضخامة المشكلة التي يواجهها تفسيرنا ،وبالغ عظمة

التعقيد البيولوجي وجمال وأناقة التصميم البيولوجي .الفصل الثاني هو مناقشة موسعة لمثال محدد" ،الرادار" الموجود في
الخفافيش ،والذي اُكتشف بعد زمن طويل من زمن بالي .وهنا في هذا الفصل ،قد وضعت رسماً توضيحيا ( الشكل رقم - )1
كما كان بالي سيحب المجهر اإللكتروني!  -لعين مع "تكبيرين" متتالين ألجزاء مفصلة .في الجزء العلوي من الشكل مقطع

مصور عبر العين بحد ذاتها .مستوى التكبير هذا يظهر العين كأداة بصرية .ومن الواضح وجه الشبه مع الكاميرا .حجاب

القزحية مسؤول عن التغير المستمر لفتحتها ونقطة البؤرة .أما العدسة ،والتي هي في الواقع مجرد جزء من نظام عدسي مركب،

فهي مسؤولة عن الجزء المتغير من ضبط البعد البؤري .فالبعد البؤري يتغير بانقباض العدسة مع عضالتها (أو في حالة

الحرباء عن طريق تحريك العدسة لألمام والخلف ،كما هو الحال في الكامي ار التي يصنعها اإلنسان) .تقع الصورة على الشبكية
الموجودة في الخلف ،حيث تنبه الخاليا الضوئية.

الشكل رقم 1

الجزء األوسط من الشكل رقم  1يظهر جزءاً صغي اًر من الشبكية مكب اًر .يأتي الضوء من اليسار .ال يصيب الضوء الخاليا

الحساسة للضوء (الخاليا الضوئية) أوالً ،بل هي مدفونة داخالً وبمواجهة بعيدة عن الضوء .وهذه الخاصية الغريبة ستُذكر مرة
أخرى الحقاً .في الواقع ،يصيب الضوء أوالً طبقة الخاليا العقدية التي تشكل "الواجهة اإللكترونية" بين الخاليا الضوئية

والدماغ .وللحق فإن الخاليا العقدية هي المسؤولة عن معالجة المعلومات بطريقة متطورة قبل نقلها إلى الدماغ ،وبشكل ما ال

يبدو أن كلمة "واجهة" تفي بح قها .ربما تسمية "حاسوب تابع" أكثر مالئمة .تسير األسالك الخارجة من الخاليا العقدية على
سطح الشبكية وصوالً إلى "النقطة العمياء" حيث تغوص عبر الشبكية لتشكل كابل الجذع الرئيسي إلى الدماغ ،العصب
البصري .هناك حوالي ثالثة ماليين خلية عقدية في "الواجهة اإللكترونية" ،وتقوم بجمع المعلومات من حوالي  125مليون خلية
ضوئية.
في أسفل الشكل التوضيحي هناك خلية ضوئية مكبرة ،تبدو كقضيب .وفيما تنظر إلى هندسة هذه الخلية البديعة ،تذكر أن

كل هذا التعقيد مكرر  125مليون مرة في كل شبكية .ويتكرر هذا المستوى من التعقيد تريليونات المرات في أماكن أخرى في

كل الجسم .رقم  125مليون خلية ضوئية ،يشكل ما يقارب  5000ضعف عدد النقاط التي تحليلها بشكل منفصل في صورة
جيدة النوعية في مجلة .األغشية المثنية على الجانب األيمن من الخلية الضوئية المرسومة هي البنى المسؤولة فعلياً عن جمع
الضوء .وشكلها المثني ي زيد من فعالية الخلية الضوئية في التقاط الفوتونات ،الجسميات األولية التي يتركب منها الضوء .فإذا
لم يلتقط الغشاء األول الفوتون ،فمن الممكن أن يلتقطه الثاني ،وهكذا دواليك .ونتيجة لهذا ،بعض العيون قادرة على تبين فوتون

واحد .أسرع وأكثر مستحلبات األفالم المتوفرة للمصورين حساسية تحتاج حوالي  25ضعفاً من الفوتونات لكي تتمكن من تبين
نقطة ضوئية .األشياء ذات الشكل المعيني في منتصف مقطع الخلية هي بشكل رئيسي المتكدرات "الميتوكوندريا"
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( .)mitochondriaتتواجد المتكدرات في أغلب الخاليا األخرى ،وليس في الخاليا الضوئية فحسب .من الممكن النظر إلى كل
واحدة منها على أنها معمل كيميائي ،والذي في سياق مهمته الرئيسية المتمثلة بتوليد طاقة قابلة لالستخدام ،ينتج أكثر من
 700مادة كيميائية مختلفة ،في خطوط إنتاج طويلة متداخلة ممتدة على غشائه الداخلي المثني بشكل معقد .الكرية الدائرية في
يسار الشكل رقم  1هي النواة .مرة أخرى ،هذه خاصية لكل الخاليا الحيوانية والنباتية .كل نواة كما سنرى في الفصل الخامس

تحوي على قاعدة بيانات مشفرة بشكل رقمي ،أكبر من حيث محتوى المعلومات من كل األجزاء الثالثين للموسوعة البريطانية

مجموع ًة مع بعضها البعض .وهذا الشكل التوضيحي هو لكل خلية ،وليس لكل خاليا الجسم سوي ًة.

القضيب في قاعدة الصورة هو خلية واحدة .إجمالي عدد الخاليا في الجسم (البشري) هو حوالي  10تريليونات .عندما تأكل

شريحة لحم ،فإنك تقوم بتقطيع ما يعادل أكثر من  100بليون نسخة من الموسوعة البريطانية.
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عضيات دقيقة توجد داخل سيتوبالزم الخاليا الحيوانية والنباتية ،مسؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلية.

الفصل الثاني:
التصميم الجيد

االصطفاء الطبيعي هو صانع الساعات األعمى ،وهو أعمى ألنه ال ينظر إلى األمام وال يخطط للعواقب وال يملك أي هدف
في ذهنه .ومع ذلك ،فإن النتائج الحية لالصطفاء الطبيعي تثير فينا انطباعاً غام اًر لوجود مظهر تصميم كما لو أنه صنيعة
صانع ساعات ماهر ،فهي تثير فينا هذا االنطباع بوهم التصميم والتخطيط .إن الهدف من هذا الكتاب هو حل هذه المعضلة

بشكل يرضي القارئ ،وهدف هذا الفصل هو إحداث المزيد من الدهشة لدى القارئ من قوة وهم التصميم .سوف ننظر إلى مثال
محدد لكي نصل إلى نتيجة مفادها أنه حينما يتعلق األمر بجمال وتعقيد التصميم ،فإن بالي بالكاد قد بدأ في توضيح الحالة.
يمكننا أن نقول إن جسداً أو عضواً حياً مصمم بشكل جيد ،إذا كان له الخاصيات التي قد يضعها مهندس ذكي وعلى دراية

به لكي يحقق هدفاً معقوالً ،كالطيران والسباحة والرؤية واألكل والتكاثر ،وبشكل أكثر عمومي ما يشجع على البقاء واستنساخ

جينات ذلك الكائن الحي .ليس من الضروري ،االفتراض أن تصميم جسد أو عضو ما هو أفضل ما يمكن للمهندس أن يفكر

فيه .فغالباً وفي أية حال ،إن األفضل الذي يقوم به المهندس ما هو عرض ًة ألن يتم تجاوزه باألفضل عبر مهندس أخر،
خصوصاً إذا كان ذلك المهندس األخر يعيش في زمن الحق من المهندس األول في تاريخ التكنولوجيا .ولكن بإمكان أي

مهندس أن يتعرف على شيء ما قد تم تصميمه لهدف ما ،وإن كان ذلك التصميم سيئاً ،وعادة يمكن أن يكتشف ذلك الهدف
بمجرد النظر إلى بنية الشيء .في الفصل األول شغلنا نفسنا بشكل رئيسي بالجانب الفلسفي .لكن في هذا الفصل ،سأستخدم
("الرادار") في الخفافيش .وخالل تفسيري لكل

مثاالً محدداً واقعياً ،أعتقد أنه سيثير إعجاب أي مهندس ،أال وهو السونار
نقطة ،سأقوم بطرح مشكلة تواجهها اآللة الحية؛ ثم سأفكر بالحلول الممكنة للمشكلة والتي قد يفكر بها مهندس عاقل ،ثم سأصل
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أخي اًر إلى الحل الذي تبنته الطبيعة .بالطبع ،هذا المثال الوحيد هو بهدف التوضيح فقط .وإذا أثارت الخفافيش إعجاب مهندس
ما ،فإن هناك ما ال يحصى من أمثلة التصميم الحي التي ستثير إعجابه.

تواجه الخفافيش مشكلة :كيف ستجد طريقها في الظالم .فهم يصطادون في الليل ،وبالتالي ال يمكنهم استخدام الضوء
لي ساعدهم على إيجاد فريستهم وتجنب العوائق .قد تقول إنه إذا كانت هذه هي المشكلة ،فهي صنيعة يديهم ،وهي مشكلة يمكنهم
تجنبها ببساطة عن طريق تغيير عاداتهم وقيامهم بالصيد في النهار .ولكن اقتصاد النهار هو بالفعل تحت استغالل شديد من

قبل كائنات أخرى كالطيور .ويما أن هناك كسب ممكن للعيش في الليل ،وبما أن المهنة البديلة في النهار مشغولة بشكل كبير،
فإن االصطفاء الطبيعي قد فضل الخفافيش التي تمتهن الصيد الليلي .بالمناسبة ،من الممكن أن المهن الليلية تعود إلى أسالفنا
جميعاً نحن الثدييات .في الوقت التي كانت في الديناصورات تسيطر على االقتصاد النهاري ،فعلى األرجح أن أسالفنا تمكنوا
من البقاء على قيد الحياة فقط ألنهم وجدوا طريقة لكسب عيشهم في الليل .وفقط بعد االنقراض الجماعي الغامض للديناصورات

منذ حوالي  65مليون سنة ،تمكن أسالفنا من الخروج إلى ضوء النهار بأعداد معتبرة.
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هي تقنية انتشار الصوت وتستخدم عادة في البحر الكتشاف ما تحت الماء وعمل االتصال وكشف اآلثار أو األجسام تحت البحر وتسمى أيض ًا

الكشف الصوتي.

وبالعودة إلى الخفافيش ،فهي تعاني من مشكلة هندسية ،كيف ستجد طريقها وطريدتها في غياب الضوء .الخفافيش ليست
المخلوقات الوحيدة التي تواجه هذه الصعوبة اليوم .من البديهي ،أنه يجب على الحشرات التي تطير ليالً والتي تقتات الخفافيش

عليها ،أن تجد طريقها بشكل ما .لدى الحيتان واألسماك التي تسبح في أعماق البحار ضوء قليل أو ليس لديها أي ضوء خالل

النهار أو الليل ،ألن أشعة الشمس ال تستطيع أن تخترق عميقاً تحت سطح الماء .واألسماك والدالفين التي تعيش في مياه

شديدة الوحولة ال تستطيع الرؤية ،ألنه وعلى الرغم من وجود الضوء ،فإن رؤيتها تتعرض للحجب والتشتيت بسبب التراب

الموجود في الماء .والكثير من الحيوانات المعاصرة تكسب عيشها في ظروف تكون فيها الرؤية صعبة أو مستحيلة.

وإذا سألنا مهندساً عن الطريقة التي يمكننا بها المناورة في الظالم ،فما هي الحلول التي قد يفكر المهندس بها؟ الحل األول

الذي قد يط أر على باله هو تصنيع الضوء ،أي استخدام فانوس أو ضوء كشاف .تملك اليراعات وبعض أنواع السمك (عادة
بمساعدة البكتريا) القدرة على تصنيع ضوئها الخاص بها ،لكن يبدو أن هذه العملية تستهلك قد اًر كبي اًر من الطاقة .تستخدم
اليراعة ضوئها لجذب رفيق التزاوج .هذا ال يتطلب قد اًر كبي اًر من الطاقة بشكل مانع :فمن الممكن لالثني أن ترى ومضة الذكر

الصغيرة جداً من على مسافة معتبرة في الليل ،بما أن عينيها تتعرضان بشكل مباشر لمصدر الضوء بحد ذاته .لكن استخدام
الضوء ليجد المرء طريقه يتطلب قد اًر أكبر بكثير من الطاقة ،بما أنه يتوجب على العيون أن تلتقط أي انكسار بسيط للضوء
الذي ينعكس عن كل جزء من المشهد .وبالتالي إذا كان مصدر الضوء سيستخدم كضوء لكي ينير الطريق فيجب أن يكون

أكثر سطوعاً بشكل كبير مما إذا كان سيتم استخدامه كإشارة لألخرين .بكل األحوال ،سواء كان السبب هو مصروف الطاقة أم
ال ،يبدو أن الوضع هو ،وباستثناء بعض األسماك الغريبة التي تعيش في أعماق البحار ،فإنه ال يوجد حيوان سوى اإلنسان
يستخدم الضوء المصنع لكي يجد طريقه.
ما الذي قد يفكر به المهندس أيضاً؟ حسناً ،يبدو أن البشر المصابين بالعمى لديهم حس خارق للطبيعة ليشعروا بوجود
العقبات في طريقهم .وقد ُسمي هذا "بالرؤية الوجهية" ،ألن األشخاص المصابين بالعمى يقولون إن األمر يشبه الشعور بلمسة
على الوجه .وقد تحدثت إحدى التقارير عن طفل أعمى بشكل كامل قادر على ركوب دراجته الثالثية وقيادتها بسرعة جيدة في

أنحاء الحي قرب منزله باستخدام "الرؤية الوجهية" .أظهرت التجارب أنه في الواقع" ،الرؤية الوجهية" ليس لها أي عالقة باللمس

أو بمقدمة الوجه ،على الرغم من أن الشعور قد يكون رجيعاً إلى مقدمة الوجه ،مثل األلم الرجيع
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( )referred painفي

الطرف الوهمي (المبتور) .فعلى ما يبدو أن اإلحساس "بالرؤية الوجهية" في الواقع يمر عبر اإلذنين .فاألشخاص المصابون

بالعمى ،ومن دون أن يكونوا على دراية باألمر حتى ،يستخدمون صدى خطواتهم واألصوات األخرى ليشعروا بوجود العقبات
في واقع األمر .وقبل أن ُيكتشف هذا األمر ،قام المهندسون ببناء أدوات الستغالل هذا المبدأ لقياس عمق البحر تحت سفينة
عل ى سبيل المثال .بعد اختراع هذه التقنية ،كان األمر مجرد مسألة وقت قبل أن يتبناها مصممو األسلحة للكشف عن

الغواصات .وفي الحرب العالمية الثانية ،اعتمد كال الطرفين بشكل كبير على هذه األجهزة ،تحت أسماء حركية مثل أسديك
(بريطانيا) والسونار (أمريكا) ،باإلضافة إلى التقنية المشابهة المستخدمة في الرادار (أمريكا) أو أر دي إف "( "RDFبريطانيا)،
والتي تستخدم موجات الراديو بدالً من موجات الصوت.
لم يكن رواد الرادار والسونار على دراية في ذلك الحين ،ولكن العالم أجمع اليوم يعلم أن الخفافيش ،أو باألحرى االصطفاء
الطبيعي الذي يعمل على الخفافيش قد وصل بهذا النظام إلى الكمال منذ عشرات ماليين السنين ،وأن "رادار" الخفافيش بما
13

األلم الرجيع

يحققه من قدرات في الكشف والمالحة سيصيب أي مهندس بالدهشة الصاعقة .من غير الصحيح تقنياً الحديث عن "رادار"

الخفاش ،بما أنه ال يستخدم موجات الراديو .فهو سونار .لكن النظريات الرياضية التي ُبني على أساسها الرادار متشابهة جداً،
وأغلب فهمنا العلمي لتفاصيل ما تقوم به الخفافيش قد أتى من تطبيق نظرية الرادار عليهم .قد صاغ عالم الحيوان األمريكي

دونالد غريفن  -وهو المسؤول إلى حد كبير عن اكتشاف السونار في الخفافيش  -مصطلح "تحديد الموقع بالصدى" ليغطي
كالً من السونار والرادار ،سواء استخدمته الحيوانات أو األدوات البشرية .وفي الممارسة العامة ،يبدو أن الكلمة تستخدم غالباً
لإلشارة إلى سونار الحيوانات.

من المضلل الحديث عن الخفافيش كما لو كانت كلها سواسية .فاألمر يشبه التحدث عن الكالب واألسود وحيوانات ابن
عرس والدببة والضباع ودببة الباندا وثعالب الماء جميعاً في حديث واحد ،فقط ألن جميعها من اللواحم .فمجموعات الخفافيش

طور
المختلفة تستخدم السونار بطرائق مختلفة بشكل جذري ،ويبدو أن جميعها قد "اخترعته" بشكل منفصل ومستقل ،تماماً كما ّ
البريطانيون واألمريكيون واأللمان الرادار بشكل مستقل .فال تستخدم كل الخفافيش تحديد الموقع بالصدى .فخفافيش الفاكهة

لديها بصر جيد ،وأغلبها يستخدم عيونه فقط لكي يجد طريقه .ولكن هناك نوع أو نوعين من خفافيش الفاكهة ،مثل خفافيش

روزيتاس
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( )Rousettusالقادرة على إيجاد طريقها في الظالم الدامس الذي تكون فيه العيون مهما بلغت من قوة عاجزة عن

الرؤيا .فهي تستخدم السونار ،ولكنه نوع أكثر بدائية من السونار الذي تستخدمه الخفافيش الصغيرة التي ألفناها في المناطق
المعتدلة .يقوم خفاش روزيتاس بقرقعة لسانه بصوت ٍ
عال وبإيقاع معين أثناء طيرانه ،ويقوم بتوجيه مساره بقياس الفاصل
الزمني بين كل قرقعة وصداها .نسبة كبيرة من قرقعات خفاش روزيتاس مسموعة بشكل واضح بالنسبة لنا (مما يجعلها من

حيث التعريف قرقعة صوتية بدالً من موجات فوق-صوتية :الفوق صوتية مماثلة تماماً للصوتية لكنها عالية جداً بحيث ال

يمكن للبشر سماعها).

نظرياً ،كلما كانت طبقة الصوت أعلى كلما كانت أفضل لدقة السونار .هذا يرجع ألن األصوات منخفضة الطبقة لها
موجات ذات طول موجي طويل بحيث ال يمكن التمييز بين األشياء المتقاربة من حيث الموقع .فإذاً مع تساوي كافة العوامل
األخرى ،فإن القذيفة تستخدم الصدى لتوجيه مسارها وسيكون األمثل لها أن تصدر أصواتاً ذات طبقة عالية .أغلب الخفافيش
تفعل ذلك ،فهي بالفعل تستخدم أصوات عالية الطبقة بشكل كبير جداً ،أعلى بكثير من قدرة البشر على السمع  -فوق صوتية.

فعلى العكس ،إن خفاش روزيتاس والذي يمكنه أن يرى بشكل جيد جداً ويستخدم أصوات غير معدلة ومنخفضة الطبقة نسبياً
ليقوم بقدر متواضع من تحديد الموقع باستخدام الصدى لدعم بصره الجيد ،فإن الخفافيش األصغر تبدو وكأنها آالت صدى

متطورة تقنياً بشكل كبير .ولديها عيون صغيرة ،والتي في أغلب األحيان ال ترى الكثير على األرجح .فهي تعيش في عالم من
األصداء ،وعلى األرجح أن أدمغتها قادرة على استخدام األصداء للقيام بشيء شبيه "برؤية" الصور ،على الرغم من أنه من شبه

المستحيل لنا "نتصور" ما قد تكون هذه الصور عليه .األصوات التي تصدرها ليست أعلى بقليل من قدرة البشر على السمع

فحسب ،مثل صفارة الكلب الفائقة .ففي أغلب الحاالت هي أعلى بكثير من أعلى طبقة سمعها أي بشري قط أو أي طبقة يمكن
أن يتخيلها أي بشري .من حسن الحظ أننا ال يمكننا أن نسمعها ،ألنها قوية بشكل كبير ولو أننا قادرين على سماعها فإنها

ستكون عالية بشكل يسبب الصمم ،ومن المستحيل النوم بسببها.
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نوع من خفافيش الفاكهة تُعرف باسم الثعالب المجنحة أيضاً ،وتنتشر في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وبعض جزر المحيط الهادي.

هذه الخفافيش تشبه طائرات تجسس ُمصغرة تعج باألجهزة المتطورة .وأدمغتها عبارة عن حزم ُمصغرة من السحر اإللكتروني

المضبوطة بدقة ،والمبرمجة بالنظام المتطور والمعقد الالزم لكي تقوم بفك شيفرة عالم األصداء في الوقت الحقيقي .إن وجوه

تلك الخفافيش غالباً ما تكون ممسوخة ألشكال شنيعة حيث تبدو قبيحة لنا حتى نراها على حقيقتها ،أدوات مصممة بشكل دقيق
للغاية لكي تطلق الموجات فوق الصوتية في االتجاهات المطلوبة.
على الرغم من أننا غير قادرين على سماع نبضات الموجات فوق الصوتية لهذه الخفافيش بشكل مباشر ،إال أنه يمكننا أن

نكون فكرة عما يحصل باستخدام آلة ترجمة أو ما نسميه "كاشف-الخفاش" .فهذا يتلقى النبضات عبر ميكروفون خاص
ّ
ق
ويحول كل نبضة إلى نقرة أو نغمة صوتية يمكننا سماعها عبر سماعات الرأس .إذا أخذنا "كاشف-
الصوتية،
فو
بالموجات
ّ
الخفاش" هذا إلى منطقة مفتوحة حيث يقتات الخفاش ،يمكننا سماع متى تصدر كل نبضة عن الخفاش ،على الرغم من أننا

لسنا قادرين على سماع "صوت" النبضة الفعلي .إذا كان الخفاش الذي نتحدث عنه من نوع مايوتس
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( )Myotisوهو أحد

الخفافيش الصغيرة البنية اللون وشائعة االنتشار ،فإننا وأثناء تجول الخفاش في مهمة روتينية له سنسمع عدداً هائالً من النقرات
بمعدل عشر نقرات في الثانية .وهذا المعدل يقارب تقريباً معدل جهاز التلكس ،أو رشاش من نوع برن.

يمكننا أن نفترض أن صورة العالم الموجودة لدى الخفاش يتم تحديثها  10مرات في الثانية .إن الصورة البصرية لدينا تبدو

وكأنها تتجدد بشكل مستمر طالما أن عيوننا مفتوحة .ويمكننا أن نرى ما يعني أن يكون لدينا صورة للعالم تتجدد بشكل متقطع

ط ِرَبة
صَ
باستخدام ُم ْ
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( )stroboscopeليالً .يحصل هذا األمر أحياناً في مالهي الديسكو ،وهو ينتج بعض اآلثار الدرامية.

فيبدو الشخص الذي يرقص وكأنه سلسلة متتالية من المواقف للتماثيل الثابتة .من الواضح أننا كلما زدنا من سرعة دوران

الجهاز كلما كانت الصورة التي نراها أقرب إلى الرؤية الطبيعية "المستمرة" .إن "عينات" الرؤية بواسطة المصطربة الذي يبلغ

تقريباً معدل  10عينات في الثانية والمماثل لمعدل البصر الطبيعي "المستمر" للخفاش في التجوال العادي للحصول على
األهداف العادية ،لكن هذا ليس كافي اللتقاط كرة أو حشرة.

فهذا معدل العينات لدى الخفاش في مهمة التجوال الروتينية .عندما يلتقط الخفاش البني الصغير وجود حشرة ويبدأ بالتحرك

ليدخل في مسار اعتراضي لها ،فإن معدل نقراته يرتفع بشكل كبير .لتصبح سرعة الخفاش عندما ُيطبق على الهدف المتحرك
أسرع من رشاش آلي ،لتصل ذروة سرعته إلى  200نبضة في الثانية .لنحاكي ذلك ،علينا أن نزيد من سرعة المصطربة لكي

تومض بسرعة معادلة لضعفي سرعة التيار الكهربائي الرئيسي والتي ال تالحظ في مصباح الفلورسنت .من الواضح ،أننا ال
نعاني من أي متاعب في أداء كل وظائفنا البصرية الطبيعية ،حتى لعب السكواتش أو تنس الطاولة في عالم من الرؤية تحدث
"نبضاته" بتردد عالي كهذا .لو تخيلنا أن أدمغة الخفافيش تبني العالم كصورة مشابهة لصورنا البصرية ،فإن معدل النبضات

لوحده كافي لكي يوحي أن الصورة الناجمة عن الصدى لدى الخفاش قد تكون بالحد األدنى ُمفصلة و"مستمرة" مثل الصورة
البصرية لدينا .بالطبع ،قد يكون هناك أسباب أخرى لكونها غير مفصلة مثل الصورة البصرية لدينا.
إذا كان الخفاش قاد اًر على رفع معدل العينات التي ترد إليه إلى  200نبضة في الثانية ،فلماذا ال يحافظ على هذا المعدل

طوال الوقت؟ بما أنه واضح أنه يملك "مقبض" للتحكم بمعدل النبضات "المصطربة" الخاصة به ،فلما ال يبقى دائماً على
15
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نوع من الخفافيش صغيرة الحجم والتي تُعرف أيضاً باسم الخفاش أكل الفئران
تُسمى أيض ًا المصباح الرعاش أو الستروبوسكوب ،وهي جهاز كهربائي يستعمل لقياس سرعة الدوران والتردد وأيضا الزمن الدوري لألجسام ذات

الحركة االهت اززية أو الدورانية أو النوسانية مثل النواس البسيط أو نواس ساعة الحائط.

السرعة األقصى ،محافظاً بالتالي على إدراكه للعالم بحالته األكثر دقة ،طوال الوقت ،لكي يتعامل مع أي طارئ؟ إن أحد

األسباب هو أن هذه المعدالت العالية من النبضات مناسبة فقط لألهداف القريبة .فإذا انطلقت النبضة بسرعة كبيرة في أعقاب
النبضة التي سبقتها ،فإنها سوف تتداخل مع صدى النبضة التي سبقتها والعائدة من هدف بعيد .وحتى لو لم يكن األمر كذلك،

فعلى األرجح أن هناك أسباب اقتصادية جيدة لعدم إبقاء معدل النبضات على السرعة القصوى طوال الوقت .ال بد أن إصدار

النبضات فوق الصوتية العالية مكلف ،مكلف من حيث الطاقة ،ومن حيث االهتراء واالستهالك للصوت واألذن ،وربما مكلف
من حيث وقت الحاسوب .فالدماغ الذي يعالج  200صدى مختلف في الثانية قد ال يجد أي سعة إضافية للتفكير حول أي
شيء أخر .بل من األرجح أن معدل النبضات الذي يبلغ  10نبضات بالثانية مكلف جداً ،لكنه ومع ذلك أقل تكلفة بكثير من

المعدل األقصى البالغ  200نبضة بالثانية .فإذا رفع خفاش منفرد معدل النبضات فإنه سوف يدفع تكلفة إضافية من الطاقة

والموارد األخرى ،ولكن ذلك لن يكون مبر اًر بزيادة دقة السونار .عندما يكون الشيء المتحرك الوحيد في المحيط المباشر هو

الخفاش بحد ذاته ،فإن العالم الظاهر متشابه بما فيه الكفاية في أعشار ثانية متتالية بحيث ال حاجة له بأخذ عينات بتواتر أعلى

من هذا .أما عندما يشتمل المحيط البارز على شيء متحرك آخر ،وخصوصاً إذا كانت حشرة طائرة تلف وتدور وتغوص لكي
تتخلص من مطاردها ،فإن المنفعة اإلضافية الناجمة من زيادة الخفاش لمعدل أخذ العينات تبرر بشكل كامل التكلفة الزائدة.

بالطبع إن اعتبارات التكلفة والمنفعة في هذا المقطع كلها مبنية على الظن ،لكن من شيه المؤكد أن شيئاً شبيهاً لهذا يحصل.
فعال فإنه سرعان ما يواجه مشكلة ناجمة عن الحاجة إلى إصدار
عندما يشرع المهندس في تصميم جهاز سونار أو رادار ّ
مجاال دائم
نبضات عالية بشكل كبير .يجب أن تكون صاخبة ألنه عندما يتم بث صوت ،تتطور واجهة الموجة باعتبارها
ً
لتوسع .وتتوزع شدة الصوت على كامل سطح المجال وبمعنى أخر تصبح "مخففة" .المساحة السطحية ألي كرة تتناسب مع
ا ّ
نصف القطر التربيعي .وبالتالي ،تتناقص شدة الصوت في أي نقطة معينة من سطح الكرة ،بالتناسب مع مربع البعد عن

مصدر الصوت وليس بالتناسب مع البعد عن مصدر الصوت (القطر) ،وذلك أثناء تقدم الجبهة الموجية وتضخم الكرة .هذا
يعني أن الصوت يصبح خافتاً بسرعة كبيرة ،فيما ينتقل بعيداً عن مصدره ،الذي هو الخفاش في هذه الحالة.
عندما يصطدم هذا الصوت المخفف بشيء ،كذبابة على سبيل المثال فإنه يرتد عنها .األن يقوم هذا الصوت المنعكس بدوره
باالنتشار بعيداً عن الذبابة في جبهة موجية كروية متوسعة .ولنفس السبب الذي يجعل الصوت األصلي يخفت ،فإن الصوت
المرتد يخفت متناسباً مع مربع المسافة بينه وبين الذبابة .فعندما يعود الصدى إلى الخفاش ،فإن االنخفاض في شدته يكون

كبي اًر جداً ،فهو ليس متناسباً م ع المسافة بين الذبابة والخفاش وال حتى مع مربع تلك المسافة ،بل هو متناسب مع مربع المربع
 أي مرفوعاً إلى القوة الرابعة للمسافة .هذا يعني أنه فعلياً خافت جداً جداً .من الممكن التغلب على هذه المشكلة بشكل جزئيإذا قام الخفاش بإصدار الصوت بطريقة معادلة للبوق المكبر للصوت ،ولكن هذا ينجح فقط إذا كان الخفاش يعلم مسبقاً اتجاه
هدفه .في أي حال ،فإذا كان الخفاش سيتلقى أي صدى معقول من هدف بعيد ،فإن الصوت الصادر عن الخفاش يجب أن

يكون عالياً جداً عندما يصدر عنه ،ويجب أن تكون األداة التي يستخدمها للكشف عن الصدى أي األذن ،حساسة لألصوات
الخافتة جداً ،اي األصداء .كما رأينا سابقاً ،إن صرخات الخفاش غالباً ما تكون عالي ًة جداً ،كما أن أذنيه حساسة جداً.
فاآلن ،هناك مشكلة ستواجه المهندس الذي يحاول تصميم آلة تشبه الخفاش .إذا كان الميكروفون أو األذن على تلك الدرجة
من الحساسية ،فإن هناك خطر شديد من أن يصيبه ضرر كبير بسبب نبضاته الصوتية العالية جداً والصادرة عنه .وليس
هناك من جدوى في حال تم محاربة المشكلة عن طريق جعل األصوات خافتة أكثر ،إلنه عندئذ ستكون األصداء العائدة خافتة

جداً أيضاً .وليس هناك من جدوى من محاربة ذلك عن طريق جعل الميكروفون (األذن) أكثر حساسية ،بما أن ذلك سوف

يجعلها فقط أكثر عرض ًة للضرر بسبب األصوات الصادرة على الرغم من أن هذه األصوات قد أصبحت أخفت نوعاً ما! إنها
معضلة مالزمة للفارق الكبير بين الصوت الصادر والصدى العائد ،فرق تفرضه قوانين الفيزياء بشكل حازم.
ما هي الحلول األخرى التي قد تخطر على بال المهندس؟ عندما اصطدم مصممو الرادار في الحرب العالمية الثانية بهذه
المشكلة ،وقعوا على حل لها ُس ٍمي برادار "اإلرسال/االستقبال" .صدرت إشارات الرادار بنبضات قوية جداً كما هو ضروري،
والتي كادت أن تؤذي الهوائيات عالية الحساسية (أو "قرون االستشعار" كما يسميها األمريكيون) فيما تنتظر عودة أصدائها

الخافتة .تقوم دارة "اإلرسال/االستقبال" بفصل الهوائيات المتلقية بشكل مؤقت تماماً قبل صدور النبضات الصادرة عن الرادار،
وتعيد تشغيلها مرة أخرى في الوقت المناسب لكي تتلقى الصدى.
لقد طورت الخفافيش تقنية تبديل "اإلرسال/االستقبال" منذ زمن طويل جداً ،على األرجح قبل ماليين السنين من نزول أسالفنا

عن األشجار .وهي تعمل بالشكل التالي .في أذني الخفاش كما في أذني اإلنسان ،ينتقل الصوت من غشاء الطبل إلى

الميكرفون ،أي الخاليا الحساسة للصوت بواسطة جسر مكون من ثالثة عظام غاية في الصغر ،والتي تسمى وبسبب أشكالها،
المطرقة والسندان والركاب .بالمناسبة ،إن تركيب وتعليق هذه العظام الثالثة مطابق تماماً للتصميم الذي قد يستخدمه مهندس

هاي-فاي
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( )hi-fiلكي يقوم بوظيفة "توافق المقاومة"
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( )impedance-matchingالضرورية ،ولكن لذلك حكاية أخرى.

ما يهم هنا أن بعض الخفافيش لديها عضالت متطورة جداً مرتبطة بكل من عظمتي الركاب والمطرقة .وعندما تنقبض هذه
العضالت فإن العظام ال تنقل الصوت بشكل فعال  -فاألمر كما لو أنك قمت بكتم الميكروفون بوضع إصبعك حيث يتم سد
الغشاء المهتز للميكرفون .الخفاش قادر على استخدام هذه العضالت ليوقف عمل إذنيه بشكل مؤقت .فالعضالت تنقبض تماماً
قبل أن يصدر الخفاش النبضات الصادرة عنه ،وبالتالي يوقف عمل األذنين لكي ال تتعرضا للضرر من النبضات العالية

الصادرة عنه .ثم تسترخي العضالت لكي تعود األذنين إلى حساسيتهما القصوى في الوقت المناسب لتلقي الصدى العائد
إليهما .يعمل نظام تبديل اإلرسال/االستقبال فقط في حال الحفاظ على دقة التوقيت بجزء من الثانية .إن الخفاش المسمى

تاداريدا
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( )Tadaridaقادر على التبديل بين انقباض واسترخاء عضالته بمعدل  50مرة في الثانية ،ليحافظ على تزامن تام

مع النبضات الفوق صوتية الشبيهة بالرشاش اآللي في سرعة انطالقها .هذا يشكل توقيت مذهل ،ومن الممكن مقارنته بحيلة
ذكية تم استخدامها في بعض الطائرات المقاتلة في الحرب العالمية األولى .فقد كانت مدافعها الرشاشة تطلق نيرانها "عبر"
المروحة األمامية ،فقد كان توقيت اإلطالق في تزامن تام من دوران المروحة لكي تمر الطلقات دوماً بين شفرات المروحة من
دون أن تصيبها أبداً.
المشكلة التالية التي قد تط أر على بال مهندسها هي كما يلي .إذا كان جهاز السونار يقيس مسافة البعد عن الهدف عن

طريق قياس مدة الصمت بين صدور الصوت وعودة صداه  -وهي الطريقة التي يبدو أن خفاش روزيتاس يستخدمها بالفعل -

فتبدو أن األصوات الصادرة يجب أن تكون قصيرة المدة ،بشكل نبضات متقطعة .يبقى الصوت طويل المدة مستم اًر في
17
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وهي اختصار لكلمتي " "High fidelityوالتي تستخدم عادة لإلشارة إلى ِإ َع َادةُ ِإ ْ ِ
ص ْو ٍت ُم ْستَْقَبل بجودة عالية.
صدار َ
أو "توفيق المعاوقة" وهي مصطلح يستخدم في مجال اإللكترونيات وتعني تصميم معاوقة الدخل من الحمل الكهربائي (أو معاوقة الخرج من

مصدر اإلشارة الخاصة به) لضمان نقل أكبر قدرة كهربية من مصدر اإلشارة إلى الحمل و /أو التقليل من انعكاسات هذه اإلشارة
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نوع من الخفافيش والذي ُيسمى أيض ًا الخفاش طليق الجناح.

الصدور عندما يعود صداه ،وحتى لو تم إخماده جزئياً بواسطة عضالت اإلرسال/االستقبال ،وبالتالي سوف يعيق اكتشاف
الصدى .مثالياً ،يبدو أن نبضات الخفاش ستكون قصيرة المدة الزمنية .ولكن كلما كانت مدة الصوت أقصر كلما كان من
الصعب جعله قوياً بما فيه الكفاية لكي ينتج صدى معتبر .يبدو أن قوانين الفيزياء قد فرضت علينا مرة أخرى عقبة مؤسفة.

هناك حالن قد يطرأن على أذهان مهندسينا البارعين ،وفي الواقع قد ط أر كل منهما على أذهان المهندسين عندما واجهوا هذه

المشكلة ذاتها ،ومرة أخرى في حالة الرادار المشابهة .واختيار أي حل مناسب أكثر من األخر ،يعتمد على أي األمرين التاليين

أكثر أهمية ،األول هو قياس المدى (أي ُبعد شيء ما عن األداة) والثاني هو قياس السرعة (أي سرعة الشيء بالمقارنة مع
المغرد".
األداة) .الحل األول هو ما ٌيعرف بين مهندسي الرادار "بالرادار
ّ
يمكننا النظر إلى إشارات الرادار على أنها مجموعة من النبضات ،ولكن لكل نبضة ما يسمى بالتردد الحامل .هذا يشابه

"الطبقة الصوتية" لنبضة صوتية أو فوق صوتية .كما رأينا ،فإن صرخات الخفاش لها معدل تكرار نبضات يبلغ العشرات أو
المئات من النبضات في الثانية .وكل واحدة من هذه النبضات لها تردد حامل يتراوح بين عشرات اآلالف ومئات اآلالف من

الدورات في الثانية .وبمعنى أخر ،فكل نبضة هي صرخة من طبقة عالية .وبشكل مشابه ،فكل نبضة من الرادار هي "صرخة"
المغرد هي ليس لديه تردد حامل ثابت خالل كل صرخة.
من أمواج الراديو ولها حامل عالي التردد .الخاصية المميزة للرادار
ّ
بل أن تردد الحامل يرتفع أو ينخفض بمقدار أوكتاف/ 20فاصل موسيقي تقريبا .إذا نظرنا إلى األمر من واجهة نظر المعادل
المغرد ،على
الصوتي ،فيمكننا أن نقول إن كل موجة صادرة عن الرادار يمكن النظر إليها كصفارة ذئب منقض .ميزات الرادار
ّ
النقيض من النبضات ثابتة الطبقة الصوتية ،هي على الشكل التالي .ال يهم إذا كانت التغريدة األصلية ما زالت مستمرة عند

عودة الصدى .فلن يتم الخلط بينهما .ذلك ألن الصدى الذي يتم اكتشافه في أي لحظة سيكون انعكاساً لجزء سابق من
التغريدة ،وسيكون له بالتالي طبقة صوتية مختلفة.

استغل البشر وهم مصممي الرادار هذه التقنية المبتكرة بشكل جيد جداً .هل هناك من دليل على أن الخفافيش قد "اكتشفتها"

أيضاً ،كما فعلوا مع نظام اإلرسال/االستقبال؟ حسناً ،في حقيقة األمر العديد من أنواع الخفافيش تصدر صرخات تنخفض عادة
بمقدار أوكتاف/فاصل موسيقي خالل كل صرخة .هذه الصرخات الشبيهة بصافرة الذئب وتعرف باسم التردد المتغير (.)FM
المغرد" .ولكن الدليل العلمي حتى اآلن يشير إلى أن الخفافيش
ويبدو انها بالضبط ما يحتاجه األمر الستغالل تقنية "الرادار
ّ
تستخدم هذه التقنية لمهمة أكثر حساسية من تمييز الصوت عن صداه ،وهي مهمة تمييز األصداء عن األصداء األخرى.
يعيش الخفاش في عالم من األصداء الناجمة عن األشياء القريبة واألشياء البعيدة واألشياء التي على كل المسافات المتوسطة.

وعليه ،أنه يميز هذه األصداء عن بعضها البعض .فإذا أصدر تغريدات تشبه صفارة الذئب والتي تعد منخفضة ،فإن تميز

األصداء عن بعضها البعض سيحصل بكل سالسة بفضل الطبقة الصوتية .عندما يعود الصدى المرتد عن الشيء البعيد إلى

الخفاش أخي اًر ،فإنه سيكون صدى "أقدم" من الصدى الذي يصل بنفس الوقت مرتداً عن شيء قريب .لذا سيكون له طبقة

صوتية أعلى .عندما يواجه الخفاش أصداء مرتدة عن عدة أشياء مختلفة ،يمكنه تطبيق القاعدة البسطة :الطبقة الصوتية

األعلى تعني شيئاً أبعد.
الفكرة الذكية الثانية التي قد تط أر على ذهن المهندس ،خصوصاً إذا ما كان مهتماً بقياس سرعة الهدف المتحرك ،هي
استغالل ما يدعوه الفيزيائيون بظاهرة/تأثير دوبلر .يمكن أن نسمي ذلك "بأثر ظاهرة اإلسعاف" ألن أكثر ظاهرة مألوفة له هو
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اسم يطلق على ثامن درجة في سلم موسيقى أو مقام ويسمى أيض ًا جواب القرار في علم الموسيقا

تحرك
االنخفاض المفاجئ لطبقة صوت صافرة سيارة اإلسعاف حينما تمر مسرعة بجانب المستمع .تحدث ظاهرة دوبلر كلما ّ

مصدر الصوت (أو الضوء أي نوع من أنواع الموجات) ومتلقي لذلك الصوت بشكل نسبي لبعضهما البعض .من األسهل

التفكير ،بأن مصدر الصوت ثابت وأن المتلقي له متحرك .افترض أن صافرة اإلنذار على سطح معمل تدوي بشكل مستمر،
على نغمة واحدة طوال الوقتُ .فيبث الصوت نحو الخارج على شكل سلسلة من الموجات .ال يمكن رؤية الموجات ألنها عبارة
متحدة المركز التي تنتشر نحو الخارج عندما
عن موجات من الضغط الهوائي .إن كان بإمكاننا رؤيتها فستكون شبيهة بالدوائر
ّ

نرمي حج اًر في منتصف بركة مائها راكد .تخيل أن مجموعة من الحجارة يتم رميها بتتالي سريع إلى منتصف البركة ،بحيث أن
الموجات تنتشر خارجاً من المنتصف بشكل مستمر .فإذا قمنا بربط قارب صغير من ألعاب األطفال في نقطة ثابتة من البركة،
فإن القارب سوف يهتز لألعلى واألسفل بشكل إيقاعي مع مرور الموجات أسفله .التردد الذي يهتز القارب به مكافئ لطبقة

الصوت .اآلن لنفترض أن القارب بدالً من أن يكون مربوطاً ،فإنه يتحرك عبر البركة ،في االتجاه العام للمركز الذي تنشأ
األمواج عنه .سيتسمر باالهتزاز لألعلى واألسفل ،فيما يصدم بجبهات األمواج المتتالية .ولكن اآلن ،إن التردد الذي تضرب به

األمواج سيكون أعلى ،بما أنه يتحرك نحو مصدر األمواج .فهو سيهتز لألعلى واألسفل بمعدل أعلى .من ناحية أخرى ،عندما
يمر عن مصدر األمواج ،ويبدأ بالحركة نحو الجهة األخرى ،فإن تردد اهت اززته لألعلى واألسفل سوف تنخفض كما هو واضح.
(ويفضل أن تكون صامتة) ومررنا عبر صافرة معمل تدوي ،فعندما نقترب
لنفس السبب ،إذا ركبنا على دراجة نارية سريعة ُ
من المعمل سوف تزداد طبقة الصوت :وستلتقط أذاننا في الواقع األمواج بسرعة أكبر مما لو كنا جالسين بال حراك .وبنفس
المنطق ،عندما تعبر دراجتنا المعمل وتبدأ بالحركة بعيداً عنه فإن طبقة الصوت سوف تنخفض .فإذا توقفنا عن الحركة فسوف
نسمع طبقة صوت الصافرة كما هي عليه في الواقع ،أي طبقة متوسطة بين الطبقتين التي تعرضنا للتأثير بسبب ظاهرة دوبلر.
ويتبع ذلك ،لو كنا نعلم طبقة صوت الصافرة الفعلية ،فمن الممكن نظرياً حساب السرعة التي نتحرك فيها نحوها أو بعيداً عنها
وبكل بساطة عن طريق اإلصغاء إلى الطبقة الظاهرة ومقارنتها مع الطبقة الصوتية المعروفة بأنها "الحقيقية".

يطبق المبدأ ذاته عندما يكون مصدر الصوت متحركاً والمستمع ثابتاً .ولهذا السبب ،فإنه ينطبق على سيارات اإلسعاف.
ويقال ال يكاد أن يصدق كريستيان دوبلر نفسه بأنه برهن هذا األثر عن طريق استئجار فرقة نحاسية لتعزف من فوق عربة
ُ
قطار مفتوحة فيما تندفع عبر جمهوره المندهشين .إن الحركة النسبية هي ما يهم ،وبحسب مبدأ دوبلر فليس هناك من فرق
سواء كان مصدر الصوت يتحرك بالنسب ة لألذن ،أو إذا كانت األذن تتحرك بالنسبة لمصدر الصوت .إذا مر قطاران يتحركان
باتجاهين متعاكسين وبسرعة  125ميل في الساعة بجانب بعضهما البعض ،فإن الراكب على القطار األول سوف يسمع صافرة
القطار الثاني فيما تنخفض عبر أثر درامي وفق ظاهرة دوبلر ،بما أن السرعة النسبية هي  250ميل في الساعة.
يستخدم تأثير دوبلر في كمائن السرعة الرادارية ،التي تستخدمها الشرطة لتحديد سرعة السائقين .تقوم أداة ثابتة ببث إشارات
الرادار أسفل الطريق .ترتد موجات الرادار عن السيارات التي تقترب ويتم تسجيلها من قبل الجهاز المتلقي .كلما كانت سرعة

السيارة أكبر ،كلما كان ألثر دوبلر التردد أعلى .إذا قارنا التردد الخارج مع تردد الصدى العائد من الشرطة ،أو باألحرى أداتهم
اآللية ،يمكننا حساب سرعة كل سيارة .إذا كان بإمكان الشرطة استغالل هذه التقنية لقياس سرعة أشرار الطريق ،فهل نجرؤ
على تأمل أن الخفافيش تستخدمها لقياس سرعة الحشرة الفريسة؟
الجواب هو نعم .فقد ُعرف عن الخفافيش الصغيرة المسماة باسم خفافيش حدوة الحصان أنها تصدر صيحات طويلة ذات
طبقة ثابتة بدالً من النقرات المتقطعة أو صافرة الذئب المتهابطة .وعندما أقول طويلة ،أعني طويلة بمعايير الخفاش .تستمر

هذه "الصيحات" ألقل من ِعشر الثانية .وهناك غالباً "صافرة ذئب" متصلة بنهاية كل صيحة ،كما سوف نرى .أوالً ،تخيل أن
خفاش حدوة حصان يصدر همهمة مستمرة فوق صوتية فيما يطير بسرعة نحو شيء ثابت مثل شجرة .سوف تصطدم الجبهة
الموجية أوالً بالشجرة بمعدل متسارع بسبب حركة الخفاش نحو الشجرة .إذا أخفينا ميكروفوناً في الشجرة ،فإنه سوف "يسمع"
الصوت وقد تمت إزاحته بظاهرة دوبلر 21نحو األعلى بسبب حركة الخفاش .ليس هناك من ميكروفون في الشجرة ولكن الصدى

الذي يرتد من الشجرة سيكون متجهاً وفق ظاهرة دوبلر نحو األعلى من حيث طبقة الصوت بهذه الطريقة .اآلن ،فيما تتدفق
الجبهات الموجية العائدة من الشجرة إلى الخفاش الذي يقترب منها وما يزال يتحرك بسرعة نحوها .لذلك هناك تأثير دوبلر
إضافي متجه نحو األعلى في إدراك الخفاش لطبقة صوت الصدى .تؤدي حركة الخفاش إلى نوع من تأثير دوبلر المضاعف،

مؤشر دقيقاً على سرعة الخفاش بالنسبة للشجرة .بمقارنة طبقة الصوت الخاصة بصرخته مع طبقة صوت
الذي يكون مقداره
اً
الصدى العائد ،سيكون الخفاش بالتالي (أو باألحرى الحاسوب الذي يحمله في دماغه) قاد اًر نظرياً على حساب سرعة حركته
نحو الشجرة .لن يؤدي هذا إلى معرفة الخفاش كم تبعد الشجرة عنه ولكنه على الرغم من ذلك قد يعطي معلومة مفيدة جداً.

إذا لم يكن الشيء الذي يعكس الصدى شجرةً ثابت ًة بل حشرة متحركة ،فإن عواقب ظاهرة دوبلر ستكون أكثر تعقيداً ،لكن
الخفاش سيكون قاد اًر على حساب سرعة الحركة النسبية بينه وبين الهدف ،وهو بكل وضوح المعلومات المناسبة لنظام
الصواريخ الموجهة المتطورة الذي يحتاجه الخفاش الصياد .في الواقع ،تقوم بعض الخفافيش بخدعة مثيرة لالهتمام أكثر من

بساطة إصدار صيحات ذات طبقة ثابتة وقياس طبقة الصدى العائد .فهم يقومون بتعديل طبقة صوت الصيحات الصدارة
عنهم ،بطريقة تحافظ على طبقة صوت الصدى ثابتة بعد أن تتعرض لتأثير دوبلر .حينما يتحرك أحد الخفافيش مسرعاً نحو
حشرة ،فإن طبقة صوت صرخاته تتغير بشكل مستمر ،لتبحث بشكل دائم عن الطبقة الصوتية المناسبة تماماً للحفاظ على
طبقة صوت ثابتة لألصداء العائدة .تحافظ هذه الحيلة المبتكرة على األصداء في الطبقة الصوتية التي تكون عندها أذان

الخفاش في حساسيتها القصوى  -وهو شيء مهم بما أن األصداء تكون خافتة جداً .فيمكنها الحصول على المعلومات

الضرورية من حسابات دوبلر الخاصة بهم ،عن طريق مراقبة طبقة الصوت التي يجب عليهم إصدار صيحاتهم بها لكي يحققوا

الصدى ذو الط بقة الصوتية الثابتة .ال أعلم ما إذا كانت األجهزة التي يصنعها البشر ،مثل الرادار أو السونار تستخدم هذه
الحيلة البارعة .ولكن ،اعتماداً على مبدأ أن أغلب األفكار الذكية في هذا المجال تبدو وكأنها قد تم تطويرها من قبل الخفافيش

أوالً ،ال أمانع في المراهنة على أن الجواب هو نعم.

ال يسعنا إال توقع أن هاتين التقنيتين المختلفتين ،تقنية ظاهرة دوبلر وتقنية "الرادار المغرد" ،ستكونان مفيدتين ألهداف
خاصة مختلفة .لدى بعض مجموعات الخفافيش إحدى هذه التقنية والبعض اآلخر لديه التقنيتين .ويبدو أن بعض المجموعات

تحاول االستفادة من الحد األقصى من كال التقنيتين ،بإلحاق "صافرة ذئب" متغيرة التردد إلى نهاية (وأحياناً بداية) "صيحة"
طويلة ذات تردد ثابت .هناك خدعة أخرى مثيرة لالهتمام لدى خفاش حدوة الحصان وهي تحريك الطيات الخارجية ألذانهم.

على عكس الخفافيش األخرى ،فإن خفافيش حدوة الحصان تحرك الطيات الخارجية لألذن بشكل خفقات سريعة لألمام والخلف.
ومن الممكن ،تصور أن هذه الحركة السريعة اإلضافية لسطح السمع بالنسبة للهدف تسبب تعديالت مفيدة في ظاهرة دوبلر،

تزود الخفاش بمعلومات إضافية .عندما ترفرف األذن باتجاه الهدف ،فإن السرعة الظاهرية للحركة نحو
تعديالت من شأنها أن ّ
 21تُعرف أيض ًا بظاهرة دوبلر أو تأثير دوبلر وهي تغير ظاهري للتردد أو الطول الموجي لألمواج عندما ترصد من قبل مراقب متحرك بالنسبة
للمصدر الموجي.

الهدف تزداد .وعندما ترفرف بعيداً عن الهدف ،يحصل العكس" .يعلم" دماغ الخفاش اتجاه رفرفة كل أذن ،ومن حيث المبدأ هو
قادر على القيام بالحسابات الضرورية الستغالل هذه المعلومة.

من الممكن ،أن تكون المشكلة األصعب التي يواجهها الخفاش هي خطر "التشويش" غير المتعمد الناجم عن صيحات
الخفافيش األخرى .وجدت التجارب البشرية وبشكل مثير للدهشة أنه من الصعب جداً تحويل الخفافيش عن مسارها عن طريق
تشغيل موجات فوق صوتية عالية وتوجيهها على الخفافيش .ولعله من الممكن أن يتنبأ المرء بذلك عن طريق التبصر .ال بد أن
الخفافيش تغلبت على مشكلة التشويش منذ زمن طويل .وتأوي العديد من أنواع الخفافيش في تجمعات هائلة ضمن كهوف ال بد

أن فيها جلبة هائلة من الموجات فوق الصوتية وأصدائها ،ومع ذلك فإن الخفافيش تطير بسرعة في أرجاء الكهف ،متجنبة
الجدران وبعضها البعض في الظالم الدامس .كيف يمكن لخفاش أن يتتبع مسار صداه الخاص به ،من دون أن تضلله أصداء

الخفافيش األخرى؟ الحل األولى الذي قد يط أر على بال مهندس هو تشفير التردد بطريقة ما :قد يكون لكل خفاش تردده الخاص
به تماماً مثل محطات الراديو المنفصلة .قد يحصل هذا لمدى ما ،ولكنه ال يشكل القصة كلها بأية حال.
الطريقة التي تتفادى بها الخفافيش التشويش الناجم عن الخفافيش األخرى ليست مفهومة تماماً ،لكن هناك دليل مثير

فعال إذا
لالهتمام تقدمه التجارب التي سعت إلى تحويل الخفافيش عن مسارها .فقد اُكتشف أنه بإمكاننا خداع الخفاش بشكل ّ
قمنا بتشغيل صوت صرخاته الخاصة به مع التأخير الصناعي .بكلمات أخرى ،إعطائهم أصداء مزيفة لصرخاتهم .من الممكن،

عن طريق التحكم الدقيق بالجهاز اإللكتروني الذي يؤخر الصدى المزيف ،جعل الخفافيش تحاول الهبوط على حافة "الوهمية".

أفترض بالنسبة للخفاش ،أن األمر مماثل للنظر إلى العالم عبر عدسة.
يبدو أن الخفافيش قد تستخدم شيئاً يمكننا أن نسميه "مصفاة الغرابة" .فكل صدى متتالي من الصرخات الصدارة عن الخفاش

تنتج صورة منطقية للعالم ضمن إطار الصورة السابقة للعالم الذي بناه الخفاش من األصداء السابقة .فإذا سمع دماغ الخفاش

صدى لصرخة خفاش آخر ،وحاول إدخاله إلى صورة العالم التي بناها سابقاً ،فلن تكون منطقية .فسيبدو األمر ،كما لو أن

األشياء في العالم قد قفزت فجأة باتجاهات متعددة وعشوائية .واألشياء في العالم الحقيقي ال تتصرف بهذه الطريقة المجنونة ،لذا

يمكن للدماغ بكل طمأنينة أن يصفي بعيداً هذا الصدى الظاهري كضجيج من الخلفية .إذا قامت التجربة البشرية بتغذية
الخفاش "بأصداء" مؤخرة أو مسرعة إصطناعياً لصرخات الخفاش نفسه ،فإن األصداء المزيفة ستكون منطقية ضمن إطار
صورة العالم التي بناها الخفاش مسبقاً .وتقبل األصداء المزيفة لتعبر عبر مصفاة الغرابة ألنها ممكنة ضمن إطار األصداء
السابقة .وهي تجعل األشياء تبدو قد تحركت من مكانها بمقدار ضئيل ،وهو أمر من الممكن توقعه من األشياء في العالم

الحقيقي .يستند دماغ الخفاش إلى افتراض أن العالم الذي يتصوره بناء على أي نبضة من نبضات الصدى سيكون إما نفس
العالم الذي تم تصوره بناء على نبضات سابقة ،أو أنه سيكون مختلفاً بشكل ضئيل :فالحشرة التي يتعقبها ربما تحركت قليالً،

على سبيل المثال.

ثمة ورقة بحث مشهورة للفيلسوف توماس ناجل تدعى "ماذا يشبه أن يكون المرء خفاشاً؟" .ال تتحدث الورقة فعلياً عن
الخفافيش بقدر ما تتحدث عن المعضلة الفلسفية لتخيل ما "يشبهه" األمر أن نكون أي شيء بخالف ما نحن عليه .ولكن
السبب في أن الخفاش هو المثال المستخدم من قبل الفيلسوف ،هو افتراض أن تجربة تحديد الموقع باستخدام الصدى التي

يستخدمها الخفاش هي بالتحديد غريبة ومختلفة عن تجربتنا الخاصة بنا في تحديد الموقع .فإذا أردت مشاركة تجربة الخفاش،

فمن المؤكد أن الدخول إلى كهف والصراخ أو قرع ملعقتين ببعضهما البعض ،وحساب الوقت الذي يستغرقه الصدى ليعود إليك

بشكل واعي وحساب بعد الجدار عنك من خالل ذلك ،سيكون بالتأكيد أم اًر مضلالً جداً.

فذلك ال يشبه ما يكون عليه الخفاش إال بنفس القدر الذي يشبه فيه ما يلي صورة جيدة لرؤية األلوان :استخدم آلة لقياس

طول موجة الضوء التي تدخل عينك :إذا كان طويل ًة فأنت ترى اللون األحمر وإذا كان قصيرًة فأنت ترى اللون األزرق أو
البنفسجي .ويتفق أنه من الحقائق الفيزيائية أن الضوء الذي نسميه أحم اًر له طول موجة أطول من الضوء الذي نسميه أزرقاً.
األطوال الموجية تنبه الخاليا الضوئية الحساسة للون األحمر وتلك الحساسة للون األزرق الموجودة في الشبكية .لكن ليس هناك
أي أثر من مفهوم الطول الموجي في إحساسنا الذاتي باأللوان .ال شيء حول "ما يشبه األمر" أن نرى اللون األزرق أو األحمر

عادة غير مهم) ،علينا فقط أن نتذكر ذلك ،أو
يخبرنا أياً من هذين الضوئين لديه طول موجة أكبر .إذا كان األمر مهماً (وهو
ً
(كما أفعل دائماً) نبحث عن الموضوع في كتاب .وبشكل مشابه فإن الخفاش يدرك موقع حشرة من دون أن يستخدم ما نسميه

الصدى .لكن الخفاش بالتأكيد ال يفكر ضمن إطار تأخر الصدى عندما يدرك موقع حشرة ،أكثر مما نفكر نحن ضمن إطار

طول الموجات عندما ندرك اللون األزرق أو األحمر.

بالفعل ،إن كنت مرغماً على محاولة المستحيل وتخيل ما يشبه األمر أن أكون خفاشاً ،فأظن أن تحديد الموقع باستخدام
الصدى بالنسبة لهم سيكون شبيهاً ب الرؤية بالنسبة لنا .ونحن حيوانات مبصرة بشكل كامل لدرجة أنه من الصعب علينا إدراك

معقدة .األشياء "هناك بالخارج" ،ونظن أننا "نراها" هناك بالخارج .لكنني أظن أن إدراكنا هو في الواقع نموذج
كم هي الرؤية
ً
حاسوبي متطور في الدماغ ،مبني على أساس المعلومات التي ترد من الخارج ،ولكن يتم تحويلها في الرأس إلى شكل من
المعلومات من الممكن استعماله .األطوال الموجية المختلفة في الضوء الموجود في الخارج يتم ترميزها باختالفات "لونية" في

نموذج الحاسوب موجود في الرأس .يتم ترميز األشكال والخواص األخرى بطريقة مشابهة ،أي ترمز لشكل من المالئم لنا

التعامل معه .حاسة الرؤية بالنسبة لنا مختلفة جداً عن حاسة السمع ،لكن هذا ال يمكن أن يكون نتيجة مباشرة لالختالف

الفيزيائي بين الضوء والصوت .فكل من الضوء والصوت في نهاية األمر يتم ترجمتهما من قبل عضو حاسة المتلقي إلى النوع

نفسه من النبضات العصبية .من المستحيل تمييز النبضة العصبية اعتماداً على خواصها الفيزيائية ،ما إذا كانت تنقل معلومات
حول الضوء أو حول الصوت أو حول الرائحة .السبب وراء كون حاسة الرؤية مختلفة كثي اًر عن حاسة السمع وحاسة الشم هي
أن الدماغ يجد من المالئم استخدام أنواع مختلفة من النماذج الداخلية للعالم البصري وعالم األصوات وعالم الروائح .وألننا

نستخدم داخلياً معلوماتنا البصرية ومعلوماتنا الصوتية بطرق مختلفة وألغراض مختلفة فإن حاستي البصر والسمع مختلفتان
بهذا الشكل الكبير .وليس ذلك ناجم بشكل مباشر عن االختالفات الفيزيائية بين الصوت والضوء.

لكن الخفاش يستخدم معلوماته الصوتية للهدف نفسه تقريباً الذي نستخدم من أجله معلوماتنا البصرية .فهو يستخدم الصوت

لكي يدرك ويحدث بصورة مستمرة إدراكه لمواقع األشياء في المكان ثالثي األبعاد ،تماماً كما نستخدم الضوء .وبالتالي ،فإن نوع

نموذج الحاسوب الداخلي الذي ي حتاجه لذلك ،هو نوع مناسب للتمثيل الداخلي للمواقع المتغيرة لألشياء في المكان ثالثي

األبعاد .النقطة التي أطرحها هي أن الشكل الذي تأخذه تجربة الحيوان الذاتية ستكون ملكاً للنموذج الحاسوب الداخلي .وذلك
النموذج سيكون مصمماً في التطور لمالئمته في التمثيل الداخلي المفيد ،بغض النظر عن المحرض الفيزيائي الذي يأتي إليه

من الخارج .نحن والخفافيش نحتاج النوع نفسه من النموذج الداخلي لتمثيل مواقع األشياء في المكان ثالثي األبعاد .وحقيقة أن

الخفافيش تبني نماذجها الداخلية بمساعدة الصدى ،في حين أننا نبني نماذجنا بمساعدة الضوء هي ليست ذات صلة.
فالمعلومات الخارجية بكل األحوال تتم ترجمتها إلى النوع نفسه من النبضات العصبية في طريقها إلى الدماغ.
وبالتالي فإن ما أخمنه هو أن الخفافيش "ترى" بنفس الطريقة التي نرى بها تقريباً ،حتى ولو كان الوسيط الفيزيائي الذي تتم
عبره ترجمة العالم "الخارجي" إلى نبضات عصبية مختلفاً لهذه الدرجة  -أي موجات فوق صوتية بدالً من الضوء .وربما

تستخدم الخفافيش اإلحساس الذي نسميه اللون ألهدافهم الخاصة حتى ،لكي تمثل االختالف في العالم الخارجي والذي ليس
لديه أي عالقة بفيزياء طول الموجة ،ولكن بالنسبة للخفاش يلعب دو اًر وظيفياً شبيه بالدور الذي تلعبه األلوان بالنسبة لنا .ولعل
سطح جسم ذكر الخفاش منسوج بطريقة بارعة بحيث أن األصداء التي ترتد عنه يتم إدراكها من قبل أنثى الخفاش بتلوين رائع،
لكي يشكل المعادل الصوتي لريش التزاوج لدى طيور الجنة .وال أعني هذا كمجرد استعارة غامضة .من الممكن أن اإلحساس
الذاتي الذي تختبره أنثى الخفاش عندما تدرك ذك اًر هو حقاً على سبيل المثال أحمر ناصع :نفس اإلحساس الذي أختبره عندما
أرى طائر الفالمنغو .أو على األقل ،فإن إحساس أنثى الخفاش بشريكها قد ال يكون مختلف ًا عن إحساسي البصري بطائر

الفالمنغو ،أكثر مما يكون إحساسي البصري بطائر الفالمنغو مختلف عن إحساس طائر الفالمنغو البصري بطائر فالمنغو
أخر.
يروي دونالد غريفين قصة ما حدث عندما قام هو وزميله روبرت غاالمبوس بإخبار مؤتمر من علماء الحيوان المندهشين
للمرة األولى في عام  1940عن اكتشافهم لحقائق استخدام الخفافيش لتحديد الموقع باستخدام الصدى .فقد أحس أحد العلماء
البارزين بشك مهين حتى أنه
وهزه متذم اًر من أننا ال يمكن أن نكون حقاً نعني مثل هذه الفكرة الشائنة .فالرادار والسونار كانا ما ي ازالن تطورات تقنية عسكرية
أمسك بغاالمبوس من كتفيه ّ
شديدة السرية ،وفكرة أن الخفافيش قد تكون قادرة على القيام بشيء مشابه ولو بأدنى حد ألخر انتصارات الهندسة اإللكترونية كانت صادمة ألغلب الناس ليس

كشيء غير معقول فحسب بل كشيء منفر عاطفياً.

ومن السهل التعاطف مع المشكك البارز .فهناك شيء إنساني جداً في تردده في التصديق .وهذا هو واقع القول :اإلنسان هو

بالضبط ما هو عليه .واألمر بالضبط بسبب عدم قدرة حواسنا اإلنسانية على القيام بما تقوم به الخفافيش فنجد األمر صعب

التصديق .ألنه يمكننا فقط فهم األمر على مستوى األدوات االصطناعية ،والحسابات الرياضية على الورق ،فنجد أنه من

الصعب تخيل قيام حيوان صغير بذلك في دماغه .ومع ذلك فإن الحسابات الرياضية الضرورية لشرح مبادئ البصر على نفس

الدرجة تماماً من التعقيد والصعوبة ،ولم يجد أحد قط صعوبة في تصديق قدرة الحيوانات على الرؤية .والسبب وراء هذا المعيار
المزدوج في تشكيكنا ،هو وبكل بساطة أننا قادرون على الرؤية وغير قادرين على تحديد الموقع باستخدام الصدى.

يمكنني تخيل عالم أخر ما ،حيث ُيعقد مؤتمر من مجموعة مثقفة وعمياء تماماً من المخلوقات الشبيهة بالخفافيش ،والتي
يصيبها الوجوم عندما يتم إخبارها أن مجموعة من الحيوانات التي تسمى البشر والتي لديها في الواقع القدرة على استخدام

األشعة غير الصوتية المكتشفة حديثاً والمسماة "الضوء" ،والتي ما تزال تحت تطوير عسكري عالي السرية ،لكي تتنقل من مكان
آلخر .هؤالء البشر ذو القدرات المتواضعة هم تقريباً مصابون بالصمم الكلي (حسناً ،في واقع األمر يمكنهم السمع بشكل ما
ويمكنهم حتى إصدار بعض الدمدمات البطيئة جداً والعميقة ،ولكنهم يستخدمون هذه األصوات فقط ألهداف بدائية مثل
التواصل مع بعضهم البعض؛ وال يبدو أنهم قادرون على استخدام تلك األصوات الكتشاف وجود حتى أكثر األشياء ضخامة).

لكنهم بدالً من ذلك ،يمتلكون أعضاء متخصصة جداً تدعى "العيون" الستغالل أشعة "الضوء" .الشمس هي المصدر الرئيسي

ألشعة الضوء ،ومن الملفت للنظر أن البشر تمكنوا من استخدام األصداء المعقدة التي تنعكس عن األشياء عندما تسقط أشعة
الشمس عليها .لديهم جهاز مبتكر يدعى "عدسة" ،والذي يبدو أن شكله محسوب رياضياً لكي يتمكن من كسر هذه األشعة
الصامتة بطريقة يتم بها رسم خريطة مطابقة واحد-لواحد بدقة ،ما بين األشياء الموجودة في العالم و"صورتها" على طبقة من
الخاليا التي تدعى "الشبكية" .هذه الخاليا الشبكية قادرة بطريقة غامضة ما ،على تحويل الضوء إلى شيء "مسموع" (كما يمكننا
أن نقول) وتقوم بنقل هذه المعلومات إلى الدماغ .وقد أظهر علماء الرياضيات أنه من الممكن نظرياً ،عبر القيام بالحسابات

الصحيحة شديدة التعقيد ،أن يقوم المرء بالمالحة عبر العالم باستخدام أشعة الضوء هذه ،تماماً بنفس الفعالية التي يمكن بها
للمرء أن يقوم بها بالطريقة العادية باستخدام الموجات فوق الصوتية  -وببعض األوجه قد يكون أكثر فعالية! ولكن من كان

يظن أن بشرياً متواضعاً قادر على القيام بهذه الحسابات؟

إن السمع عبر الصدى لدى الخفافيش هو واحد فقط من آالف األمثلة التي كان بإمكاني استخدامها ألبرهن على فكرة
صممت من قبل عالم فيزياء أو مهندس مثقف نظرياً ومحنك عملياً ،لكن
التصميم الجيد .تُشكل الحيوانات مظه اًر يوحي بأنها قد ُ
ما من شيء يدل على أن الخفافيش بحد ذاتها تعلم أو تفهم النظرية بنفس المعنى الذي يفهمها به فيزيائي ما .يجب التفكير

بالخفاش كمعادل ألداة كمين السرعة التي تستخدمها الشرطة ،وليس كمعادل للشخص الذي صمم تلك األداة .مصمم رادار

قياس السرعة الذي تستخدمه الشرطة فهم نظرية أثر دوبلر ،وعبر عن هذا الفهم بصيغة معادالت رياضيات مكتوبة بشكل

واضح على الورق .فالمصمم ُمدمج في تصميم األداة ،لكن األداة بحد ذاتها ال تفهم آلية عملها .تحتوي األداة على مكونات
إل كترونية ،والموصلة بطريقة تجعلها تقوم بشكل أوتوماتيكي بمقارنة ترددين من ترددات الرادار وتحويل النتيجة إلى وحدات

مالئمة  -أي ميل في الساعة .ونظام الحساب المستخدم معقد ،لكنه ضمن حدود قدرات صندوق صغير من المكونات
اإللكترونية الحديثة الموصولة ببعضها البعض بطريقة صحيحة .بالطبع ،فإن دماغاً واعياً قد قام بعمليات التوصيل (أو على
األقل صمم مخطط التوصيل) ،ولكن ال يوجد أي دماغ واعي ُمشارك في كيفية عمل الصندوق لحظة بلحظة.

تحضرنا خبرتنا بالتكنولوجيا اإللكترونية لتقبل فكرة أن اآللة غير الواعية قادرة على التصرف كما لو أنها تفهم األفكار

الرياضية المعقدة .وهذه الفكرة قابلة للنقل إلى ما تفعله اآللة الحية .فالخفاش آلة ،وإليكترونياتها الداخلية موصولة بحيث
عضالت جناحه تجعله ينقض على الحشرات ،بشكل يشابه انقضاض نظام صواريخ موجه غير واعي على هدفه .حتى اآلن،

ما توصلنا إليه بالحدس ومستمداً من التكنولوجيا صحيح .لكن خبرتنا في التكنولوجيا تحضرنا أيضاً لنرى دماغ مصمم واع
وهادف في تكوين اآللة المتطور .وهذا الحدس الثاني خاطئ في حالة اآللة الحية .ففي حالة اآللة الحية ،فإن "المصمم" هو

االصطفاء الطبيعي غير الواعي ،صانع الساعات األعمى.
آمل أن يكون القارئ قد أصابه الورع كما أصابني وكما أصاب ويليام بالي من قراءة قصص الخفاش هذه .فإن هدفي من

ناحية واحدة مطابقاً لهدف بالي .ال أريد للقارئ أن يقلل من أهمية عمل الطبيعة االستثنائي والمشاكل التي نواجهها في تفسيره.

تحديد الموقع باستخدام الصدى لدى الخفاش على الرغم لم تكن معروفة في زمن بالي ،كان سيخدم هدفه تماماً كما أي من

أمثلته .وقد برهن بالي على حجته بقوة عند طريق مضاعفة أمثلته .فمر عبر الجسد كله من الرأس إلى أخمص القدم ،ليظهر

كيف أن كل جزء وكل تفصيل بسيط مشابه لداخل ساعة مصممة بشكل جميل .أود أن أحذو حذوه بعدة طرق ،ألن هناك
قصص رائعة لنرويها وأنا أحب رواية القصص .لكن ما من داع لمضاعفة األمثلة .فمثال أو مثالين سيفيان بالغرض .الفرضية
التي يمكنها تفسير المالحة لدى الخفاش هي مرشح مناسب لتفسير كل شيء في عالم الحياة ،وإذا كان تفسير بالي ألي من

أمثلته غير صحيح فال يمكننا جعله صحيحاً بمضاعفة األمثلة .كانت فرضيته هي أن الساعات الحية قد تم تصميمها وبناؤها

حرفياً من قبل صانع ساعات خبير .وفرضيتنا الحديثة هي أن ذلك العمل قد قام به االصطفاء الطبيعي ضمن مراحل تطورية

تدريجية.

في هذه األيام ،إن علماء الالهوت غير صريحين تماماً مثل بالي .فهم ال يشيرون إلى اآلالت المعقدة الحية ويقولون إنها

بديهي ًا مصممة من قبل خالق ،مثل الساعة .لكن هناك ميل لإلشارة لهم والقول "إنه من المستحيل تصديق" أن هذا القدر من
التعقيد أو هذا القدر من الكمال قد تطور نتيجة لالصطفاء الطبيعي .أينما قرأت مالحظة كتلك ،فأشعر دائماً أنه على كتابة
"تكلم عن نفسك" على الحاشية .هناك العديد من األمثلة (لقد عددت  35مثاالً في فصل واحد) في كتاب جديد اسمه احتمالية

اإلله كتبه أسقف برمنجهام هيو مونتيفيور .سوف أستخدم هذا الكتاب في كل أمثلتي الموجودة في تتمة هذا الفصل ،ألنه

محاولة صادقة ونزيهة من قبل كاتب متعلم وطيب السمعة لجعل الالهوت الطبيعي مواكباً للطبيعة .عندما أقول نزيهة فأنا أعني
نزيهة .على عكس بعض زمالئه الالهوتيين ،فإن األسقف مونتيفيور ليس خائفاً من التصريح بأن السؤال عما إذا كان اإلله
موجوداً أم ال هو موضوع محسوم لكونه حقيقة .فهو ال يستخدم أسلوب التهرب المراوغ كالذين يقولون أن" :المسيحية هي طريق

حياة .السؤال عن وجود اإلله منتهي :إنه سراب خلقه وهم الواقعية" .أجزاء من كتابه تتحدث عن الفيزياء والكونيات ،وإني لست

وددت لو أنه
كفؤاً لكي أعلق على هذه األجزاء سوى أنني الحظت وعلى ما يبدو قد استخدم فيزيائيين أصليين كمراجع له .وكم ّ
قام بالمثل في األجزاء التي تتحدث عن علم األحياء .لسوء الحظ فقد اختار االعتماد على أعمال آرثر كويستلر ،وفريد هويل،

وجوردون راتراي-تايلور وكارل بوبر! يؤمن األسقف بالتطور ،لكنه غير قادر على تصديق أن االصطفاء الطبيعي هو تفسير
مالئم للمسار الذي أخذه التطور (وذلك يعود جزئياً ألن األسقف مثل العديد من األخرين ،ولألسف يسيء فهم االصطفاء
الطبيعي ويظن أنه "عشوائي" و"بال معنى").

وكثي اًر ما يستخدم ما يمكن تسميته المناقشة من منظور الشك الشخصي .في سياق أحد الفصول نجد العبارات التالية،

وضمن هذا الترتيب:

 ...ال يبدو أن هناك أي تفسير على األسس الداروينية  ...ليس من السهل تفسير  ...من الصعب فهم  ...ليس من السهل فهم  ...ومن الصعب بنفس القدر

تفسير  ...ال أجد من السهل على استيعاب  ...ال أجد من السهل رؤية  ...أجد من الصعب فهم  ...ال يبدو من السهل تفسير  ...ال يمكنني أن أرى كيف ...
يبدو أن الداروينية الحديثة غير كافية لتفسير العديد من سلوكيات الحيوانات المعقدة  ...ليس من السهل استيعاب تطور سلوك كهذا من االصطفاء الطبيعي

فحسب  ...إنه من المستحيل  ...كيف يمكن لعضو على هذه الدرجة من التعقيد أن يتطور؟  ...ليس من السهل رؤية  ...من الصعب رؤية ...

المناقشة من منظور الشك الشخصي هي مناقشة ضعيفة للغاية ،كما ال حظ داروين بحد ذاته .في بعض األحيان هي مبنية

على الجهل البسيط .على سبيل المثال ،أحد الحقائق التي يجد األسقف صعوبة في فهمها هي اللون األبيض للدببة القطبية.

أما بالنسبة للتمويه ،فإن هذا ليس دائماً سهل التفسير على أسس الداروينية الحديثة .إذا كانت الدببة القطبية هي المسيطرة في القطب الشمالي ،فليس من داع لها

لكي تطور تمويهاً أبيض اللون.

ويجب ترجمة ذلك كما يلي:
أنا شخصياً ،وفيما أجلس في مكتبي ،ولم أزر قط القطب الشمالي ،ولم أر قط دباً قطبي ًا في البرية ،وقد درست األدب الكالسيكي والالهوت ،لم أتمكن حتى األن
من التفكير بسبب يجعل الدببة القطبية تستفيد من كونها بيضاء اللون.

االفتراض الذي يتم طرحه هنا في هذه الحالة ،هو أن الحيوانات التي يتم االفتراس عليها فقط بحاجة للتمويه .ما يتم تجاهله هو
أن الحيوان المفترس أيضاً يستفيد من االختفاء عن فريسته .فالدببة القطبية تتسلل لمهاجمة الفقمات التي ترتاح على الجليد .إذا

رأت الفقمة الدب قادماً من بعيد بما فيه الكفاية ،فيمكنها الهرب .أشك أن األسقف لو تخيل دباً بنياً قاتماً يحاول التسلسل
لمهاجمة فقمة على الثلج ،لرأى مباشرة جواب المشكلة التي طرحها.

تبين أن حجة الدب القطبي سهل الدحض بشكل كبير ،ولكن المهم أن هذه المسألة ليست نقطتنا .حتى لو كانت أعتى
سلطة في العالم غير قادرة على تفسير بعض الظواهر البيولوجية الهامة ،فإن ذلك ال يعني أنها عصية على التفسير .فالعديد

من األلغاز استمرت لقرون وفي النهاية تم تفسيرها بشكل ما .وبالمناسبة ،فإن أغلب علماء األحياء المعاصرين لم يواجهوا
صعوبة في تفسير كل واحدة من أمثلة األسقف الـ  35ضمن إطار نظرية االصطفاء الطبيعي ،على الرغم أنها لن تكون

جميعها بنفس سهولة مسألة الدببة القطبية .لكننا لسنا في معرض اختبار البراعة البشرية .فحتى لو وجدنا مثاالً واحداً ال يمكننا

تفسيره ،فيجب أن نفكر مرتين قبل أن نصل إلى أي استنتاج عظيم من حقيقة عدم قدرتنا .كان داروين بحد ذاته واضحاً جداً
حيال هذه النقطة.

هن اك تنوعات أكثر جدية من النقاش من منظور الشك الشخصي ،وهي تنوعات غير مبنية ببساطة على الجهل أو نقص

البراعة .يستخدم أحد أشكال النقاش بشكل مباشر إحساس الدهشة الشديد الذي يصيبنا عندما تواجهنا اآلالت المعقدة بشكل
كبير ،مثل الكمال التفصيلي لمعدات ،تحديد المكان باستخدام الصدى لدى الخفافيش .التلميح بأنه وبشكل ما يبرهن نفسه على

أن شيء ما بهذه الروعة ،ال يمكن أن يكون قد تطور عبر االصطفاء الطبيعي .يقتبس األسقف بعد الموافقة على ذلك من
جي .بينيت حول موضوع شباك العنكبوت:
من المستحيل لشخص قد شاهد العمل للعديد من الساعات أن يكون لديه أي شك حول ما إذا كانت العناكب التي تعيش في عصرنا هذا أو أسالف هذا النوع
ثينون22

مهندسي الشبكة أو تصور أنها قد تم إنتاجها خطوة بخطوة عبر تنوعات عشوائية؛ فاألمر سيكون بنفس سخافة افتراض أن نسب مبنى البار

( )Parthenonالدقيقة والمعقدة قد تم إنتاجها عن طريق مراكمة قطع من الرخام مع بعضها البعض.

ذلك ليس مستحيالً على اإلطالق .وذلك بالضبط ما أؤمن به بكل حزم ،ولدي بعض الخبرة فيما يتعلق بالعناكب وشباكها.
يتابع األسقف حديثه ليصل إلى العين البشرية ،ليسأل بشكل بليغا ،ملمحاً إلى أنه ما من إجابة على سؤاله" ،كيف يمكن

لعضو على هذه الدرجة من التعقيد أن يتطور؟" وهذا ال يشكل حجة ،بل هو ببساطة تأكيد على الشك .األساس الكامن وراء
الشك الحدسي اذي يشعرنا جميعاً باإلغراء نحوه حيال ما يسميه داروين األعضاء ذات الكمال والتعقيد الخارقين هو بحسب

ظني ذو شقين .الشق األول هو أننا ال نملك أي فهم حدسي للوقت الهائل المتاح للتغيرات التطورية .ومعظم المشككين

باالصطفاء الطبيعي مستعدون لقبول أن هذا االصطفاء قادر على إحداث تغيرات صغيرة مثل التلون الغامق الذي تطور في

أنواع عدة من الفراشات منذ الثورة الصناعية .ولكن بعد قبولهم بذلك ،فإنهم يشيرون إلى مدى صغر هذا التغيير .وكما يؤكد

األسقف أن الفراشة غامقة اللون ليست نوعاً جديداً .أوافق على أن هذا التغير هو تغير صغير ،وليس نداً لتطور العيون أو
تحديد الموقع باستخدام الصدى .ولكن وبما يساوي ذلك ،فإن الفراشة قد استغرقت فقط مئة عام للقيام بهذا التغيير .تبدو المئة
سنة كفترة طويلة من الزمن بالنسبة لنا ،ألنها أطول من زمن حياتنا .ولكن بالنسبة لعالم جيولوجيا فهي أقصر بحوالي ألف مرة
مما يمكنه عادة قياسه!
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معبد إغريقي في مدينة أثيناُ ،بني على جبل األكروبوليس ،ويعتبر من أفضل نماذج العمارة اإلغريقية القديمة.

ال تتحول العيون لمتحجرات ،لذلك فنحن ال نعلم كما استغرق نوع عيوننا لكي يتطور إلى تعقيده وكماله الحالي انطالقاً من

ال شيء ،ولكن الوقت المتاح هو عدة ماليين من السنين .وعلى سبيل المقارنة فكر بالتغير الذي سببه البشر في وقت أقصر

بقصير عن طريق االنتقاء الوراثي للكالب .خالل بضع مئات أو على األكثر ألف سنة ،مضينا من الذئب إلى كلب بكيني،

وكلب البولدوغ ،وكلب الشيواوا وكلب سانت برنارد .آه ،لكنها ما تزال كالباً أليس كذلك؟ ألم تتحول إلى نوع مختلف من
الحيوانات؟ نعم ،إذا كان اللعب بالكلمات هكذا يريحك ،يمكنك أن تسميهم كالباً .ولكن فكر فقط بالوقت الذي استغرقه األمر.

لنمثل الوقت اإلجمالي الذي استغرقه تطور كل سالالت الكالب هذه من الذئب ،على أنه خطوة مشي عادية .ثم وعلى المقياس

ذاته ،ما هي المسافة التي سيكون عليك مشيها لكي تصل إلى لوسي ونوعها ،أقرب المستحاثات البشرية التي مشت منتصبة

القامة وبشكل ال لبس فيه؟ الجواب هو ميلين .وكم سيكون عليك أن تمشي لكي تعود إلى بداية التطور على األرض؟ الجواب
هو أنه عليك أن تقطع الطريق كله من لندن إلى بغداد .فكر بإجمالي كمية التغيرات التي حصلت في االنتقال من الذئب إلى
الشيواوا ،ثم اضربها بعدد الخطوات بين بغداد ولندن .هذا سوف يمنحك بعض الفكرة الحدسية لكمية التغيرات التي يمكننا
توقعها في التطور الطبيعي الحقيقي.
الشق الثاني لشكوكنا الطبيعية اتجاه تطور األعضاء شديدة التعقيد مثل العيون البشرية وأذان الخفاش هي تطبيق حدسي
لنظرية االحتماالت .يقتبس األسقف مونتيفيور من سي .إي .رافين حول طيور الوقواق .فهي تضع بيوضها في أعشاش الطيور

األخرى ،والتي بعد ذلك بدون وعي بدور اآلباء المتبنيين ومثل الكثير من التكيفات البيولوجية األخرى ،فتكيف طائر الوقواق
هذا ليس مفرداً بل متعدد .عدة حقائق حول طائر الوقواق تجعله مناسباً لطريقته الطفيلية في الحياة .فعلى سبيل المثال ،لدى
األم عادة لوضع بيوضها في أعشاش الطيور األخرى ،ولدى الفرخ عادة رمي فراخ الطيور المضيفة خارجاً من عشها .تساعد

كال العادتين الوقواق على النجاح في حياته الطفيلية .يتابع رافين قائالً:

سيبدو أن كل تسلسل من هذه السلسلة هو من الشروط األساسية لنجاح األمر ككل .ولكن كل واحد منها بمفرده عديم النفع .فال بد وأن كل الكيان المتكامل قد

تم تحقيقه بشكل متزامن .وفرصة حصول مثل هذه السلسلة من الصدف عشوائياً هي وكما قلنا سابقاً رقم فلكي.

حجج مثل هذه من حيث المبدأ محترمة أكثر من الحجج المبنية على الشكوك المجردة العارية .يعد قياس االحتمالية
اإلحصائية ألحد االقتراحات هو الطريقة الصحيحة إلجراء تقييم لمصداقيته .وبالفعل إنها طريقة سوف نستخدمها عدة مرات في
هذا الكتاب .ولكن عليك القيام بها بشكل صحيح .هناك شيئان خاطئان في الحجة التي قدمها رافين .األول ،هناك الخلط الشائع
والذي يجب أن أقول إنه في الواقع مزعج ،بين االصطفاء الطبيعي و"العشوائية" .الطفرة العشوائية؛ االصطفاء الطبيعي هو

النقيض تماماً للعشوائية .الثاني ،ليس صحيحاً أبداً أن "كل واحد منها بمفرده عديم النفع" .ليس من الصحيح أن العمل المتكامل
بأكمله يجب أن يتم تحقيقه بشكل متزامن .وليس من الصحيح أن كل جزء ضروري لنجاح األمر ككل .وجود نظام بدائي
نصف م كتمل لعين/أذن /أو لنظام تحديد الموقع باستخدام الصدى/أو نظام التطفل لدى الوقواق ،إلخ ،.أفضل من عدم وجوده

على اإلطالق .ومن دون عين تكون أعمى تماماً .مع نصف عين تكون قاد اًر على األقل اكتشاف اتجاه الحركة العامة
للمفترس ،حتى إن لم يكن بإمكانك أن تركز على صورة واضحة .وقد يصنع هذا الفرق كله بين الحياة والموت .سنناقش هذه

األمور مرة أخرى بتفصيل أوسع في الفصلين المقبلين.

الفصل الثالث:

تغير صغير متراكم
لقد رأينا كيف أن األشياء الحية أجمل بكثير وأقل احتمال بكثير من أن تكون قد دخلت حيز الوجود عن طريق الصدفة .إذاً،

كيف دخلت حيز الوجود؟ اإلجابة ،إجابة داروين هي عبر التحوالت التدريجية التي حدثت خطوة بخطوة انطالقاً من بدايات

بسيطة ،من كيانات بدائية بسيطة كافية لكي تدخل حيز الوجود عبر الصدفة .كان كل تغير متتالي في عملية التطور التدريجي

بسيطاً بما فيه الكفاية ،بالنسبة لسابقه ،لكي يكون قد نشأ عن طريق الصدفة .لكن سلسلة الخطوات التراكمية بأكملها ليست أبداً
عملية صدفة ،عندما تأخذ في عين االعتبار مدى تعقيد المنتج النهائي بالنسبة لنقطة البداية األصلية .فالعملية التراكمية موجهة

بالبقاء غير العشوائي .إن هدف هذا الفصل هو عرض قوة هذا االصطفاء التراكمي كعملية غير عشوائية بشكل جوهري.

لو مشيت ذهاباً وإياباً على شاطئ مليء بالحصى ،فسوف تالحظ أن الحصى ليست مرتبة بشكل عشوائي .فعاد ًة ما تميل
الحصى صغيرة الحجم إلى التجمع في مناطق منفصلة تمتد على طول الشاطئ ،في حين تكون الحصى كبيرة الحجم موجودة
في مناطق أو خطوط مختلفة .لقد تم فرز وترتيب وانتقاء الحصى .وقد تستغرب قبيلة تعيش بالقرب من الشاطئ من هذا الدليل

على االنتقاء أو الترتيب في العالم ،وقد يطورون أسطورة لتفسيرها ،وعلى األغلب سوف يعزون األمر إلى روح عظمى في
وحس بالنظام .قد نبتسم بفوقية بسبب فكرة سطحية كهذه ،ونشرح أنه في الواقع هذا الترتيب قامت به
السماء لديها عقل مرتب ّ
قوى الفيزياء العمياء ،وكذلك هي حال حركة األمواج .ليس لدى األمواج أي هدف أو أي نية ،وليس لديها عقل مرتب ،وال أي
عقل على اإلطالق .فهي فقط ترمي الحصى في األرجاء بكل نشاط ،وتستجيب الحصى صغيرة الحجم وكبيرة الحجم بشكل

مختلف لهذه المعاملة ،لذا ينتهي بهم األمر في مستويات مختلفة من الشاطئ .قدر صغير من النظام قد نشأ من الفوضى ،ولم
يخطط له أي عقل.

تشكل األمواج والحصى معاً مثاالً صغي اًر على نظام ينتج بشكل أوتوماتيكي نتيجة غير عشوائية .العالم مليء بأنظمة من

هذا النوع .المثال األبسط الذي يمكنني أن أفكر به هو حفرة .إن األجسام األصغر من الحفرة ،هي القادرة فقط على المرور

عبرها .هذا يعني إذا بدأت بمجموعة عشوائية من األشياء فوق حفرة ،وثم قامت قوة ما بهزهم ودفعهم في األرجاء بشكل

عشوائي ،فبعد فترة ستكون األشياء فوق الحفرة وتحتها قد ُفرزت بشكل غير عشوائي .فالمكان تحت الحفرة سيكون مياالً ألن
يحوي أشياء أصغر من الحفرة ،والمكان فوق الحفرة سيكون مياالً ألن يحوي أشياء أكبر من الحفرة .البشر بالطبع ،قد استغلوا
هذا المبدأ البسيط منذ أمد طويل في توليد نتائج غير عشوائية ،في الجهاز المفيد الذي ندعوه الغربال.

يتألف النظام الشمسي من ترتيبة ثابتة من الكواكب والمذنبات والركام الكوني والتي تدور جميعها حول الشمس ،ومن

المفترض أنه نظام واحد من العديد من األنظمة الدوارة المشابهة في الكون .وكلما كان الجرم الفضائي أقرب إلى شمسه ،كلما
كان عليه أن يتحرك بسرعة أكبر لكي يتغلب على جاذبية الشمس ويبقى في مداره الثابت .وبالنسبة ألي مدار ما ،فإن هناك
سرعة واحدة فقط يمكن للجرم الفضائي أن يتحرك بها وأن يبقى في ذلك المدار .وإذا تحرك ذلك الجرم بأي سرعة أخرى ،فإما

أنه سوف يذهب بعيداً في الفضاء أو سوف يصدم في الشمس أو سوف ينتقل إلى مدار أخر .وإذا نظرنا إلى كواكب نظامنا

الشمسي ،فيا للعجب ،فكل واحد منها يتحرك بالسرعة الصحيحة تماماً لكي يحافظ على مداره الثابت حول الشمس .هل هي
معجزة مباركة للتصميم الحكيم؟ ال ،إنها مجرد "غربال" طبيعي أخر .من الواضح ،أنه ال بد من أن جميع الكواكب التي نراها
تدور حول الشمس تتحرك تماماً بالسرعة المناسبة لكي تبقى في مداراتها ،وإال لم نكن لنراها هناك ألنها لم تكن هناك! لكن من
الواضح بنفس الدرجة أن هذا ليس دليالً على التصميم الواعي .فهو فقط نوع أخر من الغربال.

الغربلة على هذا المستوى من البساطة بمفردها ،ليست كافية لكي تفسر القدر الكبير من النظام الالعشوائي الذي نراه في

األشياء الحية .ليست كافية أبداً .تذكر مثال القفل الرقمي .إن الالعشوائية التي يمكن توليدها بالغربلة البسيطة تعادل بشكل عام
فتح قفل رقمي يتألف رمزه السري من رقم واحد :من السهل فتحه باستخدام الحظ فقط .من ناحية أخرى ،فإن الالعشوائية التي

نراها في الكائنات الحية تعادل قفل رقمي عمالق يتألف رمزه السري من عدد ال نهائي تقريباً من األرقام .إن تولد جزيء
بيولوجي مثل الهيموغلوبين ،صباغ الدم األحمر ،باستخدام الغربلة البسيطة سيكون معادالً ألخذ كل وحدات بناء الهيموغلوبين
من األحماض األمينية وخلطها مع بعضها البعض بشكل عشوائي ،على أمل أن يعيد جزيء

الهيموغلوبين بناء نفسه اعتمادًا على الحظ فقط .إن كمية الحظ المطلوبة لهذا األمر تفوق قدرتنا على التفكير ،وقد
استخدمها إسحاق اسيموف وآخرون كتعبير قوي عن األشياء التي يعجز العقل عن إدراكها.

يتألف جزيء الهيموغلوبين من أربع سالسل من الحموض األمينية ،مجدولة مع بعضها البعض .لنفكر بسلسلة واحدة فقط

من هذه السالسل األربع .فهي تتألف من  146حمضاً أمينياً .وهناك  20نوعاً مختلفاً من األحماض األمينية التي توجد عادة
في الكائنات الحية .إن عدد الطرق التي يمكن فيها ترتيب  20نوعاً مختلفاً من أي شيء في سلسلة تتألف من  146حلقة هو
ضخم بشكل ال يص دق ،وهذا ما يسميه اسيموف "عدد الهيموغلوبين" .من السهل حسابه ،لكنه من المستحيل تصور اإلجابة.

من الممكن أن تكون الحلقة األولى من السلسلة التي يبلغ طولها  146حلقة أياً من األحماض األمينية العشرين .من الممكن
أن تكون الحلقة الثانية أيضاً أياً من تلك العشرين ،فإذاً عدد السالسل الممكنة والتي تتألف من حلقتين هو  ،20 × 20أي
 .400عدد السالسل الممكنة التي تتألف من ثالث حلقات هو  ،20 × 20 × 20أي  .8000عدد السالسل الممكنة التي

تتألف من  146حلقة هو  20مضروبة بنفسها  146مرة .هذا رقم كبير بشكل مثير للدهشة .فالمليون هو رقم  1وبجانبه 6
أصفار .والبليون ( 1,000مليون) هو رقم  1بجانبه  9أصفار .العدد الذي نتحدث عنه" ،عدد الهيموغلوبين" ،هو (تقريباً) رقم
 1بجانبه  190صف اًر! وهذه هي فرصة الحصول على الهيموغلوبين عن طريق الحظ .ويحتوي جزيء الهيموغلوبين فقط على

جزء صغير جداً من تعقيد الجسم الحي .ومن الواضح ،أن الغربلة البسيط بمفردها ليست قادرًة أبداً على توليد هذا القدر من
النظام في شيء حي .الغربلة مكون ضروري في توليد النظام الحي ،لكنها بعيدة جداً عن كونها القصة بأكملها .فهناك حاجة
لشيء آخر .لشرح هذه النقطة ،سأحتاج ألن أميز بين االصطفاء "أحادي الخطوة" واالصطفاء "التراكمي" .عمليات الغربلة
البسيطة التي تحدثنا عنها حتى اآلن في هذا الفصل من الكتاب هي جميعها أمثلة على االصطفاء أحادي الخطوة .التنظيم
الحي هو نتيجة لالصطفاء التراكمي.
الفرق الجوهري بين االصطفاء أحادي الخطوة واالصطفاء التراكمي هو التالي .في االصطفاء أحادي الخطوة يتم فرز
الكيانات التي يتم اصطفاءها أو فرزها سواء كانت حصى أو مهما تكن ،مرة واحدة وبشكل نهائي .من ناحية أخرى ،وفي

االصطفاء التراكمي ،فإن الكيانات التي يتم فرزها "تتكاثر"؛ أو بطريقة أخرى يتم تلقيم نتائج عملية الغربلة إلى عملية غربلة

تالية ،ومن ثم تلقيمها مرة أخرى  ....وهكذا دواليك .تخضع الكيانات لعملية االصطفاء أو الفرز على مدى عدة "أجيال" بشكل
متتالي .والمنتج النهائي لجيل من االصطفاء هو نقطة البداية للجيل التالي من االصطفاء ،وهكذا دواليك على مدار عدة

أجيال .من الطبيعي استعارة ك لمات مثل "تتكاثر" و"جيل" ،والتي ترتبط باألشياء الحية ،ألن األشياء الحية هي األمثلة الرئيسية

التي نعرفها عن أشياء تشارك في االصطفاء التراكمي .قد تكون في واقع األمر األشياء الوحيدة التي تشارك به .ولكني في
الوقت الحالي ال أريد أن أطرح ذلك السؤال بقولي ذلك بشكل مباشر.
أحياناً تصبح الغيوم نتيجة لفعل الرياح العشوائي شبيهة بأشياء مألوفة لنا .هناك صورة شهيرة صورها طيار يقود طائرة

صغيرة ،لما يشبه نوعاً ما وجه يسوع يحدق خارجاً من السماء .كلنا رأينا غيوماً تذكرنا بشيء ما  -حصان بحر على سبيل
المثال أو وجهاً مبتسماً .تأتي هذه التشابهات نتيجة لالصطفاء أحادي الخطوة ،أو باألحرى نتيجة لصدفة مفردة .وهي بالتالي،
ليست مؤثرة جداً .والشبه بين األبراج الفلكية والحيوانات التي سميت باسمها ،مثل العقرب واألسد وما إلى ذلك ،هي أيضاً غير

مؤثرة مثل توقعات المنجمين .وال ُيبهرنا الشبه ،كما تُبهرنا التكيفات البيولوجية  -نتائج االصطفاء التراكمي .إننا نطلق صفات
مثل غريب وعجيب وخالب على الشبه بين ورقة شجرة وحشرة الوراقة )leaf insect( 23على سبيل المثال ،أو بين حشرة فرس
النبي ومجموعة من الزهور البنفسجية اللون .أما شبه غيمة البن عرس فهو ال يلفت االهتمام كثي اًر وبالكاد يستحق أن نلفت
انتباه رفاقنا إليه .وباإلضافة إلى ذلك ،من المحتمل جداً أن نغير رأينا حول الشيء الذي تشبهه الغيمة أكثر.
هاملت.

هل ترى تلك الغيمة التي تكاد تكون في شكل جمل؟

بولونيوس.

بشكلها العام ،فإنها تشبه جمالً بالفعل.

هاملت.

أظن أنها تشبه ابن عرس.

بولونيوس.

إن ظهرها يشبه ابن عرس.

هاملت.

أو مثل حوت؟

بولونيوس.

كثي اًر مثل حوت.

ال أعلم من أشار إلى ذلك أوالً ،ولكن ومع الوقت الكافي ،فإن قرداً ينقر عشوائياً على آلة كاتبة قادر على أن ينتج كل

أعمال شيكسبير .العبارة المهمة هنا هي بالطبع ،مع الوقت الكافي .لنجعل المهمة التي تواجه قردنا محدودة بعض الشيء.
لنفترض أنه وبدالً من جميع أعمال شيكسبير ،يتوجب على القرد كتابة جملة قصيرة فقط ،ولتكن "أظن أنها تشبه ابن عرس"

باإلنكليزية ( ،)Methinks it is like a weaselوسنجعل األمر أسهل نسبياً على القرد بإعطائه آلة كاتبة ذات لوحة مفاتيح
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هي حشرة تبدو شديدة الشبه بالورقة الخضراء أو الغصن الصغير األخضر .وتوجد في أفريقيا ،جنوب شرقي آسيا ،أستراليا الشمالية ،وفي الجزر

العديدة الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

محدودة ،تحوي فقط على  26حرفاً (كبي اًر) ومفتاحاً للمسافات .كم من الوقت سوف يستغرقه القرد لكي يكتب هذه الجملة
الصغيرة؟

تحتوي الجملة على  28حرفاً ،لذا لنفترض أنه لدى القرد سلسلة من "المحاوالت" المنفصلة ،والتي يتألف كل منها من 28

نقرًة على لوحة المفاتيح .وإذا قام القرد بكتابة العبارة بشكل صحيح ،فعندئذ تنتهي التجربة .أما إذا لم يقم بكتابتها بشكل صحيح،
نسمح له بالقيام "بمحاولة" أخرى من  28حرفاً .ال أعرف أي قرد بشكل شخصي ،ولكن ولحسن الحظ فإن ابنتي البالغة من
العمر  11شه اًر بمثابة آلة عشوائية متمرسة ،وقد برهنت على أنها تواقة لتأخذ دور القرد الناقر على اآللة الكاتبة .وهذا ما كتبته

على الحاسوب:

UMMK JK CDZZ F ZD DSDSKSM
S SS FMCV PU I DDRGLKDXRRDO
RDTE QDWFDVIOY UDSKZWDCCVYT
H CHVY NMGNBAYTDFCCVD D
RCDFYYYRM N DFSKD LD K WDWK
JJKAUIZMZI UXDKIDISFUMDKUDXI

وبما أن ابنتي لديها أشياء أخرى تشغل وقتها ،فاضطررت إلى أن أبرمج الحاسوب لكي يحاكي قرداً أو طفالً ينقر على لوحة

المفاتيح بشكل عشوائي.

WDLDMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P
Y YVMQKZPGJXWVHGLAWFVCHQYOPY
MWR SWTNUXMLCDLEUBXTQHNZVJQF
FU OVAODVYKDGXDEKYVMOGGS VT
HZQZDSFZIHIVPHZPETPWVOVPMZGF
GEWRGZRPBCTPGQMCKHFDBGW ZCCF

وهكذا دواليك .ليس من الصعب حساب الوقت الذي يجب أن نتوقعه منطقياً في انتظار أن يقوم الحاسوب العشوائي (أو الطفل
أو القرد) لكي يكتب العبارة ( .)METHINKS IT IS LIKE A WEASELفكر بعدد العبارات الممكنة اإلجمالية ذات الطول

المناسب والتي بإمكان القرد أو الطفل أو الحاسوب العشوائي أن يكتبها .إنها عملية حسابية شبيهة بتلك التي قمنا بها من أجل
الهيموغلوبين ،وسوف تعطينا نتيجة كبيرة بشكل مشابه لتلك النتيجة .هناك  27حرفاً ممكناً (باعتبار "مفتاح المسافات" كحرف)

في الموقع األول .احتمال أن يصيب القرد الحرف األول بشكل صحيح وأن يكتب حرف  - M -هي بالتالي  1من .27

احتمال أن يصيب الحرفين األولين بشكل صحيح وان يكتب  - ME -هو احتمال أن يكون مصيباً في الحرف الثاني وأن
يكتب  - E -بشكل صحيح ( )27/1بفرض أنه أيضاً كان مصيباً في الحرف األول  ،M - -لذلك فهي تساوي × 27/1
 27/1والتي تساوي  .729/1احتمال أن يصيب في كتابة الكلمة األولى  - METHINKS -بشكل صحيح هو  27/1لكل

من األحرف الثمانية ،فهو إذاً ( ... )27/1( × )27/1( × )27/1( × )27/1إلخ ثماني مرات ،أو بشكل أخر ()27/1
مرفوع ًة إلى األُس ثمانية .احتمال أن يصيب في كتابة العبارة المتألفة من  28حرفاً بأكملها بشكل صحيح هو ( )27/1مرفوع ًة
إلى األُس  ،28أي ( )27/1مضروبة بنفسها  28مرة .هذه احتماالت صغيرة جداً ،حوالي واحد في  10,000مليون .ولنعبر
عن الموضوع بصيغة أبسط ،فإن العبارة التي نبحث عنها ستستغرق زمناً طويالً ،ناهيك عن كل أعمال شيكسبير.

لكن كفانا حديثاً عن االصطفاء أحادي الخطوة ذو المتغير العشوائي .ماذا عن االصطفاء التراكمي؛ فكم يجدر به أن يكون
أكثر فعالية؟ هو أكثر فعالية بقدر أكبر بكثير جداً ،ربما أكثر مما قد ندرك للمرة األولى ،على الرغم من أنه يكاد يكون واضحاً

عندما نفكر باألمر بشكل أوسع .سوف نستخدم مرة أخرى حاسوبنا القرد ،ولكن هذه المرة مع فرق حاسم في برمجته .سوف يبدأ

مرة أخرى باختيار سلسل ًة عشوائية من  28حرفاً ،تماماً كما في السابق.
WDLMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P

اآلن يقوم الحاسوب "بالتوالد من" هذه العبارة العشوائية .فسوف يقوم بنسخها بشكل متكرر ،ولكن هذه المرة مع وجود احتمال
معين لحدوث خطأ عشوائي " -طفرة"  -في النسخ .يقوم الحاسوب بفحص العبارات الطافرة التي ال معنى لها ،والعبارة األصلية

التي لها "ساللة" ،ويختار تلك التي تشبه العبارة المنشودة ( )METHINKS IT IS LIKE A WEASELبأكبر قدر ،مهما

كان ذلك الشبه صغي ارً .في هذا المثال تكون العبارة الفائزة "للجيل" التالي هي:
WDLMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P

ما من تحسن ملحوظ! ولكن بقوم الحاسوب بإعادة العملية ،ومرة أخرى يقوم الحاسوب "بالتوالد من" "ساللة" العبارة الطافرة ،ويتم
اختيار "فائز" جديد .ويستمر هذا جيالً بعد جيل .بعد  10أجيال تكون العبارة المختارة لكي يتم "التوالد" منها هي:
MDLDMNLS ITJISWHRZREZ MECS P

بعد  20جيل كانت:
MELDINLS IT ISWPRKE Z WECSEL

اآلن ،فإنه يخال للعين أنه بإمكانها رؤية شبه مع العبارة المنشودة .بعد  30جيل فال يبقى هناك مجال للشك:
METHINGS IT ISWLIKE B WECSEL

في الجيل  ،40نصبح على بعد حرف واحد من العبارة الهدف.
METHINKS IT IS LIKE I WEASEL

ونصل للعبارة المنشودة أخي اًر في الجيل  .43محاولة أخرى للحاسوب تبدأ بالعبارة:
Y YVMQKZPFJXWVHGLAWFVCHQXYOPY

لتمر عبر التالي (ومرة أخرى نذكر فقط حصيلة كل عشر أجيال):
Y YVMQKSPFTXWSHLIKEFV HQYSPY
YETHINKSPITXISHLIKEFA WQYSEY
METHINKS IT ISSLIKE A WEFSEY

METHINKS IT ISBLIKE A WEASES
METHINKS IT ISJLIKE A WEASEO
METHINKS IT IS LIKE A WEASEP

ونصل للعبارة المنشودة في الجيل  .64في محاولة ثالثة يبدأ الحاسوب مع العبارة:
GEWRGZRPBCTPGQMCKHFDBGW ZCCF

ويصل للعبارة المنشودة ( )METHINKS IT IS LIKE A WEASELفي  41جيالً من "التوالد" االنتقائي.
الوقت الفعلي الدقيق الذي استغرقه الحاسوب للوصول إلى الهدف غير مهم .ولكن إذا كنت تريد أن تعرف ،فقد قام

الحاسوب بإتمام التجربة كلها أول مرة ،بينما كنت أتناول طعام الغداء .أي استغرق األمر حوالي النص ساعة( .قد يظن محبو
الحاسوب أن هذه سرعة بطيئة جداً .والسبب وراء ذلك هو أن البرنامج قد تمت كتابته باستخدام لغة "باسيك"
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(،)Pascal

وهي نوع من لغات البرمجة التي تشبه حديث األطفال بالنسبة لنا .عندما كتبت البرنامج باستخدام لغة "باسكال"

استغرق األمر  11ثانية ).الحواسب أسرع بقليل من القردة في هذا النوع من األمور ،لكن الفرق ليس مهماً حقاً .ما يهم هو
الفرق في الوقت الذي سوف يستغرقه الحاسوب ،إذا كان يستخدم أسلوب االصطفاء التراكمي ،وبين الوقت الذي سوف يستغرقه
الحاسوب نفسه وهو يعمل بالسرعة ذاتها للوصول إلى العبارة المنشودة إذا ما كان مجب اًر على استخدام األسلوب األخر أي
االصطفاء أحادي الخطوة :حوالي مليون سنة .هذا أكثر بمليون مليون مرة من عمر الكون حتى اآلن .في الواقع ،سيكون من

المنصف أكثر أن نقول إنه بالمقارنة مع الزمن الذي سوف يستغرقه القرد أو الحاسوب المبرمج بشكل عشوائي لكتابة عبارتنا

المنشودة ،فإن عمر الكون الكلي حتى اآلن صغير لدرجة من الممكن إهماله ،صغير لدرجة أنه يقع ضمن هامش خطأ لهذا

النوع من الحسابات التي قد يكتبها أح دنا على ظهر ظرف ورقي .في حين أن الوقت الذي استغرقه الحاسوب الذي يعمل بشكل

عشوائي ولكن ضمن إطار قيود االصطفاء التراكمي لكي ينفذ نفس المهمة ،هو في نفس اإلطار الذي قد يفهمه البشر عادة،

أي يتراوح بين  11ثانية والوقت الذي يستغرقه تناول الغداء.

هناك إذاً فرق كبير بين االصطفاء التراكمي (الذي يستخدم كل تحسن فيه ،مهما كان طفيفاً ،كأساس للبناء المستقبلي)،
وبين االصطفاء أحادي الخطوة (الذي تكون كل "محاولة" جديدة فيه ،محاولة تبدأ من الصفر) .لو أن التقدم التطوري يعتمد
على االصطفاء أحادي الخطوة ،لما يكن ليخطو أي خطوة .إذا كانت هناك طريقة لكي يتم تحضير الظروف الضرورية

لالصطفاء التراكمي من قبل قوى الطبيعة العمياء ،فستكون النتائج غريبة ورائعة .في الواقع ،هذا بالضبط ما حصل على هذا
الكوكب ،ونحن أنفسنا من بين األحدث ،إذا لم نكن األغرب وأكثر تلك النتائج روعة.

من المذهل ،أنه ما يزال بإمكانك أن تق أر حسابات مثل حساباتي الخاصة بالهيموغلوبين وهي تُستخدم كما لو أنها تشكل أدلة
ضد نظرية داروين .يبدو أن األشخاص الذين يقومون بذلك ،وهم غالباً خبراء في مجال تخصصهم ،سواء كان علم الفلك أو
أي تخصص آخر ،يصدقون أن الداروينية تفسر التنظيم الحي في إطار الصدفة " -االصطفاء أحادي الخطوة"  -فحسب .وهذا
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لغة برمجة تستخدم في كتابة برامج الحاسوب.
لغة برمجة تستخدم في كتابة برامج الحاسوب.

االعتقاد ،بأن التطور الدارويني "عشوائي" ،ليس خاطئاً فحسب .بل هو نقيض الحقيقة تماماً .الصدفة مكون صغير فقط من
الوصفة الداروينية ،ولكن المكون األكثر أهمية هو االصطفاء التراكمي الذي هو في جوهره غير عشوائي.
الغ يوم غير قادرة على الدخول في االصطفاء التراكمي .ليس هناك أي آلية تمكن الغيوم التي لها شكل معين من توليد غيوم
بنات تشبهها في الشكل .لو أن هناك آلية من هذا النوع ،لو أن غيمة شبيهة بابن عرس أو بجمل قادرة على تعطي سالسة من

الغيوم األخرى التي لها الشكل العام نفسه ،فإن االصطفاء التراكمي سيكون لديه فرصة لكي يفعل فعله .بالطبع ،فإن الغيوم

أحياناً تتج أز وتعطي غيوماً "بناتاً" ،لكن هذا ليس كافياً لالصطفاء التراكمي .من الضروري أيضاً ،أن تكون "الساللة" أي غيمة
شبيهة "بوالدها" أكثر من شبهها بأي "والد" أقدم في "مجموعة الغيوم" .هذه النقطة المهمة غالباً ما ُيساء فهمها من قبل بعض
الفالسفة الذين بدأوا يهتمون بنظرية االصطفاء الطبيعي في السنوات األخيرة .من الضروري أيضاً أن تكون فرصة بقاء أي

معتمدة على شكلها .لعل هذه الشروط قد توافرت في مجرة بعيدة ،وإذا مر ما
غيمة على قيد الحياة وإعطاؤها نسخاً عن نفسها
ً
يكفي من ماليين السنين ،فإن النتيجة ستكون شكل حياة اثيري ورهيف .قد يكون هذا أساساً لقصة خيال علمي جميل  -من
الممكن أن تُدعى الغيمة البيضاء  -ولكن وبالنسبة لغرضنا فإن نموذجاً حاسوبياً مثل نموذج القرد/شيكسبير سيكون أسهل
للفهم.
على الرغم من أن نموذج القرد/شيكسبير مفيد في تفسير الفرق بين االصطفاء أحادي الخطوة واالصطفاء التراكمي ،إال أنه

مضلل بطرائق هامة .إحدى تلك الطرق هي أنه في كل جيل من "التزاوج" االنتقائي ،يتم الحكم على "الساللة" الطافرة بحسب

معيار شبهها لهدف مثالي بعيد ،أي عبارة ( .)METHINKS IT IS LIKE A WEASELالحياة ليست هكذا .فليس للتطور
هدف طويل األمد .ليس هناك أي هدف على المدى البعيد ،أي شكل مثالي نهائي ليكون معيار لالصطفاء ،على الرغم من أن

الغرور البشري يعتز بالفكرة السخيفة التي تقول إن الجنس البشري هو الهدف النهائي للتطور .في الحياة الواقعية ،فإن معيار

االصطفاء دائماً ما يكون قصير األمد ،إما البقاء على قيد الحياة فحسب ،أو بشكل أكثر عمومية نجاح التكاثر .وإذا حصل

بعد مرور دهور من الزمن ،وإن بدى اعتماداً على التبصر أن ما يشبه التطور نحو هدف بعيد ما قد تحقق ،فإن هذا دائماً ما
يكون عقبة عارضة لالصطفاء قصير األمد للعديد من األجيال" .صانع الساعات" الذي هو االصطفاء الطبيعي التراكمي ال
يبصر المستقبل وليس لديه أي هدف طويل األمد.
يمكننا تعديل نموذجنا الحاسوبي ليأخذ في حسبانه هذه النقطة .يمكننا أيضاً جعله أكثر واقعية في نواح أخرى .فالكلمات
والحروف هي على وجه التحديد ظواهر بشرية ،لذلك لنجعل الحاسوب يقوم برسم صو اًر بدالً من ذلك .ربما سوف نرى أشكاالً
شبيهة بالحيوانات تتطور في الحاسوب ،عن طريق االصطفاء التراكمي لألشكال الطافرة .ولن نقوم بالحكم مسبقاً على ما ينتجه
الحاسوب عن طريق بناء صور محددة للحيوانات لنبدأ بها .نريدهم أن يخرجوا فقط كنتيجة لالصطفاء التراكمي للطفرات

العشوائية.
في الحياة الواقعية ،ينتج شكل كل حيوان بمفرده عن طريق النمو الجنيني .يحدث التطور ألنه وفي األجيال المتعاقبة يكون
هناك فروقات طفيفة في النمو الجنيني .هذه الفروقات تأتي نتيجة لتغيرات (طفرات  -هذا هو العامل العشوائي الصغير الذي

تحدثت عنه سابقاً) في الجينات التي تتحكم بالتطور .لذلك ،يجب أن يكون لدينا في نموذجنا الحاسوبي شيء يعادل النمو
الجنيني وشيء يعادل الجينات التي بإمكانها التحول .هناك عدة طرق ،يمكننا فيها أن نحقق تلك المتطلبات في نموذج
حاسوبي .قمت باختيار واحدة ،وكتبت برنامج حاسوبياً يمثلها .سأقوم اآلن بوصف هذا النموذج الحاسوبي ،ألنني أعتقد أنه

سيكشف األمر .إذا لم تكن تعرف أي شيء عن الحواسيب ،فقط تذكر أنها آالت تقوم بما تطلبه منها تماماً ولكنها غالباً ما

تفاجئك بالنتيجة .قائمة التعليمات التي تعطى للحاسوب تسمى برنامجاً ( - program -وهذه هي التهجئة المعتمدة في اللغة
اإلنكليزية-األمريكية وهي التي ينصح بها قاموس أوكسفورد :في حين أن التهجئة البديلة " "programmeوالمستخدمة عادة في
بريطانيا ،يبدو أنها متأثرة باللغة الفرنسية).
إن النمو ال جنيني عملية غاية في التعقيد لنتمكن من محاكاتها بشكل واقعي على حاسوب صغير .فيجب علينا أن نمثلها
مستخدمين مكافئاً بسيطاً .يجب أن نجد قاعدة رسم بسيطة يمكن للحاسوب إطاعتها بسهولة ،والتي من الممكن بعد ذلك أن
نجعلها تتحول تحت تأثير "الجينات" .ما هي قاعدة الرسم التي يجب أن نختارها؟ غالباً ما تصور مراجع علم الحاسوب قوة ما

يسمونه البرمجة العودية
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( )recursiveباستخدام عملية بسيطة لشجرة-تنمو .يبدأ الحاسوب برسم خط عامودي مفرد .ثم

يتفرع الخط إلى فرعين .ثم ينفصل كل من الفرعين إلى فرعين أصغر من الفرع األصل .ثم ينفصل كل فرع من الفرعين
األصغر إلى فرع أصغر بعد وهكذا دواليك .وهذه العملية تسمى "عودية" ألن القاعدة نفسها (في هذه الحالة هي قاعدة التفرع)

تطبق محلياً على كل مكان في الشجرة النامية .ومهما كبرت الشجرة فإن قاعدة التفرع نفسها تبقى مطبقة على كل نهايات
أغصان الشجرة.

إن "عم ق" العودية يعني عدد مرات تفرع األغصان التي يسمح لها بالتطور ،قبل أن يتم إيقاف العملية .الشكل يظهر ما
يحصل عندما تخبر الحاسوب ليطيع نفس قواعد الرسم نفسها بالضبط ،لكن أن يستمر لدرجات متعددة من عمق العودية .في

المستويات العالية من العودية يصبح النمط معقداً جداً ،لكن يمكنك بسهولة أن ترى في الشكل رقم  2أنها ما تزال تنتج
باستخدام قاعدة الرسم البسيطة نفسها تماماً .هذا بالطبع ما يحصل بالضبط في أي شجرة حقيقية .نمط التفرع في شجرة بلوط
أو شجرة تفاح قد يبدو معقداً ،لكنه في الواقع ليس كذلك .فقاعدة التفرع األساسية هي بسيطة جداً .هذا ألنها تطبق بشكل

عودي على األطراف النامية في كل أنحاء الشجرة  -تفرع األغصان أغصان أصغر ،ثم كل من األغصان األصغر تفرع

أغصان أصغر بعد ،وهكذا دواليك  -لدرجة أن الشجرة بأكملها تبدو في النهاية كبيرة وكثيفة األغصان.
التفرع العودي أيضاً يشكل استعارة جيدة للنمو الجنيني للنباتات والحيوانات بشكل عام .ال أعني أن أجنة الحيوانات تبدو مثل

شجرة ذات أغصان .فهي ال تبدو كذلك .لكن كل األجنة تنمو عن طريق االنقسام الخلوي .دائماً ما تنقسم الخاليا إلى خليتين
بنات .ودائماً ما تمارس الجينات أثرها النهائي على األجسام بطرق التأثير المحلي على الخاليا ،وعلى نمط التفرع إلى فرعين
الذي يحصل عند انقسام الخاليا .ال تكون جينات الحيوان أبداً كتصميم كبير ،أو مخطط هندسي للجسم بأكمله .الجينات كما

سوف نرى ،تشبه وصفة أكثر من شبهها بمخطط هندسي؛ وهي وصفة ال تطاع من الجنين الذي ينمو ككل ،بل من قبل كل

خلية أو كل مجموعة محلية من الخاليا التي تخضع لالنقسام .أنا ال أنفي أن الجنين والحقاً البالغ له شكل على مقياس كبير.
لكن هذا الشكل على المقياس الكبير ينشأ بسبب العديد من التأثيرات الخلوية الصغيرة المحلية على كل نواحي الجسم الذي

ينمو ،وتتألف هذه التأثيرات المحلية بشكل رئيسي من التفرع إلى فرعين ،الذي يأخذ شكل انقسام الخلية إلى خليتين .إن
الجينات وعبر تأثيرها على هذه األحداث المحلية ،تقوم في نهاية األمر بممارسة التأثيرات على الجسم البالغ.
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أو االستدعاء الذاتي في علم الحاسوب هو طريقة التي فيها الحل لمسألة ما يعتمد على حلول مسائل أصغر من نفس النوع.

الشكل رقم 2

إذاً إن قاعدة التفرع البسيطة لتفرع لرسم األشجار ،تبدو كمكافئ واعد للنمو الجنيني .واعتماداً على ذلك ،نغلف ذلك في

عملية حاسوبية ،ونسميها النمو ،ونجهز لدمجها في برنامج أكبر نسميه التطور .وكخطوة أولى نحو كتابة هذا البرنامج ،ندير
انتباهنا اآلن نحو الجينات .كيف سنقوم بتمثيل "الجينات" في نموذجنا الحاسوبي؟ تقوم الجينات في الحياة الواقعية بأمرين .فهي
تؤثر على النمو ،ويتم توريثها إلى األجيال المستقبلية .في النباتات والحيوانات الحقيقية ،توجد عشرات آالف الجينات ،لكن

سنكتفي بتسعة جينات في نموذجنا الحاسوبي لكي نبقيه متواضعاً .سيتم تمثيل كل من الجينات التسعة باستخدام رقم في
الحاسوب ،والذي سنسميه قيمته .قيمة كل جين محدد قد تكون على سبيل المثال  4أو .7
كيف سنجعل هذه الجينات تؤثر على النمو؟ هناك الكثير من األشياء التي يمكنها القيام بها .الفكرة األساسية أنها يجدر بها
ممارسة تأثير صغير كمي على قاعدة الرسم التي هي النمو .على سبيل المثال ،قد يؤثر جين معين على زاوية التفرع ،وقد
يؤثر أخر على طول غصن معين ما .شي ء بديهي أخر ليقوم به الجين هو التأثير على عمق العودية ،عدد التفرعات المتتالية.
أعطيت هذا التأثير للجين  .9لذلك يمكنك اعتبار الشكل رقم  2كصورة لسبع كائنات متطابقة مع بضعها البعض باستثناء ما

يخص الجين  .9لن أفصح بالتفصيل عما يقوم به كل من الجينات الثمانية األخرى .يمكنك الحصول على فكرة عامة عن أنواع
األشياء التي تقوم بها من خالل دراسة الشكل رقم  .3في منتصف الصورة توجد الشجرة األساسية ،إحدى تلك الموجودة في

الشكل رقم  .2يحيط بهذه الشجرة ثمانية أشجار أخرى .كلها مشابهة للشجرة المركزية ،باستثناء أن جيناً واحداً ،جين مختلف في

كل واحدة من األشجار الثمانية ،قد تغير  -أي "أصبح طفرة" .على سبيل المثال ،الصورة على يمين الشجرة المركزية يظهر ما

يحصل عندما يصبح الجين  5طفرة بإضافة  1إلى قيمته .لو أن هناك مساحة كافية كنت أود أن أطبع حلقة تتألف من 18
شجرة طافرة حول الشجرة المركزية .السبب في اختيار  18شجرة هو أن هناك تسع جينات ،ويمكن أن تصبح كل واحدة طافرة

باتجاه "علوي" (بإضافة  1إلى قيمة الحين) أو باتجاه "سفلي" (بطرح  1من قيمة الجين) .لذا فإن حلقة من  18شجرة ستكون
كافية لتمثيل كل الطفرات أحادية الخطوة الممكنة التي يمكن الحصول عليها من الشجرة المركزية.

الشكل رقم 3

كل من هذه األشجار لها "صيغتها الجينية" الفريدة الخاصة بها ،القيم العددية لجيناتها التسعة .لم أقم بكتابة الصيغة الجينية

ألنها ال تعني أي شيء بالنسبة لك بحد ذاتها .وهذا صحيح أيضاً بالنسبة للجينات الفعلية أيضاً .يصبح للجينات معنى فقط
عندما تتم ترجمتها ،عبر االصطناع البروتيني ،لتصبح قواعد النمو بالنسبة للنمو الجنيني .وفي نموذج الحاسوب أيضاً ،فإن
القيم العددية للجينات التسعة يصبح لها معنى ما فقط عندما تتم ترجمتها إلى قواعد نمو بالنسبة لنمط الشجرة المتفرعة .لكن

يعرف أنهما مختلفان عن بعضهما البعض بالنسبة
تكون فكرة عما يقوم به كل جين عن طريق مقارنة جسمي كائنين ُ
يمكنك أن ّ
لجين معين .قارن على سبيل المثال ،بين الشجرة األساسية في منتصف الصورة مع الشجرتين الموجودتين على جانبيها
وستكون فكرة نوعاً ما عما يفعله الجين .5
ّ

هذا؛ هو أيضاً ما يفعله علماء الوراثة في الواقع .فال يعرف علماء الوراثة كيف تمارس الجينات أثرها على األجنة .وهم ال
يعلمون الصيغة الجينية الكاملة ألي حيوان .ولكن عن طريق المقارنة بين جسمي حيوانين بالغين ُيعرف عنهما أنهما مختلفان
بحسب جين واحد ،يمكنهم رؤية أثار ذلك الجين الواحد .االمر أكثر تعقيداً من ذلك ،ألن أثار الجينات تتفاعل مع بعضها

البعض بطرق أكثر تعقيداً من اإلضافة البسيطة .وتقريباً األمر نفسه صحيح بالنسبة ألشجار الحاسوب .صحيح لدرجة كبيرة

جداً ،كما ستظهر الصور الالحقة.

ستالحظ أن األشكال متناسبة حول محور يسار/يمين .وفي الواقع ،هذا قيد فرضته على عملية النمو في الحاسوب .قمت
ذلك جزئياً ألسباب جمالية؛ وجزئياً لكي اقتصد في عدد الجينات الالزمة (لو لم تمارس الجينات أثا اًر ذات صورة مرآة على

جانبي الشجرة الحتجنا لجينات منفصلة للجانبين األيمن واأليسر)؛ وجزئياً ألنني آمل أن تتطور أشكال تشبه الحيوانات ،وأغلب

أجسام الحيوانات متناسبة جداً .ولهذا السبب أيضاً ،سأتوقف اعتبا اًر من اآلن عن تسمية هذه المخلوقات باسم "أشجار" ،وسوف
أدعوهم "أجسام" أو "بيومورفات" .والبيومورف هو اسم أتى به ديزموند موريس لألشكال الغامضة الشبيهة بالحيوانات في لوحاته
السوريالية .ولهذه اللوحات مكانة خاصة في مشاعري ،ألن إحداها كانت موجودة على غالف كتابي األول .يدعي ديزموند
موريس أن بيومورفاته "تتطور" في دماغه ،وأنه من الممكن تعقب تطورها عبر لوحاته المتتالية.
وبالعودة إلى بيومورفات الحاسوب ،وحلقة الثمانية عشرة طفرة الممكنة ،والتي قد تم رسم ثمانية أشكال تمثلها في الشكل رقم

 .3بما أن كل عضو من الحلقة يبعد خطوة طافرة واحدة عن البيومورف المركزي ،من السهل علينا أن نراهم كأطفال للوالد

المركزي .لدينا مكافئنا الخاصة بنا لعملية التكاثر ،والتي مثل عملية النمو ،سنقوم بوضعها في برنامج حاسوبي صغير ،لتكون
جاهزة لندمجها في برنامجنا الكبير الذي اسميناه التطور .الحظ شيئين عن التكاثر .األول ،ال وجود للجنس؛ التكاثر ال جنسي.

أنا أنظر إلى بيومورفاتي على أنها أثنى ،لذلك وألن الحيوانات الالجنسية مثل الذبابة الخضراء تقريباً دائماً ما تكون بشكل

أساسي في شكل أنثوي .الثاني ،جميع الطفرات لدي مقيدة لكي تحصل واحدة فقط في المرة الواحدة .فالطفل يختلف عن والده
بجين واحد فقط من الجينات التسعة؛ باإلضافة إلى ذلك كل الطفرات تحدث على بـ  1+أو  1-إلى القيمة العددية للجين

األبوي الموافق .كل هذه األمور قد ُحددت بشكل اعتباطي لتكون مالئمة :كان من الممكن أن تكون مختلفة وأن تبقى مع ذلك
واقعية من الناحية البيولوجية.
لكن ما سبق ال ينطبق على الخاصية التالية لهذا النموذج ،والتي تمثل مبدأً بيولوجياً جوهرياً .شكل كل طفل ليس مستقى
بشكل مباشر من شكل األب .يحصل كل طفل على شكله الخاص به من قيم جيناته التسعة الخاصة به (التي تأثر على
الزوايا ،واألبعاد وما إلى ذلك) .وكل طفل يحصل على جيناته التسعة من جينات والده التسعة .هذا تماماً ما يحصل في الحياة
الواقعية .فال تمرر األجسام من جيل إلى جيل؛ لكن الجينات تمرر .فالجينات تؤثر على النمو الجنيني للجسم التي توجد فيه.

ثم فإن هذه الجينيات تمرر إ لى الجيل التالي أو ال تمرر .طبيعة الجينات ال تتأثر بمشاركتها في النمو الجسدي ،ولكن احتمال
أن يتم توريثها قد يتأثر بنجاح الجسد الذي ساعدت على تكوينه .لهذا السبب ،في النموذج الحاسوبي ،من المهم أن تتم كتابة

العمليتين اللتين ندعوهما النمو والتكاثر بشكل منفصل ومستقل تماماً .فهما منفصلتان تماماً باستثناء أن التكاثر تمرر قيم الجين
إلى النمو ،وهناك تؤثر الجينات على قواعد النمو .النمو وبشكل قاطع ال يمرر قيم الجين إلى التكاثر مرة أخرى  -فذلك سيكون
معادالً "للالماركية"
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نسبة على العالم "المارك" ،وهي الفرضية القائلة بأن الكائن الحي يمكنه أن ينقل إلى نسله الخصائص التي اكتسبها من خالل االستخدام أو عدم

االستخدام لهذه الخصائص خالل حياته.

لقد قمنا بتجمي ع نموذجي برنامجينا ثم أسميناهما النمو والتكاثر .يمرر التكاثر الجينات عبر األجيال ،مع احتمالية حدوث
طفرة .يأخذ النمو الجينات التي يؤمنها التكاثر في أي جيل ال على التعيين ،ويترجم هذه الجينات إلى أفعال رسم ،وبالتالي إلى
صورة جسد على شاشة الحاسوب .وقد حان الوقت لجمع هذين النموذجين معاً في برنامج كبير يدعى التطور.
يتألف التطور بشكل رئيسي من تك اررات ال نهائية من التكاثر .وفي كل جيل ،يأخذ التكاثر الجينات التي يزوده بها الجيل
السابق ،ويعيطها إلى الجيل التالي ولكن مع أخطاء عشوائية صغيرة  -طفرات .تتألف الطفرة بشكل بسيط من  1+أو 1-
تضاف إلى قيمة جين تم اختياره بشكل عشوائي .هذا يعني أنه مع مرور األجيال ،فإن العدد اإلجمالي للفروقات الجينية من

السلف األصلي يمكن اختيارها قد يصبح كبير جداً ،وبشكل تراكمي بأخذه كل خطوة بخطوة .وعلى الرغم ،من أن الطفرات

عشوائية ،فإن التغير التراكمي عبر األجيال ليس عشوائياً .فالذرية في أي جيل تختلف عن أباءها باتجاهات عشوائية .ولكن أياً

من هذه الذرية سيتم اختياره ليستمر ويذهب إلى الجيل التالي ليس عشوائياً .هنا يتدخل االصطفاء الدارويني .فالمعيار
لالصطفاء هو ليس الجينات بحد ذاتها ،بل األجسام التي تؤثر تلك الجينات على شكلها عبر النمو.

باإلضافة كونها تتكاثر ،فإن الجينات في كل جيل يتم إعطاؤها إلى النمو ،والذي ينمي الجسد المالئم على الشاشة ،باتباع
صارم للقواعد التي ُوضعت له .في كل جيل ،يتم عرض "سالسة بطن" كاملة من "األطفال" (بمعنى أخر أفراد الجيل التالي).
كل هؤالء األطفال هم طافرون من األب ذاته ،يختلفون عن األب بالنسبة لجين واحد .هذا المعدل العالي من الطفرات هو
خاصية غير بيولوجية مميزة لنموذج الحاسوب .في الحياة الواقعية ،إن احتمال أن يصبح الجين طاف اًر هو غالباً أقل من واحد
في المليون .السبب وراء بناء معدل طفرات عالية في النموذج هو أن كل األداء على شاشة الحاسوب هو لصالح العيون
البشرية ،وليس لدى البشر الصبر لكي ينتظروا مليون جيل من أجل طفرة!

للعين البشرية دور حيوي لتلعبه في القصة .فهي العامل الذي سيقوم باالصطفاء .فهي تفحص ساللة البطن الذرية وتختار

واحداً منه ا للتكاثر .ثم يصبح الفرد المختار والد الجيل التالي ،وتعرض بعد ذلك على الشاشة ساللة بطن من أطفاله الطافرين

بشكل آني .العين البشرية هنا تقوم بالضبط بالعمل الذي تقوم فيه عند تزاوج الكالب ذات األصل الصافي أو ورود المسابقات.

بكلمات أخرى فإن نموذجنا هو نموذج لالصطفاء االصطناعي بشكل صارم ،وليس لالصطفاء الطبيعي .إن معيار "النجاح"
هو ليس معيار البقاء المباشر ،كما هو الحال في االصطفاء الطبيعي .في االصطفاء الطبيعي الحقيقي ،إذا كان لدى الجسد ما

يتطلبه البقاء ،فإن الجينات تبقى بشكل آلي ألنها موجودة بداخله .لذا فالجينات التي تبقى تميل ألن تكون وبشكل آلي ،تلك
الجينات التي تعطي األجساد الصفات التي تساعدها على البقاء .في نموذج الحاسوب ،من ناحية أخرى ،فإن معيار االصطفاء
هو ليس البقاء ،بل القدرة على إرضاء الرغبة البشرية .ليست بالضرورة رغبة كسولة وعارضة ،ألنه يمكننا العزم على قرار

االصطفاء بشكل مستمر بحثاً عن صفة ما مثل "الشبه إلى شجرة الصفصافة الباكية" .ولكن وبخبرتي ،فإن اإلنسان الذي يقوم
باالصطفاء غالباً ما يكون متقلب المزاج وانتهازياً .هذا أيضاً ،ليس مختلفاً عن بعض أنواع االصطفاء الطبيعي.
يخبر اإلنسان الحاسوب أياً من أفراد سالسة البطن للذرية عليه أن يتوالد منها .جينات هذا الفرد المختار يتم إعطاؤها إلى

التكاثر ،ويبدأ جيل جديد .هذه العملية ،مثل التطور في الحياة الواقعية ،تستمر بشكل ال نهائي .كل جيل ما البيومورفات يبعد

خطوة طافرة واحدة فقط عن سابقه وعن الحقه .ولكن بعد  100جيل من التطور ،فإن البيومورفات قد تكون أي شيء على بعد
يصل لمئة خطوة عن سلفه األصل .وفي  100خطوة طافرة ،يمكن أن يحصل الكثير.

لم أتخيل قط كم سيكون كثي اًر ،عندما بدأت للمرة األولى باللعب مع برنامج التطور خاصتي المكتوب حديثاً .الشيء الرئيسي

الذي فاجأني كان أن البيومورفات قادرة على أن تصبح سريعاً غير شبيهة باألشجار .البنية ثنائية األفرع موجودة دائماً ،ولكنها
تغطى بسهولة فيما تتقاطع الخطوط م ار اًر وتك ار اًر ،لتصنع كتلة صلبة من اللون (فقط اللونين األبيض واألسود في الصور
المطبوعة).الشكل رقم  4يظهر تاريخاً تطورياً محدداً يتألف من  29جيل فقط .السلف هو مخلوق صغير جداً ،نقطة مفردة.

على الرغم من أن جسد السلف هو نقطة ،مثل بكتيريا في الوحل البدائي ،إال أنها تخفي في داخلها القدرة على التفرع بنفس

النمط للشجرة المركزية من الشكل رقم  3بالضبط :إال أن جينها  9يخبرها أن تتفرع صفر مرة فحسب! كل المخلوقات المصورة

على الصفحة منحدرة من النقطة ،لكن لكي نتجنب تكدس الصفحة بها ،فلم أقم بطباعة كل الذرية التي رأيتها بالفعل .لقد

طبعت فقط الطفل الناجح من كل جيل (أي والد الجيل التالي) باإلضافة إلى واحد أو اثنين من اخواتها اللواتي لم تنجحن .لذا،
فالصورة بشكل أساسي تعرض فقط الخط الرئيسي الوحيد للتطور ،موجهاً باالصطفاء الجمالي .كل المراحل في الخط الرئيسي

ظاهرة.

الشكل رقم 4

لنمر بشكل مختصر على األجيال القليلة األولى من خط التطور الرئيسي في الشكل رقم  .4تصبح النقطة بشكل حرف -
 - Yفي الجيل  .2قي الجيلين التاليين ،تصبح الـ  - Y -أكبر .ثم تصبح األغصان مقوسة قليالً مثل منجنيق جيد الصنع.
في الجيل ،7يصبح التقوس بار اًز ،لدرجة أن الفرعين يكادان أن يتالقيا .يصبح الفرعين أكبر ،ويحصل كل منهما على زائدتين

صغيرتين في الجيل  .8في الجيل  9تصبح هذه الزوائد غائبة مرة أخرى ،ويصبح جذع المنجنيق أطول .يبدو الجيل  10شبيهاً

بمقطع في زهرة؛ حيث تشبه الفروع المقوسة الجانبية بتالت وكأنها كأس يحيط بزائدة مركزية أو "ميسم" .في الجيل  ،11يصبح
شكل "الزهرة" نفسه أكبر وأكثر تعقيداً بعض الشيء.
لن أتابع السرد .فالصورة تتلكم عن نفسها ،حتى الوصول إلى الجيل  .29الحظ كيف أن كل جيل مختلف قليالً فقط عن
والده وعن أخواته .بما أن كل منها يختلف قليالً عن والده ،فمن المتوقع أيضاً أن يكون كل منها مختلفاً أكثر بقليل عن جده

(وعن أحفاده) ،ومختلفاً أكثر بعد عن والد جده (وعن ابن حفيده) .هذا هو مغزى التطور التراكمي ،على الرغم من أننا هنا

وبسبب معدل الطفرات العالي قد سرعنا العملية لمستويات غير منطقية .بسبب هذا ،فإنه الشكل رقم  4يشبه شجرة عائلة نوع

أكثر من شجرة عائلة أفراد ،ولكن المبدأ هو نفسه.

عندما قمت بكتابة البرنامج ،لم يخطر لي قط أنه سوف يطور أي شيء سوى تنويعات من األشكال الشبيهة باألشجار .كنت

آمل في الحصول على شجرة الصفصاف الباكية ،أو أرز لبنان ،أو حور لومباردي ،أو أعشاب البحر أو ربما قرون غزال .لم

يحضرني أي شيء في حدسي كعالم أحياء ،أو أي شيء من خبرة عشرين عام في برمجة الحاسوب ،أو أي شيء في أكثر
أحالمي الجامحة لما ظهر في الواقع على الشاشة .ال يمكنني أن أتذكر بالضبط في أي نقطة من السلسلة خطر لي للمرة

األولى أنه من الممكن أن يتطور شيء شبيه بحشرة .بدأت وبحدس جامح ،أزاوج جيالً بعد جيل من أي طفل أكثر شبهاً
بحشرة .وأخذت هواجسي تنمو بالتوازي مع الشبه المتطور .ترى النتائج النهائية في أسفل الشكل رقم  .4أعترف بأنها لديها
ثمانية أرجل مثل العنكبوت ،بدالً من ستة مثل حشرة ،ولكن حتى مع ذلك! ما أزال غير قاد اًر على إخفاء شعوري بالبهجة عندما

شاهدت للمرة األولى هذه المخلوقات المثيرة للدهشة وهي تظهر أمام عيني .لقد سمعت في ذهني بوضوح أنغام النصر

االفتتاحية "هكذا تكلم زرادشت" ("نسخة  .)"2001لم أكن قاد اًر على تناول الطعام ،وفي تلك الليلة زحفت الحشرات "خاصتي"
تحت جفني عندما حاولت النوم.

هناك ألعاب حاسوب موجودة في السوق والتي توهم الالعب أنه يتجول في متاهة تحت األرض ،والتي لها جغرافية محددة
وإن كانت معقدة والتي قد يواجه فيها تنانيناً أو مينوتورات )minotaurs( 28أو خصوماً أسطوري ًة أخرى .في هذه األلعاب
تكونت الوحوش قليلة العدد .وهي جميعها مصممة من قبل مبرمج بشري ،وكذلك األمر بالنسبة لجغرافية المتاهة .في لعبة
التطور ،سواء في نسخة الحاسوب أو في التطور الواقعي ،فإن الالعب (أو المراقب) يصيبه الشعور نفسه أي التجول مجازياً

في متاهة من الممرات المتفرعة ،ولكن عدد الممرات الممكنة ال نهاية لها أبداً ،والوحوش التي يقابلها الفرد غير مصممة وغير

متوقعة .خالل تجوالي في المياه الخلفية ألرض البيومورف ،لقد رأيت جنيات تشبه القريدس ومعابد لألزتيك ونوافذ كنائس قوطية

ورسومات أبوريجينية
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( )aboriginalلحيوانات الكنغر ،وفي مرة واحدة ال تنسى ولكن غير قابلة لإلعادة ،رأيت ما يمكن

اعتباره رسماً كاريكاتيرياً ألستاذ المنطق في ويكهام .الشكل رقم  5هو مجموعة صغيرة أخرى من غرفة انجازاتي ،والتي تم

تطويرها جميعاً بالطريقة ذاتها .أريد أن أؤكد على أن هذه األشكال ليست انطباعات لفنانين .فهي لم تخضع لتعديل أو معالجة
بأي شكل من األشكال .هي تماماً كما رسم الحاسوب عندما تم تطوير داخله .كان دور العين البشرية محدوداً في االختيار،

من بين ذرية طافرة عشوائياً عبر العديد من أجيال التطور التراكمي.
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مفردها مينوتور وهو في الميثولوجيا اإلغريقية مخلوق نصفه رجل ونصفه اآلخر ثور.

نسبة لألبوريجينين وهم سكان استراليا األصليون قبل وصول األوروبيين إليها.

لدينا اآلن نموذج أكثر واقعية للتطور من النموذج الذي أعطانا إياه القرد الذي يكتب جملة من مسرحية شيكسبير .لكن
نموذج البيومورف ما يزال غير كافياً .فهو يظهر لنا قدرة االصطفاء التراكمي على توليد عدد ال نهائي تقريباً من تنويعات
األشكال شبه البيولوجية ،ولكنه يستخدم االصطفاء االصطناعي وال االصطفاء الطبيعي .تقوم العين البشرية باالصطفاء .هل
يمكننا التخلص من العين البشرية ،وجعل الحاسوب يقوم بنفسه باالصطفاء ،على أساس معيار ما منطقي من الناحية
البيولوجية؟ هذا أكثر صعوبة مما قد يبدو عليه .ويستحق أن نقضي بعض الوقت في تفسير السبب.
من السهل جداً اصطفاء صيغة جينية معينة ،طالما أنه يمكنك قراءة جينات كل الحيوانات .ولكن االصطفاء الطبيعي ال
يختار الجينات بشكل مباشر ،بل هو يختار تأثيرات الجينات على األجساد ،والتي تسمى تقنياً تأثيرات النمط الظاهري .العين
البشرة ماهرة في اختيار تأثيرات النمط الظاهري ،كما هو واضح من األنواع العديدة للكالب والماشية والحمام وأيضاً إذا كان
بإمكاني أن أقول هذا كما هو ظاهر في الشكل رقم  .5لجعل الحاسوب يختار أثار النمط الظاهري بشكل مباشر ،علينا أن

نكتب برنامجاً معقداً جداً قاد اًر على التعرف على األشكال .برامج التعرف على األشكال موجودة .هي تستخدم لقراءة المطبوعات
وخطوط اليد حتى .لكنها برامج "حديثة جداً" وصعبة ،وتحتاج لحواسيب كبيرة جداً وسريعة .وحتى لو كانت برامج التعرف على
األشكال في متناول قدراتي البرمجية ،وفي متناول قدرات حاسوبي ذي الـ -64كيلوبايت ،فلن أكلف نفسي عناء األمر .فهذه

مهمة تقوم بها العين البشرية بشكل أفضل ،العين مع  -وهذه هي النقطة المهمة هنا  -الحاسوب ذو العشرة جيغا من الخاليا
العصبية الموجودة في جمجمتي.

الشكل رقم 5

ولن يكون من الصعب جداً جعل الحاسوب يختار صفات عامة غامضة ،مثل على سبيل المثال الطول-النحافة والقصر-
البدانة وربما التقوس أو درجة النتوء أو حتى زخرفة الروكوكو .)rococo( 30ستكون إحدى الطرق هي برمجة الحاسوب ليتذكر

أنواع الصفات التي فضلها البشر في الماضي ،ولكي يمارس اصطفاء مستم اًر من نفس النوع العام في المستقبل .لكن هذا لن

يجعلنا أقرب بأي شكل لمحاكاة االصطفاء الطبيعي .النقطة الهامة هي أن الطبيعة ال تحتاج لقوة الحوسبة لكي تقوم

باالصطفاء ،ما عدا بعض الحاالت الخاصة مثل اختيار أثنى الطاووس لذكرها .في الطبيعة ،يكون العامل المصطفي عادة

مباشر وقوي وبسيط .فهو حاصد األرواح الهجم .بالطبع فإن أسباب البقاء ليست بسيطة أبداً  -ولهذا السبب فإن االصطفاء
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كلمة معناها الصدفة أو المحارة غير المنتظمة الشكل ذات الخطوط المنحنية والتي استمدت منها زخارف كانت شائعة في أوروبا حتى مرحلة

الثورة الفرنسية

الطبيعي قادر على بناء الحيوانات والنباتات بهذا القدر الهائل من التعقيد .لكن هناك شيء خام وبسيط جداً حول الموت بحد
ذاته .والموت غير العشوائي هو كل ما يتطلبه األمر الصطفاء األنماط الظاهرية وبالتالي الجينات التي تحتويها في الطبيعة.

لمحاكاة االصطفاء الطبيعي بطريقة مثيرة لالهتمام في الحاسوب ،علينا نسيان كل ما يتعلق بزخرفة الروكوكو وكل الصفات

المعرفة بشكل بصري .يجب علينا بدالً من ذلك أن نركز على محاكاة الموت الغير عشوائي .يجب أن تتفاعل
األخرى ُ
البيومورفات في الحاسوب مع محاكاة لبيئة عدوانية .فشيء ما مرتبط بأشكالهم يجب أن يحدد ما إذا كانوا سيبقون على قيد

الحياة في تلك البيئة أم ال .مثالياً ،يجب أن تضم البيئة العدوانية بيومورفات متطورة أخرى" :مفترسون" و"فرائس" و"طفيليات"
و"متنافسون" .فإن الشكل المعين لبيومورف طريدة ،يجب أن يحدد مدى قابلية اإلمساك بها من قبل وعلى سبيل المثال
األشكال المعينة لبيومورفات المفترسين .ومعيار قابلية من هذا النوع ال يجب أن يتم إدراجه من قبل المبرمج .يجب أن ينشأ،

بنفس الطريقة التي تنشأ بها هذه األشكال بحد ذاتها .عندها فقط يمكن أن ينطلق التطور في الحاسوب بشكل فعلي ،ألنه عندئذ
تتوفر الشروط لكي يحصل "سباق تسلح" ذاتي التعزيز (انظر إلى الفصل  ،)7وال أجرؤ على تصور أين سينتهي به األمر.
لسوء الحظ ،أظن أن األمر قد يتجاوز قدراتي كمبرمج ألبني عالم اصطناعي من هذا النوع.
إن كان هناك من هو ذكي بما فيه الكفاية لكي يقوم بذلك ،فسيكون أولئك المبرمجين الذين قاموا بتطوير تلك األلعاب
الصاخبة والشعبية  -المبنية على غزو فضائي .ففي تلك البرامج تتم محاكاة عالم اصطناعي .له جغرافيته ،والتي غالباً ما
البعد الزمني فيها سريع الحركة .وتتحرك الكائنات في الفضاء ثالثي األبعاد الذي تمت محاكاته،
تكون ثالثية األبعاد ،ويكون ُ
فيما تصطدم مع بعضها البعض وتردي وتبتلع بعضها البعض وسط أصوات ضجيج منفرة .وبإمكان المحاكاة أن تكون جيدة

جداً لدرجة أن الالعب الذي يتحكم باللعبة يتلقى وهماً قوياً يوحي له بأنه هو بحد ذاته جزء من العالم االصطناعي .أظن أن
قمة هذا النوع من البرمجة يتحقق في الغرف التي تُستخدم لتدريب طياري الطائرات والمركبات الفضائية .ولكن حتى هذه البرامج

ستكون صغيرة جداً مقارنة بالبرنامج التي يجب كتابتها لتحاكي نشوء سباق تسلح بين المفترسين والفرائس ،والمدمج ضمن نظام

بيئي اصطناعي كامل .من الممكن بالتأكيد أن تتم كتابة مثل هذا البرنامج ،ولكن .إذا كان هناك مبرمج ما يشعر أنه مستعد

للتعاون معي في هذا التحدي ،فأود أن يتواصل أو تتواصل معي.

في الوقت الحالي ،هناك أمر أخر أسهل بكثير وأنوي تجربته عندما يحل فصل الصيف .سأضع الحاسوب في مكان ظليل
في الحديقة .ويمكن للشاشة أن تعرض صورها باأللوان .لدي بالفعل نسخة من البرنامج والتي تستخدم بضعة "جينات" إضافية

للتحكم باللون ،بنفس الطريقة التي تتحكم فيها الجينات التسعة األخرى بالشكل .وسوف أبداً مع أي بيومورف مضغوط لدرجة ما
وملون بألوان زاهية .سوف يقوم الحاسوب بشكل آني بعرض مجموعة من الذراري الطافرة للبيومورف ،والتي تختلف عنه بنمط
الشكل و/أو اللون .أعتقد أن النحل والفراشات والحشرات األخرى سوف تزور الشاشة ،وسوف "تختار" عبر اصطدامها بنقطة
معينة من الشاشة .عندما يتم تسجيل عدد معين من االختيارات ،سيقوم الحاسوب بمسح كل شيء على الشاشة ،وسيقوم
"بالتزاوج" من البيومورف الذي تم تفضيله ،وسيعرض الجيل التالي من الذرية الطافرة.
لدي آمال عالية ،بأنه على مدار عدد كبير من األجيال ستتسبب الحشرات البرية في الواقع تطور األزهار في الحاسوب.

وإذا قامت بذلك ،فإن أزهار الحاسوب ستكون قد تطورت تحت الضغط االصطفائي ذاته تماماً الذي سبب تطور األزهار
الحقيقية في البرية .يشجعني في أملي حقيقة أن الحشرات تزور م ار اًر وتك ار اًر البقع زاهية اللون على أثواب النساء (وأيضاً

تشجعني تجارب أكثر انتظاماً تم نشرها) .هناك إمكانية بديلة أخرى ،والتي سأجدها أكثر إثارًة أيضاً ،هي أن الحشرات البرية قد
تسبب تطور أشكال شبيهة بالحشرات .السابقة المسجلة لهذا األمر  -وبالتالي السبب وراء األمل  -هو أن النحل في السابق قد
سبب تطور زهرة أوركيد النحل .فذكور النحل على مدار عدة أجيال من التطور التراكمي لألوركيد ،قامت ببناء الشكل الشبيه

بالنحل عن طريق محاولة التزاوج مع األزهار وبالتالي حمل غبار الطلع .تخيل شكل "زهرة-النحلة" في الشكل رقم  5باأللوان.
ألم تكن لتتمناها لو أنك كنت نحلة؟
السبب الرئيسي لتشاؤمي هو أن حاسة البصر لدى الحشرات تعمل بطريقة مختلفة جداً عن حاسة البصر لدينا .فشاشات
الفيديو مصممة للعيون البشرية وليس لعيون النحل .هذا قد يعني بسهولة أنه على الرغم من أننا والنحل نرى أوركيد النحل
بطرقنا الخاصة المختلفة جدا عن بعضها بعض ،على أنها شبيهة بالنحل ،إال أن النحل قد ال يرى صور شاشات الفيديو على

اإلطالق قد ال يرى النحل شيئاً بل  625خطاً من خطوط المسح في الشاشة! ومع ذلك ،فإن األمر يستحق المحاولة .وفي
الوقت الذي سيكون فيه هذا الكتاب قد نشر ،سأكون على دراية باإلجابة.
هناك مقولة شائعة وغالباً ما تقال بنبرة كان سيسميها ستيفن بوتر "بالنقر" ،والتي تقول إنه ال يمكنك أن تحصل من
الحواسيب على أي شيء أكثر مما وضعته فيها .وهناك نسخ أخرى تقول إن الحواسيب تقوم فقط بما تأمرها بالقيام به ،وبالتالي

خالقة قط .وهذه المقولة صحيحة فقط بأتفه المعاني ،أي نفس المعنى الذي يعنيه أن شيكسبير لم
ال يمكن للحواسيب أن تكون ّ
يكتب أي شيء قط سوى ما عّلمه أن يكتبه معلم مدرسته األول  -الكلمات .لقد قمت ببرمجة التطور في حاسوبي ،لكنني لم
أخطط للحشرات "خاصتي" وال للعقرب وال لطائرة السبيتفاير وال لمركبة القمر .لم يخطر لي أبداً أنها سوف تنشأ ،ولهذا السبب
فإن كلمة "تنشأ" هي الكلمة الصحيحة .صحيح أن عيناي هي التي قامت باالصطفاء الذي وجه تطورها ،ولكن في كل مرحلة

كنت محدوداً بمجموعة صغيرة من الذرية التي عرضتها الطفرات العشوائية ،و"استراتيجيتي" في االصطفاء كما كانت عليه،
حيث كانت انتهازية ومتقلبة المزاج وقصيرة األمد .لم أكن أهدف إلى أي هدف بعيد ،وهذا أيضاً ما ال يقوم به االصطفاء

الطبيعي.

يمكنني أن أجهل هذا األمر درامياً بمناقشتي للمرة الوحيدة التي حاولت فيها أن أصوب نحو هدف بعيد .أوالً على أن أعترف
بأمر .لكنك على األرجح قد حرزته بكل األحوال .فالتاريخ التطوري لـ الشكل رقم  4هو إعادة بناء .فلم تكن تلك المرة األولى
التي رأيت فيها الحشرات "خاصتي" .عندما نشأت في األصل على أصوات أبواق النصر ،لم يكن لدي أي طريقة لتسجيل
جيناتها .كانوا هناك على شاشة الحاسوب ،ولم أكن قاد اًر على الوصول إليهم ،ولم أكن قاد اًر على فك شيفرة جيناتهم .أخرت

إطفاء الحاسوب فيما كنت أفكر بكل جدية بطريقة ما ألنقذهم ،ولكن لم يكن هناك من سبيل إلى ذلك .كانت الجينات مدفونة

بعيداً في األعماق ،كما هي في الحياة الواقعية .كان بإمكاني أن أطبع صو اًر ألجسام الحشرات ،ولكنني كنت قد فقدت جيناتها.

قمت مباشرة بتعديل الحاسوب لكي يقوم في المستقبل بوضع سجل من الصيغ الوراثية والذي يمكن الوصول إليه ،ولكنني كنت

متأخ ار جداً .كنت قد فقدت حشراتي.
انطلقت محاوالً "العثور" عليهم مرة أخرى .فقد تطوروا مرة ،لذا بدا أنه من الممكن أن يتطوروا مرة أخرى .وظل األمر

يطاردني كالنغمة المفقودة .تجولت في أنحاء أرض البيومورف ،متنقالً عبر مجاالً ال نهائي من المخلوقات واألشياء الغريبة،
ولكنني لم أجد حشراتي .كنت أعلم أنهم ال بد مختبئين في مكان ما .وكنت أعلم الجينات التي بدأ منها التطور األصلي .وكان

لدي صورة ألجسام حشراتي .كان لدي حتى صورة للسلسلة التطورية لألجسام التي قادت إلى حشراتي عبر درجات بطيئة
انطالقاً من سلف هو نقطة .ولكنني لم أكن أعلم صيغتهم الجينية.
قد تظن أنه كان من السهولة بما يكفي لكي أقوم بإعادة بناء المسار التطوري ،لكنه لم يكن كذلك .السبب والذي سأعود إليه

مرة أخرى هو العدد الفلكي من البيومورفات الممكنة والتي من الممكن أن يقدمها مسار تطوري طويل بما فيه الكفاية ،حتى
عندما يكون هناك فقط تسع جينات متباينة .ولعدة مرات أثناء رحلتي الطويلة في أرض البيومورف بدا أنني قد اقتربت من
الوصول إلى سلف من أسالف حشراتي ،ولكن بعد ذلك وعلى الرغم من أفضل جهودي كعامل مصطفي ،فقد ذهب التطور في

مسار برهن بعد حين على أنه مسار زائف .في النهاية ،وخالل تجوالي التطوري عبر أرض البيومورف  -وبشعور االنتصار
الذي ال يقل عن شعوري في المرة األولى  -تمكنت أخي اًر من الوصول إليهم .لم أكن أدري (وما أزال) إذا ما كانت هذه
الحشرات هي حشراتي األصلية نفسها ،حشرات "أنغام زرداشت المفقودة" ،أو أنها كانت "تالقيها" (انظر إلى الفصل التالي)

بشكل سطحي ،ولكنها كانت جدية بما فيه الكفاية .هذه المرة لم يكن هناك أي خطاً :فقد قمت بكتابة الصيغة الجينية ،ويمكنني

اآلن أن "أطور" الحشرات متى ما أردت.

نعم لقد بالغت قليالً في الدراما ،ولمن هناك نقطة جدية أريد إيصالها .المغزى من القصة هو أنه حتى ومع أنني أنا من

قمت ببرمجة الحاسوب ،وأخبرته بتفصيل كبير عما أردت منه القيام به ،إال أنه ومع ذلك فإنني لم أخطط للحيوانات التي
تطورت وقد تفاجئت بشكل كامل بهم عندما رأيت أسالفهم للمرة األولى .لم يكن لدي أي قدرة على التحكم بالتطور لدرجة أنه

هن أنه يستحيل القيام به .ال أصدق أنني كنت سأجد حشراتي
حتى عندما أردت بشدة إعادة تعقب مسار تطوري معين فقط بر َ
مرة أخرى ،لو أنه لم يكن لدي صورة مطبوعة للمجموعة الكاملة من أسالفهم التطوريين ،وحتى مع ذلك فقد كان األمر صعباً
ومرهقاً .هل يبدو انعدام قدرة المبرمج على التحكم أو توقع مسار التطور في الحاسوب أم اًر متناقضاً؟ هل يعني ذلك أنه كان
هناك شيء غامض أو سحري يجري داخل الحاسوب؟ بالطبع ال .وليس هنالك من شيء سحري يجري في تطور الحيوانات
والنباتات الحقيقية .يمكننا أن نستخدم نموذج الحاسوب لحل التناقض ،ولنتعلم شيئاً عن التطور الحقيقي في سياق ذلك.
ومن باب التوقع ،فإن أساس حل التناقض سيكون كما يلي :هناك مجموعة محددة من البيومورفات وكل منها يجلس بشكل
دائم في مكان المميز والخاص به في فضاء رياضي .إنها تجلس بشكل دائم هناك بمعنى أنه ،إذا كنت تعلم صيغتها الجينية
يمكنك العثور عليها بشكل مباشر؛ وباإلضافة إلى ذلك فإن جيرانها في هذا النوع الخاص من الفضاء هي البيومورفات التي
تختلف عنها بجين واحد فقط .واآلن ،بما أنني أعرف الصيغة الجينية لحشراتي ،يمكنني أن أعيد إنتاجها متى ما شئت،
ويمكنني أن أخبر الحاسوب بأن يقوم "بتطويرها" انطالقاً من اي نقطة اعتباطية .عندما تطور مخلوقاً جديداً للمرة األولى

باستخدام االصطفاء االصطناعي في النموذج الحاسوبي /تشعر وكأن األمر عملية خالقة .وهي كذلك بالفعل .ولكن ما تقوم به

في الواقع هو العثور على المخلوق ،ألنه وبمعنى رياضي ،يجلس بالفعل في مكانه في الفضاء الجيني ألرض البيومورف.

والسبب وراء كون الموضوع فعالً عملية خالقة هو أن إيجاد أي مخلوق معين هو صعب جداً ،وذلك وبكل بساطة وتجرد هو

أن أرض البيومورف كبيرة جداً جداً ،وأن عدد المخلوقات اإلجمالي التي تجلس هناك هو ال نهائي .وليس األمر مجدياً أن
خالقة.
تبحث بشكل عشوائي وبدون هدف .عليك أن تتبنى عملية بحث ما تكون أكثر فعالية ّ -
يؤمن بعض الناس بكل ولع بأن الحواسيب التي تلعب لعبة الشطرنج تعمل عن طريق تجربة كل المجموعات الممكنة من

حركات الشطرنج داخلياً .يجدون أن هذا اإليمان يريحهم عندما يهزمهم الحاسوب ،لكن إيمانهم هذا زائف تماماً .هناك عدد أكبر

بكثير من حركات الشطرنج الممكنة :وفضاء البحث أكبر بعدة باليين من المرات من أي يسمح بنجاح اي بحث عشوائي .إن
فن كتابة برنامج شطرنج جيد هو التفكير باختصارات فعاَلة عبر فضاء البحث .االصطفاء التراكمي ،سواء االصطفاء

االصطناعي كما هو في نموذج الحاسوب أو االصطفاء الطبيعي الموجود في العالم الحقيقي ،هو عملية بحث فعالة ،وأثاره

تبدو شبيهة جداً بالذكاء الخالق .ذلك في نهاية األمر هو كل ما كانت تدور حوله حجة ويليام بالي من التصميم .تقنياً ،كل ما
نقوم به عندما نلعب لعبة البيومورف على الحاسوب ،هو العثور على حيوانات موجودة بمعنى رياضي ،وتنتظر أن يتم

إيجادها .الشعور الذي تعطيه شبيه بعملية خلق فنية .البحث في فضاء صغير يحوي فقط على عدد قليل من الكيانات فيه ال

يعطي بالعادة شعور عملية خالقة .ولعبة األطفال المسماة اصطياد الكتشبان )hunt the thimble( 31ال تُشعر المرء بأنها
خالقة .قلب األشياء رأساً على عقب على أمل إيجاد الغرض المنشود عادة ينجح عندما يكون الفضاء الذي نبحث فيه صغي اًر.
وفيما يصبح فضاء البحث أكبر ،كلما تصبح عمليات بحث أكثر تطو اًر ضرورية .يصبح من غير الممكن تمييز عمليات
البحث الفعالة عندما يكون فضاء البحث كبي اًر بما يكفي عن اإلبداع الحقيقي.

تبرهن نماذج بيومورفات الحاسوب على هذه النقطة بشكل جيد ،وهي تشكل جس اًر تعليمياً يربط بين عملية اإلبداع البشرية
مثل التخطيط استراتيجية رابحة في الشطرنج ،وبين اإلبداع التطوري لالصطفاء الطبيعي ،صانع الساعات األعمى .لنرى هذا،
يجب علينا أن نطور فكرة أرض البيومورف "كفضاء" رياضي ،أفق ال نهائي ولكن منظم من التنويعات المورفولوجية (الشكلية)،

بل هو فضاء يجلس فيه كل مخلوق في مكانه الصحيح ،ينتظر أن يتم اكتشافه .المخلوقات الـ  17من الشكل رقم  5مرتبة من
دون أي ترتيب خاص .لكن في أرض البيومورف بحد ذاتها فإن كل منها يحتل مكانه المميز والخاص به ،والذي تحدده صيغته

الجينية ،محاطاً بجيرانه المعينين الخاصين به .لكل المخلوقات في أرض البيومورف عالقة مكانية محددة مع بعضها البعض.
ماذا يعني ذلك؟ ما المعنى الذي يمكننا ربطه بالموقع المكاني؟

الفضاء الذي نتكلم عنه هو فضاء جيني .لكل حيوان مكانه الخاص به في الفضاء الجيني .الجيران القريبون في الفضاء
الجيني هم حيوانات تختلف عن بعضها البعض بطفرة واحدة فقط .في الشكل رقم  ،3الشجرة األساسية في المركز محاطة بـ 8

من أصل  18من جيرانها المباشرين في الفضاء الجيني .الجيران الـ  18لحيوان ما هم الـ  18نوع مختلفاً من األطفال التي قد

تولد منه ،والـ  18نوعاً مختلفاً من األباء التي كان من الممكن أن يولد منها ،بحسب فرض قواعد نموذجنا الحاسوبي .وبحركة
واحدة ،فإن لكل حيوان  ،18 × 18( 324متجاهلين الطفرات الرجعية

32

( )back-mutationلكي نبسط األمر) الجيران،

وهي مجموعة أحفاده أو أجداده أو أعمامه أو أبناء أخواته الممكنة .وبحركة واحدة مرة ثانية ،لكل حيوان 18 × 18( 5,832
×  )18جيران ،هي مجموعة أبناء أحفاده وأباء أجداده وأبناء عمه إلخ الممكنة.

ما هي النقطة من التفكير في إطار الفضاء الجيني؟ إلى أين تصلنا بنا؟ الجواب هو أنها تؤمن لنا طريقاً لفهم التطور

كعملية تدريجية وتراكمية .في أي جيل واحد ،بحسب قواعد نموذج الحاسوب ،من الممكن أن نتحرك خطوة واحدة فقط عبر
الفضاء الجيني .في  29جيل من غير الممكن أن نتحرك أبعد من  29خطوة ،في الفضاء الجيني ،انطالقاً من السلف الذي
31

لعبة يقوم فيها مجموعة من األطفال بإخفاء غرض ما في غرفة بعد خروج الالعب منها ،وعلى الالعب بعد ذلك محاولة العثور على الغرض

فيما يغني األطفال أغنية.
32

هي طفرات نقطية تسترجع التسلسالت األصلية ،وبالتالي النمط الظاهري األصلي.

بدأنا عنده .يتألف كل تاريخ تطوري من مسارات محددة ،أو مسار قذيفة عبر الفضاء الجيني .على سبيل المثال ،التاريخ

التطوري المسجل في الشكل رقم  4هو مسار قذيفة لولبية على وجه التحديد عبر الفضاء الجيني ،يصل بين نقطة وحشرة،

ويمر عبر  28مرحلة بينية .وهذا ما أعنيه عندما أتكلم مجازياً عن "التجوال" عبر أرض البيومورف.
أردت محاولة تمثيل هذا الفضاء الجيني في شكل صورة .المشكلة أن الصورة ثنائية األبعاد .لكن الفضاء الجيني الذي
تجلس فيه البيومورفات ليس فضاءاً ثنائي األبعاد .هو ليس حتى فضاءاً ثالثي األبعاد .إنه فضاء ذو تسعة أبعاد! (األمر المهم
الذي يجب تذكره حول الرياضيات هو أال نخاف .فهي ليست بالصعوبة التي يدعيها كهنة الرياضيات بعض األحيان .ومتى ما

شعرت بالخوف ،أتذكر دائماً قول سيلفانوس طومسون المأثور في كتابة تبسيط التفاضل والتكامل" :ما يمكن ألحمق ما القيام
ُ
به ،يمكن ألحمق آخر القيام به أيضاً" ).لو أننا فحسب قادرون على الرسم في تسعة أبعاد لكان بإمكاننا جعل كل بعد يتوافق
مع واحدة من الجينات التسعة .موقع حيوان معين وعلى سبيل المثال العقرب أو الخفاش أو الحشرة ثابت في الفضاء الجيني

بفضل القيمة العددية لجيناته التسعة .يتألف التغير التطوري من مسيرة خطوة بخطوة عبر الفضاء ذو األبعاد التسعة .مقدار

االختالف الجيني بين حيوان وأخر ،وبالتالي الوقت الذي استغرقه ليتطور ،وصعوبة تطور واحد من األخرُ ،يقاسون بالمسافة

بين واحد واألخر في الفضاء ذو األبعاد التسعة.

وأسفاه ،ال نستطيع الرسم في األبعاد التسعة .فكرت بطريقة لاللتفاف على األمر ،برسم صورة ثنائية األبعاد تنقل شيئاً مما

يعنيه شعور التحرك من نقطة إلى نقطة في الفضاء الجيني في الفضاء ذو األبعاد التسعة ألرض البيومورف .هناك العديد من

الطرق الممكنة التي يمكن بها القيام بذلك ،وقد اخترت واحدة أسميتها خدعة المثلث .أنظر إلى الشكل رقم  .6في الزوايا الثالث
من المثلث توجد ثالثة بيومورفات مختارة بشكل اعتباطي .البيومورف الموجود أعلى الشجرة األساسية ،والموجود على اليسار

هو واحد من الحشرات "خاصتي" ،والموجود على اليمين ليس له أي اسم لكنني أظن أنه يبدو جميالً .مثل كل البيومورفات ،كل
من هذه الثالثة له صيغته الجينية الخاصة بها ،والتي تحدد موقعه الفريد والخاص به في الفضاء الجيني ذو األبعاد التسعة.

يقبع المثلث على "مستوى" مسطح ثنائي األبعاد والذي يقطع عبر الحجم الفائق ذي األبعاد التسعة (ما يمكن ألحمق ما

القيام به ،يمكن ألحمق أخر القيام به أيضاً) .المستوى هو مثل قطعة مسطحة من الزجاج العالق عبر هالم .المثلث مرسوم
على الزجاج ،وبعض البيومورفات التي تمكنها صيغتها الجينية من الجلوس على ذلك المستوى المسطح المعين .ما هو الشيء
الذي يمكنها من ذلك؟ هنا تدخل البيومورفات الثالث الموجودة على زوايا المثلث .فهي تسمى بيومورفات المرتكز.

الشكل رقم 6

تذكر أن كل فكرة "البعد" في "الفضاء" الجيني هي أن البيومورفات المتشابهة جينياً هي جيران قريبون من بعضهم البعض،
والبيومورفات المختلفة جينياً هي جيران بعيدون عن بعضهم البعض .في هذا المستوى بالتحديد ،المسافات كلها محسوبة
بمرجعية تعتمد على بيومورفات المرتكز الثالثة .وبالنسبة ألي نقطة على صفيحة الزجاج ،سواء كانت داخل المثلث أو خارجه،

فإن الصيغة الجينية المناسبة لتلك النقطة محسوبة "كمتوسط موزون" للصيغة الجينية لبيومورفات المرتكز الثالثة .لقد حزرت

بالفعل كيف يتم الوزن .فهو يتم عبر المسافة على الصفحة ،وبشكل أكثر دقة القرب من النقطة التي نتحدث عنها إلى

بيومورفات المرتكز الثالثة .لذا ،كلما كنت أقرب إلى الحشرة على المستوى ،كلما كانت البيومورفات المحلية أكثر شبهاً
بالحشرة .وفيما تتحرك عبر الزجاج باتجاه الشجرة ،كلما تصبح "الحشرات" تدريجياً أقل شبهاً بالحشرة وأكثر شبهاً بالشجرة .إذا
مشيت إلى مركز المثلث فالحيوانات التي تجدها هناك ،وعلى سبيل المثال العنكبوت الذي لديه شمعدان سباعي (الشمعدان

اليهودي) على رأسه ،ستكون "توصيات جينية" متعددة بين بيومورفات المرتكز الثالثة.

لكن هذا الوصف يعطي أهمية كبيرًة جداً لبيومورفات المرتكز الثالثة .وأعترف أن الحاسوب استخدمهم في حساب الصيغة
الجينية المناسبة لكل نقطة على الصورة .لكن في الواقع ،فأي كانت ثالثة بيومورفات مرتكز ستفي بالغرض بنفس القدر،
وكانت ستعطينا نتائجاً متطابقة .لهذا السبب ،في الشكل رقم  ،7لم أرسم أي مثلث في الواقع .الشكل هو بالضبط نفس النوع
من الصورة التي في الشكل رقم  .6هو فقط يظهر مستوى مختلف .الحشرة نفسها هي إحدى نقاط المرتكز الثالث ،وهذه المرة
هي الموجودة على اليمين .نقط المرتكز األخرى في هذه الحالة هي طائرة السبيتفاير وزهرة النحل ،كما نرى كالهما في الشكل

رقم  .5على هذا المستوى أيضاً ستالحظ أن البيومورفات المجاورة تشبه بعضها البعض أكثر من شبهها بالبيو ورفات البعيدة.

على سبيل المثال ،فإن طائرة السبيتفاير هي جزء من سرب من الطائرات المشابهة المحلقة ضمن تشكيلة .وألن الحشرة موجودة

على كل طرفي صفائح الزجاج ،يمكنك النظر إلى صفيحتي الزجاج على أنهما تمران عبر بعضها البعض بزاوية معينة.

وبشكل نسبي لـ الشكل رقم  ،6فإن المستوى في الشكل رقم  7قد "دار حول" الحشرة.

الشكل رقم 7

إن التخلص من المثلث يشكل تحسيناً في طريقتنا ،ألنه كان مشتتاً لالنتباه .فقد أعطى اهتماماً ليس في مكانه لثالثة نقاط
محددة في المستوى .ما يزال لدينا تحسين واحد لنقوم به .في الشكلين  6و ،7تمثل المسافة المكانية البعد الجيني لكن المقياس
مشوه بشكل كامل .فإنش واحد لألعلى ليس بالضرورة مساوي إلنش واحد للجانب .لمعالجة هذا األمر ،يجب علينا اختيار

بيومورفات المرتكز الثالثة خاصتنا بحذر ،لكي تكون أبعادها الجينية من الواحد منها إلى األخر ،كلها متساوية .الشكل يقوم

بذلك بالضبط .مرة ثانية لم أقم برسم المثلث فعلياً .المرتكزات الثالثة هي العنكبوت من الشكل رقم  ،5والحشرة مرة أخرى (لدينا
ومرة أخرى "دوران أخر حول" الحشرة) والبيومورف صعب الوصف في األعلى .هذه البيومورفات الثالث كلها تبعد  30طفرة
عن بعضها البعض .هذا يعني أن سهولة التطور من أي واحد إلى األخر متساوية .في الحاالت الثالث كلها ،هناك حد أدنى

يتألف من  30خطوة جينية يجب أخذها .والنقط الصغيرة الموجودة بموازاة الهامش السفلي لـ الشكل رقم  8تمثل وحدات مسافة
مقاسة بالجينات .يمكنك النظر إليها على أنها مسطرة جينية .المسطرة ال تعمل فقط في االتجاه األفقي .يمكنك إمالتها في أي

اتجاه وقياس المسافة الجينية ،وبالتالي الحد األدنى من الوقت المطلوب للتطور ،بين أي نقطة وأخرى على المستوى (والمزعج

هنا أن هذا ليس صحيحاً تماماً على الصفحة ،ألن طابعة الحاسوب تشوه النسب ،ولكن هذا األثر هامشي جداً لنثير ضجة
حوله ،على الرغم من أنه يعني أنك ستحصل على إجابة خاطئة بشكل طفيف إذا قمت بكل بساطة بعد النقاط على المقياس).

الشكل رقم 8

هذه المستويات ثنائية األبعاد التي تقطع عبر فضاء جيني ذو تسعة أبعاد تعطي بعض الشعور عما يعنيه التجول في أرض
البيومورف .لتحسين ذلك الشعور عليك أن تتذكر أن التطور ليس محصو اًر بلوح واحد مسطح .في مسيرة تطورية حقيقية،
يمكنك أن "تهبط نزوالً" في أي وقت إلى مستوى أخر ،على سبيل المثال من مستوى الشكل رقم  6إلى مستوى الشكل رقم 7
(في محيط الحشرة حيث يصبح المستويان قريبان من بعضهما البعض).

لقد قلت إن "المسطرة الجينية" في الشكل رقم  8تمكننا من حساب الحد األدنى من الوقت الذي سيأخذه التطور من نقطة

إلى أخرى .فهي إذاً تعطي محدودات النموذج األصلي ،لكن التفخيم هنا هو على كلمة الحد األدنى .بما أن بعد المسافة بين

الحشرة والعقرب هو  30وحدة جينية ،فاألمر يأخذ فقط  30جيالً لكي يتطور أحدها إلى األخر إذا لم تأخذ أي منعطف خاطئ؛
إذا كنت تعلم تماماً ما هي الصيغة الجينية التي تتجه نحوها وكيف سوف تتوجه نحوها .في التطور في الحياة الواقعية ،ال يوجد
شيء يعادل التوجه نحو هدف جيني بعيد.

لنستخدم البيومورفات اآلن لنعود إلى النقطة التي أثارها القرد الذي يكتب مسرحية هاملت ،أهمية التغير التدريجي خطوة
بخطوة في التطور ،على نقيض الصدفة المحضة .ابدأ بإعادة وسم وحدات المقياس الموجودة بمحاذاة أسفل الشكل رقم ،8
ولكن بوحدات مختلفة .بدالً من قياس البعد "كعدد الجينات التي يجب أن تتغير في التطور" ،سوف نقيس البعد "كاحتمال قفز
البعد كله في قفزة واحدة اعتماداً على الحظ فقط" .وللتفكير في ذلك ،علينا اآلن أن نرخي أحد القيود التي وضعتها في لعبة
الحاسوب :وسوف ننتهي بأن نرى لماذا وضعت ذلك القيد من األساس .القيد هو أن األطفال ُ"يسمح" لهم فقط بأن يكونوا على

بعد طفرة واحدة من أباءهم .بمعنى أخرُ ،يسمح بأن يصبح جين واحد فقط طاف اًر في كل مرة ،وكان ُيسمح لذلك الجين بأن يغير

"قيمته" فقط بـ  1+أو  .1-وبإرخاء هذا القيد ،سوف نسمح اآلن ألي عدد من الجينات بأن تصبح طافرة في الوقت ذاته،
ويمكننا أن نضيف أي رقم سواء سلبي القيمة أو إيجابي القيمة إلى قيمتهم الحالية .في الواقع هذا اإلرخاء الكبير جداً ،بما أنه

يسمح لمدى قيمة الجين التراوح في أي قيمة من ناقص ال نهاية إلى زائد ال نهاية .وتبرهن هذه النقطة بشكل كافي لو أننا

حصرنا قيم الجين بأرقام فردية ،أي أن نسمح بتراوح قيمتها بين  9-و .9+
لذا ،وفي هذه الحدود الجامحة ،نحن نسمح نظرياً للطفرات بأن تغير في ضربة وعبر جيل واحد أي مجموعة من الجينات

التسعة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن قيمة كل جين قد تتغير بأي قدر ،طالما أنها ال تذهب بعيداً لتصبح قيمة تتألف من خانتين.
ماذا يعني هذا؟ يعني أنه نظرياً يمكن للتطور أن يقفز في جيل واحد من أي نقطة في أرض البيومورف إلى أي نقطة أخرى.
وال أعني أي نقطة على مستوى واحد ،بل أي نقطة في كل الحجم الفائق ذي األبعاد التسعة .وعلى سبيل المثال ،إذا أردت
القفز بحركة واحدة من الحشرة إلى الثعلب في الشكل رقم  ،5فإليك الوصفة للقيام بذلك .أضف األرقام التالية إلى قيم الجينات

من  1إلى  9بالتوالي .1,1−,4−,2,2,0−,2,2,2− :ولكن بما أننا نتحدث عن القفزات العشوائية ،فكل النقاط في أرض

البيومورف متساوي ة في احتمال كونها وجهات إلحدى تلك القفزات .لذا فاحتمال القفز إلى أي وجهة معينة ،ولنقل الثعلب،
اعتماداً على الحظ الصرف ،سهلة الحساب .هي بكل بساطة العدد اإلجمالي للبيومورفات في الفضاء .كما يمكنك أن ترى،

نحن على وشك الوصول إلى واحدة من تلك الحسابات الفلكية .هناك تسع جينات ،وكل واحدة منها يمكنها أن تأخذ أي واحدة

من القيم الـ  .19لذا فإن عدد البيومورفات التي يمكننا القفز إليها في خطوة واحدة هو حاصل جداء  19بنفسها  9مرات

متتالية .أي  19مرفوعة إلى األُس  .9هذا يعطينا نتيجة تصل لحوالي نصف تريليون بيومورف .رقم تافه أمام "عدد

الهيموغلوبين" الخاص باسيموف ،لكن مع ذلك سأعتبره رقماً كبي اًر .إذا بدأت من الحشرة وقفزت مثل برغوث مجنون لنصف
تريليون مرة ،يمكنك أن تتوقع الوصول إلى الثعلب على الفور.
ما الذي يقوله لنا كل هذا عن التطور الحقيقي؟ مرة أخرى إنه يؤكد على أهمية التغير التدريجي خطوة بخطوة .هناك علماء

تطور أنكروا أن تدرجاً من هذا النوع ضروري في التطور .لكن حساباتنا البيومورفية تظهر لنا بالضبط سبباً واحداً يجعل من
التغير التدريجي خطوة بخطوة مهماً .عندما أقول إنه يمكنك توقع أن يقفز التطور من الحشرة إلى أحد جيرانها المباشرين ،لكن
أال يقفز من الحشرة مباشرة إلى الثعلب أو العقرب ،فإن ما أعنيه بالضبط هو التالي .لو كانت القفزات العشوائية تحصل فعلياً
في الواقع ،إذاً فإن القفزة من الحشرة إلى العقرب ستكون ممكنة تماماً .في الواقع ستكون ممكنة تماماً مثل قفزة من حشرة إلى
أحد جيرانها المباشرين .ولكنها ستكون أيضاً ممكنة تماماً كأي قفزة إلى أي بيومورف أخر في البالد .وهنا نقطة المحك .فعدد
البيومورفات في األرض هو نصف تريليون ،وإذا لم يكن أي منها ممكناً كوجهة أكثر من أي بيومورف أخر ،فإن احتمال القفز
إلى أي بيومورف محدد ستكون صغيرة جداً بحيث يمكن تجاهلها.

الحظ أنه ال يساعدنا افتراض وجود "ضغط اصطفائي" غير عشوائي قوي .ولن يهم لو أنك ُو ِعدت بفدية ملك ،إذا تمكنت
من تحقيق قفزة محظوظة إلى العقرب .فاحتمال قيامك بذلك هو واحد إلى نصف تريليون .ولكن ،لو بدالً من القفز ،قمت

بالمشي ،خطوة واحدة في كل مرة ،وأعطيت قد اًر صغي اًر من المال كمكافأة في كل مرة قمت فيها بأخذ خطوة في االتجاه
الصحيح ،فسوف تصل إلى العقرب في وقت قصير جداً .ليس بالضرورة أسرع وقت ممكن والذي يتألف من  30جيل ،ولكن
على الرغم من ذلك ستكون سريعاً جداً .القفز قادر نظرياً ،على جعلك تصل إلى الجائزة بشكل أسرع  -في قفزة واحدة .ولكن

وبسبب االحتمال الفلكي لحدوث ذلك ،فإن سلسلة من الخطوات الصغيرة التي تُبنى كل واحدة منها على النجاح التراكمي
للخطوات السابقة ،هي الطريقة الوحيدة الممكنة.
اللهجة العامة للفقرات السابقة معرضة لسوء فهم ال بد لي من إزالته .يبدو من كالمي وكأن التطور يتعامل مع أهداف بعيدة،

ويحوم مقترباً من أشياء مثل العقارب .كما رأينا فإنه ال يقوم بذلك أبداً .ولكن إذا فكرنا بهدفنا كأي شيء سيحسن فرص البقاء
فستبقى الحجة صالحة .إذا كان الحيوان والداً فال بد أنه جيداً بما يكفي لكي يصل إلى سن البلوغ .من المحتمل أن يكون االبن

الطافر ،لذلك إن الوالد أفضل منه في البقاء حتى .ولكن إذا تعرض الطفل لطفرة بشكل كبير ،بحيث يقطع مسافة كبيرة بعيداً
عن والده في الفضاء الجيني ،ما هي احتماالت كونه أفضل من والده؟ اإلجابة هي أن االحتماالت بالفعل ضئيلة جداً .والسبب

هو الذي رأيناه للتو مع نموذج البيومورفات الخاص بنا .إذا كانت قفزة الطفرة التي نفكر بها كبيرة جداً ،فإن عدد الوجهات
الممكنة لتلك القفزة كبير بشكل فلكي .وألنه وكما رأينا في الفصل األول ،وبما أن عدد الطرق المختلفة التي يمكن أن يكون بها
الشيء ميتاً أكبر بكثير من عدد الطرق المختلفة التي يمكن أن يكون بها الشيء حياً ،فإن فرصة أن تنتهي قفزة كبيرة في
الفضاء الجيني بالموت عالية جداً .من المرجح جداً حتى أن تنتهي قفزة صغيرة عشوائية في الفضاء الجيني بالموت .لكن كلما
كانت القفزة أصغر كلما كان احتمال الموت أقل ،وكلما كان احتمال أن تكون نتيجة القفزة قد تحسنت .سنعود إلى هذه القضية

في فصل الحق.
هذا هو أقصى ما أريد الذهاب إليه في االستنتاج من أرض البيومورف .آمل أال تكون قد وجدته مجرداً جداً .هناك فضاء
رياضي آخر مليء بالحيوانات التي تتألف من لحم ودم والمصنوعة من باليين الخاليا والتي يحتوي كل منها على عشرات

أالف الجينات ،وليس ببيومورفات ذات تسع جينات .هذا ليس فضاء البيومورف بل الفضاء الجيني الحقيقي .الحيوانات الفعلية

التي ُوجدت يوماً ما على األرض تشكل جزءاً صغي اًر جداً من الحيوانات التي كان من الممكن أن تكون موجودة نظرياً .هذه
الحيوانات الفعلية هي منتجات عدد صغير جداً من المسارات التطورية عبر الفضاء الجيني .األغلبية الساحقة من المسارات
النظرية عبر فضاء الحيوان تعطي حيوانات مستحيلة .الحيوانات الحقيقية متبعثرة كنقاط هنا وهناك بين الوحوش االفتراضية،

وكل منها يقبع في مكانه الفريد الخاص به في الفضاء الجيني الفائق .كل حيوان حقيقي محاط بمجموعة صغيرة من الجيران،
أغلبهم لم يوجد قط ،ولكن بعض منهم هي أسالفه وساللته وأبناء عمومته.
ويجلس في مكان ما من هذا الفضاء الرياضي البشر والضباع وأمبييات الحركة
أكالت النمل) والديدان المفلطحة والحبار وطيور الدودو

34

33

( )amoebasوخنازير األرض (نوع من

()dodosوالديناصورات .نظرياً إذا كنا ماهرين بما يكفي في الهندسة

الجينية (الوراثية) فسنكون قادرين على التحرك من أي نقطة في الفضاء الحيواني إلى أي نقطة أخرى .من أي نقطة بداية
تمكننا من التحرك عبر المتاهة بطريقة تمكننا من إعادة خلق طائر الدودو والتيرانوصور

ثالثية الفصوص

36

35

( )tyrannosaurوالمفصليات

( .)trilobitesفقط لو كنا نعرف أي جينات يجب أن نتالعب بها ،وأي أجزاء من الكروموسوم

33

هي إحدى أشكال الحياة وحيدة الخلية تتميز بشكلها غير المنتظم.
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هي طائفة من مفصليات األرجل تقع ضمن األحفوريات البحرية المنقرضة .ظهرت منذ  540مليون سنة ،وهي جميعها كائنات بحرية.

37

 34طائر من فصيلة الحمام وهو عاجز عن الطيران وقد كان مستوطنا في جزيرة موريشيوس ،شرق مدغشقر في المحيط الهندي لكنه اآلن منقرض.
35
المنتمية ِلهذا الجنس هو التيرانوصور الملك أو التيرانوصوروس ركس الشهير
هو ٌ
جنس من الديناصورات الثيروپوديَّة جوفاء الذيل .أشهر األنواع ُ
اختصا اًر ِبالـ «تي ركس»

( )chromosomeيجب أن نضاعفها ،أو نعكسها أو نحذفها .أشك في أننا سوف نعرف يوماً ما يكفي للقيام بها ،ولكن هذه

المخلوقات العزيزة الميتة تتنظر لألبد في زواياها الخاصة من ذلك الفضاء الجيني الفائق العمالق ،تنتظر أن يتم إيجادها فقط

إذا كان لدينا المعرفة للمالحة على الدرب الصحيح عبر المتاهة .قد نكون قادرين حتى على أن نطور نسخة مطابقة لطائر
الدودو عبر التزاوج االنتقائي للحمام ،على الرغم من أنه سيتوجب علينا العيش لمليون سنة لكي نتمكن من إتمام التجربة .لكن

عندما نكون محرومين من القيام بالرحلة في الواقع ،فإن المخيلة ليست بديالً سيئاً .وألولئك الذين هم مثلي ليسوا علماء
رياضيات ،فإن الحاسوب قادر على أن يكون صديقاً قوياً للمخيلة .فهو مثل الرياضيات ال يكتفي بتوسيع المخيلة فحسب .بل

يقوم أيضاً بضبطها والتحكم بها.

37

أو الصبغي وهي حزمة منظمة البناء والتركيب يتكون معظمها من حمض نووي ريبوزي منقوص األكسجين ( )DNAفي الكائنات الحية ،تقع في

نواة الخلية.

الفصل الرابع:

صنع مسارات عبر الفضاء الحيواني
كما رأينا في الفصل الثاني ،يواجه العديد من الناس صعوبة في تصديق مثال بالي المفضل ،بأن العين المعقدة جداً
والمصممة بشكل جيد جداً ،والتي تحتوي على العديد من األجزاء المتشابكة ،قد تنشأ من بدايات صغيرة عبر سلسلة من
التغيرات التدريجية التي تحصل خطوة بخطوة .ولنعد إلى المشكلة في ضوء هذه البديهيات الجديدة فربما البيومورفات قد أعطتها

لنا .أجب عن السؤالين التاليين:
 .1هل يمكن أن تنشأ العين البشرية مباشرة من ال عين على اإلطالق ،في خطوة واحدة؟
 .2هل يمكن أن تنشأ العين مباشرًة من شيء مختلف عنها بشكل طفيف ،شيء يمكننا أن نسميه X؟
اإلجابة على السؤال رقم  1هي بكل وضوح وبحسم ال .فاالحتماالت ضد أن تكون اإلجابة ألسئلة مثل السؤال رقم  1هي

"نعم" ،أكبر بعدة باليين من عدد الذرات في الكون .فذلك سوف يتطلب قفزة عمالقة وغير محتملة عبر الفضاء الوراثي الفائق.
اإلجابة على السؤال رقم  2هي وعلى نفس الدرجة من الوضوح نعم ،بفرض واحد وهو أن الفرق بين العين المعاصرة وسلفها
المباشر الذي أسميناه  Xصغير بما فيه الكفاية .وبكلمات أخرى ،بفرض أنهما قريبان من بعضهما البعض في فضاء كل البنى
فيه ممكن .إذا كانت اإلجابة هي ال على السؤال رقم  2ألي درجة معينة من االختالف ،كل ما علينا فعله هو إعادة طرح
السؤال لدرجة أقل من اختالف .استمر في القيام بهذا حتى نجد درجة اختالف أقل بما فيه الكفاية لتعطينا إجابة "نعم" على
السؤال رقم .2
يُعرف  Xعلى أنه شيء يشبه العين البشرية كثي اًر ،ومشابه لدرجة كافية للعين البشرية لكي يكون من المعقول للعين البشرية
أن تنشأ من تعديل واحد في  .Xإذا كان لديك في ذهنك صورة لـ  Xووجدت أنه من غير الممكن أن تكون العين البشرية قد
نشأت منه ،فهذا يعني ببساطة أنك اخترت الـ  Xالخطأ .اجعل صورتك الذهنية لـ  Xأشبه بالعين البشرية بشكل تدريجي ،حتى

تجد الـ  Xالذي تجده فعالً معقوالً كسلف مباشر للعين البشرية .ال بد من وجود واحد مناسب لك ،حتى ولو كانت فكرتك عما
هو معقول أكثر أو أقل حذ اًر من فكرتي!

اآلن وبما أننا قد وصلنا إلى  ،Xهذا يجعل من اإلجابة على السؤال رقم  2هي نعم ،علينا أن نطبق السؤال نفسه على X
بحد ذاتها .باستخدام المنطق ،يجب أن نتوصل إلى أن  Xوبشكل معقول قد نشأ بشكل مباشر من تغير واحد ط أر على شيء
مختلف بدرجة طفيفة مرة ثانية ،والذي سوف نسميه ' .Xمن الواضح أنه يمكننا تعقب أصول  'Xباإلشارة إلى شيء أخر
مختلف عنه بشكل طفيف ، X'' ،وهكذا دواليك .وبوضع سلسلة كبيرة بما فيه الكفاية من الـ  Xوأسالفها في الوسط ،يمكننا أن

نشتق العين البشرية من شيء ليس مختلف عنها بشكل طفيف ،بل مختلف كثي ارً عنها .يمكننا أن "نمشي" مسافة طويلة عبر
يمكننا من
"الفضاء الحيواني" ،وستكون حركتنا معقولة بشرط أن نأخذ خطوات صغيرة بما فيه الكفاية .نحن اآلن في موقع ّ
اإلجابة عن السؤال الثالث.

 .3هل هناك سلسلة مستمرة من الـ  Xوأسالفها تصل العين البشرية المعاصرة مع حالة عدم وجود عين على اإلطالق؟

يبدو لي أنه من الواضح أن اإلجابة يجب أن تكون نعم ،بشرط واحد وهو أن نسمح ألنفسنا بافتراض سلسلة طويلة بما يكفي

من الـ  Xوأسالفها .أن تشعر أن ألف  Xكافية ،ولكن إذا كنت بحاجة لمزيد من الخطوات لتجعل التحول الكامل معقوالً في
ذهنك ،فببساطة اسمح لنفسك بافتراض  .X 10,000وإذا كانت  10,000غير كافية لك ،فاسمح لنفسك بـ  ،100,000وهكذا

دواليك .من الواضح أن الزمن المتاح يفرض حداً أعلى على هذه اللعبة ،فال يمكن أن يكون هناك سوى  Xواحد في كل جيل.
يحول نفسه إلى :هل كان هناك ما يكفي من الوقت لألجيال المتالحقة؟ ال يمكننا أن نعطي إجابة دقيقة على
عملياً السؤال هنا ّ
عدد األجيال التي ستكون ضرورية .ما نعلمه هو أن الزمن الجيولوجي طويل جداً جداً .فقط لكي أعطيك فكرة عن حجم األمر

الذي نتحدث عنه ،فإن عدد األجيال التي تفصل بيننا وبين أقدم أسالفنا تُقاس بالتأكيد بآالف الماليين .بفرض وعلى سبيل
المثال مئة مليون  ،Xيجب أن نكون قادرين على بناء سلسلة معقولة من التدريجيات الصغيرة جداً تصل العين البشرية تقريباً
إلى أي شيء!

حتى اآلن ،لقد توصلنا وبعملية من المنطق المجرد بشكل أو بآخر إلى أنه هناك سلسلة من الـ  Xوأسالفها والتي يمكن

تخليها ،وحيث أن كل منها مشابه بشكل كافي لجيرانه لدرجة أنه من المعقول أن يتحول إلى أحد جيرانه ،والسلسلة كلها تربط

العين البشرية إلى ال عين على اإلطالق .لكننا لم نبرهن بعد على أنه من المعقول أن تكون سلسلة الـ  Xوأسالفها قد ُوجدت

حقاً .هناك سؤالين آخرين علينا اإلجابة عنهما.

 .4بالنظر إلى كل عضو من سلسلة الـ  Xوأسالفها التي تصل بين العين البشرية وال عين على اإلطالق ،هل من المعقول أن

يكون كل عضو منهم قد أصبح متوف اًر بفضل طفرة عشوائية أصابت سلفه؟

هذا في الواقع سؤال عن علم الجنين ،وليس علم الوراثة؛ وهو سؤال منفصل بشكل كامل عن السؤال الذي طرحه أسقف

بيرمنجهام وآخرون .فيجب أن يعمل التحول الطافر عبر تعديل العمليات الموجودة أصالً في التطور الجنيني .من الممكن ،أن
نجادل بأن هناك أ نواع معينة من العمليات الجنينية القابلة بشكل عالي للتغيير في اتجاهات معينة ،وعصية على التغيير في
اتجاهات أخرى .سأعود إلى هذه المسألة في الفصل الحادي عشر ،لذا سأكرر هنا التأكيد على أهمية الفرق بين التغيير
الصغير والتغيير الكبير .كلما كان التغيير الذي تفترضه أصغر ،كلما كان الفرق بين  ''Xو 'Xأصغر ،وكلما التحول الطافر

الذي نتحدث عنه كان معقوالً أكثر من الناحية الجنينية .في الفصل السابق رأينا ،وعلى أسس افتراضية بحتة أن أي تحول

طافر كبير معين هو أقل احتماالً من أي تحول طافر صغير معين .أياً كانت المشكلة التي قد تنشأ عن السؤال رقم  4إذا،
يمكننا على األقل أن نرى أنه كلما جعلنا الفرق بين  ''Xو 'Xأصغر ،كلما كانت المشكالت أصغر .شعوري هو أنه وبشرط أن
الفرق بين المراحل الوسيطة في سلسلتنا المؤدية إلى العين هو صغي ارً بما يكفي ،فإنه من شبه المؤكد أن تكون التحوالت الطافرة

الضرورية قادمة .فنحن في نهاية المطاف نتحدث عن تغيرات كمية صغيرة في عملية جنينية موجودة أصالً .تذكر أنه مهما
كان الوضع الجنيني الحالي معقداً في أي جيل معين ،فإن كل تغيير طافر في الوضع الحالي يمكن أن يكون صغي اًر جداً

وبسيطاً.

لدينا سؤال واحد أخير لنجيب عنه.

 .5بالنظر إلى كل عضو من سلسلة الـ  Xوأسالفها التي تصل بين العين البشرية وال عين على اإلطالق ،فهل من المعقول أن

يكون كل عضو منهم قد عمل بشكل جيد كافي لكي يساعد في بقاء وتكاثر الحيوانات المعنية؟

الغريب في األمر ،أن بعض الناس ظنوا أن اإلجابة البديهية على هذا السؤال هي "ال" .على سبيل المثال ،سوف أقتبس من

كتاب فرانسيس هيتشنج الصادر عام  1982والمسمى عنق الزرافة أو حيث أخطأ داروين .كان بإمكاني أن أقتبس نفس

الكلمات أساساً من أي كتيب من كتيبات مسيرة شهود يهوا ،ولكنني اخترت هذا الكتاب ألن ناش اًر شهي اًر (بان بوكس ليمتد

" )"Pan Books Ltdرأى أنه مالئم للنشر ،على الرغم من العدد الكبير جداً من األخطاء التي كان من الممكن أن يتم
طلب منه أن
مالحظتها سريعاً لو أن خريجاً من خريجي علم األحياء العاطلين عن العمل ،أو بالفعل طالب لم يتخرج بعد ،قد ُ
يمر مرور الكرام على مسودة الكتاب( .وإن سمحتم لي ،فإن النكتتين المفضلتين لدي هي منح لقب فارس للبروفيسور جون
ماينارد سميث ،ووصف البروفيسور إرنست ماير ،ذاك الفصيح والناقد غير الرياضي األكبر لعلم الوراثة الرياضي ،على أنه
"الكاهن األعلى" لعلم الوراثة الرياضي).
لكي تعمل العين يجب أن تحدث وبالحد األدنى الخطوات التالية المنسقة بشكل مثالي (هناك العديد من الخطوات األخرى التي تحدث في الوقت نفسه ،لكن حتى

الوصف المبسط بشكل كبير كافي لإلشارة إلى المشكالت في النظرية الداروينية) .يجب أن تكون العين نظيفة ورطبة ،ويُحافظ عليها في هذه الحالة بفضل
التفاعل بين الغدة الدمعية والجفون القابلة للحركة ،والتي تعمل رموشها كمرشح بدائي ألشعة الشمس .ثم يمر الضوء عبر جزء شفاف صغير من الغالف

الخارجي الواقي (القرنية) ،ويستمر عبر عدسة والتي تركزه على خلف الشبكية .هنا ،يسبب  130مليون عصية ومخروط حساس للضوء تفاعالت ضوء-كيميائية

والتي تحول الضوء إلى نبضات كهربائيةُ .ينقل حوالي  1,000مليون منها كل ثانية ،عبر طرائق ليست مفهومة بشكل مناسب ،إلى دماغ الذي يقوم بأخذ
التصرف المناسب.
من الواضح جداً اآلن ،أنه إذا حصل أي شيء مهما كان صغي اًر بشكل خاطئ على الطريق  -إذا كانت القرنية غير واضحة ،أو إذا فشل البؤبؤ في التوسع،
أو أصبحت العدسة غير واضحة ،أو أصبح البعد البؤري خاطئ  -فلن تتشكل إذاً صورة يمكن التعرف عليها .فإما أن تعمل العين ككل ،أو ال تعمل على

اإلطالق .فإذاً كيف لها أن تتطور عبر تحسينات داروينية بطيئة وثابتة ومتناهية في الصغر؟ هل من المعقول حقاً أن آالف وآالف التحوالت الطافرة المحظوظة
قد حصلت من باب الصدفة لدرجة أن العدسة والشبكية ،غير قادرتين على العمل بدون بعضهما البعض ،وقد تطورتا بشكل متناغم؟ ما هي قيمة البقاء التي

يمكن أن توجد في عين ال ترى؟

هذه الحجة المميزة تُطرح بشكل متكرر ،وافترض أن ذلك يرجع إلى أن الناس يريدون تصديق االستنتاج الذي توصلت إليه.
فكر بالعبارة القائلة " إذا حصل أي شيء مهما كان صغي اًر بشكل خاطئ  ...إذا أصبح البعد البؤري خاطئ  ...فلن تتشكل

صورة يمكن التعرف عليها" .االحتماالت ليست بعيدة عن  50/50على أنك تق أر هذه الكلمات عبر عدسات النظارة .اخلعهم

وانظر حولك .هل توافق على أنه "لن تتشكل صورة يمكن التعرف عليها"؟ إذا كنت ذك اًر ،فاالحتماالت هي حوالي  1إلى 12
على أنك مصاب بعمى األلوان .قد تكون أيضاً مصاباً َّ
بالالُب ْؤِريَّة .)astigmatic( 38وليس من غير المرجح أن يكون بصرك

من دون النظارات عبارة عن ضبابياً ومطموس المعالم .أحد أبرز علماء نظرية التطور الحاليين (على الرغم من أنه لم ينل بعد
لقب فارس) ناد اًر ما ينظف نظاراته لدرجة أن بصره على األغلب ضبابي ومطموس المعالم بكل األحوال ،ولكن يبدو أنه يدبر

أموره بشكل جيد جداً ،وبحسب ما يقوله ،فقد كان العباً بارعاً جداً في لعبة السكواتش بعين واحدة .إذا أضعت نظاراتك ،فقد
تزعج أصدقائك بعدم تعرفك عليهم في الشارع .ولكنك بحد ذاتك ستنزعج بشكل أكبر لو أن أحدهم قال لك" :بما أن بصرك اآلن
ليس مثالياً بشكل كامل ،فيمكنك أن تتجول وعيناك مغمضتين تماماً حتى تجد نظاراتك مرة أخرى ".ومع ذلك ،هذا هو الجوهر
الذي يقترحه مؤلف المقطع الذي اقتبست منه سابقاً.
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هو عيب بصري تكون فيه الرؤية مشوشة ،حيث تكون القرنية غير منتظمة االستدارة

ويعتبر أيضاً كما لو كان األمر بديهياً ،أن العدسات والشبكية غير قادرتين على العمل من دون بعضهما البعض .على أي
أساس؟ إحدى األشخاص المقربين مني قد أجرت عملية الساد (إعتام عدسة العين) في كلتا عينيها .فليس لديها في عينيها أي

عدسات على اإلطالق .من دون نظارات لن تكون قادرة على لعب التنس أو تصويب بندقية .لكنها تؤكد لي على أن كونها

بدون عدسات أفضل بكثير من أن تكون بال عيون أبداً .فيمكنها أن تدرك ما إذا كانت على وشك االصطدام بجدار أو شخص
أخر .لو أنك كنت مخلوقاً برياً ،فيمكنك بالتأكيد االستفادة من عينك عديمة العدسة للتحقق من وجود شكل ضبابي لمفترس،
واالتجاه الذي يقترب منه نحوك .في عالم بدائي ما ،حيث لم يكن لدى بعض المخلوقات أي عين على اإلطالق وكان لدى
األخرين عين بال عدسة ،فإن أولئك الذين لديهم عيون عديمة العدسات يملكون كل أنواع األفضليات .وهناك سلسلة مستمرة من

الـ  Xوأسالفها ،بحيث أن كل تحسن صغير جداً في وضوح الصورة ،من الضباب العائم إلى البصر البشري المثالي ،يزيد
بشكل معقول من فرصة الكائن الحي على البقاء.

يتابع الكتاب ليقتبس من ستيفن جاي غولد ،عالم الحفريات القديمة الشهير من جامعة هارفرد ،في قوله:
نحن نتجنب السؤال الممتاز ،ما هو نفع  5بالمئة من العين؟ عبر المحاججة بأن مالك تركيبة بدائية كهذه لم يستخدمها في الرؤية.

من الممكن فعالً أن يكون كائن قديم لديه  5بالمئة من عين قد استخدمها لغرض مختلف عن الرؤية ،ولكن يبدو لي وبنفس
الدرجة على األقل أنه قد استخدمها لإلبصار بنسبة  5في المئة .وفي الواقع ال أعتقد أنه سؤال ممتاز .فبصر جيد بنسبة 5

بالمئة بالنسبة لبصري أو لبصرك ثمين جداً بالمقارنة مع عدم وجود أي بصر .كذلك فإن بص اًر بنسبة  1بالمئة أفضل من
العمى الكلي .و 6بالمئة أفضل من  ،5و 7بالمئة أفضل من  ،6وهكذا صعوداً عبر السلسلة التدريجية المستمرة.

هذا النوع من المشاكل قد شغل بعض األشخاص المهتمين بالحيوانات التي تكتسب الحماية من المفترسين عبر "التقليد".

فحشرات العيدان تبدو مثل العيدان وهكذا تنجو من التهامها من قبل الطيور .تبدو الوراقات مثل أوراق الشجر .العديد من أنواع
الفراشات القابلة لألكل تكتسب الحماية عبر شبهها بأنواع ضارة أو سامة .هذه التشابهات مثيرة لإلعجاب أكثر بكثير من شبه
ا لغيوم بحيوانات ابن عرس .في الكثير من الحاالت هي أكثر إثارة لإلعجاب من شبه الحشرات "خاصتي" بالحشرات الحقيقية.
ففي نهاية المطاف ،للحشرات الحقيقة ستة أرجل وليس ثمانية! قد حظي االصطفاء الطبيعي الحقيقي على األقل بمليون ضعف
من األجيال التي حظيت بها ،لكي يتمكن فيها من جعل الشبه مثالياً.
نستخدم كلمة "تقليد" لهذه الحاالت ،ليس ألننا نظن أن الحيوانات تقلد بشكل وا ٍع األشياء األخرى ،بل ألن االصطفاء

الطبيعي قد فضل تلك األفراد التي تُدرك أجسامها خطأً على أنها أشياء أخرى .لنعبر عن الفكرة بطريقة أخرى ،فأسالف حشرة
العيدان التي لم تشبه العيدان لم تترك ُسالَّن (جمع سليل) .إن عالم الوراثة األلماني-األمريكي ريتشارد غولدشميدت هو أشهر
أولئك الذين ناقشوا بأنه ليس الممكن أن التطور المبكر لهذه األنواع من التشابهات قد ُفضل من قبل االصطفاء الطبيعي .وكما
قال غولد المعجب بغولدشميدت عن الحشرات التي تقلد روث الحيوانات" :هل يمكن أن يكون هناك أفضلية في أن تبدو 5
بالمئة مثل قطعة روث؟" وقد أصبح من الرائج حديثاً ،وبفضل أثر غود بشكل رئيسي ،قول إن غولدشميدت كان غير ُمقدر بما
يكفي في حياته ،وأنه في الواقع لديه الكثير ليعلمنا إياه .وإليك عينة من منطقه.

يتحدث فورد  ...عن أي طفرة والتي يصدف أن تعطي "شبهاً بعيداً" لنوع محمي بشكل أكبر ،والتي قد ينجم عنها أفضلية ما مهما كانت صغيرة .يجب أن نسأل
كيف يكون لشبه بعيد أي قيمة اصطفائية .هل يمكننا حقاً أن نفترض أن الطيور والقردة وحشرات فرس النبي أيضاً مراقبون رائعون لهذه الدرجة (أو أن بعض
األفراد األذكياء جداً منهم) لكي يالحظوا شبهاً "بعيداً" بحيث يجعلهم ذلك ينفرون منه؟ أظن أن ذلك مبالغة كبيرة.

تهكم كهذا ال يناسب أي شخص يسير على أرض غير ثابتة كالتي يسير عليها غولدشميدت .مراقبون رائعون؟ بعض األفراد

األذكياء جداً منهم؟ قد يظن أي شخص أن الطيور والقردة قد استفادت من خداعها بالشبه البعيد! كانت حرياً بغولدشميدت أن
يقول" :هل يمكننا حقاً أن نفترض أن الطيور ،إلخ .مراقبون سيئون لهذه الدرجة (أو أن بعض األفراد األغبياء جداً منهم)؟ ومع
ذلك ،فهناك معضلة حقيقة هنا .ال بد أن الشبه األولي بين سلف حشرات العيدان والعود قد كان بعيداً جداً .وكان لدى الطائر

نظر ضعيف جداً لكي يخدعه ذلك الشبه .ومع ذلك فالشبه بين حشرات العيدان المعاصرة والعيدان جيدة هو رائع الشكل،

وصوالً إلى أدق التفاصيل من البراعم المزيفة وندوب األوراق .ال بد أن الطيور التي وضع افتراسها االنتقائي اللمسات األخيرة
على تطور الحشرات ،كانت تملك بص اًر جيداً بشكل خارق .ال بد أنه كان من الصعب جداً خداعهم ،وإال فإن الحشرات لم تكن
لتتطور وتصبح مقلدات مثاليات كما هي عليه :فقد كانت ستبقى مقلدات غير مثالية نسبياً .كيف يمكننا حل هذا التناقض

الظاهري؟

أحد أنواع األجوبة يقترح أن بصر الطيور كان يتحسن على نفس المسار الزمني التطوري الذي سار عليه تمويه الحشرات.

ولكي نكون فكاهيين بعض الشيء ،فربما سلف الحشرة الذي يبدو فقط كـ  5بالمئة مثل روث حيوان كان سيخدع سلف طائر
لديه فقط  5بالمئة من البصر .لكن هذا ليس نوع اإلجابة الذي أريد إعطاءه .فأنا بالفعل أشك أن كامل عملية التطور من الشبه
البعيد إلى تقليد شبه المثالي ،قد حصل بشكل سريع عدة مرات في مجموعات مختلفة من الحشرات خالل الفترة الطويلة التي
كان فيها بصر الطيور جيداً بنفس الدرجة التي هو عليها اليوم.
طرحت على هذه المعضلة هي التالي .ربما كل نوع من القرود أو الطيور لديه بصر ضعيف
نوع آخر من اإلجابات التي ُ
ويمكنه فقط إدراك جانب واحد محدود من الحشرة .ربما يالحظ نوع مفترس ما اللون فحسب ،وآخر الشكل فقط ،وآخر البنية،
وهكذا دواليك .وبالتالي فحشرة تشبه عوداً فقط من ناحية واحدة سوف تخدع نوعاً من أنواع المفترسين ،حتى ولو أنها أُكلت من
كافة األنواع األخرى من المفترسين .فيما يتقدم التطور ،تُضاف المزيد من خواص الشبه إلى مخزون الحشرات .التقليد المثالي

المتعدد الوجوه النهائي قد تم جمعه من قبل االصطفاء الطبيعي الجمعي الذي قدمته العديد من األنواع المختلفة من المفترسين.

ال يوجد أي مفترس قادر على رؤية مثالية التقليد كلها ،فقط نحن قادرون على ذلك.

يبدو أن هذا ُيلمح إلى أننا نحن فقط "أذكياء" بما فيه الكفاية لرؤية التقليد بأبهى حلله .وأنا أفضل تفسي اًر أخ اًر بعد ليس بسبب
هذا التعجرف البشري فحسب .وهو أنه ،مهما كان بصر أي مفترس جيداً تحت بعض الظروف ،فإنه من الممكن أن يكون سيئاً

بشكل كبير في ظروف مختلفة .يمكننا بسهولة في الواقع أن نقدر من خبرتنا المألوفة كل طيف ممتد من البصر الضعيف جداً
إلى البصر الممتاز .إذا كنت أنظر مباشرة إلى حشرة من حشرات العيدان على بعد  8إنشات من أنفي وفي ضوء النهار القوي،
فلن تخدعني الحشرة .فسوف ألحظ السيقان الطويلة التي تعانق الجذع .قد أالحظ التناظر غير الطبيعي الذي ال تملكه العيدان

الحقيقية .ولكن إذا كنت أنا بعيني ودماغي ذاتهم أمشي في الغابة عند الغسق ،فعلى األغلب أن أفشل في تمييز أي حشرة

غامقة اللون تقريباً من األغصان الوفيرة في كل مكان .قد تمر الصورة على حافة شبكتي بدالً من المنطقة المركزية األكثر حدةً
بصرياً .قد تكون الحشرة على بعد  50ياردة وبالتالي ستصنع صورة صغيرة فقط على شبكيتي .قد يكون الضوء ضعيفاً جداً
لدرجة أنني بالكاد أرى أي شيء بكافة األحوال.

في الحقيقة ال يهم كم يكون شبه الحشرة بعود بعيداً أو ضعيفاً ،فال بد من وجود درجة ما من الغبش أو درجة ما من البعد

عن العين أو درجة ما من تشتت انتباه المفترس ،والتي تجعل حتى من عين جيدة جداً مخدوعة بالشبه البعيد .إذا لم نجد ذلك
معقوالً بالنسبة لمثال معين تخيليته ،فقط قم بإحفات الضوء التخيلي قليالً ،أو ابتعد قليالً عن الشيء التخيلي! الفكرة هي أن

العديد من الحشرات قد نجت بفضل شبه طفيف جداً بغصن أو ورقة شجر أو قطعة روث ،في المناسبات التي كانت بعيدة بما

يكفي عن المفترس ،أو في المناسبات التي كان ينظر المفترس فيها إلى الحشرة في وقت الغسق ،أو ينظر إليها عبر الضباب،
أو ينظر إليها فيما كان انتباهه مشتتاً بسبب أنثى متلقية .وقد نجت العديد من الحشرات ربما من المفترس نفسه ،بفضل شبه
كبير لغصن ،في المناسبات التي كان المفترس فيها يراها من مسافة قريبة وفي ضوء جيد .الشيء المهم في شدة الضوء ،وبعد
الحشرة عن المفترس ،وبعد الصورة عن مركز الشبكية ،والمتغيرات المشابهة ،هو أنها جميعاً متغيرات مستمرة .فهي تتغير
بدرجة غير محسوسة على طول المدى الممتد من أقصى عدم الرؤية إلى أقصى الرؤية .متغيرات مستمرة كهذا ترعى تطور

تدريجي مستم اًر.
مشكلة ريتشارد غولدشميدت  -التي كانت واحدة من مجموعة مشاكل جعلته يلجأ وألغلب حياته المهنية ،إلى االعتقاد
المتطرف بأن التطور يأخذ قفزات كبيرة بدالً من خطوات صغيرة  -وتبين في النهاية أنها ليست مشكلة على اإلطالق.

وبالصدفة ،فقط برهنا مرة أخرى ألنفسنا أن بص اًر بنسبة  5بالمئة أفضل من عدم وجود بصر على اإلطالق .إن نوعية بصري
عند حافة شبكيتي هي على األرجح أقل من  5بالمئة من نوعية بصري عند مركز شبكيتي ،بغض النظر عن الطريقة التي قد

ترغب بها بقياس حدة البصر .ومع ذلك فإنني ق ادر على اكتشاف وجود حافلة أو شاحنة كبيرة من أقصى زاوية في عيني .بما

أنني أحتاج إلى ركوب الدراجة إلى العمل كل يوم ،فهذه الحقيقة على األغلب قد أنقذت حياتي .أنا أالحظ الفرق في تلك

المناسبات التي تُمطر فيها وأرتدي قبعة .ال بد أن نوعية بصرنا في ليلة مظلمة أسوء بكثير من  5بالمئة من نوعية بصرنا في
منتصف النهار .ومع ذلك ،فعلى األرجح أن العديد من أسالفنا قد نجا عبر رؤية شيء مهم حقاً في منتصف الليل ،ربما "نمر"
سيفي األنياب ،أو حافة جرف.

كل منا يعلم من تجربته الشخصية ،وعلى سبيل المثال في الليالي المظلمة ،أنه هناك سلسلة متدرجة بشكل غير محسوس

تجري على طول المدى من العمى الكلي إلى البصر المثالي ،وكل خطوة على هذه السلسلة تعطي فوائد هامة .وعبر النظر

يادة أو إنقاصاً ،يمكننا بسرعة أن نقنع أنفسنا أن هناك سلسلة متدرجة من
إلى العالم عبر نظارات يمكن تعديل بعدها البؤري ز ً
نوعية البعد البؤري ،وأن كل خطوة في السلسلة تشكل تحسناً عن البعد البؤري السابق .وعبر تغيير توازن األلوان بشكل مستمر
باستخدام مقبض اللون في التلفاز ،يمكننا أن نقنع أنفسنا بوجود سلسلة متدرجة من التحسينات الممتدة من البصر باألبيض
واألسود إلى البصر كامل األلوان .وحجاب الحدقة الذي يفتح ويغلق البؤبؤ يقينا من االنبهار في الضوء الساطع ،فيما يسمح لنا

بالرؤية في الضوء الخافت .كلنا نختبر ما يعنيه عدم وجود حجاب حدقة ،عندما يصيبنا بشكل لحظي االنبهار من ضوء سيارة
قادمة باتجاهنا .وعلى الرغم من أنه أمر مزعج وخطر حتى ،إال أن االنبهار بالضوء ال يعني أن العين كلها تتوقف عن العمل.
وتبين أن ادعاء "أن العين تعمل ككل ،أو ال تعمل على اإلطالق" ليس فقط خاطئ بل أيضاً يبرهن على خطئه ألي شخص
يفكر لثانيتين حول خبراته المألوفة الخاصة به.

لنعد إلى سؤالنا رقم  .5بالنظر إلى كل عضو من سلسلة الـ  Xوأسالفها التي تصل بين العين البشرية وال عين على

اإلطالق ،فهل من المعقول أن يكون كل عضو منهم قد عمل بشكل جيد كافي لكي يساعد في بقاء وتكاثر الحيوانات المعنية؟

لقد رأينا اآلن سخافة افتراض معادي التطور بأن اإلجابة هي ال واضحة .ولكن هل اإلجابة هي نعم؟ األمر أقل وضوحاً،

ولكنني أعتقد أنه كذلك .فليس من الواضح فحسب أن جزءاً من عين أفضل من ال عين على اإلطالق .يمكننا أيضاً أن نجد
سلسلة معقولة من الوسطاء في الحيوانات المعاصرة .هذا ال يعني بالطبع أن هؤالء الوسطاء المعاصرين يمثلون فعالً أنواع
أسالف .لكن األمر يظهر أن التصاميم الوسيطة قادرة على العمل.

بعض الخاليا وحيدة الخلية لديها بقعة حساسة للضوء وخلفها يوجد شاشة صغيرة من الصباغ .الشاشة خلفها تقيها من
الضوء القادم من اتجاه واحد ،األمر الذي يعطيها "فكرة" عن االتجاه الذي يأتي منه الضوء .بين الحيوانات متعددة الخاليا ،لدى

العديد من أنواع الديدان وبعض أنواع الحبار ترتيبات مشابهة ،لكن الخاليا الحساسة للضوء ذات الخلفية الصباغية موجودة في
كأس صغير .هذا يعطيها قدرة أفضل بقليل على إيجاد اتجاه الضوء ،بما أن كل خلية محمية بشكل انتقائي من أشعة الضوء
القادمة إلى الكأس من جانبها .في سلسلة مستمرة من الطبقة المسطحة للخاليا الحساسة للضوء ،مرو اًر بالكأس الضحل إلى

الكأس العميق ،فكل خطوة في السلسلة ،مهما كانت صغيرة (أو كبيرة) ستشكل تحسناً بصرياً .اآلن إذا صنعت كأساً عميقاً
وقلبت الجوانب ،سوف تصنع في النهاية كامي ار ذات ثقب من دون عدسة .هناك سلسلة مدرجة مستمرة من الكأس الضحل إلى
الكامي ار ذات الثقب (لإليضاح ،انظر إلى األجيال السبعة األوائل في السلسلة التطورية في الشكل رقم .)4
الكامي ار ذات الثقب تشكل صورة محددة ،كلما كان ثقب الكامي ار أصغر كلما كانت الصورة أوضح (ولكن أعتم) وكلما كان

الثقب أكبر كلما كانت الصورة أسطع (ولكن أقل وضوحاً)39 .والرخوي السابح المسمى نوتيلوس
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( ،)Nautilusوهو مخلوق

غريب شبيه بالحبار ويعيش في قوقعة مثل األمونيتات ( )ammonitesالمنقرضة (انظر إلى "الحيوان رأسي األرجل ذو

القوقعة" في الشكل رقم  )5ولديه اثنين من الكاميرات ذات الثقوب كعيون .العين بشكل رئيسي مثل شكل عيوننا ،ولكن ليس

هناك من عدسة والبؤبؤ عبارة عن مجرد ثقب يسمح لماء البحر بالدخول إلى داخل العين المجوف .في الواقع يشكل النوتيلوس

لغ از صغي اًر في حد ذاته .لماذا ،في كل ماليين السنين منذ أن طور أسالفه للمرة األولى عيناً ذات ثقب ،لم يقم أبداً باكتشاف
مبدأ العدسة؟ أفضلية العدسة هي أنها تسمح للصورة بأن تكون واضح ًة وساطعة .األمر المقلق في النوتيلوس هو أن نوعية
شبكيته تقترح أنه سيستفيد فعالً وبشكل كبير ومباشر من عدسة .فهي مثل نظام هاي-فاي فيه مضخم صوت ممتاز يتم تغذيته

بواسطة حاكي
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( )gramophoneإبرته كليلة .يستنجد النظام طلباً لتغيير صغير .في الفضاء الوراثي الفائق ،يبدو أن

النوتيلوس يجلس بجوار تحسن واضح ومباشر تماماً ،ومع ذلك فإنه ال يأخذ الخطوة الصغيرة الضرورية .لما ال؟ مايكل الند من
جامعة ساسكس ،مرجعنا األول فيما يتعلق بعيون الالفقاريات ،قلق وكذلك األمر بالنسبة لي .هل األمر أن الطفرات الضرورية
ال يمكن أن تنشأ بسبب طريقة تطور أجنة النوتيلوس؟ ال أريد أن أصدق األمر ،ولكن ليس لدينا تفسير أفضل .على األقل ،فإن

النوتيلوس يؤكد بشكل درامي على نقطة أن عين بال عدسة أفضل من عدم وجود عين على اإلطالق.

عندما يكون لديك كأس مكان عينك ،فإن أي مادة مهما كانت محدبة بشكل طفيف أو شفافة بشكل طفيف أو حتى شفافة

(نصف شفافة) فوق فتحة ذلك الكأس ستشكل تحسناً بسبب خواصها الشبيهة بالعدسة .فهي تجمع الضوء على مساحتها وتركزه
آمونية وهي الفقاريات بحرية منقرضة تنتمي إلى رأسيات األرجل ،عاشت خالل الحقبتين المبكرة والوسطى
اآلمونيات ومفردها
 39األمونيتات أو
ّ
ّ
النوِتي وهو حيوان البحري من رأسيات األرجل ،يتألف من ستة أنواع .بعد العيش من دون تغيير للماليين من السنين غالبا ما تعرف بـ
 40أو
ُ ّ
"المتحجرات الحية".
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أو الفونوغراف وهو أول جهاز استخدم لتسجيل واستعادة الصوت اخترعه األمريكي توماس إديسون في عام 1877

على مسا حة أصغر من الشبكية .وحالما يوجد هذا النموذج األولي البدائي للعدسة ،هناك سلسلة مدرجة مستمرة من التحسينات،
والتي تجعله أسمك وأكثر شفافية وأقل تشويهاً ،وتنتهي هذه السلسلة بما سنتعرف عليه جميعاً على أنها عدسة .أنسباء
شبيه جداً بعدساتنا على الرغم من أن أسالفهم بالتأكيد قاموا بتطوير
النوتيلوس أي الحبار واألخطبوط ،يملكون عدسات حقيقيةً ،

كل مبدأ العين-الكامي ار بشكل مستقل تماماً عن ذاك الخاص بنا .ويشير مايكل الند إلى أن هناك تسع مبادئ أساسية

تستخدمها العين لتشكيل الصورة ،وأن أغلبهم قد تطور عدة مرات بشكل مستقل .على سبيل المثال ،مبدأ عاكس الضوء ذو

شكل الصحن المقوس مختلف بشكل جذري عن العين-الكامي ار الخاصة بنا (نحن نستخدمه في التلسكوب الراديوي ،وأيضاً في
أكبر تلسكوباتنا البصرية ألن صنع مرآة كبيرة أسهل من صنع عدسة كبيرة) ،وقم تم "اختراعه" بشكل مستقل من قبل العديد من
الرخويات والقشريات المختلفة .القشريات األخرى لديها عين مركبة مثل الحشرات (في الواقع هي بمثابة بنك من العديد من

العيون الصغيرة جداً) ،في حين أن الرخويات األخرى كما رأينا ،لديها عين-كامي ار ذات عدسة مثل ما لدينا ،أو عين-كامي ار
ذات ثقب .لكل نوع من أنواع العيون هذه ،هناك مراحل توافق وسطاء متطورين ،موجودة كعيون تعمل بين الحيوانات األخرى
المعاصرة.
الحملة الدعائية المضادة للتطور مليئة بأمثلة مزعومة ألنظمة معقدة والتي "ال يمكن أن" تكون قد مرت عبر سلسلة متدرجة

من الوسطاء .هذا غالباً ما يكون مجرد حالة بائسة أخرى من حاالت "المناقشة من الشكوك الشخصية" التي صادفناها في

الفصل الثاني .وعلى سبيل المثال ،مباشرة بعد الجزء الذي يتناول العين ،يتابع كتاب عنق الزرافة لمناقشة الخنفساء

البومباردييه
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( )bombardier beetleوالتي

ترش خليطاً قاتالً من الهيدروكينون وبيروكسيد الهيدروجين إلى وجه ع دوها .هذان المركبان الكيميائيان ،عندما يمزجان مع بعضهما البعض ،ينفجران بشكل
حرفي .ولذا ولكي تقوم الخنفساء البومباردييه بتخزينهما في جسمها ،فقد طورت كابحاً كيميائياً لجعلهما غير مؤذيين .في اللحظة التي ترش فيها الخنفساء السائل

من ذيلها ،يضاف مضاد للكابح لكي يجعل الخليط قابل لالنفجار مرة أخرى .تسلسل األحداث الذي سيقود إلى تطور عملية معقدة ومتناسقة وبارعة كهذه عصي

على التفسير البيولوجي على قاعدة خطوة بخطوة بسيطة .فإن أدنى تغيير في التوازن الكيميائي سينتج بشكل مباشر عرقاً من الخنافس المنفجرة.

لقد تلطف زميل مختص في الكيمياء الحيوية بتزويدي بقارورة من بيروكسيد الهيدروجين ،وكمية تكفي  50خنفساء بومباردييه

من الهيدروكينون .أنا اآلن على وشك خلطهما مع بعضهما البعض .بحسب ما ُكتب سابقاً سوف ينفجران في وجهي .ها نحن
ذا ...
حسناً ،أنا ما أزال هنا .لقد صببت بيروكسيد الهيدروجين فوق الهيدروكينون ،ولم يحصل أي شيء على اإلطالق .لم يصبح

المزيج دافئاً حتى .بالطبع كنت أعلم أنه لن يفعل :أنا لست مغفالً إلى تلك الدرجة! الجملة القائلة إن "هذان المركبان
الكيميائيان ،عندما يمزجان مع بعضهما البعض ،ينفجران بشكل حرفي ".هي وبكل بساطة خاطئة ،على الرغم من أنها مكررة

كثي اًر في أدب المؤمنين بنظرية الخلق .إذا كنت تشعر بالفضول حول الخنفساء البومباردييه ،فبالمناسبة ما يحصل هو التالي.
من الصحيح أنها ترش مزيجاً ساخناً جداً من بيروكسيد الهيدروجين والهيدروكينون على أعدائها .لكن بيروكسيد الهيدروجين

والهيدروكينون ال يتفاعالن مع بعضهما البعض بشكل عنيف إال إذا أضيف لهما منشط كيميائي .هذا ما تفعله الخنفساء
البومباردييه .أما بالنسبة ألسالف النظام التطوريين ،فكل من بيروكسيد الهيدروجين والعديد من أنواع الكينون تستخدم للعديد من
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ي خ نفساء أرضية تتواجد بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا ،وهذه الخنفساء يمكنها أن تطلق شحنة قوية من السوائل الحارة والسامة لمحاربة

الحيوانات المفترسة مثل الطيور والضفادع.

األغراض في كيميائية الجسم .فأسالف الخنفساء البومباردييه ببساطة جربوا العديد من المواد الكيميائية الموجودة أصالً في

أجسامهم ألغراض مختلفة .وغالباً هذه هي الطريقة التي يعمل بها التطور.

على الصفحة نفسها من الكتاب التي توجد عليها الخنفساء البومباردييه هناك هذا السؤال" :ماذا سيكون نفع  ...نصف رئة؟
سيقوم االصطفاء الطبيعي بالتأكيد بالقضاء على المخلوقات التي لديها شذوذات كهذه ،ال الحفاظ عليها ".في اإلنسان البالغ

السليم ،تنقسم كل من الرئتين إلى حوالي  300مليون حجرة صغيرة ،عند نهايات نظام متشعب من األنابيب .التصميم الهندسي
لهذه األنابيب يشبه بيومورف الشجرة في الشكل رقم  2الموجودة في الفصل السابق .في تلك الشجرة ،عدد مرات التفرع

ال
المتتالية ،والذي حدده "الجين رقم  "9هو ثمانية وعدد أطراف األغصان هو  2مرفوعة إلى األُس  ،8اي  .256فيما تتابع نزو ً
في الصفحة في الشكل رقم  ،2فإن عدد أطراف األغصان يتضاعف بشكل مستمر .لكي يؤمن  300مليون طرف غصن،

يتطلب األمر فقط  29تضاعف متتالي .الحظ أن هناك تدرج مستمر من حجرة واحدة إلى  300مليون حجرة صغيرة جداً ،كل
خطوة في التدرج يتم إنتاجه عن طريق تفرع ثنائي أخر .هذا االنتقال يمكن تحقيقه من  29تفرع ،والذي قد نظن بشكل ساذج

أنه مسيرة فخمة من  29خطوة عبر الفضاء الوراثي.
في الرئتين ،نتيجة كل هذا التفرع هي أن مساحة السطح داخل كل رئة أكبر من  70ياردة مربعة .المساحة في عامل مهم

بالنسبة للرئة ،فهي المساحة التي تحدد المعدل الذي يمكن به أخذ األوكسجين ،وطرد نفايات ثنائي أكسيد الكربون .اآلن ،األمر
المهم حول المساحة هي أنها متغير مستمر .المساحة ليست من تلك األمور التي قد تكون أو ال تكون لديك .إنها شيء يمكن

أن تملك منه أكثر أو أقل من بعض الشيء .وأكثر من أغلب األشياء ،تخضع مساحة الرئة للتغير التدريجي خطوة بخطوة،
على طول المدى من  0ياردة مربعة إلى  70ياردة مربعة.

هناك العديد من المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية يتجولون في األرجاء برئة واحدة فقط ،وبعضهم يعيش على مساحة

ثلث رئة طبيعية .هم ربما يتجولون ،ولكنهم لن يسيروا بعيداً جداً وليس بسرعة كبيرة .هذه هي الفكرة .تأثير التخفيض التدريجي

لمساحة الرئة ليس مطلقاً ،تأثير الكل أو ال شيء على البقاء .إنه تأثير تدريجي مستمر ومتغير على المسافة التي تقطعها
والسرعة التي تستطيع المشي به ا .بالفعل إنها تأثير مستمر ومتغير على الوقت الذي يمكنك توقع أن تعيشه .فالموت ال يصل

فجأة إلى ما دون عتبة معينة من مساحة الرئة! لكنه يصبح تدريجياً أكثر احتماالً فيما تتناقص مساحة الرئة تحت الحد المثالي
(وفيما يزداد فوق الحجم المثالي ذاته ،ألسباب مختلفة مرتبطة بالهدر االقتصادي).
من شبه المؤكد أن أول أسالفنا الذين تطورت لديهم الرئة كانوا يعيشون في الماء .يمكننا تكوين فكرة عن طريقة تنفسهم

بالنظر إلى األسماك المعاصرة .تتنفس أغلب األسماك المعاصرة في الماء عبر الخياشيم ،لكن العديد من األنواع التي تعيش في

مياه المستنقعات العفنة تدعم ذلك بتجرع الهواء في السطح .فهم يستخدمون حجرة داخلية في الفم كنوع بدائي من نموذج آلي
للرئة ،وهذا التجويف يتضخم أحياناً ليعطي جيباً تنفسياً غنياً باألوعية الدموية .كما رأينا ،ليس هناك من مشكلة في تصور
سلسلة مستمرة من الـ  Xوأسالفها التي تصل بين جيب مفرد و 300مليون جيب كما هو الحال في رئة اإلنسان المعاصر.

والمثير لالهتمام ،أن العديد من األسماك المعاصرة قد حافظت على جيبها المفرد ،وتستخدمه لغرض مختلف بشكل كلي.
على الرغم أنه من األرجح قد بدأ كرئة ،إال أنه على مسار التطور أصبح مثانة العوم
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( ،)swimbladderوهي جهاز مبتكر

يمكن السمكة من الحفاظ على نفسها كميزان ماء في حالة توازن دائم .فالحيوان الذي ال يملك مثانة هوائية في داخله يكون
عادة أثقل بقليل من الماء لذلك يغرق إلى القاع .لهذا السبب على أسماك القرش أن تسبح بشكل مستمر لكيال تغرق .حيوان
لديه جيوب هوائية كبيرة داخله ،مثل البشر ورئاتهم الضخمة ،يميل ألن يرتفع إلى السطح .في مكان ما من منتصف هذه

السلسلة ،يوجد حيوان لديه مثانة هوائية بالحجم المناسب تماماً لكيال يغرق وال يرتفع ،بل يطفو بشكل ثابت وتوزان ال يتطلب أي
جهداً .هذه هي الحيلة التي أتقنتها األسماك المعاصرة ،باستثناء أسماك القرش .على عكس أسماك القرش ،فهي ال تضيع أي
حرين لكي يقوموا بالتوجيه والدفع السريع .وهم ال يعتمدون بعد على
جهد لكي تحافظ على نفسها من الغرق .فزعانفهم وذنبهم ً
الهواء الخارجي لملئ المثانة ،بل يستخدمون غدد خاصة تصنع الغاز .وباستخدام هذه الغدد وطرائق أخرى ،يقومون بضبط

حجم الغاز في المثابة بدقة ،وبالتالي يحافظون على أنفسهم في حالة توزان مائي دقيق.

يمكن لعدة أنواع من األسماك المعاصرة مغادرة الماء .فسمكة الفرخ المتسلق الهندي
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( )Indian climbing perchتشكل

مثاالً متطرفاً ،فهي بالكاد تذهب إلى الماء .فقط طورت بشكل مستقل نوع من الرئات المختلفة تماماً عن رئات أسالفنا  -حجرة
هوائية تحيط بالخياشيم .تعيش أنواع أخرى من األسماك في الماء ولكنها تقوم بغزوات قصيرة خارجه .هذا على األرجح ما قام
به أسالفنا .الشيء المهم حول هذه الغزوات هو أن مدتها قد تتغير بشكل مستمر ،على كل المدى حتى الصفر .إذا كنت

سمكة تعيش بشكل رئيسي وتتنفس في الماء ،ولكنها تغامر أحياناً وتزور اليابسة ،ربما لكي تنتقل من بركة وحل إلى أخرى

وبالتالي تنجو من الجفاف ،قد تستفيد أيضاً ليس فقط من نص رئة بل من جزء على مئة من رئة .ال يهم مدى صغر رئتك
األولية ،ال بد من وجود بعض الزمن الذي يمكنك تحمله خارج الماء بفضل تلك الرئة والذي هو أطول بقليل مما يمكنك تحمله

بدون تلك الرئة .الزمن هو عامل متغير مستمر .ليس هناك حد فاصل وحاسم بين الحيوانات التي تتنفس الماء وتلك التي

تتنفس الهواء .الحيوانات المختلفة قد تقضي  99بالمئة من وقتها في الماء ،و 98بالمئة ،و 97بالمئة ،وهكذا حتى الوصول
إلى  0بالمئة .في كل خطوة من الطريق ،فإن القليل من الزيادة الجزئية في مساحة الرئة سيكون أفضلية .هناك استم اررية

متدرجة على طول الطريق.
ما هو نفع نصف رئة؟ كيف اخذت األجنحة بدايتها؟ تقفز العديد من الحيوانات من غصن إلى غصن ،وأحياناً تقع على

األرض .خصوصاً الحيوانات الصغيرة ،فكل مساحة الجسم تلتقط الهواء وتساعد على القفزة ،أو تخفف من وطئ السقوط عبر
تصرفها كسطح انسيابي هوائي بدائي .أي ميل لزيادة نسبة المساحة إلى الوزن ستساعد ،على سبيل المثال الطيات الجلدية
التي تنمو من زوايا المفاصل .من هنا ،هناك سلسلة مستمرة مدرجة من األجنحة االنزالقية ،ومنها إلى األجنحة الخفاقة .من
الواضح ،أنه هناك مسافات ال يمكن للحيوانات األقدم أن تقفزها بهذه النماذج األولية لألجنحة .وبنفس درجة الوضوح ،وبالنسبة
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نفاخة العوم أو مثانة العوم أو مثانة السباحة أو مثانة الغاز ،هو عضو خاص يحل محل الرئتين في األسماك العظمية ويحتمي تحت الهيكل

العظمي لها ،وهو عبارة عن كيس مملوء بالهواء يسمح للسمكة أن تعوم في المياه متى تريد ذلك.
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أو األناباس السلحفاتي ،وهي نوع من األسماك النهرية التي تتبع جنس األناباس من الفصيلة األناباسية (أسماك الجورامي المتسلقة)

ألي درجة من صغر أو بدائية سطح التقاط الهواء لدى األسالف ،ال بد من وجود بعض المسافة ،مهما كانت قصيرة ،والتي
يمكن قفزها بواسطة خفق الجناح والتي ال يمكن قفزها بواسطة تلك الخفقة.

أو إذا عملت النماذج األولية للثنيات-الجناحية للتخفيف من وطئ السقوط على الحيوان ،ال يمكنك أن تقول "تحت حجم

معين فإن الثنيات لن يكون لها أي فائدة على اإلطالق" .مرة أخرى ،ال يهم مدى صغر وعدم شبه الثنيات-الجناحية األولى
باألجنحة .ال بد من وجود ارتفاع ما ،وسمه  ،hوهو ارتفاع إذا وقع منه حيوان لكان سيدق عنقه ،ولكنه سينجو بحياته لو أنه
وقع من ارتفاع منخفض بدرجة قليلة .في هذه المنطقة الحرجة ،فإن أي تحسن في قدرة مساحة الجسم على التقاط الهواء

وتخفيف وطئ السقوط ،مهما كان ذلك التحسن طفيفاً ،قادر على صنع الفرق بين الحياة والموت .وعندئذ سيقوم االصطفاء
الطبيعي بتفضيل النماذج األولية للثنيات-الجناحية الصغيرة .عندما تصبح هذه الثنيات-الجناحية الصغيرة هي القاعدة العامة،

فإن االرتفاع الحرج  hسيصبح أكبر بشكل طفيف .اآلن فإن زيادة طفيفة أخرى في الثنيات-الجناحية ستصنع الفرق بين الحياة
والموت .وهكذا دواليك ،حتى نحصل على أجنحة مالئمة.

هناك حيوانات حية اليوم تظهر كل مرحلة في السلسلة .هناك ضفادع تنزلق بفضل شبكات كبيرة بين أصابع أقدامها،
وثعابين أشجار ذات أجسام مسطحة تلتقط الهواء بواسطة أجسامها ،وسحالي لديها طيات على أجسادها :والعديد من األنواع
المختلفة من الثدييات التي تنزلق عبر أغشية ممتدة بين أطرافها ،مما يرينا نوع الطريقة التي حصلت عليها الخفافيش في
بدايتها .وعلى النقيض الموجود في كتابات المؤمنين بنظرية الخلق ،فالحيوانات التي لديها "نصف جناح" ليست شائعة فحسب،
بل كذلك الحيوانات التي لديها ربع جناح ،وثالثة أرباع جناح ،وهكذا دواليك .تصبح فكرة سلسلة الطيران أكثر إقناعاً بعد عندما
نتذكر أن العديد من الحيوانات الصغيرة جداً تميل ألن تطفو بلطف في الهواء ،بغض النظر عن شكل جسمها .والسبب في أن
هذا مقنع هو أن هناك سلسلة مدرجة بشكل متناهي في الصغر من الصغير إلى الكبير.

إن فكرة التغيرات الصغيرة جداً المتراكمة عبر العديد من الخطوات هي فكرة قوية بشكل هائل ،قادرة على تفسير مدى واسع
من األشياء التي ستكون بدونها عصية على التفسير .كيف حصل سم األفاعي على بدايته؟ العديد من الحيوانات تعض،
ولعاب أي حيوان يحتوي على بروتينات والتي إذا دخلت إلى جرح قد تسبب ردة فعل تحسسية .وحتى األفاعي المسماة أفاعي

غير سامة قادرة على أن تعض عضات تسبب ردة فعل مؤلمة لدى بعض األشخاص .هناك سلسلة مدرجة ومستمرة من اللعاب
العادي إلى السام بشكل مميت.
كيف حصلت األذنين على بدايتها؟ يمكن ألي قطعة من الجلد أن تكتشف وجود اهت اززات إذا جاءت على تماس مع أشياء
م هتزة .هذا امتداد طبيعي لحاسة اللمس .يمكن لالصطفاء الطبيعي بسهولة أن يحسن هذه الخاصية عبر درجات متدرجة حتى

تصبح حساسة بما يكفي لكي تلتقط اهت اززات اللتماس الطفيفة جداً .في هذه النقطة ستكون وبشكل أوتوماتيكي حساسة بما يكفي

اللتقاط االهت اززات المنقولة عبر الهواء والعالية بما يكفي و/أو قريبة المصدر بما يكفي .وعندئذ سيقوم االصطفاء الطبيعي
بتفضيل تطور األعضاء الخاصة -األذان -اللتقاط االهت اززات المنقولة عبر الهواء الصادر من مسافات متزايدة باطراد .من
السهل رؤية أن هناك مسار مستمر من التحسن خطوة بخطوة ،على طول الطريق كله .كيف حصل تحديد الموقع عبر الصدى

على بدايته؟ أي حيوان يمكنه السمع بأي درجة قد يسمع األصداء .تتعلم الحيوانات العمياء بشكل متكرر كيف تستفيد من هذه

األصداء .إن نسخة بدائية لمثل هذه المهارة في الثدييات األسالف ستوفر مادة خام وافرة لكي يبني عليها االصطفاء الطبيعي،
مما يؤدي إلى درجات متدرجة وصوالً إلى المثالية العليا لدى الخفافيش.

خمسة بالمئة من البصر أفضل من عدم وجود بصر على اإلطالق .خمسة بالمئة من السمع أفضل من عدم وجود سمع
على اإلطالق .خمسة بالمئة من الفعالية في الطيران أفضل من عدم وجود طيران على اإلطالق .ومن الممكن اإليمان كلياً بأن
كل عضو أو جهاز نراه فعلياً هو نتاج مسار سلس عبر الفضاء الحيواني ،مسار ساعد فيه كل مرحلة وسيطة على البقاء
والتكاثر .أينما كان لدينا  Xفي حيوان حقيقي وحيث  Xهو عضو ما معقد جداً ليكون قد نشأ عبر الصدفة في خطوة واحدة،
إذاً وبحسب نظرية التطور عبر االصطفاء الطبيعي ال بد من أن الحالة هي أن جزء من  Xأفضل من عدم وجود  Xعلى
اإلطالق؛ وال بد أن جزئين من  Xأفضل من جزء واحد؛ و Xكاملة أفضل من تسعة أعشار  .Xليس لدي أي متاعب على

اإلطالق في قبول أن هذه المقوالت صحيحة بالنسبة للعيون واألذان بما فيها أذان الخفافيش واألجنحة والحشرات المموهة

والمقلدة وفكوك األفاعي واللغدات وعادات طائر الوقواق وكل األمثلة األخرى المنتشرة في الدعاية المضادة للتطور .ال شك أن
هناك العديد من الـ  Xالتي يمكن تصورها والتي تكون هذه المقوالت بالنسبة لها غير صحيحة ،العديد من المسارات التطورية
التي يمكن تصورها والتي لن تكون المراحل الوسيطة بالنسبة لها تحسينات عن أسالفها .لكن هذه الـ  Xال توجد في العالم

الحقيقي.

يقول داروين (في كتاب أصل األنواع):
إذا كان من الممكن إظهار وجود أي عضو معقد والذي من غير الممكن أن يوجد عبر تعديالت عديدة ومتتالية وطفيفة ،فإن نظريتي سوف تنهار بكل تأكيد.

بعد مرور مئة وخمس وعشرين عاماً ،نعرف عن الحيوانات والنباتات أكثر بكثير مما كان يعرفه داروين ،ومع ذلك ليس هناك

من حالة واحدة معروفة لي لعضو معقد ال يمكن أن يتشكل عبر تعديالت عديدة ومتتالية وطفيفة .ال أصدق أن حالة كهذه

سيتم العثور عليها أبداً .وإذا و ِجدت  -يجب أن يكون عضواً معقداً حقاً ،وكما سوف نرى في الفصول الالحقة ،يجب أن تكون

مثقفاً جداً حول ما تعنيه "بطفيف"  -سوف أتوقف عن اإليمان بالداروينية.

أحياناً يكون تاريخ المراحل الوسيطة التدريجية مكتوباً بوضوح في شكل الحيوانات المعاصرة ،حتى أنه يأخذ عيوباً صريح ًة
في التصميم النهائي .لقد قام ستيفن غولد في مقالته الممتازة حول إبهام دب الباندا بإثبات فكرة أنه من الممكن دعم التطور

بشكل أقوى باألدلة التي تخبر عن العيوب بدالً من األدلة الكمال .سوف أعطي مثاليين فحسب.

تستفيد األسماك التي تعيش في قاع البحر من كونها مسطحة وذات حواف مضمومة .هناك نوعان مختلفان جداً من
45
ق
الوْرنك
األسماك المسطحة التي تعيش في قاع البحر ،وقد قام كل منهما بتطوير تسطحه بطر مختلفة جداً .فأسماك َ
( )skatesوأسماك الشفنين ،)rays( 46وكالهما من أنسباء أسماك القرش ،قد أصبحت مسطحة بما يمكننا أن نسميه الطريقة
الواضحة .فقد نمت أجسامهم بشكل جانبي لتشكل "أجنحة" كبيرة .فهي تشبه أسماك قرش تم كبسها تحت مدحلة بخارية ،ولكنها
بقيت في حالة متناظرة و "في الوضع الصحيح لألعلى" .الباليس
45
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( )Plaiceوسمك موسى

من األسماك ذات األجسام المفلطحة ،والتي تملك زعانف صدرية كبيرة وممتدة كاألجنحة وذيوالً نحيلة.

48

( )soleوالهاليبوت

46

هي من األسماك مسطحة الشكل .تتميز الشفانين بزعانفها الصدرية الكبيرة والعريضة التي تسمى أحياناً "األجنحة" ،وكثي اًر ما تستخدمها للسباحة

47

نوع من السمك المفلطح له جمجمة ملتوية بحيث تقع العينان على جانب واحد من الجسم.

عبر الماء أو حتى للوثب خارجه.
48
49

أو الخوفعيات وهي فصيلة أسماك بحرية ونهرية مفلطحة.
جنس أسماك بحرية كبيرة الحجم من األسماك المفلطحة.

49

( ) halibutوأنسباؤهم قد أصبحوا مسطحين بطريقة مختلفة .فهي أسماك عظيمة (ذات مثانة عوم) وعلى قرابة من أسماك
الرنجة وسمك السلمون المرقط إلخ ،...وليس لهم أي عالقة بأسماك القرش .على عكس أسماك القرش ،بشكل عام لدى

األسماك العظمية ميل واضح لكي تصبح مسطح ة باتجاه عامودي .فسمكة الرنجة على سبيل المثال" ،أطول" بكثير مما هي

عريضة .تستخدم كل جسدها المسطح عامودياً كسطح سباحة ،والذي يتموج عبر الماء فيما تسبح .وبالتالي كان من الطبيعي
أنه عندما نزل أسالف الباليس وسمك موسى إلى قاع البحر ،كان عليهم أن يستلقوا على أحد جوانبهم بدالً من على بطنهم

مثل أسالف سمك الورنك وسمك الشفنين .ولكن هذا سبب مشكلة أن أحد العينين كانت دائماً تنظر لألسفل نحو الرمل وكانت
وحلت هذه المشكلة في التطور عبر "تحرك" العين السفلية دورانياً نحو الطرف العلوي.
بالتالي بال أي نفعُ .

نرى عملية التحرك ال دوراني هذه يعاد تمثيلها في تطور كل سمكة عظمية مسطحة فتية .حيث تبدأ السمكة العظمية
المسطحة الفتية حياتها وهي تسبح قرب السطح ،وهي متناظرة ومسطحة بشكل عامودي تماماً مثل سمكة الرنجة .ولكن بعد
ذلك تبدأ الجمجمة في النمو بطريقة غريبة وغير متناظرة وملتوية ،بحيث أن إحدى العينين وعلى سبيل المثال العين اليسرى

تتحرك إلى أعلى الرأس لينتهي بها األمر على الجانب اآلخر .تستقر السمكة العظمية المسطحة الفتية على القاع ،وكال عينيها

تنظران نحو األعلى ،وكأنه بصر غريب شبيه بلوحات بيكاسو .وللصدفة بعض أنواع األسماك المسطحة على طرفها األيمن،

وأنواع أخرى على األيسر ،وأنواع أخرى على أي من الطرفين.

تحافظ كل جمجمة السمكة المسطحة على الدليل الملتوي والمشوه على أصولها .إن عيبها الشديد هو شهادة قوية على
تاريخها القديم ،تاريخ من التغير خطوة بخطوة بدالً من التصميم المتعمد .لن يقوم أي مصمم عاقل بالوصول إلى شيء شنيع
كهذا لو أنه أعطي كل الصالحية لكي يخلق سمكة مسطحة على لوح رسم نظيف .أشك أن أغلب المصممين العاقلين سوف

يفكرون في إطار شيء يشبه سمكة الورنك .ولكن التطور ال يبدأ أبداً من لوح رسم نظيف .فعليه أن يبدأ مما لديه بالفعل .في
حالة أسالف أسماك الورنك ذلك كان أسماك القرش حرة السباحة .وأسماك القرش بشكل عام ليست مسطحة من جانب إلى أخر
كاألسماك العظمية حرة السباحة مثل أسماك الرنجة .وإذا كانت مسطحة بأي شكل ،فإن أسماك القرش بالفعل مسطحة بشكل

طفيف من الظهر إلى البطن .هذا يعني أنه عندما ذهبت بعض أسماك القرش لتعيش في قاع البحر ،كان هناك تدرج سهل
وسلس إلى شكل القرش ،حيث كل مرحلة وسيطة تشكل تحسناً بسيطاً استناداً إلى ظروف القاع ،عن سلفه األقل تسطحاً بشكل
ضئيل.

وعلى الناحية األخرى ،عندما ذهبت أسالف الباليس وسمك موسى للعيش في القاع ،ولكونهم مثل سمكة الرنجة مسطحين
بشكل عامودي من جانب إلى أخر ،كان من األفضل لها أن تستلق على جانبها بدالً من التوزان القلق على بطنها األشبه
بحافة سكين! وعلى الرغم من أن المسار التطوري هو ُمقد اُر لها في النهاية ليقود نحو التشوهات المعقدة والمكلفة على األرجح
والمطلوبة في امتالك عينين على جانب واحد ،على الرغم من أن طريقة الورنك في كونه مسطحاً قد تكون في النهاية التصميم
األفضل لألسماك العظمية أيضاً ،فإن المراحل الوسيطة التي رسمت هذا المسار التطوري على ما يبدو ستكون أقل توفيقاً في
المدى القصير من منافسيهم الذين يستلقون على جانبهم .لقد كان المنافسون المستلقون على جانبهم أفضل بكثير ،في المدى
القصير في التشبث بالقاع .في الفضاء الوراثي الفائق ،هناك مسار سلس يصل بين أسالف األسماك العظمية حرة السباحة مع

األسماك المسطحة المستلقية على جانبها ذات الجمجمة الملتوية .وليس هناك من مسار سلس يصل أسالف هذه األسماك

العظمية مع األسماك المسطحة المستلقية على بطنها .ال يمكن أن يكون هذا التخمين هو الحقيقة كلها ،ألنه هناك بعض

األسماك العظمية التي طورت تسطحاً بشكل متناظر ،بطريقة تشبه أسماك الورنك .ربما أسالفهم أحرار السباحة كانوا مسبقاً

مسطحين بشكل طفيف لسبب آخر ما.

مثالي الثاني هوعن التقدم التطوري الذي لم يحدث بسبب مراحل وسيطة غير مالئمة ،على الرغم من أنه نهاية األمر كان

سيثبت أنه من األفضل او حدث ،يخص شبكية عيوننا (وكل الفقاريات األخرى) .مثل أي عصب ،فإن العصب البصري هو
جذع كابل ،أي مجموعة من األسالك المنفصلة "المعزولة" ،وفي هذه الحالة هناك حوالي ثالثة ماليين سلك .كل من هذه
األسالك تصل من خلية واحدة في الشبكية إلى الدماغ .يمكنك النظر إليهم كأنهم أسالك تصل بين بنك من ثالثة ماليين خلية

ضوئية (في الواقع ثالثة ماليين محطة ترحيل تجمع المعلومات من عدد أكبر من الخاليا الضوئية) إلى الحاسوب الذي سيقوم

بمعالجة المعلومات في الدماغ .وهي تجمع من كافة أنحاء الشبكية إلى حزمة واحدة وهي العصب البصري الخاص بتلك
العين.
سيفترض أي مهندس وبشكل طبيعي أن الخاليا الضوئية سوف تتجه نحو الضوء ،بحيث تخرج أسالكها من الجانب الخلفي

نحو الدماغ .وسيضحك على أي اقتراح بأن تكون الخاليا الضوئية موجهة بعيداً عن الضوء ،وبحيث تخرج األسالك من الجهة
األقرب للضوء .ومع ذلك فهذا ما يحصل بالضبط في شبكيات جميع الفقاريات .كل خلية ضوئية فعلياً موصولة بشكل عكسي،
حيث تخرج أسالكها من الجهة األقرب للضوء .وعلى السلك أن يمر فوق سطح الشبكية ،لنقطة يغطس عندها إلى حفرة في
الشبكية (المسماة "البقعة العمياء") لكي ينضم إلى العصب البصري .هذا يعني أن الضوء ،بدالً من حصوله على ممر غير

مقيد إلى الخاليا الضوئية ،يجب عليه أن يمر عبر غابة من األسالك الموصلة ،ليعاني افتراضياً على األقل من بعض
التخفيف والتشتيت (في الواقع على األرجح أن ذلك ليس كثي اُر ومع ذلك إن مبدأ الشيء سيؤدي إلى شعور أي مهندس ذو عقل

مرتب باإلهانة).

ال أعرف التفسير الدقيق لهذه الحالة الغريبة من األمور .ففترة التطور المعنية قديمة جداً .لكنني جاهز لكي أراهن على أنه

شيء ما متعلق بالمسار ،المسار عبر معادل أرض البيومورف في الحياة الواقعية ،والذي يجب قطعه لكي تستدير الشبكية نحو
االتجاه الصحيح بدءا من أي عضو سلف سبق العين .هناك احتمالية لمسار كهذا ،لكن هذا المسار االفتراضي ،عندما يتم

تطبيقه في األجسام الفعلية للحيوانات الوسيطة ،أثبت أنه غير مالئم  -غير مالئم بشكل مؤقت فقط ،ولكن ذلك كان كافياً.
الحيوانات الوسطية كانت قادرة على الرؤية بشكل أقل جودة من أسالفهم ذوي العيوب ،وليس هناك من عزاء أنهم كانوا يبنون
بص اًر أفضل لساللتها البعيدة! ما يهم هو البقاء في المكان والوقت الحاليين.
ينص "قانون دولو" على أن التطور غير قابل للعكس .وكثي اًر ما ُيخلط ذلك مع الكثير من الهراء المثالي حول حتمية التقدم،
وغالباً ما يترافق مع هراء جاهل حول أن التطور "يخرق قانون الثيرموديناميك (الديناميك الحراري) الثاني" (أولئك الذين ينتمون
إلى النصف المتعلم من السكان ،بحسب الكاتب سي بي سنو ،يعلمون ما هو القانون الثاني ،سوف يدركون أن التطور ال

يخرق القانون الثاني إال بنفس القدر الذي يخرقه طفل ينمو) .ال يوجد سبب يمنع الميول العامة في التطور من االنعكاس .إذا

كان هناك ميل نحو القرون الكبيرة لفترة ما في التطور ،يمكن وبكل سهولة أن يكون هناك ميل الحق نحو قرون أصغر مرة

ثانية .قانون دولو في الواقع مجرد مقولة حول قلة االحتمال اإلحصائي التباع نفس المسار التطوري مرتين (أو بالفعل أي

مسار معين ) في أي من االتجاهين .خطوة طافرة واحدة يمكن عكسها بسهولة .ولكن بالنسبة لعدد كبير من الخطوات الطافرة،
حتى في حالة البيومورفات ذات الجينات التسعة القليلة ،فإن الفضاء الرياضي للمسارات الممكنة واسع جداً لدرجة أن يصل

مسارين إلى نقطة واحدة يصبح صغي اًر بشكل هائل .وهذا صحيح بشكل كبير حتى في الحيوانات الحقيقية ذات العدد الكبير
جداً من الجينات .ليس هناك من شيء غامض أو سحري حول قانون دولو ،وهو ليس شيئاً يمكننا الخروج و"اختباره" في
الطبيعة .فهو ينبع ببساطة من القوانين األولية لالحتمال.

وللسبب نفسه تماماً ،فإنه من غير المحتمل بشكل كبير جداً أن ُيعبر مسارين تطوريين متطابقين تماماً مرتين .ويبدو أنه من
غير المحتمل بشكل مشابه ،لنفس األسباب اإلحصائية ،أن خطين من التطور سيلتقيان في النقطة النهائية نفسها انطالقاً من

نقطتي بداية مختلفتين.

وإن ذلك كله لشهادة مثيرة لإلعجاب على قوة االصطفاء الطبيعي ،وبالتالي من الممكن العثور على العديد من األمثلة في
الطبيعة الحقيقية ،والتي يبدو فيها أن خطوط التطور المستقلة قد التقت انطالقاً من نقاط انطالق مختلفة جداً ،إلى ما يشبه
بشكل كبير النقطة النهائية نفسها .عندما ننظر بالتفصيل نجد  -وسنشعر بالقلق إذا لم نجد  -أن هذا التالقي ليس كلياً.
فخطوط التطور المختلفة تفشي سر أصولها المختلفة في العديد من النقاط التفصيلية .على سبيل المثال ،عيون االخطبوط تشبه

عيوننا جداً ،لكن األسالك الخارجة من الخاليا الضوئية ال تشير إلى األمام نحو الضوء كما يحصل في عيوننا .عيون
األخطوط في هذا المفهوم مصممة بشكل "أكثر" معقولية .فقد وصلوا إلى نقطة نهاية مشابهة انطالقاً من نقطة بداية مختلفة

جداً .والواقع يظهر في تفاصيل كهذه.

وغالباً ما تكون تشابهات متالقية بشكل سطحي مثيرة لإلعجاب بشدة ،وسوف أكرس تتمة هذا الفصل للحديث عن بعضهم.
يأمنون أكثر العروض إثارة للدهشة على قوة االصطفاء الطبيعي في تركيب تصاميم جيدة .ومع ذلك فحقيقة أن التصاميم
المتشابهة بشكل سطحي مختلفة أيضاً ،تشهد على أصولها وتواريخها التطورية المستقلة .المنطق األساسي هو أنه إذا كان

تصميم ما جيد بما يكفي لكي يتطور مرة ،فإن مبدأ التصميم نفسه جيد بما يكفي لكي يتطور مرتين ،من نقطتي بدء مختلفتين،

في جزئين مختلفي ن من مملكة الحيوان .وال يوضح هذا بشكل أفضل من الحالة التي قمنا باستخدامها لتوضيحنا األساسي
للتصميم الجيد بحد ذاته  -تحديد الموقع باستخدام الصدى.
معظم ما نعرفه حول تحديد الموقع باستخدام الصدى يأتي من الخفافيش (واآلالت البشرية) ،ولكنه يحصل أيضاً في عدد
من مجموعات الحيوانات األخرى غير المرتبطة به .على األقل هناك مجموعتان منفصلتان من الطيور تقوم به ،كما أنه
يحصل على مستوى عالي من التطور في الدالفين والحيتان .باإلضافة إلى ذلك ،من شبه المؤكد أنه قد تم "اكتشافه" بشكل
مستقل من قبل مجموعتين مختلفتين من الخفافيش على األقل .الطيور التي تقوم به هي طيور الزيت
أمريكا الجنوبية ،وطيور سمامة الكهف
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( )oil-birdsفي

( )cave swiftletsالموجودة في الشرق االقصى ،تلك الطيور التي تستخدم أعشاشها

في صنع حساء عش الطيور .تضع كال النوعين من الطيور أعشاشها عميقاً في الكهوف حيث ال يصل سوى القليل من
الضوء ،أو ال يصل أبداًـ وكالهما يتنقل عبر الظالم باستخدام األصداء من نقراتهم الصوتية الخاصة بهم .في كال الحالتين
األصوات غير مسموعة بالنسبة للبشر ،لكن ليست فوق صوتية مثل نقرات الخفاش األكثر تطو اًر .بالفعل ،فال يبدو أن أي من

نوعي الطيور قد طور تحديد الموقع باستخدام الصدى لدرجة التطور التي وصل إليها الخفاش .إن نقراتهم ليست ذات تردد
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توجد في اإلكوادور والبيرو وشرق غويانا الفرنسية وترينيداد ،وتعيش في البلدان النصف مكشوفة وهي طيور غير مهاجرة
هي طيور ذات حجم بين الصغير والمتوسط ،وتشتهر بالقدرة العالية على الطيران والسرعة وأجنحتها طويلة وذيلها مشقوق.

متغير ( ، )FMوال يبدو أنها مناسبة لقياس السرعة باستخدام ظاهرة دوبلر .على األغلب فإنهم ومثل خفاش الفاكهة روزيتاس،
يوقتون فقط الفترة الفاصلة الصامتة بين كل نقرة وصداها.

في هذه الحالة يمكننا أن نكون متأكدين بشكل مطلق من أن نوعين الطيور قد اخترعا تحديد الموقع باستخدام الصدى بشكل
مستقل عن الخفافيش ،وبشكل مستقل عن بعضهما البعض .خط المنطق هو من النوع المستخدم بشكل متكرر لدى علماء
التطور .ننظر إلى كل آالف أنواع الطيور ونالحظ أن األغلبية الساحقة منهم ال تستخدم تحديد الموقع باستخدام الصدى .فقط

جنسان صغيران معزوالن من الطيور يقومان به ،وهذين االثنين ليس لديهما أي شيء مشترك بينهما سوى أن كالهما يعيشان
في الكهوف .على الرغم من أننا نؤمن بأنه ال بد من وجود سلف مشترك لكل الطيور والخفافيش إذا قمنا بتعقب سالالتهم إلى

الخلف يما يكفي ،ذلك السلف المشترك كان أيضاً السلف المشترك لجميع الثدييات (بما فيها نحن أنفسنا) وكل الطيور .الغالبية

الساحقة من الثديات والغالية الساحقة من الطيور ال تستخدم تحديد الموقع باستخدام الصدى ،ومن المرجح جداً أن سلفهم

المشترك لم يقم بذلك أيضاً (ولم يقم أيضاً بالطيران  -تلك تقنية مختلفة قد تطويرها بشكل مستقل عدة مرات) .وبالتالي نستنتج
أن تحديد الموقع باستخدام الصدى قد تطور بشكل مستقل في الطيور والخفافيش ،تماماً كما تم تطويره بشكل مستقل من قبل

العلماء األمريكيين ،والبريطانيين ،واأللمان .نوع المنطق نفسه ،على مقياس أصغر ،يقودنا إلى االستنتاج بأن السلف المشترط
لطيور الزيت وسمامة الكهف لم يقم أيضاً باستخدام تحديد الموقع باستخدام الصدى ،وأن هذين الجنسين قد طو ار التقنية نفسها
بشكل مستقل عن بعضهما البعض.

الخفافيش أيضاً ليست المجموعة الوحيدة ضمن الثدييات التي طورت بشكل مستقل تقنية تحديد الموقع باستخدام الصدى.
عدة أنواع مختلفة من الثدييات ،وعلى سبيل المثال يبدو أن الزباب )shrews( 52والجرذان والفقمات ،يستعملون األصداء إلى

حد صغير ،كما يفعل البشر المصابون بالعمى ،ولكن الحيوان الوحيد الذي ينافس الخفاش في تطور نظامه لتحديد الموقع
باستخدام الصدى هو الحوت .الحيتان مقسمة إلى مجموعتين رئيسيتين ،الحيتان المسننة (ذات األسنان) والحيتان البالينية
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( .)baleen whalesبالطبع كال المجموعتين ثدييات انحردت من أسالف عاشوا على اليابسة ،ومن الممكن جداً أن تكون كل
مجموعة قد "اخترعت" أسلوب حياة الحوت بشكل مستقل عن األخرى ،بدءاً من أسالف مختلفين عاشوا على اليابسة .تشمل
الحيتان المسننة حوت العنبر والحوت القاتل وأنواع الدالفين المختلفة ،وجميعها تصطاد طرائد كبيرة الحجم نسبياً مثل األسماك

والحبار ،وتقوم باإلمساك ب الطرائد باستخدام فكها .العديد من الحيتان المسننة ،قد طورت معدات إرجاع صدى متطورة في
رؤوسها ،ولم ُيدرس منها بشكل دقيق أي نوع باستثناء الدالفين.
تصدر الدالفين سالسل سريعة من النقرات ذات الطبقة الصوتية العالية ،بعضها يمكننا سماعها ،وبعضها فوق صوتية .من
المحتمل أن "البطيخة" ،أي القبة المنتفخة على مقدمة رأس الدلفين ،والتي تشبه -وبصدفة سارة -الرادار ذو القبة المنتفخة
بشكل غريب لطائرة االستطالع و"االنذار-المبكر" نمورد
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( ،)Nimrodلها عالقة بإطالق أشعة السونار نحو األمام ،ولكن

حيوان صغير من القوارض ،يشبه الخلد لكنه أصغر حجماً،
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الحيتان البالينية ،والتي تعرف أيضاً باسم حيتان العظام والحيتان الضخمة ،وتتميز بوجود صفائح بالينية عوضاً عن األسنان ،تستخدم لتصفية
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هي طائرة عسكرية بريطانية من إنتاج هوكر سايدلى وقد صممت لكي تكون مضادة للغواصات والسفن الحربية

الطعام من الماء ،وال تنمو لهذه الحيتان أسنان.

طرق عملها بالضبط ال تزال غير مفهومة .كما هو الحال لدى الخفافيش ،فهناك "معدل تجوال" بطيء نسبياً من النقرات ،والذي

يرتفع إلى طنين ذي سرعة عالية ( 400نقرة في الثانية) عندما ينقض الحيوان على فريسة .وحتى معدل التجوال "البطيء"

سريع جداً .وعلى األرجح أن دالفين األنهار التي تعيش في المياه الموحلة هي األمهر في تحديد الموقع باستخدام الصدى ،لكن
بعض دالفين البحار المفتوحة قد أظهرت االختبارات أنها جيدة جداً .يمكن للدلفين األطلسي قاروري األنف أن يميز الدوائر
والمربعات والمثلثات (جميعها لها نفس المساحة القياسية) باستخدام سوناره فقط .يمكنه أن يحدد أي من الهدفين أقرب ،عندما

يكون الفرق فقط إنش وربع إنش من على ُبعد كلي يصل لحوالي  7ياردات .يمكنه اكتشاف وجود كرة حديدية حجمها نصف
حجم كرة غولف من على مدى  70ياردة .هذا األداء ليس بنفس درجة جودة بصر البشر في الضوء الجيد ،لكنه على األرجح
أفضل من البصر البشري في ضوء القمر.

ولقد اٌقترح وبشكل مثير لالهتمام أن الدالفين ،تملك إذا اختارت هي استعمالها ،القدرة الكامنة على نقل "صورة ذهنية"
لبعضها البعض وبدون بذل أي جهد .كل ما عليهم فعله هو استخدام أصواتهم المتنوعة للغاية لمحاكاة نمط الصوت الذي

ستنتجه األصداء المرتدة عن أشياء معينة .بهذه الطريقة هي قادرة على نقل صور ذهنية ألشياء كهذه بين بعضها البعض.

ليس هناك أي دليل على هذا االقتراح المبهج .نظرياً ،الخفافيش قادرة على فعل الشيء نفسه ،ولكن الدالفين تبدو كمرشح أقوى
ألنهم بشكل عام مخلوقات اجتماعية أكثر .وهم على األرجح "أذكى" لكن هذا االعتبار ليس بالضرورة ذي صلة .األدوات

المطلوبة إليصال صور من الصدى ليس أكثر تطو اًر من األدوات الموجودة لدى الخفافيش والدالفين بالفعل والتي تستخدمها
أصالً في تحديد الموقع باستخدام الصدى .ويبدو أن هناك سلسلة متواصلة متدرجة بين استخدام األصوات لصنع األصداء

واستخدامها لتقليد األصداء.

هناك على األقل مجموعتين من الخفافيش ،ومجموعتين من الطيور والحيتان المسننة وعلى األرجح العديد من األنواع

األخرى من الثدييات إلى حد أصغر ،قد قامت بشكل مستقل بااللتقاء على تكنولوجيا السونار ،في وقت ما خالل المئة مليون
عام الماضية .ليس لدينا أي طريقة لمعرفة ما إذا كانت أي حيوانات أخرى منقرضة اآلن  -ربما ديناصورات البتيروداكتيلوس
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()pterodactyls؟  -قد قامت أيضاً بتطوير التقنية بشكل مستقل.
لم ُيعثر حتى اآلن على أي حشرة أو سمكة تستخدم السونار ،لكن مجموعتين مختلفتين تماماً من األسماك ،واحدة موجودة
في أمريكا الجنوبية وواحدة في أفريقيا ،قد طورتا نظام مالحة مشابهاً بشكل ما ،والذي يبدو أنه متطور بنفس الدرجة تقريباً
والذي من الممكن رؤيته كحل مرتبط ولكن مختلف للمشكلة ذاتها .وهي تسمى األسماك ضعيفة الكهربية .كلمة "ضعيفة"

تستخدم لتمييزها من األسماك قوية الكهربية ،والتي تستخدم حقوالً كهربائية لصعق طرائدها وليس للمالحة .وللصدفة فإن تقنية
الصعق قد تم اختراعها أيضاً من قبل عدة مجموعات غير مرتبطة من األسماك ،على سبيل المثال "األنقليس" الرعاد (والذي

ليس إنقليساً حقيقياً ولكن شكله قد تالقى مع شكل األنقليس الرعاد) والشفنينيات الكهربائية.

األسماك ضعيفة الكهربية اإلفريقية والالتينية ليستا مرتبطان ببعضهما أبداً ،لكن كالهما تعيشان في أنواع المياه نفسها كل
في قارته ،وهي مياه موحلة جداً ليكون البصر فعال .المبدأ الفيزيائي الذي يستخدمونه  -الحقول الكهربائية في الماء  -هو
أكثر غرابة بالنسبة إلدراكن ا من ذلك الذي تستخدمه الخفافيش والدالفين .على األقل لدينا فكرة ذاتية عما هو الصدى ،ولكن
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أو الديناصورات المجنحة وهي عائلة من عائالت الديناصورات تتميز بأصابع طويلة تربط فيما بينها أغشية جلدية مشابهة ألجنحة الخفافيش.

ليس لدينا تقريباً أي فكرة ذاتية عما يمكن أن يشبهه إدراك حقل كهربائي .فنحن لم نعلم حتى بوجود الكهرباء قبل قرنين من
الزمن .ال يمكننا ككائنات بشرية أن نتعاطف مع السمك الكهربائي ،ولكن يمكننا كعلماء فيزياء أن نفهمهم.

من السهل أن نرى على طبق العشاء أن العضالت في كل جانب من أي سمكة مرتبة في صف من الصفوف ،بطارية من

وحدات العضالت .في أغلب األسماك تتقلص العضالت بشكل متتالي لكي ترمي بالجسد في موجات ملتوية ،والتي تدفعه
لألمام .في األسماك الكهربائية ،سواء تلك ضعيفة أو قوية الكهربية ،فقد أصبحت العضالت بطارية بالمعنى الكهربائي .كل
فص ("خلية") من البطارية تولد جهداً كهربائياً (فولت) .هذه الفولتات متصلة في سلسلة تجري على طول السمكة ،بحيث أنه
في سمكة قوية الكهربية كاإلنقليس الرعاد ،تولد البطارية كلها ما يصل إلى  1أمبير بجهد  650فولت .األنقليس الرعاد قوي بما

يكفي لكي يفقد رجالً وعيه .األسماك ضعيفة الكهربية ال تحتاج لفولتات عالية أو تيارات من أجل أغراضهم ،والتي هي أغراض
جمع المعلومات فقط.

مبدأ تحديد الموقع باستخدام الكهرباء ،كما تمت تسميته ،مفهوم بشكل جيد على مستوى الفيزياء ،وإن كان بالطبع غير

مفهوم على مستوى ما يحس به لو كنت سمكة كهربائية .الوصف التالي ينطبق بشكل متساوي على األسماك ضعيفة الكهربية
اإلفريقية والالتينية :إن التالقي دقيق لهذه الدرجة .يتدفق التيار من النصف األمامي للسمكة ،ويخرج نحو الماء في خطوط
تتقوس للخلف وتعود إلى طرف السمكة الذيلي .هي ليست حقاً "خطوطاً" منفصلة بل "حقالً" مستم اًر ،شرنقة غير مرئية من
الكهرباء والتي تحيط بجسم السمكة .ولكن ،من أجل التصور البشري من األسهل التفكير في إطار عائلة من الخطوط المقوسة

التي تغادر السمكة عبر سلسلة من فتحات متباعدة على طول النصف األمامي من الجسم ،وكلها تدور متقوسة في الماء لتعود

إلى السمكة مرة أخرى عند نهاية ذيلها .لدى السمكة ما يمكن اعتباره مقياس فولت صغير جداً يقيس الجهد الكهربائي عند كل
"فتحة" .إذا كانت السمكة في المياه المفتوحة بدون وجود أي عقبات حولها ،تكون الخطوط متقوسة بشكل سلس .يسجل كل

مقياس الفولت الصغيرة جداً عند كل كوة أن الجهد الكهربائي "طبيعي" بالنسبة لكوته .ولكن إذا ظهرت أي عقبة في المحيط،
قل حجرة أو طعام ،فإن خطوط التيار التي تصطدم بالعقبة سوف تتغير .هذا يغير الجهد الكهربائي عند أي كوة تأثر خط
تيارها ،ويقوم مقياس الفولت المالئم بتسجيل الواقعة .وهكذا من الممكن نظرياً لحاسوب عبر مقارنة نماذج الفولتات المسجلة

بواسطة مقاييس الفولت عند كل الكوات ،أن يحسب نمط العقبات حول السمكة .على ما يبدو هذا ما يقوم به دماغ السمكة .مرة

أخرى ،هذا ال يعني بالضرورة أن األسماك ذكية في علم الرياضيات .فهم لديهم جهاز يحل المعادالت الضرورية ،تماماً كما
تحل أدمغتنا بشكل ال واعي المعادالت في كل مرة نمسك بها الكرة.

من المهم جداً أن يبقى جسم السمكة جامداً بشكل تام .فالحاسوب في رأسها لن يكون قاد اًر على التأقلم مع التشوشات
اإلضافية التي ستُقدم إليه لو أن جسم السمكة كان ينحني ويتلوى مثل سمكة عادية .لقد قامت األسماك الكهربائية ،وعلى األقل
مرتين بشكل مستقل بالوصول إلى هذه الطريقة المبتكرة للمالحة ،ولكن كان عليها أن تدفع الثمن :أن تتخلى عن طريقة السمك

الطبيعية والفعالية العالية في السباحة ،عبر رمي الجسم كله في موجات ملتوية .فقد حلوا المشكلة عبر إبقاء الجسد متصلباً
كقضيب المسعر ،ولكنهم يملكون زعنفة واحدة طويلة على كامل طول أجسادهم .وبالتالي بدالً من أن ُيرمى الجسد كله في
موجات ،تقوم الزعنفة فقط بذلك .إن تقدم األسماك عبر الماء بطيء بشكل ما ،ولكنها تتحرك ،وعلى ما يبدو فإن التضحية
بالحركة السريعة تستحق ذلك :يبدو أن المكاسب في المالحة أهم من الخسارات في سرعة السباحة .وبشكل ساحر ،فقد وصلت

األسماك الكهربائية الالتينية إلى الحل نفسه تقريباً الذي وصلت إليه األسماك األفريقية ،ولكن ليس تماماً .الفرق يكشف األمر.
كال المجموعتين قد طورتا زعنفة وحيدة تجري على طول الجسم كله ،لكن في األسماك اإلفريقية فهي تجري على طول الظهر،
في حين أنها في األسماك الالتينية تجري على طول البطن .هذا النوع من الفرق في التفاصيل مميز جداً للتطور المتالقي ،كما

رأينا .وهو بالطبع مميز للتصاميم المتالقية الخاصة بالمهندسين البشريين أيضاً.

على الرغم من أن غالبية األسماك ضعيفة الكهربية ،في كل من المجموعتين اإلفريقية والالتينية ،تعطي شحناتها الكهربائية
في نبضات منفصلة وتسمى أنواع "النبض" ،إال أن األقلية من األنواع ضمن المجموعتين تقوم بها بطريقة مختلفة وتسمى أنواع

"الموجة" .لن أناقش الفرق هنا .ما يثير االهتمام بالنسبة لهذا الفصل هو أن انقسام النبض/الموجة قد تطور مرتين بشكل
مستقل في مجموعات غير مرتبطة في العالم الجديد والعالم القديم.
أحد أكثر األمثلة التي أعرفها عن التطور المتالقي غرابة تخص الحشرة المسماة حشرة الزيز الدورية
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(Periodical

 .) cicadasقبل أن أنتقل إلى التالقي ،ال بد لي من إعطاء بعض المعلومات األساسية .لدى العديد من الحشرات فصل صلب
نوعاً ما بين مرحلة يافعة للتغذية ،والتي يقضون فيها أغلب حياتهم ،ومرحلة بلوغ قصيرة نسبياً للتكاثر .فعلى سبيل المثال
تقضي حشرات ذباب مايو
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( )Mayfliesمعظم حياتها كيرقة تتغذى تحت الماء ،ثم تخرج إلى الهواء لتقضي كل حياتها

البالغة لمدة يوم واحد .يمكننا أن ننظر إلى الحشرة البالغة كمعادل للبذور المجنحة سريعة الزوال لنبات مثل الجميز ،وباليرقة

كمعدل للنبات الرئيسي ،مع كون الفرق أن الجميز يصنع العديد من البذور ويلقيها على مدار العديد من السنوات المتتالية ،في
احد عند نهاية حياتها .بكل األحوال ،لقد حملت حشرة الزيز الدورية أسلوب ذباب
حين أن يرقة ذباب مايو تعطي فقط بالغاً و ً
مايو إلى وضع متطرف .تعيش الحشرات البالغة ألسابيع فقط ،لكن المرحلة "اليافعة" (تقنياً هي "حوريات" بدالً من كونها

يرقات) تستمر لـ  13سنة (في بعض التنوعات) أو  17سنة (في التنوعات األخرى) .تخرج الحشرات البالغة في اللحظة ذاتها
تقريباً ،بعد أن قضت ( 13أو  )17سنة متوقعة تحت األرض .أوبئة الزيز ،والتي تحصل في أي منطقة معينة كل ( 13أو
 )17سنة بالضبط ،هي انفجارات رائعة أدت إلى تسميتها خطأً في اللغة العامية األمريكية "بالجراد" .تُعرف األنواع بزيز13-
سنة ،وزيز 17-سنة.
اآلن هنا تكمن الحقيقة المميزة حقاً .فقد تبين أنه ال يوجد نوع واحد من زيز 13-سنة ونوع واحد من زيز 17-سنة فحسب.

بل هناك ثالثة أنواع ،وكل من هذه األنواع الثالثة له تنوعين أو جنسين ،زيز 13-سنة وزيز 17-سنة .فاالنقسام إلى جنس 13
سنة وجنس  17سنة قد تم الوصول إليه بشكل مستقل ،على األقل ثالث مرات .ويبدو أن الفترات الوسيطة من  14و 15و16
سنة قد تم التخلص منها بشكل متالقي ،على األقل ثالث مرات .لماذا؟ نحن ال نعلم .االقتراح الوحيد الذي توصل إليه أي

شخص هو أن ما يميز  13و 17على عكس  14و 15و ،16هو أنهما عددان أوليان .العدد األولي هو عدد ال يمكن قسمته

بشكل صحيح على أي رقم آخر .الفكرة هي أن جنساً من الحيوانات التي تنفجر بشكل دوري في أوبئة يكسب بشكل متناوب
أفضلية "غمر" وتجويع أعدائه ومفترسيه وطفيليه .وإذا كانت هذه األوبئة مؤقتة بشكل دقيق لكي تحصل منفصل ًة بعدد أولي من
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الزيز ألنها تصدر صوتا يشبه كلمة زيز ،لكن اسمها بالالتينية هو السيكاد تعيش هذه الحشرة في كامل بالد العالم .ينقسم السيكاد
تسمى حشرة ّ

حسب دورة حياته إلى قسمين ،سيكاد حولي (سيكاد يوم الكلب) ويعيش فترة بين السنتين إلى خمسة سنوات ،والقسم اآلخر هو السيكاد الدوري الذي
يعيش فترة  13إلى  17سنة.
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وتسمى أيضا حورية الماء أو الذبابة اليومية وهي حشرات مائية تعيش في المياه العذبة وتشبه اليعسوب

السنوات ،هذا يجعل مزامنة أعدائها لدورة حياتهم مع هذه األوبئة أكثر صعوبة بدرجة كبيرة .لو أن الزيز ينفجر كل  14سنة
على سبيل المثال ،قد يقوم نوع متطفل باستغالل هذا مع دورة حياة تتألف من  7سنوات .هذه فكرة غربية ،لكنها ليست أكثر

غرابة من الظاهرة بحد ذاتها .ال نعلم حقاً ما هو المميز حول  13و 17سنة .ما يهم لغرضنا هنا هو أنه ال بد من وجود شيء

ما مميز حول هذه األرقام ،ألن ثالثة أنواع مختلفة من الزيز قد تالقت عليه بشكل مستقل.

تحصل أمثلة التالقي على نطاق كبير عندما تنعزل قارتين أو أكثر عن بعضها البعض لفترة طويلة من الزمن ،ويتم تبني

مجال متوازي من "المهن" من قبل حيوانات غير مرتبطة على كل من القارات .ما أعنيه "بمهن" هو طرق كسب العيش ،مثل
التنقيب لدى الديديان ،والحفر لدى النمل ومطارة آكالت العشب الضخمة وأكل األوراق من أعلى الشجر .التطور المتالقي

لمجال واسع من مهن الثدييات في القارات المنفصلة وهي أمريكا الجنوبية واستراليا والعالم القديم ،مثال جيد على ذلك.
هذه القارات لم تكن دائماً منفصلة .ألن حيواتنا تقاس بالعقود ،وحتى حضاراتنا وسالالتنا تقاس بالقرون فقط ،نحن معتادون

على التفكير بخريطة العالم وحدود القارات على أنها ثابتة .نظرية أن القارات انجرفت بعيداً طرحها منذ زمن طويل الجيوفيزيائي

األلماني ألفريد فيغنر ،لكن أغلب الناس ضحكوا عليه لفترة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية .فقد افترض أن الحقيقة الواضحة
بأن أمريكا الجنوبية وافريقيا تبدوان قليالً مثل قطعتي مفصولتين ألحجية ،وهذه الصورة كانت مجرد صدفة مسلية .في أحد أسرع

وأتم الثورات التي عرفها العلم ،أصبحت نظرية "انجراف القارات" المثيرة للجدل سابقاً ،مقبولة عالمياً اآلن تحت اسم تكتونيات

الصفائح
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( .) plate tectonicsالدليل على أن القارات قد انجرفت وأن أمريكا الجنوبية قد انفصلت بالفعل عن افريقيا على

سبيل المثال ،هو اآلن دليل دامغ حرفياً ،لكن هذا ليس كتاباً عن علم الجيولوجيا ولن أقوم بذكره هنا .النقطة المهمة بالنسبة لنا
هي أن المقياس الزمني الذي انجرفت القارات عليه هو نفس المقياس الزمني البطيء الذي تطورت عليه سالالت الحيوانات ،وال
يمكننا تجاهل انجراف القارات إذا كنا سنفهم أنماط تطور الحيوانات على هذه القارات.
حتى  100مليون سنة الماضية تقريباً ،كانت أمريكا الجنوبية متصلة بأفريقيا من الشرق والقارة القطبية الجنوبية من الجنوب.

والقارة القطبية الجنوبية كانت متصلة بأستراليا والهند كانت متصلة بأفريقيا عبر مدغشقر .في الواقع ،كان هناك قارة جنوبية

واحدة عمالقة والتي نسميها اآلن غندوانا (أو غندواناالند) والتي تتألف مما هو اليوم أمريكا الجنوبية وافريقيا ومدغشقر والهند
والقارة القطبية الجنوبية واستراليا كلها مجموعة في قارة واحدة .كان هناك أيضاً قارة شمالية واحدة كبيرة تسمى لوراسيا والتي

تتألف مما هو اليوم أمريكا الشمالية وغرينالند وأوروبا وآسيا (باستثناء الهند) .أمريكا الشمالية لم تكن متصلة بأمريكا الجنوبية.

منذ حوالي  100مليون سنة حصل انفصال كبير للكتل األرضية ،ومنذ ذلك الوقت والقارات تتحرك ببطء نحو مواقع الحالية
(بالطبع سوف تستمر القارات بالتحرك في المستقبل) .التحمت افريقيا بآسيا عبر بالد العرب وأصبحت جزءاً من القارة العمالقة

التي نتحدث عنها اآلن باسم العالم القديم .انجرفت أمريكا الشمالية بعيداً عن أوروبا ،وانجرفت القارة القطبية الجنوبية لموقعها

الجليدي الحالي .فصلت الهند نفسها عن افريقيا وانطلقت عبر ما ُيسمى اليوم المحيط الهندي ،لتصطدم في النهاية بجنوب آسيا
ولتتشكل جبال الهيماليا .انجرفت استراليا بعيداً عن القارة القطبية الجنوبية إلى البحر المفتوح لتصبح قارة جزيرة على بعد أميال
عن أي مكان آخر.
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هي نظرية علمية تصف الحركات الكبرى لغالف األرض الصخري.

ولصدفة فقط بدأ انفصال القارة الجنوبية العمالقة غندوانا في عصر الديناصورات .عندما انفصلت أمريكا الجنوبية واستراليا
بعيداً لتبدء كل منهما فترات طويلة من العزلة عن بقية العالم ،كانت كل منهما تحمل حمولتها الخاصة من الديناصورات
باإلضافة إلى الحيوانات األقل شهرة التي كانت ستصبح أسالف الثدييات المعاصرة .وعندما انقرضت الديناصورات (باستثناء
مجموعة الديناصورات التي نسميها اآلن الطيور) بعد وقت الحق ألسباب ليست مفهومة والتي هي حتى اآلن موضوع تخمين
ذو فوائد عديدة ،فهم قد انقرضوا حول العالم كله .هذا ترك فراغاً في "المهن" المفتوحة للحيوانات البريةُ .ملء الفراغ على مدار
فترة من ماليين السنين من التطور ،وغالباً من قبل الثدييات .النقطة المهمة لنا هنا هي أنه كان هناك ثالث فراغات مستقلة،
وقد تم ملؤها بشكل مستقل بالثدييات في استراليا وأمريكا الجنوبية والعالم القديم.

الثدييات البدائية التي كانت موجودة في المناطق الثالث عندما خلفت الديناصورات في المناطق الثالث بنفس الوقت تقريب ًا

فراغاً في مهن الحياة العظيمة ،كانت كلها صغيرة وغير مهمة وعلى األرجح كانت مخلوقات ليلية ،وكانت الديناصورات تطغى
عليها وتقمعها سابقاً .كان من الممكن أن يتطو ار بطرق مختلفة بشكل جذري في المناطق الثالث .لدرجة ما هذا هو ما حصل.

ال يوجد شيء في العالم القديم يشبه البهضم
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أو كسالن األرض العمالق ( )giant ground slothالموجود في أمريكا

الجنوبية ،ولألسف هو منقرض اآلن .المجال الالتيني العظيم من الثدييات كان يضم خنزير غينيا العمالق المنقرض والذي كان

بحجم وحيد القرن المعاصر ولكنه قارض (يتوجب على أن أقول وحيد القرن "المعاصر" ألن حيوانات العالم القديم ضمت وحيد
قرن عمالق بحجم منزل يتألف من طابقين .ولكن على الرغم من أن كل من القارات المنفصلة قد أنتجت ثديياتها الخاصة بها،
فإن نمط التطور العام في المناطق الثالثة كلها كان نفسه .في المناطق الثالثة كلها كانت الثدييات التي صادف وجودها عند

البداية انتشرت مروحياً في التطور ،وأنتجت مختصاً في كل مهنة والذي في العديد من الحاالت أصبح يحمل شبه ًا ممي اًز
للمختص المقابل له في المنطقتين األخريتين .كل مهنة ،مهنة التنقيب ومهنة الصياد الكبير ومهنة أكل العشب وهكذا ،كانت

موضوع تالقي تطوري مستقل في اثنتين أو ثالث من القارات المنفصلة .باإلضافة إلى هذه المواقع الرئيسية الثالث للتطور
المستقل ،فإن جز اًر أصغر مثل مدغشقر تملك قصصاً متوازي ًة خاص ًة بهم ،والتي لن أخوض فيها.
وإذا وضعنا الثدييات التي تضع البيض في استراليا جانباً  -خلد الماء وآكل النمل الشوكي  -فإن الثدييات المعاصرة كلها

تنتمي إلى واحدة من مجموعتين كبيرتين .وهاتين المجموعتين هما الجرابيات (تلك التي تولد صغارها وهي صغيرة الحجم جداً
ومن ثم تُوضع في جراب) والمشيميات (بقيتنا جميعاً) .سيطرت الجرابيات على القصة األسترالية والمشيميات على العالم القديم،
في حين أن المجموعتين لعبتا أدوا اًر هامة بجانب بعضهما البعض في أمريكا الجنوبية .تعقدت قصة أمريكا الجنوبية بسبب
حقيقة أنها تعرضت لموجات متفرقة من الغزو من قبل ثدييات أمريكا الشمالية.

بما أننا قد جهزنا المشهد ،يمكننا اآلن أن ننظر إلى بعض المهن والتالقيات بحد ذاتها .مهنة مهمة هي تلك المعلقة

باستغالل المراعي العشبية الكبيرة التي تُعرف بأسماء عدة منها البراري والسافانا والبامباس إلخ .يضم ممارسو هذه المهنة
األحصنة (والتي يسمى النوع الرئيسي االفريقي منها بحمار الوحش "الزيبرا" ونماذج الصحراء المسماة الحمير) والماشية مثل
الباسيون في أمريكا الشمالية الذي تعرض لصيد جائر وضعه اآلن في خطر االنقراض .تملك آكالت العشب عادة أمعاء طويلة

تحتوي على أنواع عديدة من البكتريا المخمرة ،بما أن العشب طعام ذو جودة ضعيفة ويحتاج للكثير من الهضم .فبدالً من أن
عادة ما يأكلون بشكل مستمر تقريباً .تتدفق كميات هائلة من المواد النباتية عبرهم
يقسموا طعامهم إلى وجبات منفصلة ،فهم
ً
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أو الميغاتير أو الميجاثيريم وهو جنس من الكسالن األرضي بحجم الفيل .أستوطن في أمريكا الوسطى والجنوبية وهو من أكبر الثديبات البرية.

مثل نهر ،طوال اليوم .الحيوانات عادة تكون كبيرة جداً وغالباً ما تعيش ضمن قطعان كبيرة .كل واحد من آكالت العشب الكبيرة
هذه هو جبل من الطعام القيم ألي مفترس قادر على استغالل ذلك .وكما سنرى وكنتيجة لهذا هناك ،مهنة كاملة مخصصة

لمهمة االمساك بهم وقتلهم الصعبة .هؤالء هم المفترسون .في الواقع ،عندما أقول "مهنة" ما أعنيه فعلياً هو العديد من "المهن-
الفرعية" :األسود والنمور المرقطة والفهود والكالب البرية والضباع كلها تصطاد بطريقتها المتخصصة .النوع نفسه من التقسيم

الفرعي موجود في آكالت العشب ،وفي كل "المهن" األخرى.
لدى آكالت العشب حواس قوية يستخدمونها ليبقوا في حالة انتباه دائم من المفترسين ،وهم عادة قادرين على الركض بسرعة

كبيرة للهرب منهم .لهذه الغاية غالباً ما يكون لديهم أرجل طويلة رفيعة ،وعادة ما يركضون على رؤوس أصابع أقدامهم ،والتي
قد أصبحت متمددة وقوية بشكل خاص في التطور .األظافر في نهاية أصابع األقدام المتخصصة قد أصبحت كبيرة وقاسية،

ونحن نسميهم حوافر .لدى الماشية إصبعي قدم متضخمين في نهاية كل ساق :الحوافر "المشقوقة" المألوفة .األحصنة تقوم
بالشيء نفسه تقريباً باستثناء أنها وعلى األرجح ألسباب الصدفة التاريخية ،تركض على إصبع قدم واحد بدالً من اثنين .إنه
ينحدر مما كان في األصل اإلصبع األوسط من أصابع القدم الخمسة .أصابع القدم األخرى قد اختفت بشكل كلي تقريباً على

مسار الزمن التطوري ،على الرغم من أنه أحياناً ما يظهرون مرة ثانية في "ارتدادات" غريبة.

اآلن كما رأينا فإن أمريكا الجنوبية كانت معزولة خالل الفترة التي كانت فيها األحصنة والمواشي تتطور في أجزاء أخرى من
العالم .لكن أمريكا الجنوبية لديها مراعيها العشبية الكبيرة الخاصة بها ،وهي قد طورت مجموعاتها المنفصلة الخاصة بها من

آكالت العشب الكبيرة الستغالل هذا المورد .كان هناك حيوانات هائلة الحجم شبيهة بوحيد القرن ،لكنها بدون اي صلة بوحيد
القرن الحقيقي .جماجم بعض آكالت العشب األوائل في أمريكا الجنوبية تقترح بأنهم "اخترعوا" الجذع بشكل منفصل عن الفيلة
الحقيقية .بعضها يشبه الجمال وبعضها ال يشبه أي شيء موجود على األرض (اليوم) ،أو مثل مخلوقات سحرية غريبة تتألف
من الحيوانات المعاصرة .تملك المجموعة المسماة بالليتوبترنات

60

( )litopternsشبهاً ال يصدق باألحصنة في أرجلها ،ومع

ظن في حالة فخر وطني يمكن
ذلك فهي غير مرتبطة أبداً باألحصنة .الشبه السطحي بينهما خدع خبي اًر أرجنتينياً والذي ّ
غفرانه ،أنهم أسالف جميع األحصنة في بقية العالم .في الواقع فإن شبههم باألحصنة كان سطحياً ومتالقياً .حياة المراعي

متشابهة كثي اًر في كل أنحاء العالم ،واألحصنة والليتوبترنات قد طورت بشكل مستقل الصفات ذاتها للتأقلم مع مشاكل حياة
المراعي .وبالتحديد فالليتوبترنات مثل األحصنة ،فقدت كل أصابع قدمها باستثناء اإلصبع األوسط من كل قدم ،والذي أصبح

متضخماً كمفصل الساق السفلي وطور حاف اًر .ال يمكن تمييز ساق حيوان الليتوبترن مطلقاً عن ساق الحصان ،ومع ذلك
فالحيوانان قريبان قرابة بعيدة فقط.

إن الحيوانات الضخمة التي ترعى األعشاب والتي ترعى األشجار مختلفة جداً في استراليا  -الكناغر .لدى الكناغر الحاجة
نفسها للتحرك بسرعة ،لكنها قامت بذلك بطريقة مختلفة .بدالً من تطوير الجري بأربع سيقان إلى المستوى العالي الذي وصلت
إليه األحصنة (وكما نفترض الليتوبترنات) ،فقد أتقنت الكناغر طريقة مشي مختلفة :القفز باستخدام ساقين مع ذيل ضخم

للتوازن .ليس هناك اي فائدة ترجى من المناقشة أي طريقتي المشي هاتين "أفضل" .فكالهما فعالتين جداً إذا تطور الجسد
بطريقة تجعله يستغلهم ألقصى درج ة .فقد صادف أن األحصنة والليتوبترنات استغلت الركض بأربع سيقان ،وهكذا انتهى األمر
بها بسيقان متطابقة تقريباً .وصادف أن الكناغر قد استغلت القفز باستخدام ساقين ،وهكذا انتهى األمر بها بسيقانها الخلفية
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نوع منقرض من الثدييات ذات الحوافر والذي تتواجد مستحاثاته في أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية فقط.

الهائلة وذنبها الخاص بها وبشكل فريد (على األقل منذ زمن الديناصورات) .وصلت الكناغر واألحصنة إلى نقاط نهاية مختلفة

في "الفضاء الحيواني" ،وذلك على األرجح بسبب فرق عرضي ما في نقاط بدئهم.

نلتفت اآلن نحو اللواحم (آكالت اللحم) التي كانت تهرب منها آكالت العشب الكبيرة ،لنجد المزيد من التاقيات المثيرة

للروعة .في العالم القديم ،نحن معتادون على صيادين ضخمين مثل الذئاب والكالب والضباع والقطط الكبيرة  -األسود والنمور
والنمور المرقطة والفهود .هناك قطة كبيرة انقرضت مؤخ اًر فقط وهي ("النمر") سيفي األنياب ،والذي سمي هكذا بسبب أنيابه
التي تخرج بارزة من فكه العلوي في مقدمة ما كان بالتأكيد فتحة فم مخيفة .حتى األوقات الحديثة ،لم يكن هناك أي قطط أو

كالب حقيقية في استراليا أو العالم الجديد (أسود الجبال "البوما" والنمور األمريكية "الجغور/اليغور" تطورت حديثاً من قطط

العالم القديم) .لكن في كال هاتين القارتين هناك معادالت من الجرابيات .ففي استراليا ،تعرض الثايلسين ،أو "الذئب" الجرابي

(والذي يسمى غالباً الذئب التسماني ألنه بقي على قيد الحياة لفترة أطول قليالً في تسمانيا من الجزيرة الرئيسية ألستراليا)

لالنقراض بشكل مؤسف في الذاكرة القريبة ،بعد أن تم ذبحه بأعداد هائلة العتباره "حيواناً ضا اًر" وبغرض "الرياضة" من قبل

البشر (هناك أمل ضئيل بأنه باقي على قيد الحياة في أجزاء بعيدة من تسمانيا ،وهي مناطق أصبحت بحد ذاتها مهددة بالدمار

بهدف تأمين "وظائف" للبشر) .بالمناسبة ال يجب الخلط بينه وبين الدنغو "الكلب االسترالي" ،والذي هو كلب حقيقي ،قدم إلى

استراليا في فترة زمنية أحدث من سكان استراليا (األبوريجينين) األصليين .هناك فيلم سينمائي صنع في منتصف ثالثينات القرن
العشرين عن آخر ثايلسين عرفانه ،يظهره وهو يتجول بقلق في قفصه الوحيد في حديقة الحيوان ،ويظهر حيوان شبيهاً جداً
بالكلب ،وتظهر طبيعته الجرابية فقط بطريقته التي ال تشبه كثي اًر طريقة الكلب في وضعية حوضه وسيقانه الخلفية ،األمر الذي
نفترض أنه له عالقة باستيعاب جرابه .بالنسبة ألي شخص يحب الكالب ،فالتفكير في هذه المقاربة البديلة لتصميم الكلب ،هذا

المسافر التطوري عبر مسار مواز مفصول بمئة مليون سنة ،هذا الكلب المألوف جزئياً ومع ذلك غريب كلياً وكأنه من عالم
آخر جزئياً ،لهو تجربة مؤثرة .ربما كانوا حيوانات ضارة بالنسبة للبشر ،لكن البشر كانوا حيوانات ضارة أكبر بكثير بالنسبة لهم؛
اآلن لم يتبقى أي ثايلسين وفائض هائل من البشر.

في أمريكا الجنوبية أيضاً لم يكن هناك أي كالب أو قطط حقيقية خالل فترة العزلة الطويلة التي نناقشها ،لكن كما هو األمر

في استراليا ،كانت هناك معادالت جرابية .على األرجح أن أكثرها روعة هو حيوان الثيالكوزميلوس (،)Thylacosmilus

والذي كان يبدو تماماً مثل "نمر" العالم القديم سيفي األنياب المنقرض حديثاً ،ولعله أكثر روعة لو رأيت ما أقصده .ففتحة فمه
ذات الخناجر كانت أوسع حتى ،وأتصور أنها كانت أكثر إثارة للرعب .اسمه يجلس شبهه السطحي مع (السميلودون) سيفي

األنياب والذئب التسماني (الثايلسين) ،ولكن في إطار الساللة فهو بعيد جداً عن كليهما .إنه أقرب قليال للثايلسين بما أن
كالهما جرابي ،لكن االثنين قد طو ار تصميميهما الالحم بشكل مستقل على قارات مختلفة؛ بشكل مستقل عن بعضهما البعض

وعن اللواحم المشيمية ،أي القطط والكالب الحقيقية في العالم القديم.
تقدم استراليا وأمريكا الجنوبية والعالم القديم العديد من األمثلة األخرى عن التطور المتالقي المتعدد .لدى استراليا "خلد"
جرابي ،بالكاد يمكن تمييزه سطحياً عن حيوانات الخلد المألوفة للقارات األخرى ،ولكنه ذو جراب ،مما يجعله يعيش بنفس
الطريقة التي تعيش بها حيوانات الخلد األخرى وله نفس المخالب األمامية القوية جداً للحفر .هناك فأر جرابي في استراليا ،وإن

كان الشبه في هذه الحالة ليس قريباً جداً وأنه ال يكسب عيشه بنفس الطريقة تماماً .أكل النمل (حيث تشمل "النمل" هنا

وألسباب الموائمة حشرات األرضة "النمل األبيض"  -وهو تالقي آخر كما سنرى) هي "مهنة" مليئة بالعديد من الثدييات

المتال قية المختلفة .من الممكن تقسيمها بشكل فرعي إلى آكالت نمل تنقب األرض ،وآكالت نمل تتسلق األشجار ،وآكالت نمل

تتجول فوق األرض .في استراليا ،كما يمكننا أن نتوقع ،هناك أكل نمل جرابي .والمسمى ُّ
النمْبات ،له خطم طويل ورفيع ليحشره
في حجور النمل ،ولسان طويل ودبق يستخدمه في التهام فريسته .هو آكل النمل يتجول على األرض .لدى استراليا أيضاً آكل

النمل ينقب األرض ،آكل النمل الشوكي .هو ليس جرابياً ،بل عضو من مجموعة الثدييات التي تضع بيوضاً ،المسماة

بالكظاميات (أو أحاديات المسلك) ،وهي بعيدة جداً عنا لدرجة أنها تجعل الجرابيات أوالد عمنا عند المقارنة .آكل النمل الشوكي
أيضاً له خطم طويل ومدبب ،ولكن أشواكه تعطيه شبها سطحياً للقنفذ بدالً من شبهه بآكل نمل نموذجي آخر.

كان من الممكن ألمريكا الجنوبية وبسهولة أن تحظى بآكل نمل جرابي ،إلى جانب "نمرها" سيفي األنياب الجرابي ،لكن وكما

شاءت الصدفة فإن مهنة آكل النمل قد تم شغلها من قبل ثدييات مشيمية بدالً من ذلك .أكبر آكلي النمل في أيامنا هذه هو آكل
النمل الكبير "دب النمل" (والذي يعني اسمه الالتيني " "Myrmecophagaآكل النمل فحسب) ،آكل النمل الكبير المتجول
على األرض الالتيني ،وعلى األرجح أكثر متخصصي آكل النمل تطرفاً في العالم .مثل ُّنمْبات استراليا الجرابي ،لديه خطم

طويل ومدبب ،وهو طويل ومدبب بشكل كبير في هذه الحالة ،ولسان طويل ودبق بشكل كبير .لدى أمريكا الجنوبية أيضاً آكل
نمل صغير متسلق لألشجار ،والذي هو ابن عم قريب آلكل النمل الكبير ويبدو مثل نسخة مصغرة وأقل تطرفاً منه ،وشكل

ثالث وسيط .على الرغم من كونها ثدييات مشيمية ،إال أن آكالت النمل هذه بعيدة جداً عن أي ثدييات من العالم القديم .فهي

تنتمي إلى عائلة التينية فريدة ،والتي تضم أيضاً حيوانات المدرع والكسالن .هذه العائلة المشيمية القديمة تواجدت في نفس
الوقت مع الجرابيات في األيام األولى من عزلة القارة.

يتضمن آكلو النمل في العالم القديم ،من مجموعة متنوعة من أنواع آكل النمل الحرشفي ( )pangolinفي افريقيا وآسيا،

وتتنوع من األشكال المتسلقة لألشجار إلى األشكال الحفارة ،وكلها تشبه نوعاً ما المخروط الصنوبري بخطومها المدببة .وفي

افريقيا أيضاً هناك دب-النمل الغريب أو خنزير األرض ،وهو المتخصص جزئياً بالحفر .هناك خاصية تميز جميع أنواع آكلي

النمل سواء كانت جرابية أو مشيمية أو كاظمية ،هي معدل استقالب منخفض جداً .المعدل االستقالبي هو المعدل الذي
"تشتعل" به نارهم الك يميائية ،وأسهل طريقة لقياسها هي درجة ح اررة الدم .بشكل عام في الثدييات هناك ميل ألن يعتمد المعدل
االستقالبي على حجم الجسد .تميل الحيوانات األصغر ألن تملك معدالت استقالب أعلى ،تماماً كما أن محركات السيارات
األصغر تميل ألن تدور بمعدل أعلى من محركات السيارات األكبر .لكن بعض الحيوانات تملك معدل استقالب عالي بالنسبة

لحجمها ،وآكلي النمل من أي سالسة أو انتماء كانوا ،يميلون ألن يملكوا معدل استقالب منخفضاً جداً بالنسبة ألحجامهم .ليس
من الواضح سبب هذا ،لكنه متالقي بشكل صاعق بين حيوانات ليس بينها شيء مشترك سوى عاداتها الغذائية ،لدرجة أن
األمر ومن شيه المؤكد مرتبط بشكل ما بهذه العادات.
كما رأينا ،فإن "النمل" الذي يأكله آكلي النمل عادة ال يكون نمالً حقيقياً على اإلطالق ،بل حشرات األرضة .غالباً ما تعرف

حشرات األرضة باسم "النمل األبيض" ،لكنها أقرب إلى الصراصير من قربها للنمل الحقيقي ،القريب من النحل والدبابير .تشبه
حشرات األرضة النمل بشكل سطحي ألنهم قد تبنوا بشكل متالقي العادات نفسها .يجدر بي أن اقول ،نفس مجال العادات ،ألن

هناك العديد من الفروع المختلفة من مهنة النمل/األرضة ،وكالهما قد تبينا أغلبها بشكل مستقل .كما هو الحال غالباً مع
التطور المتالقي ،فالفروق تكشف األمر كما تفعل التشابهات.

يعيش كل من النمل واألرضة في مستعمرات كبيرة تتألف بأغلبيتها من عمال عقيمين وعديمي األجنحة ،ومكرسين لإلنتاج

الفعال للطوائف مجنحة قادرة على التكاثر والتي تطير لتجد مستعمرات جديدة .فرق مثير لالهتمام هو أن عمال النمل هم

جميعاً من اإلناث العقيمات ،في حين أن عمال األرضة هم ذكور عقيمون وإناث عقيمات .كل من مستعمرات النمل واألرضة

لها "ملكة" واحدة (وأحياناً عدة ملكات) متضخمة ،وأحياناً (في كل من النمل واألرضة) متضخمة بشكل قبيح .يمكن للعمال في
كل من النمل واألرضة أن يضموا طوائف متخصصة كالجنود .أحيانا يكون هؤالء الجنود آالت مكرسة للقتال ،وخصوصاً
بفكوكهم العمالقة (في حالة النمل ،ولكنها "أبراج-مدفعية" للحرب الكيميائية في حالة األرضة) ،لدرجة أنهم غير قادرين على
إطعام أنفسهم ويجب إطعامهم من قبل العمال الذين ليسوا جنوداً .أنواع معينة من النمل توازي أنواع معينة من األرضة .على
سبيل المثال ،فعادة زراعة الفطر قد نشأت بشكل مستقل في النمل (في العالم الجديد) وفي األرضة (في افريقيا) .النمل (أو

األرضة) تجمع مؤونتها من المواد النباتية التي ال تهضمها هي ولكنها تجعلها مركباً سمادياً تزرع عليه الفطر .إن الفطر بحد
ذاته هي ما تأكله .الفطر في كال الحالتين ،ال ينمو في أي مكان آخر سوى أعشاش النمل أو األرضة على التتالي .وقد
اكتشفت عادة زراعة الفطر بشكل مستقل ومتالقي (أكثر من مرة) من قبل عدة أنواع من الخنافس.
ُ
هناك ايضاً تالقيات مثيرة لالهتمام داخل النمل .على الرغم من أن مستعمرات النمل تعيش حياة مستقرة ضمن عش ثابت،

يبدو أن هناك طريقة ناجحة لكسب العيش عن طريق التجول في جيوش هائلة للنهب .وهذا يسمى بعادة الفيلقة .من الواضح
أن كل النمل يتجول ويجمع الطعام ،لكن أغلب األنواع تعود إلى عش ثابت مع غنائمهم ،وتترك الملكة والفراخ في العش .من
ناحية أخرى ،فإن مفتاح عادة الفيلقة الجوالة ،هو أن الجيوش تأخذ الملكة والفراخ معها .البيوض هي يرقات وتحمل في فكوك

العمال .لقد تطورت عادة الفيلقة في افريقيا بواسطة النمل المسمى النمل السائق .في أمريكا الوسطى والجنوبية ،فإن "نمل

الجيش" الموازي شبيه جداً بالنمل السائق في العادة والمظهر .هم ليسوا قريبين جداً بالتحديد .لكنهم بالتأكيد قد طوروا خواص

مهنة "الجيش" بشكل مستقل ومتالقي.

لدى كل من النمل السائق والنمل الجيش مستعمرات كبيرة بشكل استثنائي ،تصل إلى ما يقارب مليوناً من النمل الجيش،
وإلى  20مليون من النمل السائق .لدى كالهما مراحل ترحال تتبادل مع مراحل "مستقرة" أي مخيمات مستقرة نسبياً أو
"معسكرات" .النمل الجيش والنمل السائق ،أو باألحرى مستعمراتهم لو ُن ٍظر إليها معاً كوحدات شبيهة باألمبيا،)amoeba( 61
فكالهما مفترس رهيب وعديم الرحمة في أدغال كل منهما .كالهما يمزق إرباً أي شيء حيواني في طريقه ،وكالهما قد اكتسب
أسطورة مرعبة في أرضهم الخاصة بهم .واشتهر عن سكان القرى من أجزاء من أمريكا الجنوبية أنهم تقليدياً يخلون قراهم
ويقفلون ويغلقون بإحكام كل شيء ،عندما يقترب جيش ضخم من النمل ،ويعودون عندما تسير الفيالق بعيداً ،وقد أزالوا كل
صرصار وعنكبوت وعقرب حتى من األسقف القشية .أذكر أنه عندما كنت طفالً في افريقيا كنت أخاف من النمل السائق أكثر
من خوفي من األسود أو التماسيح .ومن الجدير بي ،أن أضع هذه السمعة القوية في منظور مناسب عبر اقتباس كلمات إدوارد

أو ويلسون ،أهم عالم نمل في العالم ومؤلف كتاب البيولوجيا االجتماعية:

في إجابة على السؤال الوحيد الذي يتكرر طرحه على دائماً حول النمل ،يمكنني إعطاء اإلجابة التالية :ال ،النمل السائق ليس حقاً مرعب األدغال .على الرغم
من أن مستعمرة النمل السائق هي "حيوان" يزن أكثر من  20كغ ويمتلك نظام  20مليون فم ولدغة ومن المؤكد أن أقوى مخلوقات عالم الحشرات ،إال أنه ال
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حيوان أولي وحيد الخلية.

يضاهي ما روي عنه من قصص مختلقة .في النهاية ،يمكن للجيش أن يغطي فقط مت اًر من األرض كل  3دقائق .أي فأر أدغال كفء ،ناهيك عن ذكر اإلنسان
أو الفيل ،قادر على أن يخطو جانباً ويتأمل ببال مرتاح كل ذلك السعار المجنون في جذور العشب ،وهو أمر مليء بالغرابة والدهشة أكثر من الوعيد والخوف،
وهو ذروة قصة تطورية مختلفة عن تلك الخاصة بالثدييات بأكثر قدر ممكن تصوره في هذا العالم.

عندما كنت بالغاُ في بنما وقفت جانباً وتأملت معادل العالم الجديد للنمل السائق الذي كنت أخشاه كطفل ،وهو يتدفق بجانبي
مثل نهر يمور ،ويمكنني أن أشهد على غرابة ودهشة المشهد .ظلت الفيالق تسير مارة بقربي ساعة بعد ساعة ،تمشي فوق
أخير أتت ،وحضورها كان حضو اًر رائعاً .كان
أجساد بعضها البعض بنفس قدر مشيها على األرض ،فيما كنت أنتظر الملكة .و اً
من المستحيل رؤية جسدها .ظهرت فقط كموجة متحركة من جنون العمال ،كرة متموجة تغلي من النمل المتصل األذرع .كانت
في مكان ما في منتصف كرة العمال الفائرة ،فيما كانت الصفوف المتراكمة من الجنود حولها من كل اتجاه ،تدير وجهها بشكل
مهدد نحو الخارج بفكوك مفتوحة ،كل واحد منها مستعد للقتل والموت دفاعاً عن الملكة .اغفروا لي فضولي لرؤيتها :نكشت كرة
العمال بعصى طويلة ،في محاولة يائسة إلخراج الملكة .مباشرة غرز  20جندي مالقطهم المدعومة بعضالت هائلة في

العصى ،ولعلها لن تتركها أبداً ،فيما انطلق عشرات أخرون ألعلى العصى مما جعلني أترك العصى بسرعة.

لم ألمح الملكة قط ،لكنها كانت في مكان ما داخل تلك الكرة التي تغلي ،بنك مركزي من البيانات ،مستودع الحمض النووي

الرئيسي للمستعمرة كلها .أولئك الجنود فاغري األفواه كان مستعدين ليموتوا من أجل الملكة ،ليس ألنه يحبون أمهم ،ليس ألنهم

خضعوا لتدريب في مثاليات الوطنية ،بل وببساطة ألن أدمغتهم وفكوك ُبنيت بواسطة جينات سكبت من القالب األساسي الذي
تحمله الملكة بحد ذاتها .لقد تصرفوا جميعاً كجنود شجعان ألنهم قد ورثوا الجينات من خط طويل من الملكات األسالف ،التي
أنقذ حي اتها وجيناتها جنود شجعان مثلهم .جنودي قد ورثوا من الملكة الحالية الجينات نفسها التي كانت لدى الجنود الذين

ورثوها من الملكات األسالف .كان جنودي يحمون النسخ الرئيسية للتعليمات نفسها التي جعلتهم يقومون بالحماية .كانوا يحمون
حكمة أسالفهم ،تابوت العهد المقدس .ستصبح هذه الجمل الغامضة واضحة في الفصل التالي.
لقد شعرت في ذلك الوقت بالغرابة والروعة ممزوجان بعودة مخاوف نصف منسية للحياة ،ولكن متغيرة ومتحسنة بفهم

ناضج ،والذي كان ينقصني عندما كنت طفالً في أفريقيا ،عما كان الهدف من كل ذلك األداء .محسن أيضاً بالمعرفة أن قصة

الفيالق هذه قد وصلت إلى التطور التراكمي نفسه ،ليس مرة واحدة بل مرتين .هؤالء لم يكونوا النمل السائق من كوابيس

طفولتي ،مهما كانوا متشابهين ولكن بعيدين عن أوالد عمومتهم من العالم الجديد .كانوا يقومون بالشيء نفسه الذي قام به النمل
السائق ،ولألسباب نفسها .كان قد حل المساء اآلن وعدت إلى المنزل ،طفالً مصعوقا بالروعة مرة ثانية ،لكن مليئاً بالسعادة في
عالم الفهم الجديد الذي حل محل المخاوف االفريقية المظلمة.

الفصل الخامس:

السلطة واألرشيف
تمطر السماء في الخارج "حمضاً نووياً صبغياً" ( .)DNAيوجد على ضفة قناة أوكسفورد في أسفل حديقتي شجرة صفصاف

كبيرة ،وهي تضخ بذو اًر مزغبة في الهواء .ليس هناك من حركة دائمة للهواء ،حيث تنجرف البذور نحو الخارج في جميع
االتجاهات انطالقاً من الشجرة .تحول لون الماء إلى األبيض بسبب نقط قطنية طافية غطت سطح الماء صعوداً وهبوطاً على

طول القناة وبقدر ما يمكنني رؤيته بواسطة منظاري ،ويمكننا أن نتأكد من أنها قد غطت أيضاً األرض نفس القطر في
يحجم كالقزم الكبسولة الصغيرة جداً التي
االتجاهات األخرى .هذا الزغب القطني مصنوع بشكل رئيسي من السليولوز ،وهو ّ
تحتوي على الـحمض النووي الصبغي ،المعلومات الوراثية .ال بد أن محتوى الـحمض النووي الصبغي يشكل نسبة صغيرة من
اإلجمالي ،فلماذا قلت إذاً أن السماء تمطر حمضاً نووياً صبغياً بدالً من سليولوز .اإلجابة هي أن الـحمض النووي الصبغي هو

المهم .فالزغب السليولوزي ،على الرغم من كونه ضخم ،إال أنه مجرد مظلة هبوط ،سيتم التخلص منها .األداء كله ،الزغب
القطني ،وعسيل (زهرة) الصفصاف ،والشجرة وكل شيء ،في خدمة شيء واحد فقط ،نشر الـحمض النووي الصبغي في كل
أنحاء الريف .ليس فقط أي حمض نووي الصبغي ،بل الـحمض النووي الصبغي الذي تستطيع حروفه المشفرة على إعطاء
تعليمات معينة لبناء أشجار صفصاف ،والتي ستقوم بإعطاء جيل جديد من البذور المزغبة .تقوم هذه النقاط المزغبة حرفياً
بنشر تعليمات لصنع أنفسها .هم هنا ألن أسالفهم قد نجحوا في القيام بالشيء ذاته .إنها تمطر تعليمات في الخارج؛ إنها تمطر

خوارزميات منمية لألشجار وناشرة للزغب .هذه ليست استعارة ،إنها الحقيقة المجردة .ال يمكن أن تكون أكثر تجرداً لو كانت

تمطر أقراصاً لين ًة

62

(.)floppy discs

إنها مجردة وإنها حقيقية ،لكنها لم تكن مفهومة منذ أمد بعيد .منذ بضعة سنوات ،لو سألت أي عالم أحياء تقريباً عن الشيء

المميز في األشياء الحية مقارن ًة مع األشياء غير الحية ،لكان أخبرك حول مادة خاصة تسمى البروتوبالزما .لم تكن
البروتوبالزما مثل أي مادة أخرى؛ فهي كانت حية ،ورعاشه وخفاقة ونابضة و"قابلة لالستثارة" (وهي طريقة مدرسية لنقول إن

مستجيبة) .إذا أخذت جسماً حياً وقمت بتقطيعه إلى أصغر أجزاء ممكنة ،ستصل في النهاية إلى نقط من البروتوبالزما
الصرفة .في وقت ما من القرن التاسع عشر ،اعتقد البروفيسور تشالنجر وهو مقابل فعلي آلرثر كونان دويل أن "الطرين الحل
وبحريني" )globigerina ooze( 63الموجود في قاع البحر كان بروتوبالزما صرفة .عندما كنت طالباً في المدرسة ،كان
مؤلفي الكتب المدرسية األكبر سناً ما يزالون يكتبون عن البروتوبالزما ،على الرغم من أنه وفي ذلك الوقت كان حرياً بهم أن
يكونوا على دراية أفضل من ذلك .في هذه األيام ،ال تسمع أبداً عن هذه الكلمة وال تراها .إنها ميتة كالالهوب
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أو " ،"Floppy diskوهي من وسائل تخزين البيانات التي كانت تستخدم قديماً لنقل المعلومات بين الحواسيب.
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عنصر النار الذي كان ُيفترض قديماً أنها موجودة في جميع المواد القابلة لالحتراق.
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أو رواسب األكريات ،وهي عوالق بحرية من طحالب البالنكتون وتشكل نسبة كبيرة من ركام قاع البحار والمحيطات
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"اللوجستيون"

( )phlogistonوالعالم األثيري .ال يوجد أي شيء مميز حول المواد التي تُصنع منها األشياء الحية .األشياء الحية هي
مجموعة من الجزئيات ،مثلها مثل كل شيء أخر.

الشيء المميز حول هذه الجزئيات هي أنها قد ُوضعت معاً بأنماط أكثر تعقيداً بكثير من جزيئات األشياء غير الحية ،ويتم
وضعها معاً باتباع برامج ،مجموعات من التعليمات عن كيفية التطور ،والتي تحملها الكائنات الحية داخلها .ربما ترتعش
وتخفق وتنبض مع "قابلية لالستثارة" ،وتشع بدفء "الحياة" لكن هذه الصفات كلها ظهرت بشكل عرضي .ما يقبع في جوهر كل

شيء حي ليس نا اًر ،ليس نفساً دافئاً ،وليس "ش اررة حياة" .إنه معلومات وكلمات وتعليمات .إذا أردت استعارة لألمر فال تفكر
بالنيران والش اررات والنفس .فكر بدالً من ذلك ،ببليون رمز منفصل ورقمي محفور على جداول كريس تالية .إذا أردت فهم
الحياة ،فال تفكر بالهالمات والطرينات الرعاشة والخفاقة ،بل فكر بتقنية المعلومات .هذا ما كنت ألمح إليه في الفصل السابق،

عندما أشرت إلى ملكة النمل كبنك مركزي للبيانات.

المتطلب األساسي لتقنية معلومات متقدمة هو نوع ما من وسائط التخزين ذات العدد الكبير من مواقع الذاكرة .يجب على

عدة حاالت منفصلة .بكل األحوال ،هذا صحيح لتقنية المعلومات الرقمية التي
كل موقع أن يكون قاد اًر للوجود في واحدة من ّ
تسيطر على عالمنا المليء بالبراعة .هناك نوع بديل من تقنية المعلومات المبنية على المعلومات "التماثلية" .المعلومات على

قرص الحاكي العادي هي تماثلية .فهي تخزن في ثلم متموج .المعلومات على قرص ليزري حديث (والذي ُيسمى غالباً "قرصاً
مضغوطاً" ،األمر المثير للشفقة ألن االسم يعطي معلومات خاطئة وغالباً ما ُيلفظ بشكل خاطئ "باإلنكليزية" مع تشديد على
المقطع األول) رقمية ،مخزنة في سلسلة من التجاويف الصغيرة جداً ،كل منها إما أن يكون أو ال يكون موجوداُ :ليس هناك من
حلول وسط .تلك خاصية مميزة ألي نظام رقمي :فعناصره األساسية إما أن تكون بالتأكيد في حالة واحدة أو بالتأكيد في حالة

أخرى ،وال توجد أي حلول وسط أو مراحل وسيطة أو تسويات.
تقنية معلومات الجينات رقمية .هذه الحقيقة اكتشفها جورج مندل في القرن التاسع عشر ،على الرغم من أنه لم يكن ليعبر

عنها به ذه الطريقة .أظهر مندل أننا ال نمزج ميراثنا من أبوينا المباشرين .نتلقى ميراثنا في جسيمات منفصلة .وبالنسبة لكل
جسيم ،فنحن إما أن نرثه أو ال نرثه .في الواقع ،كما أشار أر أيه فيشر ،أحد اآلباء المؤسسين لما يسمى اليوم بالداروينية
الجديدة ،فحقيقة الميراث الجسيمائي هذه كانت دائماً ما تحدق في أوجهنا ،في كل مرة نفكر بها بالجنس .نرث صفات من الوالد
الذكر والوالدة األنثى ،لكن كل منا إما أن يكون ذك اًر أو أنثى ،وليس مخنث .لدى كل طفل جديد يولد احتمالية متساوية تقريب ًا

احدة فقط من هاتين الصفتين ،وال يجمع بين االثنتين .نعلم اآلن أن
في وراثة الذكورة أو األنوثة ،لكن أي طفل واحد يرث و ً
الشيء نفسه ينطبق على كافة جسيمات ميراثنا .فهم ال يندمجون ،ولكن يبقون منفصلين ومتفردين فيما ينخلطون م ار اًر وتك ار اًر
في طريقهم نزوالً عبر األجيال .بالطبع هناك غالباً مظهر اندماج قوي في التأثيرات التي تملكها الوحدات الجينية على األجسام.
إذا تزاوج شخص طويل مع شخص قصير ،أو شخص أسود مع شخص أبيض ،فإن ذريتهم غالباً ما تكون وسيطة بينهم .لكن

مظهر اندماج ينطبق فقط على األثار على األجسام ،وهو يرجع إلى األثار الصغيرة المتجمعة على عدد كبير من الجسيمات.

الجسيمات بحد ذاتها تبقى منفصلة ومتفردة عندما يتعلق األمر بتمريرها إلى الجيل التالي.
كان للتمييز بين مزج الميراث وميراث الجسيمات أهمية كبيرة في تاريخ األفكار التطورية .كان الجميع في زمن داروين
(باستثناء مندل ،الذي كان مخفياً بعيداً في ديره ،والذي تم تجاهله لألسف إلى ما بعد وفاته) يظن أن الميراث يمتزج .أشار

مهندس أسكتلندي يدعى فليمنغ جينكن إلى حقيقة أن (كما كان ُيعتقد) مزج الميراث يقوم باستثناء االصطفاء الطبيعي كنظرية
معقولة للتطور .يالحظ أرنست ماير بشكل غير لطيف إلى أن مقالة جينكين "مبنية على كل التحيزات وإساءات الفهم المعتادة
لدى العلماء الفيزيائيين ".ومع ذلك ،فإن داروين كان يشعر بالقلق العميق إزاء حجة جينكن .ويتجسد ذلك بشكل ملون في مثال
عن رجل أبيض تحطمت سفينته على جزيرة يقطنها "الزنوج":
أعطه كل األفضلية التي نظن أن أبيضاً يملكها على السكان األصليين :ولنسلم بأنه في الصراع من أجل الوجود فإن فرصته في حياة طويلة ستكون متفوقة جداً
على تلك الخاصة بزعماء السكان المحليين؛ ومع ذلك ومن كل هذه المسلمات ،ال يتبعها االستنتاج بأنه بعد عدد محدود أو غير محدود من األجيال ،أن سكان

الجزيرة سيكونون بيضاً .بطل حطام السفينة هذا سيصبح على األغلب ملكاً؛ سيقتل عدداً كبي اًر من السود في صراعه من أجل وجود؛ سيحظى بعدد كبير من
الزوجات واألطفال ،فيما سيعيش الكثير من أتباعه ويموتون بدون أن يتزوجوا ...صفاتنا كبيض ستميل بالتأكيد إلى الحفاظ عليه ليعيش لسن متقدم جيد ،ومع

ذلك لن يكون هذا كافياً في أي عدد من األجيال ليحول ذرية أتباعه إلى بيض ...في الجيل األول سيكون هناك عدد ال بأس به من الخالسيين اليافعين الذكيين،

والمتفوقين جداً في متوسط الذكاء على الزنوج .يمكننا توقع أن العرش سيجلس عليه لبضعة أجيال ملك أصفر نوعاً ما؛ لكن هل يمكن ألي أحد أن يصدق أن
الجزيرة كلها ستكتسب تدريجياً شعباً أبيضاً أو حتى أصفر ،أو أن سكان المدينة سيكتسبون طاقة وشجاعة وعبقرية وصبر وتحمل وقدرة التحكم بالنفس ،التي
تمكن بفضلها بطلنا من قتل العديد من أسالفهم ،وإنجاب هذا العدد الكبير من األطفال؛ هذه الصفات في الواقع ،هي التي سوف يصطفيها الصراع من أجل

الوجود ،إذا كان بإمكانه أن يصطفي أي شيء؟

ال تدع االفتراضات العنصرية لتوفق البيض تشتت انتباهك .فقد كانت غير قابلة للتشكيك في زمن جينكن وداروين كما هي

افتراضاتنا المميزة بين األنواع للحقوق اإلنسانية ،والكرامة اإلنسانية وقداسة الحياة اإلنسانية غير قابلة للتشكيك اليوم .يمكننا

إعادة صياغة حجة جينكن في مكافئ أكثر حيادية .إذا مزجنا طالء أبيض وأسود سوي ًة ،ما تحصل عليه هو طالء رمادي .إذا
مزجنا طالء رمادي مع طالء رمادي سوية ،فال يمكنك إعادة بناء األبيض األصلي أو األسود األصلي .مزج الطالء ليس بعيدًا

جداً عن نسخة الوراثة قبل مندل ،وحتى في زمننا هذا ،تعبر الثقافة الشعبية بشكل متكرر عن الوراثة في إطار مزج "الدماء".
حجة جينكن هي حجة حول اإلغراق .فيما تمر األجيال ،تحت افتراض امتزاج الميراث ،من المحتم أن يغرق االختالف.
وسينتشر تماثل أكبر وأكبر .في النهاية لم يبقى هناك اختالف لكي يعمل عليه االصطفاء الطبيعي.
وبقدر ما بدت هذه الحجة معقولة ،فهي ليست فقط حجة ضد االصطفاء الطبيعي .بل هي وبشكل أكبر حجة ضد الحقائق

الحتمية للوراثة بحد ذاتها! ومن الواضح أنه ليس حقيقي أن االختالف يختفي مع مرور األجيال .فالناس ليسوا أكثر شبهاً
ببعضهم البعض اليوم مما كان عليه األمر في زمن أجدادهم .فاالختالف يتم الحفاظ عليه .هناك تجمع من االختالفات لكي

يعمل عليه االصطفاء .أُشير إلى هذا األمر رياضياً عام  1908من قبل دبليو .وينبريغ ،وبشكل مستقل من قبل عالم
الرياضيات النشيط جي .إتش .هاردي ،والذي للصدفة تشير سجالت المراهنة بينه وبين زمالءه (وزمالئي) إلى أنه في مرة قبل
رهاناً مع صديق له "لنصف بنس مقابل ثروته كلها حتى الموت ،على أن الشمس سوف تشرق غداً" .لكن األمر احتاج أن

يطور أر .إيه .فيشر وزمالؤه ،مؤسسو علم الوراثية السكانية الحديث ،اإلجابة الكاملة على فليمنغ جينكن في إطار نظرية مندل

حول الوراثة الجسيمائية .هذا كان سيشكل محط سخرية في ذلك الوقت ،ألنه وكما سوف نرى في الفصل الحادي عشر ،فإن
أتباع مندل الرئيسين في مطلع القرن العشرين نظروا إلى أنفسهم كمعاديين للداروينية .أظهر فيشر وزمالؤه أن االصطفاء

الدارويني منطقي ،وتم حل مشكلة جينكن بشكل أنيق ،إذا كان ما يتغير في التطور كان التواتر النسبي للجسيمات المتوارثة
المنفصلة ،أو الجينات ،فكل منها إما كان موجوداً أو غير موجود في أي جسم مفرد معين .الداروينية بعد فيشر تسمى
الداروينية الجديدة .طبيعتها الرقمية ليست حقيقة عارضة يصدف أنها صحيحة بالنسبة لتقنية معلومات الجينات .فعلى األرجح

أن الرقمية شرط مسبق ضروري لكي تنجح الداروينية بحد ذاتها.

في تقنيتنا اإللكترونية ،تملك المواقع الرقمية المنفصلة حالتين فقط ،تمثل تقليدياً بـ  0و ،1على الرغم من أنه يمكنك النظر

إليهم كمرتف ع ومنخفض ،يعمل وال يعمل ،أعلى وأسفل :كل ما يهم هو أنهما يجب أن يكونان مميزين عن بعضهما البعض ،وأن

يكون من الممكن "قراءة" نمط حاالتهما لكي يكون لهم تأثير ما على شيء ما .تستخدم التقنية اإللكترونية العديد من الوسائط

الفيزيائية في تخزين وأحداثها وأصفارها ،مثل األقراص الممغنطة ،والشرائط الممغنطة ،والبطاقات واألشرطة المثقوبة ،و"رقائق"

مدمجة تحوي على الكثير من وحدات أنصاف النواقل داخلها.

إن وسيط التخزين الرئيسي داخل بذور الصفصاف والنمل وكل الخاليا الحية األخرى ليس الكترونياً بل كيميائياً .فهو يشتغل
حقيقة أن أنواعاً معينة من الجزيئات قادرة على "البلمرة" ،)polymerizing( 65أي التجمع في سالسل طويلة ذات طول غير

محدد .هناك أنواع عديدة من البوليمرات المختلفة .على سبيل المثال ،فإن "البوليثين" مصنوع من سلسلة طويلة من الجزيء
الصغير المسمى إثيلين  -اإلثيلين المبلمر .النشاء والسليولوز هي سكريات متبلمرة .بعض البوليمرات ،تتكون من سالسل من

نوعين مختلفين أو أكثر من الجزئيات الصغيرة ،بدالً من أن تتكون من سالسل موحدة من جزيء صغير واحد مثل اإلثيلين.
حالما يدخل عدم تجانس من هذا النوع في سلسلة بوليمر ،تصبح تقنية المعلومات ممكن ًة نظرياً .إذا وجد نوعان من الجزيئات
الصغيرة في سلسلة ،فمن الممكن النظر إليهما على أنهما  0و 1بالترتيب ،ويصبح من الممكن وبشكل مباشرة تخرين أي قدر

من معلومات من أي نوع كان ،بشرط واحد وهو أن تكون السلسلة طويلة بما يكفي .البوليمرات التي تستخدمها الخاليا الحية
بالذات تسمى البولينكليوتيدات "عديد النوكليوتيد"
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( .)polynucleotidesهناك عائلتان رئيسيتان من عديدات النوكليوتيد في

الخاليا الحية ،وتسميان اختصا اًر الحمض النووي الصبغي والحمض النووي الريبوزي .كالهما سالسل من جزيئات صغيرة
تسمى النوكليوتيدات .كل من الحمض النووي الصبغي والحمض النووي الريبوزي سالسل غير متجانسة ،تحوي على أربع أنواع

مختلفة من النوكليوتيدات .هذا بالطبع ،تكمن الفرصة لتخزين المعلومات .بدالً من الحالتين  0و 1فقط ،تستخدم تقنية
المعلومات للخاليا الحية أربع حاالت ،والتي يمكننا تقليدياً تمثيلها بـ  Aو Tو Cو  .Gهناك فرق صغير جداً من حيث المبدأ
بين تنقية معلومات ثنائية ذات حالتين مثل تقنيتنا ،وبين تقنية معلومات ذات أربع حاالت مثل تلك التي لدى الخاليا الحية.

كما ذكرت في نهاية الفصل األول ،فإن سعة تخزين معلومات لخلية بشرية واحدة ،تكفي لتخزين الموسوعة البريطانية،

بأجزائها الثالثين كلها ،ثالث أو أربع مرات .ال أعلم الرقم المقابل لذلك في بذرة الصفصاف أو النملة ،لكنه سيكون على نفس
القدر من اإلذهال .هناك سعة تخزين معلومات في الحمض النووي الصبغي بذرة سوسنة واحدة أو نطفة سمندل واحدة ،لتخزين
الموسوعة البريطانية ستون مرة .بعض أنواع األمبيا المسماة ظلم ًا "بدائية" تملك معلومات في الحمض النووي الصبغي الخاص

بها يعادل  1,000موسوعة بريطانية.

ومن المثير للدهشة ،أنه يبدو أن حوالي فقط  1بالمئة من المعلومات الجينية في الخاليا البشرية على سبيل المثال ،تستخدم

في الواقع :تقريباً ما يعادل جزءاً واحداً من الموسوعة البريطانية .ال يعلم أحد سبب وجود الـ  99بالمئة األخرى .في كتاب
اسبق ،اقترحت أنها ربما تكون طفيلية ،تعيش مجانياً على جهود الـ  1بالمئة ،وهي نظرية تبناها حديثاً علماء األحياء الجزيئية

"البيولوجية الجزيئية" تحت اسم "الـحمض النووي الصبغي األناني .يملك الجرثوم (مفرد جراثيم) سعة تخزين معلومات أصغر
65
الكوثَرة وهي عملية تفاعل جزيئات المواحيد (جمع موجود) مع بعضها وفق تفاعل كيميائي لتُ ِّ
َّ
شكل شبكات ثالثية األبعاد أو سالسل
لمر أو َ ْ َ
أو التَب ُ
بوليمرية.
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هو بوليمر عضوي يتكون من  13نوكليوتيد موحود أو أكثر مترابطون تساهميا في شكل سلسلة.

من الخلية البشرية بمعدل حوالي  1000مرة ،ومن األرجح أن يستخدمها تقريباً كلها :ليس هناك من مكان للطفيليات هنا.
الـحمض النووي الصبغي الخاص به قادر على أن يحمل "فقط" نسخة واحدة من العهد الجديد!
يملك المهندسون الجينيون المعاصرون بالفعل التقنية لكتابة العهد الجديد أو أي شيء أخر في الـحمض النووي الصبغي
الخاص بجرثوم .إن "معنى" الرموز في أي تقنية معلومات اعتباطي ،وليس هناك من سبب يمنعنا من تعيين تركيبات ،ولنقل

ثالثية ،من أبجدية الـحمض النووي الصبغي ذات األحرف األربعة ،ألحرف من أبجديتنا ذات الـ  26حرفاً (سيكون هناك

مساحة كافية لكل الحروف الصغيرة والكبيرة "باللغة اإلنكليزية" مع عالمات الترقيم االثنا عشر) .لسوء الحظ ،فسوف يتطلب

األمر خمسة قرون بشرية لكتابة العهد الجديد في جرثوم ،لذا أشك أن أحداً ما سيقوم بذلك .لو أن أحداً قام بذلك ،فإنه وبحسب
معدل تكاثر البكتيريا يمكن الحصول على حوالي  10ماليين نسخة من العهد خالل يوم واحد ،حلم ُمبشر فقط لو كان الناس
قادرون على قراءة أبجدية الـحمض النووي الصبغي ولكن وآسفاه فاألحرف صغيرة جداً لدرجة أن العشرة الماليين نسخة من

العهد الجديد قادرة على أن ترقص في وقت واحد على سطح رأس دبوس.
تصنف تقليدياً ذاكرة الحاسوب اإللكتروني إلى "رام"
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( )RAMو"روم"
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( .)ROMترمز الروم لذاكرة "القراءة فقط" .وبشكل

أدق هي ذاكرة "كتابة مرة واحدة ،وقراءة عدة مرات" .يتم "حرق" نمط األصفار والواحدات إليها مرة واحدة ولألبد عند تصنيعها.
ثم تبقى غير متغيرة عبر حياة الذاكرة ،ويمكن قراءة المعلومات التي تحتويها لعدد ال نهائي من المرات .الذاكرة االلكترونية
األخرى ،والمسماة بالرام ،يمكن "الكتابة عليها" (سرعان ما يعتاد المرء على هذه المصطلحات الحاسوبية غير المستحسنة)
باإلضافة إلى القراءة منها .وبالتالي يمكن للرام القيام بكل شيء تستطيع الروم القيام به ،وأكثر .ما ترمز له أحرف الرام مضلل،
ولذلك لن أذكره .النقطة المهمة حول الرام هي أنك قادر على وضع أي نمط من الواحدات واألصفار في أي جزء ترغب به

منها ،ولعدد مرات غير محدود .معظم ذاكرة الحاسوب في رام .فيما أكتب هذه الكلمات ،فهي تذهب مباشرة إلى الرام ،وبرنامج

معالجة الكلمات الذي يتحكم باألمور هو أيضاً في الرام ،على الرغم أنه من الممكن نظرياً أن ُيحرق إلى الروم وبالتالي لن
يمكن تعديله أبداً .تستخدم الروم كمخزون ثابت للبرامج المعيارية ،والتي ندعو الحاجة لها م ار اًر وتك ار اًر ،والتي ال يمكنك تغييرها
حتى لو أردت ذلك.

الـحمض النووي الصبغي هو الروم .يمكن قراءته لماليين المرات ،ولكن ُيكتب لمرة واحد فقط  -عندما يتم تجميعه للمرة
األولى عند والدة الخلية التي يقيم في داخلها .الـحمض النووي الصبغي في خاليا أي كائن "محروقة هناك" ،وال تتعدل أبداً

خالل حياة ذلك الكائن ،باستثناء حدوث تلف عشوائي نادر جداً .ولكن ،من الممكن أن ُينسخ .فهو يتضاعف في كل مرة تنقسم
فيها خلية .يتم نسخ نمط النوكليوتيدات  Aو Tو Cو Gبشكل أمين إلى الحمض النووي الصبغي لكل خلية من تريليونات
الخاليا الجديدة التي يتم صنعها فيما ينمو طفل ما .عندما يتم الحمل بفرد جديد ،يتم "حرق" نمط جديد وفريد من البيانات إلى

روم الـحمض النووي الصبغي الخاص به ،ومن ثم يصبح عالقاً مع ذلك النمط لبقية حياته .يتم نسخه إلى كل خالياه (باستثناء
خالياه التناسلية ،والتي ُينسخ إليها نصف عشوائي من الـحمض النووي الصبغي الخاص به ،كما سوف نرى).
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ذاكرة الوصول العشوائي (باإلنجليزية )Random Access Memory :وتختصر  RAMوتعرف بذاكرة القراءة والكتابة ،وهذا نوع من الذاكرة

مؤقت يستعمل في الحواسيب ،إذ أن المعلومات تٌفقد منها بمجرد انقطاع التيار عنه ،فإذا أعيد مثالً تشغيل الحاسوب فقدت المعلومات.
 68ذاكرة القراءة فقط (باإلنجليزية )Read Only Memory :واختصا اًر ROM :هي ذاكرة تصمم من قبل الشركة المصممة للوحة األم وهي تحوي
برامج منها مشغل الكمبيوتر البدائي بمعنى بداية تشغيل الحاسوب قبل التحميل من القرص الصلب.

جميع ذواكر الحاسوب ،سواء كانت "روم" أو "رام" معنونة .هذا يعني أن كل موقعاً في الذاكرة له الفتة ،ولكن هذا اعتقاد
اعتباطي .من المهم فهم الفرق بين عنوان ومحتويات موقع من الذاكرة .كل موقع معروف بعنوانه .على سبيل المثال ،الحرفين

األولين من هذا الفصل "إن" في اللحظة الحالية يجلسان في مواقع الرام ذات الرقم  6446و 6447من حاسوبي ،والذي يملك

إجمالياً  65,536موقع رام .في وقت أخر ،سيكون محتوى هذين الموقع مختلفاً .محتويات الموقع هي أياً كان أحدث ما ُكتب
في ذلك الموقع .يملك كل موقع روم أيضاً عنواناً ومحتويات .الفرق هو أن كل موقع عالق بمحتوياته ،مرة واحدة ولألبد.
يترتب الـحمض النووي الصبغي على طول كروموسومات ( )chromosomesخيطية ،مثل شرائط حاسوب طويلة .كل

حمض نووي الصبغي في كل خلية من خاليانا ،معنون بنفس معنى عنونة روم الحاسوب ،أو بالفعل عنونة أشرطة الحاسوب.
األرقام أو األسماء التي نستخدمها كالفتة ألي عنوان معين اعتباطية بحد ذاتها ،تماماً كما هي بالنسبة لذاكرة الحاسوب .ما يهم
هو أن موقعاً معيناً في الـحمض النووي الصبغي الخاص بي يتوافق بالضبط مع موقع واحد معين في الـحمض النووي الصبغي
الخاص بك :كالهما به نفس العنوان .محتويات موقع الـحمض النووي الصبغي الخاص بي ذات الرقم  321762قد تكون أو

ال تكون ذات المحتويات لموقعك ذي الرقم  .321762لكن موقعي ذو الرقم  321762هو في نفس الموقع تماماً في خالياي،
كموقعك ذي الرقم  321762في خالياك" .الموقع" هنا تعني الموقع على طول كروموسوم معين .موقع الكروموسوم
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المادي

الدقيق في الخلية ال يهم .في الواقع ،فهو يطفو في األرجاء ضمن سائل فموقعه المادي يتغير ،لكن كل موقع على طول

الكروموسوم معنون بدقة من حيث الترتيب الخطي على طول الكروموسوم ،تماماً كما أن كل موقع على طول شريط حاسوب
معنون بدقة ،حتى ولو كان الشريط منتش اًر على األرض بدالً من أن يكون ملفوفاً بشكل أنيق .كلنا ،كل الكائنات البشرية ،نملك
المجموعة ذاتها من عناوين الـحمض النووي الصبغي ولكن ليس بالضرورة المحتويات نفسها لهذه العناوين .هذا هو السبب

الرئيسي في اختالفنا جميعاً عن بعضنا البعض.

ال تملك األنواع األخرى المجموعة ذاتها من العناوين .فحيوانات الشمبانزي على سبيل المثال تملك  48كروموسوماً مقارنة

مع  46كروموسوماً لدينا .وبشكل محدد أكثر ،ليس من الممكن مقارنة المحتويات ،عنواناً بعنوان ،ألن العناوين ال تتوافق مع
بعضها البعض عبر حواجز النوع .ولكن ،فاألنواع وثيقة القرب من بعضها البعض ،مثل الشمبانزي والبشر ،تملك قطعاً كبيرة
من المحتويات المتجاورة بشكل مشترك بينها لدرجة أننا يمكننا بسهولة التعرف عليهم على أنهم بشكل رئيسي كشيء واحد ،على

عرف النوع ،هو أن كل أعضائه يملكون
الرغم من أننا ال يمكننا استخدام نظام العنونة نفسه تماماً لكال النوعين .الشيء الذي ُي ّ
نظام العنونة نفسه للـحمض النووي الصبغي الخاص بهم .باستثناء بعض االستثناءات الصغيرة جداً ،كل األعضاء لديهم العدد

نفسه من الكروموسومات ،ولكل موقع على طول الكروموسوم رقمه المقابل بالضبط في نفس الموضع على طول الكروموسوم
الموافق له في كل أفراد النوع .ما يختلف بين أفراد النوع هو محتويات هذه المواقع.
الفرق في المحتويات في األفراد المختلفين يتشكل بالطريقة التالية ،وهنا يجب أن أؤكد على أنني أتحدث عن األنواع المتكاثرة

جنسياً مثلنا .تحوي كل نطافنا أو بويضاتنا على  23كروموسوم .كل موقع معنون في واحدة من نطافي يتوافق مع موقع محدد
معنون في كل نطفة أخرى من نطافي ،وفي كل واحدة من بويضاتك (أو نطافك) .تحوي كل خالياي األخرى على - 46

مجموعة مضاعفة .تُستخدم العناوين نفسها مرتين في كل واحدة من هذه الخاليا .كل خلية تحوي على كروموسومين رقم ،9
69

أو الصبغي وهي حزمة منظمة البناء والتركيب يتكون معظمها من حمض نووي ريبوزي منقوص األكسجين ( )DNAفي الكائنات الحية ،تقع في

نواة الخلية.

ونسختين من الموقع رقم  7230على طول الكروموسوم  .9قد تكون محتويات االثنين ذاتها أو قد ال تكون ،تماماً كما أنها قد
تكون أو ال تكون ذاتها في أعضاء آخرين من النوع .عندما تُصنع نطفة والتي تملك  23كروموسوم ،من خلية جسد يملك 46
كروموسوم فهي تحصل فقط على نسخة واحدة من نسختي كل موقع معنون .من الممكن معاملة أي واحد تحصل عليه كأمر
عشوائي .األمر نفسه ينطبق على البويضات .النتيجة هي أن كل نطفة وكل بويضة يتم إنتاجها فريدة من نوعها من حيث

محتويات مواقعها ،على الرغم من أن نظام العنونة الخاص بها متطابق في جميع أفراد النوع الواحد (باستثناء بعض
االستثناءات الصغيرة جداً والتي ال حاجة لنا لاللتفات إليها) .عندما تقوم نطفة بتلقيح بويضة ،تتشكل بالطبع مجموعة كاملة

من  46كروموسوماً؛ ومن ثم يتم نسخ كل الـ  46في كل خاليا الجنين النامي.

لقد قلت إنه ال يمكن الكتابة على الروم إال عندما تصنع للمرة األولى ،وهذا أيضاً صحيح بالنسبة للـحمض النووي الصبغي
في الخاليا ،باستثناء بعض األخطاء العشوائية النادرة في النسخ .لكنه من الممكن بمعنى ما أن يكون بنك البيانات المجمعي
تألف من ذاكرات الروم لنوع كامل قابل للكتابة عليه بشكل ّبناء .النجاح غير العشوائي في البقاء والتكاثر ألفراد ضمن نوع
فعال تعليمات محسنة للبقاء في الذاكرة الجينية المجمعة للنوع مع مرور األجيال .يتألف التغيير التطوري في
"يكتب" بشكل ّ
النوع بشكل رئيسي من تغييرات بعدد النسخ الموجودة من كل المحتويات الممكنة المتنوعة في كل موقع معنون من الـحمض
النووي الصبغي ،مع مرور األجيال .بالطبع ،في أي وقت محدد ،يجب أن تكون كل نسخة داخل جسد فرد .لكم ما يهم في
التطور هو التغييرات في تردد المحتويات الممكنة البديلة في كل عنوان في التعداد السكاني .يبقى نظام العنونة على حاله ،في

حين يتغير الملف اإلحصائي لمحتويات الموقع مع مرور القرون.

ومن النادر جداً ،لكنه يحصل ،بأن يتغير نظام العنونة بحد ذاته .لدى الشمبانزي  24شفعاً "زوجاً" من الكروموسومات
ونحن لدينا  .23نملك سلفاً مشتركاً مع الشمبانزي ،لذا ال بد أنه في مرحلة ما إما في سلسلة أسالفنا أو أسالف الشمبانزي
حدث تغيير في عدد الكروموسومات .إما أننا خسرنا كروموسوماً (عبر اندماج اثنين) أو أن الشمبانزي اكتسب واحداً (عبر
انقسام واحد) .ال بد من وجود فرد واحد على األقل امتلك عدد كروموسومات مختلف عن والديه .هناك تغييرات نادرة أخرى في
النظام الجيني بأكمله .كما سوف نرى ،فقد تنسخ أحياناً سالسل كاملة من الشيفرة إلى كروموسومات مختلفة تماماً .نحن نعلم
هذا ألننا نجد حول الكروموسومات ،خيوطاً طويلة من نصوص الـحمض النووي الصبغي المتناثرة والمتطابقة.
عندما تتم قراءة المعلومات في ذاكرة الحاسوب من موقع معين ،قد يحدث لها أحد أمرين .إما أن يتم ببساطة كتابتها في
مكان ما آخر ،أو يمكن أن تصبح منخرطة في "عمل" ما .أن تتم كتابتها في مكان ما آخر يعني أن يتم نسخها .لقد رأينا سلفاً
أن الـحمض النووي الصبغي ُينسخ بسهولة من خلية إلى أخرى ،وأن قطعاً من الـحمض النووي الصبغي قد تُنسخ من فرد إلى
فرد آخر ،وتحديداً طفله" .العمل" هو أكثر تعقيداً .في الحواسيب ،أحد أنواع العمل هو تنفيذ تعليمات البرنامج .في روم
حاسوبي ،المواقع ذات األرقام  64489و 64490و 64491إذا ما أُخذت سوي ًة ،تحتوي على نمط معين من المحتويات -

واحدات وأصفار والتي  -عندما يتم تفسيرها كتعليمات ،تكون النتيجة في إصدار مكبر صوت الحاسوب الصغير صوت صفير

متقطع .هذا النمط الثنائي هو  .11000000 00110000 10101101ال يوجد أي شيء متأصل فيه يشبه الصفير أو
الضجة حول هذا النمط الثنائي .ال شيء حوله يخبرك بأنه سيكون له ذلك التأثير على مكبر الصوت .فهو يملك هذا التأثير

فقط بسبب الطريقة التي تم فيها توصيل بقية الحاسوب .بالطريقة نفسها ،تملك األنماط في شيفرة الـحمض النووي الصبغي ذات

األحرف األربعة تأثيرها ،على سبيل المثال على لون العيون أو السلوك ،لكن هذه األثار ليست متأصلة في أنماط بيانات

الـحمض النووي الصبغي بحد ذاتها .فهي تملك أثارها فقط كنتيجة للطريقة التي تتطور فيها بقية الجنين ،والذي بدوره يتأثر

بأثار األنماط في أجزاء أخرى من الـحمض النووي الصبغي .سيكون لهذا التفاعل بين الجينات السمة األساسية للفصل السابع.

قبل أن تكون قادرة على االنخراط في أي نوع من أنواع العمل ،يجب أن تتم ترجمة شيفرة رموز الـحمض النووي الصبغي

إلى وسيط أخر .يتم أوالً تدوينها في رموز الحمض النووي الريبوزي الموافق لها تماماً .للـحمض النووي الريبوزي أيضاً أبجدية

تتألف من أربع أحرف .من هنا يتم ترجمتها إلى نوع مختلف من البوليمرات والذي يسمى بولببتيد "عديد الببتيد" أو البروتين .من

الممكن تسميته بعديد األحماض األمينية ،ألن الوحدات األساسية هي حموض أمينية .هناك  20نوعاً من الحموض األمينية
في الخاليا الحية .كل البروتينات الحيوية هي سالسل تتألف من أحجار البناء الـ  20هذه .على الرغم من أن البروتين هو
ال وخيطياً .تلتف كل سلسلة لتشكل عقدة منطوية على نفسها ،والتي
سلسلة من األحماض األمينية ،فإن أغلبها ال يبقى طوي ً
يتحدد شكلها الدقيق بحسب ترتيب األحماض األمينية .لذا ال يتغير شكل هذه العقدة أبداً بالنسبة ألي تسلسل مفترض من
األحماض األمينية .وبدوره يتحدد تسلسل األحماض األمينية بدقة من قبل رموز الشيفرة في طول معين من الـحمض النووي

الصبغي (عن طريق الـحمض النووي الريبوزي كوسيط) .وبالتالي ،وبمعنى ما ،يتم تحديد الشكل الملتف ثالثي األبعاد لبروتين

ما من قبل السلسلة أحادية البعد لرموز الشيفرة في الـحمض النووي الصبغي.

تجسد عملية الترجمة "الشيفرة الجينية" ثالثية األحرف الشهيرة .هذا قاموس ،يتم فيه ترجمة كل من الـ )4 × 4 × 4( 64

ثالثية محتملة من رموز الحمض النووي الصبغي (أو الـحمض النووي الريبوزي) إلى أحد الـ  20حمضاً أمينياً أو رمز "وقف

القراءة" .هناك ثالثة من عالمات ترقيم "وقف القراءة" هذه .العديد من األحماض األمينية مشفرة بأكثر من ثالثية واحدة (كما

خمنت على األرجح من حقيقية وجود  64ثالثية و 20حمضاً أمينياً فقط) .الترجمة بأسرها ،من روم الـحمض النووي الصبغي

المتسلسل بشكل صارم إلى شكل البروتين الدقيق ثالثي األبعاد الثابت ،هي عمل مميز من تقنية المعلومات الرقمية .الخطوات

التالية التي تؤثر عبرها الجينات على األجسام أقل شبهاً واضحاً بالحواسيب.
من الممكن التفكير بكل خلية حية ،حتى خلية بكتيريا مفردة ،كمعمل كيميائي عمالق .أنماط الـحمض النووي الصبغي ،أو

الجينات ،تمارس أثارها عبر التأثير على مسار األحداث في المعمل الكيميائي ،ويقومون بذلك عبر تأثيرهم على الشكل الثالثي
األبعاد لجزيئات البروتين .قد تبدو كلمة عمالقة ُمفاجئة بالنسبة لخلية ،خصوصاً عندما تذكر أن حوالي  10ماليين خلية
بكتيريا قادرة على الجلوس على سطح رأس دبوس .لكنك ستتذكر أيضاً أن كالً من هذه الخاليا قادرة على حمل كامل نص
العهد الجديد ،وباإلضافة إلى ذلك ،إنها عمالقة عند قياسها بعدد اآلالت المتطورة التي تحتويها .كل آلة هي جزيء بروتين

ضخم ،تجمع تحت تأثير قطعة معينة من الـحمض النووي الصبغي .جزيئات البروتين المسماة أنزيمات هي عبارة عن آالت
بمعنى أن كل واحد منها يسبب حدوث تفاعل كيميائي معين .تلفظ كل نوع من آالت البروتين منتجها الكيميائي الفريد الخاص

بها .للقيام بذلك فهي تستخدم مواد أولية تنجرف في أرجاء الخلية ،ومن الغالب جداً أن تكون منتجات آالت بروتين أخرى.

لتحصل على فكرة عن حجم آالت البروتين هذه ،فكل واحدة منها مصنوعة من حوالي  6,000ذرة وهو حجم كبير جداً
بمقاييس الجزيئات .هناك حوالي مليون من هذه األجهزة الكبيرة في خلية واحدة ،هناك أكثر من  2,000نوع مختلف منها ،كل
واحد متخصص للقيام بعملية معينة في المعمل الكيميائي  -الخلية .إنها المنتجات الكيميائية المميزة لهذه اإلنزيمات التي تعطي

الخلية شكلها وسلوكها الفردي.

بما أن كل خاليا الجسم تحتوي على الجينات نفسها ،قد يبدو من المفاجئ أن خاليا الجسم ليست جميعها مثل بعضها

البعض .السبب هو أن هناك مجموعة فرعية مختلفة من الجينات التي تُق أر في أنواع الخاليا المختلفة ،فيما يتم تجاهل
األخريات .في خاليا الكبد ،تلك األجزاء من روم الـحمض النووي الصبغي المتعلقة بشكل خاص ببناء خاليا الكلية ال تتم
قراءتها ،والعكس بالعكس .شكل وسلوك الخلية يعتمد على أي جينات داخلها يتم قراءتها وترجمتها إلى منتجاتها البروتينية .هذا

بدوره يعتمد على المواد الكيميائية الموجودة سلفاً في الخلية ،والذي يعتمد جزئياً على أي جينات قد تمت قراءتها سابقاً في
الخلية ،وجزئياً على الخاليا المجاورة .عندما تنقسم الخلية إلى خليتين ،فليس من الضروري أن تكون الخليتين البنات متماثلتين
تماماً .على سبيل المثال ،في البيضة الملقحة األصلية ،تتجمع مواد كيميائية معينة في جهة من الخلية ،وتتجمع مواد أخرى من
الجهة األخرى .عندما تنقسم خلية مستقطبة كهذه ،فإن الخليتين البنات تتلقيان مخصصات مختلفة من المواد الكيميائية .هذا

يعني أن جينات مختلفة يتم قراءتها في الخليتين البنات االثنتين ،وينطلق نوع من التشعب المفروض ذاتياً .الشكل النهائي

للجسم بأكمله ،وحجم أطرافه ،وتوصيل دماغه ،وتوقيت أنماطه السلوكية ،جميعها عواقب غير مباشرة لتفاعالت بين أنواع

مختلفة من الخاليا ،والتي بدورها تنشأ فروقاتها عبر كون جينات مختلفة تتم قراءتها .إن أفضل طريقة للتفكير بهذه العملية
التشعبية هي على أنها مستقلة محلياً "موضعياً" بطريقة العملية "العودية" المذكورة في الفصل الثالث ،بدالً من كونها عملية
منسقة في تصميم مركزي كبير.
"العمل" بالمعنى المقصود في هذا الفصل ،هو ما يتحدث عنه أي اختصاصي في علم الوراثة عندما يذكر "األثر الظاهري"

لجين ما .للـحمض النووي الصبغي أثار على األجسام وعلى لون العين وتجعد الشعر وقوة السلوك العدواني وآالف الصفات

األخرى ،والتي تسمى جميعها األثار الظاهرية .يمارس الـحمض النووي الصبغي هذه األثار بشكل أولي على مستوى محلي،

بعد أن تتم قراءته من قبل الــحمض النووي الريبوزي وترجمته إلى سالسل بروتين ،والتي تؤثر بعد ذلك على شكل الخلية
وسلوكها .هذه أحد طريقتين يمكن من خاللها قراءة المعلومات في نمط الـحمض النووي الصبغي الطريقة األخرى هي أنها من

الممكن أن تُنسخ إلى شريط حمض نووي صبغي جديد .هذا هو النسخ الذي ناقشناه سابقاً.

هناك فرق جوهري بين هذين الطريقين في انتقال معلومات الـحمض النووي الصبغي ،االنتقال العامودي واألفقي .تنتقل

المعلومات بشكل عامودي إلى الـحمض النووي الصبغي األخر في الخاليا (التي تصنع الخاليا األخرى) التي تصنع النطاف
أو البويضات .وبالتالي هي تنتقل عامودياً إلى الجيل التالي ،وثم عامودياً مرة أخرى ،لعدد ال نهائي من األجيال المستقبلية.
سأسمي هذا "الـحمض النووي الصبغي األرشيفي" .من المحتمل أن يكون خالداً .يسمى تسلسل الخاليا الذي يتحرك على طوله
الـحمض النووي الصبغي األرشيفي بالخط اإلنتاشي "الجنسي" .الخط اإلنتاشي هو تلك المجموعة من الخاليا داخل جسم ما،

والتي تشكل أسالف النطاف والبويضات وبالتالي أسالف األجيال المستقبلية .ينتقل الـحمض النووي الصبغي أيضاً جانبياً أو
أفقياً :إلى الـحمض النووي الصبغي في خاليا ليست ضمن الخط اإلنتاشي مثل خاليا الكبد وخاليا الجلد؛ وداخل هذه الخاليا
إلى الحمض النووي الريبوزي ،ومن هناك إلى بروتين وأثار مختلفة على التطور الجنيني وبالتالي على شكل البالغ وسلوكه.
يمكنك التفكير باالنتقا ل األفقي واالنتقال العامودي كمتوافقين مع البرنامجين الفرعيين المسميين النمو والتكاثر في الفصل
الثالث.
يدور االصطفاء الطبيعي كله حول النجاح التفاضلية للـحمض النووي الصبغي المنافس في جعل نفسه ينتقل بشكل عامودي

في أرشيف النوع" .الـحمض النووي الصبغي المنافس" يعني المحتويات البديلة لعناوين معينة في كروموسومات النوع .بعض

الجينات أكثر نجاحاً من الجينات المنافسة في البقاء في األرشيف .على الرغم من أن االنتقال العامودي نزوالً عبر أرشيف
النوع هو المعنى النهائي "للنجاح" ،فإن معيار النجاح عادةً هو العمل الذي تقوم به الجينات على األجسام ،عبر طرق انتقالها

األفقي .هذا أيضاً ،تماماً مثل نموذج بيومورفات الحاسوب .على سبيل المثال ،افترض أنه في النمور هناك جين معين والذي
عبر وطرق تأثيره الجانبي في خاليا الفك ،يجعل األسنان حادة أكثر بقليل من تلك التي كانت ستنمو تحت تأثير جين منافس.
نمر يملك أسنان حادة قادر بشكل أكبر على قتل الطريدة وبشكل أكثر فعالية من نمر عادي؛ وبالتالي سيكون لديه ذرية أكثر

عدداً؛ وبالتالي فقد أورث عامودياً نسخ أكثر من الجين الذي يصنع األسنان الحادة .بالطبع ،هو في الوقت نفسه يورث كل
جيناته األخرى ،ولكن فقط "جين األسنان الحادة" المعين سيجد نفسه وسطياً في أجسام النمور حادة األسنان .الجين بحد ذاته،
يستفيد بدوره من االنتقال العامودي ،من األثر الوسطي الذي يملكه على سلسلة كاملة من األجسام.

أداء الـحمض النووي الصبغي كوسيط أرشفة مذهل .ففي قدرته على الحفاظ على رسالة فهو يتفوق بشكل كبير على ألواح

األحجار .األبقار ونباتات البازالء (وبالفعل جميعنا) نملك جيناً متطابقاً تقريباً ُيسمى جين الهستون  .H4نص الـحمض النووي
الصبغي طوله  306حرفاً .ال يمكننا أن نقول إن يحتل العناوين نفسها في كل األنواع ،ألننا غير قادرين بشكل مجدي على

مقارنة الفتات العناوين عبر األنواع .ولكن يمكننا القول إن هناك طول من  306حرفاً في األبقار ،والذي هو مطابق عملياً

لطول من  306حرفاً في البازالء .تختلف األبقار والبازالء عن بعضهما البعض بحرفين فقط من هذه الحروف الـ  .306ال نعلم
بالضبط منذ متى عاش السلف المشترك لألبقار والبازالء ،لكن األدلة األحفورية تقترح وجوده في زمان ما بين 1,000

و 2,000مليون سنة مضت .لنقل أنه منذ  1.5بليون سنة مضت .عبر هذا الزمن الطويل بشكل ال يمكن تخيله (بالنسبة
للبشر) ،كل من الساللتين اللتين تفرعتا من ذلك السلف البعيد قد حافظت على  305حرفاً من الـ  306حرف (وسطياً :من
الممكن أن ساللة واحدة حافظت على  306منهم واألخرى حافظت على  .)304تصبح الحروف المحفورة على شواهد القبور
غير مقروءة في خالل مئات السنين فقط.
بطريقة ما فإن الحفاظ على وثيقة  DNAالهستون H4-أكثر إثارة لإلعجاب بعد ،وألنها وعلى عكس األلواح الحجرية ،فهي
ليست البنية المادية نفسها التي تبقى وتحافظ على النص .فهي تُنسخ م ار اًر وتك ار اًر مع مرور األجيال ،مثل الكتب المقدسة
العبرية التي كانت تُنسخ بشكل طقسي من قبل ُكتاب كل  80عاماً إلطالة عمرها ومنع اهترائها .من الصعب تقدير عدد المرات
الدقيق التي ُنسخت فيها وثيقة الهستون  H4في السالسة التي تقود إلى األبقار انطالقاً من السلف المشترك مع البازالء ،لكنه
على األرجح يصل إلى  20بليون مرة .ومن الصعب أيضاً العثور على مقياس معتمد لنقارن معه الحفاظ على أكثر من 99
بالمئة من المعلومات في  20بليون نسخة متتالية .يمكننا المحاولة باستخدام نسخة من لعبة همسات الجدات .تخيل  20بليون

ضارباً على اآللة الكاتبة يجلسون في صف واحد .هذا الصف سيلف حول الكرة األرضية حوالي  500مرة .سيقوم األول بكتابة
صفحة من وثيقة ويمررها إلى جاره .سيقوم بنسخها وإعطاء نسخته إلى التالي .ذاك سوف ينسخها مرة أخرى ويمررها للتالي،

وهكذا دواليك .في النهاية ،ستصل الرسالة إلى نهاية السطر ،ونحن نقرأها (أو باألحرى يقرأها حفيدنا الثاني عشر ألف،
بافتراض أن كل أولئك الضاربين على اآللة الكاتبة لديهم سرعة كتابة سكرتيرة جيدة) .كم ستكون أمانة نقل الرسالة األصلية

هكذا؟

لإلجابة على هذا نحتاج إلى القيام ببعض االفتراضات حول دقة الضاربين على اآللة الكاتبة .لنقم بعكس السؤال ونطرحه

بالطريقة األخرى .كم يجب أن يكون كل ضارب على اآللة الكاتبة جيداً لكي يضاهي أداء الـحمض النووي الصبغي؟ تكاد
تكون اإلجابة سخيفة جداً للتعبير عنها .ولكن إليك اإلجابة ،يجب أن يكون لكل واحد منهم معدل خطاً حوالي واحد في

تريليون؛ هذا يعني أنه يجب أن يكون دقيقاً بما يكفي ليرتكب خطأً واحداً في كتابة الكتاب المقدس  250,000مرة بشكل
متتالي .لدى السكرتيرة الجيدة في الحياة الواقعية معدل خطأ هو حوالي خطأ واحد في الصفحة .هذا حوالي نصف بليون مرة
ضعف معدل خطأ جين الهستون  .H4خط من السكرتيرات الفعليات سيقمن بتجريد النص من  99بالمئة من حروفه األصلية
عند الوصول إلى العضو العشرين من خط العشرين بليون .مع الوصول إلى العضو رقم  10,000من الخط ،سيبقى أقل من

 1بالمئة من النص األصلي .هذه الدرجة من التجريد التام تقريباً سيتم الوصول إليها قبل أن يرى  99.9995من الضاربين
على اآللة الكاتبة النص حتى.

هذه المقارنة كلها كانت غشاً بدرجة صغيرة ،لكن من جانب مثير لإلعجاب وكاشف للحقائق .أعطيت االنطباع بأن ما
نقيسه هو أخطاء النسخ .لكن وثيقة الهستون  H4لم تتعرض فقط للنسخ ،بل هي قد تعرضت أيضاً لالصطفاء الطبيعي.

الهستون مهم جداً للبقاء على قيد الحياة .فهو مستخدم في الهندسة اإلنشائية للكروموسومات .ربما حصلت العديد جداً من
األخطاء في نسخ جين الهستون  ، H4لكن الكائن الحي الطافر لم ينجو ويبقى على قيد الحياة ،أو على األقل لم يتكاثر .لجعل

المقارنة عادلة ،يجب أن نفترض أن هناك مسدساً مدمجاً في كرسي الضارب على اآللة الكاتبة ،وموصول بطريقة بحيث أنه

إذا قام بخطأ ما يتم إطالق النار عليه مباشرة ،ليأخذ مكانه ضارب احتياطي (قد يفضل القراء شديدو الحساسية تخيل مقعداً
المخطئ بلطف خارج الصف ،لكن المسدس يعطي صورة أكثر واقعية عن
مجه اًز بقاذف نابضي يقوم بقذف الضارب ُ
االصطفاء الطبيعي).

لذا ،فطريقة قياس درجة المحافظة على الـحمض النووي الصبغي هذه ،عبر النظر إلى عدد التغيرات التي حصلت فعالً

خالل الزمن الجيولوجي ،تجمع بين األمانة األصيلة في النسخ مع تأثيرات التصفية التي يقوم بها االصطفاء الطبيعي .فنحن

نرى فقط أسالء (جمع سلسل) تغييرات الـحمض النووي الصبغي الناجحة .من الواضح أن تلك التي تقود إلى الموت ليست
معنا .هل يمكننا قياس أمانة النسخ الفعلية على األرض ،قبل أن يبدأ االصطفاء الطبيعي بالعمل على كل جيل جديد من
الجينات؟ نعم ،فهذا هو عكس ما ُيعرف بمعدل الطفرات ،ومن الممكن قياسهّ .تبين أن احتمالية نسخ أي حرف معين بشكل
خاطئ في أي عملية نسخ يزيد قليالً عن واحد على بليون .الفرق بين هذا ،معدل الطفرات ،والمعدل المنخفض الذي تم فيه

فعلياً إدراج تغيير في جين الهستوت خالل التطور ،هو مقياس فعالية االصطفاء الطبيعي في الحفاظ على هذه الوثيقة القديمة.

مستوى المحافظة على جين الهستون على مر الدهور استثنائي بالمعايير الجينية .تتغير الجينات األخرى بمعدل أعلى،

ويفترض أن ذلك يعود لكون االصطفاء الطبيعي أكثر تسامحاً مع التغييرات فيهم .على سبيل المثال ،الجينات التي تشفر
ُ
البروتين المعروف باسم "الفيبروببتيدات" يتغير في التطور في معدل يساوي تقريباً معدل الطفرات األساسي .هذا يعني على
األرجح أن األخطاء في تفاصيل هذه البروتينات (يتم إنتاجها عادة خالل تجلط "تخثر" الدم) ال تهم كثي اًر بالنسبة للكائن الحي.
ويفترض أن يسامح االصطفاء الطبيعي تجاه
لدى جين الهيموغلوبين معدل تغيرات وسطي بين الهستونات والفبيروببتيداتُ .
أخطائهم الوسطي .يقوم الهيموغلوبين بعمل مهم في الدم ،وتهم تفاصيله جداً؛ لكن يبدو أن هناك العديد من المتغيرات البديلة
له القادرة على القيام بالعمل نفسه على الدرجة ذاتها من الجودة.

هنا يبدو أنه لدينا شيء متناقضاً بعض الشيء ،حتى نقوم بالتفكير به بشكل أكبر .أبطئ الجزيئات تطو اًر ،مثل الهستون،

تبين أنها تلك التي تعرضت لالصطفاء الطبيعي بأكبر قدر .الفيبروببتيدات هي أسرع الجزيئات تطو اًر ألن االصطفاء الطبيعي
يتجاهلهم بالكامل تقريباً .هم أحرار لكي يتطوروا بمعدل الطفرات .السبب في كون هذا يبدو متناقضاً هو أننا نضع الكثير من
التركيز على االصطفاء الطبيعي كالقوة الدافعة للتطور .إذا لم يكن هناك اصطفاء طبيعي ،بالتالي قد نتوقع أنه لن يكون هناك

تطور .وبالعكس ،قد نظن وبشكل ُيغفر له أنه من المتوقع أن يؤدي "الضغط االصطفائي" القوي إلى تطور سريع .بدالً من
ذلك ،ما نجده هو أن االصطفاء الطبيعي يمارس أث اًر كابحاً على التطور .فمعدل خط األساس للتطور ،في غياب االصطفاء
الطبيعي ،هو الحد األقصى للمعدل الممكن .هذا مرادف لمعدل الطفرات.

هذا ليس متناقضاً فعلياً .عندما نفكر باألمر بدقة ،نرى أنه من غير الممكن أن يكون األمر غير هذا .التطور عبر
االصطفاء الطبيعي ال يمكن أن يكون أسرع من معدل الطفرات ،ألن التحول الطافر في النهاية هو الطريقة الوحيدة التي يمكن
فيها دخول تغييرات جديدة إلى النوع .كل ما يقوم به االصطفاء الطبيعي هو قبول تغييرات جديدة معينة ،ورفض األخريات .من

المحتمل أن يضع معدل الطفرات معدالً أعلى على المعدل الذي يمكن للتطور فيه أن يستمر .في الواقع ،أغلب االصطفاء

الطبيعي معني بمنع التغيير التطوري بدالً من دفعه .إنني أسارع إلى اإلصرار على أن هذا ال يعني أن االصطفاء الطبيعي هو
محض عملية تدميرية .فهو يمكنه البناء أيضاً ،بطرق سوف يشرحها الفصل السابع.
حتى معدل الطفرات بطيء جداً .هذه طريقة أخرى لقول إنه حتى بدون االصطفاء الطبيعي ،فأداء شيفرة الـحمض النووي

الصبغي في الحفاظ الدقيق على أرشيفها مثير جداً لإلعجاب .وبتقدير محافظ ،فغياب االصطفاء الطبيعي ،فإن الـحمض
النووي الصبغي يتكاثر بشكل دقيق جداً لدرجة أن األمر يتطلب خمسة ماليين جيل لنسخ خاطئ لواحد بالمئة من األحرف.

ضاربو اآللة الكاتبة الذين افترضناهم ،ما يزالون مهزومين بشكل يائس أمام الـحمض النووي الصبغي ،حتى لو لم يكن هناك
أي اصطفاء طبيعي .لكي يضاهي ضاربو اآللة الكاتبة الـحمض النووي الصبغي بدون اصطفاء طبيعي ،سيتوجب على كل

منهم أن يكون قاد اًر كتابة العهد الجديد كله بخطأ واحد فقط .هذا يعني أن كل منهم يجب أن يكون أدق بـ  450مرة من أي
سكرتيرة واقعية نموذجية .من الواضح أن هذا أقل بكثير من رقم نصف بليون الذي ُيقارن معه ،والذي هو المعدل الذي يكون

فيه جين الهستون  H4بعد االصطفاء الطبيعي أكثر دقة من السكرتيرة النموذجية؛ ولكنه ما يزال رقماً مثي اًر لإلعجاب جداً.

ولكنني كنت ظالماً تجاه ضاربي اآللة الكاتبة .فقد افترضت عملياً أنه غير قادرين على مالحظة أخطائهم وتصحيحها .فقد
افترض غياباً كامالً لعملية التدقيق .في الواقع ،هم بالطبع يقومون بالتدقيق .فصفاً من باليين الضاربين على اآللة الكاتبة

بالتالي لن يسبب تحول الرسالة تماماً بالطريقة البسيطة التي صورتها .تقوم آلية نسخ الـحمض النووي الصبغي بنفس النوع من

عملية تصحيح الخطأ االوتوماتيكية .إذا لم تقم بذلك ،فهي لن تحقق أي شيء مثل الدقة المذهلة التي وصفتها .عملية نسخ

الـحمض النووي الصبغي تضم عدة إجراءات مختلفة "للتدقيق" .هذا األمر ضروري جداً ألن أحرف شيفرة الـحمض النووي

الصبغي ليست بأي حال ثابتة ،مثل الرموز الهيروغليفية المنحوتة في الجرانيت .على النقيض من ذلك ،الجزيئات المنخرطة

صغيرة جداً  -تذكر كل تلك النسخ من العهد الجديد التي تتسع على رأس الدبوس  -لدرجة أنها تحت هجوم دائم من
المنافسات العادية بين الجزيئات التي تحصل بسبب الح اررة .هناك تدفق مستمر ،تحول في أحرف الرسالة .حوالي 5,000
حرف من أحرف الـحمض النووي الصبغي تتحول في اليوم في كل خلية بشرية ،ويتم استبدالها مباشرة عبر آليات صيانة .إذا
لم تكن آليات الصيانة موجودة وتعمل بال توقف ،فإن الرسالة سوف تنحل بشكل ثابت .تدقيق نص منسوخ حديثاً هو فقط حالة

خاصة من عمل الصيانة العادي .إن التدقيق هو المسؤول الرئيسي عن دقة الـحمض النووي الصبغي المذهل وأمانة تخزين
المعلومات.
لقد رأينا أن جزيئات الـحمض النووي الصبغي هي مركز تقنية معلومات خالبة .فهم قادرون على تخزين قدر هائل من

المعلومات الرقمية الدقيقة في مساحة صغيرة جداً؛ وهم قادرون على الحفاظ على هذه المعلومات  -بعدد قليل من األخطاء

بشكل مدهش ،ولكن مع ذلك مع بعض األخطاء  -لفترة طويلة جداً تُقاس بماليين السنين .إلى أين تقودنا هذه الحقائق؟ هي
تق ودنا في اتجاه حقيقة مركزية عن الحياة على األرض ،الحقيقة التي لمحت إليها في المقطع الذي افتتحت به هذا الفصل عن
بذور الصفصاف .وهو أن الكائنات الحية توجد لتنفع الـحمض النووي الصبغي بدالً من العكس .لن يكون هذا األمر واضحاً،
لكنني آمل في أقنعك به .الرسائل التي تحتويها جزيئات الـحمض النووي الصبغي تكاد تكون خالدة عندما ُينظر إليها مقارنة مع

يادة) تقاس بواحدات تتراوح
المقياس الزمني لحياة األفراد .حياة رسائل الـحمض النووي الصبغي (مع بضع طفرات نقصاناً أو ز ً
من ماليين السنين إلى مئات ماليين السنين؛ بكلمات أخرى ،تتراوح من حياة  10,000فرد إلى حياة تريليون فرد .كل كائن
حي مفرد يجب النظر إليه على أنه عربة مؤقتة ،تقضي فيها رسائل الـحمض النووي الصبغي جزءاً صغي اًر جداً من حياتها
الجيولوجية.

العالم مليء باألشياء التي توجد !...ال نقاش على هذا ،لكن هل سيوصلنا إلى أي مكان؟ توجد األشياء إما ألنها قد دخلت
حيز الوجود حديثاً أو ألنها تملك صفاتاً جعلتها من غير المرجح أن تُدمر في الماضي .الصخور ال تدخل حيز الوجود بمعدل
عالي ،لكن حالما تدخله فإنها صلبة ومقاومة .لو أنها لم تكن كذلك ،لما كانت صخو اًر ،لكانت ستكون رمالً .بالفعل ،بعضهم

كذلك ،ولهذا السبب يوجد لدينا شواطئ! إنها تلك التي ُيصادف أنها مقاومة التي توجد كصخور .من ناحية أخرى ،قطرات
الندى توجد ليس ألنها مقاومة بل ألنها قد دخلت حيز الوجود حديثاً ولم تحظي بعد بالوقت الكافي لكي تتبخر .يبدو أنه لدينا

نوعان من "جدارة-الوجود" :نوع قطرات الندى ،الذي يمكن اختصاره بـ "مرجح بأن يدخل حيز الوجود لكن ليس مقاوماً جداً":
ونوع الصخر ،الذي يمكن اختصاره بـ "ليس مرجحاً جداً بأن يدخل حيز الوجود لكنه مرجح ألن يصمد لوقت طويل جداً حالما
يدخل هناك" .لدى الصخور القدرة على المقاومة ،ولدى قطرات الندى "القدرة على التتالي جيلياً"( .حاولت التفكير بكلمة أقل

بشاعة لكنني لم أتمكن).

يحصل الـحمض النووي الصبغي على أفضل ما في االثنين .جزيئات الـحمض النووي الصبغي بحد ذاتها ،ككيانات مادية،
مثل قطرات الندى .تحت الظروف الصحيحة فهي تدخل حيز الوجود بمعدل كبير ،لكن لم يوجد أي منهم لفترة طويلة ،وسوف

تدمر خالل بضعة أشهر .فهي ليست مقاومة مثل الصخور .لكن األنماط التي تحملها في تسلسالتها مقاومة مثل أقصى

الصخور .هي تملك ما يتطلبه األمر لكي تكون موجودة لماليين السنين ،ولهذا السبب ما تزال موجودة هنا اليوم .الفرق

الجوهري عن قطرات الندى هو أن قطرات الندى الجديدة ال تولد من قطرات ندى قديمة .ال شك أن قطرات الندى تشبه قطرات

الندى األخرى ،لكنها ال تشبه بالتحديد "أباءها" من قطرات الندى .على عكس جزيئات الـحمض النووي الصبغي ،فهي ال تشكل
سالالت وبالتالي ال يمكنها توريث رسائل .تدخل قطرات الندى حيز الوجود عبر التجيل التلقائي ،أما رسائل الحمض النووي

الصبغي عبر التناسخ.
بديهيات مثل "العالم مليء باألشياء التي تملك ما يتطلبه الوجود في العالم" هي تافه وسخيفة تقريب ًا ،حتى نقوم بتطبيقها على
نوع خاص من المقاومة ،المقاومة بشكل سالالت من نسخ متعددة .تملك رسائل الـحمض النووي الصبغي نوعاً مختلفاً من

المقاومة تلك التي تملكها الصخور ،ونوعاً مختلفاً من قدرة التتالي الجيلي عن تلك التي تملكها قطرات الندى .بالنسبة لجزيئات
الـحمض النووي الصبغي" ،ما يتطلبه الوجود في العالم" يصبح له معنى ليس أبداً واضحاً وحشوياً .تبين أن "ما يتطلبه الوجود

في العالم" يتضمن القدرة على بناء آالت مثلي ومثلك ،أكثر األشياء تعقيداً في الكون المعروف .لنرى كيف يمكن أن يكون

هذا.

بشكل جوهري ،السبب هو أن خواص الـحمض النووي الصبغي التي قمنا بتعريفها تبين أنها المكونات األساسية الضرورية
ألي عملية اصطفاء ت اركمي .في نماذجنا الحاسوبية في الفصل الثالث ،قمنا عمداً بإدراج مكونات االصطفاء التراكمي األساسية
في الحاسوب .إذا كان االصطفاء التراكمي سيحصل حقاً في العالم ،يجب أن تنشأ بعض الكيانات التي تشكل صفاتها هذه
المكونات األساسية .لننظر اآلن إلى ما هي هذه المكونات األساسية .فيما نقوم بهذا يجب أن نتذكر حقيقة أنه ال بد لهذه

المكونات نفسها تماماً ،وعلى األقل في شكل بدائي ما ،قد نشأت بشكل عفوي على األرض في مرحلة مبكرة ،وإال فإن
االصطفاء التراكمي وبالتالي الحياة لم تكن لتبدأ أبداً من األساس .نحن لسنا نتحدث هنا بالتحديد عن الـحمض النووي الصبغي،

بل عن المكونات األساسية المطلوبة لكي تنشأ الحياة في أي مكان في الكون.

عندما كان النبي حزقيال في وادي العظام تنبأ للعظام وجعلها تنجمع سوي ًة .ثم تنبأ لهم مرة أخرى وكساها لحماً ودماً .ولكن
مع ذلك لم يكن فيهم أي نفس .المكون األساسي ،مكون الحياة ،كان مفقوداً .يملك أي كوكب ميت ذرات ،وجزيئات وقطعاً أكبر
من المادة ،تتصارع وتتعايش مع بعضها البعض بشكل عشوائي ،بحسب قوانين الفيزياء .أحياناً تجعل قوانين الفيزياء الذرات

والجزيئات تنجمع مع بعضها البعض مثل عظام حزقيال الجافة ،وأحياناً قد تجعلها تنفصل عن بعضها البعض .قد تتشكل
تجمعات كبيرة جداً من الذرات ،ومن الممكن أن تنهار وتتحطم مرة أخرى .ولكن مع ذلك ال يوجد فيهم أي نفس.

نادى حزقيال على الرياح األربعة لتضع نفساً في العظام الجافة .ما هو المكون األساسي الذي ال بد أن يمتلك كوكب ميت

مثل األرض في مراحل مبكرة ،إذا كان سيملك فرصة في أن يصبح في النهاية حياً ،كما فعل كوكبنا؟ هو ليس نفساً وال رياح ًا
وال أي نوع من اإلكسير أو األدوية .إنه ليس مادة على اإلطالق ،إنه صفة ،صفة التناسخ الذاتي .هذا هو الكوني األساسي
لالصطفاء التراكمي .وال بد بطريقة ما ،كنتيجة لقوانين الفيزياء العادية ،أن تأتي لتكون كيانات تنسخ نفسها ،أو كما سوف

أسميها ناسخات .في الحياة المعاصرة هذا الدور تقوم به بشكل شبه كامل ،جزيئات الـحمض النووي الصبغي ،لكن أي شيء

يصنع نسخ عنه سيكون كافياً .علينا أن نشك بأن الناسخات األولى على األرض البدائية لم تكن جزيئات الـحمض النووي
الصبغي .من غير المرجح أن تقفز جزيئات الحمض النووي الصبغي كاملة النمو إلى حيز الوجود بدون مساعدة جزيئات أخرى

ال توجد عادة إال في الخاليا الحية .على األرجح كانت الناسخات األولى أكثر بدائية وبساطة من الـحمض النووي الصبغي.

هناك مكونان ضروريان أخران ،واللذان سوف ينشأن بشكل أوتوماتيكي من خلل نسخ المكون األول لنفسه .البد أن يكون

هناك أخطاء نادرة في النسخ الذاتي؛ فحتى نظام الـحمض النووي الصبغي يرتكب بشكل نادر جداً أخطاء ،ويبدو من المرجح

أن الناسخات األولى على األرض كانت أكثر ميالً بكثير نحو ارتكاب األخطاء .ويجب أن تملك بعض الناسخات على األقل
سلطة فوق مستقبلها الخاص بها .هذا المكون األخير يبدو شري اًر أكثر مما هو عليه في الواقع .كل ما يعنيه هو أن بعض
خواص الناسخات يجب أن يكون لها تأثير على احتمالية تعرضها للنسخ .على األقل بشكل بدائي ،من المرجح أن يكون هذا
عاقبة حتمية للحقائق األساسية للذات الناسخة لنفسها.

إذاً ،تصنع كل ناسخة نسخاً عن نفسها .كل نسخة هي نفس األصل ،وتملك الصفات نفسها التي يملكها األصل .من بين
هذه الخواص ،بالطبع هناك خاصية صنع (وأحياناً مع أخطاء) نسخ أكثر عن نفسها .لذا كل ناسخة محتمل أن تكون "سلف"
خط طويل بشكل ال نهائي من الناسخات األسالء ،تمتد إلى المستقبل البعيد ،وتتفرع لتنتج بشكل محتمل عدد كبي اًر وهائالً من
الناسخات األسالء .يجب أن تصنع كل نسخة جديدة من مواد أولية ،أحجار بناء أصغر تتجول في األرجاءُ .يفترض أن
الناسخات تتصرف كنوع من القوالب أو الطابعات .تتجمع المكونات األصغر معاً داخل القالب بطريقة تؤدي إلى صنع نسخة

طبق األصل عن القالب .ثم تتحرر النسخة طبق األصل وتصبح قادرة على التصرف كقالب بحد ذاتها .وبالتالي لدينا تعداد

سكاني محتمل من الناسخات وقادر على النمو .لن ينمو التعداد السكاني بشكل ال نهائي ،ألنه وفي نهاية األمر مخزون المواد
األولية ،العناصر األصغر التي تقع ضمن القوالب ،سيصبح محدد.

اآلن نقدم مكوننا الثاني إلى الحجة .أحياناً ال تكون النسخ مثالياً .ستحدث األخطاء .احتمالية االخطاء ال يمكن أن ُتلغى

نهائياً من أي عملي ة نسخ ،على الرغم أنه من الممكن تخفيض احتماليتها إلى مستويات منخفضة .هذا ما يناضل مصنعو
تجهيزات الهاي-فاي للوصول إليه طوال الوقت ،وعملية نسخ الـحمض النووي الصبغي ،كما رأينا ،جيدة بشكل رائع في تخفيض
عدد األخطاء .لكن نسخ الـحمض النووي الصبغي المعاصر هو مسألة تقنية عالية ،مع تقنيات تدقيق متقدمة والتي تم جعلها

مثالية على مدار العديد من األجيال من االصطفاء التراكمي .كما رأينا ،فإن من المرجح أن الناسخات األولى كانت نسبياً بدعاً
قليلة األمانة وبدائية نسبياً بالمقارنة.

اآلن نعود إلى تعدادنا السكاني من الناسخات ،ولنرى ما سيكون أثر النسخ األكثر ميالً نحو ارتكاب األخطاء .بالطبع ،بدالً
من كونه تعداداً سكانياً موحداً من ناسخات متطابقة ،سيكون لدينا تعداد سكاني مختلط .على األرجح أن العديد من منتجات
الميال نحو ارتكاب األخطاء سنجد أنها قد فقدت قدرة النسخ الذاتي التي امتلكها "أباءهم" .لك بعضاً منها سوف يحافظ
النسخ ّ
على صفة النسخ الذاتي ،في حين أنه سيكون مختلفاً عن األب في بعض الجوانب األخرى .لذا سيكون لدينا نسخ من الخطأ
التي يتم مضاعفتها في التعداد السكاني.

عندما تق أر كلمة "خطأ" اطرد من ذهنك كل االرتباطات االزدرائية .إنها تعني ببساطة خطاً من وجهة النظر النسخ عالي

صنعت ألن طاهياً
األمانة .من الممكن لخطأ أن ينتج عنه تحسين .وأجرؤ على القول إن العديد من األطباق الجديدة الرائعة قد ُ
قد ارتكب خطأً أثناء محاولته اتباع وصفة .حتى اآلن ال يمكنني االدعاء بأنني قد أتيت بأي أفكار علمية أصلية ،لقد كانت
أحياناً سوء فهم أو سوء قراءة أو أفكار أشخاص أخرين .لنعد إلى ناسخاتنا البدائية ،في حين أن أخطاء النسخ غالباً ما أعطت

فعالية نسخ متناقصة ،أو فقداناً كامالً في خاصية النسخ الذاتي ،فإن بعضها قد تبين أنه في الواقع أفضل في النسخ الذاتي من

الناسخات اآلباء التي أنشأتهم.

ماذا تعني "أفضل"؟ في النهاية هي تعني أكثر فعالية في النسخ الذاتي ،لكن ماذا يعني هذا بشكل عملي؟ هذا يجلبنا إلى

"مكوننا" الثالث .أشرت إلى هذا على أنه "سلطة" ،وسوف ترى لماذا في لحظات .عندما ناقشنا النسخ كعملية قولبة ،رأينا أن
الخطوة األخيرة في العملية يجب أن تكون الخطوة األخيرة هي تحرر النسخة الجديدة من القالب القديم .الوقت الذي يشغله ذلك
قد يتأثر بخاصية سوف أسميها "لزوجة" القالب القديم .افترض أنه في تعدادنا السكاني من الناسخات ،والمتنوع بسبب أخطاء

نسخ قديمة تعود إلى "أسالفهم" ،صادف أن تكون بعض األنواع أكثر لزوجة من األنواع األخرى .نوع لزج جداً يتعلق بكل نسخة

جديدة لمعدل وسطي من الوقت يبلغ أكثر من ساعة قبل أن يتحرر وأخي اًر ويمكن للعملية أن تبدأ مرة أخرى .نوع اقل لزوجة
يتخلى عن كل نسخة جديدة خالل ساعة من تكونها .أي نوع من هذين النوعين سيصبح مسيط اًر في التعداد السكاني من
الناسخات؟ ما من شك حول اإلجابة .إذا كانت هذه هي الخاصية الوحيدة التي يختلف بها نوعان ،فمن المحتمل أن يصبح

النوع اللزج أقل بكثير عددياً في التعداد السكاني .النوع غير اللزج يطلق نسخاً غير لزجة بمعدل أسرع بأالف المرات من معدل
صنع النوع اللزج لنسخ من النوع اللزج .سيكون لألنواع الوسيطة اللزوجة معدالت وسطية من التوالد الذاتي .سيكون هناك "ميل
تطوري" نحو اللزوجة المنخفضة.
شيء شبيه بهذا النوع من االصطفاء الطبيعي األولي قد تم تقليده في أنابيب االختبار .هناك فيروس يدعى كيو-بيتا (Q-
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( .)Escherichia coliال يملك كيو-بيتا أي من

الحمض النووي الصبغي ولكنه بالفعل يتكون بشكل رئيسي من شريط مفرد من الجزيء القريب منه الـحمض النووي الريبوزي.

فالـحمض النووي الريبوزي قادر على أن ُينسخ بطريقة مشابهة للـحمض النووي.

طبعت
في الخلية العادية ،يتم تجميع جزيئات البروتين بحسب مواصفات خطط الـحمض النووي الريبوزي .هذه خطط تنفيذية ُ

من النسخ األصلية للـحمض النووي الصبغي الموجود في أرشيف الخلية الغالي .لكنه من الممكن نظرياً بناء آلة خاصة -
جزيء بروتين مقل بقية اآلالت الخلوية  -التي تُنفذ نسخ الـحمض النووي الريبوزي من نسخ الـحمض النووي الريبوزي األخرى.
تسمى آلة كهذه بجزيء الـحمض النووي الريبوزي النساخ .الخلية البكتيرية بحد ذاتها عادة ليس لديها أي استخدام لهذه اآلالت،

وال تبني أياً منها .لكن بما أن النساخ مجرد جزيء بروتين مثل أي جزيء بروتين أخر ،فمن الممكن بسهولة أن تتحول آالت
بناء البروتين متعددة االستعماالت إلى بناءه ،تماماً كما أن أدوات اآللة في معمل سيارات قادرة على التحول في زمن الحرب
إلى صنع الذخائر :كل ما تحتاجه هو تزويدها بالمخططات الصحيحة .هنا يأتي دور الفيروس.

جزء العمل من الفيروس هو خطة الـحمض النووي الريبوزي .سطحياً ،من غير الممكن تمييزها عن أي مخططات الـحمض
النووي الريبوزي عاملة أخرى والتي تطفو في األرجاء بعد أن يتم نسخها من الحمض النووي الصبغي الجرثومي الرئيسي .لكن
إذا قرأت الطباعة الصغيرة على الـحمض النووي الريبوزي الفيروسي ستجد شيئاً شيطانياً مكتوباً هناك .األحرف تعطي خط ًة
لبناء الـحمض النووي الريبوزي النساخ :لصنع آالت تصنع المزيد من النسخ من خطط الـحمض النووي الريبوزي نفسها تماماً،
التي تصنع المزيد من اآلالت التي تصنع المزيد من النسخ من الخطط ،التي تصنع المزيد...

لذا يتم احتجاز المعمل من قبل هذه المخططات لنفع ذاتها .بمعنى ما فهي كانت تصرخ لكي يتم احتجازها .إذا مألت
معملك بآالت شديدة التعقيد لدرجة أنها تصنع أي شيء تخبره بها أي مخططات ،فليس من المفاجئ أبداً إذا نشأت بعد زمن
قريب أو بعيد مخططات تخبر اآلالت أن تصنع نسخاً عن نفسها .يمتلئ المعمل بالمزيد والمزيد من هذه اآلالت الضارة ،وكل

منها تعطي مخططات فاسدة لصنع المزيد من اآلالت التي ستصنع المزيد من نفسها .أخي اًر ،ينفجر الجرثوم البائي ويطلق

ماليين الفيروسات التي تغزو بكتيريا جديدة .يكفي اآلن حديثاً عن دورة حياة الفيروس الطبيعية في الطبيعة.
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هي من أهم أنواع البكتيريا التي تعيش في أمعاء الثدييات .اكتشفها ثيدور إيشيرش .وتعرف أيضا باسم جرثومة األمعاء الغليظة ،و E. Coli

اختصا ًار.

أسميت الـحمض النووي الريبوزي النساخ والـحمض النووي الريبوزي آلة ومخططاً على الترتيب .وهم كذلك بمعنى ما (والذي
سيتم مناقشته على أسس أخرى في فصل الحق) ،لكنهم أيضاً جزيئات ،ومن الممكن للكيميائي البشري أن ينقيهم ويعبئهم

ويخزنهم على رف .هذا ما فعله سول سبيجلمان وزمالئه في أمريكا في ستينات القرن العشرين .ثم وضعوا الجزيئين معاً في
محلول ،وحصل أمر رائع .في أنبوب االختبار ،تصرفت جزيئات الـحمض النووي الريبوزي طابعات لتصنيع نسخ عن نفسها،

يساعدها في ذلك وجود الـحمض النووي الريبوزي النساخ .قد تم استخراج أدوات اآللة ومخططاتها ووضعها في تخزين بارد،
مفصولة عن بعضها البعض .ثم ،بمجرد أن تم منحها وصوالً لبعضها البعض ،وأيضاً وصوالً إلى الجزيئات الصغيرة المطلوبة
كمواد أولية ،في الماء ،عاد كالهما إلى حيله القديمة على الرغم من عدم وجودهم في خلية حية بعد اآلن لكن في انبوب
اختبار.
ال يعدو األمر كونه سوى خطوة قصيرة من هذا إلى االصطفاء الطبيعي والتطور في المختبر .إنها مجرد نسخة كيميائية من

بيومروفات الحاسوب .الطريقة التجريبية هي بشكل رئيسي وضع صف طويل من أنابيب االختبار يحتوي كل منها على
الحمض النووي الريبوزي النساخ باإلضافة إلى مواد أولية ،جزيئات صغيرة من الممكن استخدامها لتصنيع الحمض النووي
الريبوزي .كل أنبوب اختبار يحتوي على أدوات اآللة والمواد األولية ،ولكنه حتى اآلن يجلس دون حراك ،ال يقوم بأي شيء ألنه

يفتقد مخططاً ليعمل منه .اآلن فكمية صغيرة جداً من الـحمض النووي الريبوزي بحد ذاته يتم وضعها في االنبوب األول .يبدأ
جهاز النساخ مباشرة بالعمل ويصنع العديد من النسخ من جزيئات الـحمض النووي الريبوزي المقدمة حديثاً ،والتي تنتشر عبر

انبوب االختبار .اآلن تزال قطرة من أنبوب االختبار األول وتوضع في االنبوب الثاني .يتم تكرار العملية في األنبوب الثاني

ومن ثم تزال قطرة وتستخدم كبذرة في االنبوب الثالث ،وهكذا دواليك.
أحياناً وبسبب أخطاء نسخ عشوائية ،ينشاً بشكل عفوي جزيء الـحمض النووي الريبوزي طافر مختلف بشكل طفيف .إذا

وألي سبب ،كان النوع الجديد متفوقاً تنافسياً عن النوع القديم ،متفوقاً بمعنى أنه ربما بسبب "لزوجته" المنخفضة ،ينسخ نفسه
بشكل أسرع أو أكثر فعالية ،فمن الواضح أن النوع الجديد سوف ينتشر عبر انبوب االختبار الذي نشأ فيه ،ليفوق عددياً النوع

األبوي الذي نشأ عنه .ثم ،عندما تزال قطرة من المحلول من انبوب االختيار ذاك لتزرع في انبوب االختيار التالي ،سيكون
النوع الطافر الجديد هو الذي يقوم بالزرع .إذا فحصنا الـحمض النووي الريبوزي في سلسلة طويلة من أنابيب االختبار ،نرى ما

يمكن تسميته فقط بتغيير تطوري .من الممكن تعبئة األنواع المتفوقة تنافسياً من الـحمض النووي الريبوز المنتجة في نهاية عدة
"أجيال" من انبوب االختبار وتسميتها لالستخدام المستقبلي .على سبيل المثال ،أحد األنواع المسمى  ،V2يستنسخ نفسه بسرعة

أكبر بكثير من الـحمض النووي الريبوزي كيو-بيتا العادي ،على األرجح ألنه أصغر .على عكس الـحمض النووي الريبوزي

كيو-بيتا ،فهو ليس مض اًر ألن "يبالي" باالحتواء على مخططات لصنع النساخ .فالنساخون يتم تقديمهم مجاناً من قبل محضري
التجربة .استخدم الـحمض النووي الريبوزي فيروس  V2كنقطة بداية لتجربة مثيرة لالهتمام قام بها ليزلي أورجيل وزمالؤه في
كاليفورنيا ،والتي فرضوا فيها بيئة "صعبة".

أضافوا إلى أنابيب اختبارهم سماً ُيسمى بروميد االيثيديوم والذي يثبط تصنيع الـحمض النووي الريبوزي :فهو يعيق عمل
أدوات اآللة .بدأ أورجيل وزمالؤه مع محلول ضعيف التركيز من السم .في البداية ،تباطئ معدل التصنيع بسبب السم ،لكن بعد

التطور عبر حوالي تسعة "أجيال" منتقلة عبر أنابيب االختبار ،تم اصطفاء شريط جديد من الـحمض النووي الريبوزي والذي

يقاوم السم .أصبح معدل تصنيع الـحمض النووي الريبوزي اآلن قابالً للمقارنة مع ذلك الخاص بـ الـحمض النووي الريبوزي

فيروس  V2العادي في غياب السم .اآلن ضاعف أورجيل وزمالؤه تركيز السم .مرة أخرى انخفض معدل تناسخ الـحمض

النووي الريبوزي ،لكن بعد حوالي  10أو نحو ذلك من االنتقاالت عبر أنابيب االختبار تطور شريط الـحمض النووي الريبوزي

منيعاً حتى ضد التركيز األعلى من السم .ثم تمت مضاعفة تركيز السم مرة أخرى .بهذه الطريقة ،عبر التضاعفات المتتالية،
تمكنوا من تطوير شريط الـحمض النووي الريبوزي قادر على نسخ نفسه في تراكيز عالية جداً من بروميد االيثيديوم10 ،
أضعاف تركيز السم الذي ثبط  RNA71فيروس  V2األصلي السلف .قاموا بتسمية الـحمض النووي الريبوزي الجديد المقاوم

 .V40تطور الـ  V40من الـ  V2استغرق حوالي " 100جيل" انتقالي عبر أنابيب االختبار (بالطبع تحصل العديد من أجيال
الـحمض النووي الريبوز يالنساخ بين كل انتقال عبر أنابيب االختبار).

قام أورجيل أيضاً بتجارب حيث لم يتم تقديم اي انزيمات .وجد أن جزيئات الـحمض النووي الريبوزي قادرة على استنساخ

نفسها عفوياُ في هذه الظروف ،على الرغم من أنها تقوم بذلك ببطء شديد .بدأ أنه بحاجة إلى مادة مسرعة أخرى ،مثل الزنك.
هذا مهم ألنه في األيام المبكرة عندما نشأت الناسخات األولى ،ال يمكننا افتراض وجود انزيمات في االرجاء لتساعدهم على

التناسخ .ولكن على األرجح كان الزنك موجوداً.
التجربة المتممة تم إجراؤها منذ عقد مضى (منذ صدور الكتاب للمرة األولى) في مختبر المدرسة األلمانية المؤثرة التي تعمل

على أصل الحياة تحت إشراف مانفريد إيجن .قام هؤالء العمال بتأمين النساخ ووحدات بناء الـحمض النووي الريبوزي في

أنابيب االختبار ،لكنهم لم يزرعوا المحلول بالـحمض النووي الريبوزي .ومع ذلك ،تطور جزيء الـحمض النووي الريبوزي بشكل

كبير نسبياً عفوياً في أنبوب االختبار ،وقام الجزيء نفسه بإعادة تطوير نفسه م ار اًر وتك ار اًر في التجارب الالحقة المستقلة!
الفحص الدقيق أظهر أنه ما من احتمال لعدوى عارضة بجزيئات الـحمض النووي الريبوزي .هذه نتيجة مميزة عندما تفكر بقلة
احتمال االحصائية لنشوء الجزيء الكبير نفسه مرتين عفوياً .هذا قليل االحتمال بنفس درجة قلة االحتمال طباعة عبارة
( .)METHINKS IT IS LIKE A WEASELمثل تلك العبارات في نموذجنا الحاسوبي ،جزيء الـحمض النووي الريبوزي
المفضل بالتحديد تم بناؤه عبر التطور التدريجي التراكمي.

نوع الـحمض النووي الريبوزي الذي أُنتج بشكل متكرر في هذه التجارب كان من نفس الحجم والبنية للجزيئات التي أنتجها

سبيجلمان .لكن في حين أن سبيجلمان قام بالتطور عبر "االنحالل" من الـحمض النووي الريبوزي لفيروس كيو-بيتا أكبر
وحصل بشكل طبيعي ،فإن تلك الخاصة بمجموعة إيجن قد بنت نفسها من ال شيء تقريباً .هذه الصيغة بالتحديد متكيفة بشكل
جيد مع بيئة تتألف من أنابيب اختبار تحوي على ناسخات مسبقة الصنع .فهي بالتالي تحولت عبر االصطفاء التراكمي من

نقطتي بداية مختلفة جداً .جزيئات الـحمض النووي الريبوزي الخاصة بكيو-بيتا األكبر ،متكيفة بشكل أقل لبيئة أنابيب االختبار

ولكن متكيفة بشكل أفضل مع البيئة التي تؤمنها خاليا E. coli.

تجارب كهذه تساعدنا على تقدير طبيعة االصطفاء الطبيعية اآللية بشكل كامل وغير المتعمدة" .اآلالت" الناسخة ال "تعلم"

لماذا تصنع جزيئات الـحمض النووي الريبوزي :فهي فقط منتج ثانوي لشكلها الذي تصنعه .وجزيئات الـحمض النووي الريبوزي

بحد ذاتها ال تصلح كاستراتيجية لجعل نفسها تُستنسخ .حتى لو أنهم قادرون على التفكير ،ليس هناك من سبب واضح يجعل
من أي كينونة مفكرة تتحفز لصنع نسخ عن نفسها .حتى لو كنت أعلم كيف أصنع نسخاً عن نفسي ،لست متأكداً من أنني
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سأعطي المشروع أولوية عليا في منافسة مع كل األشياء األخرى التي أريدها :لماذا يجدر بي ذلك؟ لكن التحفيز ليس مهماً
بالنسبة للجزيئات .األمر فقط هو أن بنية الـحمض النووي الريبوز الفيروسي يُصادف أنها تجعل اآلليات الخلوية تنتج نسخاً عن

نفسها .وإذا صادف أن أي كينونة في أي مكان من العالم ،تملك صفة كونها جيدة في صنع المزيد من النسخ عن نفسها،
فبالتالي وبشكل أوتوماتيكي سوف يدخل المزيد والمزيد من النسخ عن هذه الكينونة إلى حيز الوجود .وليس ذلك فحسب ،فبما

أنها تشكل بشكل أوتوماتيكي سالالت ناد اًر ممن يتم نسخها بشكل خاطئ ،فإن أنواعاُ الحق ًة تميل ألن تكون "أفضل" في صنع
نسخ عن نفسها من األنواع السابقة ،بسبب عملية االصطفاء التراكمي القوية .إنها بسيطة وأوتوماتيكية بشكل كامل .وهي

متوقعة بشكل كبير بحيث تكاد تكون محتومة.

إن جزيء الـحمض النووي الريبوزي "الناجح" في أنبوب اختبار ،يصبح ناجحاً بسبب خاصية مباشرة وجوهرية يملكها هو

بحد ذاته ،شيء مشابه "للزوجة" مثالي االفتراضي .لكن صفات مثل "اللزوجة" مملة حقاً .هي صفات أولية للناسخة بحد ذاتها،
صفات تملك أث اًر مباش اًر على احتمالية تعرضها هي للنسخ .ماذا لو كان للناسخة تأثير ما على شيء ما أخر ،والذي يؤثر على
شيء ما أخر ،والذي يؤثر على شيء ما أخر ،والذي ...في النهاية ،يؤثر بشكل غير مباشر على فرصة تعرض الناسخة
للنسخ؟ يمكنك رؤية أنه إذا وجدت سالسل أسباب طويلة مثل هذه ،فالبديهيات الجوهرية ستبقى صامدة .فالناسخات التي

يصادف أنها تملك ما يتطلبه األمر لكي يتم نسخها سوف تأتي لتصبح مسيطرة في العالم ،مهما كانت طويلة وغير مباشرة
سلسلة الروابط السببية التي تؤثر عبرها على احتمالية تعرضها للنسخ .وعلى نفس المنوال ،سيصبح العالم مليئاً بالروابط في
هذه السلسلة السببية .سوف نرى هذه الروابط ،وسنصاب بالذهول منها.
نحن نراها في الكائنات الحية الحديثة طوال الوقت .فهي العيون والجلود والعظام وأصابع األقدام واألدمغة والغرائز .هذه

األشياء هي أدوات الـحمض النووي الصبغي في التناسخ .فهي ُمسببة من الـحمض النووي الصبغي .بمعنى أن الفرق في
العيون والجلود والعظام والغرائز إلخُ .مسببة بالفرق في الـحمض النووي الصبغي .فهم يمارسون تأثي اًر على تناسخ الـحمض

النووي الصبغي الذي سببهم ،حيث أنهم يؤثرون على بقاء وتكاثر أجسادهم  -التي تحتوي على الـ  DNAذاته والتي بالتالي

تتشارك بقدرها مع الـحمض النووي الصبغي .لذلك فالـحمض النووي الصبغي بخد ذاته يمارس تأثي اًر على تناسخه الخاص به،
عبر صفات األجسام .يمكن القول بأن الـحمض النووي الصبغي يمارس سلطة على مستقبله ،واألجسام وأعضاؤها وأنماطها
السلوكية هي أدوات تلك السلطة.

عندما نتكلم عن السلطة ،فنحن نتكلم عن عواقب الناسخات التي تؤثر على مستقبلها الخاص بها ،مهما كانت تلك العواقب
غير مباشرة .ال يهم عدد الروابط الموجودة في السلسلة من السبب إلى التأثير .إذا كان السبب هو كينونة ناسخة لنفسها،

فالتأثير مهما كان بعيداً وغير مباشر ،يمكن أن يكون خاضعاً لالصطفاء الطبيعي .سوف أختصر الفكرة العامة عبر رواية
بعيدة جداً عن الحقيقة .على الرغم من أنه لم يقم
قصة معينة عن القنادس .بالتفصيل هي قصة افتراضية ،لكنها بالتأكيد ليست
ً
أحد بالبحث في تطور الروابط الدماغية في القنادس ،فقد قاموا بأبحاث من هذا النوع على حشرات أخرى ،الديدان .أنا أستعير

الخالصات وأطبقها على القنادس ،ألن القنادس أكثر إثارة الهتمام وأقرب لقلوب العديد من الناس من الديدان.
جين طافر في القندس هو مجرد تغيير في حرف واحد من نص يتألف من بليون حرف؛ تغير في جين معين اسمه  .Gفيما

ينمو القندس الصغيرُ ،ينسخ التغيير مع كل األحرف األخرى في النص ،إلى كل خاليا القندس .في أغلب الخاليا ال يتم قراءة
الجين G؛ جينات أخرى لها عالقة بعمل أنواع الخاليا األخرى يتم قراءتها .ولكن يتم قراءة الجين  Gفي بعض الخاليا في

الدماغ النامي .تتم قرائه وتدوينه إلى نسخ من الـحمض النووي الريبوزي .تتجول نسخ الـحمض النووي الريبوزي العامل من
أرجاء داخل الخلية ،وفي النهاية يصطدم بعضها بآالت صانعة للبروتين تسمى "ريبوسومات"
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صنع البروتين خطط الـحمض النووي الريبوزي العامل ،وتنتج جزيئات بروتين جديدة بحسب مواصفاتها .تلتف جزيئات البروتين
هذه إلى شكل معين محدد من قبل تسلسل الحموض األمينية الخاص بها ،والذي بدوره يتم التحكم به من قبل تسلسل شفرة

الـحمض النووي الصبغي للجين  .Gعندما يتعرض الجين  Gلطفرة ،يصنع التغير فرقاً حاسماً لتسلسل الحموض األمينية الذي

يحدده عادة الجين  ،Gوبالتالي لشكل جزيء البروتين الملتف على نفسه.

جزيئات البروت ين المعدلة بشكل طفيف هذه تنتج بشكل كثيف من قبل آالت صنع البروتين داخل خاليا الدماغ النامي .هي

بدورها تتصرف كأنزيمات ،آالت تصنع مركبات أخرى في الخاليا ،منتجات الجين .تجد منتجات الجين  Gطريقها إلى داخل
الغشاء المحيط بالخلية وتنخرط في العمليات التي تقوم الخلية عبرها بصنع اتصاالت مع الخاليا األخرى .بسبب هذا التعديل

الطفيف في خطط الـحمض النووي الصبغي األصلية ،فإن معدل إنتاج بعض األنواع المعينة من مركبات الغشاء هذه يتغير.

هذا بدوره يغير الطريقة التي تتصل بها بعض الخاليا المعينة من هذا الدماغ النامي مع بعضها البعض .لقد حصل تغيير بارع

في مخططات توصيل جزء معين من دماغ القندس ،عاقبة غير مباشرة وبعيدة بالفعل لتغير في نص الـحمض النووي الصبغي.

اآلن يصادف أن هذا الجزء المعين من دماغ القندس بسبب موقعه في مخطط التوصيل الكلي ،مرتبط بسلوك بناء السد
لدى القندس .بالطبع ،أجزاء كبيرة من الدماغ مرتبطة متى ما يبني القندس سداً ،ولكن طفرة الجين  Gتوثر على هذا الجزء
المعين من مخطط توصيل الدماغ ،يملك التغيير أث اًر محدداً على السلوك .إنه يجعل القندس يرفع رأسه بشكل أعلى في الماء
بينما يسبح وهو ممسك بجذع شجرة في فكيه .هذا يعني أعلى من قندس بدون الطفرة .هذا يعني أنه من المحتمل بشكل أقل إن
الوحل العالق بالجذع سوف يزيله الماء أثناء الرحلة .هذا يزيد من لزوجة الجذع ،والذي بدوره يعني أنه عندما يرميه القندس إلى
السد ،من المرجح أكثر أن يبقى الجذع في مكانه هناك .هذا سيميل ألن يطبق على كل الجذوع التي يضعها أي قندس يحمل

هذه الطفرة بالتحديد .اللزوجة الزائدة للجذوع هي عاقبة ،مرة أخرى عاقبة غير مباشرة بشكل كبير ،لتعديل في نص الـحمض

النووي الصبغي.

تجعل اللزوجة الزائد للجذوع السد أسلم من حيث البنية ،وأقل عرضة للتحطم .هذا بدوره يزيد من حجم البحيرة التي يصنعها

السد ،والذي يجعل المأوى في مركز البحيرة أكثر أماناً من المفترسين .هذا يميل ألن يزيد عدد الذراري التي يعطيها القندس

بشكل ناجح .إذا نظرنا إلى كامل التعداد السكاني للقنادس ،فتلك التي تمتلك الجين الطافر ،وسطياً تميل بالتالي ألن تعطي
ذرية أكثر من تلك التي ال تملك ذلك الجين الطافر .هذه الذرية سوف تميل ألن ترث نسخاً أرشيف من الجين المعدل نفسه من

والديها .وبالتالي في التعداد السكاني ،هذا الشكل من الجين سيصبح أكثر عدداً مع مرور األجيال .في النهاية سوف يصبح هو
المعيار ،ولن يستحق بعد ذلك لقب "الطفرة" .بشكل عام ستتحسن سدود القنادس بدرجة طفيفة أخرى.
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هو أحد عضيات الخاليا الحية ،وهو مؤلف من بروتينات ريبوسومية و RNAريبوسومي .مهمته األساسية ترجمة الـ  RNAالمرسال إلى سالسل

ببتيدية تترابط فيما بعد لتشكيل البروتينات.

حقيقة أن هذه القصة افتراضية وأن التفاصيل قد تكون خاطئة ،ليست مهمة .فقد تطور سد القندس عبر االصطفاء

الطبيعي ،وما حصل ال يمكن أن يكون مختلفاً جداً ،إال في التفاصيل العملية ،عن القصة التي رويتها أنا .التأمينات العامة
لهذه الرؤية للحياة مشروحة بشكل مفصل في كتابة النمط الظاهري الموسع ولن أكرر هذه الحجج هنا .سوف تالحظ أنه في

هذه القصة االفتراضية لم يكن هناك أقل من  11رابط في السلسلة السببية التي تصل الجين المعدل مع البقاء المحسن .في

الحياة الواقعية قد يكون هناك المزيد حتى .كل واحد من هذه الروابط ،سواء كان أث اًر على العمليات الكيميائية داخل الخلية ،أو
تأثير الحق على كيفية توصيل خاليا الدماغ ببعضها البعض ،وحتى التأثير الالحق على السلوك ،أو التأثير النهائي على حجم

البحيرةُ ،ينظر إليها وبشكل صحيح على أنها مُسببة بتغيير في الـحمض النووي الصبغي .لن يهم إذا كان هناك  111رابط .أي
تغيير يملكه جين على احتمالية تناسخه الخاصة به هو لعبة مفتوحة لالصطفاء الطبيعي .كل شيء بسيط للغاية ،وأوتوماتيكي
بشكل مبهج وغير متعمد .شيء من هذا القبيل هو أمر محتوم ،حالما تدخل المكونات الجوهرية لالصطفاء التراكمي  -التناسخ
والخطأ والسلطة  -إلى حيز الوجود من األساس .لكن كيف حصل هذا؟ كيف دخلوا إلى حيز الوجود على الكرة األرضية ،قبل
أن توجد الحياة هناك؟ سوف نرى كيف من الممكن اإلجابة على هذا السؤال الصعب في الفصل المقبل.

الفصل السادس:

أصول ومعجزات
مصادفة ،حظ ،صدفة ،معجزة .أحد مواضيع هذا الفصل الرئيسية هي المعجزات وما نقصده بها .ستكون فرضيتي هي أن
عادة معجزات ليست خارقة للطبيعة ،بل هي جزء من طيف من األحداث الطبيعية غير المحتملة بدرجة
األحداث التي نسميها
ً
أو أخرى .وبكلمات أخرى ،إذا حصلت المعجزة من األساس فهي ضربة حظ هائلة .وال تصنف األحداث بشكل أنيق إلى
أحداث طبيعية بمواجهة معجزات.

هناك بعض األحداث التي قد تحصل ولكنها ضئيلة االحتمال جداً لكي يتم التفكير بها ،لكن ال يمكننا أن نعلم هذا حتى
المتاحة ،لكي
المتاح ،وبشكل أكثر عمومية عدد الفرص ُ
نقوم بعملية حسابية .وللقيام بهذه العملية ،يجب أن نعلم مقدار الوقت ُ
يحصل هذا الحدث .بفرض وجود وقت ال نهائي أو فرص ال نهائية فكل شيء ممكن .األرقام الضخمة المنتشرة في علم الفلك،

والفترات الزمنية الضخمة التي تميز علم الجيولوجيا ،تجتمعان لتقلبا رأساً على عقب تقديراتنا اليومية عما هو متوقع وعما هو
إعجازي .سأبني وصوالً إلى هذه النقطة باستخدام مثال محدد وهو السمة الرئيسية األخرى لهذا الفصل .هذا المثال هو مسألة

كيف نشأت الحياة على الكرة األرضية .لكي أبرهن النقطة بوضوح ،سوف أركز اعتباطياً على نظرية معينة واحدة وهي أصل
الحياة ،على الرغم من أن أياً من النظريات المعاصرة كانت ستفي بالغرض.

يمكننا قبول قدر معين من الحظ في تفسيراتنا ،لكن ليس قد اًر كبي اًر .السؤال هو ،كم هو هذا القدر؟ تخولنا ضخامة الزمن

الجيولوجي افتراض صدف أقل احتماالً بشكل أكبر من تلك التي ستسمح لنا بها محكمة قانونية ،ولكن حتى مع ذلك ،فهناك
حدود .االصطفاء التراكمي هو المفتاح لكل تفسيراتنا المعاصرة للحياة .فهو يضع سلسلة من األحداث المحظوظة المقبولة

(طفرات عشوائية) مع بعضها البعض في تسلسل غير عشوائي بحيث أنه في نهاية التسلسل ،يحمل الناتج النهائي وهماً
محظوظاً جداً جداً بالفعل ،ومن المستبعد جداً احتمالياً أن يكون قد نشأ بمفرده عن طريق المصادفة ،حتى لو أعطي فترة زمنية
أطول من عمر الكون حتى اآلن بماليين المرات .االصطفاء التراكمي هو المفتاح لكن ال بد من أنه قد بدأ ،وال يمكننا الهرب
من الحاجة إلى افتراض حدث مصادفة أحادي الخطوة في أصل االصطفاء التراكمي بحد ذاته.

وتلك الخطوة األولى الهامة كانت خطوة صعبة ألنها في جوهرها يوجد ما يبدو وكأنه معضلة .يبدو أن عملية التناسخ التي

نعرفها تحتاج إلى آالت معقدة لكي تعمل .في وجود "أداة آلة" ناسخة ،سوف تتطور قطع الحمض النووي الريبوزي بشكل
متكرر ومتال قي نحو نقطة النهاية نفسها ،نقطة نهاية تبدو "احتماليتها" صغيرة بشكل ال متناهي حتى تبدأ بالتفكير في قوة
مسرعاً ما ،مثل "أداة
االصطفاء التراكمي .لكن علينا أن نساعد هذا االصطفاء التراكمي لكي يبدأ .فهو لن ينطلق ما لم نؤمن له ّ
المسرع حيز الوجود
آلة" الناسخة التي تحدثنا عنها في الفصل السابق .وعلى ما يبدو فإنه من غير المرجح أن يدخل ذلك
ّ

بشكل عفوي ،باستثناء أن توجهه جزيئات الحمض النووي الريبوزي األخرى .تتناسخ جزيئات الحمض النووي الصبغي في آالت
معقدة موجودة في الخلية ،وتتناسخ الكلمات المكتوبة في آالت "تصوير فوتوكوبي" ،لكن ال يبدو أن أياً منهما قادر على التناسخ
العفوي في غياب تلك اآلالت الداعمة لهم .آلة تصوير فوتوكوبي قادرة على نسخ مخططات صنعها ،لكنها ليست قادرة على أن

تقفز عفوياً إلى حيز الوجود .تتناسخ البيومورفات بكل سهولة في البيئة التي يؤمنها برنامج حاسوب مكتوب بشكل مناسب،

لكنها غير قادرة على كتابة برنامج خاص أو بناء حاسوب لتشغيله .نظرية صانع الساعات األعمى قوية جداً نظ اًر ألنه ُيسمح

لنا بافتراض التناسخ وبالتالي االصطفاء التراكمي .لكن إذا كان التناسخ يحتاج آالت معقدة ،وبما أن الطريقة الوحيدة التي

نعرفها لكي تدخل اآلالت المعقدة حيز الوجود في النهاية هي االصطفاء التراكمي ،فنحن لدينا مشكلة.
من المؤكد أن آالت الخلية المعاصرة ،جهاز نسخ الحمض النووي الصبغي وتصنيع البروتين ،لديه كل السمات المميزة آللة
عالية التطور ومصنعة بشكل مخصوص .قد رأينا كم هو مثير لإلعجاب بدرجة صاعقة كجهاز تخزين بيانات دقيق .فهو في

مستواه الخاص به من التصغير الفائق ،على نفس الدرجة من التفصيل والتعقيد في التصميم كالعين البشرية على المستوى
اإلجمالي .كل الذين فكروا في المسألة يتفقون على أن جها اًز معقداً كالعين البشرية ال يمكن له أبداً أن يدخل حيز الوجود عبر
االصطفاء أحادي الخطوة .لسوء الحظ ،يبدو أن األمر نفسه صحيح بالنسبة -وبالحد األدنى -لبعض أجزاء جهاز الخلية اآللي

الذي يقوم فيه الحمض النووي الصبغي باستنساخ نفسه ،وهذا ال ينطبق فقط على خاليا مخلوقات متطورة مثلنا نحن واألمبيا،
بل أيضاً وبشكل نسبي على مخلوقات أكثر بدائية مثل البيكتريا والطحالب الخضراء المزرقة.

لذا ،فاالصطفاء التراكمي قادر على تصنيع التعقيد في حين أن االصطفاء أحادي الخطوة غير قادر على ذلك .لكن
االصطفاء التراكمي غير قادر على العمل ما لم يكن هناك حد أدنى ما من اآلالت الناسخة والقوة النسخية ،وآلة النسخ الوحيدة

التي نعرفها تبدو معقدة جداً ألن تكون قد دخلت حيز الوجود عبر أي وسائل أقل من األجيال العديدة من االصطفاء التراكمي!
يرى بعض الناس هذا كعيب جوهري في كامل نظرية صانع الساعات األعمى .يرونه كالدليل القاطع على أنه بالتأكيد قد كان
هناك في األصل مصمم ليس صانع ساعات أعمى بل صانع ساعات خارق للطبيعة ذو نظر بعيد .يناقش البعض أن الخالق

ربما ال يتحكم بالتسلسل اليومي لألحداث التطورية؛ ربما لم يقم بتشكيل النمر والحمل ،ربما لم يصنع شحرة ،لكنه قام بتأسيس

اآلالت الناسخة والقوة النسخية األصلية ،آلة الحمض النووي الصبغي والبروتين األصلية التي جعلت االصطفاء التراكمي
وبالتالي كل التطور ممكناً.
هذه حجة واهنة بشكل صريح ،وبالفعل هي تنقض نفسها بكل وضوح .فالتعقيد المنظم هو الشيء الذي نواجه صعوبة في

تفسيره .حالما ُيسمح لنا أن نفترض ببساطة التعقيد المنظم ،حتى وإن كان فقط التعقيد المنظم لمحرك نسخ الحمض النووي
الصبغي/البروتين ،يصبح من السهل نسبياً اعتباره كمولد لمزيد من التعقيد المنظم .ذلك في الواقع هو ما يدور حوله أغلب هذا
الكتاب .لكن بالطبع أي إله قادر على تصميم ذكي لشيء معقد مثل آلة نسخ الحمض النووي الصبغي/البروتين ،وال بد أن
يكون على األقل بنفس تعقيد وتنظيم تلك اآللة بحد ذاتها .وأكثر بكثير من ذلك إذا افترضنا أنه بشكل إضافي قادر على أداء
وظائف متقدمة مثل اإلصغاء إلى الدعوات وغفران الخطايا .إن تفسير أصل آلة الحمض النووي الصبغي/البروتين عبر
االعتماد على مصمم خارق للطبيعة هو بالضبط تفسير ال شيء ،ألنه يتركنا مع األصل غير المفسر للمصمم .عليك أن تقول

شيئاً مثل "لطالما كان اإلله موجوداً" ،وإذا سمحت لنفسك بهذا المخرج الكسول ،فيمكنك أيضاً أن تقول "لطالما كان الحمض
موجودة" وتنتهي من األمر.
النووي الصبغي موجوداً" أو "لطالما كانت الحياة
ً
كلما كنا قادرين على االبتعاد عن المعجزات واألمور ضئيلة االحتمال جداً والصدف المذهلة واألحداث المصادفة الضخمة،

بشكل أكبر ،كلما قمنا بتجزيء أحداث المصادفة الضخمة بدقة إلى سلسلة متراكمة من أحداث المصادفة الصغيرة ،وكلما كانت

تفسيراتنا أكثر إرضاء للعقول المنطقية .لكن في هذا الفصل نحن نسأل ،كم هو ضئيل االحتمال ،وكم هو إعجازي الحدث

المفرد الذي ُيسمح لنا بافتراضه .ما هو أكبر حدث مفرد من الصدفة البحتة ،والحظ اإلعجازي المطلق الذي ُيسمح لنا به في
نظرياتنا ،ويبقى بإمكاننا قول إنه لدينا تفسير مقنع للحياة؟ لكي يتمكن القرد من كتابة عبارة " Methinks it is like a

 "weaselمصادف ًة ،يحتاج إلى مقدار هائل جداً من الحظ ،ولكنه ما يزال قابالً للقياس .لقد قمنا بحساب احتمال حصوله وهو
حوالي واحد على  10آالف مليون مليون مليون مليون مليون مليون (  .)10ال يمكن ألحد حقاً استيعاب أو تصور رقم بهذه
40

الضخامة ،ونحن نكتفي بالتفكير بهذه الدرجة من قل ة االحتمال كمرادف للمستحيل .لكن على الرغم من أننا غير قادرين على

استيعاب هذه المستويات من قلة االحتمال في أذهاننا ،فال يجدر بنا أن نهرب منهم فزعاً .قد يكون الرقم  10كبي اًر جداً ،لكننا
مع ذلك قادرين على كتابته ويمكننا استخدامه في الحسابات .فهناك في نهاية األمر أرقام أكبر بكثير 10 :على سبيل المثال
40

46

ليس أكبر فحسب؛ يجب أن تضيف  10إلى نفسه مليون مرة لكي تتمكن من الحصول على  .10ماذا لو تمكنا بطريقة ما
46

40

من جمع عصابة من  10قرد ولدى كل منهم آلته الكاتبة الخاصة بهم؟ ويا للعجب ،سيتمكن واحد منهم فعلياً من كتابة
46

"" ،Methinks it is like a weaselومن شبه المؤكد أن يتمكن أخر من كتابة عبارة "( "I think therefore I amأنا أفكر
إذاً أنا موجود) .المشكلة هي بالطبع أننا غير قادرون على جمع ذلك العدد من القردة .فحتى إذا تحولت كل المادة في الكون

إلى قرود حية ،لن نحصل على ما يكفي من القردة .فمعجزة أن يكتب قرد " "Methinks it is like a weaselكبيرة جداً

كمياً ،كبيرة جداً بشكل قابل للقياس لنا لكي ندخلها إلى نظرياتنا حول ما يحصل حقاً .لكن لم يكن بإمكاننا معرفة ذلك حتى
جلسنا وقمنا بالحسابات.

لذلك هناك مستويات من الحظ الصرف ،التي ليست فقط كبيرة جداً على المخيلة البشرية الضئيلة ،بل أكبر بكثير من أن
نسمح بها في حساباتنا الواقعية حول أصل الحياة .لكن ،نكرر السؤال ،كم هو ضئيل االحتمال ،وكم هو إعجازي الحدث المفرد
الذي ُيسمح لنا بافتراضه؟ ودعنا ال نهرب من هذا السؤال فقط بسبب وجود أرقام كبيرة .إنه سؤال وجيه تماماً ،ويمكننا على
األقل أن نكتب ما نحتاج معرفته لكي نقوم بحساب اإلجابة.
اآلن إليك فكرة رائعة .اإلجابة على سؤالنا  -عن مقدار الحظ الذي ُيسمح لنا بافتراضه  -تعتمد على إذا ما كان كوكبنا هو
الوحيد الذي فيه حياة ،أو إذا ما كانت الحياة زاخرة في كل أرجاء الكون .الشيء الوحيد الذي نعرفه قطعاً هو أن الحياة قد

نشأت مرة واحدة ،هنا على هذا الكوكب بالذات .لكن ليس لدينا أي فكرة عما إذا كان هناك حياة في أي مكان آخر من الكون.

من الممكن جداً أال يكون هناك أي حياة .فلقد قام بعض الناس بحسابات تؤكد أنه ال بد من وجود حياة في مكان آخر ،على
األسس التالية (لن أشير إلى المغالطة إال فيما بعد) .من األرجح وجود على األقل ( 10أي  100بليون بليون) كوكب مناسب
20

تقريباً في الكون .نحن نعلم أن الحياة قد نشأت هنا ،لذا ال يمكن أن تكون بكل ذلك القدر من قلة االحتمال .لذلك من المحتمل
تقريباً أن هناك بعض الكواكب على األقل التي فيها حياة من كل باليين الكواكب األخرى.

العيب في هذه الحجة يكمن في استنتاج أنه ،ألن الحياة قد نشأت هنا ،فإنه ال يمكن أن يكون األمر قليل االحتمال لهذه

الدرجة الرهيبة .ستالحظ أن هذا االستنتاج يحتوي على افتراض مدمج مفاده أن كل ما حدث على األرض من المحتمل أن

يحصل في أي مكان آخر في الكون ،وهذا يطرح السؤال برمته .بكلمات أخرى ،هذا النوع من الحجج اإلحصائية ،أنه يجب أن
تكون هناك حياة في أي مكان آخر في الكون ألنه يوجد حياة هنا تدمج في داخلها كافتراض ما تحاول برهنته .ال يعني هذا أن
الخالصة القائلة بأن الحياة توجد في كل مكان من حولنا هي خاطئة بالضرورة .في تخميني هي على األرجح صحيحة .لكنه
ببساطة يعني أن تلك الحجة بالذات التي أوصلتنا إلى تلك الخالصة ليست حجة على اإلطالق .إنها مجرد افتراض.

على سبيل النقاش ،دعنا نتبنى االفتراض البديل بأن الحياة قد نشأت مرة واحدة فقط أبداً ،وأن ذلك كان هنا على كوكب
بناء على األسس العاطفية التالية .أليس هناك من شيء رهيب من روح
األرض .من المغري االعتراض على هذا االفتراض ً
العصور الوسطى حول هذا؟ أال يعيدنا الزمن عندما ظنت الكنيسة أن األرض كانت مركز الكون ،وأن النجوم مجرد ثقوب

صغيرة مضيئة موضوعة في السماء لتسرنا (أو ،االفتراض األكثر سخفاً بعد ،بأن النجوم تخرج من مسارها لكي تمارس أث اًر

فلكياً على حياتنا الصغيرة)؟ يالها من غطرسة ،بأن نفترض أن من بين باليين الباليين من الكواكب في كوننا ،عالمنا الصغير

المعزول  ،في نظامنا الشمسي المحلي المعزول ،في مجرتنا المعزولة ،قد تم تمييزه ليتفرد بالحياة؟ لماذا بحق السماء ،كان يجب

أن يكون كوكبنا نحن؟

أنا آسف حقاً ،ألني ممتن للغاية ألننا هربنا من عقلية الكنيسة في العصور الوسطى وأنا احتقر المنجمين المعاصرين ،لكني
أخشى أن الخطابة حول المناطق المعزولة في الفقرة السابقة مجرد خطابة فارغة .من الممكن تماماً أن يكون كوكبنا المعزول

حياة على ظهره .النقطة المهمة هي أنه إذا كان هناك كوكب واحد فقط قد حمل
هو حرفياً الكوكب الوحيد الذي قد حمل أبداً ً
حياة ،فسوف يكون كوكبنا ،لسبب وجيه للغاية وهو "أننا" هنا نناقش هذا السؤال! إذا كان أصل الحياة شيئاً ضئيل االحتمال
لدرجة أنه قد حصل فقط على كوكب واحد في الكون ،فيجب أن يكون كوكبنا ذلك الكوكب .لذا ،ال يمكننا استخدام حقيقية

وجود الحياة على كوكب األرض الستنتاج أن الحياة ُمحتملة بما يكفي لكي تنشأ على كوكب أخر .حجة كهذه ستكون معممة.
يجب أن يكون لدينا بعض الحجج المستقلة حول مدى سهولة أو صعوبة نشوء الحياة على كوكب ما ،قبل أن نصبح قادرين
حتى على اإلجابة عن السؤال عن عدد الكواكب األخرى التي توجد فيها حياة في الكون.

لكن ذلك ليس السؤال الذي انطلقنا به .فسؤالنا كان ،ما هو مقدار الحظ الذي ُيسمح لنا بافتراضه في نظرية أصل الحياة
قلت بأن اإلجابة تعتمد على ما إذا كانت الحياة قد نشأت مرة واحدة فقط ،أو عدة مرات .لنبدأ بإعطاء
على كوكب األرض؟ ُ
اسم لالحتمالية ،مهما كانت منخفضة ،بأن حياة من نوع معين سوف تنشأ على أي كوكب معين بشكل عشوائي .لنسمي هذا

الرقم احتمالية التولد العفوي أو " "SGPاختصا اًر .إن الـ  SGPهي ما سوف نصل إليه إذا جلسنا مع كتب الكيمياء ،أو أشعلنا
ش اررة عبر خليط معقول من الغازات الجوية في مختبرنا ،وحسابنا احتمال قفز الجزيئات الناسخة إلى الوجود عفوياً في جو

كوكبي نموذجي .لنقل أن أفضل تخميناتنا حول الـ  SGPهو رقم صغير جداً جداً ،لنقل واحد على بليون .من الواضح أن
احتماالً صغي اًر كهذا لدرجة أنه ليس لدينا أدنى فرصة في تكرار حدث إعجازي ومحظوظ بشكل رائع كأصل الحياة في تجاربنا
المخبرية .ومع ذلك إذا افترضنا كما يحق لنا تماماً أن نفترض من أجل النقاش أن الحياة قد نشأت مرة واحدة فقط في الكون،
فبالتالي يُسمح لنا بافتراض مقدار كبير من الحظ في نظرية ،ألن هناك عدد كبير من الكواكب في الكون حيث يمكن أن تكون
الحياة قد نشأت عليهم .إذا كان األمر -كما تشير إحدى التقديرات -أن هناك  100بليون بليون كوكب ،فهذا أكبر بـ 100

سيسمح لنا بافتراضه،
بليون مرة من الـ  SGPالمنخفض جداً الذي افترضناه .إلنهاء هذه الحجة ،القدر األقصى من الحظ الذي ُ
قبل أن نرفض نظرية معينة حول أصل الحياة ،له احتمال قدره واحد على  ،Nحيث  Nهو عدد الكواكب المالئمة في الكون.
هناك الكثير مما تخفيه كلمة "المالئمة" ،لكن دعنا نضع حداً أعلى يبلغ  1على  100بليون بليون كقدر أقصى من الحظ الذي
تسمح لنا هذه الحجة بافتراضه.

فكر فيما يعنيه هذا .نذهب إلى كيميائي ونقول :أخرج دفاترك وآلتك الحاسبة؛ اجعل قلمك وذكائك حاداً؛ امأل رأسك بالصيغ
وقواريرك بالميثان واألمونيا وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وجميع الغازات األخرى التي ُيتوقع أن يكون يحتويها كوكب بدائي

ال توجد فيه حياة؛ اطبخهم جميعا معاً؛ ممر ضربات برق عبر األجواء المحاكية هذه ،وضربات إلهام عبر عقلك؛ استخدم

جميع أساليبك الذكية ككيميائي ،وأعطنا أفضل تقدير لديك ككيميائي باحتمال قيام كوكب نموذجي عفوياً بتوليد جزيء ناسخ
لنفسه .أو لنقم بصياغة األمر بطريقة مختلفة ،كم من الوقت سننتظره قبل أن تنتج أحداث كيميائية عشوائية على الكوكب،

اختالطات ح اررية عشوائية للذرات والجزيئات ،جزيئاً ناسخاً لنفسه؟
ال يعلم الكيميائيون اإلجابة على هذا السؤال .أغلب الكيميائيين المعاصرين سيقولون على األرجح أننا يجب أن ننتظر لوقت

طويل على مقاييس الحياة البشرية ،لكن لعله ليس وقتاً طويالً جداً بمقاييس الزمن الكوني .يقترح التاريخ األحفوري لألرض ،أنه
لدينا حوالي بليون سنة " -دهر" واحد ،الستخدام تعريف حديث مناسب  -لنلعب به ،ألن هذا تقريباً هو الوقت الذي انقضى
بين نشوء األرض قبل حوالي  4.5بليون سنة وعصر الكائنات الحية األحفورية األولى .لكن الهدف من حجة "أعداد الكواكب"
خاصتنا هو أنه ،حتى لو قال الكيميائي إنه يتوجب علينا انتظار "معجزة" ،فعلينا أن ننتظر بليون بليون سنة  -زمن أطول

بكثير من عمر الكون ،ال يزال بإمكاننا تقبل هذا الحكم برباطة جأش .على األرجح يوجد أكثر من بليون بليون كوكب متاح في
الكون .إذا استمر كل منهم بالوجود لفترة تساوي عمر األرض ،هذا يعطينا حوالي بليون بليون بليون سنة لنعلب بها .هذا سوف
يفي بالغرض بشكل جميل! تتم ترجمة المعجزة إلى سياسة عملية بمجموع جداء.
هناك افتراض مخفي في هذه الحجة .حسناً ،في الواقع هناك العديد من االفتراضات ،لكن هناك افتراض واحد مخصوص

أريد الحديث عنه .وهو أن ،حالما تنشأ الحياة (أي الناسخات واالصطفاء التراكمي) بأي شكل ،فهي سوف تتقدم دائماً إلى

ذكاء كافياً لكي تتكهن حول أصولها .إذا لم يكن األمر كذلك ،فتقديرنا عن كمية الحظ التي
النقطة التي تتطور فيها مخلوقاتها ً
ُيسمح لنا بافتراضها يجب أن تخفض بما يتوافق مع ذلك .لنكون أكثر دقة ،إن أقصى احتماالت ضد أصل الحياة على أي

كوكب واحد والذي ُيسمح لنظرياتنا بافتراضه ،هو عدد الكواكب المتاحة في الكون مقسومة على االحتماالت بأن الحياة ،بمجرد
ذكاء كافياً للتكهن حول أصولها.
أن تبدأ ،ستطور ً

"ذكاء كافي ًا للتكهن حول أصولها" هو متغير ذو صلة .لتفهم لماذا هو كذلك ،فكر
قد يبدو من الغريب بعض الشيء أن
ً
بافتراض بديل .افترض أن نشوء الحياة كان حدثاً محتمالً جداً ،لكن التطور الالحق للذكاء كان ضئيل االحتمال جداً ،ويتطلب
ضربة حظ هائلة .افترض أن نشوء الذكاء كان ضئيل االحتمال جداً لدرجة أن حصل فقط على كوكب واحد فقط في الكون،

على الرغم من أن الحياة قد بدأت على العديد من الكواكب .إذاً ،وبما أننا على علم بأننا أذكياء بما يكفي لمناقشة السؤال ،فإننا
نعلم أنه ال بد أن تكون األرض ذلك الكوكب الوحيد .اآلن افترض أن نشوء الحياة ونشوء الذكاء بما أن الحياة موجودة ،فإن

كالهما حدثين ضئيلي االحتمال جداً .فإذاً إن احتمالية أن يتمتع أي كوكب واحد ،مثل األرض ،بضربتي الحظ هو نتيجة
االحتمالين المنخفضين ،وهذا احتمال أصغر بكثير منهما.

يبدو األمر كما لو أنه في نظريتنا عن كيفية وجودناُ ،يسمح لنا بافتراض حصة معينة من الحظ .تحتوي هذه الحصة ،كحد
أقصى ،على عدد الكواكب المؤهلة في الكون .بالنظر إلى حصتنا من الحظ ،يمكننا "إنفاقها" كسلعة محدودة خالل تفسيرنا
ٍ
عندئذ ُيسمح
لوجودنا .إذا استخدمنا تقريباً كل حصتنا من الحظ في نظريتنا حول كيفية بدء الحياة على كوكب في المقام األول،
لنا بافتراض القليل فقط من الحظ في أجزاء الحقة من نظريتنا ،على سبيل المثال ،التطور التراكمي للعقول والذكاء .إذا لم
نستخدم كل حصتنا من الحظ في نظريتنا عن أصل الحياة ،فقد تبقى لدينا ما يكفي لكي ننفقه على نظرياتنا عن التطور
الالحق ،بعد أن يبدأ االصطفاء التراكمي .إذا كنا نريد استخدام معظم حصتنا من الحظ في نظريتنا عن أصل الذكاء ،فلن نترك

الكثير لننفقه على نظريتنا عن أصل الحياة :يجب أن نأتي بنظرية تجعل أصل الحياة ال مفر منه تقريباً .بدالً من ذلك ،إذا لم
نكن بحاجة إلى حظنا الكامل في هاتين المرحلتين من نظريتنا ،فيمكننا في الواقع استخدام الفائض الفتراض الحياة في مكان

آخر من الكون.

شعور الشخصي هو أنه حالما يبدأ االصطفاء التراكمي بشكل مناسب ،نحتاج إلى افتراض كمية صغيرة نسبياً فقط من الحظ
في التطور الالحق للحياة والذكاء .يبدو لي أن االصطفاء التراكمي حالما يبدأ ،قوي بما يكفي ليجعل تطور الذكاء محتمالً ما لم

يكن محتماً .هذا يعني أنه يمكننا إن أردنا ،أن ننفق كل حصتنا من الحظ في االفتراض في رمية واحدة كبيرة ،في نظريتنا عن
نشوء الحياة على كوكب .لذا يجب أن يكون لدينا تحت تصرفنا ،احتماالت تبلغ واحد على  100بليون بليون كحد أعلى (أو 1
على أياً كان عدد الكواكب التي نظن أنها موجودة) لننفقها على نظريتنا عن أصل الحياة .هذا هو الحد األقصى من الحظ الذي

ُيسمح لنا بافتراضه في نظريتنا .افترض أننا نريد أن نقترح على سبيل المثال ،أن الحياة بدأت عندما صادف أن دخل كل من
الحمض النووي الصبغي وآلته الناسخة المبنية من البروتين عفوياً إلى حيز الوجود .يمكننا السماح ألنفسنا برفاهية نظرية ُمترفة
كهذه ،بشرط أن تكون االحتماالت ضد حصول هذه الصدفة على كوكب ال تتجاوز  100بليون بليون إلى واحد.
قد يبدو هذا السماح كبي اًر .هو على األرجح كافي لكي يتسع للنشوء العفوي للـحمض النووي الصبغي أو الحمض النووي

الريبوزي .لكنه ليس كافياً أبداً لكي يمكننا من االستغناء عن االصطفاء التراكمي برمته .االحتماالت ضد تجميع جسم جيد
التصميم يطير بمهارة كطائر السمامة ،أو يسبح بمهارة الدولفين ،أو يرى مثل الصقر ،في ضربة واحدة من الحظ  -االصطفاء
أحادي الخطوة  -هي أكبر بكثير من عدد الذرات في الكون ،ناهيك عن عدد الكواكب! ال ،من المؤكد أننا سنكون بحاجة إلى
كمية ضخمة من االصطفاء التراكمي في تفسيراتنا للحياة.
ولكن على الرغم من أنه يحق لنا ،في نظريتنا عن أصل الحياة ،أن ننفق حداً أقصى من حصة الحظ ،والتي قد تصل إلى
 100بليون بليون مقابل واحد ،فإن حدسي هو أننا لن نحتاج إلى أكثر من جزء صغير من تلك الحصة .يمكن أن يكون أصل
الحياة على كوكب بالفعل حدثاً غير محتمل جداً وفقاً لمعاييرنا اليومية ،أو وفقاً لمعايير مختبر الكيمياء ،وأن يكون مع ذلك
محتمالً بدرجة كافية لكي يحدث ،ليس مرة واحدة فقط بل عدة مرات ،في جميع أنحاء الكون .يمكننا النظر إلى الحجة

االحصائية حول أعداد الكواكب كحجة وملجأ أخير .في نهاية الفصل ،سأطرح نقطة مفارقة مفادها أن النظرية التي نبحث عنها

قد تحتاج بالفعل إلى أن تبدو غير محتملة ،إعجازية حتى ،لحكمنا الشخصي (بسبب الطريقة التي ُبني بها حكمنا الشخصي).
وم ع ذلك ،ال يزال من المنطقي بالنسبة لنا أن نبدأ بالبحث عن تلك النظرية عن أصل الحياة بأقل درجة من عدم االحتمال .إذا
كانت نظرية أن الـحمض النووي الصبغي وآلته الناسخة قد نشآ بشكل عفوي ،ضئيل االحتمال لدرجة أنها ُتلزمنا بافتراض أن
الحياة نادرة جداً في الكون ،وأنها قد تكون حتى فريدة للكرة األرضية ،فإن ملجأنا األول سيكون محاولة العثور على نظرية أكثر
احتماالً .لذا ،هل يمكننا أن نأتي بأي تخمينات حول طرق محتملة نسبياً والتي قد يكون االصطفاء التراكمي قد بدأ بها؟

تحتوي كلمة "التكهن" على إشارات تحقير ،ولكن هذه اإلشارات ال داعي لها هنا .ال يمكننا أن نأمل في شيء أكثر من
التكهنات عندما وقعت األحداث التي نتحدث عنها قبل أربعة باليين سنة ،وحدثت عالوة على ذلك ،في عالم ال بد أنه كان

مختلفاً تماماً عن الذي نعرفه اليوم .على سبيل المثال ،كان من المؤكد أنه ال يوجد أوكسجين مجاني في الجو .على الرغم من
أن كيمياء العالم ربما تكون قد تغيرت ،إال أن قوانين الكيمياء لم تتغير (لهذا السبب يطلق عليها قوانين) ،ويعرف الكيميائيون

الحديثون بما يكفي عن تلك القوانين إلجراء بعض التكهنات المبينة على معلومات كافية ،تكهنات يجب أن تجتاز اختبارات

صارمة المعقولية تفرضها القوانين .ال يمكنك مجرد التكهن بشكل متهور وبصورة غير مسؤولة ،مما يتيح لخيالك أن يتجاوز كل

حد على غرار حلول خيال الفضاء غير المرضية مثل "السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء" و"االنحناءات الزمنية" و"محركات
االحتمالية غير المحدودة" .من بين جميع التكهنات المحتملة حول أصل الحياة ،فإن معظمها يفسد قوانين الكيمياء ويمكن

استبعاده ،حتى لو استفدنا بشكل كامل من حجتنا اإلحصائية االحتياطية حول أعداد الكواكب .لذلك فإن التكهنات االنتقائية

الدقيقة هي تمرين بناء .ولكن عليك أن تكون كيميائياً للقيام بذلك.

أنا عالم أحياء ولست كيميائياً ،ويجب أن أعتمد على الكيميائيين للحصول على مجموعهم بشكل صحيح .يفضل الكيميائيون
المختلفون نظريات مختلفة ،وليس هناك نقص في عدد النظريات .من الممكن أن أضع كل هذه النظريات أمامك بشكل غير

متحيز .ذلك سيكون التصرف الصحيح في كتاب مدرسي لطالب .لكن هذا ليس كتاباً مدرسياً لطالب .الفكرة األساسية لكتاب
صانع الساعات األعمى هي أننا لسنا بحاجة الفتراض مصمم لكي نفهم الحياة ،أو أي شيء آخر في الكون .ما يهمنا هنا هو

نوع الحل الذي يجب إيجاده ،بسبب نوع المشكلة التي تواجهنا .أعتقد أن هذا ُيفسر بأفضل طريقة ،ليس من خالل النظر إلى
العديد من النظريات المعينة ،ولكن من خالل النظر إلى واحدة كمثال على كيف يمكن حل المشكلة األساسية  -أي كيف بدأ
االصطفاء التراكمي.

اآلن ،أي نظرية على اختيارها كعينتي المختارة؟ تعطي معظم الكتب المدرسية أهمية أكبر لعائلة النظريات القائمة على

"الحساء البدائي" العضوي .يبدو من المحتمل أن يكون جو األرض قبل مجيء الحياة مثل جو الكواكب األخرى التي ال تزال

بال حياة .لم يكن هناك أوكسجين ،والكثير من الهيدروجين والماء ،وثاني أكسيد الكربون ،ومن المحتمل جداً وجود بعض
األمونيا والميثان وغيرها من الغازات العضوية البسيطة .يعرف الكيميائيون أن المناخات الخالية من األكسجين مثل هذه تميل
إلى تعزيز التصنيع العفوي للمركبات العضوية .لقد قاموا بإعادة بناء مصغر للظروف على األرض في مرحلتها المبكرة ضمن

قوارير .لقد مروا من خالل قوارير ش اررات كهربائية تحاكي البرق ،وضوء فوق بنفسجي ،والذي كان سيكون أقوى بكثير قبل أن

تحتوي األرض على طبقة األوزون التي تحميها من أشعة الشمس .كانت نتائج هذه التجارب مثيرة .الجزيئات العضوية ،بعضها

من األنواع العامة نفسها التي توجد عادة فقط في الكائنات الحية ،قد جمعت نفسها عفوياً في هذه القوارير .لم يظهر الـحمض
النووي الصبغي وال الحمض النووي الريبوزي ،ولكن أحجار بناء هذه الجزيئات الكبيرة ،التي تسمى البيور ينات)purines( 73

والبيريميدين
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( ،)pyrimidinesقد ظهرت .وكذلك ظهرت األحجار األساسية للبروتينات واألحماض األمينية .الرابط المفقود

لهذه الفئة من النظريات ال يزال أصل النسخ .لم تتحد وحدات البناء لتشكيل سلسلة ناسخة لنفسها مثل الحمض النووي

الريبوزي .ربما في يوم من األيام سوف تظهر.
لكن في أي حالة ،فإن نظرية الحساء البدائي العضوي ليست هي النظرية التي اخترتها لتوضيح نوع الحل الذي يجب أن

نبحث عنه .لقد قمت باختيارها في كتابي األول ،الجين األناني ،لذا فكرت بأنني هنا سوف أعطي مجاالً لنظرية أقل شيوعاً
(على الرغم من أنها بدأت مؤخ اًر تكتسب أرضية علمية) ،والتي يبدو لي أنها تملك فرصة مقبولة في أن تكون صحيحة .جرأتها
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هو مركب أبيض متبلر ،وهو أحد األسس اآلزوتية التي تدخل في تركيب المواد الوراثية في الخلية باالشتراك مع البيريميدين ،ويتكون البورين من

حلقتين آرومتين مختلفتين متصلتين في التركيب البنائي.
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هو عبارة عن قاعدة عضوية متبلمرة يكون أحد الوحدات األساسية لبناء الـ  DNAوالـ  RNAوهو عبارة عن نظام سداسي ذو حلقة واحدة يحوي

ذرتي نتروجين.

جذابة ،وهي توضح جيداً الخصائص التي يجب أن تمتلكها أي نظرية مرضية ألصل الحياة .إنها نظرية "المعدن الال عضوي"
لعالم الكيمياء غراهام كيرنز سميث من غالسكو ،والتي اقترحها ألول مرة منذ  20عاماً (منذ صدور الكتاب ألول مرة) ،وقام
منذ ذلك الوقت بتطويرها وتفصيلها في ثالثة كتب ،آخرها األدلة السبعة على أصل الحياة ،الذي يعامل أصل الحياة على أنه
لغز يحتاج إلى حل من حلول شيرلوك هولمز.

رؤية كيرنز سميث آللة الـحمض النووي الصبغي/البروتين هي أنها على األرجح دخلت إلى حيز الوجود مؤخ اًر نسبياً ،ربما

بناء على
مؤخ اًر بما يصل إلى ثالثة باليين سنة مضت .قبل ذلك ،كان هناك العديد من األجيال من االصطفاء التراكميً ،
بعض الكينونات الناسخة المختلفة تماماً .بمجرد أن أصبح الـحمض النووي الصبغي موجوداً ،أثبت أنه أكثر فاعلية بكثير
كناسخ ،وأكثر فاعلية في آثاره على النسخ الخاص به ،حتى أن نظام النسخ األصلي الذي ولده تمت إزالته ونسيانه .ووفقاً لهذا
الرأي ،فإن آلة الـحمض النووي الصبغي الحديثة ،هي شيء الحق ،ومغتصبة حديثاً لدور الناسخ األساسي ،بعد أن تولت هذا
الدور من أداة نسخ مبكرة وأكثر بدائية .ربما كانت هناك سلسلة كاملة من عمليات االغتصاب هذه ،ولكن يجب أن تكون عملية

"اصطفاء أحادي الخطوة".
النسخ األصلية بسيطة بما فيه الكفاية لكي تكون قد وجدت من خالل ما أسميته
ً

يقوم الكيميائيون بتقسيم علمهم إلى فرعين رئيسين ،العضوي والال عضوي .الكيمياء العضوية هي كيمياء ذا عنصر واحد

محدد ،الكربون .الكيمياء الال عضوية هي كل ما تبقى .الكربون مهم ويستحق أن يكون له فرعه الخاص به من الكيمياء ،وذلك
جزئياً ألن كيمياء الحياة هي كلها كيمياء الكربون ،وجزئياً ألن هذه الصفات نفسها التي تجعل من كيمياء الكربون مناسباً للحياة
وتجعله أيضاً مناسب ًة للعمليات الصناعية ،مثل تلك الخاصة بصناعة البالستيك .الخاصية الجوهرية التي تجعل ذرات الكربون

مناسبة لهذه الدرجة للحياة وللمواد الصناعية ،هي أنها تجتمع سوية لتشكيل ذخيرة ال حدود لها من أنواع مختلفة من جزيئات

كبيرة جداً .يحتوي عنصر آخر على بعض هذه الخصائص هو السيليكون .على الرغم من أن كيمياء الحياة الحديثة المرتبطة
باألرض هي كيمياء الكربون ،فقد ال يكون هذا صحيحاً في جميع أنحاء الكون ،وقد ال يكون دائماً صحيحاً على هذه األرض.
يعتقد كيرنز سميث أن الحياة األصلية على هذا الكوكب كانت تستند إلى بلورات غير عضوية ذاتية التكرار مثل السيليكات .إذا

كان هذا صحيحاً ،فيجب أن تكون الناسخات العضوية ،وفي النهاية الـحمض النووي الصبغي ،قد استولت على هذا الدور أو
اغتصباه.

وهو يقدم بعض الحجج حول المعقولية العامة لفكرة "االستيالء" هذه .فعلى سبيل المثال ،قوس الحجارة هو هيكل مستقر
قادر على الوقوف لسنوات عديدة حتى لو لم يكن هناك اسمنت لربطه .إن بناء بنية معقدة عبر التطور يشبه محاولة بناء قوس

بدون رماح إذا سمح لك بلمس حجر واحد فقط في كل مرة .فكر في المهمة بسذاجة ،حيث ال يمكن القيام بها .سيقف القوس
حالما ُيوضع الحجر األخير في مكانه ،لكن المراحل الوسيطة غير مستقرة .مع ذلك ،من السهل جداً بناء القوس ،إذا سمح لك
بطرح الحجارة باإلضافة إلى إضافتها .ابدأ ببناء كومة صلبة من الحجارة ،ثم قم ببناء القوس على قمة هذا األساس الصلب.

بعد ذلك ،عندما يكون كل القوس في موضعه ،بما في ذلك حجر الزاوية في األعلى ،قم بإزالة الحجارة الداعمة بعناية ،وبقدر
قليل من الحظ ،سيظل القوس قائماً .يبقى ستونهنج )Stonehenge( 75غير مفهوم حتى ندرك أن البنائين استخدموا نوعاً من
السقاالت ،أو ربما ساللم من األرض ،لم تعد موجودة .يمكننا أن نرى فقط المنتج النهائي ،وعلينا أن نستنتج السقاالت المختفية.

وبالمثل ،فإن الـحمض النووي الصبغي وا لبروتين هما ركنان من أركان القوس المستقر واألنيق ،اللذان يستمران بمجرد وجود
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مجموعة دائرية من أحجار كبيرة قائمة محاطة بتل ترابي دائري موجودة في بريطانيا.

جميع أجزائه في وقت واحد .من الصعب تخيل أنها ناشئة عن أي عملية خطوة بخطوة ما لم تختف بعض السقاالت السابقة
تماماً .يجب بناء هذه السقاالت نفسها من خالل شكل سابق من االصطفاء التراكمي ،الذي ال يمكننا إال أن نخمن طبيعته.
ن
بناء نسخ الكيانات تملك سلطة على مستقبلها.
ولكن يجب أن يكو قد تم ً
تخمين كيرنز سميث هو أن الناسخة األصلية كانت بلورات لمواد غير عضوية ،مثل تلك الموجودة في الطين والوحل.
البلورة هي مجرد مجموعة كبيرة منتظمة االصطفاف من الذ ارت أو الجزيئات في الحالة الصلبة .بسبب الخصائص التي يمكن
أن نفكر فيها والمتعلقة ب “شكلها" ،تميل الذرات والجزيئات الصغيرة بشكل طبيعي إلى تجميع نفسها بطريقة ثابتة ومنظمة.

يبدو األمر كما لو أنهم "يرغبون" في االندماج معاً بطريقة معينة ،لكن هذا الوهم هو مجرد نتيجة غير مقصودة لخصائصهم.
طريقتهم "المفضلة" في االندماج معا تشكل البلورة بأكملها .وهذا يعني أيضاً أنه حتى في بلورة كبيرة مثل الماسة ،فإن أي جزء

من البلورة هو بالضبط مثل أي جزء آخر ،باستثناء الحاالت التي يوجد بها عيوب .إذا تمكنا من تقليص أنفسنا إلى المقياس
الذري ،فسنرى صفوفاً ال نهاية لها تقريباً من الذرات ،وتمتد إلى األفق بخطوط مستقيمة  -معارض من التكرار الهندسي.

بما أن التكرار هو ما يهمنا ،فإن أول شيء يجب أن نعرفه هو ،هل تستطيع البلورات تكرار بنيتها؟ تتكون البلورات من عدد

ال يحصى من طبقات الذرات (أو ما يعادلها) ،وكل طبقة تبنى على الطبقة أدناها .تطفو الذرات (أو األيونات؛ الفرق الذي ال

يهمنا) حولها بحرية ،ولكن إذا صادفتها بلورة ،فإنها تميل إلى االندماج في موضعها على سطح البلورة .يحتوي محلول الملح
الشائع على أيونات الصوديوم وأيونات الكلوريد التي تتجول بطريقة فوضوية إلى حد ما .بلورة من الملح الشائع عبارة عن
مجموعة معبأة ومنظمة من أيونات الصوديوم تتناوب مع أيونات الكلوريد في زوايا قائمة مع بعضها البعض .عندما تصطدم

األيونات العائمة في الماء بالسطح الصلب للبلورة ،فإنها تميل إلى االلتصاق .كما أنها تلتصق في األماكن المناسبة إلحداث

طبقة جديدة تضاف إلى البلورة تماماً مثل الطبقة أدناها .لذلك بمجرد أن تبدأ البلورة فإنها تنمو ،بحيث تكون كل طبقة هي نفس
الطبقة الموجودة أدناها.

في بعض األحيان تبدأ البلورات بشكل عفوي في التشكل في محلول .في أوقات أخرى ،يجب أن يتم "زرعها" ،إما عن طريق

جزيئات الغبار أو البلورات الصغيرة التي تسقط من مكان آخر .يدعونا كيرنز سميث ألداء التجربة التالية .قم بحل كمية كبيرة
من مثبت المصور "وسلفات الصوديوم" في ماء ساخن جداً .ثم دع المحلول يبرد ،مع الحرص على عدم ترك أي غبار يسقط.
المحلول اآلن "مفرط التشبع" ،جاهز وينتظر أن يصنع بلورات ،ولكن مع عدم وجود بلورات بذرية لبدء العملية .أنا أقتبس من

كتاب كيرنز سميث األدلة السبعة على أصل الحياة:

أزل الغطاء بعناية من الدورق ،وقم بإسقاط قطعة صغيرة جداً من بلورة "ثيوسلفات الصوديوم" على سطح المحلول ،وشاهد مندهشاً ما سيحدث .تنمو بلورتك

بوضوح :إنها تنفصل من وقت آلخر وتنمو القطع أيضاً ...قريباً ،يصبح دورقك مليئاً ببلورات يبلغ طولها عدة سنتيمترات .ثم بعد بضع دقائق يتوقف كل شيء.
لقد فقد المحلول السحري قوته  -على الرغم من أنك إذا كنت تريد أداءاً آخر ،فعليك فقط إعادة تسخين الدورق وإعادة تبريده ...أن يكون مفرط التشبع يعني أن

يكون هناك أشياء منحلة أكثر مما يجب أن يكون ...المحلول البارد المفرط التشبع ال يعرف حرفياً ما الذي يجب فعله فعل .كان ال بد من "إخباره" بإضافة قطعة
من الكريستال تحتوي بالفعل على وحداتها (باليين وباليين منها) معبأة معاً بالطريقة التي تتميز بها بلورات "ثيوسلفات الصوديوم" .كان ال بد من زراعة المحلول.

بعض المواد الكيميائية لديها القدرة على التبلور بطريقتين بديلتين .الجرافيت والماس ،على سبيل المثال ،كالهما بلورات من

الكربون النقي .ذراتهم متطابقة .تختلف هاتان المادتان عن بعضهما البعض فقط في النموذج الهندسي الذي تمتلئ به ذرات
الكربون .في الماس ،يتم تعبئة ذرات الكربون بنمط رباعي السطوح وهو مستقر للغاية .هذا هو السبب في أن الماس صلب

للغاية .في الجرافيت ،يتم ترتيب ذرات الكربون في شكل سداسي مسطح موزعة فوق بعضها البعض .الترابط بين الطبقات

ضعيف ،وبالتالي ينزلق فوق بعضها ،ولهذا السبب يعطي الجرافيت شعو اًر بأنه زلق ويستخدم كمواد تشحيم .لسوء الحظ ،ال
يمكنك بلورة األلماس من محلول عن طريق زرعها ،كما تفعل مع ثيوسلفات الصوديوم .إذا استطعت ،فستكون غنياً؛ ال بعد
التفكير لن تكون غنياً ،ألن أي غبي يمكن أن يفعل الشيء نفسه.

لنفترض اآلن أن لدينا محلول مفرط التشبع لمادة ما ،تواق ًة مثل ثيوسلفات الصوديوم ألن تتبلور خارج ًة من محلولها ،ومثل
الكربون حيث أنها قادرة على التبلور بأي من طريقتين .قد تكون إحدى الطرق مثل الجرافيت ،حيث يتم ترتيب الذرات في

طبقات ،مما يؤدي إلى بلورات مسطحة صغيرة؛ في حين أن الطريقة األخرى تعطي بلورات مكتنزة على شكل الماس .نحن
اآلن نسقط في وقت واحد في محلولنا المفرط التشبع بلورة مسطحة صغيرة وكريستالة صغيرة مكتنزة .يمكننا وصف ما يمكن أن

يحدث في توسع عن وصف كيرنز سميث لتجربته الخاصة بثيوسلفات الصوديوم .تشاهد مندهشاً ما سيحدث .تنمو بلوراتيك

االثنتين بوضوح :إنها تنفصل من وقت آلخر وتنمو القطع أيضاً .تؤدي البلورات المسطحة إلى ظهور تعداد سكاني من

البلورات المسطحة .تؤدي البلورات مكتنزة إلى ظهور تعداد سكاني من البلورات المكتنزة .إذا كان هناك أي ميل لنمو نوع من

البلورات وانقسامها بسرعة أكبر من األخرى ،فسوف يكون لدينا نوع بسيط من االصطفاء الطبيعي .لكن العملية ال تزال تفتقر

إلى عنصر حيوي من أجل إحداث تغيير تطوري .هذا المكون هو االختالف الوراثي ،أو شيء معادل له .بدالً من نوعين فقط
من البلورة ،يجب أن يكون هناك مجموعة كاملة من المتغيرات البسيطة التي تشكل سالالت من نفس الشكل ،وفي بعض
األحيان "تطفر" إلنتاج أشكال جديدة .هل تحتوي البلورات الحقيقية على شيء يقابل الطفرة الوراثية؟

الطين والوحل والصخور مصنوعة من بلورات صغيرة .هي وفيرة على األرض وربما كانت دائم ًا كذلك .عندما تنظر إلى
سطح بعض أنواع الطين والمعادن األخرى باستخدام مجهر إلكتروني ماسح ،فإنك ترى مشهداً رائعاً وجميالً .تنمو البلورات
كصفوف من الزهور أو الصبار ،حدائق من بتالت الورد الال العضوية ،لوالب صغيرة مثل المقاطع العرضية للنباتات النضرة،

اوية معّقدة مطوية كما لو كانت في أوريغامي بلوري مصغر ،ناميات ملتفة كقوالب دودية أو
وأنابيب أورغن منتصبة ،وأشكال ز ّ
علبة معجون أسنان معصورة .تصبح األنماط المرتبة أكثر لفتاً للنظر عند مستويات تكبير أكبر .على المستويات التي تعرض

الموضع الفعلي للذرات ،نرى أن سطح البلورة يتمتع بكامل انتظام قطعة منسوجة آلياً من خيوط التويد
ولكن  -وهنا النقطة الحيوية  -هناك عيوب .يمكن أن يكون هناك رقعة ،مماثلة للباقي ،في منتصف مساحة متعرجة ،حيث
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( )tweedالمتعرجة.

تكون ملتوية بزاوية مختلفة بحيث تنطلق "الحياكة" في اتجاه آخر .أو قد يكمن النسج في نفس االتجاه ،لكن كل صف قد
"انزلق" نصف صف إلى جانب واحد .تقريباً كل البلورات التي تحدث بشكل طبيعي لها عيوب .وبمجرد ظهور عيب ،يميل إلى
أن يتم نسخه فيما تثبت الطبقات الالحقة من الكريستال فوقها.

يمكن أن تحدث العيوب في أي مكان على سطح البلورة .إذا كنت ترغب في التفكير في القدرة على تخزين المعلومات (أنا
أرغب في ذلك) ،يمكنك أن تتخيل العدد الهائل من أنماط مختلفة من العيوب التي يمكن أن تنشأ على سطح البلورة .يمكن

إجراء جميع تلك الحسابات المتعلقة بتعبئة العهد الجديد في الحمض النووي الصبغي لجرثوم واحد بنفس القدر المثير لإلعجاب

بالنسبة ألي بلورة تقريباً .ما يمتلكه الحمض النووي الصبغي وال تمتلكه البلورات الطبيعية هو وسيلة يمكن من خاللها قراءة
معلوماتها .إذا تركنا مشكلة القراءة جانباً ،فيمكنك بسهولة وضع رمز اعتباطي تشير فيه العيوب في التركيب الذري للكريستال
ألرقام ثنائية .يمكنك بعد ذلك وضع العديد من نسخ العهد الجديد في بلورة معدنية بحجم رأس الدبوس .على نطاق أوسع ،هذا
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نسيج صوفي خام غير مكتمل لين الملمس والبنية يشبه الشفيوت أو النسيج الصوفي ولكن منسوج بشكل أوثق.

هو األساس الذي يتم به تخزين معلومات الموسيقى على سطح قرص ليزري ("مضغوط") .يتم تحويل العالمات الموسيقية عن
طريق الكمبيوتر ،إلى أرقام ثنائية .يتم استخدام الليزر لحفر نمط من العيوب الصغيرة في السطح األملس الزجاجي للقرص .كل

ثقب صغير محفور يتوافق مع الرقم الثنائي ( 1أو  ،0الملصقات اعتباطية) .عندما تقوم بتشغيل القرص ،يقوم شعاع ليزر آخر
بقراءة نمط العيوب ،ويقوم جهاز كمبيوتر متعدد األغراض مدمج في المشغل بتحويل األرقام الثنائية إلى اهت اززات صوتية ،والتي
يتم تضخيمها حتى تتمكن من سماعها.

على الرغم من أن أقراص الليزر تستخدم اليوم بشكل أساسي في الموسيقى ،إال أنه يمكنك وضع الموسوعة البريطانية

بأكملها على واحد منها ،ثم قراءتها باستخدام تقنية الليزر نفسها .العيوب في البلورات على المستوى الذري أصغر بكثير من
الحفر المحفورة على سطح القرص الليزرية ،لذلك يمكن للبلورات أن تحزم المزيد من المعلومات في منطقة معينة .في الواقع،

إن جزيئات الـحمض النووي الصبغي التي أثارت إعجابنا بالفعل قدرتها على تخزين المعلومات ،هي شيء قريب من البلورات

ذاتها .على الرغم من أن بلورات الطين يمكنها نظرياً تخزين نفس الكميات الضخمة من المعلومات التي يمكن أن يقوم بتخزينها
الـحمض النووي الصبغي أو األقراص الليزرية ،فال أحد يشير إلى أنها فعلت ذلك من قبل .يتمثل دور الطين والبلورات المعدنية

األخرى في النظرية في القيام بدور النسخات األصلية "منخفضة التكنولوجيا" ،تلك التي تم استبدالها في النهاية بـالحمض النووي
الصبغي عالي التقنية .تتشكل تلقائياً في مياه كوكبنا بدون "اآللة" المعقدة التي يحتاجها الـحمض النووي الصبغي؛ وتطور عيوب ًا

عفوية ،يمكن تكرار بعضها في طبقات الحقة من البلورة .إذا انفصلت شظايا من الكريستال المعيب بشكل مناسب في وقت
الحق ،فيمكننا أن نتخيلها بمثابة "بذور" لبلورات جديدة ،كل منها "يرث" نمط عيوب "الوالدين".
لذا ،لدينا صورة تخمينية للبلورات المعدنية على األرض البدائية والتي تظهر بعض خصائص التكرار والتضاعف والوراثة
والطفرة التي كانت ضرورية من أجل البدء في شكل من أشكال االصطفاء التراكمي .ال يزال هناك عنصر مفقود من "السلطة":
يجب أن تؤثر طبيعة الناسخات بطريقة ما على احتمالية نسخها .عندما كنا نتحدث عن الناسخات بشكل مجرد ،رأينا أن

"السلطة" قد تكون ببساطة خواص مباشرة للناسخ نفسه ،وهي خصائص جوهرية مثل "اللزوجة" .في هذا المستوى البدائي ،يبدو
اسم "السلطة" بالكاد مبر اًر .أنا أستخدمها فقط بسبب ما يمكن أن يصبح في المراحل الالحقة من التطور :سلطة ناب الثعبان،
على سبيل المثال ،في نشر (بعواقبه غير المباشرة على بقاء الثعابين) تشفير الـحمض النووي الصبغي لألنياب .سواء أكانت

أدوات الناسخات منخفضة التكنولوجيا األصلية عبارة عن بلورات معدنية أو أسالف مباشرة للـحمض النووي الصبغي نفسه ،فقد
نخمن أن "السلطة" التي مارسوها كانت مباشرة وبدائية ،مثل اللزوجة .أدوات القوة المتقدمة ،مثل أنياب الثعبان أو زهرة
األوركيد ،جاءت الحقاً جداً.
ماذا الذي قد تعنيه "السلطة" للطين؟ ما هي الخصائص العرضية للطين التي يمكن أن تؤثر على احتمال أن يتم نشره هو

نفس النوع من الطين ،في جميع أنحاء الريف؟ يتكون الطين من كتل بناء كيميائية مثل حامض السيليك واأليونات المعدنية،
والتي هي في محلول األنهار والجداول بعد أن تم حلها " -انسحلت بتعرضها للعوامل الطبيعية"  -من الصخور موجودة في

مكان أسبق من مجرى التيار .إذا كانت الظروف صحيحة ،فإنها تتبلور خارج المحلول مرة أخرى في اتجاه مجرى التيار،

مشكلة الطين( .في الواقع سيتفاجؤون ،فإن "التيار" ،في هذه الحالة ،من المرجح أن يعني تسرب المياه الجوفية وتقطيرها من
نهر مفتوح متسارع .ولكن من أجل البساطة ،سأستمر|في|استخدام|كلمة|التيار|العامة ).يعتمد السماح بتراكم نوع معين من

بلورات الطين أو عدم السماح بتراكمه ،من بين أشياء أخرى ،على معدل ونمط تدفق التيار .لكن رواسب الطين يمكن أن تؤثر

أيضاً على تدفق التيار .يفعل ذلك رواسب الطين عن غير قصد عن طريق تغيير مستوى وشكل وملمس األرض التي يتدفق

من خاللها الماء .فكر في نوع من الطين الذي يصدف فقط أن لديه خاصية إعادة تشكيل هيكل التربة بحيث يتسارع التدفق.

والنتيجة هي أن الطين المعني يتم غسله مرة أخرى .هذا النوع من الطين ،بحكم تعريفه ،ليس "ناجحاً" .طين آخر غير ناجح،
هو الطين الذي غير التدفق بطريقة يتم فيها تفضيل نوع آخر منافس من الطين.

نحن بالطبع ،ال نقترح أن الطين "يريد" أن يستمر في الوجود .دائماً ما نتحدث فقط عن العواقب العرضية ،واألحداث التي

تنشأ عن الخصائص التي يصدف أن الناسخات تمتلكها فحسب .فكر في نوع آخر من الطين بعد .يصدف أن هذا يبطء

التدفق بطريقة تعزز الترسيب المستقبلي لنوعه الخاص به من الطين .من الواضح أن هذا البديل الثاني سوف يصبح شائعاً،
ألنه يصدف أن يتالعب بالتيارات "لمصلحته" الخاصة به .سيكون هذا نوعاً "ناجحاً" من الطين .ولكن حتى اآلن نتعامل فقط
مع اصطفاء أحادي الخطوة .هل يمكن أن يبدأ شكل من أشكال االصطفاء التراكمي؟

لنتكهن قليالً بعد ،لنفترض أن نوعاً من الطين يحسن فرصه في أن يتم ترسيبه ،عن طريق سد مجاري الجداول المائية .هذه

نتيجة غير مقصودة لعيب هيكلي مميز في الطين .في أي تيار يوجد فيه هذا النوع من الطين ،تتشكل أحواض المياه الضحلة

الكبيرة الراكدة فوق السدود ،ويتم تحويل التدفق الرئيسي للمياه إلى مسار جديد .في هذه البرك الراكدة ،يتم وضع المزيد من
الطين من النوع نفسه .تنتشر سلسلة متتالية من هذه المسطحات الضحلة على طول أي تيار يصاب "بالعدوى" عن طريق زرع
بلورات من هذا النوع من الطين .اآلن ،ألن التدفق الرئيسي للتيار يتم تحويله ،خالل موسم الجفاف تميل البرك الضحلة إلى
الجفاف .يجف الطين ويتشقق بسبب أشعة الشمس ،وتتطاير الطبقات العليا كغبار .يرث كل جسيم من الغبار العيب الهيكلي
المميز للطين األصلي الذي أدى إلى السد ،الهيكل الذي أعطاه خصائصه السادة .بمشابهة األمر بالمعلومات الوراثية التي

تمطر على القناة من شجرة الصفصاف الخاصة بي ،يمكننا القول إن الغبار يحمل "تعليمات" حول كيفية سد الجداول والتسبب
في النهاية بالمزيد من الغبار .ينتشر الغبار بعيداً وفي كل األرجاء مع هبوب الريح ،وهناك فرصة جيدة ألن تهبط بعض
جزيئاته في مجرى آخر" ،غير مصاب" حتى اآلن ببذور هذا النوع من الطين الذي يصنع السدود .بمجرد إصابة النوع الصحيح

من الغبار ،يبدأ مجرى جديد في تشكيل بلورات الطين الصانع للسدود ،وتبدأ دورة الترسب والسد والتجفيف والتآكل بالكامل مرة
أخرى.
إن تسمية هذه دورة "حياة" ستكون بمثابة طرح سؤال مهم ،لكنها دورة من نوع ما ،وتتشارك مع دورات الحياة الحقيقية في

القدرة على بدء االصطفاء التراكمي .نظ اًر ألن المجاري مصابة "ببذور" غبار نقلتها الريح من الجداول األخرى ،فيمكننا ترتيب
التدفقات بترتيب "السلف" و"السليل" .وصل الطين الذي يسد مجاري المياه مشكالً بركاً في التيار  Bإلى هناك على شكل
بلورات غبار نقلتها الريح من التيار  .Aوفي النهاية ،سوف تجف برك التيار  Bوتصنع الغبار ،مما يصيب مجاري المياه  Fو

 .Pبإطار مصدر الطين الصانع للسدود ،يمكننا ترتيب التيارات في "أشجار عائلية" .يحتوي كل تيار مصاب على تيار "والد"،
وقد يحتوي على أكثر من تيار "ابن" .يشبه كل تيار جسم ،يتأثر "تطوره" "بجينات" بذور الغبار ،وهي جسد يعطي في النهاية
بذور غبار جديدة .يبدأ كل "جيل" في الدورة عندما تنفصل بلورات البذور عن التيار الرئيسي في شكل غبار .يتم نسخ التركيب

البلوري لكل جسيم من الغبار من الطين في التيار الرئيسي .ينقل هذا الهيكل البلوري إلى مجرى االبن ،حيث ينمو ويتكاثر ،ثم
يرسل "البذور" مرة أخرى.

يتم الحفاظ على بنية البلورات السلف نزوالً عبر األجيال ما لم يكن هناك خطأ عرضي في نمو البلورات ،وتغيير عرضي

في نمط توضع الذرات .ستقوم الطبقات الالحقة من نفس البلورة بنسخ العيب نفسه ،وإذا ما انكسرت البلورة إلى جزئين ،فسوف

تؤدي إلى مجموعة فرعية من البلورات المتغيرة .اآلن إذا كان التعديل يجعل البلورة إما أقل أو أكثر كفاءة في دورة
السد/التجفيف/التآكل ،فإن هذا سيؤثر على عدد النسخ الموجودة في "األجيال" الالحقة .على سبيل المثال ،قد تكون البلورات
سد أكبر من أي نوع من الطرق
المعدلة أكثر عرضة لالنقسام ("التكاثر") .قد يكون للطين المكون من بلورات متغيرة قوة ّ
المفصلة .قد يتشقق بسهولة أكبر بسبب أشعة من الشمس .قد يتحول إلى غبار بسهولة أكبر .قد تكون جزيئات الغبار أفضل

في التقاط الرياح ،مثل الزغب على بذرة صفصاف .قد تؤدي بعض أنواع البلورات إلى تقصير "دورة الحياة" ،وبالتالي تسريع

"تطورها" .هناك العديد من الفرص "لألجيال" المتعاقبة لتصبح "أفضل" بشكل تدريجي في االنتقال إلى األجيال الالحقة .بمعنى
آخر ،هناك العديد من الفرص لالصطفاء التراكمي البدائي للمضي قدماً.
هذه الشطحات الصغيرة من الخيال ،والمزخرفة بأفكار كيرنز سميث الخاصة ،تهم فقط واحدة من عدة أنواع من "دورات

الحياة" المعدنية التي كان يمكن أن تُبدأ االصطفاء التراكمي على طول طريقها المهم .هناك أنواع آخري .قد تكسب أنواع
مختلفة من البلورات مرورها إلى تيارات جديدة ،ليس عن طريق التحول إلى "بذور" غبار ،ولكن عن طريق تشريح تياراتها في
الكثير من مجاري المياه الصغيرة التي تنتشر حولها ،وفي نهاية المطاف تنضم إلى شبكات األنهار الجديدة وتصيبها .قد تصنع

بعض األصناف الشالالت التي تُهدأ الصخور بشكل أسرع ،وبالتالي تسرع في الوصول إلى المواد الخام الالزمة لصنع المزيد
من الطين الجديد في مناطق أبعد من المجرى المائي مع مسير التيار .قد تكون بعض أصناف البلورة أفضل من خالل جعل

الظروف صعبة على األصناف "المتنافسة" التي تتنافس على المواد الخام .قد تصبح بعض األصناف "مفترسة" ،وتفكك

األصناف المتنافسة وتستخدم عناصرها كمواد خام .ضع في اعتبارك أنه ال يوجد ما يشير إلى الهندسة "المتعمدة" ،سواء هنا أو

في الحياة الحديثة القائمة على الـحمض النووي الصبغي .إن العالم يميل تلقائياً إلى أن يصبح ممتلئاً بأنواع الطين (أو الـحمض
النووي الصبغي) التي يصادف أن لها خصائص تجعلها تستمر وتنتشر.
اآلن لننتقل إلى المرحلة التالية من الحجة .قد يصادف أن بعض سالالت البلورات تحفز تصنيع مواد جديدة تساعد في
انتقالها عبر "األجيال" .لم يكن لهذه المواد الثانوية (وليس في البداية ،على أي حال) سالالتها الخاصة من السلف والسليل،
ولكن تم تصنيعها من جديد من قبل كل جيل من الناسخات البدائية .يمكن أن ينظر إليها كأدوات لتكرار سالالت بلورية،

بدايات "األنماط الظاهرية" البدائية .يعتقد كيرنز سميث أن الجزيئات العضوية كانت بارزة في "األدوات" غير الناسخة لناسخاته

البلورية الال عضوية .كثي اًر ما تستخدم الجزيئات العضوية في الصناعة الكيميائية غير العضوية التجارية بسبب آثارها على

تدفق السوائل ،وعلى تفكك أو نمو الجزيئات غير العضوية :تماماً أنواع اآلثار التي باختصار يمكن أن تؤثر على "نجاح"
سالالت البلورات الناسخة .على سبيل المثال ،تميل المعادن الطينية التي تحمل االسم الجميل "مونتموريلونيت"

( )montmorilloniteإلى التفكك في وجود كميات صغيرة من جزيء عضوي يحمل اسم "كربوكسي ميثيل السليولوز"
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( )Carboxymethyl celluloseاألقل جماالً .أما الكميات األصغر من كربوكسي ميثيل السليولوز ،من ناحية أخرى ،فلديها
 77هي مجموعة من المعادن السيليكاتية التي تشكل عادة في بلورات مجهرية مشكلة الطين.
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هو أحد مشتقات السليولوز ذو مجموعات كربوكسي ميثيل ( )CH2-COOH-مرتبطة ببعض مجموعات الهيدروكسيل لمواحيد الغلكوبيرانوز

المكونة لسلسلة السيلولوز.

تأثير معاكس تماماً ،حيث تساعد على تماسك جزيئات المونتموريلونيت معاً .يستخدم العفص
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( ،)Tanninsوهي نوع آخر

من الجزيئات العضوية ،في صناعة النفط لجعل الحفر أسهل في الوحل .إذا كان باستطاعة مثقاب البترول استغالل الجزيئات
العضوية لمعالجة تدفق الوحل وقابلية التنقيب فيه ،فال يوجد سبب يمنع االصطفاء التراكمي من أن يؤدي إلى نفس النوع من

االستغالل بالمعادن التي تنسخ نفسها.
عند هذه النقطة تحصل نظرية كيرنز سميث على مكافأة مجانية من المعقولية .يحدث أن يكون الكيميائيون اآلخرون ،الذين
ِ
دة.
يدعمون نظريات "الحساء البدائي" العضوي التقليدي ،قد وافقوا منذ فترة طويلة على أن المعادن الطينية كانت ستكون ُمساع ً
على حد تعبير أحدهم (دي .إم .أندرسون)" ،من المقبول على نطاق واسع أن بعض وربما العديد ،من التفاعالت الكيميائية
غير الحيوية والعمليات التي أدت إلى أصل الكائنات الحية الدقيقة الناسخة على األرض حدثت في وقت مبكر جداً من تاريخ

األرض على مقربة من أسطح المعادن الطينية وغيرها من الركائز غير العضوية ".يمضي هذا الكاتب إلى قائمة خمس
"وظائف" للمعادن الطينية في مساعدة أصل الحياة العضوية ،على سبيل المثال "تركيز المواد الكيميائية المتفاعلة عن طريق

االمتزاز" .ال نحتاج إلى تعداد الخمسة هنا ،أو فهمهم حتى .من وجهة نظرنا ،ما يهم هو أن كل من "الوظائف" الخمسة

للمعادن الطينية يمكن أن ُتلوى في االتجاه اآلخرُ .يظهر االرتباط الوثيق الذي يمكن أن يوجد بين التصنيع الكيميائي العضوي
وأسطح الطين .ومن ثم فهي مكافأة للنظرية القائلة بأن الوحدات الناسخة للطين تصنع الجزيئات العضوية وتستخدمها
ألغراضها الخاصة.
يناقش كيرنز سميث ،بتفصيل أكثر مما يمكنني أن أستوعبه هنا ،االستخدامات المبكرة التي ربما كانت الناسخات البلورية

الطينية تستخدم فيها البروتينات والسكريات ،واألهم من ذلك كله ،األحماض النووية مثل الحمض النووي الريبوزي .يقترح أن
الحمض النووي الريبوزي كان يستخدم بداية ألغراض هيكلية بحتة ،كما يستخدم حفارو النفط العفص أو نستخدم الصابون

والمنظفات .الجزيئات الشبيهة بالحمض النووي الريبوزي ،بسبب أعمدتها المشحونة بشحنة سالبة ،تميل إلى تغطية األجزاء
الخارجية لجزيئات الطين .هذا يدفعنا إلى مجاالت الكيمياء التي تتجاوز نطاقنا .ما يهمنا هو أن الحمض النووي الريبوزي ،أو

شيء شبيه به ،كان موجوداً لفترة طويلة قبل أن يصبح ناسخاً لنفسه .عندما أصبح أخي اًر ناسخاً لنفسه ،كان هذا جها اًز طورته
"جينات" البلورات المعدنية لتحسين كفاءة تصنيع الحمض النووي الريبوزي (أو جزيء مشابه) .ولكن بمجرد ظهور جزيء جديد
ناسخ لنفسه ،يمكن أن يحدث نوع جديد من االنتقاء التراكمي .تبين أن الناسخات الجديدة  -التي هي في األصل عرض جانبي

 أكثر فاعلية بكثير من البلورات األصلية التي استولت عليها .لقد تطورت أكثر ،وفي النهاية أتقنت شيفرة الـحمض النوويالصبغي الذي نعرفه اليوم .تم رمي الناسخات المعدنية األصلية جانباً مثل السقاالت البالية ،وتطورت جميع أشكال الحياة
الحديثة من سلف مشترك حديث نسبياً ،مع نظام وراثي واحد موحد وكيمياء حيوية موحدة إلى حد كبير.

في الجين األناني تكهنت بأننا ربما نكون اآلن على عتبة نوع جديد من االستيالء الوراثي .قامت ناسخات الـحمض النووي

الصبغي ببناء "آالت بقاء" ألنفسهم  -أجسام الكائنات الحية بما في ذلك أنفسنا .كجزء من المعدات الخاصة بهم ،طورت

األجسام أجهزة حاسوب محمولة على متنها  -العقول .طورت العقول القدرة على التواصل مع العقول األخرى عن طريق اللغة
والتقاليد الثقافية .ولكن البيئة الجديدة للتقاليد الثقافية تفتح إمكانيات جديدة للكيانات الناسخة لنفسها .الناسخات الجديدة ليست
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هي محتويات فجوية ذات خواص فينولية ،توجد ذائبة أو مترسبة في خاليا النسيج الضام أو الحشوي لعديد من األنواع النباتية ،وهي مادة فينوليه

تقوم بترسيب البروتين.

حمض نووي صبغي وليست بلورات الطين .إنها أنماط من المعلومات ال يمكن أن تزدهر إال في أدمغة أو منتجات مصنعة من
أدمغة  -الكتب وأجهزة الحاسوب وما إلى ذلك .ولكن بالنظر إلى وجود العقول والكتب وأجهزة الحاسوب ،فإن هذه الناسخات
الجديدة ،التي دعوتها الميمات ( ) memesلتمييزها عن الجينات ،يمكنها أن تنتشر من دماغ إلى آخر ،ومن دماغ إلى كتاب،

ومن كتاب إلى آخر ،ومن الدماغ إلى الحاسوب ،ومن حاسوب إلى حاسوب .فيما تنتشر يمكن أن تتغير  -تطفر .وربما
تستطيع الميمات "الطافرة" ممارسة أنواع التأثير التي أسميها هنا "سلطة الناسخة" .تذكر أن هذا يعني أي نوع من التأثير يؤثر
على احتمال انتشارها .التطور تحت تأثير الناسخات الجديدة  -التطور الميمي  -في بدايته .يتجلى في الظواهر التي نسميها

التطور الثقافي .التطور الثقافي هو عدد كبير من الدرجات أسرع من التطور القائم على الـحمض النووي الصبغي ،والذي يجعل
سيقلع بقدر ما
المرء يفكر أكثر في فكرة "االستيالء" .وإذا كان نوع جديد من االستيالء على الناسخات يبدأ ،فمن المتصور أنه ُ
يترك الـحمض النووي الصبغي "والده" (وطين األجداد إذا كان كيرنز سميث محقاً) بعيداً وراءه .إذا كان األمر كذلك ،فيمكننا أن

نكون على يقين من أن أجهزة الحاسوب ستكون في المقدمة.

هل من الممكن أن تتكهن أجهزة حاسوب ذكية ذات يوم بعيد عن أصولها المفقودة؟ هل سينتهي أحدهم إلى الحقيقة
ومبكر من الحياة ،متأصل في الكيمياء العضوية والكربونية ،بدالً من المبادئ اإللكترونية
الهرطقية ،التي نشأت من شكل بعيد ُ
القائمة على السيليكون ألجسامهم؟ هل سيقوم كيرنز سميث اآللي بكتابة كتاب يسمى االستيالء اإللكتروني؟ هل سيعيد اكتشاف
مكافئ إلكترونية ما الستعارة القوس ،ويدرك أن أجهزة الحاسوب ال يمكن أن تقفز بشكل تلقائي إلى حيز الوجود ولكن يجب أن

تكون قد نشأت من عملية اصطفاء تراكمية سابقة؟ هل سيتطرق إلى التفاصيل ويعيد بناء الحمض النووي الصبغي باعتباره أداة
نسخ مبكرة معقولة ،ضحية لالستيالء اإللكتروني؟ وهل سيكون بعيد النظر بما فيه الكفاية لتخمين أن الحمض النووي الصبغي
ربما كان هو نفسه الغاصب لناسخات أكثر بعداً وبدائية ،بلورات السيليكات الال عضوية؟ إذا كان لديه ميل شعري ،فهل سيرى
نوعاً من العدالة في نهاية المطاف في العودة إلى الحياة القائمة على السيليكون ،مع كون الـحمض النووي الصبغي ال يزيد عن

كونه فاصالً ،وإن كان واحداً استمر لفترة أطول من ثالثة دهور؟

هذا خيال علمي ،ويبدو على األرجح بعيد المنال .هذا ال يهم .المهم اآلن أن نظرية كيرنز سميث ،وبالفعل كذلك جميع

النظريات األخرى عن أصل الحياة ،قد تبدو بعيدة المنال بالنسبة لك ويصعب عليك تصديقها .هل تجد كالً من نظرية كيرنز

سميث حول الطين ،ونظرية الحساء البدائي العضوي األكثر أرثوذكسية ،غير محتملتان على اإلطالق؟ هل يبدو لك كما لو
أنها ستحتاج إلى معجزة لتجعل ذرات الخليط العشوائي تتجمع معاً في جزيء ينسخ نفسه؟ حسناً ،في بعض األحيان يكون

األمر كذلك بالنسبة لي أيضاً .ولكن دعنا ننظر بشكل أعمق إلى هذه المسألة من المعجزات واالحتماالت .من خالل القيام
بذلك ،سأظهر نقطة مفارقة ولكنها أكثر إثارة لالهتمام بالنسبة لذلك .هذا هو ينبغي لنا كعلماء ،أن نكون قلقين قليالً إذا لم يبدو
أصل الحياة إعجازي بالنسبة لوعينا اإلنساني .من الواضح أن نظرية إعجازية (للوعي اإلنساني العادي) هي بالضبط نوع
النظرية التي ينبغي أن نبحث عنها في هذه المسألة الخاصة بأصل الحياة .هذه الحجة ،التي ترقى إلى مناقشة ما نعنيه
بالمعجزة ،ستشغل بقية هذا الفصل .بطريقة ما هي امتداد للحجة التي أجريناها في وقت سابق حول باليين الكواكب.
ماذا نعنيه بمعجزة؟ المعجزة هي شيء ما يحدث ،لكنه مثير جداً للدهشة .إذا لوح تمثال رخامي للسيدة العذراء مريم لوح لنا

فجأة بيده علينا أن نعامله على أنه معجزة ،ألن كل خبرتنا ومعرفتنا تخبرنا أن الرخام ال يتصرف هكذا .لقد نطقت للتو بعبارة

"لتضربني صاعقة هذه اللحظة" .إذا صدمني البرق في نفس اللحظة ،فسيتم معاملة هذا األمر على أنه معجزة .لكن في الواقع،

لن يتم تصنيف أي من هاتين الحالتين على أنهما مستحيلتين تماماً .سيتم الحكم عليهما ببساطة بأنهما بعيدتي االحتمال،
التمثال الملوح بعيد االحتمال أكثر من البرق .البرق يضرب الناس .قد يصاب أي واحد منا بالصواعق ،لكن االحتمال ضئيل

للغاية في أي دقيقة واحدة (على الرغم من أن كتاب غينيس لألرقام القياسية يحوي صورة ساحرة لرجل من فيرجينياُ ،يطلق عليه
اسم موصل البرق البشري ،يتعافى في المستشفى من ضربة البرق السابعة له ،مع تعبير عن الحيرة الشديدة على وجهه).

الشيء الوحيد اإلعجازي في قصتي االفتراضية هو المصادفة بين إصابتي بالصاعقة وبين تحريضي اللفظي على الكارثة.

تعني الصدفة عدم االحتمال المضاعف .ربما يكون احتمال إصابتي بالبرق في دقيقة واحدة من حياتي  1من  10ماليين

كتقدير متحفظ .احتمال قيامي بدعوة ضربة صاعقة في أي دقيقة معينة منخفض جداً أيضاً .لقد فعلت ذلك للتو مرة واحدة في
 23400000دقيقة من حياتي حتى اآلن ،وأشك فيما إذا كنت سأفعل ذلك مرة أخرى ،لذلك لندعو هذه االحتماالت واحدة من

 25مليون .لحساب االحتمال المشترك للصدفة التي تحدث في أي دقيقة واحدة نقوم بضرب االحتمالين المنفصلين .بالنسبة

لحسابي التقريبي ،يصل هذا إلى حوالي واحد من  250تريليون .إذا حدث لي مصادفة بهذا الحجم ،يجب أن أسميها معجزة
وأنتبه إلى كلماتي في المستقبل .ولكن على الرغم من أن االحتماالت ضد المصادفة مرتفعة للغاية ،فال يزال بإمكاننا حسابها.

انها ليست حرفياً صفر.
في حالة التمثال الرخامي ،تتصارع جزيئات من الرخام الصلب باستمرار ضد بعضها البعض في اتجاهات عشوائية .إن
جحافل الجزيئات المختلفة تلغي بعضها البعض ،وبالتالي تظل يد التمثال بأكملها ثابتة .ولكن إذا حدث بصدفة بحتة أن
تحركت جميع الجزيئات في نفس االتجاه في نفس الوقت ،فستتحرك اليد .إذا قاموا بعد ذلك بعكس االتجاه في نفس اللحظة فإن

اليد ستتحرك عائدة .وبهذه الطريقة ،يمكن لتمثال من الرخام أن يلوح لنا .قد يحصل ذلك .االحتماالت ضد مثل هذه الصدفة

كبيرة بشكل ال يمكن تصوره لكنها ليست كبيرة بشكل ال يمكن حسابه .لقد تفضل زميل فيزيائي بحسابهم لي .الرقم كبير جداً
لدرجة أن عمر الكون بأكمله حتى اآلن قصير جداً بحيث ال يكمن كتابة كل األصفار الموجودة في الرقم! من الناحية النظرية،

من الممكن أن تقفز البقرة فوق القمر بشيء يشبه االحتمال نفسه .االستنتاج إلى هذا الجزء من الحجة هو أنه يمكننا حساب

طريقنا إلى مناطق من احتمال إعجازي أكبر بكثير مما يمكن أن نتصور أنه معقول.

دعونا نلقي نظرة على هذه المسألة حول ما نعتقد أنه معقول .ما يمكننا أن نتخيله معقوالً هو شريط ضيق في وسط طيف
أوسع بكثير لما هو ممكن بالفعل .في بعض األحيان يكون أضيق مما هو موجود بالفعل .هناك تشابه جيد مع الضوء .تم
تصميم أعيننا للتكيف مع نطاق ضيق من الترددات الكهرومغناطيسية (تلك التي نسميها الضوء) ،في مكان ما في منتصف
الطيف من الموجات الراديوية الطويلة في أحد الطرفين إلى األشعة السينية القصيرة في الطرف اآلخر .ال يمكننا رؤية األشعة

خارج النطاق الضوء الضيق ،لكن يمكننا القيام بحسابات بشأنها ،ويمكننا إنشاء أدوات الكتشافها .بنفس الطريقة ،نعلم أن
مقاييس الحجم والوقت يمتد في كال االتجاهين بعيداً عن نطاق ما يمكننا تصوره .ال يمكن لعقولنا التعامل مع المسافات الكبيرة

التي يتعامل بها علم الفلك أو مع المسافات الصغيرة التي تتعامل بها الفيزياء الذرية ،ولكن يمكننا تمثيل تلك المسافات في

الرموز الرياضية .ال يمكن لعقولنا التخيل فترة زمنية قصيرة مثل بيكو ثانية ،لكن يمكننا القيام بحسابات حول بيكو ثانية،

ويمكننا بناء أجهزة حواسيب يمكن أن تكمل الحسابات داخل بيكو ثانية .ال يمكن أن تتخيل عقولنا فترة زمنية تصل إلى مليون
عام ،ناهيك عن آالف الماليين من السنين التي يحسبها الجيولوجيون بشكل روتيني.

تماما مثلما ترى أعيننا فقط تلك المجموعة الضيقة من الترددات الكهرومغناطيسية التي قام االصطفاء الطبيعي بتزويد
ً
أسالفنا بما يلزم لرؤيتها ،كذلك تم تصميم أدمغتنا للتعامل مع نطاقات ضيقة من األحجام واألوقات .من المفترض أنه لم تكن

هناك حاجة ألسالفنا للتعامل مع األحجام واألوقات خارج النطاق الضيق من التطبيق العملي اليومي ،لذلك أدمغتنا لم تطور

أبداً القدرة على تخيلها .قد يكون من المهم أن يكون حجم جسمنا الذي يبلغ بضعة أقدام في منتصف مجموعة األحجام التي

يمكننا تخيلها .كما أن حياتنا الخاصة منذ بضعة عقود تقريباً في منتصف مجال األوقات التي نتخيلها.

يمكننا أن نقول نفس الشيء عن األشياء ضئيلة االحتمال والمعجزات .تخيل مقياس متدرج من االحتماالت ،مشابهاً لمقاس
األحجام من الذرات إلى المجرات ،أو إلى مقياس الزمن من البيك ثانية إلى الدهور .على المقياس نقوم بتمييز العديد من النقاط

البارزة .في أقصى الجانب األيسر من المقياس ،هناك أحداث مؤكدة تماماً ،مثل احتمال أن تشرق الشمس غداً  -موضوع رهان
نصف البنس الخاص بـ "جي .إتش .هاردي" .بالقرب من النهاية اليسرى للمقياس هناك أشياء غير محتملة إلى حد ما ،مثل
الحصول على رقمي ستة في رمية واحدة لزوج من الزهر .احتماالت حدوث هذا هي أن  1من  36.1إال أننا جميعاً فعلنا ذلك
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كثي اًر .بالتوجه نحو الطرف األيمن من الطيف ،هناك نقطة بارزة أخرى تتمثل في احتمال وجود صفقة مثالية في لعبة البريدج

( ،)bridgeحي ث يتلقى كل العب من الالعبين األربعة مجموعة كاملة من البطاقات .االحتماالت ضد الحدوث هذا هي
 2,235,197,406,895,366,368,301,559,999لـ  .1دعنا نسمي هذه "ديلون" واحد ،واحدة عدم االحتمالية .إذا تم

التنبؤ بشيء لها عدم احتمالية تساوي ديلوناً واحداً ،ثم حدث ذلك الشيء ،فيجب أن نشخص األمر على أنه معجزة ما لم -

وهو األمر األكثر ترجيحاً  -نشتبه في حدوث احتيال .ولكن يمكن أن يحدث ذلك بصفقة عادلة ،وهذا األمر أكثر احتماالً
بكثير من التلويح تمثال الرخام لنا .ومع ذلك ،حتى هذا الحدث األخير ،كما رأينا ،له مكانه الصحيح على طول نطاق األحداث
التي يمكن أن تحدث .إنه قابل للقياس ،وإن كان في وحدات أكبر بكثير من غيغا ديلون (مليون ديلون) .بين رمية النرد
مزدوجة الستة والصفقة المثالية في البريدج ،هناك مجموعة من األحداث غير المحتملة التي تحدث في بعض األحيان ،بما في

ذلك ضرب أي فرد بالبرق ،وا لفوز بجائزة كبيرة في رهانات كرة القدم التجميعية ،وتسجيل حفرة من ضربة واحدة في لعبة

غولف ،وهلم ج اًر .في مكان ما في هذا النطاق ،هناك أيضاً تلك المصادفات التي تعطي إحساس قشعريرة في العمود الفقري،
مثل الحلم بشخص معين ألول مرة منذ عقود ،ثم االستيقاظ لتجد أنه قد مات في الليل .هذه المصادفات الغريبة مثيرة لإلعجاب

للغاية عندما تحدث لنا أو ألحد أصدقائنا ،لكن يقاس احتمالها ببيكو ديلون ( 0.000000000001ديلون) فقط.

بعد أن صممنا مقياس االحتماالت الرياضية الخاص بنا ،مع وضع عالمة على النقاط المرجعية أو المعالم المميزة عليه،
دعنا اآلن نلقي الضوء على ذلك النطاق الفرعي للمقياس الذي يمكننا ،في فكرنا ومحادثاتنا العادية ،التعامل معه .إن عرض

شعاع الضوء يماثل المدى الضيق للترددات الكهرومغناطيسية التي يمكن أن تراها عيوننا ،أو إلى النطاق الضيق لألحجام أو
األوقات ،بالقرب من حجمنا وطول العمر ،الذي يمكننا تخيله .فيما يتعلق بطيف االحتماالت ،تبين أن األضواء تضيء فقط
النطاق الضيق من الطرف األيسر (اليقين) إلى المعجزات البسيطة ،مثل تسجيل حفرة من ضربة واحدة أو حلم يتحقق .هناك
مجموعة واسعة من االحتماالت القابلة للحساب الرياضي بعيداً خارج نطاق األضواء.
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(الشدة أو الكوتشينة) الشائعة في بريطانيا وأمريكا.
لعبة من ألعاب الورق َ

لقد تم بناء أدمغتنا عن طريق االصطفاء الطبيعي لتقييم االحتماالت والمخاطر ،تماماً كما تم بناء عيوننا لتقييم الطول
الموجي الكهرومغناطيسي .نحن مجهزون إلجراء حسابات عقلية للمخاطر واالحتماالت ،في نطاق االحتماالت التي قد تكون

مفيدة في حياة اإلنسان .هذا يعني مخاطر في مجال ،على سبيل المثال ،تعرضنا للدهس من قبل الجاموس إذا أطلقنا سهماً
صعقنا بالبرق إذا لجأنا إلى شجرة وحيدة في عاصفة رعدية ،أو غرقنا إذا حاولنا السباحة عبر النهر .تتناسب هذه
عليه ،أو ُ
المخاطر المقبولة مع حياتنا المكونة من عدة عقود .إذا كنا قادرين على الحياة من الناحية البيولوجية لمدة مليون عام ،وأردنا
القيام بذلك ،فعلينا تقييم المخاطر بشكل مختلف تماماً .يجب علينا جعل عدم عبور الطرق عادة لنا ،على سبيل المثال ،ألنك
إذا عبرت طريقاً يومياً لمدة نصف مليون عام ،فسوف تدهسك سيارة بال شك.
لقد جهز التطور أدمغتنا بوعي شخصي بالمخاطر واالحتماالت المناسبين لمخلوقات تقل أعمارها عن قرن واحد .احتاج

أسالفنا دائماً إلى اتخاذ ق اررات تنطوي على مخاطر واحتماالت ،وبالتالي فإن االصطفاء الطبيعي قد جهز أدمغتنا لتقييم

االحتماالت على خلفية العمر القصير الذي يمكننا ،على أي حال ،توقعه .إذا كان هناك على كوكب ما كائنات تدوم حياتها

لمليون قرن ،فإن بؤرة الضوء للمخاطر المفهومة ستمتد إلى أبعد من ذلك نحو الطرف األيمن من التدرج .من المتوقع أن
يتعاملوا مع يد بريدج مثالية من وقت آلخر ،ولن يشعروا بحاجة ألن يخبروا كل الناس عندما يحدث ذلك .لكن حتى هم

سيتفاجؤون إذا كان هناك تمثال رخامي يلوح لهم ،ألنك ستضطر إلى العيش لديلونات السنوات أطول مما يعيشونه هم لترى
معجزة بهذا الحجم.
ما عالقة كل هذا بنظريات أصل الحياة؟ حسناً ،لقد بدأنا هذه الحجة من خالل الموافقة على أن نظرية كيرنز سميث ونظرية
الحساء البدائي ،تبدوان بعيدتي المنال بعض الشيء وغير محتملتان بالنسبة لنا .نحن بطبيعة الحال نشعر بالميل إلى رفض
هذه النظريات لهذا السبب .ولكن تذكر "نحن" كائنات تم تجهيز أدمغتها بإلقاء الضوء على المخاطر المفهومة التي تمثل شعاعاً

رفيعاً كقلم رصاص يضيء الطرف األيسر األقصى للتدرج الرياضي للمخاطر القابلة للحساب .إن حكمنا الشخصي على ما
يبدو أنه رهان جيد ليس له صلة بما هو في الواقع رهان جيد الحكم الذاتي لكائن فضائي عمره مليون قرن سيكون مختلفاً تماماً.
سيحكم على حدث معقول تماماً ،مثل أصل أول جزيء ناسخ كما افترضته نظرية بعض الكيميائيين ،والذي كنا في بداية
التطور من أجل التحرك في عالم مدته بضعة عقود ،سنحكم على أنه معجزة واضحة .كيف يمكننا أن نقرر وجهة نظر من هي

الصحيحة ،وجهة نظرنا أو وجهة نظر الكائن الفضائي الذي عاش لفترة طويلة؟
هناك إجابة بسيطة على هذا السؤال .وجهة نظر الكائن الفضائي الذي يعيش لفترة طويلة هي وجهة النظر الصحيحة للنظر
إلى مدى معقولية نظرية مثل نظرية كيرنز سميث أو نظرية الحساء البدائي .وذلك ألن هاتين النظريتين تفترضان حدثاً معيناً -
الظهور العفوي لكيان ناسخ لنفسه  -بأنه يحدث مرة واحدة فقط في حوالي بليون عام ،مرة واحدة في كل دهر .دهر ونصف
تقريباً هو الوقت المنقضي بين أصل األرض وأول أحفوريات شبيهة بالبكتيريا .بالنسبة إلى أدمغتنا التي تدوم عقوداً من الزمان،
فإن هذا الحدث الذي يحدث مرة واحدة في كل دهر نادر جداً لدرجة أنه يبدو معجزة كبيرة .بالنسبة للكائن الفضائي الذي يعيش
لفترة طويلة ،سوف يبدو معجزة أقل مما يبدو لنا تسجيل حفرة من ضربة واحدة في الغولف  -ومعظمنا على األرجح يعرف

شخصاً يعرف شخصاً ما قد سجل حفرة من ضربة واحدة .عند الحكم على نظريات أصل الحياة ،فإن النطاق الزمني الشخصي
للكائن الفضائي الذي يعيش طويالً هو النطاق الزمني المناسب ،ألنه يمثل تقريباً النطاق الزمني المنخرط في أصل الحياة .من
المحتمل أن يكون تقديرنا الشخصي حول مدى معقولية نظرية أصل الحياة خطأً بعامل يصل لمئة مليون.

في الواقع ،قد يكون خطأنا الشخصي خاطئاً بهامش أكبر .ليست أدمغتنا فقط مجهزة من قبل الطبيعة لتقييم مخاطر األشياء

في وقت قصير؛ هي أيضاً مجهزة لتقييم مخاطر حدوث األشياء لنا شخصياً ،أو لدائرة ضيقة من األشخاص الذين نعرفهم .هذا
ألن أدمغتنا لم تتطور في ظل ظروف تهيمن عليها وسائل اإلعالم .تعني التقارير الجماهيرية أنه إذا حدث شيء غير محتمل

ألي شخص في أي مكان في العالم ،فسوف نق أر عنه في صحفنا أو في كتاب غينيس لألرقام القياسية .إذا تحدى خطيب ،في
أي مكان في العالم ،علناً البرق ليضربه إذا كذب ،وفعل ذلك فو اًر ،فسوف نق أر عنه ونعجب به على النحو الواجب .ولكن هناك
عدة باليين من األشخاص في العالم يمكن أن تحدث لهم مثل ه ذه المصادفة ،وبالتالي فإن المصادفة الظاهرة ليست في الواقع

كبيرة كما تبدو .ربما تكون أدمغتنا مجهزة بطبيعتها لتقييم مخاطر حدوث أشياء ألنفسنا ،أو لبضع مئات من األشخاص في

الدائرة الصغيرة من القرى الواقعة في نطاق الطبول والتي كان يمكن ألسالفنا القدماء أن يتوقعوا أن يسمعوا عنها .عندما نق أر
في إحدى الصحف عن مصادفة مدهشة تحدث لشخص ما في فالبارايسو أو فرجينيا ،فإننا معجبون بها أكثر مما يجب .إن

معامل اإلعجاب بشدة ربما يبلغ مائة مليون ،إذا كانت هذه هي النسبة بين سكان العالم الذين شملهم االستطالع في صحفنا،
والسكان القدماء الذين "تتوقع" عقولهم المطورة أن يسمعوا األخبار.
يرتبط هذا "الحساب السكاني" أيضاً بحكمنا على مدى قابلية نظريات أصل الحياة .ليس بسبب عدد السكان على األرض،
ولكن بسبب عدد سكان الكواكب في الكون ،عدد سكان الكواكب التي كان يمكن أن تنشأ فيها الحياة .هذه مجرد حجة التقينا

بها في وقت سابق من هذا الفصل ،لذلك ليست هناك حاجة للتطرق إليها هنا .عد إلى صورتنا الذهنية لمقياس متدرج لألحداث

غير المحتملة من خالل المصادفات القياسية أليادي لعبة البريدج ورميات النرد .على هذا المقياس التدريجي للديلونات

والميكرو ديلونات ،حدد النقاط الثالث الجديدة التالية .احتمالية الحياة الناشئة على كوكب األرض (على سبيل المثال بليون
سنة) ،إذا افترضنا أن الحياة تنشأ بمعدل حوالي مرة واحدة لكل نظام شمسي .احتمال الحياة الناشئة على كوكب األرض إذا

نشأت الحياة بمعدل حوالي مرة واحدة لكل مجرة .احتمال الحياة على كوكب تم اختياره عشوائياً إذا نشأت الحياة مرة واحدة فقط
في الكون .قم بتسمية هذه النقاط الثالث على التوالي ،رقم النظام الشمسي ،ورقم المجرة ورقم الكون .تذكر أن هناك حوالي

 10,000مليون مجرة .ال نعرف عدد األنظمة الشمسية الموجودة في كل مجرة ألننا ال نرى سوى النجوم وليس الكواكب ،لكننا
استخدمنا سابقاً تقدي اًر بأنه قد يكون هناك  100بليون بليون كوكب في الكون.

عندما نقيم احتمالية وقوع حدث مفترض ،على سبيل المثال نظرية كيرنز سميث ،يجب علينا تقييمه ،ليس مقابل ما نعتقده
شخصياً على أنه أمر محتمل أو غير محتمل ،ولكن مقابل أرقام مثل هذه األرقام الثالثة رقم النظام الشمسي ورقم المجرة ورقم
الكون .أي من هذه األرقام الثالثة هو األنسب ،يعتمد على أي من العبارات الثالثة التالية نعتقد أنها األقرب إلى الحقيقة:
 .1نشأت الحياة في كوكب واحد فقط في الكون بأسره (وهذا الكوكب كما رأينا سابقاً ،يجب أن يكون األرض).
 .2نشأت الحياة على كوكب واحد لكل مجرة (في مجرتنا األرض هي الكوكب المحظوظ).
 .3أصل الحياة هو حدث محتمل بدرجة كافية حيث أنه ينشأ مرة واحدة لكل نظام شمسي (في نظامنا الشمسي
األرض هو الكوكب المحظوظ).
تمثل هذه العبارات الثالثة وجهات نظر قياسية حول تميز الحياة .يكمن تمييز الحياة الفعلي في مكان ما بين التطرف الذي
يمثله العبارة رقم  1والعبارة رقم  .3لماذا أقول ذلك؟ لماذا ،على وجه الخصوص ،ينبغي لنا أن نستبعد االحتمال الرابع ،أن

أصل الحياة هو حدث محتمل أكثر بكثير مما هو مقترح في البيان 3؟ إنها ليست حجة قوية ،ولكن على الرغم من أنها قد ال

تكون ذات فائدة كبيرة ،فإنها كما يلي .إذا كان أصل الحياة حدثاً أكثر احتماالً مما هو مقترح برقم النظام الشمسي ،يجب أن
نتوقع اآلن ،أن نواجه حياة خارج كوكب األرض ،إن لم يكن في الجسد فعلى األقل بالراديو.

كثي اًر ما يشار إلى أن الكيميائيين فشلوا في محاوالتهم لتكرار األصل العفوي للحياة في المختبر .يتم استخدام هذه الحقيقة
كما لو أنها تشكل دليالً ضد النظريات التي يحاول هؤالء الكيميائيون اختبارها .ولكن في الحقيقة يمكن للمرء أن يجادل بأنه

يجب علينا أن نشعر بالقلق إذا تبين أن من السهل جداً على الكيميائيين الحصول على الحياة عفوياً في أنبوب االختبار .وذلك
ألن تجارب الكيميائيين تستمر لسنوات ال آلالف الماليين من السنين ،وألن حفنة من الكيميائيين فقط ،وليس اآلالف من ماليين

الكيميائيين ،يشاركون في إجراء هذه التجارب .إذا تبين أن األصل العفوي للحياة كان حدثاً محتمالً حدوثه بما يكفي خالل
العقود القليلة الماضية التي أجرى فيها الكيميائيون تجاربهم ،فمن المفترض أن تنشأ الحياة عدة مرات على األرض ،ومرات
عديدة على كواكب داخل نطاق الراديو بالنسبة لألرض .بالطبع ،كل هذا يطرح أسئلة مهمة حول ما إذا كان الكيميائيون قد

نجحوا في تكرار ظروف األرض المبكرة ،لكن رغم ذلك ،بالنظر إلى أننا ال نستطيع اإلجابة على هذه األسئلة ،فإن الحجة
تستحق المتابعة.

إذا كان أصل الحياة حدثاً محتمالً وفقاً للمعايير البشرية العادية ،فإن عدداً كبي اًر من الكواكب في نطاق الراديو كان يجب
أن يكون قد طور تقنية راديو منذ فترة طويلة بما يكفي لنا (مع األخذ في االعتبار أن الموجات الراديوية تنتقل بسرعة

 186,000ميل في الثانية) اللتقاط ما ال يقل عن بث واحد خالل العقود التي كنا ُمجهزين فيها للقيام بذلك .من المحتمل أن

يكون هناك حوالي  50نجماً في نطاق الراديو إذا افترضنا أن لديهم تقنية راديو لفترة بنفس طول الفترة التي امتلكنا بها تلك
التقنية .لكن  50عاماً هي مجرد لحظة عابرة ،وستكون مصادفة كبرى إذا كانت حضارة أخرى متقاربة للغاية معنا .إذا احتضنا
في حسابنا تلك الحضارات التي كانت لديها تكنولوجيا الراديو قبل  1000عام ،فسيكون هناك ما يشبه مليون نجم داخل نطاق
الراديو (مع أن العديد من الكواكب تدور حول كل واحدة منهم) .إذا قمنا بإدراج أولئك الذين تعود تقنية الراديو الخاصة بهم إلى

 100,000عام ،فستكون مجرة من تريليون نجمة بأكملها في نطاق الراديو .بالطبع ،ستصبح إشارات البث مخففة جداً عبر
هذه المسافات الضخمة.

لذلك وصلنا إلى المعضلة التالية .إذا كانت نظرية أصل الحياة "معقولة" بشكل ٍ
كاف إلرضاء حكمنا الذاتي على المعقولية،
ٍ
حينئذ أن نحسب حساب ندرة الحياة في الكون كما نالحظها .وفقاً لهذه الحجة ،يجب أن تكون النظرية التي
فمن "المعقول" جداً

نبحث عنها هي نظرية من النوع الذي يجعلها تبدو غير معقولة بالنسبة لخيالنا المحدود المرتبط باألرض والمحدد بعقد من
الزمن .في ضوء ذلك ،تبدو كل من نظرية كيرنز سميث ونظرية الحساء البدائي في خطر الوقوع في جانب المحتمل للغاية!

بعد أن قلت كل هذا ،ال بد لي من االعتراف بذلك ،ألنه يوجد قدر كبير من عدم اليقين في الحسابات ،إذا نجح الكيميائي في

خلق حياة عفوية ،فلن أكون في الحقيقة منزعجاً!

ما زلنا ال نعرف بالضبط كيف بدأ االصطفاء الطبيعي على األرض .كان لهذا الفصل هدف متواضع يتمثل فقط في شرح

نوع الطريقة التي يجب أن يحدث بها .ال ينبغي بالتأكيد اعتبار النقص الحالي في حساب مقبول بالتأكيد ألصل الحياة بمثابة
حجر عثرة لكامل النظرة الداروينية إلى العالم ،كما هو الحال أحياناً  -ربما مع التفكير المتأمل .تخلصت الفصول السابقة من

عثرات ضخمة أخرى مزعومة ،والفصل التالي يتناول فقرة أخرى ،وهي فكرة أن االصطفاء الطبيعي يمكن أن يدمر فقط ،وال
يصنع أبداً.

الفصل السابع:
البناء
التطور ّ

يعتقد الناس أحياناً أن االصطفاء الطبيعي قوة سلبية محضة ،قادرة على التخلص من المسوخ واإلخفاقات ،لكن غير قادرة

على إنشاء تعقيد وجمال وفعالية التصميم .أفال يقوم فقط بالطرح مما هو موجود أصالً ،وأال يجدر بالعملية الخالقة حقاً أن

تضيف شيئ ًا ما أيضاً؟ يمكن للمرء أن يجيب على هذا السؤال جزئياً باإلشارة إلى تمثال ما .حيث ال يضاف أي شيء لقطعة
الرخام .فالنحات يطرح فقط ،لكن على الرغم من ذلك يظهر تمثال جميل .لكن هذه االستعارة قد تكون مضللة ،ألن بعض
الناس قد يقفزون مباشرة إلى الجزء الخاطئ من االستعارة  -حقيقة أن النحات مصمم واعي  -ويفوتهم الجزء المهم :حقيقة أن
النحات يعمل مستخدماً الطرح بدالً من اإلضافة .حتى هذا الجزء من االستعارة ال يجب الذهاب به بعيداً جداً .ربما يقوم
االصطفاء الطبيعي بالطرح فقط ،لكن الطفرات قادرة على اإلضافة .هناك طرق تعمل بها الطفرات واالصطفاء الطبيعي ،على

مسار مدى طويل من الزمن الجيولوجي ،إلنشاء تعقيد لديك أشياء مشتركة مع اإلضافة أكثر مما لديه مع الطرح .هناك
التكيف"؛ أما الثانية فتُعرف
طريقتين رئيسيتين يمكن أن يحصل بهما هذا اإلنشاء .تُعرف األولى باسم "األنماط الجينية ُمشتركة ّ
باسم "سباق التسلح" .هاتان الطريقتان مختلفتان عن بعضهما البعض سطحياً ،لكنهما متحدتان تحت عناوين "التطور المشترك"
و"جينات تشكل بيئة لبعضها البعض".

التكيف" .يملك أي جين األثر المعين الذي يملكه فقط ألن هناك بنية موجودة بالفعل
أوالً فكرة "األنماط الجينية ُمشتركة ّ
ليعمل عليها .ال يمكن لجين أن يؤثر على طريقة توصيل دماغ ما لم يكن هناك دماغ ذو توصيالت من األساس .لن يكون

هناك دماغ يتم توصليه في األساس ،ما لم يكن هناك جنين كامل يتطور .ولن يكون هناك جنين كامل يتطور ما لم يكن هناك

برنامج كامل من األحداث الكيميائية والخلوية ،تحت تأثير العديد والعديد من الجينات األخرى ،والعديد والعديد من التأثيرات
العرضية غير الجينية األخرى .األثار المحددة التي تمارسها الجينات ليست صفات أصيلة لهذه الجينات .إنها صفات العملية
الجنينية ،عملية موجودة قد تتعرض تفاصيلها للتغيير بواسطة الجينات ،التي تتصرف في أماكن محددة وفي أوقات محددة

خالل التطور الجنيني .رأينا هذه الرسالة موضحة بشكل بدائي بتطور بيومورفات الحاسوب.

بمعنى ما ،يمكن النظر إلى كامل عملية التطور الجنيني كمشروع تعاوني ،يشترك في إدارته آالف الجينات معاً .يتم تركيب
األجنة بواسطة جميع الجينات العاملة في الكائن الحي النامي ،بالتعاون مع بعضها البعض .اآلن يأتي مفتاح فهم كيفية حدوث
مثل هذه التعاونات .في االصطفاء الطبيعي ،يتم اختيار الجينات دائماً لقدرتها على االزدهار في البيئة التي تجد نفسها فيها.
غالباً ما نفكر في هذه البيئة باعتبارها العالم الخارجي ،عالم المفترسين والمناخ .ولكن من وجهة نظر كل جين ،ربما يكون
الجزء األكثر أهمية في بيئته هو كل الجينات األخرى التي يلتقي بها .وأين "يلتقي" الجين بالجينات األخرى؟ في الغالب في

خاليا األجسام الفردية المتعاقبة التي يجد نفسه فيها .يتم اصطفاء كل جين لقدرته على التعاون بنجاح مع التعداد السكاني من
الجينات األخرى التي من المرجح أن يلتقي بها في األجسام.

إن التعداد السكاني الحقيقي للجينات ،الذي يشكل بيئة عمل ألي جين معين ،ليس فقط المجموعة المؤقتة التي تصادف أنها
قد تجمعت في خاليا أي فرد بعينه .على األقل في األنواع التي تتكاثر جنسياً ،فهي مجموعة من جميع الجينات في مجموعة

األفراد الذين يتزاوجون فيما بينهم " -حوض" الجينات .في أي لحظة ما ،يجب أن تجلس أي نسخة معينة من الجين ،بمعنى
مجموعة معينة من الذرات ،في خلية واحدة من فرد واحد .لكن مجموعة الذرات التي تمثل أي نسخة واحدة من الجين ليست

همنا الرئيسي .لديها متوسط عمر متوقع يبلغ أشه اًر فقط .كما رأينا ،فإن الجين الذي عاش لفترة طويلة كوحدة تطورية ليس لديه
ّ
أي بنية فيزيائية معينة ،بل هو معلومات األرشيف النصية التي يتم نسخها نزوالً عبر األجيال .يملك هذا الناسخ النصي وجود

موزعاً .يتم توزيعه على نطاق واسع في الفضاء بين األفراد المختلفين ،ويوزع على نطاق واسع مع مرور الوقت على العديد من
األجيال .عندما ُينظر إليها بهذه الطريقة الموزعة ،يمكن أن يقال إن أي جين "يلتقي" بأخر عندما يجد نفسه يتقاسم جسداً معه.
يمكن أن "يتوقع" لقاء مجموعة متنوعة من الجينات األخرى في أجسام مختلفة وفي أوقات مختلفة في وجودها الموزع ،وفي

مسيرتها عبر الزمن الجيولوجي .سيكون الجين ناجحاً عندما يعمل جيداً في البيئات التي توفرها هذه الجينات األخرى التي
يحتمل أن تلتقي في الكثير من األجسام المختلفة .إن "العمل جيداً" في مثل هذه البيئات سوف يكون معادالً "للتعاون" مع هذه
الجينات األخرى .أكثر ظهور مباشر لهذا هو في حالة المسارات الكيميائية الحيوية.

المسارات الكيميائي الحيوية هي سالسل من المواد الكيميائية التي تشكل مراحل متعاقبة في بعض العمليات المفيدة ،مثل
تحرير الطاقة أو تصنيع مادة مهمة .تحتاج كل خطوة في المسار إلى إنزيم  -أحد تلك الجزيئات الكبيرة التي تتشكل لتعمل
كآلة في مصنع مواد كيميائية .تحتاج إنزيمات مختلفة ألخذ خطوات مختلفة في المسار الكيميائي .في بعض األحيان ،يوجد
مساران كيميائيان بديالن أو أكثر للوصول إلى النهاية المفيدة نفسها .على الرغم من أن كال المسارين يتوجان بنتيجة مفيدة
متطابقة ،إال أنهما يتمتعان بمراحل وسيطة مختلفة تؤدي إلى تلك الغاية ،ولهما عادة نقاط بداية مختلفة .يمكن أن يؤدي أي

من المسارين البديلين المهمة ،وال يهم أياً من المسارين يتم استخدامه .الشيء المهم بالنسبة ألي حيوان بعينه هو تجنب محاولة
القيام بهما معاً ،ألن ذلك سيؤدي إلى حدوث تشويش كيميائي وعدم كفاءة.

لنفترض اآلن أن المسار  1يحتاج إلى تسلسل اإلنزيمات  A1و  B1و  ،C1من أجل تصنيع المادة الكيميائية المطلوبة ،D
بينما يحتاج المسار  2إلى اإلنزيمات  A2و  B2و  C2للوصول إلى المنتج النهائي المطلوب نفسه .إن كل إنزيم مصنع من
قبل جين معين .لذلك ،من أجل تطوير خط التجميع للمسار  ،1يحتاج النوع تطور شيفرة الجينات لـ  A1و  B1و  C1معاً

بشكل مشترك .من أجل تطوير خط التجميع البديل للمسار  ،2يحتاج النوع إلى تطور شيفرة الجينات لـ  A2و  B2و  C2مع
بعضها البعض بشكل مشترك .ال يتحقق االختيار بين هذين التطورين المشتركين من خالل التخطيط المسبق .إنه يتحقق

ببساطة من خالل كل جين يتم اختياره بحكم توافقه مع الجينات األخرى التي يُصادف أنها المُسيطرة في التعداد السكاني
بالفعل .إذا كان التعدد السكاني غنياً بالفعل بالجينات لـ  B1و  ،C1فإن هذا سيوفر مناخاً مناسباً لجين  A1بدالً من جين
 .A2وعلى العكس من ذلك ،إذا كان التعداد السكاني غنياً بالفعل بالجينات لـ  B2و  ،C2فسوف يوفر ذلك مناخاً يكون فيه

جين  A2مفضالً عبر االصطفاء بدالً من الجين .A1

لن يكون األمر بهذه البساطة ،ولكن وصلتك الفكرة :أحد أهم جوانب "المناخ" الذي ُيفضل فيه الجين أو ُيزدرى هو الجينات
األخرى الموجودة بالفعل في التعداد السكاني؛ الجينات األخرى ،التي بالتالي من المرجح أن يضطر إلى تشارك األجسام معها.

ونظ اًر ألن الشيء نفسه سيكون صحيحاً تماماً بالنسبة لهذه الجينات "األخرى" بحد ذاتها ،لدينا صورة لفرق من الجينات تتطور
جميعها نحو حلول تشاركية للمشاكل .ال تتطور الجينات نفسها ،فهي فقط تبقى أو تفشل في البقاء في حوض الجينات .إن

"الفريق" هو الذي يتطور .ربما تكون الفرق األخرى قد أنجزت المهمة أيضاً وبنفس الجودة ،أو حتى بشكل أفضل .ولكن بمجرد

أن يبدأ فريق واحد في السيطرة على حوض جينات نوع ما ،فإنه يتمتع بأفضلية تلقائية .يصعب على فريق األقلية الدخول،
وحتى فريق األقلية الذي قام في النهاية ،بعمله بكفاءة أكبر .يتمتع فريق األغلبية بمقاومة تلقائية لإلزاحة ،وذلك ببساطة بسبب

وجوده في األغلبية .هذا ال يعني أن فريق األغلبية ال يمكن إزاحته أبداً .إذا لم يكن ذلك ممكناً ،فإن عجلة التطور سوف
تتوقف .ولكن هذا يعني أن هناك نوع من الجمود المدمج.

من الواضح ،أن هذا النوع من الحجج ال يقتصر على الكيمياء الحيوية .يمكننا المحاججة بنفس الطريقة لمجموعات من

الجينات المتوافقة التي تبني األجزاء المختلفة من العيون واألذنين واألنف وأطراف المشي وجميع األجزاء المتعاونة من جسم

الحيوان .تميل جينات صنع األسنان المناسبة لمضغ اللحوم إلى أن تُفضل في "مناخ" تهيمن عليه الجينات التي تصنع األحشاء
المناسبة لهضم اللحوم .على العكس من ذلك ،تميل جينات صنع أسنان طحن النباتات إلى أن تكون ُمفضلة في مناخ تهيمن
عليه الجينات التي تجعل األحشاء مناسبة لهضم النباتات .والعكس صحيح في كلتا الحالتين .تميل فرق "جينات أكل اللحوم"

إلى التطور معاً ،وتميل فرق "جينات أكل النباتات" إلى التطور معاً .في الواقع ،هناك معنى يمكن أن يقال فيه أن معظم
الجينات العاملة في الجسم تتعاون مع بعضها البعض كفريق واحد ،ألنهم على مسار الوقت التطوري كانوا (أي نسخ األجداد
ألنفسهم) جزءاً من البيئة التي قام فيها االصطفاء الطبيعي بالعمل على اآلخرين .إذا سألنا عن السبب الذي دفع أسالف األسود
إلى أكل اللحوم ،في حين أن أسالف الظباء ذهبوا إلى أكل العشب ،فقد يكون الجواب هو أنه في األصل كان األمر حادثاً.
حادث ،بمعنى أنه كان من الممكن أن يكون أسالف األسود هم الذين ذهبوا إلى أكل العشب ،وأسالف الظباء هم الذين ذهبوا

إلى أكل اللحوم .ولكن بمجرد أن بدأت ساللة واحدة في تكوين فريق من الجينات للتعامل مع اللحوم بدالً من العشب ،كانت

العملية ذاتية التعزيز .وبمجرد أن بدأت الساللة األخرى في بناء فريق من الجينات للتعامل مع العشب بدالً من اللحوم،

أصبحت هذه العملية ذاتية التعزيز في االتجاه اآلخر.

أحد األشياء الرئيسية التي كان يجب أن تحدث في التطور المبكر للكائنات الحية هو زيادة عدد الجينات المشاركة في مثل

هذه المشاريع التعاونية .تحتوي البكتيريا على جينات أقل بكثير من الحيوانات والنباتات .ربما حدثت الزيادة عبر أنواع مختلفة
من تضاعف الجينات .تذكر أن الجين هو مجرد طول من الرموز المشفرة ،مثل الملف الموجود على قرص حاسب؛ فالجينات

يمكن نسخها إلى أجزاء مختلفة من الكروموسومات ،تماماً كما يمكن نسخ الملفات إلى أجزاء مختلفة من القرص .يوجد على

قرصي الذي يحمل هذا الفصل ثالث ملفات فقط رسمياً .أعني بكلمة "رسمياً" أن نظام تشغيل الحاسوب يخبرني أن هناك ثالث

ملفات فقط .يمكنني أن أطلب منه قراءة أحد هذه الملفات الثالثة ،ويقدم لي مجموعة من الحروف األبجدية أحادية البعد ،بما

في ذلك األحرف التي تقرأها اآلن .كل شيء أنيق جداً ومنظم ،كما يبدو .ولكن في الواقع ،على القرص نفسه ،فإن ترتيب
النص ليس أنيقاً وال منظماً أبداً .يمكنك أن ترى ذلك إذا انفصلت عن انضباط نظام التشغيل الرسمي للحاسوب ،وكتبت برامجك
الخاص لفك تشفير ما هو مكتوب بالفعل على كل قطاع من قطاعات القرص .اتضح أن أجزاء كل ملف من ملفاتي الثالثة

م نتشرة في األرجاء ،ومتشابكة مع بعضها ومع أجزاء من الملفات القديمة الميتة التي قمت بمسحها منذ فترة طويلة ونسيتها .أي
جزء معين قد يظهر ،كلمة بكلمة ،أو مع اختالفات بسيطة ،في نصف دزينة من األماكن المختلفة في جميع أنحاء القرص.
والسبب في ذلك مثير لالهتمام ويستحق االستطراد ألنه يوفر مشابهاً وراثياً جيداً .عندما تطلب من جهاز الحاسوب حذف

ملف ،فهو يبدو وكأنه يطيعك .لكنه ال يمسح نص هذا الملف فعلياً .إنه ببساطة يمحو كل المؤشرات إلى هذا الملف .األمر

كما لو أُمر أمين مكتبة بتلف كتاب "عشيق الليدي تشاترلي ،)Lady Chatterley’s Lover( "81فقام ببساطة بتمزيق بطاقة
الكتاب من فهرس البطاقات ،وترك الكتاب بحد ذاته على الرف .بالنسبة للحاسوب ،هذه طريقة اقتصادية تماماً للقيام باألشياء،
ألن المساحة التي شغلها في السابق الملف "المحذوف" متاحة تلقائياً للملفات الجديدة ،بمجرد إزالة المؤشرات على الملف القديم.
سيكون تكليفه بعبء ملء المساحة بحد ذاتها بفراغات فعلياً مضيعة للوقت .لن ُيفقد الملف القديم بحد ذاته نهائياً إلى أن يتم
استخدام كل المساحة الخاصة به لتخزين ملفات جديدة.

ولكن إعادة استخدام المساحة هذه تحدث بشكل مجزأ .فالملفات الجديدة ليست بنفس حجم الملفات القديمة تماماً .عندما
يحاول الحاسوب حفظ ملف جديد على قرص ،فإنه يبحث عن الجزء األول المتاح من المساحة ،ويكتب أكبر قدر ممكن من

الملف الجديد ،ثم يبحث عن جزء آخر متاح من المساحة ،ويكتب أكثر قليالً ،وهلم ج اًر حتى ُيكمل كتابة كامل الملف في مكان
ما ع لى القرص .لدى اإلنسان وهم أن الملف عبارة عن صفيف منفرد ومنظم ،فقط ألن الحاسوب حريص على االحتفاظ
بالسجالت "التي تشير" إلى عناوين جميع األجزاء المتناثرة في األرجاء .تشبه هذه "المؤشرات" مؤشرات "تابع في الصفحة "94

التي تستخدمها صحيفة نيويورك تايمز .السبب في عثورنا على نسخ عديدة من جزء واحد من النص على القرص هو أنه ،كما
هو حال جميع فصولي ،تم تحرير نصه وإعادة تحريره عشرات المرات ،سيؤدي كل تحرير إلى عملية حفظ جديدة في القرص

(تقريباً) نفس النص .قد تبدو عملية الحفظ ظاهرياً عملية حفظ لنفس الملف .ولكن كما رأينا ،سيتم في الواقع توزيع النص
بشكل متكرر حول "الثغرات" المتوفرة على القرص .وبالتالي ،يمكن العثور على نسخ متعددة من جزء معين من النص في

جميع أنحاء سطح القرص ،ويزداد ذلك إذا كان القرص قديماً ويستخدم كثي اًر.
اآلن نظام تشغيل الـحمض النووي الصبغي لنوع ما قديم جداً جداً بالفعل ،وهناك أدلة على أنه ،على المدى الطويل ،يقوم

بشيء يشبه الحاسوب وملفات قرصه .يأتي جزء من األدلة من الظاهرة الرائعة المتمثلة في "اإلنترونات"
"اإلكسونات"
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( )intronsو

( .)exonsخالل العقد الماضي (من تأليف الكتاب للمرة األولى) ،تم اكتشاف أن أي جين "مفرد" ،بمعنى مقطع

واحد مستمر في نص الـحمض النووي الصبغي ،ال يتم تخزينه كله في مكان واحد .إذا قرأت فعلياً رموز الشيفرة كما تتواجد
على طول الكروموسوم (أي إذا كنت تفعل ما يعادل الخروج من انتظام "نظام التشغيل") ستجد أجزاء من "المعنى" ،تسمى
إكسونات ،مفصولة بأجزاء من "الهراء" المدعوة باإلنترونات .أي "جين" بالمعنى الوظيفي ،ينقسم في الواقع إلى سلسلة من
الشظايا (إكسونات) مفصولة بإنترونات ال معنى لها .يبدو األمر كما لو أن كل إكسون ينتهي بمؤشر يقول "تابع في الصفحة

 ."94ثم يتكون الجين الكامل من سلسلة كاملة من اإلكسونات ،التي يتم ربطها معاً فعلياً فقط عندما يقرأها في النهاية نظام
التشغيل "الرسمي" الذي يترجمها إلى بروتينات.

يأتي دليل آخر من حقيقة أن الكروموسومات مليئة بالنص الوراثي القديم الذي لم يعد ُيستخدم ،ولكن ال يزال من الممكن
التعرف عليه بدرجة منطقية .بالنسبة لمبرمج حاسوب ،فإن نمط توزيع شظايا "األحفوريات الجينية" هذه يذكره بشكل غريب
بنمط النص على سطح القرص القديم الذي استخدم كثي اًر لتحرير نص .في بعض الحيوانات ،فإن نسبة عالية من العدد
اإلجمالي للجينات ال تُق أر في الواقع .هذه الجينات إما محض هراء ،أو أنها "جينات أحفورية" قديمة.
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هي رواية للكاتب البريطاني ديفيد هربرت لورانس واشتهرت بمحتواها الفاضح.

هو قطعة من الـ  DNAيتم نسخها عند تكون الـ  RNAالمرسال ،ويتم التخلص منها في تركيبه النهائي.

هو قطعة من الـ  DNAيتم نسخها عند تكون الـ  RNAالمرسال ،وال يتم التخلص منها في تركيبه النهائي.

في بعض األحيان فقط ،تعود األحفوريات النصية مرة أخرى ،كما عانيت عند كتابة هذا الكتاب .تسبب خطأ في الحاسوب

(أو لكي نكون منصفين ،قد يكون خطأً بشرياً) في "محو" القرص الذي يحتوي على الفصل الثالث عن غير قصد .بالطبع لم
يتم مسح النص نفسه حرفياً .كل ما تم محوه بكل تأكيد كانت مؤشرات إلى حيث بدأ كل "إكسون" وانتهى .لم يستطع نظام
التشغيل "الرسمي" قراءة أي شيء ،لكن "بشكل غير رسمي" كان بإمكاني لعب دور مهندس وراثي وفحص جميع النصوص

الموجودة على القرص .ما رأيته كان لغ اًز مذهالً من األجزاء النصية ،بعضها حديث ،والبعض اآلخر "أحفوريات" قديمة .من
خالل تجميع أجزاء اللغز ،تمكنت من إعادة خلق الفصل .لكنني في الغالب ال أعرف أي أجزاء كانت حديثة وأيها أحفورية .لم

يكن األمر مهماً ،فبصرف النظر عن بعض التفاصيل البسيطة التي استلزمت بعض التعديالت الجديدة ،فقد عاد الفصل نفسه.
على األقل بعض "األحفوريات" ،أو "اإلنترونات" التي عفا عليها الزمن ،عادت مرة أخرى .لقد أنقذوني من مأزقي ،ووفروا على
عناء إعادة كتابة الفصل بأكمله.
هناك أدلة على أن "الجينات األحفورية" ،في األنواع الحية أيضاً ،تعود إلى الحياة في بعض األحيان مرة أخرى ،ويتم إعادة
استخدامها بعد استلقائها نائمة لمليون عام أو نحو ذلك .من شأن الخوض في التفاصيل أن يحملنا بعيداً عن المسار الرئيسي
لهذا الفصل ،ألنك كما تذكر أننا بالفعل في حالة استطراد .كانت النقطة الرئيسية هي أن إجمالي القدرة الجينية لألنواع قد تزداد

بسبب تضاعف الجينات .يعد إعادة استخدام النسخ "األحفورية" القديمة من الجينات الموجودة إحدى الطرق لتحقيق ذلك ..هناك

طرق أخرى أكثر مباشرًة يمكن من خاللها نسخ الجينات إلى أجزاء موزعة على نطاق واسع من الكروموسومات ،مثل نسخ
الملفات إلى أجزاء مختلفة من القرص أو أقراص مختلفة
لدى البشر ثماني جينات منفصلة تسمى جينات الغلوبين (تستخدم لصنع الهيموغلوبين ،من بين أشياء أخرى) ،على

كروموسومات مختلفة .يبدو من المؤكد أنه قد تم نسخ الثمانية جينات جميعاً ،في نهاية المطاف من جين غلوبين ذا السلف
الواحد .منذ ما يقرب من  1,100مليون سنة ،تضاعف جين الغلوبين السلف ،مكوناً جينين .يمكننا تأريخ هذا الحدث بسبب
دليل مستقل حول سرعة تطور الغلوبينات المعتادة (انظر الفصلين الخامس والحادي عشر) .من بين الجينين اللذين ينتجهما

هذا التضاعف األصلي ،أصبح أحدهما سلفاً لكل الجينات التي تصنع الهيموغلوبين في الفقاريات .أصبح اآلخر هو سلف

جميع الجينات التي تصنع الميوغلوبينات
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( ،)myoglobinsوهي عائلة قريبة من الهيموغلوبين وهي من البروتينات التي

تعمل في العضالت .أدت تضاعفات مختلفة تالية إلى ظهور ما يسمى بغلوبينات ألفا وبيتا وجاما ودلتا وإبسيلون وزيتا .الشيء
المثير لإلعجاب هو أنه يمكننا بناء شجرة عائلة كاملة لجميع جينات الغلوبين ،وحتى وضع تواريخ على جميع نقاط التفرع
(على سبيل المثال انفصال شركة دلتا وبيتا غلوبين الذي حصل منذ حوالي  40مليون عام؛ وانفصال غلوبين إبسيلون وغاما

منذ  100مليون سنة) .ومع ذلك ،فإن الغلوبينات الثمانية ،المنحدرة من هذه الفروع البعيدة من األسالف القدماء ،ال تزال
جميعها موجودة داخل كل واحد منا .لقد تفرعوا إلى أجزاء مختلفة من كروموسومات األسالف ،وقد ورثناهم على كروموسومات
مختلفة .تشترك الجزيئات في الجسم نفسه مع أبناء عمومتهم البعيدين من الجزيئات .من المؤكد أن قد اًر كبي اًر من هذا
التضاعف قد استمر ،في جميع أنحاء الكروموسومات ،وعلى مسار الزمن الجيولوجي .هذا جانب مهم من الجوانب التي تكون
فيها الحياة الواقعية أكثر تعقيداً من بيومورفات الفصل الثالث .كان لديهم جميعاً تسع جينات فقط .لقد تطورت من خالل
التغييرات في تلك الجينات التسعة ،وليس عن طريق زيادة عدد الجينات إلى عشرة .حتى في الحيوانات الحقيقية ،فإن مثل هذه
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ٍ
ٍ
خاصة.
عامة ،وجميع الثدييات بصورة ّ
هو بروتين يربط الحديد واألكسجين ويوجد في األنسجة العضلية للفقاريات بصورة ّ

المضاعفات نادرة بما يكفي لعدم إبطال مالحظتي العامة بأن جميع أعضاء النوع يتقاسمون نظام عنونة الـحمض النووي
الصبغي نفسه.
التضاعف داخل األنواع ليس الوسيلة الوحيدة التي ازداد بها عدد الجينات المشتركة في التطور .هناك حدث أكثر ندرة،

ولكن مع ذلك فمن المحتمل أن يكون مهماً للغاية ،هو دمج عرضي لجين من نوع أخر ،حتى من األنواع البعيدة للغاية .هناك،
على سبيل المثال ،هيموغلوبينات في جذور نباتات عائلة البازالء .هذا ال يحدث في أي عائلة نباتية أخرى ،ويبدو من شبه

المؤكد أنها دخلت بطريقة أو بأخرى إلى عائلة البازالء عن طريق عدوى متصالبة من الحيوانات ،وربما تكون الفيروسات بمثابة
وسطاء.
تفضيال لعالمة األحياء األمريكية لين مارغوليس ،حدث في
حدث مهم بشكل خاص على هذا المنوال ،وفقاً للنظرية األكثر
ً

أصل ما يسمى بالخلية حقيقية النواة ( .) Eukaryoticتشتمل خاليا حقيقية النواة على كل الخاليا باستثناء خاليا البكتيريا.

ونسمى مجتمعين حقيقيات النوى .85نحن
ينقسم العالم الحي بشكل أساسي إلى بكتيريا مقابل البقية .نحن جزء من البقيةُ ،
نختلف عن البكتيريا بشكل أساسي في أن خاليانا تحتوي على خاليا صغيرة منفصلة داخلها .وتشمل هذه الخاليا الصغيرة النواة
التي تضم الكروموسومات؛ األجسام الصغيرة التي تشبه شكل قنبلة تسمى الميتوكوندريا (التي التقينا بها لفترة وجيزة في الشكل
رقم  ،) 1مليئة باألغشية المطوية بشكل معقد؛ وفي خاليا النباتات (حقيقية النواة) ،البالستيدات الخضراء
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(.)chloroplasts

الميتوكوندريا والبالستيدات الخضراء لها الحمض النووي الصبغي الخاص بها ،وهو يتكاثر وينتشر بشكل مستقل تماماً عن
الـحمض النووي الصبغي الرئيسي الموجود في كروموسومات النواة .تنحدر جميع الميتوكوندريا فيك من عدد قليل من
الميتوكوندريا التي سافرت من أمك في بويضتها .الحيوانات المنوية صغيرة للغاية بحيث ال تحتوي على الميتوكوندريا ،لذلك

تنتقل الميتوكوندريا حصرياً عبر خط األسالف اإلناث ،واألجسام الذكورية هي طريق مسدود فيما يتعلق بتكاثر الميتوكوندريا.
للصدفة ،هذا يعني أنه يمكننا استخدام الميتوكوندريا لتتبع أسالفنا ،حص اًر عبر خط األسالف اإلناث.

نظرية مارغوليس هي أن الميتوكوندريا والبالستيدات الخضراء ،وبعض البنى األخرى داخل الخاليا ،تنحدر جميعها من

البكتيريا .تشكلت الخلية حقيقية النواة ،ربما قبل بليوني سنة ،عندما تضافرت أنواع عديدة من البكتيريا بسبب الفوائد التي يمكن
ّ
أن يحصل عليها كل من اآلخر .على مر الدهور ،تم دمجهم تماماً في الوحدة التشاركية التي أصبحت الخلية حقيقية النواة،

بحيث أصبح من المستحيل تقريباً اكتشاف حقيقة ،إذا كانت هذه حقيقة بالفعل ،أنها كانت ذات يوم بكتيريا منفصلة.

يبدو أنه بمجرد اختراع خلية حقيقية النواة ،أصبحت مجموعة جديدة كاملة من التصميمات ممكنة .األمر األكثر إثارة
لالهتمام من وجهة نظرنا ،هو أنه يمكن للخاليا تصنيع أجسام كبيرة تضم عدة باليين من الخاليا .تتكاثر جميع الخاليا عن

طريق االنقسام إلى قسمين ،حيث يحصل كال النصفين على مجموعة كاملة من الجينات .كما رأينا في حالة البكتيريا الموجودة

على رأس الدبوس ،فإن االنقسامات المتعاقبة إلى اثنين يمكن أن تولد عدداً كبي اًر جداً من الخاليا في وقت قصير .تبدأ بواحدة
وتنقسم إلى اثنتين .ثم تنقسم كل من االثنتين لكي يعطيا أربعة .كل من األربعة ينقسمن ويعطين ثمانية .تستمر األرقام في

تضاعفات متعاقبة من  8إلى  .8,192 ،4096 ،2048 ،1024 ،512 ،256 ،128 ،64 ،32 ،16بعد  20تضاعفاً فقط،
والتي ال تستغرق وقتاً طويالً ،وصلنا إلى الماليين .بعد  40تضاعفاً فقط ،يكون عدد الخاليا أكثر من تريليون .في حالة
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هي مجموعة من الكائنات الحية ذات بنية خلوية معقدة ،تتميز بأن المادة الجينية فيها تكون محصورة ضمن النواة المغلفة بغشاء.
الصانعات اليخضورية أو البالستيدات الخضراء هي أحد أنواع الصانعات الخلوية الموجودة في خاليا النبات

البكتيريا ،فإن األعداد الهائلة من الخاليا التي تنتجها التضاعفات المتعاقبة تسير في طريقها المنفصل .وينطبق الشيء نفسه
على العديد من الخاليا حقيقية النواة ،على سبيل المثال األوليات مثل األميبا .تم اتخاذ خطوة كبيرة في التطور عندما التحمت

الخاليا التي تم إنتاجها عن طريق االنقسامات المتتالية معاً بدالً من االنطالق بشكل مستقل .يمكن اآلن أن تظهر بنية نظام
أعلى ،تماماً كما حدث على نطاق أصغر بشكل ال ُيقارن ،في بيومورفومات الحاسوب المتفرعة إلى فرعين.
اآلن وللمرة األولى ،أصبح الجسم كبير الحجم ممكناً .جسم اإلنسان هو عدد هائل من الخاليا ،ينحدر من سلف واحد،

البويضة الملقحة؛ وبالتالي جميع أبناء عمومة ،وأبناء ،وأحفاد ،وأعمام ،إلخ .خاليا الجسم األخرى .الخاليا البالغ عددها 10

منا منها هي نتاج بضع عشرات من أجيال تضاعف الخاليا .يتم تصنيف هذه الخاليا في
تريليونات التي يتكون كل واحدة ّ
حوالي ( 210حسب الذوق) نوعاً مختلفاً ،جميعها مبنية على مجموعة الجينات نفسها ولكن بأعضاء مختلفة من مجموعة
الفعالة في أنواع مختلفة من الخاليا .هذا كما رأينا ،هو سبب اختالف خاليا الكبد عن خاليا المخ ،وكون خاليا العظام
الجينات ّ
مختلفة عن خاليا العضالت.
يمكن للجينات العاملة من خالل األعضاء وأنماط سلوك األجسام متعددة الخاليا تحقيق طرق لضمان انتشارها والتي ال
تتوفر للخاليا المنفردة التي تعمل بمفردها .تتيح األجسام متعددة الخاليا للجينات التالعب بالعالم باستخدام أدوات مبنية على
مقياس أكبر بكثير من مقياس الخاليا المنفردة .إنها تحقق هذا التالعب غير المباشر على نطاق واسع من خالل آثارها
المباشرة على نطاق مصغر من الخاليا .على سبيل المثال ،فيه تغير شكل غشاء الخلية .تتفاعل الخاليا بعد ذلك مع بعضها
البعض في تعداد سكاني ضخم إلنتاج آثار مجموعة واسعة النطاق مثل الذراع أو الساق أو (بشكل غير مباشر أكثر) سد

القندس .معظم خواص الكائن الحي الذي تم تجهيزه ليرى بأعيننا المجردة هي "الخصائص الناشئة" .حتى بيومورفات الحاسوب،

مع جيناتها التسعة ،كانت لها خصائص ناشئة .يتم إنتاجها في الحيوانات الحقيقية على مستوى الجسم بالكامل من خالل
التفاعالت بين الخاليا .يعمل الكائن الحي كوحدة كاملة ،ويمكن القول إن جيناته لها تأثيرات على الكائن الحي بأكمله ،على
الرغم من أن كل نسخة من أي جين واحد ال تمارس آثارها المباشرة إال داخل الخلية الخاصة بها.
لقد رأينا أن جزءاً مهماً جداً من بيئة الجينات هو الجينات األخرى التي من المحتمل أن تلتقي في أجسام متعاقبة مع مرور

األجيال .هذه هي الجينات التي تتخلل وتندمج داخل النوع .في الواقع ،يمكن اعتبار نوع يتكاثر عن طريق االتصال الجنسي
أداة تقوم بتبديل ترتيب مجموعة منفصلة من الجينات المشتركة والمألوفة في مجموعات مختلفة .ووفقاً لهذا الرأي ،تعمل األنواع

باستمرار على خلط مجموعات من الجينات التي تلتقي ببعضها البعض داخل األنواع ،لكنها ال تلتقي أبداً مع جينات األنواع
األخرى .لكن هناك معنى تكون فيه جينات األنواع المختلفة ،حتى لو لم تجتمع في أماكن قريبة داخل الخاليا ،تشكل مع ذلك
جزءاً مهماً من بيئة بعضها البعض .تكون العالقة في كثير من األحيان عدائية وليست تشاركية ،ولكن يمكن التعامل مع هذا

على أنه مجرد انعكاس للعالمة .هنا نأتي إلى الموضوع الرئيسي الثاني لهذا الفصل" ،سباقات التسلح" .هناك سباقات تسلح بين

المفترسين والطرائد والطفيليات والمضيفين ،على الرغم من أن النقطة أكثر تقدماً ولن أناقشها أكثر من ذلك  -بين الذكور

واإلناث داخل نوع واحد.

تجري سباقات التسلح في الزمن التطوري ،وليس على النطاق الزمني لألعمار الفردية .وهي تتألف من التحسن الذي ط أر

على معدات بقاء ساللة (لنقل من المفترسين) ،كنتيجة مباشرة للتحسن في معدات متطورة لساللة أخرى (لنقل من الطرائد).

هناك سباقات التسلح أينما كان لألفراد أعداء لديهم القدرة على التحسين التطوري .أعتبر سباقات التسلح ذات أهمية قصوى ألن

سباقات التسلح هي التي ضخت "التقدمية" إلى حد كبير كما هي موجودة في التطور .ألنه على عكس التحيزات السابقة ،ال

يوجد تقدم أصيل في التطور .يمكننا أن نرى ذلك إذا نظرنا إلى ما كان سيحدث لو كانت المشكالت الوحيدة التي واجهتها
الحيوانات هي تلك التي فرضها الطقس والجوانب األخرى للبيئة غير الحية.

بعد أجيال عديدة من االصطفاء التراكمي في مكان معين ،تصبح الحيوانات والنباتات المحلية مناسبة تماماً للظروف ،على

سبيل المثال الظروف الجوية ،في هذا المكان .إذا كان الجو بارداً ،يصبح للحيوانات معاطف سميكة من الشعر أو الريش .إذا

كان جافاً ،فإنها تتطور بشرات جلدية أو شمعية مقاومة للماء للحفاظ على كمية الماء القليلة الموجودة .تؤثر التكيفات مع
الظروف المحلية على كل جزء من أجزاء الجسم وشكله ولونه وأعضائه الداخلية وسلوكه والكيمياء في خالياه.

إذا ظلت الظروف التي تعيش فيها ساللة ما من الحيوانات ثابتة؛ لنفترض أنها جافة وحارة وقد حدث ذلك دون توقف لمدة
 100جيل ،من المرجح أن يتوقف التطور في تلك الساللة ،على األقل فيما يتعلق بالتكيفات مع درجة الح اررة والرطوبة .سوف

تصبح الحيوانات متكيفة بأفضل ما يمكن أن تكون عليه بالنسبة للظروف المحلية .هذا ال يعني أنه ال يمكن إعادة تصميمها

بالكامل لتكون أفضل .هذا يعني أنه ال يمكنهم تحسين أنفسهم بأي خطوة تطورية صغيرة (وبالتالي محتملة) :لن يكون أداء أي

من جيرانهم المباشرين في المكافئ المحلي لـ "فضاء البيومورف" أفضل.

سيصل التطور إلى طريق مسدود حتى يتغير شيء ما في الظروف :بداية عصر جليدي ،وتغير متوسط هطول األمطار
في المنطقة ،وتحول في الرياح السائدة .تحدث مثل هذه التغييرات عندما نتعامل مع مقياس زمني طويل مثل المقياس الزمني
التطوري .ونتيجة لذلك ،ال يتوقف التطور عادة ،ولكنه "يتابع" البيئة المتغيرة باستمرار .إذا كان هناك انحراف ثابت إلى األسفل
في متوسط درجة الح اررة في المنطقة ،وهو انجراف مستمر على مر القرون ،سيتم دفع األجيال المتعاقبة من الحيوانات عن
طريق "ضغط" اصطفائي ثابت في اتجاه امتالك معاطف أطول من الشعر على سبيل المثال .إذا انعكس االتجاه بعد بضعة
آالف من السنين من انخفاض درجة الح اررة وارتفع متوسط درجات الح اررة مرة أخرى ،فإن الحيوانات ستتعرض لضغط
اصطفائي جديد ،وسيتم دفعها نحو امتالك معاطف أقصر مرة أخرى.
لكن حتى اآلن نظرنا إلى جزء محدود فقط من البيئة ،أي الطقس .الطقس مهم جداً للحيوانات والنباتات .تتغير أنماطها مع
مرور القرون ،لذلك يحافظ هذا على حركة دائمة للتطور ألنه "يتابع" التغييرات .لكن تتغير أنماط الطقس بطريقة عشوائية وغير

متسقة .هناك أجزاء أخرى من بيئة الحيوان تتغير في اتجاهات أكثر مك اًر بشكل مستمر ،والتي تحتاج أيضاً إلى "تتبع" .هذه
األجزاء من البيئة هي الكائنات الحية نفسها .بالنسبة لمفترس مثل الضبع ،فجزء من بيئته ال يقل أهمية عن الطقس هو فرائسه،
والتعداد السكاني المتغيرين للنو
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( ،)gnuوالحمير الوحشية ،والظباء .بالنسبة للظباء والمجترات األخرى التي تتجول في

السهول بحثاً عن العشب ،قد يكون الطقس مهماً ،لكن األسود والضباع وغيرها من الحيوانات آكلة اللحوم مهمة أيضاً .سيعمل
االصطفاء التراكمي على أن تكون الحيوانات مهيأة بشكل جيد لتجاوز مفترسيها أو تفوقها على فرائسها ،ليس أقل من عمله
على كونها متكيفة مع الظروف الجوية السائدة .ومثلما يتم "تتبع" التقلبات الطقسية الطويلة األجل ،فسيتم تتبع التغيرات
التطورية طويلة األجل في عادات أو أسلحة المفترسين .وبالطبع بالعكس أيضاً.
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أيضا باسم الثَْيَتل األفريقي هو جنس من فصيلة البقريات .حيوان مميز الشكل ،حيث يجمع بين رأس وقرني الثور ،ووجه البقرة ،وذيل
ُيعرف ً
وشعر الحصان ،كما يصدر صوت يشبه صوت ضفدع ضخم.

يمكننا استخدام المصطلح العام "أعداء" أحد األنواع ،ليعني الكائنات الحية األخرى التي تعمل على جعل الحياة صعبة.
األسود أعداء الحمير الوحشية .قد يبدو قاسياً بعض الشيء عكس العبارة إلى "الحمير الوحشية أعداء األسود" .يبدو دور الحمار
الوحشي في العالقة بريئاً ومظلوم جداً بدرجة ال تسمح بازدراءه بكلمة "عدو" .ولكن أفراد الحمير الوحشية تفعل كل ما في
وسعها لمقاومة أن تأكلها األسود ،ومن وجهة نظر األسود هذا يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لهم .إذا نجحت الحمير

الوحشية وغيرها من المجترات في تحقيق هدفهم ،فستموت األسود جوعاً .لذا فمن خالل تعريفنا ،الحمير الوحشية هم أعداء

األسود .الطفيليات مثل الديدان الشريطية هي أعداء لمضيفيها ،والمضيفات أعداء للطفيليات ألنها تميل إلى تطوير تدابير

لمقاومتها .الحيوانات العاشبة هي أعداء للنباتات ،والنباتات أعداء للحيوانات العاشبة ،إلى الحد الذي يصنعون به األشواك،
والمواد الكيميائية السامة أو ذات المذاق السيئ.

سالالت الحيوانات والنباتات ،في الزمن التطوري ،سوف "تتبع" التغييرات في أعدائها بما ال يقل عن مجاراتها لتتبع التغيرات
في متوسط الظروف الجوية .إن التحسينات التطورية في أسلحة الفهود وتكتيكاتها ،من وجهة نظر الغزالن ،هي بمثابة تدهور

مستمر في المناخ ،ويتم تتبعها بنفس الطريقة .ولكن هناك فرق كبير مهم بين االثنين .يتغير الطقس على مر القرون ،لكنه ال

يتغير بطريقة ماكرة على وجه التحديد .فهو ال "يستهدف" الغزالن .سيتغير الفهد العادي على مر القرون ،تماماً مثل متوسط
هطول األمطار السنوي .ولكن في الوقت الذي يتغير متوسط األمطار السنوية صعوداً وهبوطاً ،دون أي إيقاع أو سبب معين،
فإن الفهد العادي ،مع مرور القرون ،يميل إلى أن يصبح أفضل تجهي اًز للقبض على الغزال بمهارة أكثر من أسالفه .وذلك ألن
سلسلة الفهود ،على عكس سلسلة األحوال الجوية السنوية ،هي بنفسها خاضعة لالصطفاء التراكمي .سوف تميل الفهود ألن

تصبح مسطحة القدم أكثر ،ثاقبة البصر أكثر ،حادة األسنان أكثر .مهما بدى الطقس والظروف األخرى غير الحية "عدائيون"،

فليس لديهم ميل ضروري ألن يصبحوا أكثر عدائية بشكل مطرد .األعداء األحياء ،الذين ينظر إليهم على المقياس الزمني
التطوري ،لديهم هذا الميل بالضبط.
إن ميل الحيوانات آكلة اللحوم إلى أن تصبح "أفضل" تدريجياً سوف يفقد قريباً ما يدفعها ،كما هو الحال مع سباقات التسلح
البشرية (ألسباب التكلفة االقتصادية التي سنصل إليها) ،لوال الميل الموازي في الفريسة .والعكس صحيح .تخضع الغزالن،

بشكل ال يقل عن الفهود ،لالصطفاء التراكمي ،وسوف يميلون أيضاً ،مع مرور األجيال ،إلى تحسين قدرتهم على الجري
بسرعة ،للرد بسرعة ،ليصبحوا غير مرئيين عبر االندماج بالعشب الطويل .هم أيضاً قادرون على التطور في اتجاه أن يصبحوا
أعداء أفضل ،وفي هذه الحالة أعداء الفهود .من وجهة نظر الفهود ،فإن درجة الح اررة السنوية المتوسطة ال تتحسن بصورة

منهجية أو أسوأ مع مرور السنين ،باستثناء ما إذا كان أي تغيير للحيوان المتكيف جيداً هو التغير نحو األسوأ .لكن يميل
الغزال السنوي الوسطي إلى األسوأ بشكل منهجي  -حيث يصعب اصطياده ألن تكيفه أفضل للتهرب من الفهود .مرة أخرى،

فإن الميل نحو التحسن التدريجي في الغزالن سيتباطأ ،لوال الميل الموازي للتحسن الذي أبدته حيواناتهم المفترسة .يتحسن جانب

واحد قليالً ألن الجانب اآلخر لديه تحسن .والعكس صحيح .تدخل هذه العملية في حلقة مفرغة ،على نطاق مئات اآلالف من
السنين.

في عالم األمم على مقياسهم الزمني األقصر ،عندما يقوم كل من عدوين بتحسين سالحهما بشكل تدريجي استجابة

المكافئ التطوري قريب بما يكفي لتبرير استعارة المصطلح وال أعتذر
لتحسينات الجانب اآلخر ،نتحدث عن "سباق تسلح" .إن ُ
لزمالئي المنمقين الذين سيطهرون لغتنا من مثل هذه الصور المنيرة .لقد قدمت الفكرة هنا بإطار مثال بسيط ،الغزالن والفهود.

كان هذا إليصال فكرة الفارق المهم بين عدو حي ،والذي هو بحد ذاته عرضة للتغيير التطوري ،وظرف جامد غير ماكر مثل
الطقس ،والذي هو عرضة للتغيير ،ولكن ليس التغيير التطوري المنهجي .ولكن حان الوقت لالعتراف بأنه في جهودي لشرح

هذه النقطة الصالحة ،ربما قد أضللت القارئ بطرق أخرى .من الواضح أنه عندما تفكر في األمر ،أن صورتي لسباق التسلح
دائم التقدم كانت بسيطة للغاية في جانب واحد على األقل .خذ سرعة الجري .في الوقت الحالي ،يبدو أن فكرة سباق التسلح

توحي بأن الفهود والغزالن كان يجب أن يستمروا ،جيالً بعد جيل ،يزدادون سرعة حتى يصبح كالهما أسرع من الصوت .هذا لم
يحدث ولن يحدث .من واجبي تالفي سوء التفاهم ،قبل استئناف مناقشة سباقات التسلح.

السؤال األول هو التالي .لقد أوحيت بأن هناك صعود مستمر نحو األعلى في قدرات الفهود على اإلمساك بالطرائد ،وقدرة

تجنب المفترسين لدى الغزالن .ال بد أن القارئ قد خرج بفكرة من العصر الفيكتوري بحتمية التقدم ،فكل جيل سيكون أفضل
وأبرع وأشجع من والديه .الواقع في الطبيعة ليس هكذا أبداً .من المرجح أن يكون الجدول الزمني الذي قد يتم اكتشاف تحسن
كبير فيه أطول بكثير في أي حال مما يمكن اكتشافه من خالل مقارنة جيل واحد نموذجي مع سابقه .عالوة على ذلك ،فإن

"التحسين" بعيد عن أن يكون مستم اًر .إنه مسألة متقطعة ،راكدة أو حتى تتجه إلى "الخلف" أحياناً ،بدالً من التحرك بقوة "لألمام"
في االتجاه الذي تقترحه فكرة سباق التسلح .من المرجح أن تطغى على التغييرات في الظروف والتغيرات في القوى غير الحية
التي جمعتها تحت العنوان العام "الطقس" االتجاهات البطيئة وغير المنتظمة لسباق التسلح ،بقدر علم أي مراقب على األرض.
قد يكون هناك فترات طويلة من الوقت ال يحدث فيها "تقدم" في سباق التسلح ،وربما ال يحدث أي تغيير تطوري على اإلطالق.

تتوج سباقات التسلح أحياناً باالنقراض ،ثم يبدأ سباق التسلح الجديد من الصفر .ومع ذلك ،عندما يقال كل هذا ،تظل فكرة
إرضاء لوجود اآللية المتقدمة والمعقدة التي تمتلكها الحيوانات والنباتات .يستمر "التحسين"
سباق التسلح هي التفسير األكثر
ً

التدريجي من النوع الذي تقترحه صورة سباق التسلح ،حتى إذا استمر بشكل متقطع وغير مستمر؛ حتى لو كان معدل تقدمه

الصافي بطيئاً جداً بحيث ال يمكن اكتشافه خالل فترة حياة اإلنسان ،أو حتى خالل المقياس الزمني للتاريخ المسجل.
المؤهل الثاني هو أن العالقة التي أسميها "العدو" أكثر تعقيداً من العالقة الثنائية البسيطة التي اقترحتها قصص الفهود
والغزالن .أحد المضاعفات هي أن النوع المعين قد يكون له عدوان (أو أكثر) وهما أعداء أشد حدة لبعضهما البعض .هذا هو
المبدأ الكامن وراء نصف الحقيقة الذي يتم التعبير عنها بشكل شائع بأن العشب يستفيد من تعرضه للرعي (أو القص) .تأكل

الماشية العشب ،وبالتالي يمكن اعتبارها أعداء للعشب .لكن األعشاب لها أيضاً أعداء آخرون في عالم النباتات ،وهي الحشائش
التنافسية ،والتي إذا سمح لها بالنمو دون رادع ،فقد تتحول إلى أعداء أشد خطورة من الماشية .تعاني األعشاب إلى حد ما من
أكلها من الماشية ،ولكن الحشائش التنافسية تعاني أكثر من ذلك .لذلك فإن التأثير الصافي للماشية على المرج هو أن العشب
يستفيد منه .تتحول الماشية إلى أصدقاء األعشاب بدالً من أعداءه.
ومع ذلك ،فإن الماشية أعداء للعشب ألنه ال يزال صحيحاً أنه من األفضل أال تتعرض نبتة عشب فردية لألكل من قبل بقرة

قد يتم أكلها ،هي وأي نبات طافر يمتلك على سبيل المثال سالحاً كيميائياً يحميه من األبقار من شأنه أن يضع بذو اًر (التي
تحتوي على تعليمات جينية لصنع السالح الكيميائي) أكثر من األعضاء المتنافسين من نوعه التي كانوا مستساغين أكثر

بالنسبة لألبقار .حتى لو كان هناك معنى خاص تكون فيه األبقار "أصدقاء" لألعشاب ،فإن االصطفاء الطبيعي ال يفضل
النباتات الفردية التي تفعل أقصى ما بوسعها لتتناولها األبقار! االستنتاج العام لهذه الفقرة هو على النحو التالي .قد يكون من
المناسب التفكير في سباق تسلح بين ساللتين مثل األبقار والعشب ،أو الغزالن والفهود ،لكن ال ينبغي لنا أبداً أن نغفل حقيقة

أن كال المشاركين لديهما أعداء آخرون يديرون ضدهم سباقات تسلح أخرى في وقت واحد .لن أتابع هذه النقطة هنا ،ولكن
يمكن تطويرها لتصبح واحدة من التفسيرات التي تجعل سباقات أسلحة معينة تستقر وال تستمر إلى األبد  -ال تؤدي إلى قيام
مفترسين بمتابعة فريستهم بسرعة "ماخ "2
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( )Mach 2وما إلى ذلك.

"المؤهل" الثالث لسباق التسلح البسيط ليس مؤهالً بقدر ما هو نقطة مثيرة لالهتمام بحد ذاته .في مناقشتي االفتراضية حول
الفهود والغزالن ،قلت إن الفهود على عكس الطقس لديها ميل ألن يصبحوا مع مرور األجيال "صيادون أفضل" ،ليصبحوا أعداء

أشد ،ومجهزين بشكل أفضل لقتل الغزالن .لكن هذا ال يعني أنها أصبحت أكثر نجاحاً في قتل الغزالن .نواة فكرة سباق التسلح
هي أن كال الجانبين في سباق التسلح يتحسنان من وجهة نظرهما الخاصة ،وفي نفس الوقت يجعالن الحياة أكثر صعوبة
بالنسبة للجانب اآلخر في سباق التسلح .ال يوجد سبب محدد (أو على األقل ال يوجد شيء في أي شيء ناقشناه حتى اآلن)

لتوقع أن يصبح أي من الجانبين في سباق التسلح أكثر نجاحاً أو أقل نجاحاً من اآلخر بشكل مستمر .في الواقع ،تشير فكرة
سباق التسلح ،في أنقى صورها ،إلى أنه يجب أال يكون هناك أي تقدم على اإلطالق في معدل النجاح على جانبي سباق

التسلح ،في حين أن هناك تقدماً كبي اًر جداً في معدات النجاح على كال الجانبين .تصبح الحيوانات المفترسة مجهزة بشكل
أفضل للقتل ،ولكن في نفس الوقت تصبح الفريسة أفضل تجهي اًز لتجنب القتل ،وبالتالي فإن النتيجة الصافية هي عدم تغيير

معدل عمليات القتل الناجحة.

إن المعن ى الضمني هنا هو أنه إذا استطاعت الحيوانات المفترسة من عصر ما أن تواجه فريسة من عصر آخر ،في وقت

الحق ،فإن الحيوانات األكثر حداثة ،سواء كانت حيوانات مفترسة أو فريسة ،ستتفوق بشكل كبير على تلك السابقة .هذه ليست
تجربة يمكن إجراؤها على اإلطالق ،على الرغم من أن بعض الناس يفترضون أن بعض الحيوانات النائية والمعزولة ،مثل تلك
الموجودة في أستراليا ومدغشقر ،يمكن معاملتها كما لو كانت قديمة ،كما لو كانت الرحلة إلى أستراليا مثل رحلة إلى الوراء في

آلة السفر عبر الزمن .يعتقد مثل هؤالء األشخاص أن األنواع األسترالية األصلية عادةً ما تكون منقرضة بواسطة منافسين أو
أعداء متفوقين تم تقديمهم من العالم الخارجي ،ألن األنواع األصلية هي "أقدم" ونماذج "قديمة" ،في نفس الموضع مقابل األنواع
الغازية كسفينة حربية من نوع جوتالند تتنافس مع غواصة نووية .لكن من المفترض تبرير االفتراض القائل بأن أستراليا تمتلك

"أحفوريات حية" .ربما قد تكون هناك قضية من الممكن برهنتها هنا ،لكنها نادرة .أخشى أنها قد ال اكون أكثر من المعادل

للعجرفة الشوفينية في علم الحيوان ،مكافئ ًة للموقف الذي يرى كل األستراليين على أنهم عمال متنقلون جلفون ال يملكون شيئ ًا
سوى قبعاتهم وأحذيتهم المهترئة.
مبدأ التغيير الصفري في معدل النجاح ،بغض النظر عن مدى التقدم التطوري في المعدات ،تم تسميته باسم "تأثير الملكة

الحمراء" من قبل عالم األحياء األمريكي لي فان فالين .في رواية "عبر المرآة"
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تتذكر أن الملكة الحمراء أمسكت بأليس من يدها وجرتها ،أسرع وأسرع ،في جولة محمومة عبر الريف ،لكن بغض النظر عن
السرعة التي ركضوا بها ،ظلوا دائماً في نفس المكان .كانت أليس في حيرة مفهومة قائلة" ،حسناً في بلدنا ستذهب عموماً إلى

مكان آخر  -إذا ركضت سريعاً لفترة طويلة كما كنا نفعل ".قالت الملكة" :بلد بطيء! هنا ،كما ترين ،يتطلب األمر كل ما
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سرعة ماخ هي سرعة الصوت ،وسرعة ماخ  2هي ضعفي سرعة الصوت

عبر المرآة ،وما وجدته أليس هناك هي رواية بقلم لويس كارول (تشارلز دودجسون لوتويدج) نشرت عام  ،1871وهي تتمة لمغامرات أليس في

بالد العجائب.

يمكنك القيام به ،للبقاء في نفس المكان .إذا كنت تريدين الوصول إلى مكان آخر ،فيجب عليك الركض أسرع من هذا بمرتين
على األقل!"
فكرة الملكة الحمراء مسلية ،لكنها قد تكون مضللة إذا تم أخذها (كما يحصل أحياناً) لتعني شيئاً دقيقاً من الناحية الرياضية،
أي تقدم نسبي صفري حرفياً .ميزة أخرى مضللة هي أن مقولة الملكة الحمراء في قصة أليس هي تناقض حقيقي وال يمكن
التوفيق بينها وبين الحس السليم في العالم المادي الحقيقي .لكن تأثير الملكة الحمراء التطوري لفان فالن ليس مفارقة على
اإلطالق .إنه متوافق تماماً مع المنطق السليم ،طالما يتم تطبيق المنطق السليم بذكاء .ومع ذلك ،إن لم تكن متناقضة ،فإن
سباقات التسلح يمكن أن تؤدي إلى مواقف تصعق اإلنسان ذو العقلية االقتصادية على أنها تبذير.

على سبيل المثال ،لماذا تكون األشجار في الغابات طويلة جداً؟ اإلجابة المختصرة هي أن جميع األشجار األخرى طويلة،
لذلك ال يمكن ألي شجرة واحدة أال تكون كذلك .فسوف يطغى عليها ظل األشجار األخرى إن لم تكن طويلة .هذه هي الحقيقة

في األساس ،لكنها تهين اإلنسان ذو العقلية االقتصادية .يبدو األمر غير مجدي ومبذ اًر للغاية .عندما تكون جميع األشجار
ظلة الشجرة ،تتعرض جميعها بالتساوي تقريباً ألشعة الشمس ،وال يمكن ألي منها أن تتحمل أن تكون أقصر .لكن لو
بطول ُ

ظلة الشجرة في الغابات ،فإن كل
كانوا جميعاً أقصر؛ إذا كان هناك فقط نوع من اتفاق نقابي لخفض االرتفاع المتفق عليه ل ُ

األشجار ستستفيد .سيتنافسون مع بعضهم البعض في ُ
ظلة الشجرة للحصول على نفس ضوء الشمس تماماً ،لكنهم جميعاً
ظلة الشجرة .سوف يستفيد االقتصاد الكلي للغابة ،وكذلك كل شجرة فردية.
"يدفعون" تكاليف نمو أصغر بكثير للوصول إلى ُ
لسوء الحظ ،ال يهتم االصطفاء الطبيعي باالقتصاديات اإل جمالية ،وليس له مجال للعصابات واالتفاقيات .كان هناك سباق
تسلح أصبحت فيه أشجار الغابات أكبر مع مرور األجيال .في كل مرحلة من سباق التسلح ،لم تكن هناك فائدة جوهرية في أن

تكون طويل القامة من أجل مصلحتها .في كل مرحلة من سباق التسلح ،كانت النقطة الوحيدة في الطول هي أن تكون أطول
نسبياً من األشجار المجاورة.
ظلة الغابات .لكن الفائدة التي حصلت عليها األشجار من
مع استمرار سباق التسلح ،ارتفع متوسط طول األشجار في ُ

الطول لم ترتفع .تدهورت بالفعل بسبب التكاليف المتزايدة للنمو .أصبحت األجيال المتعاقبة من األشجار أطول وأطول ،لكن

في النهاية قد تكون أفضل ،بمعنى ما ،فقد بقيت حيث بدأت .هنا إذن ،هي العالقة مع أليس والملكة الحمراء ،ولكن يمكنك أن

ترى أنه في حالة األشجار ليس من قبيل المفارقة حقاً .من الخصائص المميزة لسباقات التسلح ،بما في ذلك السباقات البشرية،
حاال إذا لم يتصاعد أي منها ،ما دام أحدهم يتصاعد ،ال يستطيع أحد تحمل أال
أنه على الرغم من أن كل شيء سيكون أفضل ً

يفعل .بالمناسبة ،يجب أن أؤكد مرة أخرى أنني أخبرت القصة بكل بساطة .ال أقصد أن أقترح أن األشجار في كل جيل حرفياً
أطول من نظيراتها في الجيل السابق ،وال أن سباق التسلح ما زال مستم اًر بالضرورة.

هناك نقطة أخرى توضحها األشجار وهي أن سباقات التسلح ال يجب أن تكون بالضرورة بين أفراد من أنواع مختلفة .من
المحتمل أن تطغى أشجار فردية على أنواع األشجار الفردية بقدر ما يحجبها أفراد األنواع األخرى .ربما أكثر من ذلك في
الواقع ،فجميع الكا ئنات الحية مهددة بشكل أكثر جدية من المنافسة مع نوعهم مما هي مهددة من األخرين .أعضاء نوعهم

منافسون على نفس الموارد ،إلى حد أكثر تفصيالً ،من أعضاء األنواع األخرى .هناك أيضاً سباقات التسلح داخل األنواع بين
أدوار الذكور وأدوار اإلناث ،وبين أدوار الوالدين وأدوار الذرية .لقد ناقشت هذا األمر في كتاب الجين األناني ،ولن أتابعها هنا.

تسمح لي قصة الشجرة بتقديم تمييز عام مهم بين نوعين من سباق التسلح ،يطلق عليهما سباقات التسلح المتناظرة وغير

المتناظرة .سباق التسلح المتناظر هو سباق بين المتنافسين الذين يحاولون فعل نفس الشيء تماماً كما يفعل بعضهم البعض.
مثال على ذلك سباق التسلح بين أشجار الغابات التي تكافح للوصول إلى النور .ال تقوم األنواع المختلفة من األشجار بكسب

ظلة األشجار -
رزقها بالطريقة نفسها تماماً ،ولكن فيما يتعلق بالسباق المحدد الذي نتحدث عنه  -سباق أشعة الشمس فوق ُ
فهم منافسون على نفس المورد .إنهم يشاركون في سباق التسلح حيث يرى الجانب اآلخر أن النجاح على جانب واحد هو
الفشل .وهو سباق تسلح متناظر ألن طبيعة النجاح والفشل على الجانبين هي نفسها :الحصول على أشعة الشمس والظالم،
على الترتيب.
سباق التسلح بين الفهود والغزالن ،غير متناظر .إنه سباق تسلح حقيقي يشعر فيه الجانب اآلخر بالنجاح على أنه فشل من
الجانب اآلخر ،ولكن طبيعة النجاح والفشل على الجانبين مختلفة تماماً .يحاول الجانبان القيام بأشياء مختلفة للغاية .يحاول

الفهود أكل الغزالن .ال تحاول الغزالن أكل الفهود ،بل تحاول تجنب تعرضها لألكل من قبل الفهود .من وجهة نظر تطورية،

تعتبر سباقات التسلح غير المتناظرة أكثر إثارة لالهتمام ،حيث من المرجح أن تولد أنظمة أسلحة معقدة للغاية .يمكننا أن نرى
لماذا األمر هكذا عن طريق أخذ أمثلة من تكنولوجيا األسلحة البشرية.

يمكنني أن أستخدم الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي كأمثلة ،لكن ال توجد حاجة إلى ذكر دول محددة .قد يتم
شراء األسلحة التي تصنعها الشركات في أي من الدول الصناعية المتقدمة من قبل أي مجموعة من مجموعة واسعة من الدول.
إن وجود سالح هجومي ناجح ،مثل صاروخ إكزوست
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فعال ،على سبيل المثال جهاز تشويش السلكي "إلرباك" نظام التحكم في الصاروخ .من المرجح أن يتم تصنيع العداد من قبل
دولة معادية ،ولكن يمكن تصنيعه من قبل نفس البلد ،حتى من قبل نفس الشركة! في النهاية ال توجد شركة مجهزة بشكل
أفضل لتصميم جهاز تشويش لصاروخ معين من الشركة التي صنعت الصاروخ في المقام األول .ال يوجد شيء غير محتمل

بطبيعته في نفس الشركة التي تنتجها وتبيعها إلى أطراف متقاربة في الحرب .إنني أسخر بما يكفي لالشتباه في حدوث ذلك،

وهو يظهر بوضوح النقطة المتعلقة بتحسين المعدات بينما تكون فعاليتها الصافية ثابتة (وتزيد تكاليفها).

من وجهة نظري الحالية لسؤال عما إذا كان المصنعون على جانبين متقابلين لسباق تسلح بشري هم أعداء لبعضهم البعض
أو متطابقين مع بعضهم البعض أمر غير ذي صلة ،ومن المثير لالهتمام أيضاً .ما يهم هو أنه ،بغض النظر عن الشركات
المصنعة لها ،فإن األجهزة نفسها أعداء لبعضها البعض بالمعنى الخاص الذي حددته في هذا الفصل .الصاروخ ،وجهاز

التشويش الخاص به ،أعداء لبعضهما البعض في أن النجاح في أحدهما مرادف للفشل في اآلخر .ما إذا كان مصمموهما

أعداء لبعضهم البعض أمر ليس ذي صلة ،على الرغم من أنه سيكون من األسهل افتراض أنهم كذلك.

لقد ناقشت حتى اآلن مثال الصاروخ والمضاد الخاص به دون التأكيد على الجانب التطوري التقدمي ،والذي هو ،في
النهاية ،السبب الرئيسي إلدخاله في هذا الفصل .النقطة المهمة هنا هي أنه ال يقتصر األمر على أن التصميم الحالي لصاروخ
يستدعي ،أو ينادي ،المضاد المناسب على سبيل المثال جهاز التشويش الالسلكي .يدعو الجهاز المضاد للصواريخ بدوره ،إلى

تحسين تصميم الصاروخ ،وهو تحسن يقوم على وجه التحديد بمواجهة المضاد ،وهو جهاز مضاد للمضاد الصواريخ .يبدو
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صاروخ فرنسي متوسط المدى مضاد للسفن يمكن إطالقه من الجو أو األرض أو من الغواصات دخل الخدمة عام  1979وصدر منه إلى العديد

من دول العالم.

األمر كما لو أن كل تحسن في الصاروخ يحفز التحسين التالي في ذاته ،من خالل تأثيره على المضاد .التحسن في المعدات
يتغذى على نفسه .هذه وصفة للتطور الهائل المتفجر.

عند نهاية بعضة سنوات من هذا االختراع واالختراع المضاد المتبادلين ،سيكون اإلصدار الحالي لكل من الصاروخ والمضاد

قد حقق درجة عالية جداً من التطور .ومع ذلك ،في الوقت نفسه  -وهنا يحصل تأثير الملكة الحمراء مرة أخرى  -ال يوجد
سبب عام لتوقع أن يكون أي من الجانبين في سباق التسلح أكثر نجاحاً في أداء وظيفته مما كان عليه في بداية سباق التسلح.
في الواقع ،إذا كان كل من الصاروخ والمضاد يتحسنان بنفس المعدل ،يمكننا أن نتوقع أن يكون لإلصدارات األحدث األكثر

تطو اًر وتعقيداً ،ولإلصدارات األقدم واألكثر بدائية واألبسط ،لهما نجاح مثل بعضها البعض تماماً ،ضد معاصرة كل منها من
ٍ
متساو في
األجهزة المضادة .كان هناك تقدم في التصميم ،لكن لم يحدث تقدم في اإلنجاز ،وتحديداً ألنه كان هناك تقدم
ٍ
متساو تقريباً من كال الجانبين بحيث
التصميم على جانبي سباق التسلح .في الواقع ،إنه على وجه التحديد ألنه كان هناك تقدم
كان هناك تقدم كبير في مستوى تطور التصميم .إذا كان هناك جانب واحد ،على سبيل المثال جهاز التشويش المضاد
للصواريخ ،تم فيه إحراز تقدم كبير جداً في سباق التصميم ،فإن الجانب اآلخر ،الصاروخ الموجود في هذه الحالة ،سيتم التوقف

ببساطة عن استخدامه وتصنيعه" :سينقرض" .بعيداً عن كونه متناقضاً مثل مثال أليس األصلي ،فإن تأثير الملكة الحمراء في
سياق سباق التسلح هو أمر أساسي لفكرة التقدم المتتابع بحد ذاتها.

قلت إن سباقات التسلح غير المتناظرة كانت على األرجح تؤدي إلى تحسينات تقدمية مثيرة لالهتمام أكثر من تلك المناظرة،

ويمكننا اآلن أن نرى سبب ذلك ،باستخدام األسلحة البشرية لتوضيح هذه النقطة .إذا امتلكت إحدى الدول قنبلة بحجم  2ميغا-

طن ،فستقوم الدولة المعادية بتطوير قنبلة بحجم  5ميغا-طن .هذا يستفز األمة األولى في تطوير قنبلة بقدرة  10ميغا-طن،

والتي بدورها تثير الثانية في صنع قنبلة بقدرة  20ميغا-طن ،وهكذا دواليك .هذا سباق تسلح تتابعي حقيقي :كل تقدم من جانب
يستفز التقدم المضاد من جهة أخرى ،والنتيجة هي زيادة مطردة في بعض السمات مع مرور الوقت  -في هذه الحالة ،القوة
المتفجرة للقنابل .ولكن ال توجد توافقات تفصيلية بين التصميمين في سباق التسلح المتناظر هذا ،وال يوجد "تشبيك" أو "تشابك"

لتفاصيل التصميم حيث يوجد سباق تسلح غير متناظر مثل سباق التسلح بين الصواريخ وجهاز التشويش على الصواريخ .تم

تصميم جهاز تشويش الصواريخ بشكل خاص للتغلب على ميزات تفصيلية معينة للصاروخ؛ يأخذ مصمم المضاد في االعتبار
التفاصيل الدقيقة لتصميم الصاروخ .ثم عند تصميم عداد للمضاد ،يستفيد مصمم الجيل التالي من الصواريخ من معرفته
بالتصميم المفصل للمضاد إلى الجيل السابق .هذا ليس صحيحاً بالنسبة للقنابل التي تتزايد قدرتها التفجيرية باستمرار .من
المؤكد أن المصممين من جانب واحد قد يقرصنون األفكار الجيدة ،وقد يقلدون ميزات التصميم ،من الجانب اآلخر .لكن إذا
كان األمر كذلك ،فهذا عرضي .ليس جزءاً ضرورياً من تصميم القنبلة الروسية أن يكون لديها توافقات تفصيلية مع تفاصيل
محددة من القنبلة األمريكية .في حالة سباق التسلح غير المتناظر ،بين ساللة األسلحة والمضادة المحددة لتلك األسلحة ،فإن

التوافقات الفردية هي التي تؤدي ،على مدى "األجيال" المتتالية ،إلى تطور وتعقيد أكبر.
في العالم الحي أيضاً ،نتوقع أن نجد تصميماً معقداً ومتطو اًر في أي مكان نتعامل فيه مع المنتجات النهائية لسباق التسلح
الطويل غير المتناظر الذي تتطابق فيه دائماً التطورات على جانب واحد ،على أساس فردي ،أساس نقطة مقابل نقطة ،عن

طريق مضادات ناجحة بنفس القدر (بشكل مقابل للمنافسين) من جهة أخرى .هذا صحيح بشكل واضح في سباقات التسلح بين

الحيوانات المفترسة وفرائسها ،وربما أكثر من ذلك ،في سباقات التسلح بين الطفيليات والمضيفين .تمتلك أنظمة األسلحة

اإللكترونية والصوتية للخفافيش ،والتي ناقشناها في الفصل الثاني ،كل التطور الدقيق الذي نتوقعه من المنتجات النهائية لسباق

التسلح الطويل .ليس من المستغرب أن نتمكن من تتبع سباق التسلح نفسه على الجانب اآلخر .تحتوي الحشرات التي تهاجمها

الخفافيش على بطارية مماثلة من العتاد اإللكتروني والصوتي المتطور .بعض حشرات العث حتى تبعث أصوات تشبه أصوات

الخفافيش (الفوق صوتية) التي يبدو أنها تجعل الخفافيش تائهة .تتعرض جميع الحيوانات تقريباً إما لخطر أن تأكلها حيوانات
أخرى أو تتعرض لخطر الفشل في أكل حيوانات أخرى ،وهناك عدد هائل من الحقائق التفصيلية حول الحيوانات تكون منطقية

فقط عندما نتذكر أنها المنتجات النهائية لسابقات التسلح الطويلة والمريرة .قدم إتش .بي .كوت ،مؤلف كتاب تلون الحيوان
الكالسيكي ،النقطة بشكل جيد في عام  ،1940فيما قد يكون أول استخدام في المؤلفات لمشابهة سباق التسلح في علم

األحياء:
قبل التأكيد على أن المظهر الخادع لجندب أو فراشة مفصل بشكل غير ضروري ،يجب علينا أوالً أن نعرف ما هي قدرات التصور والتمييز لألعداء الطبيعيين

للحشرات .إن عدم القيام بذلك يشبه التأكيد على أن درع الطرادات القتالية ثقيل للغاية ،أو أن نطاق مدافعها أكبر من الالزم ،دون التحقق من طبيعة وفعالية

تسليح العدو .والحقيقة هي أنه في الصراع البدائي للغابة ،كما هو الحال في تحسينات الحرب الحضارية ،نرى في تقدم سباق تسلح تطوري كبير  -تتجلى
نتائجه ،من أجل الدفاع ،في أجهزة مثل السرعة واليقظة والدروع واإلشعاع ،عادات الحفر ،عادات ليلية ،إف ارزات سامة ،طعم مسبب للغثيان ،و[تمويه وأنواع أخرى
من التلوين الواقي]؛ وبالنسبة للهجوم ،في سمات مضادة مثل السرعة والمفاجأة والكمين واإلغراء والحدة البصرية والمخالب واألسنان واللسعات والتابعات السامة

تطور كمال
و[اإلغواء] .كما تطورت سرعة أكبر في المطاردة فيما يتعلق بزيادة السرعة في المطارد؛ أو المدرعات الدفاعية فيما يتعلق باألسلحة العدوانية؛ لذلك ّ
أجهزة اإلخفاء استجاب ًة لقوى اإلدراك المتزايدة.

إن سباقات التسلح في التكنولوجيا البشرية أسهل في الدراسة من نظرائها البيولوجية ألنها أسرع بكثير .يمكننا أن نرى فعال
ما يحدث ،من سنة إلى أخرى .في حالة حدوث سباق تسلح بيولوجي ،من ناحية أخرى ،يمكننا عادة رؤية المنتجات النهائية
فقط .ناد اًر ما يتحجر حيوان أو نبات ميت ،ومن ثم في بعض األحيان يكون من الممكن رؤية مراحل تقدمية في سباق تسلح
حيواني بشكل مباشر .أحد األمثلة األكثر إثارة لالهتمام حول هذا األمر يتعلق بسباق التسلح اإللكتروني ،كما هو موضح في

أحجام دماغ الحيوانات األحفورية.
ال تتحجر (تتحول إلى أحفوريات) العقول بحد ذاتها ولكن الجماجم تفعل ،والتجويف الذي كان يوجد فيه الدماغ  -حافظة
الدماغ  -إذا تم تفسيره بعناية ،يمكن أن يعطي مؤش اًر جيداً لحجم الدماغ .قلت "إذا ُفسرت بحذر" ،والمؤهل مهم .من بين العديد
من المشاكل ما يلي .تميل الحيوانات الكبيرة إلى امتالك أدمغة كبيرة جزئي ًا لمجرد أنها كبيرة ،لكن هذا ال يعني بالضرورة أنها
"ذكية" بأي حال من األحوال .األفيال لها أدمغة أكبر من البشر ،لكن مع بعض العدالة ،نود أن نعتقد أننا أذكى من األفيال وأن

سمحت لنا بحقيقة أننا حيوانات أصغر كثي اًر .من المؤكد أن أدمغتنا تشغل نسبة أكبر من أجسامنا مقارنة
أدمغتنا أكبر "حق ًا" إذا
َ
بأدمغة األفيال ،كما يتضح من الشكل المنتفخ لجماجمنا .هذا ليس مجرد غرور مبني على األنواعُ .يفترض أن هناك حاجة
لجزء كبير من أي دماغ إلجراء عمليات رعاية روتينية في جميع أنحاء الجسم ،ويحتاج الجسم الكبير تلقائياً إلى دماغ كبير
لهذا الغرض .يجب أن نعثر على طريقة "إخراج" هذا الجزء من الدماغ من حساباتنا الذي يمكن أن يعزى ببساطة إلى حجم
الجسم ،حتى نتمكن من مقارنة ما يتبقى بأنه "عقول" حقيقية للحيوانات .هذه طريقة أخرى للقول إننا نحتاج إلى طريقة جيدة

لتحديد ما نعنيه بالضبط بالدماغ الحقيقي .يتمتع األشخاص المختلفون بحرية الوصول إلى طرق مختلفة إلجراء الحسابات،

ولكن ربما يكون المؤشر األكثر موثوقية هو "المعامل الدماغي" أو ( EQاختصا اًر لـ  )Encephalization quotientالذي
يستخدمه هاري جريسون ،وهو من أهم الرواد األمريكيين في موضوع تاريخ الدماغ.

يتم احتساب  EQفي الواقع بطريقة معقدة إلى حد ما ،مع أخذ خوارزميات من وزن المخ ووزن الجسم ،وتوحيد ضد األرقام
المتوسطة لمجموعة رئيسية مثل الثدييات ككل .تماماً مثلما يقتبس "حاصل الذكاء" أو حاصل الذكاء المستخدم (أو قد يساء
استخدامه) من ِقبل علماء النفس البشريين مقابل المتوسط لكل السكان ،يتم توحيد معيار  EQضد كل الثدييات على سبيل
المثال .تماماً مثلما يعني معدل الذكاء  ،100بحكم تعريفه ،معدل ذكاء مطابق للمعدل لجميع السكان ،فإن  EQمن  1يعني،

بحكم التعريف ،مكافئ مطابق لمتوسط ،على سبيل المثال للثدييات من هذا الحجم .تفاصيل التقنية الرياضية ليست مهمة.

وبكلمات فإن  EQلنوع معين مثل وحيد القرن أو قطة ،هو مقياس لمدى كبر حجم (أو صغر) عقل الحيوان أكثر مما يجب أن

نتوقع ،بالنظر إلى حجم جسم الحيوان .كيف يتم حساب هذا التوقع مفتوح بالتأكيد للنقاش والنقد .قد ال تعني حقيقة أن البشر

لديهم مكافئ  7وفرس النهر مكافئ  0.3حرفياً أن البشر أذكى من أفراس النهر بنسبة  23ضعفاً! لكن  EQكما تم قياسه ربما

يخبرنا شيئاً عن مقدار "قوة الحوسبة" التي يمتلكها الحيوان في رأسه ،عالوة على الحد األدنى غير القابل لالختزال من قوة
الحوسبة الالزمة للتشغيل الروتيني لجسمه الكبير أو الصغير.

المقاسة بين الثدييات الحديثة متنوعة جداً .الفئران لديها  EQحوالي  ،0.8أقل بقليل من المتوسط لجميع الثدييات.
قيم ُ EQ
السناجب أعلى إلى حد تقريبي يصل إلى  .1,5ربما يتطلب عالم األشجار ثالثي األبعاد قوة حوسبة إضافية للتحكم في القفزات
الدقيقة ،بل وأكثر من ذلك للتفكير في المسارات الفعالة من خالل متاهة الفروع التي قد تكون أو ال تتصل بعيداً .القرود أعلى

بكثير من المتوسط ،والقردة العليا (خاصة أنفسنا) أعلى من ذلك بعد .اتضح داخل القردة أن بعض األنواع لديها مكافئات أعلى
من غيرها ،ومن المثير لالهتمام ،أن هناك بعض االرتباط بكيفية عيشهم :القرود التي تتناول الحشرات والتي تناول الفاكهة لها

أدمغة أكبر ،بالنسبة لحجمها ،من القرود التي تناول األوراق .من المنطقي القول بأن الحيوان يحتاج إلى طاقة حوسبة أقل
للعثور على األوراق ،وهي وفيرة في كل مكان ،بدالً من العثور على الفاكهة ،التي قد يتعين عليه البحث عنها ،أو صيد

الحشرات ،والتي تتخذ خطوات نشطة لالبتعاد .لسوء الحظ ،يبدو األمر اآلن وكأن القصة الحقيقية أكثر تعقيداً ،وأن المتغيرات
األخرى ،مثل معدل األيض ،قد تكون أكثر أهمية .في الثدييات ككل ،تحتوي الحيوانات آكلة اللحوم عادة على  EQأعلى قليالً

من الحيوانات العاشبة التي تفترسها .من المحتمل أن يكون لدى القارئ بعض األفكار حول سبب ذلك ،لكن من الصعب
اختبار هذه األفكار .على أي حال ،أيا كان السبب ،فإنه يبدو أم اًر واقعياً.
كفانا حديثاً عن الحيوانات الحديثة .ما فعله جاريسون هو إعادة بناء قيم الـ  EQالمحتملة للحيوانات المنقرضة التي توجد

اآلن فقط كأحفوريات .عليه تقدير حجم المخ من خالل صنع قالب الجص لدواخل من حافظات الدماغ .يجب أن يوجد الكثير
من التخمينات والتقديرات في هذا ،لكن هوامش الخطأ ليست كبيرة إلى حد إلغاء الفكرة بالكامل .بعد كل شيء ،يمكن التحقق

من طرق أخذ قوالب الجص للتأكد من دقتها ،وذلك باستخدام الحيوانات الحديثة .نحن نعتقد أن الجمجمة المجففة هي كل ما
لدينا من حيوان حديث ،نستخدم قالب جص لتقدير حجم عقله في الجمجمة وحدها ،ثم تحقق من المخ الحقيقي لمعرفة مدى

دقة تقديرنا .تشجع هذه الفحوصات على الجماجم الحديثة الثقة في تقديرات جاريسون لألدمغة الميتة منذ زمن طويل .استنتاجه
ال ألن تصبح العقول أكبر مع مرور ماليين السنين .في أي وقت من األوقات ،تميل الحيوانات العاشبة
هو ،أوالً ،أن هناك مي ً
الحالية إلى أن تكون لها أدمغة أصغر من الحيوانات آكلة اللحوم المعاصرة التي تفترسها .ولكن في وقت الحق تميل الحيوانات
العاشبة إلى وجود أدمغة أكبر من الحيوانات العاشبة السابقة ،والحقاً الحيوانات آكلة اللحوم أكبر من أدمغة الحيوانات آكلة
اللحوم السابقة .يبدو أننا نرى في الحفريات ،سباق تسلح ،أو باألحرى سلسلة من سباقات إعادة التسلح ،بين الحيوانات آكلة

اللحوم والحيوانات العاشبة .هذا مواز بشكل خاص مع سباقات التسلح البشري ،ألن الدماغ هو الحاسوب الموجود لدينا الذي
تستخدمه كل من الحيوانات آكلة اللحوم والحيوانات العاشبة ،واإللكترونيات هي على األرجح العنصر األسرع تقدماً في
تكنولوجيا األسلحة البشرية اليوم.

كيف تنتهي سباقات التسلح؟ قد تنتهي في بعض األحيان بانقراض أحد الجانبين ،وفي هذه الحالة يفترض أن الجانب اآلخر
يتوقف عن التطور في هذا االتجاه التدريجي المحدد ،بل إنه ربما "يتراجع" ألسباب اقتصادية ستتم مناقشتها قريباً .في حاالت

أخرى ،قد تفرض الضغوط االقتصادية وقفاً مستق اًر لسباق التسلح ،وهو مستقر على الرغم من أن جانباً من السباق يتقدم بشكل
دائم بمعنى ما .خذ سرعة الجري ،على سبيل المثال .يجب أن يكون هناك حد أقصى لسرعة جري الفهد أو الغزال ،وهو الحد
الذي تفرضه قوانين الفيزياء .لكن لم تصل الفهود وال الغزالن إلى هذا الحد .لقد دفع كالهما ضد الحد األدنى وهو ،في
اعتقادي ،ذو طابع اقتصادي .تكنولوجيا السرعة العالية ليست رخيصة .تتطلب عظام ساق طويلة وعضالت قوية ورئتين
عاليتي السعة .يمكن الحصول على هذه األشياء من قبل أي حيوان يحتاج إلى الركض بسرعة ،ولكن يجب شراؤها .يتم شراؤها

بسعر متزايد بشكل حاد .يتم قياس السعر على النحو الذي يسميه االقتصاديون "تكلفة الفرصة البديلة" .تقاس تكلفة الفرصة
البديلة لشيء ما بمجموع كل األشياء األخرى التي يجب عليك التخلي عنها حتى تحصل على هذا الشيء .تكلفة إرسال طفل

إلى مدرسة خاصة مدفوعة الرسوم هي كل األشياء التي ال يمكنك شراءها نتيجة لذلك :السيارة الجديدة التي ال يمكنك تحمل
تكاليفها ،والعطالت تحت أشعة الشمس التي ال يمكنك تحمل تكاليفها (إذا كنت غنياً بحيث يمكنك تحمل كل هذه األشياء
بسهولة ،فإن تكلفة الفرصة البديلة إلرسال طفلك إلى مدرسة خاصة قد ال تقارن بأي شيء) .إن السعر ،بالنسبة للفهد ،لزراعة
عضالت ساق أكبر هو كل األشياء األخرى التي كان يمكن أن يفعلها الفهد بالمواد والطاقة المستخدمة لصنع عضالت الساق،
على سبيل المثال صنع المزيد من الحليب لألشبال.

بالطبع ،ال يوجد أي اقتراح بأن الفهود تقوم بعمليات حسابية للتكاليف في رؤوسها! يتم كل ذلك تلقائياً عن طريق االصطفاء

الطبيعي العادي .قد ال يعمل الفهد المنافس الذي ال توجد به عضالت الساق الكبيرة بسرعة كبيرة ،لكنه يمتلك الموارد الالزمة
لتوفير الكثير من الحليب وبالتالي ربما تربية شبل آخر .سيتم تربية المزيد من األشبال بواسطة الفهود التي تجهزها جيناتها

بالحل الوسط األمثل بين سرعة الركض وإنتاج الحليب وجميع الق اررات األخرى المؤثرة على ميزانيتها .ليس من الواضح ،ما هي
المفاضلة المثلى بين إنتاج الحليب وسرعة الركض على سبيل المثال .ستكون بالتأكيد مختلف ًة بالنسبة لألنواع المختلفة ،وقد
يتقلب داخل كل نوع .كل ما هو مؤكد هو أن المقايضات من هذا النوع ستكون حتمية .عندما تصل الفهود والغزالن إلى أقصى

سرعة ركض يمكنهما "تحملها" في اقتصاداتهما الداخلية ،سينتهي سباق التسلح بينهما.
نقاط التوقف االقتصادي الخاصة بكل منها قد ال تتركهم متساويين تماماً .قد تنفق حيوانات الفريسة في نهاية المطاف من

ميزانيتها على األسلحة الدفاعية أكثر مما تنفق الحيوانات المفترسة على األسلحة الهجومية .تم تلخيص أحد أسباب ذلك في
الحكمة اإليسوبية "من "إيسوب"
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أن الثعلب يركض فقط لتناول العشاء .من الناحية االقتصادية ،هذا يعني أن الثعالب الفردية التي تحول الموارد إلى مشاريع

أخرى يمكن أن تعيش بشكل أفضل من الثعالب الفردية التي تنفق جميع مواردها تقريباً على تكنولوجيا الصيد .في تعداد األرانب
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وهو كاتب إغريقي اُشتهر بكتابة الحكايات التي تنسب إليه المسماة "خرافات إيسوب" عاش في منتصف القرن السادس قبل الميالد ( 620ق.م-

 564ق.م) في اليونان القديمة.

السكاني من ناحية أخرى ،يتم تحويل ميزان الميزة االقتصادية نحو األرانب الفردية التي تنفق على المعدات الالزمة للركض

سريع .تتمثل نتيجة هذه الميزانيات المتوازنة اقتصادياً داخل األنواع في أن سباقات التسلح بين األنواع تميل إلى الوصول إلى
نهاية مستقرة للطرفين ،مع تقدم جانب واحد.

من غير المرجح أن نشهد سباقات التسلح في تقدم ديناميكي ،ألنه من غير المحتمل أن تستمر في "لحظة" معينة من الوقت
الجيولوجي ،مثل وقتنا .لكن الحيوانات التي يجب رؤيتها في عصرنا يمكن تفسيرها على أنها المنتجات النهائية لسباق التسلح

الذي كان يجري في الماضي.

لتلخيص رسالة هذا الفصل ،يتم اصطفاء الجينات ،ليس لصفاتها الجوهرية ،ولكن بسبب تفاعلها مع بيئاتها .الجينات

األخرى هي عنصر مهم بشكل خاص في بيئة الجينات .والسبب العام وراء هذا المكون المهم هو أن الجينات األخرى تتغير
أيضاً ،فيما تمر األجيال عبر التطور .هذا له نوعان رئيسيان من العواقب.
أوالً ،لقد كان هذا يعني أن هذه الجينات مفضلة وتتمتع بخاصية "التعاون" مع تلك الجينات األخرى التي من المحتمل أن
تلتقي بها في الظروف التي تفضل التعاون .وهذا صحيح بشكل خاص ،وإن لم يكن على وجه الحصر ،على الجينات الموجودة
داخل نفس النوع ،ألن الجينات داخل أحد األنواع تتقاسم الخاليا مع بعضها البعض بشكل متكرر .وقد أدى ذلك إلى تطور
عصابات كبيرة من الجينات المتعاونة ،وفي نهاية المطاف إلى تطور األجسام نفسها ،كمنتج لمشاريعهم التعاونية .الجسم
الف ردي عبارة عن مركبة كبيرة أو "آلة البقاء" التي صممها تعاونية الجينات ،للحفاظ على نسخ من كل عضو من تلك التعاونية.

إنهم يتعاونون ألنهم جميعا يستفيدون من نفس النتيجة  -بقاء وتناسل الجسم المشترك  -وألنهم يشكلون جزءاً مهماً من البيئة
التي يعمل فيها االصطفاء الطبيعي على بعضهم البعض.

ثانياً ،ال تفضل الظروف دائماً التعاون .في مسيرتهم نزوالً عبر الزمن الجيولوجي ،تواجه الجينات أيضاً بعضها البعض في

ظروف تحبذ العداء .وهذا ينطبق بشكل خاص ،وإن لم يكن على وجه الحصر ،على الجينات في األنواع المختلفة .النقطة

المهمة حول األنواع المختلفة هي أن جيناتها ال تختلط  -ألن أعضاء األنواع المختلفة ال تستطيع التزاوج مع بعضهم البعض.
عندما توفر الجينات المختارة في نوع ما البيئة التي يتم فيها اختيار الجينات في نوع آخر ،تكون النتيجة في الغالب سباق تسلح

تطوري .كل تحسين وراثي جديد تم اصطفاءه على جانب واحد من سباق التسلح  -مثل الحيوانات المفترسة  -يغير البيئة
الصطفاء الجينات على الجانب اآلخر من سباق التسلح  -فريسة .إن سباقات التسلح من هذا النوع هي المسؤولة بشكل

أساسي عن الجودة التقدمية الظاهرة للتطور ،وعن تطور سرعة الجري المتطورة باستمرار ،ومهارة الطيران ،وحدة البصر،
وإرهاف السمع ،وما إلى ذلك .ال تستمر سباقات التسلح هذه إلى األبد ،ولكنها تستقر عندما ،على سبيل المثال ،تصبح

التحسينات اإلضافية مكلفة للغاية على الحيوانات الفردية المعنية.
لقد كان هذا فصالً صعباً ،لكن كان عليه أن يكون موجوداً في الكتاب .فبدونه ،كنا قد تُركنا مع الشعور بأن االصطفاء
الطبيعي ليس سوى عملية مدمرة ،أو في أحسن األحوال عملية إزالة األعشاب الضارة .لقد رأينا طريقتين يمكن أن يكون االنتقاء

الطبيعي فيهما قوة بناءة .تتعلق طريقة واحدة بعالقات التعاون بين الجينات داخل األنواع .يجب أن يكون افتراضنا األساسي هو
أن الجينات هي كيانات "أنانية" تعمل على نشرها في مجموعة الجينات من النوع .ولكن نظ اًر ألن بيئة الجين تتكون إلى درجة

بارزة ،من جينات أخرى يتم اصطفاءها أيضاً في مجموعة الجينات نفسها ،فسيتم تفضيل الجينات إذا كانت جيدة في التعاون

مع جينات أخرى في مجموعة الجينات نفسها .وهذا هو السبب في تطور أجسام الخاليا الكبيرة ،التي تعمل بشكل متماسك من
أجل تحقيق نفس األهداف التعاونية .هذا هو السبب في وجود األجسام ،بدالً من الناسخات المنفصلة التي ما تزال تتقاتل في

الحساء البدائي.

تتطور األجسام إلى هدف متكامل ومتماسك ألن الجينات يتم اصطفاءها في البيئة التي توفرها جينات أخرى داخل نفس

النوع .ولكن نظ اًر الصطفاء الجينات أيضاً في البيئة التي توفرها جينات أخرى في أنواع مختلفة ،تتطور سباقات التسلح .وتشكل
سباقات التسلح التطور القوي اآلخر للقوة الدافعة في اتجاهات ندرك أنها "تصميمية" معقدة "تقدمية" .سباقات السالح لديها
شعور "غير مستقر" بطبيعتها تجاههم .إنهم يتجهون نحو المستقبل بطريقة ال معنى لها وبال جدوى ،بمعنى آخر تقدمية ورائعة
بال نهاية بالنسبة لنا ،نحن المراقبين .يتناول الفصل التالي حالة معينة ،خاص ًة من التطور الهائل المتفجر ،وهي الحالة التي
أطلق عليها داروين االصطفاء الجنسي.

الفصل الثامن:

انفجارات ولوالب
إن الدماغ البشري جهاز ُمماثلة متأصل .فنحن نندفع قس اًر لرؤية معنى في أوجه التشابه الطفيفة بين عمليات مختلفة جداً.
قضيت يوماً كامالً في جمهورية بنما أشاهد مستعمرتين ممتلئتين بالنمل اآلكل لألوراق تتصارعان ،وكان دماغي يقارن بشكل ال
يقاوم ميدان المعركة المليء بأطراف الصور التي رأيتها عن معركة باشنديل
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البنادق وأشم الدخان .بعد وقت قصير من نشر كتابي األول الجين األناني ،اتصل بي بشكل مستقل اثنين من رجال الدين ،وقد

وصل كالهما إلى نفس المماثلة بين األفكار في الكتاب وعقيدة الخطيئة األصلية .طبق داروين فكرة التطور بطريقة تمييزية

على الكائنات الحية المتغيرة في شكل الجسم على مدى أجيال ال حصر لها .وقد اُغري خلفائه برؤية التطور في كل شيء؛ في
شكل الكون المتغير ،في "المراحل" التطورية للحضارات اإلنسانية ،في الموضات بأطوال التنورة .في بعض األحيان ،يمكن أن

تكون مثل هذه المماثالت مثمرة للغاية ،لكن من السهل الذهاب بالمماثالت بعيداً جداً ،واإلفراط في المماثالت التي تكون
ضعيفة لدرجة أنها غير مفيدة أو ضارة تماماً .لقد اعتدت على تلقي نصيبي من رسائل المهووسين ،وقد تعلمت أن واحدة من
السمات المميزة للهوس العبثي هو القيام بالمماثلة.

من ناحية أخرى ،ظهرت بعض أعظم التطورات في مجال العلوم ألن بعض األشخاص األذكياء اكتشفوا مماثل ًة بين موضوع
هو مفهوماً بالفعل ،وموضوع آخر غامض .تكمن الحيلة في تحقيق توازن بين المماثلة العشوائية المفرطة من ناحية ،والعمى
العقيم تجاه المماثالت المثمرة من ناحية أخرى .يتم تمييز العالم الناجح عن المهووس الذي يهذي من خالل نوعية إلهام كل

منهما .لكنني أظن أن هذا عملياً يعود إلى اختالف ليس في القدرة على مالحظة المماثالت بقدر ما هي القدرة على رفض

المماثالت الحمقاء ومالحقة تلك الواعدة .لنتجاوز حقيقة أنه لدينا هنا مماثلة أخرى ،قد تكون حمقاء أو قد تكون مثمرًة (وبالتأكيد
ليست أصلي ًة) ،بين التقدم العلمي واالصطفاء التطوري الدارويني ،اسمحوا لي اآلن أن أتطرق إلى النقطة ذات الصلة بهذا

الفصل .وهي أنني على وشك الشروع في مماثلتين متشابكتين أجدهما ملهمتين ،لكن يمكن أن تأخذنا بعيداً ما لم نكن
حريصين .األولى هي مماثلة بين العمليات المختلفة التي يوحدها تشابهها مع االنفجارات .والثانية هي مماثلة بين التطور

الدارويني الحقيقي وما يسمى بالتطور الثقافي .أعتقد أن هذه التشبيهات قد تكون مثمرة  -هذا الواضح ،وإال لم أكن ألخصص
فصالً لها .لكن قد أُعذر من أنذر.
إن خاصية االنفجارات ذات الصلة هي الخاصية المعروفة لدى المهندسين باسم "التغذية الراجعة اإليجابية" .من األفضل

فهم التغذية الراجعة اإليجابية من خالل مقارنتها مع نقيضتها ،التغذية الراجعة السلبية .التغذية الراجعة السلبية هي أساس معظم
التنظيم والضوابط اآللية ،وأحد األمثلة األكثر شهرة واألكثر براعة هي منظم واط للبخار .يتوجب على محرك مفيد أن يوفر
القدرة الدورانية بمعدل ثابت ،أي المعدل المناسب للوظيفة التي يقوم بها ،كالطحن أو النسج أو الضخ أو أياً كانت .قبل واط،
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هي إحدى معارك الحرب العالمية األولى ،وقعت في  1917بين األلمان واإلنكليز ،وانتهت بهزيمة اإلنكليز.

كانت المشكلة وهي أن معدل الدوران يعتمد على ضغط البخار .أي قم بزيادة ح اررة المرجل لتزداد سرعة المحرك ،وهذا ليس
حالة مالئمة لطاحونة أو نول اللتان تتطلبان دفعاً موحد آلالتهما .منظم واط هو صمام أوتوماتيكي ينظم تدفق البخار إلى

المكبس.

تتمثل الخدعة الذكية في ربط الصمام بالحركة الدوارة التي ينتجها المحرك ،بطريقة تجعل المحرك يعمل بشكل أسرع كلما
أغلق الصمام البخار .على العكس ،عندما يعمل المحرك ببطءُ ،يفتح الصمام .لذلك فإن محركاً يعمل ببطء شديد ،سرعان ما
يتسارع ،ومحرك يعمل بسرعة كبيرة ،سرعان ما يتباطأ .الوسيلة الدقيقة التي قاس بها المنظم السرعة بسيطة ولكنها فعالة ،وال
يزال المبدأ يستخدم حتى اليوم .فيوجد زوج من الكرات على ذراعين بمفصالت وتدوران حولهما ،يدفعهما المحرك .عندما يتم

الدوران بسرعة ،ترتفع الكرات على مفصالتها ،بقوة الطرد المركزي .عندما يتم الدوران ببطء ،تهبط الكرات .ترتبط األذرع
المفصلية مباشرة بخانق البخار .من خالل الضبط المناسب ،يستطيع منظم واط الحفاظ على تشغيل محرك بخار بمعدل ثابت

تقريباً ،في مواجهة تقلبات كبيرة في صندوق النار.

المبدأ الكامن وراء منظم واط هو التغذية الراجعة السلبية .يتم إعادة تلقيم الناتج من المحرك (الحركة الدورانية في هذه

الحالة) إلى المحرك (عبر صمام البخار) .التغذية الراجعة سلبية ألن الناتج العالي (الدوران السريع للكرات) له تأثير سلبي على

الدخل (إمدادات البخار) .وعلى العكس ،فإن الناتج المنخفض (الدوران البطيء للكرات) يعزز الدخل (البخار) ،ويعكس اإلشارة

مرة أخرى .لكنني قدمت فكرة التغذية الراجعة السلبية فقط من أجل مقارنتها بالتغذية الراجعة اإليجابية .دعنا نأخذ محرك بخار

مزوداً بمنظم واط ،ولنقم بإجراء تغيير أساسي واحد فيه .لنقلب عالمة العالقة بين جهاز الكرة الطرد المركزي وصمام البخار.
اآلن عندما تدور الكرات بسرعة ،يُفتح الصمام بدالً من أن ُيغلق .على العكس ،عندما تدور الكرات ببطء ،فإن الصمام يزيد من

تدفق البخار بدال من أن يقلله .في المحرك العادي المزود بمنظم واط ،إن بدأ في التباطؤ سوف يصحح هذا االتجاه قريباً

وسرعان ما سيصل إلى السرعة المطلوبة .لكن محركنا المعدل يعمل بعكس ذلك تماماً .إذا بدأ في التباطؤ ،فإن هذا يجعله

يتباطأ أكثر .وسرعان ما سيخنق نفسه .من ناحية أخرى ،إذا حدث تسارع بسيط في محرك مع ّدل كهذا ،فإن هذا الميل الطفيف

للزيادة في السرعة سوف يتزايد بدالً من أن يتم تصحيحه .يتم تعزيز التسريع الطفيف بواسطة المنظم المعكوس ،ويتسارع
المحرك .يتغذى التسارع بشكل إيجابي ،وتزداد سرعة المحرك .يستمر هذا األمر إلى أن يتفكك المحرك تحت الضغط ويخترق

ويفرض حد أقصى للسرعة.
دوالب الموازنة المنفلت من المحرك جدار المصنع ،أو أال يتوفر المزيد من ضغط البخار ُ
المعدل يشكل مثاالً على العملية
في حين أن منظم واط األصلي يستغل التغذية الراجعة السلبية ،فإن منظمنا االفتراضي
ّ
العكسية للتغذية الراجعة اإليجابية .تتميز عمليات التغذية الراجعة اإليجابية بجودة غير مستقرة .يتم زيادة االضطرابات األولية

الطفيفة ،وهي تجري في لولب متزايد باستمرار ،والذي يبلغ ذروته إما في كارثة أو في االختناق في نهاية المطاف على مستوى

أعلى بسبب عمليات أخرى .لقد وجد المهندسون أنه من المفيد توحيد مجموعة واسعة من العمليات تحت العنوان موحد هو
التغذية الراجعة السلبية ،ومجموعة أخرى واسعة تحت عنوان التغذية الراجعة اإليجابية .المماثالت مثمرة ليس فقط بمعنى نوعي
غامض ما ،ولكن ألن جميع العمليات تشترك في الرياضيات األساسية ذاتها .لقد وجد علماء األحياء الذين يدرسون ظواهر مثل

التحكم في درجة الح اررة في الجسم ،وآليات التشبع التي تمنع اإلفراط في تناول الطعام ،أنه من المفيد استعارة رياضيات التغذية
الراجعة السلبية من المهندسين .تستخدم أنظمة التغذية الراجعة اإليجابية أقل من التغذية الراجعة السلبية ،من قبل المهندسين

واألجسام الحية ،ولكن مع ذلك ،فإن التغذية الراجعة اإليجابية هي موضوع هذا الفصل.

السبب الذي يجعل المهندسين واألجسام الحية يستخدمون أنظمة التغذية الراجعة السلبية أكثر من التغذية الراجعة اإليجابية

هو بالطبع ،أن التنظيم المتحكم فيه لدرجة قريبة من المستوى المثالي أمر مفيد .العمليات الهاربة غير المستقرة ،بعيدة عن أن

تكون مفيدة ،ويمكن أن تكون خطيرة بكل تأكيد .في الكيمياء ،عملية التغذية الراجعة اإليجابية النموذجية هي انفجار ،ونحن
عادة كتوصيف ألي عملية هاربة .على سبيل المثال ،قد نشير إلى شخص ما بأنه لديه مزاج متفجر.
نستخدم كلمة المتفجرة
ً
كان أحد أساتذتي في المدرسة رجالً مثقفاً ولطيفاً ولبقاً في العادة ،لكن كان لديه في بعض األحيان انفجارات في مزاجه ،كما

كان هو يدرك نفسه .عندما يتم استف اززه بشكل كبير في الصف ،لم يكن يقول شيئاً في البداية ،لكن وجهه كان ُيظهر أن شيئاً
غير ع ادي يحدث في داخله .ثم بداية بنبرة هادئة ومعقولة كان يقول" :يا إلهي .ال أستطيع التحمل .سأفقد أعصابي .انزلوا
أسفل مقاعدكم .أنا أحذركم .إنها آتية ".طوال الوقت كانت نبرة صوته ترتفع ،وعند الذروة كان يمسك بكل شيء في متناول يده،
الكتب وممحاة السبورة ذات الخلفية الخشبية ومثبتات األوراق وأواني الحبر ،ويلقيهم في تتابع سريع ،بأقصى قوة ووحشية ولكن

بتصويب عشوائي ،في االتجاه العام للصبي الذي استفزه .ثم تهدأ أعصابه تدريجياً ،وفي اليوم التالي كان يقدم اعتذا اًر شديد
اللباقة إلى الصبي ذاته .كان يدرك أنه قد خرج عن نطاق السيطرة ،وقد شهد نفسه ضحية حلقة من التغذية الراجعة اإليجابية.

لكن التغذية الراجعة اإليجابية ال تؤدي فقط إلى زيادة سريعة؛ يمكن أن تؤدي إلى انخفاض متهارب .حضرت مؤخ اًر نقاشاً

في "برلمان" جامعة أكسفورد حول ما إذا كان يجب تقديم درجة فخرية لشخص ما .على نحو غير عادي ،كان القرار مثي اًر

للجدل .بعد التصويت ،خالل الـ  15دقيقة التي استغرقها عد أوراق االقتراع ،كان هناك نقاش عام في الحديث من أولئك الذين

ينتظرون سماع النتيجة .في وقت من األوقات تالشت المحادثة بغرابة ،وكان هناك صمت تام .كان السبب نوعاً معيناً من
التغذية الراجعة اإليجابية .عملت على النحو التالي .في أي مشاركة عامة في المحادثة ،ال بد أن تكون هناك تقلبات عشوائية
في مستوى الضوضاء ،لألعلى ولألسفل ،وهو ما ال نالحظه عادة .أحد هذه التقلبات العشوائية ،في اتجاه الهدوء ،حدث بشكل

ملحوظ قليالً أكثر من المعتاد ،ونتيجة لذلك الحظ بعض الناس ذلك .نظ اًر ألن الجميع كانوا منتظرين بفارغ الصبر اإلعالن
عن نتيجة التصويت ،فإن الذين سمعوا االنخفاض العشوائي في مستوى الضجيج نظروا وتوقفوا عن محادثتهم .تسبب هذا في

انخفاض مستوى الضوضاء العام أكثر قليالً ،مما أدى إلى مالحظة المزيد من األشخاص لهذا األمر وتوقفوا محادثتهم .بدأت

التغذية الراجعة اإليجابية واستمرت بسرعة إلى أن أصبح هناك صمت تام في القاعة .بعد ذلك ،عندما أدركنا أنه كان إنذا اًر

خاطئاً ،ضحكنا وتلي ذلك تصاعد بطيء في الضوضاء عائداً إلى مستواه السابق.

يادة سريعة في شيء ما :انفجار نووي،
أكثر التغذيات الراجعة اإليجابية والمذهلة هي تلك التي تنتج ،ليس انخفاضاً ،ولكن ز ً
وفقدان المدرس ألعصابه ،مشاجرة في حانة ،تصاعد غير فعال في األمم المتحدة (لقد استمع القارئ إلى التحذير الذي بدأت

الرطنة "تصعيد" :عندما
به هذا الفصل) .يتم االعتراف ضمنياً بأهمية التغذية الراجعة اإليجابية في الشؤون الدولية في الكلمة
ّ
نقول إن الشرق األوسط عبارة عن "برميل بارود" ،وعندما نحدد "نقاط اشتعال" .واحدة من أكثر التعبيرات المعروفة لفكرة التغذية
الراجعة اإليجابية هي في إنجيل القديس ماثيو متى" :أ َّ
طى َفَي ْزَد ُادَ :و َم ْن َل ْي َس َل ُه َف َّال ِذي ِع ْن َدهُ ُي ْؤ َخ ُذ ِم ْن ُه ".هذا
َن ُك َّل َم ْن َل ُه ُي ْع َ
الفصل يدور حول التغذية الراجعة اإليجابية في التطور .هناك بعض السمات للكائنات الحية التي تبدو كما لو كانت المنتجات
النهائية لشيء يشبه عملية التطور المتفجرة التي تحركها التغذية الراجعة اإليجابية .بشكل معتدل ،فإن سباقات التسلح في

الفصل السابق هي أمثلة على ذلك ،ولكن األمثلة المذهلة حقاً موجودة في أجهزة الدعاية الجنسية.

حاول إقناع نفسك ،كما حاولوا إقناعي عندما كنت طالباً جامعياً ،بأن ذيل الطاووس المروحي هو عضو وظيفي بشكل
دنيوي مثل األسنان أو الكلى ،تم تصميمه عن طريق االصطفاء الطبيعي بحيث ال يقوم بأكثر من الوظيفة النفعية المتمثلة في

تصنيف الطيور ،بشكل ال لبس فيه كعضو من هذا النوع أو ال .لم يقنعوني أبداً ،وأشك في إمكانية إقناعك أيضاً .بالنسبة لي،
فإن ذيل الطاووس المروحي يحمل بصمة ال لبس فيها من التغذية الراجعة اإليجابية .من الواضح أنه نتاج نوع من االنفجار

غير المنضبط غير المستقر الذي حدث في الزمن التطوري .هكذا فكر داروين في نظريته حول االصطفاء الجنسي وهكذا

وبشكل صريح وبكلمات كثيرة ،فكر أعظم خلفائه أر .أي .فيشر .بعد مقطع قصير من المنطق ،خلص (في كتابه النظرية

الوراثية لالصطفاء الطبيعي):

يجب أن يتطور نمو الريش في الذكور ،والتفضيل الجنسي لمثل هذه التطورات في األنثى ،معاً ،وطالما أن العملية لم يتم ضبطها من خالل اصطفاء مضاد
شديد ،سوف تتقدم بسرعة متزايدة .في ظل الغياب التام لمثل هذه الضوابط ،من السهل أن نرى أن سرعة التطور سوف تتناسب مع التطور الذي تم تحقيقه
بالفعل ،والذي سيزداد بالتالي بمرور الوقت بشكل كبير أو مع تقدم هندسي.

من سمات فيشر أن ما وجده "من السهل رؤيته" لم يفهمه اآلخرون تماماً حتى مرور نصف قرن .لم يكلف نفسه عناء تأكيد
تأكيده على أن تطور ريش جذاب جنسياً قد يتقدم بسرعة متزايدة ،أضعافاً مضاعفة بشكل انفجاري .استغرق األمر ممن تبقى
في عالم علماء األحياء حوالي  50عاماً للحاق بالركب وإعادة البناء الكاملة للحجة الرياضية التي استخدمها فيشر ،سواء على
الورق أو في رأسه ،إلثبات وجهة نظره لنفسه .سأحاول أن أشرح ،في نثر غير رياضي بحت ،هذه األفكار الرياضية التي ،في

شكلها الحديث ،قد صاغها إلى حد كبير عالم األحياء الرياضي األمريكي الشاب راسل الند .على الرغم من أنني لن أكون
متشائماً تماماً مثل فيشر نفسه الذي قال في مقدمة كتابه الصادر عام " 1930ال يمكن ألي جهد أبذله أن يجعل هذا الكتاب
سهل القراءة" ،مع ذلك ،على حد تعبير أحد المراجعين الرقيقين لكتابي األول" ،حذر القارئ بأنه يجب أن يلبس حذائه العقلي".
لقد كان فهمي الخاص لهذه األفكار الصعبة كفاحاً شاقاً .هنا ،على الرغم من احتجاجاته ،ال بد لي من االعتراف بزميلي
وطالبي السابق آالن جرافين ،الذي تصنف صنادله العقلية المجنحة في فئة خاصة بها ،ولكن لديه القدرة النادرة على خلعها
والتفكير في الطريقة الصحيحة لشرح األشياء لآلخرين .بدون تعاليمه ،لم أكن ببساطة ألستطيع كتابة الجزء األوسط من هذا
الفصل ،ولهذا السبب أرفض إرسال اعترافي إلى المقدمة.
قبل أن نصل إلى هذه األمور الصعبة ،يجب أن أتراجع وأتحدث قليالً عن أصل فكرة االصطفاء الجنسي .بدأ األمر ،مثله

مثل الكثير من األمور األخرى في هذا المجال ،مع تشارلز داروين .على الرغم من أن داروين قد شدد بشكل رئيسي على
البقاء والصراع من أجل الوجود ،فقد أقر بأن الوجود والبقاء كانا مجرد وسيلة لتحقيق غاية .هذه الغاية كانت التكاثر .قد يعيش

طائر الدراج إلى ٍ
سن ناضجة ،ولكن إذا لم يتكاثر فلن ُيورث سماته .سيؤدي االصطفاء إلى تفضيل الصفات التي تجعل
الحيوان ناجحاً في التكاثر ،والبقاء على قيد الحياة ليس سوى جزء من معركة التكاثر .في أجزاء أخرى من المعركة ،يذهب
النجاح إلى األشخاص األكثر جاذبية للجنس اآلخر .رأى داروين أنه إذا اشترى طائر الدراج أو الطاووس أو طائر الجنة الذكر
لجاذبية جنسية ،حتى لو كان ذلك على حساب حياته الخاصة ،فقد يستمر في نقل خصائصه الجنسية الجذابة من خالل

اإلنجاب الناجح للغاية قبل وفاته .لقد أدرك أن ذيل الطاووس المروحي يجب أن يكون عائقاً لحائزيه فيما يتعلق بالبقاء على قيد
الحياة ،واقترح أن هذا قد تفوقت عليه بكثير الجاذبية الجنسية المتزايدة التي أعطاها الذكر .نظ اًر لكونه مولعاً بالمماثالت مع
التدجين ،قارن داروين الدجاجة مع مربي بشري يوجه مسار تطور الحيوانات األليفة على مسار النزوات الجمالية .قد نقارنها
بالشخص الذي يختار بيومورفات الحاسوب في اتجاه الدافع الجمالي.

قاعدة بديهي ًة لنظريته حول االصطفاء الجنسي ،وهو
َقٍبل داروين ببساطة نزوات اإلناث على النحو الوارد .كان وجودهم
ً
افتراض مسبق وليس شيئاً يمكن تفسيره في حد ذاته .جزئياً لهذا السبب ،سقطت نظريته المتعلقة باالصطفاء الجنسي في حالة

سيئة ،حتى أنقذها فيشر عام  .1930لسوء الحظ ،تجاهل كثير من علماء األحياء أو أساؤوا فهم فيشر .كان االعتراض الذي

أثاره جوليان هكسلي وآخرون هو أن نزوات اإلناث لم تكن أسساً مشروعاً لنظرية علمية حقيقية .لكن فيشر أنقذ نظرية
االصطفاء الجنسي ،من خالل التعامل مع تفضيالت اإلناث كشيء فعلي من االصطفاء الطبيعي في حد ذاته ،ال يقل عن

ذيول الذكور .تفضيل اإلناث هو مظهر من مظاهر الجهاز العصبي األنثوي .يتطور الجهاز العصبي األنثوي تحت تأثير

جيناتها ،وبالتالي من المحتمل أن تتأثر سماته باالصطفاء عبر األجيال الماضية .في حين أن اآلخرون نظروا إلى زخرفة
الذكور على أنها تتطور تحت تأثير تفضيل اإلناث الثابت ،فكر فيشر باألمر في إطار تطور تفضيل اإلناث بشكل ديناميكي
بالتزامن م ع زخرفة الذكور .ربما يمكنك أن تبدأ بالفعل في رؤية كيف سيرتبط هذا بفكرة التغذية الراجعة اإليجابية المتفجرة.
عندما نناقش األفكار النظرية الصعبة ،غالباً ما تكون فكرة جيدة أن تأخذ في االعتبار مثاالً معيناً من العالم الواقعي.
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( )African long-tailed widowكمثال .أي زخرفة تم اصطفائها جنسياً

كانت ستفي بالغرض ،حيث لدي نزوة لتجنب األمثلة الشائعة (في مناقشات االصطفاء الجنسي) .ذكر طائر الهويد طويل الذيل

هو طائر أسود نحيف له ومضات برتقالية على كتفه ،بحجم عصفور إنجليزي باستثناء أن ريش الذيل الرئيسي ،في موسم

التكاثر ،يمكن أن يكون طوله  18بوصة .غالباً ما ُيرى أثناء قيامه برحلة عرض مدهشة فوق األراضي العشبية في إفريقيا،
وهو يدور في حلقات ودوائر ،مثل طائرة ذات شريط إعالني طويل .من غير المستغرب أنه غير قادر على الطيران في الطقس

الماطر .حتى ذيل جاف طويل كهذا يشكل عبئاً ثقيل ليحمله .نحن مهتمين بتفسير تطور الذيل الطويل ،الذي نخمن أنه عملية
تطورية متفجرة .وبالتالي ،فإن نقطة البداية لدينا هي أسالف الطائر التي كانت بدون ذيل طويل .ف ّكر في ذيل األسالف بطول
 3بوصات تقريباً ،وحوالي سدس طول ذيل الذكر المعاصر .التغيير التطوري الذي نحاول شرحه هو زيادة ستة أضعاف في

طول الذيل.

إنها لحقيقة واضحة أنه عندما نقيس أي شيء تقريباً عن الحيوانات ،على الرغم من أن معظم أفراد النوع قريبون من

المتوسط إلى حد ما ،فإن بعض األفراد أعلى قليالً من المتوسط ،بينما البعض اآلخر أقل من المتوسط .يمكننا أن نتأكد من

وجود مجموعة من أطوال الذيل في سلف طائر الهويد ،بعضها أطول والبعض اآلخر أقصر من متوسط  3بوصات .من اآلمن

افتراض أن طول الذيل ينظمه عدد كبير من الجينات ،كل منها له تأثير ضئيل ،وتتراكم آثارها ،جنباً إلى جنب مع آثار النظام

الغذائي والمتغيرات البيئية األخرى ،لصنع طول الذيل الفعلي للفرد .تسمى أعداد كبيرة من الجينات التي تتراكم آثارها باسم

الجينات المتعددة "البولي-جينات" .تتأثر معظم التدابير الخاصة بنا ،مثل طولنا ووزننا ،بأعداد كبيرة من الجينات .النموذج

الرياضي لالصطفاء الجنسي الذي أتابعه عن كثب ،وهو نموذج راسل الند ،هو نموذج للبولي-جينات.
اآلن يجب أن نحول انتباهنا إلى اإلناث ،وكيف يخترن شركاء التزاوج .قد يبدو من قبيل التحيز الجنسي أن نفترض أن

اإلناث هم من سيختارون زمالئهم ،وليس العكس .في الواقع ،هناك أسباب نظرية جيدة لتوقع أن يكون األمر بهذه الطريقة
(انظر إلى كتاب الجين األناني) ،وفي الواقع ،عادةً ما يكون األمر كذلك عملياً .من المؤكد أن ذكور الطيور الهويد طويلة
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هو طائر مهاجر لون الذكر أسود ،يلمع مصقول في األعلى ولونه في الجزء األسفل أفتح مع بعض األلوان األخرى ،انثاه صغيرة لونها بني من

األعلى وفاتح في األسفل ،ذيله طويل ضخم جدا.

الذيل يجذبون حريماً من نصف دزينة أو نحو ذلك من اإلناث .وهذا يعني أن هناك فائض من الذكور في التعداد السكاني
والذين ال يتكاثرون .وهذا بدوره يعني أن اإلناث ال يجدن صعوبة في العثور على شركاء للتزاوج ،وأنهن في وضع يسمح لهن

يكن انتقائيات .الذكر لديه الكثير ليكسبه من خالل جاذبيته لإلناث .ال تكسب األنثى إال القليل من جاذبيتها للذكور ،نظ اًر
بأن ّ
ألنه من المحتمل أن يكون الطلب عليها مرتفعاً على أية حال.
لذا ،وبعد قبول االفتراض بأن اإلناث يقمن باالصطفاء ،سنقوم بعد ذلك بالخطوة الحاسمة التي اتخذها فيشر في إرباك
منتقدي داروين .بدالً من االتفاق ببساطة على أن لإلناث نزوات ،فإننا نعتبر تفضيل اإلناث متغي اًر وراثياً تماماً مثل أي متغير
آخر .تفضيل اإلناث هو متغير كمي ،ويمكننا أن نفترض أنه تحت سيطرة البولي-جينات بنفس النوع من طرق السيطرة على
طول الذيل لدى ذكور الهويد .قد تعمل هذه البولي-جينات على أي جزء كبير من أجزاء دماغ األنثى ،أو حتى على عينيها؛
على أي شيء له تأثير على تغيير تفضيل األنثى .ال شك أن تفضيل اإلناث يأخذ في االعتبار أجزاء كثيرة من الذكر ولون

رقعة كتفه وشكل منقاره وما إلى ذلك؛ لكننا يصدف أننا هنا مهتمون في تطور طول ذيل الذكور ،وبالتالي نحن مهتمون

بتفضيالت اإلناث لذيول الذكور مختلفة الطول .لذلك يمكننا قياس تفضيل اإلناث في نفس الوحدات تماماً كما نقيس طول ذيل
الذكور  -أي البوصة .سوف ترى البولي-جينات أن هناك بعض اإلناث اللواتي يعجبهن الطول المتوسط لذيول الذكور ،بينما

يروق لألخرى أنواع الذيل التي تقل عن متوسط ذيول الذكور ،بينما يروق لغيرها من اإلناث ذيول طولها حوالي متوسط الطول.

اآلن تأتي واحدة من األفكار الرئيسية في النظرية كلها .على الرغم من أن جينات تفضيل اإلناث تعبر عن نفسها في

سلوك اإلناث ،إال أنها موجودة في أجسام الذكور أيضاً .وعلى نفس المنوال ،توجد جينات خاصة بطول ذيل الذكور في أجسام

اإلناث ،سواء كانت تعبر عن نفسها في اإلناث أم ال .إن فكرة فشل الجينات في التعبير عن نفسها ليست فكرة صعبة .إذا كان
لدى الرجل جينات لقضيب طويل ،فمن المرجح أن ينقل تلك الجينات إلى ابنته كما ينقلها إلى ابنه .قد يعبر ابنه عن تلك
الجينات في حين أن ابنته بالطبع لن تفعل ذلك ،ألنه ليس لديها قضيب على اإلطالق .ولكن إذا حصل الرجل في النهاية على

أحفاده ،فقد يرث أبناء ابنته على األرجح قضيبه الطويل مثل أبناء ابنه .يمكن حمل الجينات في الجسم ولكن ال يتم التعبير

عنها .بنفس الطريقة ،يفترض فيشر والند أن جينات تفضيل اإلناث يتم حملها في أجسام ذكرية ،على الرغم من أنه يتم التعبير

عنها فقط في أجسام النساء .وتُحمل جينات ذيول الذكر في أجسام نسائية ،حتى لو لم يتم التعبير عنها في اإلناث.

مكننا من النظر داخل خاليا أي طائر وفحص جيناته .خذ ذك اًر صادف أن لديه ذيالً أطول
لنفترض أن لدينا مجه اًر خاصاًّ ،
من المتوسط ،وانظر داخل خالياه إلى جيناته .إذا نظرنا أوالً إلى الجينات لطول الذيل نفسه ،فليس من المستغرب اكتشاف أن

ال طويالً .لكن اآلن انظر إلى جيناته لتفضيل الذيل .هنا ليس لدينا
لديه جينات ذات ذيل طويل :هذا أمر واضح ،ألنه يملك ذي ً

أدنى فكرة من الخارج ،ألن مثل هذه الجينات تعبر عن نفسها فقط في اإلناث .علينا أن ننظر باستخدام المجهر الذي لدينا.

ماذا سوف نرى؟ سنرى جينات لجعل اإلناث تفضل ذيول طويلة .بالمقابل ،إذا نظرنا إلى داخل ذكر لديه ذيل قصير ،فعلينا أن

نرى جينات لجعل اإلناث تفضل ذيول قصيرة .هذه حقاً لنقطة رئيسية في الحجة .األساس المنطقي لذلك هو على النحو التالي.

كنت أنا ذك اًر ذو ذيل طويل ،فمن المرجح أن يكون لدى والدي ذيل طويل للغاية أيضاً .هذه مجرد وراثة عادية .ولكن
إذا ُ
أيضاً ،نظ اًر ألن والدي اختير من ِقبل والدتي ،فمن المرجح أن تكون والدتي تفضل الذكور طويلة الذيل .لذلك ،إذا كنت قد

ورثت جينات ذيل طويل من والدي ،فمن المرجح أن أكون قد ورثت جينات لتفضيل الذيول الطويلة من والدتي .بنفس المنطق،
إذا كنت قد ورثت جينات ذيل قصير ،فإن االحتماالت هي أنك ورثت أيضاً الجينات لجعل اإلناث تفضل ذيالً قصي اًر.
يمكننا اتباع نفس النوع من المنطق بالنسبة لإلناث .إذا كنت أنثى تفضل الذكور طويلة الذيل ،فاالحتماالت هي أن أمي
فضلت الذكور طويلة الذيل أيضاً .لذلك هناك احتماالت بأن والدي كان لديه ذيل طويل ،ألنه تم اختياره من قبل والدتي .لذلك

إذا ورثت جينات لتفضيل ذيول طويلة ،فمن المحتمل أنني ورثت جينات أيضاً تسبب ذيل طويل ،سواء تم التعبير عن تلك
الجينات فعلياً في جسدي األنثوي أم ال .وإذا كنت قد ورثت الجينات لتفضيل ذيول قصيرة ،فمن المحتمل أن تكون قد ورثت
جينات تسبب وجود ذيل قصير .االستنتاج العام هو هذا .من المحتمل أن يحتوي أي فرد ،من أي من الجنسين ،على ٍكال
الجينات لصنع ذكر يملك صفة معينة ،والجينات الخاصة بصناعة اإلناث تفضل تلك الصفة ذاتها ،بغض النظر عن الصفة.

لذلك ،فإن جينات الصفات الذكورية ،والجينات التي تصنع إناثاً تفضل تلك الصفات ،لن يتم خلطها بشكل عشوائي حول

التعداد السكاني ،ولكن تميل إلى أن يتم خلطها معاً .يمارس هذا "التكاتف" ،الذي يندرج تحت االسم الفني المرعب المتمثل في

اختالل التوازن في الترابط ،حيالً غريبة مع معادالت علماء الوراثة الرياضية .لها عواقب غريبة ورائعة ،ليس أقلها في الواقع
العملي ،إذا كان فيشر والندي على حق ،التطور الهائل لذيل الطاووس وطيور الهويد ،ومجموعة كبيرة من أجهزة الجذب

األخرى .ال يمكن إثبات هذه العواقب إال من الناحية الرياضية ،ولكن من الممكن أن نقول بالكلمات ما هي عليه ،ويمكننا أن
نحاول أن نكسب بعض الحجة الرياضية في اللغة غير الرياضية .ما زلنا بحاجة إلى أحذية الركض العقلية الخاصة بنا ،على
الرغم من أن األحذية التسلق في الواقع هي مماثلة أفضل .كل خطوة في الحجة بسيطة بما فيه الكفاية ،ولكن هناك سلسلة
طويلة من الخطوات لتسلق جبل الفهم ،وإذا فاتتك أي من الخطوات السابقة ،ال يمكنك لألسف اتخاذ الخطوات الالحقة.
لقد أدركنا حتى اآلن إمكانية وجود مجموعة كاملة من التفضيالت لإلناث ،من اإلناث ذوقهن يفضل ذكور طويلة الذيل إلى

إناث مع ذوق معاكس ،للذكور قصيرة الذيل .ولكن إذا أجرينا بالفعل استطالعاً لإلناث في مجموعة سكانية معينة ،فربما سنجد

أن غالبية اإلناث يتقاسمن نفس األذواق العامة لدى الذكور .يمكننا التعبير عن مجال األذواق النسائية في السكان في نفس

الوحدات  -بوصة  -كما نعبر عن مدى أطوال ذيل الذكور .ويمكننا التعبير عن متوسط تفضيل اإلناث في نفس الوحدات من
البوصات .قد يتضح أن متوسط تفضيل اإلناث كان بالضبط نفس متوسط طول الذيل 3 ،بوصات في كلتا الحالتين .في هذه

الحالة ،لن يكون الختيار اإلناث قوة تطورية تميل إلى تغيير طول ذيل الذكور .أو قد يتضح أن متوسط تفضيل اإلناث كان
بالنسبة للذيل أكثر من الذيل المتوسط الموجود بالفعل ،قل  4بوصات بدالً من  .3لنترك في الوقت الحالي ،اإلجابة معلقة على
سؤال لماذا قد يكون هناك مثل هذا التناقض ،فقط اقبل بوجوده واسأل السؤال التالي الواضح .لماذا ،إذا كانت معظم اإلناث
تفضل الذكور ذات ذيول  4بوصة ،فلدى غالبية الذكور بالفعل ذيول  3بوصة؟ لماذا ال يتحول متوسط طول الذيل في السكان
إلى  4بوصات تحت تأثير االصطفاء الجنسي لإلناث؟ كيف يمكن أن يكون هناك تباين  1بوصة بين متوسط طول الذيل
المفضل ومتوسط طول الذيل الفعلي؟
الجواب هو أن ذوق األنثى ليس هو النوع الوحيد من االصطفاء الذي يحصل على طول ذيل الذكور .لدى ذيول وظيفة

مهمة تؤديها أثناء الطيران ،وذيل طويل جداً أو قصير جداً سيقلل من كفاءة الرحلة .عالوة على ذلك ،يكلف الذيل الطويل مزيداً
من الطاقة لتحمله ،وأكثر من ذلك لصنعه في المقام األول .قد تجذب الذكور ذات ذيول طولها  4بوصات الطيور األنثوية،

لكن الثمن الذي سيدفعه الذكور هو هروبهم األقل كفاءة ،وتكاليف الطاقة المتزايدة ،وزيادة تعرضهم للحيوانات المفترسة .يمكننا

التعبير عن ذلك بالقول إن هناك طوالً مثالياً للنفع ،والذي يختلف عن الطول الجنسي المختار :طول الذيل المثالي من وجهة

نظر المعايير المفيدة العادية؛ طول الذيل الذي يعتبر مثالياً من جميع وجهات النظر بصرف النظر عن جذب اإلناث.

هل نتوقع أن يكون متوسط طول الذيل الفعلي للذكور 3 ،بوصات في مثالنا االفتراضي ،هو نفس طول النفع األمثل؟ ال،

يجب أن نتوقع أن يكون الحد األقصى للنفعية أقل ،على سبيل المثال  2بوصة .والسبب هو أن متوسط طول الذيل الفعلي

البالغ  3بوصات هو نتيجة حل وسط بين االختيار النفعي الذي يميل إلى جعل ذيول أقصر ،وميل االصطفاء الجنسي إلى
جعلها أطول .قد نفترض أنه إذا لم تكن هناك حاجة لجذب اإلناث ،فإن متوسط طول الذيل سينكمش نحو بوصتين .إذا لم تكن
هناك حاجة للقلق بشأن كفاءة الطيران وتكاليف الطاقة ،فإن متوسط طول الذيل سينطلق باتجاه  4بوصات .المتوسط الفعلي 3

بوصات هو حل وسط.
تركنا على جانب مسألة لماذا قد تتفق اإلناث على تفضيل ذيل ابتعد عن النفع األمثل .للوهلة األولى ،تبدو الفكرة ذاتها

سخيفة .إن اإلناث الواعيات بالموضة ،الالتي لديهن ذوق يفضل الذيول أطول مما يجب أن تكون وفقاً لمعايير التصميم
الجيدة ،سيكون لديهن أبناء سيئون التصميم وغير كفؤون وسيئو الطيران .أي أنثى متحولة صادف أن لديها ذوقاً غير مألوف

وتفضل الذكور قصيري الذيل ،وخاصة األنثى المتحولة التي صادف أن يتوافق ذوقها مع الذيل ذو الطول النفعي األمثل،

أبناء فعالين ،مصممين جيداً للطيران ،والذين سيتفوقون بالتأكيد على أبناء منافسيها الواعيين للموضة .آه ،ولكن هنا
ستنتج ً
تكمن المشكلة .إنها متضمنة في استعارتي "الموضة" .قد يكون أبناء األنثى الطافرة يطيرون بكفاءة عالية ،لكن ال ُينظر إليهم
على أنهم جذابون لدى غالبية اإلناث في التعداد السكان .سوف يجذبون اإلناث من األقليات فقط ،اإلناث الالتي يتحدين
الموضة؛ واإلناث من األقليات ،بحكم تعريفها ،يصعب العثور عليهن أكثر من اإلناث من األغلبية ،لسبب بسيط هو أنهن أقل

وجوداً على األرض .في مجتمع يتزاوج فيه واحد فقط من كل ستة ذكور ،وللذكور المحظوظين حريم أكثر ،فإن الحصول على
أغلبية األذواق من اإلناث سيكون له فوائد هائلة ،وفوائد قادرة على تفوق التكاليف النفعية في الطاقة وكفاءة الطيران.
لكن رغم ذلك ،قد يشتكي القارئ ،تستند الحجة بأكملها إلى افتراض اعتباطي .بفرض أن معظم اإلناث يفضلن ذيول طويلة

غير نفعية ،سوف يقر القارئ بكل شيء آخر بعد ذلك .ولكن لماذا جاء هذا الذوق األنثوي في المقام األول؟ لماذا ال تفضل
غالبية اإلناث ذيول أصغر من الطول النفعي األمثل ،أم بالضبط نفس الطول النفعي األمثل؟ لماذا ال يجب أن تتزامن الموضة

مع المنفعة؟ الجواب هو أن أياً من هذه األشياء ربما حدثت ،وربما حدث ذلك في العديد من األنواع .كانت حالتي االفتراضية
لإلناث التي فضلت ذيول طويلة ،اعتباطية بالفعل .ولكن مهما كانت ذوق الغالبية من اإلناث ،وبغض النظر عن مدى
االعتباطية ،كان هناك ميل للحفاظ على تلك األغلبية عن طريق االصطفاء أو حتى في بعض الظروف ،زيادة فعلية  -مبالغ

فيها .في هذه المرحلة من النقاش ،أصبح عدم وجود مبرر رياضي في حسابي ملحوظاً بالفعل .يمكنني أن أدعو القارئ ببساطة
إلى قبول أن المنطق الرياضي الخاص بالند يثبت هذه النقطة ،وترك األمر عند هذا الحد .قد يكون هذا هو المسار األكثر
حكمة بالنسبة لي للمتابعة ،ولكن سأحاول مرة واحدة شرح جزء من الفكرة بالكلمات.

يكمن مفتاح الحجة في النقطة التي حددناها سابقاً حول "اختالل التوازن في الترابط" ،و"التكاتف" للجينات لذيل ذي طول
معين  -أي طول  -والجينات المقابلة لتفضيل ذيول من نفس الطول .يمكننا أن نفكر في "عامل التكاتف" كرقم قابل للقياس.
إذا كان هذا عامل مرتفعاً جداً ،فهذا يعني أن المعرفة حول جينات الفرد بالنسبة لطول الذيل تمكننا من التنبؤ بدقة كبيرة بجيناته

للتفضيل ،والعكس صحيح .بالمقابل ،إذا كان عامل التكافل منخفضاً ،فهذا يعني أن المعرفة حول جينات الفرد في أحد القسمين
 -التفضيل أو طول الذيل  -تعطينا تلميحاً بسيطاً فقط عن جيناته/جيناتها في القسم اآلخر.

نوع الشيء الذي يؤثر على حجم عامل التكاتف هو قوة تفضيل اإلناث  -إلى أي مدى تتسامح مع ما يعتبرونه ذكو اًر

ناقصين؛ كم من التباين في طول ذيل الذكور يحكمها الجينات بدالً من العوامل البيئية؛ وما إلى ذلك .إذا كان عامل الترابط -
ضيق ارتباط الجينات لطول الذيل وجينات تفضيل طول الذيل  -كنتيجة لكل هذه التأثيرات قوياً للغاية ،فيمكننا استنتاج النتيجة
التالية .في كل مرة يتم اختيار ذكر بسبب ذيله الطويل ،ال يتم اختيار الجينات فقط للذيول الطويلة .في الوقت نفسه ،بسبب

اقتران "التكاتف" ،يتم أيضاً اختيار الجينات لتفضيل ذيول طويلة .ما يعنيه هذا هو أن الجينات التي تجعل اإلناث تختار ذيول

الذكور ذات طول معين ،هي في الواقع تختار نسخ من نفسها .هذا هو العنصر األساسي في عملية التعزيز الذاتي :فلديها زخم
خاص بها .بعد أن بدأ التطور في اتجاه معين ،يمكن أن يؤدي هذا في حد ذاته إلى استم ارره في نفس االتجاه.

هناك طريقة أخرى لرؤية هذا في إطار ما أصبح ُيعرف باسم "تأثير اللحية الخضراء" .تأثير اللحية الخضراء هي نكتة
بيولوجية أكاديمية نوعاً ما .إنها افتراضية بحتة ،ولكنها مع ذلك مفيدة .لقد تم اقتراحها في البداية كوسيلة لتوضيح المبدأ
األساسي الذي تقوم عليه نظرية دي .دبليو .هاملتون الهامة في اصطفاء األقارب ،والتي ناقشتها بإسهاب في الجين األناني.
أظهر هاملتون ،وهو اآلن زميلي في جامعة أكسفورد ،أن االصطفاء الطبيعي سيفضل الجينات لتصرفها بشكل إيثاري تجاه
األقارب المقربين ،وذلك ببساطة ألن نسخ من هذه الجينات ذاتها لها احتمال وجود كبير في أجساد األقارب .توضح فرضية
"اللحية الخضراء" نفس النقطة بشكل عام ،إن لم يكن عملياً .تقول الحجة أن القرابة ،هي الوسيلة الوحيدة الممكنة التي يمكن
بها للجينات في الواقع ،تحديد موقع نسخ من نفسها في أجسام أخرى .من الناحية النظرية ،يمكن للجين تحديد موقع نسخ نفسه
جينا قد نشأ وكان له التأثيران التاليان (الجينات التي لها تأثيران أو أكثر شائعة) :إنها تجعل
بوسائل أكثر مباشرة .لنفترض أن ً
حامليها لديهم "شارة" واضحة مثل اللحية الخضراء ،كما أنها تؤثر على أدمغتهم بطريقة إنهم يتصرفون بإيثار تجاه األفراد ذوي
اللحية الخضراء .من المسلم به أنها مصادفة غير محتملة إلى حد كبير ،ولكن إذا حدث ذلك ،فإن النتيجة التطورية واضحة.

تميل جينات إيثار اللحية الخضراء إلى تفضيلها عن طريق االصطفاء الطبيعي ،لنفس األسباب تماماً مثل جينات اإليثار تجاه
يفضل
النسل أو األخوة .في كل مرة يساعد الفرد ذو اللحية الخضراء شخصاً آخر ،فإن الجين الذي يعطي هذا اإليثار التمييزي ّ

نسخة من نفسه .سيكون انتشار جين اللحية الخضراء تلقائياً وال مفر منه.

ال أحد يعتقد حقاً ،وال حتى أنا ،أن تأثير اللحية الخضراء ،في هذا الشكل البسيط للغاية ،سوف يتواجد في الطبيعة .في

الطبيعة ،تميز الجينات لصالح نسخ من نفسها عن طريق تسميات أقل تحديداً ولكن أكثر قبوالً من اللحية الخضراء .القرابة هي

مجرد تسمية كهذه" .األخ" أو ،في الممارسة العملية ،شيء مثل "الشخص الذي فرخ للتو في العش الذي طرت منه حاالً" ،هو

تسمية إحصائية .أي جين يجعل األفراد يتصرفون بطريقة إيثارية تجاه حاملي مثل هذه التسمية لديه فرصة إحصائية جيدة
لمساعدة نسخ من نفسه :بالنسبة لألخوة لديهم فرصة إحصائية جيدة لتبادل الجينات .يمكن النظر إلى نظرية هاملتون

الصطفاء األقارب كأسلوب يمكن من خالله جعل تأثير اللحية الخضراء معقوالً .تذكر بالمناسبة ،أنه ال يوجد هنا اقتراح بأن
الجينات "تريد" أن تساعد نسخ عن نفسها .إن أي جين يحدث أن يكون له تأثير في مساعدة نسخ نفسه سوف يميل إلى أن

يصبح أكثر عدداً في التعداد السكاني.

إذاً ،يمكن اعتبار القرابة وسيلة تجعل شيئاً مثل تأثير اللحية الخضراء معقوالً .يمكن تفسير نظرية فيشر حول االصطفاء
الجنسي على أنها طريقة أخرى يمكن بها جعل اللحية الخضراء معقولة .عندما يكون لدى اإلناث من تعداد سكاني تفضيالت

قوية لخصائص الذكور ،يتبع ذلك ،من خالل المنطق الذي مررنا به ،أن كل جسم ذكر يميل إلى احتواء نسخ من الجينات

التي تجعل اإلناث تفضل خصائصه الخاصة به .إذا ورث الذكر ذيالً طويالً من والده ،فإن األرجح أنه ورث من والدته أيضاً
الجينات التي جعلتها تختار ذيل والده الطويل .إذا كان لديه ذيل قصير ،فمن المحتمل أنه يحتوي على جينات لجعل اإلناث
تفضل ذيول قصيرة .لذلك ،عندما تمارس األنثى اختيارها للذكور ،وبغض النظر عن طريقة تفضيلها ،فإن االحتماالت هي أن

تحيز اختيارها تختار نسخاً من نفسها في الذكور .إنهم يختارون نسخاً من أنفسهم باستخدام طول ذيل الذكور
الجينات التي ّ
كتسمية ،في نسخة أكثر تعقيداً من الطريقة التي يستخدم بها جين اللحية الخضراء االفتراضي اللحية الخضراء كتسمية.
إذا كانت نصف اإلناث من التعداد السكاني يفضلن الذكور طويلة الذيل ،بينما النصف اآلخر يفضل الذكور ذو الذيل

القصير ،فإن الجينات التي تختارها األنثى ستظل تختار نسخاً من نفسها ،ولكن لن يكون هناك ميل ألن يتم تفضيل نوع أو
مفضل
آخر من أنواع الذيل بشكل عام .قد يكون هناك ميل للتعداد السكاني نحو االنقسام إلى قسمين  -فصيل طويل الذيلّ ،

مفضل قصير .لكن أي انقسام ثنائي في "رأي" األنثى هو حالة غير مستقرة .في اللحظة التي
طويل ،وفصيل قصير الذيلّ ،
بدأت فيها األغلبية ،مهما كانت طفيفة ،تتراكم بين اإلناث لنوع من التفضيل بدالً من اآلخر ،سيتم تعزيز تلك الغالبية في
األجيال الالحقة .وذلك ألن الذكور الذين تفضلهم اإلناث في مدرسة األقلية الفكرية سيجدون صعوبة في العثور على شركاء
للتزاوج؛ واإلناث من مدرسة األقلية الفكرية سيكون لديهن أبناء عانوا من صعوبة في العثور على شركاء للتزاوج ،وبالتالي فإن

أقلية اإلناث سيكون لديهم عدد أقل من األحفاد .كلما كانت األقليات الصغيرة تميل إلى أن تصبح أقليات أصغر ،واألغلبيات

الصغيرة تميل إلى أن تصبح أغلبيات أكبر ،لدينا وصفة لتغذية راجعة إيجابية" :أ َّ
طى َفَي ْزَد ُادَ :و َم ْن َل ْي َس َل ُه
َن ُك َّل َم ْن َل ُه ُي ْع َ
َف َّال ِذي ِع ْن َدهُ ُي ْؤ َخ ُذ ِم ْن ُه ".متى ما كان لدينا توازن غير مستقر ،فإن البدايات العشوائية واالعتباطية تعزز نفسها بنفسها .وهكذا،

عندما نقطع جذع الشجرة ،قد نكون غير متأكدين مما إذا كانت الشجرة ستسقط إلى الشمال أم الجنوب؛ ولكن ،بعد أن بقيت
على أهبة االستعداد لبعض الوقت ،بمجرد أن تبدأ في االنخفاض في اتجاه واحد أو آخر ،فال يوجد شيء يمكن أن يعيدها.
لنقم بشد أحذية تسلق الجبال بشكل أكثر أماناً فيما نستعد لطرق حلقة أخرى .تذكر أن اصطفاء اإلناث يشد ذيول الذكور في
اتجاه واحد ،في حين أن اختيار "النفعية" يشدها في االتجاه اآلخر ("الشد" بالمعنى التطوري ،بالطبع) ،حيث يكون متوسط طول

الذيل الفعلي حالً وسطاً بين الشدين .دعونا اآلن نتعرف على كمية تسمى "تباين االختيار" .هذا هو الفرق بين متوسط طول
الذيل الفعلي للذكور في التعداد السكاني ،وطول الذيل "المثالي" الذي تفضله األنثى المتوسطة في التعداد السكاني .الوحدات

التي يتم فيها قياس تباين االختيار هي وحدات اعتباطية ،تمام ًا كما يكون مقياس درجة ح اررة فهرنهايت والمئوية اعتباطيان.
تماماً كما يجد المقياس المئوي أنه من المالئم وضع نقطة الصفر عند نقطة التجمد المائية ،سنجد أنه من المناسب تثبيت
الصفر عند النقطة التي يوازن فيها شد االصطفاء الجنسي تماماً الشد المعاكس لالصطفاء النفعي .بمعنى آخر ،فإن التباين في
اختيار الصفر يعني أن التغيير التطوري قد توقف ألن النوعين المعاكسين من االختيار يلغيان بعضهما البعض تماماً.
من الواضح أنه كلما كان التباين في االختيار أكبر ،كلما كان "الشد" التطوري الذي تمارسه اإلناث أكثر قوة ضد االصطفاء

المضاد لالصطفاء الطبيعي النفعي .ما يهمنا ليس القيمة المطلقة لتباين االختيار في أي وقت معين ،ولكن كيف يتغير تباين

االختيار في األجيال المتعاقبة .نتيجة لتباين اختيار ما ،تصبح ذيول أطول ،وفي الوقت نفسه (تذكر أنه يتم اختيار الجينات

الختيار ذيول طويلة بالتنسيق مع الجينات للحصول على ذيول طويلة) يصبح الذيل المفضل المثالي لإلناث أطول أيضاً .بعد

جيل من هذا االختيار المزدوج ،أصبح متوسط طول الذيل ومتوسط طول الذيل المفضل أطول ،لكن أيهما زاد أكثر؟ هذه طريقة

أخرى لسؤال ماذا سيحدث لتباين االختيار.

كان يمكن أن يظل التباين في االختيار كما هو (إذا زاد متوسط طول الذيل ومتوسط طول الذيل المفضل بنفس المقدار).
يمكن أن يصبح أصغر (إذا زاد متوسط طول الذيل أكثر من طول الذيل المفضل) .أو في النهاية ،قد يصبح أكبر (إذا زاد
متوسط طول الذيل إلى حد ما ،ولكن متوسط طول الذيل المفضل زاد أكثر) .يمكنك أن تبدأ في رؤية أنه إذا أصبح التباين في

االختيار أصغر فسيزداد حجم الذيول ،فسيتطور طول الذيل نحو طول توازن ثابت .ولكن إذا أصبح التباين في االختيار أكبر

مع زيادة حجم ذيول ،فيجب على األجيال المقبلة من الناحية النظرية أن ترى ذيول تنطلق بسرعة متزايدة .هذا ،دون أي شك،

ما يجب أن يكون فيشر قد حسبه قبل عام  ،1930على الرغم من أن كلماته المنشورة القصيرة لم تكن مفهومة بوضوح من قبل
اآلخرين في ذلك الوقت.
دعنا نأخذ أوالً الحالة التي يصبح فيها التباين في االختيار أصغر باستمرار مع مرور األجيال .سيصبح في النهاية صغي اًر
ن
تماما من خالل شد االختيار النفعي في االتجاه اآلخر .عندها
جداً بحيث يكون تواز تفضيل اإلناث في اتجاه واحد متوازناً ً
سيتوقف التغيير التطوري ،ويقال إن النظام في حالة توازن .الشيء المثير لالهتمام الذي أثبته الند حول هذا هو أنه ،في بعض
الظروف على األقل ،ال توجد نقطة واحدة فقط من التوازن ،ولكن هناك الكثير (نظرياً عدد ال حصر له مرتبة في خط مستقيم
على الرسم البياني ،ولكن هناك رياضيات لك!) .ال توجد نقطة توازن واحدة فقط بل هناك نقاط متعددة :ألي قوة اختيار نفعية

تسحب في اتجاه واحد ،تتطور قوة تفضيل اإلناث بطريقة تصل إلى نقطة حيث تتوازن بالضبط.

لذلك ،إذا كانت الظروف إلى درجة أن التباين في االختيار يميل إلى أن يصبح أصغر مع مرور األجيال ،فإن التعداد

السكان سوف يرتاح عند النقطة "األقرب" إلى التوازن .هنا يتم معاكسة االصطفاء النفعي الذي يسحب في اتجاه واحد تماماً عن
طريق اختيار األنثى التي تجره في االتجاه اآلخر ،وستظل ذيول الذكور بنفس الطول ،بغض النظر عن طول المدة .قد يدرك

القارئ أن لدينا هنا نظام تغذية راجعة سلبية ،ولكنها نوع غريب بعض الشيء من أنظمة التغذية الراجعة السلبية .يمكنك دائماً

تمييز نظام تغذية راجعة السلبية بما يحدث إذا "أزعجته" بعيداً عن "نقطة الضبط" المثالية .إذا كنت تزعج درجة ح اررة الغرفة
عن طريق فتح النافذة ،على سبيل المثال ،يستجيب منظم الح اررة عن طريق تشغيل المدفأة للتعويض.

كيف يمكن أن يتعرض نظام االصطفاء الجنسي لالضطراب؟ تذكر أننا نتحدث عن الجدول الزمني التطوري هنا ،لذلك من
الصعب علينا إجراء تجارب  -أي ما يعادل فتح النافذة  -والعيش لرؤية النتائج .لكن مما ال شك فيه في الطبيعة ،يتم إزعاج
النظام في كثير من األحيان ،على سبيل المثال من التقلبات العشوائية والعفوية في أعداد الذكور بسبب األحداث المصادفة أو

المحظوظة أو غير المحظوظة .كلما حدث هذا ،نظ اًر للظروف التي ناقشناها حتى اآلن ،فإن مجموعة من االصطفاء النفعي
واالصطفاء الجنسي ستعيد السكان إلى أقرب نقطة من مجموعة نقاط التوازن .ربما لن تكون هذه هي نقطة التوازن نفسها كما
كان من قبل ،لكنها ستكون نقطة أخرى أعلى أو أدنى بقليل ،على طول نقاط التوازن .لذلك ،مع مرور الوقت ،يمكن للتعداد
السكاني االنجراف ألعلى أو ألسفل على خط نقاط التوازن .إن تجاوز الخط يعني أن الذيول تصبح أطول  -نظرياً ال يوجد حد

لطول المدة .يعني االنجراف أسفل الخط أن الذيول تصبح أقصر  -من الناحية النظرية على طول الطريق إلى الصفر.

غالباً ما تُستخدم مماثلة منظم الح اررة لشرح فكرة نقطة التوازن .يمكننا تطوير المماثلة لشرح فكرة خط التوازن األكثر صعوبة.
لنفترض أن غرفة تحتوي على كل من جهاز تدفئة وجهاز تبريد ،ولكل منهما منظم ح اررة خاص به .تم ضبط كال منظمي
الح اررة إلبقاء الغرفة في نفس درجة الح اررة الثابتة 70 ،درجة فهرنهايت .إذا انخفضت درجة الح اررة إلى أقل من  ،70يعمل
جهاز التدفئة من تلقاء نفسه ويتوقف جهاز التبريد عن العمل .إذا ارتفعت درجة الح اررة عن  ،70فيعمل جهاز التبريد من تلقاء
نفسه ويتوقف جهاز التدفئة عن العمل .مماثل طول ذيل طائر الهويد ليس درجة الح اررة (التي تظل ثابتة تقريباً عند  70درجة)
ولكن المعدل اإلجمالي الستهالك الكهرباء .النقطة المهمة هي أن هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن من خاللها

تحقيق درجة الح اررة المطلوبة .يمكن تحقيق ذلك من خالل الجهازين اللذين يعمالن بجد ،حيث يعمل جهاز التدفئة على نفث
الهواء الساخن ويعمل جهاز التبريد على تحييد الح اررة .أو يمكن تحقيق ذلك عن طريق إخماد جهاز التدفئة قليالً ،ليعمل جهاز
التبريد بشكل أقل في المقابل لتحييده .أو يمكن تحقيقه بجعل كال الجهازين يعمالن بالكاد على اإلطالق .من الواضح أن هذا
األخير هو الحل المرغوب فيه من وجهة نظر فاتورة الكهرباء ،ولكن فيما يتعلق بالحفاظ على درجة ح اررة ثابتة قدرها 70

درجة ،فإن كل واحدة من سلسلة كبيرة من معدالت العمل مرضية بنفس القدر .لدينا خط من نقاط التوازن ،بدالً من نقطة

واحدة .اعتماداً على تفاصيل كيفية إعداد النظام ،والتأخير في النظام واألشياء األخرى من النوع التي تشغل المهندسين ،من
الممكن من الناحية النظرية أن ينجرف معدل استهالك الكهرباء في الغرفة ألعلى وألسفل خط نقاط التوازن ،بينما درجة الح اررة
ال تزال هي نفسها .إذا كانت درجة ح اررة الغرفة أقل بقليل من  70درجة فستعود ،لكنها لن تعود بالضرورة إلى نفس تركيبة

معدالت العمل في جهازي التدفئة والتبريد .قد تعود إلى نقطة مختلفة على طول خط التوازن.

في المصطلحات الهندسية العملية الحقيقية ،سيكون من الصعب جداً إنشاء غرفة بحيث يوجد خط حقيقي من التوازن .من
المحتمل أن "ينهار الخط إلى حد ما" .تستند حجة راسل الند أيضاً ،حول خط التوازن في االصطفاء الجنسي ،إلى افتراضات

قد ال تكون صحيحة في طبيعتها .يفترض على سبيل المثال ،أنه سيكون هناك إمدادات ثابتة من الطفرات الجديدة .يفترض أن
فعل االختيار من قبل أنثى ،هو مجاني تماماً من حيث التكلفة .في حالة انتهاك هذا االفتراض ،كما قد يحدث ينهار "خط"
التوازن إلى نقطة واحدة من التوازن .ولكن على أي حال ،لم نناقش حتى اآلن سوى الحالة التي يصبح فيها التباين في االختيار

أصغر مع استمرار األجيال المتعاقبة من االصطفاء .في ظل ظروف أخرى ،قد يصبح التباين في االختيار أكبر.

لقد مر بعض الوقت منذ أن ناقشنا األمر ،لذلك دعونا نذكر أنفسنا بما يعنيه هذا .لدينا تعداد سكاني يخضع ذكوره لتطور
بعض الخصائص مثل طول الذيل في طيور الهويد ،تحت تأثير تفضيل اإلناث يميل إلى جعل الذيول أطول واالصطفاء
النفعي يميل إلى جعل الذيول أقصر .إن السبب وراء وجود أي زخم في التطور نحو ذيول أطول هو أنه كلما اختارت أنثى ذك اًر

من النوع الذي "يعجبها" ،فإنها بسبب االرتباط غير العشوائي للجينات ،تختار نسخاً من الجينات ذاتها التي جعلتها تقوم
باالختيار .لذلك ففي الجيل القادم ،لن يميل الذكور فقط إلى الحصول على ذيول أطول ،ولكن تميل اإلناث إلى تفضيل أقوى
للذيول الطويلة .ليس من الواضح أي من هاتين العمليتين المتزايدتين سيكون لها المعدل األعلى ،من جيل إلى جيل .لقد درسنا

حتى اآلن الحالة التي يزيد فيها طول الذيل بشكل أسرع من التفضيل في كل جيل .نأتي اآلن إلى الحالة األخرى الممكنة،

حيث يزيد التفضيل بمعدل أعلى من طول الذيل نفسه في كل جيل .بمعنى آخر ،سنناقش اآلن الحالة التي يصبح فيها تباين

االختيار أكبر مع مرور األجيال ،وليس أصغر كما في الفقرات السابقة.

هنا تكون النتائج النظرية أكثر غرابة من ذي قبل .بدالً من التغذية الراجعة السلبية ،لدينا تغذية راجعة إيجابية .مع مرور

األجيال ،تصبح الذيول أطول ،لكن رغبة اإلناث في ذيول طويلة تزيد بمعدل أعلى .هذا يعني أنه ،من الناحية النظرية ،ستظل

الذيل تصبح أطول ،وبسرعة متزايدة بشكل دائم مع مرور األجيال .من الناحية النظرية ،سوف تستمر ذيول في التطاول حتى
بعد أن يصبح طولها  10أميال .في الممارسة العملية بالطبع ،سيتم تغيير قواعد اللعبة قبل وقت طويل من الوصول إلى هذه
األطوال السخيفة ،تماماً مثلما كان محركنا البخاري المزود بمنظم واط المعكوس لن يستمر في التسارع إلى مليون دورة في
الثانية .ولكن على الرغم من أنه يتعين علينا تخفيف استنتاجات النموذج الرياضي عندما نصل إلى أقصى الحدود ،فإن

استنتاجات النموذج قد تكون صحيحة على مجموعة من الشروط المعقولة عملياً.

اآلن ،بعد مرور  50عاماً ،يمكننا أن نفهم ما عنى به فيشر ،عندما أكد بصراحة شديدة أنه "من السهل أن نرى أن سرعة

التطور سوف تتناسب مع التطور الذي تم تحقيقه بالفعل ،والذي سيزداد بالتالي بمرور الوقت بشكل كبير أو مع تقدم هندسي".
كان منطقه واضحاً تماماً مثل منطق الند ،عندما قال" :إن الصفتان اللتان تتأثران بهذه العملية ،تحديداً نمو الريش في الذكور،
والتفضيل الجنسي لمثل هذه التطورات في األنثى ،يجب أن يتطو ار معاً ،وطالما أن العملية لم يتم ضبطها من خالل اصطفاء
مضاد شديد ،سوف تتقدم بسرعة متزايدة".

حقيقة أن كل من فيشر والند وصال عبر التفكير الرياضي إلى نفس النتيجة المثيرة لالهتمام ال تعني أن نظريتهم هي

انعكاس صحيح لما يحدث في الطبيعة .قد يكون األمر ،كما قال عالم الجينات بجامعة كامبريدج بيتر أودونالد ،أحد العلماء

الرائدون في نظرية االصطفاء الجنسي ،أن الخاصية الجامحة لنموذج الند 'مدمجة' في افتراضاتها األولية ،على نحو أنه ال

يفضل بعض الباحثون في الجانب
يمكن إال أن تظهر بطريقة مملة إلى حد ما في الطرف اآلخر من التفكير الرياضيّ .
النظري ،بما فيهم آالن جرافين ودبليو .دي .هاميلتون ،أنواعاً بديلة من النظرية التي يكون فيها للخيار الذي تتخذه األنثى حقاً

تأثير مفيد على ذريتها ،بالمعنى النفعي ،تحسين النسل .النظرية التي يعمالن عليها معاً هي أن الطيور اإلناث تعمل كطبيبة
تشخيصية ،وتلتقط الذكور األقل عرضة للطفيليات .الريش الالمع ،وفقاً لنظرية هاملتون البارعة المميزة ،هو وسيلة للذكر
لإلعالن عن صحته بوضوح.

إن األهمية النظرية للطفيليات ستستغرق وقتاً طويالً لتفسيرها بشكل كامل .باختصار ،كانت مشكلة نظريات "تحسين النسل"

حول اختيار اإلناث على النحو التالي .إذا تمكنت اإلناث بالفعل من اختيار الذكور الذين لديهم أفضل الجينات بنجاح ،فإن
نجاحها سوف يقلل من نطاق االختيار المتاح في المستقبل :في نهاية المطاف ،إذا كانت هناك جينات جيدة فقط في األرجاء،

فلن يكون هناك جدوى من االختيار .تزيل الطفيليات هذا االعتراض النظري .والسبب هو أنه وفقاً لهاملتون ،فإن الطفيليات
والمضيفين يديرون سباق التسلح الدوري الذي ال يتوقف أبداً ضد بعضهم البعض .وهذا بدوره يعني أن "أفضل" الجينات في أي
جيل واحد من الطيور ليست هي نفسها أفضل الجينات في األجيال القادمة .إن ما يتطلبه األمر للتغلب على الجيل الحالي من

الطفيليات ليس مفيداً أمام الجيل القادم من الطفيليات المتطورة .لذلك سيكون هناك دائماً بعض الذكور الذين يكونون أفضل

تجهي اًز وراثياً من اآلخرين للتغلب على جحافل الطفيليات الحالية .وبالتالي ،يمكن لإلناث دائماً أن تستفيد من نسلها من خالل
اختيار األصح من الجيل الحالي من الذكور .المعايير العامة الوحيدة التي يمكن أن تستخدمها األجيال المتعاقبة من اإلناث
هي المؤشرات التي قد يستخدمها أي طبيب بيطري  -عيون مشرقة ،ريش المع ،وما إلى ذلك .يمكن للذكور األصحاء فقط

عرض هذه األعراض الصحية ،لذا فإن االصطفاء يفضل هؤالء الذكور الذين يعرضونها على أكمل وجه ،وحتى يبالغون فيها
عبر ذيول طويلة وأذيال مروحية واسعة.
لكن نظرية الطفيليات ،على الرغم من أنها قد تكون صحيحة ،إال أنها بعيدة عن فكرة "االنفجارات" الخاصة بفصلي هذا.
بالعودة إلى نظرية فيشر/الند الهاربة ،فإن ما نحتاجه اآلن هو دليل من حيوانات حقيقية .كيف يجب أن نذهب للبحث عن مثل

هذه األدلة؟ ما األساليب التي يمكن استخدامها؟ لقد اتبع مالتي أندرسون من السويد ،نهجاً واعداً .كما حدث ،فقد عمل على

الطائر ذاته الذي أستخدمه هنا لمناقشة األفكار النظرية ،طير الهويد طويل الذيل ،ودرسه في محيطه الطبيعي في كينيا.

أصبحت تجارب أندرسون ممكنة بفضل التقدم األخير في التكنولوجيا :الغراء السريع
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التالي .إذا كان صحيحاً أن طول الذيل الفعلي للذكور هو حل وسط بين المثالية النفعية من ناحية ،وما تريده اإلناث حقاً من
ناحية أخرى ،يجب أن يكون من الممكن جعل الذكر ج ّذاباً للغاية من خالل منحه ذيل طويل إضافي .هذا هو المكان الذي
جاء فيه دور الغراء السريع .سوف أصف تجربة أندرسون بإيجاز ،على أنها مثال رائع على التصميم التجريبي.

أمسك أندرسون  36ذك اًر من طائر الهويد ،وقسمهم إلى تسع مجموعات من أربعة .كل مجموعة مكونة من أربعة كانت
تعامل بشكل متماثل .قام أندرسون بتقليص ريش ذيل أحد أعضاء كل مجموعة مكونة من أربعة طيور (تم اختيارهم بشكل
عشوائي لتجنب أي انحياز غير واع) إلى  14سم (حوالي  5بوصات ونصف) .ثم قام بإضافة الجزء الذي تمت إزالته بواسطة
الغراء السريع اإلعداد ،إلى نهاية ذيل العضو الثاني في كل مجموعة مكونة من أربعة .لذلك ،كان األول ذو ذيل قد تعرض

لتقصير مصطنع ،والثاني ذو ذيل مطول بشكل مصطنع .أما الطائر الثالث فقد ترك مع ذيله دون المساس به ،للمقارنة .أما
الطائر الرابع فقد ترك مع ذيله بنفس الطول ،لكن تم المساس به .حيث قام أندرسون قطع نهايات الريش ثم لصقها مرة أخرى.

قد يبدو هذا تمريناً ال طائل من ورائه ،لكنه مثال جيد على مدى حرصك في تصميم التجارب .كان من الممكن أن تكون حقيقة
أن ريش ذيله تم التالعب به ،أو حقيقة أن اإلنسان قد قبض عليه وتعامل معه ،قد أثرت على طائر ،بدالً من التغيير الفعلي
في الطول نفسه .كانت المجموعة  4بمثابة "سيطرة" على هذه اآلثار.

كانت الفكرة هي مقارنة نجاح كل طائر في التزاوج مع نجاح زمالئه المعالجين بطريقة مختلفة في مجموعته المكونة من

أربعة .بعد أن عولج بأحد الطرق األربعُ ،سمح لكل ذكر بالعودة إلى محل إقامته السابق على أرضه .هنا استأنفت عملها
المعتاد في محاولة اجتذاب اإلناث إلى أراضيها هناك لتتزاوج وتبني عشاً وتضع بيضاً .كان السؤال هو ،أي عضو من كل

مجموعة من أربعة سيكون له أكبر نجاح في جذب اإلناث؟ قام أندرسون بقياس هذا ،ليس عن طريق مشاهدة اإلناث حرفياً،

ولكن عن طريق االنتظار ثم حساب عدد األعشاش التي تحتوي على البيض في أراضي كل ذكر .ما وجده هو أن الذكور ذات
المقصرة اصطناعياً .أولئك
المطال اصطناعياً جذبت ما يقرب من أربعة أضعاف عدد اإلناث من الذكور ذات الذيول ُ
الذيل ُ
الذين لديهم ذيول طبيعية ،فكان للطول الطبيعي نجاح وسيط.

تم تحليل النتائج إحصائياً ،في حال كانت ناتجة عن الصدفة وحدها .وكان االستنتاج أنه إذا كان اجتذاب اإلناث هو
المعيار الوحيد ،فإن الذكور سيكونون أفضل حاالً مع ذيول أطول مما لديهم بالفعل .وبعبارة أخرى ،فإن االصطفاء الجنسي

يسحب باستمرار الذيول (بالمعنى التطوري) في اتجاه أن تصبح أطول .حقيقة أن ذيول حقيقية أقصر مما تفضله اإلناث يشير
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إلى أنه يجب أن يكون هناك ضغط اصطفائي ما آخر يبقيها أقصر .هذا هو اصطفاء "النفعية" .من المرجح أن يموت الذكور

ذوو الذيل الطويل بشكل خاص أكثر من الذكور ذات ذيول المتوسط .لسوء الحظ ،لم يكن لدى أندرسون الوقت الكافي لمتابعة

المصير الال حق لذكوره المعالجين .لو كان لديه هذا ،فقد كان التوقع هو أن الذكور الذين لديهم ريش ذيل إضافي تم لصقه
يجب أن يكونوا ،في المتوسط ،قد ماتوا وهم بعمر أقل من الذكور العادية ،ربما بسبب زيادة تعرضهم للحيوانات المفترسة .من
المقصر اصطناعياً ،لفترة أطول من الذكور العادية .وذلك ألن الطول
ناحية أخرى ،من المتوقع أن يعيش الذكور ذوو الذيل ُ
الطبيعي ُيفترض أن يكون حالً وسطاً بين االصطفاء الجنسي األمثل والنفعي المثلى .من المفترض أن الطيور ذات الذيل
القصير هي تقريباً أقرب إلى المستوى النفعي ،وبالتالي ينبغي أن تعيش لفترة أطول .هناك الكثير من االفتراضات لكل هذا .إذا

تبين أن العيب النفعي الرئيسي للذيل الطويل هو التكلفة االقتصادية لنموه في المقام األول ،بدالً من زيادة مخاطر الوفاة بعد
نموه ،فإن الذكور الذين يتم إعطائهم ذيالً طويالً للغاية بسهولة ،أي هدية مجانية من أندرسون ،لن يتوقع أن تموت مبك اًر

كنتيجة خاصة لذلك.

لقد كتبت كما لو أن تفضيل اإلناث يميل إلى سحب ذيول وغيرها من الزخرفات في اتجاه أن تصبح أكبر .من الناحية
النظرية ،كما رأينا سابقاً ،ال يوجد سبب يمنع تفضيل اإلناث من السير في االتجاه المعاكس تماماً ،على سبيل المثال في اتجاه

تقصير ذيول ،بدالً من إطالتها .لطائر النمنمة
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التساؤل عما إذا كان ،ربما ،أقصر مما "يجب" أن يكون ألغراض نفعية بحتة .إن المنافسة بين ذكور طائر النمنمة شديدة ،كما

قد تخمن من جهارة صوتهم غير المتناسبة ألغنيتهم .ال بد أن يكون هذا الغناء مكلفاً ،ومن المعروف أن ذكر النمنمة كان
يغني لدرجة قد تؤدي حرفياً لموته .للذكور الناجحين لديهم أكثر من أنثى واحدة في أراضيهم ،مثل طيور الهويد .في مثل هذا

المناخ التنافسي ،قد نتوقع أن تستمر التغذية الراجعة اإليجابية .هل يمكن أن يمثل الذيل القصير لطائر النمنمة المنتج النهائي

لعملية االنكماش التطوري الهارب؟

لنضع طيور النمنمة ،وذيل الطاووس المروحي ،وطيور الهويد وطيور الجنة جانباً ،في إسرافها المبهجُ ،ينظر إليهم بشكل
معقول على أنهم منتج نهائي للتطور المتفجر المتصاعد من خالل التغذية الراجعة اإليجابية .أظهر لنا فيشر وخلفاؤه الجدد

كيف يمكن أن يحدث هذا .هل هذه الفكرة مرتبطة أساساً باالصطفاء الجنسي ،أم يمكننا أن نجد مقارنات مقنعة في أنواع أخرى
من التطور؟ يجدر بنا طرح هذا السؤال ،فقط ألن هناك جوانب من تطورنا نحن تشير بشكل كبير نوعاً ما إلى وجود شيء

متفجر جولها ،خاص ًة التضخم السريع للغاية ألدمغتنا خالل بضعة ماليين السنين الماضية .لقد تم اقتراح أن هذا يرجع إلى
االصطفاء الجنسي بحد ذاته ،فدماغك هو خاصية مرغوبة جنسياً (أو بعض تظاهرات وجود الدماغ ،مثل القدرة على تذكر

خطوات رقصة طقسية طويلة ومعقدة) .ولكن قد يكون أيضاً أن حجم الدماغ قد انفجر تحت تأثير نوع مختلف من االصطفاء،

مماثالً ولكن ليس مطابقاً لالصطفاء الجنسي .أعتقد أنه من المفيد التمييز بين مستويين من المماثلة الممكنة لالصطفاء
الجنسي ،مماثلة ضعيفة ومماثلة قوية.
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تقول المماثلة الضعيفة ببساطة ما يلي .أي عملية تطورية يكون فيها المنتج النهائي لخطوة واحدة من التطور يمهد الطريق

للخطوة التالية في التطور هي تقدمية محتملة ،وأحياناً تكون متفجرة .لقد قابلنا هذه الفكرة بالفعل في الفصل السابق ،في شكل
"سباقات التسلح" .كل تحسن تطوري في تصميم المفترس يغير الضغط على الفريسة ،مما يجعل الفريسة تصبح أفضل في
تجنب الحيوانات المفترسة .وهذا بدوره يضغط على الحيوانات المفترسة للتحسن ،لذلك لدينا دوامة "لولب" متزايدة االرتفاع .كما

رأينا من المحتمل أال تتمتع الحيوانات المفترسة أو الفريسة بالضرورة بمعدل نجاح أعلى ،ألن أعدائها يتحسنون في نفس الوقت.

ولكن مع ذلك ،أصبحت كل من الفريسة والحيوانات المفترسة أفضل تجهي ازً بشكل تدريجي .هذا إذن ،هو المماثلة الضعيفة مع
االصطفاء الجنسي .تالحظ المماثلة القوية لالصطفاء الجنسي أن جوهر نظرية فيشر/الند هي ظاهرة "اللحية الخضراء" حيث

تميل الجينات اختيار اإلناث تلقائياً إلى اختيار نسخ من نفسها ،وهي عملية ذات ميل تلقائي لالنفجار .ليس من الواضح أن
هناك أمثلة على هذا النوع من الظاهرة بخالف االصطفاء الجنسي نفسه.

أظن أن مكاناً جيداً للبحث عن مماثالت للتطور المتفجر من نوع االصطفاء الجنسي يكمن في التطور الثقافي البشري .هذا
ألنه ،هنا مرة أخرى ،يكون االختيار من خالل النزوات أم اًر مهماً ،وقد يخضع هذا االختيار لتأثير "الموضة" أو "تفوز األغلبية

دائماً" .مرة أخرى ،يجب االنتباه إلى التحذير الذي بدأت به هذا الفصل" .التطور" الثقافي ليس تطو اًر حقيقياً على اإلطالق إذا
كنا متحمسين ومتخوفين من استخدامنا للكلمات ،ولكن قد يكون هناك ما يكفي من القواسم المشتركة بينهما لتبرير بعض
المقارنة بين المبادئ .عند القيام بذلك ،يجب أال نلقي الضوء على االختالفات .دعونا نتخلص من هذه األمور قبل أن نعود
إلى قضية اللوالب المتفجرة.
لقد تمت اإلشارة م ار اًر وتك ار اًر  -وفي الواقع يمكن ألي شخص أحمق أن يرى  -إلى أنه يوجد شيء شبه تطوري حول العديد

من جوانب تاريخ البشرية .إذا اختبرت جانباً معيناً من جوانب الحياة البشرية على فترات منتظمة ،فقل إنك تختبر حالة المعرفة
العلمية ،أو نوع الموسيقى التي يتم اإلصغاء إليها ،أو نمط الملبس ،أو مركبات النقل ،على فترات من قرن أو ربما لعقد واحد،
فستجد صرعات .إذا كان لدينا ثالث عينات ،في األوقات المتعاقبة  Aو Bو ،Cإذن فقولنا إن هناك ميل يقول بأن القياس

الذي تم إجراؤه في الوقت  Bسيكون وسيطاً بين القياسات التي أجريت في األوقات  Aو  .Cعلى الرغم من وجود استثناءات،

إال أن الجميع سيتفق على أن ميوالً من هذا النوع تميز العديد من جوانب الحياة المتحضرة .من المسلم به أن اتجاهات الميول
تنعكس في بعض األحيان (على سبيل المثال ،أطوال التنورة) ،ولكن هذا صحيح بالنسبة للتطور الوراثي أيضاً.

يمكن التعرف على العديد من الميول ،ال سيما الميول في التكنولوجيا المفيدة بدالً من الموضات التافهة ،دون جدال كبير
حول أحكام القيمة ،كتحسينات .ال يمكن أن يكون هناك شك ،على سبيل المثال ،في أن مركبات التجول في جميع أنحاء العالم
قد تحسنت بشكل مطرد وبدون انعكاس ،على مدى المائتي عام الماضية ،مرو اًر بالعربات التي تجرها الخيول إلى المركبات
البخارية ،وبلغت ذروتها اليوم في الطائرات األسرع من الصوت .أنا أستخدم كلمة تحسين بطريقة محايدة .ال أقصد القول إن

الجميع سيوافقون على أن نوعية الحياة قد تحسنت نتيجة لهذه التغييرات؛ أنا شخصياً في كثير من األحيان أشك في ذلك .وال
أعني إنكار الرأي السائد بأن معايير الصنعة قد انخفضت ألن اإلنتاج الضخم حل محل الحرفيين المهرة .ولكن بالنظر إلى
وسائل النقل من وجهة نظر النقل ،وهذا يعني االنتقال من جزء من العالم إلى آخر ،ال يمكن أن يكون هناك خالف على
االتجاه التاريخي نحو نوع من التحسن ،حتى لو كان مجرد تحسن في السرعة .على نحو مماثل ،على مدى عقود من الزمن أو

حتى سنوات ،هناك تحسن تدريجي في جودة معدات تضخيم الصوت عالية الدقة التي ال يمكن إنكارها ،حتى لو كنت تتفق

معي في بعض األحيان على أن العالم سيكون مكاناً أكثر قبوالً لو لم يخترع مضخم الصوت أبداً .ليس األمر أن األذواق
تغيرت؛ إنها حقيقة موضوعية وقابلة للقياس وهي أن دقة النسخ أصبحت اآلن أفضل مما كانت عليه في عام  ،1950وفي
عام  1950وهي أفضل من عام  .1920إن جودة استنساخ الصور أفضل بال شك في أجهزة التلفزيون الحديثة مقارنة

باألجهزة السابقة ،على الرغم من أنه بالطبع نفس الشيء قد ال يكون صحيحاً في جودة الترفيه المنقول .تُظهر جودة آالت القتل
في الحرب اتجاهاً دراماتيكياً نحو التحسن  -فهي قادرة على قتل المزيد من األشخاص بشكل أسرع مع مرور السنين .اإلطار
الذي يجعل هذا ليس تحسناً واضحاً جداً.

ليس هناك شك في ذلك ،بالمعنى التقني الضيق األمور تتحسن مع مرور الوقت .لكن هذا صحيح تماماً في األمور المفيدة
تقنياً مثل الطائرات وأجهزة الحاسوب .هناك العديد من الجوانب األخرى للحياة البشرية التي تظهر ميول حقيقية دون أن تكون

هذه الميول بأي حال من األحوال تحسينات واضحة .تتطور اللغات بوضوح من حيث أنها تظهر ميول ،تتباعد ،وبما أن

القرون تمر بعد اختالفها ،فإنها تصبح أكثر فأكثر غير مفهومة بشكل متبادل .توفر جزر المحيط الهادئ العديدة ورشة عمل
جميلة لدراسة تطور اللغة .من الواضح أن لغات الجزر المختلفة تشبه بعضها البعض ،ويمكن قياس اختالفاتها بدقة من خالل
عدد الكلمات التي تختلف بينها ،وهو مقياس يشبه إلى حد بعيد التدابير التصنيفية الجزيئية التي سنناقشها في الفصل العاشر.

الفرق بين اللغاتُ ،يقاس بأعداد الكلمات المتباينة ،ويمكن رسمه على رسم بياني مقابل المسافة بين الجزر ،ويقاس باألميال،
ويتبين أن النقاط على الرسم البياني تقع على منحنى يخبرنا شكله الرياضي الدقيق شيئاً عن معدالت االنتشار من جزيرة إلى
جزيرة أخرى .الكلمات التي سافرت عبر الزورق وتنقلت بين الجزر على فترات متناسبة مع درجة ُبعد الجزر المعنية .داخل أي
جزيرة واحدة ،تتغير الكلمات بمعدل ثابت ،بنفس الطريقة التي تتغير بها الجينات أحياناً .أي جزيرة ،إذا كانت معزولة تماماً،
ستظهر بعض التغيير التطوري في لغتها مع مرور الوقت ،وبالتالي بعض االختالف عن لغات الجزر األخرى .من الواضح أن

الجزر القريبة من بعضها لديها معدل تدفق للكلمات بينها ،عبر الزورق ،مقارنة بالجزر البعيدة عن بعضها البعض .وللغاتهم
أيضاً جد مشترك أكثر حداثة من لغات الجزر البعيدة .هذه الظواهر ،التي تفسر نمط التشابه الملحوظ بين الجزر القريبة
والبعيدة ،تشبه إلى حد بعيد الحقائق عن العصافير في مختلف جزر أرخبيل غاالباغوس التي ألهمت تشارلز داروين في

األصل .قفزت جينات الجزيرة إلى أجسام الطيور ،تماماً كما قفزت كلمات الجزيرة إلى الزوارق.

إذن ،اللغات تتطور .ولكن على الرغم من أن اللغة اإلنجليزية الحديثة قد تطورت من اللغة اإلنجليزية الشوسرية
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( ،)Chaucerianإال أنني ال أعتقد أن الكثير من الناس يرغبون في االدعاء بأن اللغة اإلنجليزية الحديثة تعد تحسيناً على

اللغة اإلنجليزية الشوسرية .ال تدخل أفكار التحسين أو الجودة عادة رؤوسنا عندما نتحدث عن اللغة .في الواقع ،بقدر ما هم

يفعلون ،فنحن نرى التغيير في كثير من األحيان تدهور كانحطاط .نحن نميل إلى اعتبار االستخدامات السابقة صحيحة
والتغييرات الحديثة كفساد .ولكن ال يزال بوسعنا اكتشاف ميول تشبه التطور وتكون تقدمية بمعنى خالص ٍ
خال من القيم.

ويمكننا حتى العثور على أدلة على التغذية الراجعة اإليجابية ،في شكل تصعيدات (أو النظر إليها من االتجاه اآلخر،

انحطاطات) في المعنى .على سبيل المثال ،تم استخدام كلمة "نجم" لتعني ممثالً سينمائياً مشهو اًر للغاية .ثم تدهورت إلى أن

تعني أي ممثل عادي كان يلعب أحد األدوار الرئيسية في الفيلم .لذلك ،من أجل استعادة المعنى األصلي للشهرة االستثنائية،
96

نسبة إلى جيفري تشورس ،وهو أبرز شعراء اإلنجليزية الوسطى.

كان على الكلمة أن تتصاعد إلى "نجم مشهور" .في وقت الحق ،بدأت دعاية االستوديو في استخدام "النجم المشهور" لإلشارة
إلى ممثلين لم يسمع بهم الكثير من الناس ،لذلك كان هناك تصعيد إضافي إلى "النجم الكبير" .اآلن هناك عدد غير قليل من

"النجوم الكبار" الذين تم اإلعالن عنهم والذين لم أسمع بهم من قبل على األقل ،لذلك ربما نعود إلى تصعيد آخر .هل سنسمع
قريباً من يقول "نجماً فائقاً"؟ أدت تغذية راجعة إيجابية مماثلة إلى انخفاض قيمة كلمة "رئيس الطهاة" ( .)chefإنها تأتي بالطبع

من العبارة الفرنسية ( )chef de cuisineبمعنى شيف المطبخ ،الذي يعني رئيس المطبخ أو رأسه .هذا هو المعنى الوارد في
قاموس أكسفورد .بحكم التعريف ،يمكن أن يكون هناك رئيس طهاة واحد فقط في المطبخ .ولكن ،ربما إلرضاء كرامتهم ،بدأ

الطهاة العاديون (الذكور) ،وحتى صانعوا الهامبرغر الصغار ،في اإلشارة إلى أنفسهم على أنهم "رؤساء طهاة" .والنتيجة هي أن
العبارة التوتولوجية
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(" )tautologicalرئيس الطهاة" تُسمع كثي اًر!

ولكن إذا كانت هذه مماثل ًة باالصطفاء الجنسي ،فهي في أحسن األحوال ،فقط فيما أسميه بالمعنى "الضعيفة" .واسمحوا لي
أن أقفز اآلن مباشرة إلى أقرب نهج يمكنني أن أفكر به في مماثلة "قوية" :إلى عالم أغاني "البوب" ( .)popإذا استمعت إلى
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شغلت الراديو لتستمع إلى كالم مشغلي األغاني على الراديو ،فسوف تكتشف شيئاً مثي اًر
المناقشة بين هواة أغاني البوب  ،أو ّ
لالهتمام للغاية .في حين أن األنواع األخرى من النقد الفني تظهر بعض االنشغال بأسلوب أو مهارة األداء ،مع المزاج والتأثير

العاطفي ،مع صفات وخصائص الشكل الفني ،فإن ثقافة "موسيقى البوب" الفرعية مشغولة بشكل شبه حصري بالشعبية بحد

ذاتها .من الواضح تماماً أن الشيء المهم في األغنية ليس ما هو عليه ،ولكن كم من الناس يشترونها .هذه الثقافة الفرعية

مهووسة بأكملها بترتيب األغاني ،المسماة الـ  20األفضل أو الـ  40األفضل ،والتي تعتمد فقط على أرقام المبيعات .الشيء

المهم حقاً في أي أغنية هو المكان الذي تندرج فيه من قائمة أفضل  .20هذا عندما تفكر في ذلك ،هو حقيقة مفردة للغاية،
وحقيقة مثيرة لالهتمام للغاية إذا كنا نفكر في نظرية أر .أي .فيشر للتطور الهارب .قد يكون من المهم أيضاً أن ناد اًر ما يذكر

المذيع الوضع الحالي ألغنية في القائمة ،دون أن يخبرنا في الوقت نفسه بوضعها في األسبوع السابق .يتيح ذلك للمستمع
تقييم ،ليس فقط الشعبية الحالية ألغنية ما ،ولكن أيضاً معدل واتجاه التغير في الشعبية.

يبدو أن العديد من األشخاص سيشترون رقماً قياسياً دون أي سبب أفضل من قيام أعداد كبيرة من األشخاص اآلخرين بشراء

األغنية نفسها ،أو من المحتمل أن يفعلوا ذلك .وتأتي األدلة الصارخة من حقيقة أنه من المعروف أن شركات التسجيل ترسل
ممثلين إلى المتاجر الرئيسية لشراء أعداد كبيرة من سجالتهم ،من أجل دفع أرقام المبيعات إلى المنطقة حيث قد تقلع( .هذا
ليس باألمر الصعب جداً كما قد يبدو ،ألن أرقام قائمة أفضل  20تستند إلى عوائد المبيعات من عينة صغيرة من متاجر
التسجيالت .إذا كنت تعرف أي من هذه المتاجر الرئيسية ،فلست مضط اًر إلى شراء كل هذا العدد الكبير من السجالت من

أجل إحداث تأثير كبير على تقديرات المبيعات على الصعيد الوطني .وهناك أيضاً قصص موثقة جيداً عن موظفي المبيعات
في هذه المتاجر الرئيسية التي يتم رشوتها).

إلى حد أقل ،فإن نفس ظاهرة الشعبية التي تحظى بشعبية لكونها شعبية فحسب معروفة جيداً في عوالم نشر الكتب ،واألزياء

النسائية ،واإلعالنات بشكل عام .أحد أفضل األشياء التي يمكن للمعلن أن يقولها عن المنتج هو أنه المنتج األكثر مبيعاً من
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يقال عن جملة ما أنها طوطولوجية إذا كانت دائما تقيم بالصواب أي أن نتيجتها دائما صحيحة مهما كانت قيمة المتغيرات أو تقييم الجمل األولية

أو المزاعم.
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هي موسيقى شعبية وشائعة منتشرة في العالم بمختلف اللغات نشأت في الواليات المتحدة األمريكية عام عقد الخمسينيات من القرن العشرين.

نوعه .يتم نشر قوائم الكتب األكثر مبيعاً أسبوعياً ،وال شك أنه بمجرد أن يبيع الكتاب نسخاً كافية للظهور في إحدى هذه القوائم،
فإن مبيعاته تزداد أكثر ،وذلك ببساطة بفضل هذه الحقيقة .يتحدث الناشرون عن كتاب "يقلع" ،وهؤالء الناشرون الذين لديهم

بعض المعرفة بالعلوم يتحدثون حتى عن "الكتلة الحرجة لإلقالع" .المماثلة هنا هي بالقنبلة الذرية .يكون اليورانيوم 235-
مستقر طالما لم يكن لديك الكثير منه في مكان واحد .هناك كتلة حرجة ،والتي حالما يتم تجاوزها ،تسمح بسلسلة من ردود

الفعل المتسلسلة أو الهاربة ،مع نتائج مدمرة .تحتوي القنبلة الذرية على قطعتي يورانيوم  ،235كالهما أصغر من الكتلة
الحرجة .عندما يتم تفجير القنبلة ،يتم دفع القالبين معاً ،ويتم تجاوز الكتلة الحرجة ،وهي نهاية مدينة متوسطة الحجم .عندما
"تصبح مبيعات كتاب ما حرجة" ،فإن األرقام تصل إلى النقطة التي تتسبب فيها توصيات شفهية وغير ذلك في جعل مبيعاتها
فجأة تنطلق بطريقة متسارعة .أصبحت معدالت المبيعات فجأة أكبر بشكل كبير عما كانت عليه قبل الوصول إلى الكتلة

الحرجة ،وقد تكون هناك فترة من النمو الهائل قبل التسوية الحتمية والتراجع الالحق.

الظواهر األساسية ليست صعبة الفهم .في األساس لدينا هنا المزيد من األمثلة على التغذية الراجعة اإليجابية .الصفات

الحقيقية للكتاب ،أو حتى أغنية البوب ،ال تكاد تذكر في تحديد مبيعاته ،ولكن حيثما توجد تغذية راجعة إيجابية متربصة ،ال بد

أن يكون هناك عنصر اعتباطي قوي يحدد الكتاب أو األغنية التي تنجح ،وأي منها يفشل .إذا كانت الكتلة الحرجة واإلقالع

عناصر مهمة في أي قصة نجاح ،فال بد أن يكون هناك الكثير من الحظ ،وهناك أيضاً مجال كبير للتالعب واالستغالل من
قبل أشخاص يفهمون النظام .من المفيد ،على سبيل المثال ،تخصيص مبلغ كبير من المال للترويج لكتاب أو أغنية ما لتصل

إلى النقطة التي يصبح فيها األ مر "بالغ األهمية" ،ألنك ال تحتاج بعد ذلك إلى إنفاق الكثير من المال على الترويج له بعد
ذلك :التغذية الراجعة اإليجابية تتولى األمر وتنفذ أعمال الدعاية عنك.
توجد تغذية راجعة إيجابية هنا مع تلك المتعلقة باالصطفاء الجنسي وفقاً لنظرية فيشر/الند ،ولكن هناك اختالفات أيضاً.

تفضل أنثى الطاووس التي تفضل الطاووس طويل الذيل فقط ألن اإلناث األخريات لهن نفس التفضيل .صفات الذكور نفسها

اعتباطية وليست ذات صلة .في هذا الصدد ،فإن المولع بأغنية الذي يريد أغني ًة معين ًة لمجرد أنها في قائمة أفضل 20
يتصرف تماماً مثل أنثى الطاووس .لكن اآلليات الدقيقة التي تعمل من خاللها التغذية الراجعة اإليجابية في الحالتين مختلفة.

وهذا على ما أظن ،يعيدنا إلى حيث بدأنا في هذا الفصل ،مع تحذير من أنه ينبغي اتباع المماثلة لحد ميعن ،وليس ألبعد من

ذلك.

الفصل التاسع:

ترقيم النظرية الترقيمية)Punctuationism( 99
بحسب قصة سفر الخروج ،استغرق األمر من أبناء إسرائيل  40عاماً ليهاجروا عبر صحراء سيناء إلى أرض الميعاد .هذه

مسافة هي حوالي  200ميل .لذلك فقد كان متوسط سرعتهم حوالي  24ياردة في اليوم ،أو ياردة واحدة في الساعة؛ قل 3
ياردات في الساعة إذا افترضنا توقفهم ليالً .كيفما قمنا بحساب األمر ،إننا نتعامل مع معدل سرعة بطيء بشكل سخيف ،أبطأ
بكثير من سرعة الحلزون البطيء الذي ُيضرب فيه المثل (سرعة  55ياردة في الساعة هي الرقم القياسي العالمي لسرعة
الحلزون وفقاً لكتاب غينيس لألرقام القياسية) .لكن بالطبع ال أحد يعتقد حقاً أن متوسط السرعة هو ثابتاً بشكل مستمر وموحد.
من الواضح أن اإلسرائيليين سافروا في نوبات وبدايات ،وربما كانوا يخيمون لفترات طويلة في مكان واحد قبل المضي قدماً.
ربما لم يكن لدى الكثير منهم فكرة واضحة جداً عن أنهم كانوا يسافرون في أي اتجاه ثابت بشكل خاص ،وأنهم كانوا يتنقلون
في األرجاء من واحة إلى أخرى كما هي عادة الرعاة الصحراويين الرحل .ال أحد ،أكرر ،يعتقد حقاً أن متوسط السرعة كان

ثابتاً بشكل مستمر وموحد.

ولكن لنفترض اآلن أن اثنين من المؤرخين الشباب البليغين اقتحموا المكان .ليخبرونا أن تاريخ الكتاب المقدس حتى اآلن

تُسيطر عليه مدرسة الفكر "التدريجية" .يعتقد المؤرخون "التدريجيون" ،كما سيقولون لنا ،حرفياً أن اإلسرائيليين قطعوا مسافة 24
ياردة يومياً؛ قاموا بطي خيامهم كل صباح ،وقاموا بالزحف لمسافة  24ياردة في اتجاه الشرق والشمال الشرقي ،ثم نصبوا

المخيم مرة أخرى .البديل الوحيد لـ "التدريجية" ،كما سيقولون لنا ،هو المدرسة الديناميكية الجديدة "الترقيمية" .وفقاً للمؤرخ
الترقيمي الشاب المتطرف ،قضى اإلسرائيليون معظم وقتهم في "ركود" ،ولم يتحركوا على اإلطالق بل كانوا يقيمون في
المخيمات ،غالباً لعدة سنوات المرة الواحدة ،في مكان واحد .ثم ينتقلون بسرعة إلى معسكر جديد ،حيث يمكثون مرة أخرى لعدة
سنوات .تقدمهم نحو أرض الميعاد ،بدالً من أن يكون متدرجاً ومستم اًر ،كان متقلباً :أي فترات طويلة من الركود تتخللها فترات

قصيرة من الحركة السريعة .عالوة على ذلك ،لم تكن اتجاهات حركتهم في اتجاه أرض الميعاد دائمة ،بل كانت في اتجاهات

عشوائية تقريباً .لن نتمكن من رؤية نزعة في اتجاه أرض الميعاد إال بعد أن ننظر متبصرين ،إلى نمط الهجرة الكبرى على

المقياس الكبير.

هذه هي بالغة المؤرخين التوراتيين الترقيمين لدرجة أنهم أصبحوا معشوقي وسائل اإلعالم .تغطي فصورهم أغلفة مجالت

األخبار واسعة االنتشار .وال يكتمل أي فيلم وثائقي تلفزيوني عن تاريخ الكتاب المقدس بدون مقابلة مع أحد رواد الترقيمية على
األقل .ال يتذكر األشخاص الذين ال يعرفون شيئاً عن ِعلم الكتاب المقدس سوى حقيقة واحدة :أنه في األيام المظلمة قبل

انفجار الترقيمين على الساحة ،كان اآلخرون جميعاً يسيئون فهم كل شيء .الحظ أن قيمة الدعاية للترقيمين ال عالقة لها
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أو نظرية التوازن النقطي للعالمين األمريكيين ستيفن جاي جولد ونايلز إلدريدج ،وهي تطوير لنظرية التطور وتفترض بأن التطور يشمل فترات

طويلة من التوازن ،أو شبه التوازن ،منقطة (أي تتخللها) بفترات قصيرة من التغييرات الهامة كظهور أنواع جديدة أو انقراض أخرى.

بحقيقة أنهم قد يكونون على حق .قيمتها متعلقة باالدعاء بأن الخبراء السابقون كانوا "تدريجيين" ومخطئين .ذلك ألن الترقيميون

يقدمون أنفسهم على أنهم ثوريين يتم االستماع إليهم ،وليس ألنهم على حق.

قصتي عن المؤرخين التوراتيين الترقيمين ،بالطبع ليست حقيقية .إنها حكاية رمزية حول جدل مماثل ُمدعى بين طالب
كما غير عادل ،لكنه ليس ظالماً تماماً وفيه حقيقة كافية لتبرير روايته في
التطور البيولوجي .في بعض النواحي ،يكون هذا ُح ً
بداي ة هذا الفصل .هناك مدرسة فكرية معلن عنها بشكل كبير بين علماء األحياء التطوريين الذين يطلق مؤيدوهم على أنفسهم
اسم الترقيمين ،وقد اخترعوا مصطلح "التدريجيين" ألسالفهم األكثر نفوذاً .لقد استمتعوا بالدعاية الهائلة ،بين جمهور ال يعرف
شيئاً عن التطور ،وهذا يرجع إلى حد كبير إلى أن موقفهم تم تصويره ،من قبل مراسلين ثانويين أكثر مما صوروه هم أنفسهم،
على أنه مختلف تماماً عن مواقف أنصار التطور السابقين ،وخاصة تشارلز داروين .حتى اآلن ،مماثلة الكتاب المقدس
الخاصة بي مماثلة عادلة.

الناحية التي تكون فيها هذه المماثلة ظالمة هي أنه في قصة المؤرخين التوراتيين ،فمن الواضح أن "التدريجيين" هم أشخاص

غير موجودين ،مختلقين من قبل الترقيمين .في حالة "التدريجيين" التطوريين ،فإن حقيقة كونهم رجال مصنوعين من القش وغير
الموجودين ليست واضحة تماماً .يجب أن يتم توضيح هذه النقطة .من الممكن تفسير كلمات داروين والعديد من أنصار التطور
اآلخرين على أنهم تدريجيون في النية ،ولكن بعد ذلك يصبح من المهم إدراك أن كلمة تدريجية يمكن تفسيرها بطرق مختلفة
لتعني أشياء مختلفة .في الواقع ،سوف أطور تفسي اًر لكلمة "تدريجي" وبحسب هذا التفسير يصبح الجميع تقريباً تدريجياً .في
الحالة التطورية ،على عكس حكاية اإلسرائيليين ،يكمن هناك جدل حقيقي ،لكن هذا الجدل الحقيقي يدور حول القليل من
التفاصيل التي ليست مهمة بأي درجة كافية لتبرير كل الضجة اإلعالمية.
بين أنصار التطور ،أتى "الترقيميون" في األصل من صفوف علم األحفوريات .علم األحفوريات هو دراسة المستحاثات .إنه
فرع مهم جداً من علم األحياء ،ألن األسالف التطورية ماتوا جميعاً منذ فترة طويلة وتوفر األحفوريات لنا دليلنا المباشر الوحيد

على حيوانات ونباتات الماضي البعيد .إذا كنا نريد أن نعرف شكل أسالفنا التطوريين ،فإن األحفوريات هي أملنا الرئيسي.

بمجرد أن أدرك الناس ما هي األحفوريات بالفعل  -كانت مدارس الفكر السابقة ترى أنها من صنع الشيطان ،أو أنها عظام
الخطاة المساكين الذي غرقوا في الفيضان  -أصبح من الواضح أن أي نظرية للتطور يجب أن يكون لها توقعات معينة عن

السجل األحفوري .لكن كان هناك بعض النقاش حول ماهية تلك التوقعات بالضبط ،وهذا جزئياً ما تدور حوله حجة الترقيمية.
نحن محظوظون على اإلطالق لوجود أحفوريات .إنها حقيقة محظوظة بشكل ملحوظ في الجيولوجيا أن العظام واألصداف

واألجزاء الصلبة األخرى من الحيوانات ،قبل أن تتحلل ،يمكن أن تترك بصمة في بعض األحيان والتي تتصرف فيما بعد

المتصلبة لتصبح ذاكرة دائمة للحيوان .ال نعرف ما هي نسبة الحيوانات المتحجرة بعد موتها  -أنا
كقالب ،والتي تُشكل الصخرة ُ
شخصياً أعتبر التحجر شرفاً  -لكنها بالتأكيد صغيرة جداً بالفعل .ومع ذلك ،مهما كانت النسبة المتحجرة صغيرة ،فهناك بعض
األشياء حول السجل األحفوري التي ينبغي أن يتوقع أي مؤمن بنظرية التطور أن تكون صحيحة .يجب أن نتفاجأ جداً على

المفترض! إذا ظهرت جمجمة ثديية واحدة تم
سبيل المثال ،إذا وجدنا أحفوريات لبشر تظهر في السجل قبل تتطور الثدييات ُ
التحقق منها جيداً في صخور عمرها  500مليون عام ،فسوف يتم نسف نظرية التطور الحديثة بالكامل .بالمناسبة ،هذه إجابة

كافية على اإلشاعة المضللة ،التي أطلقها مؤيدو نظرية الخلق وزمالؤهم الصحفيون ،والتي تُفيد بأن نظرية التطور برمتها هي
هراء "ال يمكن تبريره" .ومن المفارقات أن هذا هو السبب أيضاً في تركيز مؤيدي نظرية الخلق على انطباعات أقدام بشرية

مزيفة تم نحتها خالل فترة الكساد االقتصادي (األمريكي في ثالثينيات القرن العشرين) لخداع السياح في أسرة (مناطق تواجد
أحفوريات) الديناصورات في والية تكساس.
على أي حال ،إذا رتبنا أحفورياتنا األصلية بالترتيب ،من األقدم إلى األحدث ،تتوقع نظرية التطور أن ترى نوعاً من

التسلسل المنظم بدالً من خليط ال أساس له .واألهم من ذلك في هذا الفصل ،أن اإلصدارات المختلفة من نظرية التطور ،مثل

"التدريجية" و "الترقيمية" ،قد تتوقع رؤية أنواع مختلفة من األنماط .ال يمكن اختبار هذه التوقعات إال إذا كانت لدينا بعض

التعرف على األحفوريات ،وحلول
الوسائل تأريخ األحفوريات ،أو على األقل معرفة الترتيب الذي وضعت به .تتطلب مشكالت ّ
هذه المشكالت ،استنباطاً قصي اًر ،وهو األول من بين العديد من المشاكل التي ُيطلب فيها تساهل القارئ .وهي ضرورية لشرح
الموضوع الرئيسي للفصل.

لقد عرفنا منذ فترة طويلة كيفية ترتيب األحفوريات وفق الترتيب الذي وضعت فيه .هذه الطريقة متأصلة في عبارة "وضعت".
من الواضح أن هناك أحفوريات أكثر حداثة توضع أعلى األحفوريات القديمة بدالً من تحتها ،وبالتالي فإنها تقع فوقها في

رواسب صخرية .في بعض األحيان ،يمكن أن تقلب االضطرابات البركانية جزءاً كبي اًر من الصخور ،ثم بالطبع ،سيتم عكس
الترتيب الذي نجد به الحفريات بينما نحفر ألسفل؛ ولكن هذا ناد اًر بما فيه الكفاية ليكون واضحاً عند حدوثه .على الرغم من أننا

ال بينما نحفر عبر الصخور في أي منطقة واحدة ،يمكن تركيب سجل جيد من أجزاء متداخلة
ناد اًر ما نجد سجالً تاريخياً كام ً
في مناطق مختلفة (في الواقع ،على الرغم من أنني أستخدم صورة "الحفر ألسفل" ،ناد اًر ما يكون علماء األحافير يحفرون حرفياً
ألسفل من خالل الطبقات هم أكثر عرضة للعثور على أحفوريات تعرضت للتآكل في أعماق مختلفة) .قبل فترة طويلة من

معرفتهم لكيفية تأريخ أحفوريات في ماليين السنين الفعلية ،وضع علماء الحفريات مخططاً موثوقاً به لعصور الجيولوجيا ،وكانوا
يعرفون بتفصيل كبير أي عصر جاء قبل أي عصر مختلف .أنواع معينة من األصداف هي مؤشرات موثوقة لعصور الصخور

بحيث تكون من بين المؤشرات الرئيسية التي يستخدمها المنقبون عن النفط في الحقل .ومع ذلك ،فيمكنهم إخبارنا فقط باألعمار
النسبية لطبقات الصخور ،وليس أعمارهم المطلقة.
في اآلونة األخيرة ،أعطانا التقدم في الفيزياء طرقاً لوضع تواريخ مطلقة ،بماليين السنين ،على الصخور واألحفوريات التي
تحتويها تلك الصخور .تعتمد هذه الطرق على حقيقة أن بعض العناصر المشعة تتحلل بمعدالت معروفة بدقة .يبدو األمر،
كما لو أن ساعات توقف مصغرة دقيقة قد تم دفنها بسهولة في الصخور .بدأت كل ساعة توقف في الوقت الذي وضعت فيه.
كل ما على عالم األحافير القيام به هو البحث عنها وقراءة الوقت على قرص الساعة .األنواع المختلفة من ساعات التوقف

الجيولوجية القائمة على التحلل اإلشعاعي تعمل بمعدالت مختلفة .إن ساعة توقيت الكربون المشع تنطلق بسرعة كبيرة ،لدرجة

أنه بعد آالف السنين تقريباً ،يكون "نابضها" قد استهلك تقريباً وال تعود الساعة موثوقة .إنه مفيد لتأريخ المواد العضوية على
النطاق الزمني األثري/التاريخي حيث نتعامل في مئات أو عدة آالف من السنين ،لكنه ال يفيد في النطاق الزمني التطوري الذي

نتعامل فيه بماليين السنين.
بالنسبة للنطاق الزمني التطوري ،هناك أنواع أخرى من الساعات ،مثل ساعة البوتاسيوم  -األرجون ،المناسبة .إن ساعة

البوتاسيوم  -األرجون بطيئة للغاية لدرجة أنها لن تكون مناسب ًة للمقياس الزمني األثري/التاريخي .سيكون ذلك مثل محاولة
استخدام عقرب الساعات في ساعة عادية لتوقيت زمن رياضي يجري لمسافة مائة ياردة .من ناحية أخرى ،من أجل توقيت

المارثون العمالق الذي يمثله التطور ،فإن شيء مثل ساعة األرجون البوتاسيوم هو المطلوب تماماً .من 'ساعات التوقف'

المشعة األخرى ،والتي لكل منها معدل تباطؤ خاص بها ،ساعة الروبيديوم  -السترونتيوم ،وساعات اليورانيوم  -الثوريوم -
الرصاص .لذلك ،فقد أخبرنا هذا االنحدار أنه إذا تم تقديم أحفوريات إلى عالم أحفوريات ،فيمكنه عادة معرفة متى عاش

الحيوان ،وفقاً لمقياس زمني مطلق يبلغ ماليين السنين .لقد بحثنا في هذا النقاش حول التأريخ والتوقيت في المقام األول ،ألننا
كنا مهتمين بالتوقعات المتعلقة بالسجل األحفوري الذي يجب أن يكون لدى األنواع المختلفة من نظرية التطور " -الترقيمية"
و"التدريجية" ،إلخ .لقد حان الوقت لمناقشة ماهية تلك التوقعات المختلفة.
لنفترض أوالً ،أن الطبيعة كانت لطيفة إلى حد بعيد مع علماء األحافير (أو ربما تكون غير لطيفة ،عندما تفكر في العمل

اإلضافي المعني) ،ومنحتهم أحفورة لكل حيوان عاش على اإلطالق .إذا استطعنا بالفعل أن ننظر إلى مثل هذا السجل

األحفوري الكامل ،المرتب بعناية بترتيب زمني ،فما الذي يجب أن نتوقع أن نراه ،كأشخاص مؤمنين بالتطوريين؟ حسناً ،إذا كنا

"تدرجيين" ،بالمعنى الموضح في المثل اإلسرائيلي ،يجب أن نتوقع شيئاً من قبيل ما يلي .سيظهر تسلسل األحافير الزمني دائماً
اتجاهات تطورية سلسة بمعدالت ثابتة من التغيير .بمعنى آخر ،إذا كان لدينا ثالثة أحافير A ،و Bو ،Cحيث  Aهي سلف B

والتي هي سلف  ،Cيجب أن نتوقع أن تكون  Bوسيطة نسبياً في الشكل بين  Aو  .Cعلى سبيل المثال ،إذا كان طول ساق
 Aحوالي  20بوصة وكان طول ساق  Cحوالي  40بوصة ،يجب أن تكون ساق  Bمتوسطة ،وطولها الدقيق يتناسب مع
الوقت المنقضي بين وجود  Aو .B
إذا حملنا هذا الوصف الكاريكاتوري للتدريجية إلى نهايته المنطقية ،تماماً كما حسبنا متوسط سرعة اإلسرائيليين على أنها
 24ياردة يومياً ،حتى نتمكن من حساب متوسط معدل إطالة الساقين في الخط التطوري النازل من  Aإلى  .Cعلى سبيل
المثال ،إذا كان  Aقد عاش قبل  20مليون عام من ( Cلجعل هذا الغموض يتناسب مع الواقع ،فإن أقرب عضو معروف في

عائلة الخيول ،المسمى هيراكوثيريوم
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( ،)Hyracotheriumكان يعيش قبل حوالي  50مليون عام ،وكان بحجم كلب من

نوع الترير) فلدينا معدل نمو تطوري يبلغ  20بوصة للساق لكل  20مليون عام ،أو واحد في المليون من البوصة في السنة.
اآلن يفترض التصور الكاريكاتوري للتدريجية أن الساقين نمت بشكل مطرد ،على مر األجيال ،بهذا المعدل البطيء للغاية :قل

أربعة في المليون من البوصة لكل جيل ،إذا افترضنا أن الجيل يشبه جيل الخيول البالغ حوالي  4سنوات .من المفترض أن
يعتقد التدريجي أنه من خالل كل هذه الماليين من األجيال ،كان لألفراد الذين لديهم أرجل أطول من المتوسط بأربعة في

المليون من البوصة أفضلية على األفراد الذين لديهم أرجل بالطول المتوسط .إن االعتقاد بهذا يشبه االعتقاد بأن اإلسرائيليين
سافروا  24ياردة كل يوم عبر الصحراء.

وينطبق الشيء نفسه حتى على واحد من أسرع التغييرات التطورية المعروفة ،تضخم الجمجمة البشرية من سلف يشبه

األسترالوبيثكس

101

( ،)Australopithecusوالذي يملك دماغاَ حجمه حوالي  500سم مكعب ،إلى متوسط حجم الدماغ

لإلنسان العاقل ( )Homo sapienالحديث البالغ حوالي  1400سم مكعب .هذه الزيادة البالغة حوالي  900سم مكعب ،أي

ما يقرب من ثالثة أضعاف في حجم الدماغ ،تم تحقيقها في أكثر من ثالثة ماليين سنة .وفقاً للمعايير التطورية ،يمثل هذا
معدالً سريعاً للتغير :يبدو أن الدماغ يتضخم مثل بالون ،وبالفعل من بعض الزوايا ،فإن الجمجمة البشرية الحديثة تشبه بالوناً
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أقدم األحفوريات المنسوبة إلى الخيليات ،تعود ألوائل العصر الفجريُ ،منذ  54مليون عاماً مضت.
أو القردة الجنوبية هو جنس من أشباه البشر ويعتبر أول من مشى على األرض بقدمين أثنين قبل  4.2مليون سنة .انقرضت بصورة غريبة

جميع فصائلها قبل ما يزيد على مليوني سنة.

كروياً منتفخاً مقارن ًة بالجمجمة المفلطحة ذات الجبين المائل لألسترالوبيثكس .لكن إذا عددنا عدد األجيال في ثالثة ماليين سنة
(قل حوالي أربعة في القرن الواحد) ،فإن متوسط معدل التطور يكون أقل من مائة سنتيمتر مكعب لكل جيل .من المفترض أن
التصور الكاريكاتوري للتدريجي أنه يصدق أن هناك تغيي اًر بطيئاً ال يتوقف ،جيالً بعد جيل ،بحيث كان األبناء في جميع

ذكاء بقليل من آبائهم ،بدماغ أكبر بمقدار  0.01سم مكعب .من المفترض أن المئة الزائدة من السنتيمترات
األجيال أكثر
ً
المكعبة توفر لكل جيل تال أفضلية كبيرة للبقاء على قيد الحياة ،مقارنة مع الجيل السابق.
لكن مئة سنتيمتر مكعب هي كمية صغيرة بالمقارنة مع مجموعة من أحجام الدماغ التي نجدها بين البشر المعاصرين .من

الحقائق التي يتم االستشهاد بها في كثير من األحيان ،على سبيل المثال أن الكاتب أناتول فرانس  -ليس بأحمق ،وحائز على
جائزة نوبل  -كان حجم دماغه أقل من  1000سم مكعب ،بينما في الطرف اآلخر من المدى ،ليست أدمغة ذات حجم 2000
سم مكعب هي أم اًر غير معروف :كثي اًر ما يتم االستشهاد بأوليفر كرومويل كمثال ،على الرغم من أنني ال أعرف على أساس
ُيستخدم كمثال .إن متوسط الزيادة لكل جيل والبالغ  0.01سم مكعب ،الذي يفترض التصور الكاريكاتيري للتدريجية أنه يعطي
أفضلية كبيرة للبقاء ،هو مجرد جزء من مائة ألف جزء من الفرق بين أدمغة أناتول فرانس وأوليفر كرومويل! من حسن الحظ أن

التصور الكاريكاتيري للتدريجية ال وجود له حقاً.

حسناً ،إذا كان هذا النوع من التدريجيين صورة كاريكاتورية غير موجودة  -طاحونة لطموحات الترقيمين  -هل هناك نوع

آخر من التدريجيين المتواجدين بالفعل والذين لديهم معتقدات يمكن الدفاع عنها؟ سأظهر أن اإلجابة هي نعم ،وأن صفوف
التدريجيين ،بهذا المعنى الثاني ،تشمل جميع المؤمنين بالتطور ومن بينهم ،عندما تنظر بعناية إلى معتقداتهم ،أولئك الذين

يطلقون على أنفسهم الترقيميون .لكن علينا أن نفهم لماذا أعتقد أن الترقيمين ظنّوا أن وجهات نظرهم هي ثورية ومثيرة .إن نقطة
االنطالق لمناقشة هذه األمور هي الوجود الواضح لـ "الثغرات" في السجل األحفوري ،وإلى هذه الفجوات نلتفت اآلن.

من داروين فصاعداً ،أدرك المؤمنون بالتطور أنه إذا رتبنا جميع أحافيرنا المتاحة حسب التسلسل الزمني ،فإنها ال تشكل

تسلسالً سلساً للتغير الملحوظ بالكاد .من المؤكد أننا نستطيع أن نميز اتجاهات التغيير طويلة المدى  -تصبح الساقين أطول
تدريجياً ،وتصبح الجماجم تدريجياً أكثر انتفاخاً ،وهكذا  -ولكن االتجاهات كما يظهر في السجل األحفوري تكون متقلبة في
العادة ،وليست سلسة .افترض داروين ،ومعظم من يتبعوه ،أن السبب في ذلك هو أن السجل األحفوري غير كامل .كانت وجهة

نظر داروين أن السجل األحفوري الكامل ،لو كان لدينا سجل كهذا ،فسوف يظهر تغيي اًر لطيفاً بدالً من التغيير القوي .ولكن
نظ اًر ألن األحفوريات عمل يعتمد على الصدفة كثي اًر ،فإن العثور على مثل هذه األحفوريات ناد اًر ما يكون أقل اعتماداً على
الصدفة ،كما لو كان لدينا فيلم سينمائي ومعظم اإلطارات مفقودة .من المؤكد أننا يمكن أن نرى حركة من نوع ما عندما نعرض
فيلمنا عن األحفوريات ،لكنه أكثر تقلباً من تشارلي شابلن ،حتى أقدم فيلم لتشارلي شابلن واألكثر خدشاً لم يفقد تسعة أعشار

إطاراته تماماً.

قدم علماء األحفوريات األمريكيون نايلز إلدريدج وستيفن جاي جولد ،عندما اقترحوا ألول مرة نظريتهم الخاصة بالتوازن

النقطي (الترقيمي) في عام  ،1972ما تم تقديمه كاقتراح مختلف تماماً .اقترحوا في الواقع ،أن السجل األحفوري قد ال يكون
كامالً كما كنا نظن .ربما تكون "الثغرات" انعكاساً حقيقياً لما حدث بالفعل ،بدالً من كونه العواقب المزعجة والحتمية لسجل
أحفوري غير كامل .اقترحوا أنه ربما أن التطور قد حدث فعالً بشكل ما في رشقات مفاجئة ،حيث تخلل (ثقب/ترقم) ذلك فترات

طويلة من "الركود" ،حيث لم يحدث أي تغيير تطوري في ساللة معينة.

قبل أن نتوصل إلى نوع الرشقات المفاجئة التي كانت في ذهنهم ،هناك بعض المعاني المعقولة لـ "الرشقات المفاجئة" التي
من المؤكد أنهم لم يفكروا بها .يجب التخلص من هذه األمور ألنها كانت محط سوء فهم خطير .سيتفق إلدريدج وجولد بالتأكيد

على أن بعض الثغرات المهمة جداً ترجع إلى عيوب في السجل األحفوري .فجوات كبيرة جداً أيضاً .على سبيل المثال ،تعد
طبقات الصخور الكامبري ( ،)Cambrianالتي تعود إلى حوالي  600مليون سنة ،أقدمها حيث نجد معظم المجموعات
الرئيسية للالفقاريات .وقد وجدنا الكثير منهم بالفعل في حالة تطور متقدمة ،وهي المرة األولى التي يظهرون فيها .يبدو األمر

كما لو أنهم قد زرعوا للتو هناك ،دون أي تاريخ تطوري .وغني عن القول إن هذا المظهر من الزراعة المفاجئة قد أسعد
المؤمنين بنظرية الخلق .ومع ذلك ،يعتقد المؤمنون بالتطور من جميع المشارب أن هذا يمثل فعالً فجوة كبيرة جداً في السجل

األحفوري ،فجوة ترجع ببساطة إلى حقيقة أنه ولسبب ما ،فقد استمرت أحفوريات قليلة جداً في الوجود من فترات سابقة لحوالي
 600مليون عام .قد يكون أحد األسباب الجيدة هو أن العديد من هذه الحيوانات لديها أجزاء ناعمة فقط ألجسامها :ال أصداف
أو عظام لتتحجر .إذا كنت مؤمناً بنظرية الخلق ،فقد تعتقد أن هذا تشفع خاص .نقطتي هنا هي أنه عندما نتحدث عن ثغرات
بهذا الحجم ،ال يوجد فرق في تفسيرات "الترقيمين" و "التدريجيين" .تحتقر كلتا مدرستي الفكر هاتين ما يسمى المؤمنين العلميين

بنظرية الخلق على قدم المساواة ،وتوافق كليهما على أن الفجوات الكبيرة حقيقية ،وأنها عيوب حقيقية في السجل األحفوري.

تتفق مدرستا الفكر على أن التفسير البديل الوحيد للظهور المفاجئ للعديد من أنواع الحيوانات المعقدة في العصر الكامبري
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هو الخلق اإللهي ،وكالهما سيرفض هذا البديل.
هناك معنى آخر يمكن تصوره يمكن أن يقال فيه أن التطور يسير في تقلبات مفاجئة ،ولكنه أيضاً ليس المعنى الذي يقترحه
إلدريدج وجولد ،على األقل في معظم كتاباتهم .من المتصور أن بعض "الثغرات" الظاهرة في السجل األحفوري تعكس بالفعل
تصور حدوث تغييرات تطورية كبيرة في
تغيي اًر مفاجئاً في جيل واحد .من الممكن تصور أنه لم يكن هناك أي وسطاء؛ يمكن ُّ
جيل واحد .قد يولد االبن مختلفاً تماماً عن والده بحيث ينتمي بشكل صحيح إلى نوع مختلف عن والده .سيكون فرداً طاف اًر،

وستكون الطفرة كبيرة جداً لدرجة أننا يجب أن نشير إليها باعتبارها طفرة كبرى .نظريات التطور التي تعتمد على التحول الطافر
الكبروي (الناجم عن الطفرى الكبرى) تسمى نظريات "التطور القافز" ،)Saltation( 103من كلمة ( )saltusالالتينية التي تعني

"القفز" .نظ اًر ألنه كثي اًر ما يتم الخلط بين نظرية التوازن النقطي وبين التطور القافز الحقيقي ،من المهم هنا مناقشة التطور
القافز ،وإظهار السبب في كون أنها ال يمكن أن تكون عامالً هاماً في التطور.

بال شك ،تحدث التحوالت الطافرة الكبروية  -طفرات ذات تأثير كبير  .-ما هو موضوع النقاش ليس إذا ما كانت تحدث،
ولكن هل تلعب دو اًر في التطور؛ وبعبارة أخرى ،هل يتم دمجها في حوض جينات النوع ،أو على العكس من ذلك ،يتم التخلص
منها دائماً عن طريق االصطفاء الطبيعي .ومن األمثلة الشهيرة على التحول الطافر الكبروي ظهور القرون
الساقية لدى ذباب
ّ
الفاكهة .في الحشرة الطبيعية يكون لقرون االستشعار شيء مشترك مع األرجل ،ويتطورون في الجنين بطريقة مماثلة .لكن

االختالفات واضحة أيضاً ،ويستخدم هذان النوعان من األطراف ألغراض مختلفة جداً :األرجل للمشي؛ أما قرون االستشعار
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وهو أول العصور الستة من حقبة الحياة القديمة ودهر البشائر ،امتد من  1.0 ± 541إلى  1.9 ± 485.4مليون سنة مضت ،لمدة 55.6
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يعد مصطلح التطور بالقفزات (باإلنجليزية )saltation :في البيولوجيا تعبي اًر عن التحول المفاجئ من جيل إلى الجيل الذي يليه ،ويكون هذا

مليون سنة تقريبا.

التحول كبي اًر أو ضخماً مقارنة بالتغيرات التي تجري عادة للكائن الحي ويستعمل هذا المصطلح لوصف التغيرات غير التدريجية وباألخص لتشكل نوع
جديد بطريقة ال تتسق مع أو تخالف نظرية التطور المعاصرة.

للحس والشم واستشعار األشياء .الذباب ذو القرون
الساقية هو حشرة شاذة حيث تتطور فيه قرون االستشعار لتصبح تماماً مثل
ّ
األرجل .أو للتعبير عن األمر بطريقة أخرى ،فهو ذباب ليس له قرون استشعار بل زوج إضافي من األرجل ،ينمو من

التجاويف التي يجب أن تنمو منها قرون االستشعار .هذه طفرة حقيقية حيث أنها تنتج عن خطأ في نسخ الـحمض النووي

الصبغي .وتتكاثر حقاً إذا تمت تربية الذباب ذو القرون
الساقية في المختبر حتى يتمكن من البقاء على قيد الحياة لفترة كافية
ّ
للتكاثر أساساً .لن يبقى هذا الذباب على قيد الحياة لفترة طويلة في البرية ،ألن حركاته خرقاء وحواسه الحيوية ُمعطلة.
إذاً فالتحوالت الطافرة الكبروية تحدث .لكن هل تلعب دو اًر في التطور؟ يعتقد األشخاص الذين يطلق عليهم "التطوريون
القافزون" (المؤمنون بنظرية التطور القافز) أن التحوالت الطافرة الكبروية هي وسيلة يمكن أن تحدث بها قفزات كبيرة في
التطور في جيل واحد .كان ريتشارد غولدشميدت ،الذي قابلناه في الفصل الرابع ،مؤمناً حقيقياً بنظرية التطور القافز .إذا كانت
نظرية التطور القافز صحيحة ،فلن تكون "الفجوات" الواضحة في السجل األحفوري فجوات على اإلطالق .على سبيل المثال،

قد يعتقد شخص مؤمن بنظرية التطور القافز أن االنتقال من األسترالوبيثكس ذي الجبين المائل إلى اإلنسان العاقل
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ذي

الجبين المقبب قد حدث في خطوة واحدة من التحول الطافر الكبروي ،في جيل واحد .ربما يكون الفرق في الشكل بين النوعين

أقل من الفرق بين ذبابة الفاكهة طبيعية وتلك ذات القرون
الساقية ،ومن المتصور نظرياً أن أول إنسان عاقل كان طفالً شاذاً -
ّ
من المحتمل أن يكون طفالً منبوذاً ومضطهداً  -لوالدين عاديين من األسترالوبيثكس.
هناك أسباب وجيهة لرفض كل نظريات التطور القافز هذه .أحد األسباب المملة إلى حد ما هو إذا نشأ نوع جديد حقاً في

خطوة طفرة واحدة ،فقد يجد أعضاء النوع الجديد صعوبة في العثور على شركاء للتزاوج .لكنني أجد هذا السبب أقل إفادة وإثارة

لالهتمام من سببين آخرين تم التنبؤ بهما بالفعل في مناقشتنا لسبب استبعاد القفزات الكبيرة عبر أرض البيومورف .وضع أول

هذه النقاط عالم اإلحصاء واألحياء العظيم آر .أي .فيشر ،الذي قابلناه في صالت أخرى في الفصول السابقة .كان فيشر
معارضاً قوياً لجميع أشكال نظريات التطور القافز ،في وقت كانت فيه نظريات التطور القافز أكثر عصرية بكثير مما هي
عليه اليوم ،واستخدم المماثلة التالية .قال ،فكر في مجهر يكون في بؤرة التركيز تقريباً ،ولكن ليس تماماً ،ويتم ضبطه جيداً
لرؤية واضحة .ما هي االحتماالت ،إذا أجرينا بعض التغييرات العشوائية على حالة المجهر (المقابل لطفرة) ،أننا سوف نحسن

التركيز والجودة العامة للصورة؟ قال فيشر:
من الواضح بما فيه الكفاية أن أي تشويش كبير سيكون له احتمال ضئيل للغاية في تحسين الضبط ،بينما في حالة حدوث تغييرات أقل بكثير من أصغر

التغييرات التي يتم إجراؤها عن قصد بواسطة الشركة المصنعة أو المشغل ،يجب أن تكون فرصة التحسين تقريباً نصف واحد.

لقد أشرت سالفاً إلى أن ما وجده فيشر "يسهل رؤيته" يمكن أن يضع أعباء هائلة على القوى العقلية للعلماء العاديين،

وينطبق الشيء نفسه على ما كان يعتقد فيشر أنه "واضح بما فيه الكفاية" .ومع ذلك ،فإن المزيد من التعقيد يظهر دائماً أنه
كان على صواب ،وفي هذه الحالة يمكننا إثبات ذلك على نحو يرضينا دون صعوبة كبيرة .ت ّذكر أننا نفترض أن المجهر في
التركيز الصحيح تقريباً قبل أن نبدأ .لنفترض أن العدسة أخفض قليالً مما يجب أن تكون لتكون مثالية التركيز ،على سبيل
المثال أقرب ِ
بعشر البوصة من الشريحة .اآلن إذا قمنا بتحريكها مقدا اًر صغي اًر ،على سبيل المثال واحد في المئة من البوصة،

في اتجاه عشوائي ،ما هي احتماالت تحسن التركيز؟ حسناً ،إذا صداف أن تحريكه لألسفل بمقدار واحد في المئة من البوصة،
104

(بالالتينية )Homo Sapiens :هو االسم العلمي للنوع الوحيد الغير منقرض من جنس األناسي والمعروف بهومو (بالالتينية ،)Homo :الذي

يحتوي أيضاً على نياندرتال وأنواع أخرى من القردة العليا.

فسوف يصبح التركيز أسوء .إذا صادف أن تحريكه لألعلى بمقدار واحد في المئة من البوصة ،فسوف يتحسن التركيز .نظ اًر

ألننا نتحرك في اتجاه عشوائي  ،فإن فرصة كل من هذين االحتمالين هي النصف .كلما كانت حركة التكيف أصغر ،فيما يتعلق
بالخطأ األولي ،كلما كانت فرصة التحسن أقرب للنصف .هذا يكمل تبرير الجزء الثاني من مقولة فيشر.
ولكن اآلن ،لنفترض أننا حركنا أنبوب المجهر لمسافة كبيرة  -مكافئة للطفرة الكبرى  -أيضاً في اتجاه عشوائي؛ لنفترض

أننا حركناه بمقدار بوصة كاملة .اآلن ال يهم االتجاه الذي نحركه فيه ،ألعلى أو ألسفل ،سنظل نجعل التركيز أسوأ مما كان

عليه من قبل .إذا سنحت لنا الفرصة لتحريكها ألسفل ،فستكون اآلن على بعد بوصة واحدة وعشر بوصات من موقعها المثالي

(وربما تكون قد انزلقت لتحطم الشريحة) .إذا سنحت الفرصة لتحريكه لألعلى ،فسيكون اآلن على بعد تسعة أعشار البوصة عن
موقعه المثالي .قبل هذه الخطوة ،كان على بعد ُعشر بوصة فقط من موقعه المثالي ،لذا ففي كلتا الحالتين ،كانت حركتنا
الكبيرة "التحول الطافر الكبروي" أم اًر سيئاً .لقد أجرينا حساباً لحركة كبيرة جداً ("طفرة كبرى") وحركة صغيرة جداً ("طفرة
صغرى")
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( .)micromutationمن الواضح أننا يمكن أن نقوم بنفس الحساب لمجموعة من الحركات ذات األحجام

الوسيطة ،ولكن ال يوجد أي فائدة في القيام بذلك .أعتقد أنه سيكون من الواضح اآلن بما فيه الكفاية أنه كلما كانت هذه الخطوة
أصغر ،كلما اقتربنا من الحالة القصوى التي تكون فيها احتماالت التحسن تساوي نصف واحد؛ وكلما كانت هذه الخطوة أكبر،

كلما اقتربنا من الحالة القصوى التي تكون فيها احتماالت التحسن صفرية.

سيكون القارئ قد الحظ أن هذه الحجة تعتمد على االفتراض األولي بأن المجهر كان بالفعل قريب ًا جداً من التركيز المثالي
ٍ
عندئذ يكون للتغيير العشوائي البالغ
قبل أن نبدأ في إجراء تعديالت عشوائية .إذا بدأ المجهر خارج التركيز بمقدار  2البوصة،

 1بوصة فرصة بنسبة  50في المائة في أن يكون تحسناً ،تماماً كما يحدث في التغير العشوائي لجزء من مئة من البوصة .في
هذه الحالة ،يبدو أن "الطفرة الكبرى" لها ميزة نقل المجهر إلى التركيز بسرعة أكبر .وبطبيعة الحال ،فإن حجة فيشر تنطبق هنا
على "الطفرات العمالقة" أي لحركة  6بوصات في اتجاه عشوائي على سبيل المثال.
لماذا إذنُ ،س ِم َح لفيشر أن يقوم بافتراضه األولي بأن المجهر كان في بؤرة التركيز تقريباً في البداية؟ ينبع االفتراض من
دور المجهر في المماثلة .المجهر بعد التعديل العشوائي يرمز إلى حيوان طافر .يرمز المجهر قبل التعديل العشوائي إلى الوالد

الطبيعي غير الطافر للحيوان الطافر المفترض .نظ اًر ألنه أحد الوالدين ،يجب أن يكون قد عاش لفترة كافية للتكاثر ،وبالتالي ال
يمكن أن يكون بعيداً كل هذا عن كونه متأقلماً بشكل جيد .وعلى نفس المنوال ،فإن المجهر قبل التقلب العشوائي ال يمكن أن

يكون بعيداً عن التركيز ،أو أن الحيوان الذي يمثله في المماثلة ال يمكنه البقاء على اإلطالق .إنها مجرد مماثلة ،وليس هناك
جدوى في الجدال حول ما إذا كانت عبارة "كل هذا الحد األقصى" تعني بوصة أو ُعشر من البوصة أو جزء من األلف من
البوصة .النقطة المهمة هي أنه إذا أخذنا بعين االعتبار طفرات ذات تأثير متزايد باستمرار ،فستكون هناك نقطة يكون عندها

أن كلما كانت الطفرة أكبر كلما قل احتمال نفعها؛ بينما إذا نظرنا في طفرات ذات تأثير متناقص باستمرار ،فستكون هناك نقطة

يكون عندها فرصة حدوث طفرة مفيدة هي  50في المئة.
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أو الطفرة النقطية (باإلنجليزية ،)Point mutation :هو نوع من الطفرات تنتج غالباً عن كيميائيات أو أخطاء تحدث أثناء تضاعف الدنا.

اقية يمكن أن تكون مفيدة على اإلطالق (أو
إن الجدل الدائر حول ما إذا كانت التحوالت الطافرة الكبروية مثل القرون الس ّ
على األقل يمكن أن تتجنب أن تكون ضارة) ،وبالتالي ما إذا كان يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغير تطوري ،تدور بالتالي حول
مدى ِكَب ِر التحول الطافر "الكبروي" الذي نتكلم عنه .فكلما كان "أكبر" ،زاد احتمال أن يكون ضا اًر ،وأقل احتما ًال إلدماجه في
تطور نوع ما .في الواقع ،فإن جميع الطفرات التي تمت دراستها في مختبرات الوراثة  -والتي تعتبر كبيرة جداً وإال لم يكن

علماء الوراثة ليالحظوها  -هي ضارة بالحيوانات التي تمتلكها (ومن المفارقات أنني قابلت أشخاصاً يعتقدون أن هذه حجة ضد

الداروينية!) .حجة مجهر فيشر إذن ،توفر أحد أسباب الشك في نظريات "التطور القافز" ،على األقل في شكلها المتطرف.

السبب العام اآلخر لعدم اإليمان بالتطور القافز الحقيقي هو أيضاً سبب إحصائي ،وتعتمد قوته أيضاً مدى ِكَبر التحوالت
الطافرة الكبروية التي نفترضها .في هذه الحالة األمر معني بتعقيد التغيرات التطورية .إن العديد من التغييرات التطورية التي
تهمنا ،وإن لم يكن كلها ،تمثل تطورات في تعقيد التصميم .المثال المتطرف للعين ،الذي ناقشناه في الفصول السابقة ،يوضح

هذه النقطة .تطورت الحيوانات ذات العيون الشبيهة بعيوننا من أسالف لم يوجد لديهم عيون على اإلطالق .قد يفترض مؤمن

متطرف بالتطور القافز أن التطور قد حدث في خطوة طافرة واحدة .لم يكن للوالد أي عين على اإلطالق ،مجرد جلد عاري في
المكان الذي يجب أن تتواجد فيه العين .وأصبح لديه ذرية شاذة بعين متطورة تماماً ،مع عدسة تركيز متغيرة ،وحجاب قزحية
"لتعديل فتحة الضوء" ،وشبكية بماليين من الخاليا الضوئية ثالثية األلوان ،وكلها مرتبطة بأعصاب متصلة بشكل صحيح في

المخ لتزويده بمنظار صحيح ذو رؤية مجسمة وملونة.
في نموذج البيومورف ،افترضنا أن هذا النوع من التحسين متعدد األبعاد ال يمكن أن يحدث .للتلخيص حول سبب هذا

االفتراض المعقول ،لصنع عين من ال شيء ،ال تحتاج إلى تحسين واحد فقط ،بل إلى عدد كبير من التحسينات .أي من هذه

التحسينات غير محتمل بحد ذاته ،لكن ليس من المستبعد أن يكون مستحيالً .كلما زاد عدد التحسينات المتزامنة التي نعتبرها،

كلما زاد احتمال حدوثها في وقت واحد .إن تزامن حدوثها المتزامن يعادل القفز مسافة كبيرة عبر أرض البيومورف ،ويصادف
أن يكون الهبوط على بقعة معينة محددة مسبقاً .إذا اخترنا النظر في عدد كبير من التحسينات بشكل ٍ
كاف ،فإن حدوثها

المشترك يصبح أم اًر غير محتمل إلى الحد الذي يجعله مستحيالً لجميع النوايا واألغراض .لقد تم بالفعل تقديم الحجة بشكل
ٍ
كاف ،ولكن قد يكون من المفيد التمييز بين نوعين من التحوالت الطافرة الكبروية االفتراضية ،وكالهما يبدو مستبعداً عن طريق
حجة التعقيد ولكن في الواقع يتم استبعاد واحدة منهما فقط عن طريق حجة التعقيد .سأقوم بتسميتهما ،ألسباب ستصبح واضحة

فيما بعد ،إلى التحول الطافر الكبروي "بوينغ "747
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( )Boeing 747والتحول الطافر الكبروي " DC8الممتد"
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(.)Stretched DC8
إن التحوالت الطافرة الكبروية "بوينغ  "747هي تلك التي تستبعدها حجة التعقيد التي ُق ٍ
دمت للتو .لقد حصلوا على أسمهم

من سوء الفهم الذي ال ينسى للفلكي السير فريد هويل لنظرية االصطفاء الطبيعي .فقد قارن االصطفاء الطبيعي ،في قلة
احتماله المزعومة ،بإعصار يهب عبر باحة خردوات ويصادف أن يقوم بتجميع طائرة بوينغ  .747كما رأينا في الفصل األول،

هذه مماثلة خاطئة تماماً لنطبقها على االصطفاء الطبيعي ،لكنها مماثلة جيدة جداً لفكرة تَ ِ
سبب أنواع معينة من التحوالت الطافرة
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أي طائرة بوينغ  747والمعروفة شعبياً باسم "جمبو جت" هي واحدة من أكثر الطائرات النفاثة شهرة ،وهي من إنتاج شركة بوينغ.

أي دوغالس  DC8هي طائرة ضيقة البدن ذات أربع محركات صممت للمسافات البعيدة من قبل شركة دوغالس للطائرات ،وطورت في

الستينيات بزيادة امتداد بدنها وسمي هذا الطراز بالممتدة.

الكبروية بحدوث التغيير التطوري .في الواقع ،كان خطأ هويل األساسي هو أنه في الواقع ،أعتقد (دون أن يدرك ذلك) أن

نظرية االصطفاء الطبيعي تعتمد بالفعل على التحول الطافر الكبروي .إن فكرة أن يؤدي تحول طافر كبروي واحد إلى عين
تعمل بكامل طاقتها مع الخصائص المذكورة أعاله ،حيث لم يكن هناك سوى جلد عار من قبل ،هي في الواقع غير محتملة

تقريباً مثل قيام إعصار بتجميع طائرة بوينغ  .747ولهذا السبب أُشير إلى هذا نوع من التحول الطافر الكبروي االفتراضي
بالتحول الطافر الكبروي بوينغ .747
التحوالت الطافرة الكبروية " DC8الممتدة" ،هي طفرات وعلى الرغم من أنها قد تكون كبيرة في حجم آثارها ،إال أنها ال تكون

كبيرة من حيث تعقيدها .الطائرة  DC8الممتدة هي طائرة تم تصنيعها عن طريق تعديل طائرة سابقة اسمها  .DC8هي مثل
طائرة  ،DC8ولكن جسم الطائرة هنا ممتد .لقد كان هذا تحسناً على األقل من وجهة نظر واحدة ،حيث يمكن أن تحمل عدداً
أكبر من الركاب من طائرة  DC8األصلية .التمدد هو عبارة عن زيادة كبيرة في الطول ،وبهذا المعنى هو مماثل للتحول

الطافر الكبروي .واألمر األكثر إثارة لالهتمام هو أن الزيادة في الطول ،للوهلة األولى تبدو معقدة .إلطالة جسم طائرة ،ال يكفي

فقط إضافة طول إضافي ألنبوب المقصورة .يجب عليك أيضاً تمديد قنوات ال حصر لها وكابالت وأنابيب هواء وأسالك

الكهربائية .يجب عليك وضع المزيد من المقاعد ومنافض السجائر وأضواء القراءة ومشغالت الموسيقى ذات القنوات 12
وفوهات الهواء النقي .للوهلة األولى ،يبدو أن هناك الكثير من التعقيد في طائرة  DC8الممتدة أكثر من ذلك الموجود في طائرة

 DC8العادية ،ولكن هل هناك بالفعل؟ الجواب ال ،على األقل إلى الحد الذي تكون فيه األشياء "الجديدة" في الطائرة الممتدة
مجرد "المزيد من الشيء نفسه" .تظهر بيومورفات الفصل الثالث بشكل متكرر تحوالت طافرة كبروية من صنف  DC8الممتدة.
ما عالقة هذا بالطفرات في الحيوانات الحقيقية؟ الجواب هو أن بعض الطفرات الحقيقية تسبب تغييرات كبيرة تشبه إلى حد
بعيد التغيير من طائرة  DC8إلى طائرة  DC8الممتدة ،وبعضها على الرغم من كونه بمعنى ما طفرات "كبرى" ،قد تم دمجها

بالتأكيد في التطور .فالثعابين على سبيل المثال ،لديها فقرات أكثر بكثير من أسالفها .يمكن أن نكون متأكدين من هذا حتى لو
لم يكن لدينا أي أحفوريات ،ألن الثعابين لديها فقرات أكثر من أقاربها الباقين على قيد الحياة .عالوة على ذلك ،هناك أنواع

مختلفة من الثعابين لديها أعداد مختلفة من الفقرات ،مما يعني أن الرقم الفقري ال بد قد تغير في التطور منذ سلفهم المشترك،
وفي كثير من األحيان أيضاً.
اآلن ،لتغيير عدد الفقرات في حيوان ،عليك فعل ما هو أكثر من مجرد حشر عظم إضافي .كل فقرة لها مجموعة من

األعصاب ،ومجموعة من األوعية الدموية ،ومجموعة من العضالت وما إلى ذلك ،المرتبطة بها ،مثلما يحتوي كل صف من
المقاعد في طائرة على مجموعة من الوسائد ،مجموعة من مساند الرأس ،مجموعة من مآخذ سماعات الرأس ،ومجموعة من

مصابيح القراءة مع الكابالت المرتبطة بها وما إلى ذلك .يتكون الجزء األوسط من جسم الثعبان ،مثل الجزء األوسط من جسم

الطائرة ،من عدد من القطاعات ،كثير منها يشبه تماماً بعضها البعض ،مهما كانت كل منها على حدة معقدة .لذلك ،من أجل

إضافة قطاعات جديدة ،كل ما يجب القيام به هو عملية بسيطة من المضاعفة .نظ اًر لوجود آلية وراثية بالفعل لصنع قطاع

واحد من الثعبان  -آلية وراثية ذات تعقيد كبير ،والتي استغرقت أجيال عديدة من التطور التدريجي خطوة بخطوة  -يمكن
إضافة قطاعات مت طابقة جديدة بخطوة طفرية واحدة .إذا فكرنا في الجينات باعتبارها "إرشادات للجنين النامي" ،فإن الجين

إلدخال قطاعات إضافية قد ُيق أر ببساطة على أنه "المزيد من الشيء نفسه هنا" .أنا أتصور أن التعليمات الخاصة ببناء أول
طائرة  DC8ممتدة كانت مشابهة إلى حد ما.

يمكننا أن نتأكد من أنه في تطور الثعابين ،تغيرت أعداد الفقرات بأعداد كاملة بدالً من الكسور .ال يمكننا تخيل ثعبان لديه
 26.3فقرة .إما أن لديها  26أو  ،27ومن الواضح أنه يجب أن يكون هناك حاالت عندما كان لثعبان سليل ما ال يقل عن
فقرة واحدة كاملة أكثر من والديه .هذا يعني أنه كان يحتوي على مجموعة إضافية كاملة من األعصاب واألوعية الدموية وكتل

العضالت ،وما إلى ذلك .بمعنى آخر ،كان هذا الثعبان متحوالً تحوالً طاف اًر كبروياً ،ولكن فقط بالمعنى الضعيف "DC8

الممتدة" .من السهل تصديق أن ثعابين فردية لديها نصف دزينة من الفقرات أكثر من والديها قد نشأت في خطوة طفرة واحدة.

التطور القافز على التحوالت الطافرة الكبروية من نوع  DC8الممتدة ألننا إذا نظرنا بالتفصيل في
ال تنطبق "حجة التعقيد" ضد
ُّ

طبيعة التغيير الذي ينطوي عليه األمر ،فهي بالمعنى الحقيقي للكلمة ليست تحوالت طافرة كبروية حقيقية على اإلطالق .إنها
مجرد تحوالت الطافرة الكبروية إذا نظرنا بسذاجة إلى المنتج النهائي ،أي البالغ .إذا نظرنا إلى عمليات التطور الجنيني ،فيتبين

أنها طفرات صغرى ،بمعنى أن التغيير الطفيف في اإلرشادات الجنينية فقط ،كان له تأثير واضح كبير على البالغ .وينطبق

الشيء نفسه على القرون
الساقية في ذباب الفاكهة والعديد من "الطفرات المتجانسة" األخرى المزعومة.
ّ

هنا ينتهي استطرادي عن التحول الطافر الكبروي والتطور القافز .كان ذلك ضرورياً ،ألن نظرية التوازن النقطي كثي اًر ما
ُيخلط بينها وبين التطور القافز .لكنه كان استطراداً ،ألن نظرية التوازن النقطي هي الموضوع الرئيسي لهذا الفصل ،وهذه
النظرية في الحقيقة ال عالقة لها التحول الطافر الكبروي والتطور القافز الحقيقي.

"الثغرات" التي يتحدث عنها إلدريدج وجولد وغيرهم من "الترقيمين" ،ال عالقة لها بالتطور القافز الحقيقي ،وهي فجوات

أصغر بكثير من تلك التي تثير حماسة المؤمنين بنظرية الخلق .عالوة على ذلك ،قدم إلدريدج وجولد نظريتهما في األصل،

ليس بشكل معارض جذرياً وثورياً للداروينية "التقليدية"  -وهي الطريقة التي ُقدمت بها الحقاً  -ولكن كشيء تالي للداروينية
التقليدية المقبولة منذ فترة طويلة ،والمفهومة بشكل صحيح .للحصول على هذا الفهم الصحيح ،أخشى أننا بحاجة إلى استطراد
آخر ،هذه المرة في مسألة كيفية نشوء أنواع جديدة ،وهي العملية المعروفة باسم "االنتواع"
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(.)speciation

كانت إجابة داروين على السؤال عن أصل األنواع ،بشكل عام ،هي أن األنواع تنحدر من أنواع أخرى .عالوة على ذلك ،فإن

شجرة الحياة العائلية هي شجرة متفرعة ،مما يعني أنه يمكن تتبع أكثر من نوع عصري واحد إلى سلف واحد .على سبيل
المثال ،أصبحت األسود والنمور اآلن أعضاء في أنواع مختلفة ،لكنهما نشأتا من نوع ٍ
سلف واحد ،ربما منذ وقت ليس ببعيد .قد

يكون هذا النوع السلف هو نفسه من النوعين الحديثين؛ أو ربما كان من نوع حديث ثالث؛ أو ربما انقرض اآلن .وبالمثل ،فإن
البشر والشمبانزي ينتمون اآلن بوضوح إلى أنواع مختلفة ،لكن أسالفهم قبل ماليين قليلة من السنين كانوا ينتمون إلى نوع واحد.

االنتواع هي العملية التي يصبح بها نوع واحد نوعين ،أحدهما قد يكون هو نفسه النوع األصلي.

السبب في االعتقاد أن االنتواع يشكل مسألة صعبة هو التالي .يمكن لجميع أعضاء النوع الواحد الذي قد يصبح سلفاً ،أن

يتزاوجوا مع بعضهم البعض :في الواقع ،بالنسبة للكثير من الناس ،هذا هو المقصود بعبارة "النوع الواحد" .لذلك ،في كل مرة

مهدداً باإلحباط من قبل التزاوج بين األنواع (الهجين) .يمكننا أن نتخيل أن
يبدأ فيها نوع ابنة جديد في "التفرع" ،يكون تفرعه ّ
أسالف األسد المحتملين وأسالف النمور قد فشلوا في االنفصال ألنهم يستمرون في التزاوج الهجين مع بعضهم البعض وبالتالي
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هو عملية تطورية تظهر بواسطتها أنواع جديدة من المخلوقات الحية.

يظلون متشابهين مع بعضهم البعض .بالمناسبة ،ال تذهب بعيداً في استخدامي للكلمات مثل "إحباط" ،كما لو أن أسالف
األسود والنمور ،إلى حد ما" ،أرادوا" االنفصال عن بعضهم البعض .في الواقع ،األمر ببساطة أن األنواع قد تباينت بوضوح عن

بعضها البعض في التطور ،وللوهلة األولى تجعل حقيقة التزاوج الهجين من الصعب علينا أن نرى كيف حدث هذا التباين.

يبدو من شبه المؤكد أن اإلجابة الصحيحة الرئيسية لهذه المشكلة هي اإلجابة الواضحة .لن تكون هناك مشكلة في التزاوج
الهجين إذا كان ُيصادف أن أسالف األسود وأسالف النمور موجودة في أجزاء مختلفة من العالم ،حيث ال يمكنهم التزاوج بشكل
هجين فيما بينهم .بالطبع ،لم يذهبوا إلى قارات مختلفة من أجل السماح لتباينهم عن بعضهم البعض :لم يفكروا في أنفسهم
كأسالف أسود أو أسالف نمور! ولكن بالنظر إلى أن النوع السلف الواحد قد انتشر في قارات مختلفة على أي حال ،وعلى
سبيل المثال في إفريقيا وآسيا ،فإن األنواع التي صادف وجودها في إفريقيا لم تعد قادرة على التزاوج مع األنواع التي صادف
وجودها في آسيا ألنها لم تقابلها أبداً .إذا كان هناك أي ميل للحيوانات في القارتين للتطور في اتجاهات مختلفة ،إما تحت

تأثير االصطفاء الطبيعي أو تحت تأثير الصدفة ،فإن التزاوج هجين لم يعد يشكل عائقاً أمام تباينهم وأصبحا في نهاية المطاف

نوعين متميزين.

لقد تحدثت عن قارات مختلفة ألوضح األمر ،لكن مبدأ الفصل الجغرافي كحاجز للتزاوج الهجين يمكن أن ينطبق على
الحيوانات على جوانب مختلفة من الصحراء أو من سلسلة جبال أو من نهر أو حتى من طريق سريع .يمكن أن ينطبق أيضاً
على الحيوانات التي يفصلها أي حاجز غير المسافة الهائلة .ال يمكن أن يتزاوج الزباب الموجود في إسبانيا مع الزباب الموجود
في منغوليا ،ويمكن أن يتباينوا من الناحية التطورية ،عن الزبابات الموجودة في منغوليا ،حتى لو كانت هناك سلسلة غير

متقطعة من الزبابات التي تمارس التزاوج الهجين والتي تربط إسبانيا بمنغوليا .ومع ذلك ،فإن فكرة الفصل الجغرافي كمفتاح

لالنتواع تكون أكثر وضوحاً إذا فكرنا في وجود حاجز مادي فعلي ،مثل بحر أو سلسلة جبال .في الواقع ربما تشكل مجموعات
الجزر حواضن خصبة ألنواع جديدة.

هنا إذن ،تكمن صورتنا الداروينية الحديثة األرثوذكسية لكيفية "تولد" نوع تقليدي ،عن طريق التباين عن نوع سلف .نبدأ

بالنوع السلف ،تعداد سكاني كبير من الحيوانات الموحدة إلى حد ما والتي تتزاوج بشكل هجين فيما بينها ،موزعة على كتلة برية
كبيرة .يمكن أن يكونوا أي نوع من الحيوانات ،ولكن دعنا نستمر في النظر إلى الزبابات .اليابسة مقسومة إلى قسمين بسلسلة
جبلية .هذه منطقة خطرة ومن غير المرجح أن تعبرها الزبابات ،لكنها ليست مستحيلة تماماً وأحياناً ينتهي األمر بواحد أو اثنين

من الزبابات في األراضي المنخفضة على الجانب اآلخر .هنا يمكن أن تزدهر ،وأن تؤدي إلى نشوء تعداد سكاني كبير من

النوع ،معزول بشكل فعال عن التعداد السكاني الرئيسي .اآلن يتكاثر التعدادان السكانيان بشكل منفصل ،ويمزجون جيناتهم
على كل جانب من الجبال ولكن ليس عبر الجبال .مع مرور الوقت ،تنتشر أي تغييرات في التركيب الوراثي ألحد التعدادين

السكانين من خالل التكاثر في جميع أنحاء ذلك التعداد السكاني ولكن ليس عبر الجبال إلى التعداد السكاني األخر .قد يحدث

بعض هذه التغييرات عن طريق االصطفاء الطبيعي ،والذي قد يكون مختلفاً على جانبي سلسلة الجبال :يجب أال نتوقع أن
تكون الظروف الجوية والحيوانات المفترسة والطفيليات متطابقة تماماً على الجانبين .قد تكون بعض التغييرات بسبب الصدفة
وحدها .بغض النظر عن التغيرات الجينية ،فالتزاوج يميل إلى نشرها داخل كل من التعدادين السكانين ،ولكن ليس بين التعدادين

السكانين .وبالتالي فإن التعدادين السكانين يتباينان وراثياً :فقد أصبحا تدريجياً أكثر اختالفاً عن بعضهما البعض.

لقد أصبحوا مختلفين عن بعضهم البعض لدرجة أنه بعد فترة من الزمن ،يرى علماء الطبيعة أنهم ينتمون إلى "أعراق"

مختلفة .بعد فترة زمنية أطول ،سيكونون متباعدين لدرجة كبيرة ،بحيث يجب أن نصنفهم على أنهم أنواع مختلفة .اآلن تخيل أن
المناخ يصبح أكثر دفئاً بحيث يصبح السفر عبر الممرات الجبلية أسهل وبدأت بعض أفراد النوع الجديد تعود إلى أوطان
أسالفها .عندما يقابلون سليلي أبناء عمومتهم الذين غابوا عنهم لفترة طويلة ،يتبين أنهم تباينوا لدرجة كبيرة في تركيبتهم الجينية

بحيث لم يعد بإمكانهم التزاوج بشكل هجين معهم بنجاح .إذا قاموا بالتهجين معهم ،فإن النسل الناتج يكون مريضاً أو عقيماً
مثل البغال .لذا فإن االصطفاء الطبيعي يعاقب أي ميل ،من جانب األفراد على أي من الجانبين ،نحو التهجين مع األنواع

األخرى أو حتى العرق .وبذلك ينهي االصطفاء الطبيعي عملية "العزلة اإلنجابية" التي بدأت بتدخل ُمصادف من قبل سلسلة
جبال .اكتمال "االنتواع" .لدينا اآلن نوعين حيث كان هناك سابقاً نوع واحد ،ويمكن لهذان النوعان أن يتعايشان في نفس

المنطقة دون أن يتزاوجوا مع بعضهم البعض.

في الواقع ،فعلى األرجح أن النوعين لن يتعايشا لفترة طويلة جداً .هذا ليس ألنهم سيتزاوجون بشكل هجين ولكن ألنهم
سيتنافسون .من المبادئ المقبولة على نطاق واسع في علم البيئة )ecology( 109أن نوعين لهما نفس طريقة الحياة لن يتعايشا
لفترة طويلة في مكان واحد ،ألنهما سيتنافسان وسينقرض نوع أو أخر .بالطبع ،لم يعد لدى مجموعتي الزبابات هنا نفس طريقة

الحياة؛ على سبيل المثال ،قد يكون النوع الجديد ،خالل فترة تطوره على الجانب اآلخر من الجبال ،قد أصبح متخصصاً في
نوع مختلف من طرائد الحشرات (التي يتغذى عليها) .ولكن إذا كانت هناك منافسة كبيرة بين هذين النوعين ،فإن معظم علماء

البيئة يتوقعون انقراض نوع أو آخر ف ي منطقة التداخل .إذا صادف أن النوع األصلي ،أي السلف هو الذي انقرض ،فيجب أن
نقول إنه قد تم استبداله بالنوع المهاجر الجديد.
لطالما كانت نظرية االنتواع الناجمة عن االنفصال الجغرافي األولي حجر زاوية في التيار الدارويني الحديث األرثوذكسي،
وال تزال مقبولة من جمي ع الجوانب باعتبارها العملية الرئيسية التي تأتي من خاللها األنواع الجديدة (يعتقد بعض الناس أن هناك

أنواعاً أخرى أيضاً) .كان اندماجها في الداروينية الحديثة يرجع إلى حد كبير إلى تأثير عالم الحيوان الشهير أرنست ماير .ما
فعله "الترقيميون" عندما اقترحوا نظريتهم ألول مرة ،هو أنهم سألوا أنفسهم :نظ اًر إلى أننا مثل معظم الداروينيين الجدد ،نقبل
النظرية األرثوذكسية القائلة بأن األنواع تبدأ بعزل جغرافي ،ما الذي يجب أن نتوقع رؤيته في السجل األحفوري؟

تذكر التعداد السكاني المفترض من الزبابات ،مع تباين نوع جديد على الجانب البعيد من سلسلة الجبال ،ثم عودتهم في
النهاية إلى أوطان األسالف ،وعلى الغالب دفعهم النوع السلف إلى االنقراض .لنفترض أن هذه الزبابات قد تركت أحفوريات.

لنفترض حتى أن السجل األحفوري كان مثالياً ،مع عدم وجود ثغرات بسبب الحذف المؤسف للمراحل الرئيسية .ماذا يجب أن
نتوقع أن تظهره لنا هذه األحفوريات؟ االنتقال السلس من النوع السلف إلى النوع السليل؟ بالتأكيد ال ،على األقل إذا كنا نحفر
في منطقة اليابسة الرئيسية حيث تعيش الزبابات السلف األصلية ،والتي عاد إليها النوع الجديد .فكر في تاريخ ما حدث بالفعل

في مساحة اليابسة الرئيسية .كان هناك زبابات سلف ،يعيشون ويتكاثرون بسعادة بعيداً ،مع عدم وجود سبب محدد للتغيير .من

المسلم به أن أبناء عمومتهم على الجانب اآلخر من الجبال كانوا منشغلين بالتطور ،ولكن أحافيرهم كلها تقع على الجانب

اآلخر من الجبل ،لذا فإننا ال نجدهم في اليابسة الرئيسية التي نحفر فيها .ثم فجأة (أي فجأة وفقاً للمعايير الجيولوجية) ،يعود

النوع الجديد ويتنافس مع النوع الرئيسي ،وربما يحل محل النوع الرئيسي .فجأة تتغير األحفوريات التي نجدها ونحن نتقدم
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أو علم البيئة الحيوية أو إيكولوجيا وهي دراسة عالقة البيئة باألحياء.

صعوداً عبر طبقات كتلة اليابسة الرئيسية .في السابق كانوا جميعاً من األسالف .اآلن فجأة ودون تحوالت واضحة ،تظهر
أحفوريات من النوع الجديد ،وتختفي األحفوريات من النوع القديم.

إن "الثغرات" ،بعيدة كل البعد عن كونها عيوب مزعجة أو مسببات إحراج خرقاء ،فقد تبين أنها بالضبط ما يجب أن نتوقعه

بشكل إيجابي ،إذا أخذنا على محمل الجد نظرية االنتواع الخاصة بالداروينية الحديثة األرثوذكسية .السبب في أن "االنتقال" من
األنواع السلف إلى األنواع السليلة يبدو مفاجئاً ومقلباً هو ببساطة أنه عندما ننظر إلى سلسلة من األحفوريات من أي مكان

واحد ،فإننا ربما ال ننظر إلى حدث تطوري على اإلطالق :نحن ننظر إلى حدث هجرة ،وصول نوع جديد من منطقة جغرافية

أخرى .من المؤكد أنه كانت هناك أحداث تطورية ،وقد تطور نوع واحد بالفعل ،وربما تدريجياً من نوع أخر .لكن لكي نرى
االنتقال التطوري موثقاً في األحفوريات ،يجب أن نحفر في مكان أخر  -في هذه الحالة على الجانب األخر من سلسلة الجبال.
إن النقطة التي كان يطرحها إلدريدج وجولد إذاً ،كان من الممكن تقديمها بشكل متواضع على أنها إنقاذ مفيد لداروين

وخلفائه مما بدا لهم صعوبة محرجة .في الواقع ،هذا جزئياً على األقل ،الطريقة التي تم تقديمها بها  -في البداية .لطالما انزعج
الداروينيين من الفجوة الظاهرة في السجل األحفوري ،وبدا أنهم مجبرون على اللجوء إلى مرافعة خاصة حول أدلة غير كاملة.
فداروين بنفسه قد كتب:
السجل الجيولوجي ناقص للغاية وستوضح هذه الحقيقة إلى حد كبير لماذا ال نجد تنوعات ال نهاية لها ،والتي تربط معاً جميع أشكال الحياة المنقرضة والحالية

من خال ل أفضل الخطوات المتدرجة .من يرفض هذه اآلراء حول طبيعة السجل الجيولوجي ،سيرفض بحق نظريتي كلها.

كان بإمكان إلدريدج وجولد جعل هذه الرسالة رسالتهما الرئيسية :ال تقلق داروين ،حتى لو كان السجل األحفوري مثالياً،

يجب أال تتوقع أن ترى تقدماً متدرجاً جيداً إذا كنت تحفر في مكان واحد فقط ،لسبب بسيط هو أن معظم حدث التغيير
التطوري في مكان آخر! ربما ذهبوا أبعد من ذلك وقالوا:
داروين ،عندما قلت إن السجل األحفوري غير كامل ،كنت تقلل من حجم المسألة .ليس فقط أنه غير كامل ،فهناك أسباب وجيهة لتوقع أن يكون غير كامل

بشكل خاص تماماً عندما يصبح مثي اًر لالهتمام ،تماماً عندما يحدث التغيير التطوري؛ هذا جزئياً ألن التطور يحدث عادة في مكان مختلف من المكان الذي نجد
فيه معظم أحافيرنا؛ ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى أنه حتى لو كنا محظوظين بالقدر الكافي للحفر في واحدة من المناطق النائية الصغيرة حيث حدث معظم
التغير التطوري ،فإن هذا التغير التطوري (رغم أنه ال يزال تدريجياً) يشغل وقتاً قصي اًر لدرجة أننا نحتاج إلى سجل أحفوري غني إضافي من أجل تتبعه!

لكن ال ،فبدالً من ذلك ،اختاروا وخاصة في كتاباتهم الالحقة التي تبعهم فيها الصحفيون بفارغ الصبر ،أن يقدموا أفكارهم

على أنها تتعارض جذرياً مع داروين وتعارض اإلجماع الموجود في الداروينية الحديثة .لقد فعلوا ذلك من خالل التأكيد على

"التدريجية" في النظرة الداروينية للتطور بدالً من "الترقيمية" المفاجئة والمتقطعة الخاصة بهم .حتى أنهم ،وخاص ًة جولد ،أروا
أوجه تشابه بينهم وبين المدارس القديمة المتمثلة في "نظرية الكارثة" )catastrophism( 110و"نظرية التطور القافز" .لقد
ناقشنا بالفعل نظرية التطور القافز .أما نظرية الكارثة فهي محاولة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر للتوفيق بين شكل من

أشكال اإليمان بنظرية الخلق والحقائق غير المريحة للسجل األحفوري .يعتقد المؤمنون بنظرية الكارثة أن التقدم الظاهر في

السجل األحفوري يعكس حقاً سلسلة من عمليات الخلق المنفصلة ،كل منها انتهى بانقراض جماعي كارثي .آخر هذه الكوارث

كان فيضان نوح.
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أو الكارثية وهي نظرية تقوم على افتراض التغيرات الجيولوجية المختلفة ،مثل أسطح عدم التوافق الكبيرة أو انقراض أنواع من األحفوريات ،نشأت

عن قوى خارقة عنيفة ومفاجئة واسعة االنتشار ،غطت معظم أنحاء الكرة األرضية.

المقارنات بين الترقيمية الحديثة من ناحية ،ونظرية الكارثة أو نظرية التطور القافز من ناحية أخرى ،لها قوة شعرية بحتة.

إنها نظريات ،إذا جاز التعبير عن مفارقة ،سطحية بعمق .تبدو هذه نظريات مثيرة لإلعجاب بأسلوب فني وأدبي ،لكنها ال تفعل
شيئاً للمساعدة في فهم جدي ،ويمكنها تقديم مساعدة وراحة زائفة للمؤمنين الحديثين بنظرية الخلق في معركتهم الناجحة

المزعجة لتخريب التعليم األمريكي ونشر الكتب المدرسية .والحقيقة هي أن إلدريدج وجولد ،بمعنى أكمل وأخطر ،هما بالفعل

تدريجيان مثل داروين أو أي من أتباعه .إنهما فقط يضغطون كل التغيير التدريجي إلى رشقات قصيرة ،بدالً من االستمرار فيه
طوال الوقت؛ ويؤكدون أن معظم التغيير التدريجي يحدث في مناطق جغرافية بعيدة عن المناطق التي ُيعثر فيها على معظم
األحفوريات.

لذا ،فليست تدريجية داروين ما يعارضه في الحقيقة الترقيميون :التدريجية تعني أن كل جيل يختلف قليالً عن الجيل السابق؛
يجب أن تكون مؤمناً بنظرية التطور القافز لمعارضة ذلك ،والبريدج وجولد ليسا من أتباع نظرية التطور القافز .بل اتضح أنه
اعتقاد داروين المزعوم ،بثبات معدالت التطور التي يعترض عليها هم وغيرهم من الترقيمين .إنهم يعترضون على ذلك ألنهم

يعتقدون أن التطور (ال يزال تطو اًر تدريجياً بشكل ال يمكن إنكاره) يحدث بسرعة خالل فترات قصيرة نسبياً من النشاط (أحداث
االنتواع ،والتي توفر نوعاً من أجواء األزمات التي يتم فيها كسر المقاومة الطبيعية المزعومة للتغيير التطوري)؛ ويحدث هذا

التطور ببطء شديد أو ال يحدث على اإلطالق خالل فترات طويلة من الركود .عندما نقول قصيرًة "نسبياً" فإننا نعني بالطبع،
وجيزة بالنسبة إلى النطاق الزمني الجيولوجي بشكل عام .حتى التقلبات التطورية للترقيمين ،على الرغم من أنها قد تكون فورية
بالمعايير الجيولوجية ،ال تزال لها مدة تقاس بعشرات أو مئات اآلالف من السنين.
فكرة من عالم التطور األمريكي الشهير ج .ليدارد ستيبينز تضيء في هذه المرحلة .هو ال يهتم بالتحديد بالتطور المتقلب،
لكنه يسعى فقط إلى تصوير السرعة التي يمكن أن يحدث بها التغير التطوري ،عند رؤيته مقابل النطاق الزمني للوقت
الجيولوجي المتاح .إنه يتخيل نوعاً من الحيوانات بحجم الفأر .ثم يفترض أن االصطفاء الطبيعي يبدأ في تفضيل زيادة في
حجم الجسم ،ولكن بشكل طفيف للغاية .ربما يتمتع الذكور األكبر بأفضلية بسيطة في المنافسة على اإلناث .في أي وقت،

يكون الذكور ذوي الحجم المتوسط أقل نجاحاً بقليل من الذكور التي تكون أكبر بقليل من الحجم المتوسط .وضع ستيبينز رقماً
دقيقاً على األفضلية الرياضية التي يتمتع بها األفراد األكبر في مثاله االفتراضي .لقد حددها بقيمة صغيرة جداً بحيث ال يمكن
قياسها من ِقبل المراقبين البشر .وبالتالي فإن معدل التغيير التطوري الذي يحدثه يكون بطيئاً جداً لدرجة أنه لن يتم مالحظته
خالل عمر اإلنسان العادي .من وجهة نظر العالم الذي يدرس التطور على األرض ،فإن هذه الحيوانات ال تتطور على

اإلطالق .ومع ذلك فهي تتطور ببطء شديد بمعدل معين بواسطة افت ارض ستيبينز الرياضي ،وحتى في هذا المعدل البطيء،

فإنهم سيصلون في النهاية إلى حجم األفيال .كم من الوقت سوف يستغرق هذا؟ من الواضح أنه سيكون وقتاً طويالً وفقاً
للمعايير اإلنسانية ،ولكن المعايير اإلنسانية ليست ذات صلة .نحن نتحدث عن الوقت الجيولوجي .يحسب ستيبينز أنه عند

معدل تطوره البطيء للغاية ،سوف يستغرق حوالي  12,000جيل لتتطور الحيوانات من متوسط وزن حوالي  40غراماً (حجم
الفأر) إلى متوسط وزن أكثر من  6,000,000غرام (حجم الفيل) .إذا افترضنا أن الجيل مدته  5سنوات ،أطول من عمر فأر

لكنه أقصر من عمر الفيل ،فإن  12,000جيل سيشغلون حوالي  60,000عام 60,000 .سنة فترة قصيرة للغاية بحيث ال

يمكن قياسها بالطرق الجيولوجية العادية لتأريخ السجل األحفوري .كما يقول ستيبينز" ،إن أصل نوع جديد من الحيوانات خالل
 100,000عام أو أقل يعتبره علماء األحافير"مفاجئاً" أو "فورياً"".
إن الترقيمين ال يتحدثون عن قفزات في التطور ،إنهم يتحدثون عن حلقات تطور سريع نسبياً .وحتى هذه الحلقات ليست
بالضرورة سريعة وفقاً للمعايير البشرية ،كي تظهر بشكل فوري وفقاً للمعايير الجيولوجية .مهما كان ما قد نفكر به في نظرية

التوازن النقطي نفسها ،فمن السهل جداً الخلط بين التدريجية (االعتقاد الذي يحمله الترقيميون المعاصرون وداروين كذلك ،أنه
ويزعم أن داروين يؤمن بها ،وإن
ال توجد قفزات مفاجئة بين جيل وآخر) مع "سرعة التطور الثابتة" (التي يعارضها الترقيميونُ ،

لم يكن األمر كذلك في الواقع) .هم ليسوا الشيء نفسه على اإلطالق .الطريقة الصحيحة لوصف معتقدات الترقيمين هي:

"التدريجيون ،ولكن مع فترات طويلة من "الركود "(الركود التطوري) تتخللها حلقات موجزة من التغيير التدريجي السريع" .ثم يتم
التركيز على فترات الركود الطويلة باعتبارها الظاهرة التي تم التغاضي عنها سابقاً والتي تحتاج إلى شرح .إن التركيز على
الركود هو المساهمة الحقيقية للترقيمين ،وليس معارضتهم المزعومة للتدريجية ،ألنهم بالفعل تدريجيون مثل أي شخص آخر.
حتى التركيز على الركود يمكن العثور عليه ،في شكل أقل مبالغاً فيه ،في نظرية ماير عن االنتواع .لقد اعتقد أنه من بين

العرقين المنفصلين جغرافياً ،من غير المرجح أن يتغير التعدد السكاني األصلي األكبر من األسالف مقارن ًة بالتعداد السكاني
"االبنة" الجدد (على الجانب اآلخر من الجبال في حالة مثالنا عن الزبابات) .هذا ليس فقط ألن التعداد السكاني االبنة (السليل)

هم الذين انتقلوا إلى المراعي الجديدة ،حيث من المرجح أن تكون الظروف مختلفة وتغيير ضغوط االصطفاء الطبيعي .إنه
أيضاً بسبب وجود بعض األسباب النظرية (التي أكد عليها ماي ر ولكن يمكن التشكيك في أهميتها) لالعتقاد بأن أعداد التكاثر
الكبيرة لديها ميل متأصل لمقاومة التغيير التطوري .مماثلة مناسبة هي عطالة )inertia( 111جسم ثقيل كبير؛ فهو من الصعب

تحريكه .المجموعات الصغيرة النائية ،بحكم كونها صغيرة ،تكون بشكل متأصل أكثر قابلي ًة  -بحسب النظرية  -للتعرض
للتغيير ،وللتطور .لذلك ،على الرغم من أنني تحدثت عن تعدادين سكانيين أو عرقين من الزبابات على أنهما متباينان عن
بعضهما البعض ،فإن ماير يفضل أن يرى التعداد السكاني األصلي السلف كثابت نسبياً ،والتعداد السكاني الجديد كمتباين عن
السابق .ال يت فرع فرع الشجرة التطورية إلى غصنين متساويين :بل يوجد جذع رئيسي لديه غصن جانبي ينبثق منه.

أخذ مؤيدو نظرية التوازن النقطي هذا االقتراح من ماير ،وبالغوا فيه إلى اعتقاد قوي بأن "الركود" ،أو قلة التغيير التطوري،

هي القاعدة بالنسبة لنوع .وهم يعتقدون أن هناك قوى وراثية في التعدادات السكانية الكبيرة تقاوم بنشاط التغيير التطوري.
التغيير التطوري بالنسبة لهم ،يعد حدثاً ناد اًر ،يتزامن مع االنتواع .يتزامن مع االنتواع بمعنى أن الظروف التي تتشكل في ظلها

األنواع الجديدة  -الفصل الجغرافي لتعدادات سكانية صغيرة معزولة  -هي في حد ذاتها الظروف التي يتم فيها استرخاء أو
اإلطاحة بالقوى التي تقاوم عادة التغيير التطوري .االنتواع هو وقت االضطراب أو الثورة .وخالل هذه األوقات من االضطرابات

يتركز التغيير التطوري .ومعظم تاريخ أي ساللة هو ركود.
من غير الصحيح أن داروين كان يعتقد أن التطور قد استمر بمعدل ثابت .من المؤكد أنه لم يؤمن بهذا بالمعنى شديد
السخرية الذي أثرته في حكايتي عن ابناء إسرائيل ،وال أعتقد أنه يعتقد ذلك حقاً بأي معنى مهم .اقتباس من المقطع المشهور
التالي من الطبعة الرابعة (واإلصدارات الالحقة) من أصل األنواع يزعج جولد ألنه يعتقد أنه ال يمثل فكر داروين العام:
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أو القصور الذاتي وهي مصطلح فيزيائي يعني مقاومة الجسم الساكن للحركة ومقاومة الجسم المتحرك بتزويده بعجلة ثابتة أو تغيير اتجاهه ،ولقد

عبر نيوتن عن هذا المصطلح في قانونه األول المعروف بقانون القصور الذاتي أو العطالة.

العديد من األنواع التي حالما تشكلت لم تشهد أي تغيير أخر ...؛ والفترات التي خضعت فيها األنواع للتعديل ،على الرغم من طولها إذا قيست بالسنوات ،ربما

كانت قصيرة بالمقارنة مع الفترات التي احتفظت فيها بالشكل نفسه.

يريد جولد تجاهل هذه الجملة ،وجمل أخرى مثلها ،قائالً:
ال يمكنك القيام بالتسجيل التاريخي عن طريق االقتباس االنتقائي والبحث عن الحواشي السفلية المؤهلة .فالمغزى العام والتأثير التاريخي هما المعياران المناسبان.
هل ق أر معاصرو داروين أو خلفاؤه على أنه مؤمن بنظرية التطور القافز؟

غولد على حق بالطبع ،فيما يتعلق بالمغزى العام والتأثير التاريخي ،لكن الجملة األخيرة من هذا االقتباس منه هي زلة

كاشفة للغاية .بالطبع ،لم يسبق ألحد أن ق أر داروين كمؤمن بالتطور القافز ،وبطبيعة الحال ،كان داروين معادياً دائماً للتطور
القافز ،لكن بيت القصيد هو أن التطور القافز ليس القضية عندما نناقش نظرية التوازن النقطي .كما أكدت ،فإن نظرية التوازن
النقطي ،حسب كالم إلدريدج وجولد ،ليست نظرية تؤمن بالتطور القافز .القفزات التي تفترضها ليست قفزات حقيقية حصلت في
جيل واحد .هي موزعة على أعداد كبيرة من األجيال على فترات ،حسب تقدير جولد ،ربما تبلغ عشرات اآلالف من السنين.

نظرية التوازن النقطي هي نظرية تدريجية ،وإن كانت تؤكد على وجود فترات طويلة من الركود تتداخل بين رشقات قصيرة نسبياً
من التطور التدريجي .لقد ضلل جولد نفسه بتركيزه الخطابي على التشابه الشعري أو األدبي البحت بين الترقيمية ،من ناحية،

والتطور القافز الحقيقي من ناحية أخرى.
أعتقد أنه سيوضح األمور إذا قمت ،في هذه المرحلة ،بتلخيص مجموعة من وجهات النظر المحتملة حول معدالت التطور.

على أحد األطراف لدينا التطور القافز الحقيقي ،والذي ناقشته بالفعل بما فيه الكفاية .ال يوجد مؤمنون حقيقيون بنظرية التطور
القافز بين علماء األحياء المعاصرين .كل شخص ليس مؤمناً بنظرية التطور القافز هو تدريجي ،ويشمل ذلك إلدريدج وجولد،
مهما كانت الطريقة التي اختاروا وصف أنفسهم بها .ضمن التدريجية ،قد نميز معتقدات مختلفة حول معدالت التطور
(التدريجي) .بعض هذه المعتقدات كما رأينا ،تحمل تشابهاً سطحياً بحتاً ("أدبي" أو "شاعري") بنظرية التطور القافز الحقيقية

المناهضة للتدريجية ،وهذا هو سبب الخلط بينهما أحياناً.

في طرف آخر ،لدينا نوع من 'السرعة الثابتة' التي صورتها في حكاية الخروج التي بدأت بها هذا الفصل .يعتقد المؤمن

المتطرف بالسرعة الثابتة أن التطور يتدفق بثبات وبال هوادة طوال الوقت ،سواء كان هناك أي تفرع أو انتواع يحدث أم ال .وهو

يعتقد أن كمية التغيير التطوري تتناسب تماماً مع الوقت المنقضي .ومن المفارقات أن شكالً من أشكال السرعة الثابتة أصبح
مفضالً للغاية بين علماء الوراثة الجزيئية الحديثين .يمكن أن يكون هناك سبب جيد لالعتقاد بأن التغير التطوري على مستوى

جزيئات البروتين يصطدم بالفعل بمعدل ثابت تماماً مثل أبناء إسرائيل اإلفتراضيين؛ وهذا حتى لو كانت الخصائص المرئية من
الخارج مثل الذراعين والساقين تتطور بطريقة ترقيمية بالغة .لقد قابلنا هذا الموضوع بالفعل في الفصل الخامس ،وسأذكره مرة

أخرى في الفصل التالي .لكن فيما يتعلق بالتطور التكيفي للهياكل وأنماط السلوك واسعة النطاق ،فإن كل أنصار التطور

المتغيرة.
يرفضون السرعة الثابتة ،ومن المؤكد أن داروين سيرفضها .كل شخص ليس مؤمناً بالسرعة الثابتة هو مؤمن بالسرعة
ّ

ضمن السرعة المتغيرة ،قد نميز بين نوعين من االعتقاد ،وهما "السرعة المتغيرة المنفصلة" و "السرعة المتغيرة باستمرار" .ال

يعتقد "المنفصل" المتطرف أن سرعة التطور تتغير .إنه يعتقد أن السرعة تقلب فجأة من مستوى منفصل إلى آخر ،مثل علبة

تروس السيارة .قد يعتقد على سبيل المثال ،أن للتطور سرعتان فقط :سريع جداً وتوقف (ال يسعني إال أن أذكر هنا بإهانة
تقريري المدرسي األول ،الذي كتبته المديرة عن أدائي عندما كنت في السابعة من عمري في طي المالبس ،واالستحمام بالماء

البارد ،وغيرها من الروتين اليومي للحياة في المدرسة الداخلية" :لدى دوكنز ثالث سرعات فقط وهي :بطيء ،بطيء للغاية،

وتوقف") .التطور "المتوقف" هو "الركود" الذي يفكر به الترقيميون لوصف التعدادات السكانية الكبيرة .التطور السريع جداً هو
التطور الذي يحدث خالل االنتواع ،في التعدادات السكانية المعزولة الصغيرة حول حافة التعدادات السكانية الكبيرة الساكنة

تطورياً .وفقاً لوجهة النظر هذه ،يكون التطور دائماً على أحد الترسين ،وليس بينهما .يميل إلدريدج وجولد في اتجاه السرعة

المنفصلة ،وفي هذا الصدد فإنهما متطرفان حقاً .يمكن أن يطلق عليهم "مؤمنان بالسرعة المتغيرة المنفصلة" .بالمناسبة ،ال

يوجد سبب محدد يدفع مؤمناً بالسرعة المتغيرة المنفصلة بالضرورة إلى التأكيد على أن االنتواع هو وقت التطور السريع جداً.
لكن مع ذلك ،ففي الممارسة العملية ،فمعظمهم يفعلون ذلك.
من ناحية أخرى ،يعتقد "المؤمنون بالسرعة المتغيرة باستمرار" أن معدالت التطور تتقلب باستم ارر من سريعة للغاية إلى

بطيئة للغاية ومن ثم تتوقف ،مع كل السرعات الوسيطة .ال يرون أي سبب محدد للتأكيد على سرعات معينة أكثر من غيرها.
على وجه الخصوص ،الركود بالنسبة لهم ،هو مجرد حالة متطرفة من التطور البطيء للغاية .بالنسبة للترقيمين ،هناك شيء

مميز للغاية حول الركود .الركود ،بالنسبة له ،ليس مجرد تطور بطيء جداً بحيث يكون بمعدل صفر :الركود ليس مجرد نقص

سلبي في التطور ألنه ال توجد قوة دافعة لصالح التغيير .بدالً من ذلك ،يمثل الركود مقاومة إيجابية للتغير التطوري .يبدو كما
لو أن األنواع تتخذ خطوات فعالة لعدم تطورها ،رغماً عن القوى المحركة لصالح التطور.

يتفق علماء األحياء على أن الركود ظاهرة حقيقية أكثر من اتفاقهم على أسبابه .خذ على سبيل المثال ،المثال المتطرف
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المحيط اله ّ
الجوف َغرب ُ
مجموعة كبيرة من "األسماك" (في الواقع ،على الرغم من أنها تسمى األسماك إال أنها أقرب لنا أكثر من قرابتها لسمك التراوت
وسمك الرنجة) التي ازدهرت منذ أكثر من  250مليون سنة وعلى ما يبدو توفيت في الوقت نفسه الذي انقرضت فيه

الديناصورات تقريباً .أنا أقول "على ما يبدو" توفيت ألنه في عام  ،1938ظهرت ولدهشة كبيرة في عالم علم الحيوان ،سمكة
غريبة طولها يادرة ونصف ولها زعانف شبيهة بشكل غريب بالساق ،فيما صادها قارب صيد في أعماق البحار قبالة ساحل

جنوب افريقيا .على الرغم من تدميرها تقريباً قبل التعرف على قيمتها التي ال تقدر بثمن ،فقد تم لحسن الحظ لفت انتباه عالم
عرفها بأنها
حيوان مؤهل في جنوب إفريقيا إلى بقاياها المتحللة في الوقت المناسب .كان بالكاد قاد اًر على تصديق عينيهّ ،
سمكة كهوف شوكية حية ،وسماها لتمير .منذ ذلك الحين ،تم صيد بعض العينات األخرى في نفس المنطقة ،واآلن تمت دراسة

النوع ووصفه بشكل صحيح .إنه "أحفورية حية" ،بمعنى أنه لم يتغير على اإلطالق منذ زمن أسالفه األحفوريين ،منذ مئات

الماليين من السنين.
إذاً ،لدينا ركود .ما الذي نفهمه من ذلك؟ كيف نفسره؟ قد يقول البعض منا أن النسب المؤدية إلى لَ ِتمير ظلت قائمة ألن

االصطفاء الطبيعي لم يحركها .بمعنى أنه ليس لديها "حاجة" للتطور ألن هذه الحيوانات قد وجدت طريقة حياة ناجحة في
أعماق البحر حيث لم تتغير الظروف كثي اًر .ربما لم يشاركوا في أي سباق تسلح .لقد تطور أبناء عمومتهم الذين خرجوا إلى
اليابسة ألن االصطفاء الطبيعي ،في ظل مجموعة متنوعة من الظروف العدائية بما في ذلك سباقات التسلح ،أجبرهم على
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أحفورية حية ،فيبلغ زمن تواجدها نحو  400مليون سنة ،وال يزال هذا النوع موجوداً حتى اآلن .شوهدت واحدة ألول مرة في يوم  22ديسمبر 1938

قبالة ساحل جنوب إفريقية .كان هذا النوع معروف قبل ذلك كأحفوريات.

ذلك .قد يقول علماء األحياء اآلخرون ،بما في ذلك بعض أولئك الذين يطلقون على أنفسهم الترقيميين ،أن الساللة المؤدية إلى

اللَ ِتمير الحديثة تقاوم بنشاط التغيير ،رغماً عن ضغوط االصطفاء الطبيعي التي قد تكون هناك .من على حق؟ في حالة لَ ِتمير
بالذات ،من الصعب معرفة ذلك ،ولكن هناك طريقة واحدة قد نكتشف األمر من خاللها من حيث المبدأ.

دعونا ،لكي نكون منصفين ،نتوقف عن التفكير فيما يخص لَ ِتمير على وجه الخصوص .إنه مثال صارخ ولكنه مثال

متطرف للغاية ،وهو ليس مثاالً يرغب الترقيميون في االعتماد عليه بشكل خاص .اعتقادهم هو أن األمثلة األقل تطرفاً
واألقصر على المدى الطويل من الركود شائعة؛ هي في الواقع المعيار ،ألن األنواع تمتلك آليات وراثية تقاوم التغيير بنشاط،
حتى لو كانت هناك قوى من االصطفاء الطبيعي تحث على التغيير .اآلن هذه هي التجربة البسيطة للغاية التي من حيث

المبدأ على األقل ،يمكننا القيام بها الختبار هذه الفرضية .يمكننا أن نأخذ تعداداً سكانياً برياً ونفرض قوى االصطفاء الخاصة
بنا عليهم .وفقاً للفرضية القائلة بأن األنواع تقاوم بنشاط التغيير ،يجب أن نجد أنه إذا حاولنا جعلهم يتكاثرون من أجل صفة،

فيجب أن يثبت النوع أرضه ،إن جاز التعبير ،ويرفض التزحزح ،لفترة على األقل .إذا أخذنا الماشية وحاولنا جعلها تتكاثر بشكل
انتقائي للحصول على نسبة عالية من الحليب على سبيل المثال ،يجب أن نفشل .يجب أن تقوم اآلليات الوراثية لألنواع بتعبئة

قواتها المناهضة للتطور ومحاربة الضغط من أجل التغيير .إذا حاولنا جعل الدجاج يتطور بمعدل أعلى لوضع البيض ،يجب
المحتقرة ،زيادة شجاعة ثيرانهم بالتكاثر االنتقائي ،فيجب عليهم أن
أن نفشل .إذا حاول مصارعو الثيران ،سعياً وراء "رياضتهم" ُ
يفشلوا .يجب أن تكون هذه اإلخفاقات مؤقتة بالطبع .في النهاية ،مثل السد الذي ينفجر تحت الضغط ،سيتم التغلب على القوى
المناهضة للتطور المزعومة ،ويمكن للسالسل بعد ذلك االنتقال بسرعة إلى توازن جديد .ولكن يجب أن نختبر بعض المقاومة
على األقل عندما نبدأ أول برنامج جديد للتكاثر االنتقائي.

والحقيقة هي بالطبع ،أننا ال نفشل عندما نحاول تشكيل التطور من خالل جعل الحيوانات والنباتات تتكاثر بشكل انتقائي

في األسر ،وال نواجه فترة من الصعوبة األولية .عادة ما تكون األنواع الحيوانية والنباتية قابلة للتكاثر االنتقائي على الفور ،وال

يكتشف المربيون أي دليل على وجود أي قوى جوهرية مضادة للتطور .إذا كان هناك أي شيء ،فإن المربيين االنتقائيين

يواجهون صعوبة بعد عدد من األجيال من التربية االنتقائية الناجحة .هذا ألنه بعد بعض األجيال من التربية االنتقائية ينفذ
التباين الوراثي المتاح ،وعلينا أن ننتظر طفرات جديدة .من المعقول أن أسماك الكويالكانث توقفت عن التطور ألنها توقفت عن

التحول الطافر (تشكل الطفرات)  -ربما ألنها كانت محمية من األشعة الكونية في قاع البحر!  -لكن ال أحد على حد علمي،

اقترح هذا بجدية ،وعلى أي حال هذا ليس ما يعنيه الترقيميون عندما يتحدثون عن األنواع التي لديها مقاومة داخلية للتغير
التطوري.
إنه يقصدون شيئاً أشبه بالنقطة التي كنت أثيرها في الفصل السابع حول الجينات "المتشاركة" :فكرة أن مجموعات الجينات

تتكيف جيداً مع بعضها البعض لدرجة أنها تقاوم الغزو بواسطة جينات متحولة جديدة وليست أعضاء في النادي .هذه فكرة
معقدة للغاية ،ويمكن جعلها تبدو معقولة .في الواقع ،كانت واحدة من الدعائم النظرية لفكرة العطالة التي طرحها ماير ،المشار
إليها سلفاً .ومع ذلك ،فإن حقيقة أننا كلما حاولنا التكاثر االنتقائي ،لم نواجه أي مقاومة مبدئية له ،توحي لي أنه إذا استمرت

السالالت لعدة أجيال في البرية دون تغيير ،فإن هذا ال يرجع إلى أنها تقاوم التغيير ولكن ألنه ال يوجد ضغط اصطفاء طبيعي
لصالح التغيير .إنهم ال يتغيرون ألن األفراد الذين يبقون كما هم على قيد الحياة أفضل من األفراد الذين يتغيرون.

الترقيميون إذن ،هم في الحقيقة تدريجيون مثل داروين أو أي دارويني آخر؛ هم فقط يدرجون فترات طويلة من الركود بين

طفرات التطور التدريجي .كما قلت ،فإن الناحية التي يختلف فيها الترقيميون عن المدارس األخرى في الداروينية هو تركيزهم
القوي على الركود باعتباره شيئاً إيجابياً :كمقاومة نشطة للتغيير التطوري بدالً من غياب التغيير التطوري .وهذه هي الناحية
الوحيدة الذي ربما يكونون مخطئين فيها .يبقى لي أن أوضح سر سبب اعتقادهم أنهم بعيدون عن داروين والداروينية الحديثة.
تكمن اإلجابة في الخلط بين معنيين لكلمة "تدريجي" ،باإلضافة إلى الخلط الذي كنت أكافح لتبديده هنا ولكنه يكمن عميقاً

في عقول الكثير من الناس ،بين الترقيمية ونظرية التطور القافز .كان داروين معادياً شغوفاً لنظرية التطور القافز ،وهذا ما

دفعه إلى التشديد م ار اًر وتك ار اًر على التدرج الشديد للتغيرات التطورية التي كان يقترحها .والسبب هو أن نظرية التطور القافز،
بالنسبة له ،تعني ما أسميته التحول الطافر الكبروي بوينغ  .747كان هذا يعني الظهور المفاجئ المعقد الجديد لوجود

األعضاء تماماً بضربة واحدة من العصا الوراثية السحرية ،مثل والدة اآللهة "أثينا"
( .)Zeusكان هذا يعني ظهور عيون مكتملة التشكل ومعقدة وعاملة بشكل ممتازة تنبثق من الجلد العاري ،خالل جيل واحد.
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السبب الذي جعلها تعني هذه األشياء لداروين هو أن هذا هو بالضبط ما كانت تعنيه لبعض خصومه األكثر نفوذاً ،وكانوا
يؤمنون بها حقاً كعامل رئيسي في التطور.
على سبيل المثال ،فقد َقٍبل دوق أرجيل الدليل بأن التطور قد حدث ،لكنه أراد تهريب الخلق اإللهي من الباب الخلفي .لم
يكن لوحده في هذا .فبدالً من اإليمان بخلق مفرد حصل مرة واحدة وإلى األبد في جنة عدن ،ظن العديد من الفيكتوريين

(العصر الفيكتوري  -أي القرن التاسع عشر تقريباً) أن اإلله قد تدخل م ار اًر وتك ار اًر ،في نقاط حرجة من التطور .فأعضاء معقدة
مثل العيون ،بدالً من أن تتطور من أشكال أبسط عبر درجات بطيئة كما كان األمر لدى داروين ،كان ُيعتقد أنها ظهرت إلى
الوجود في لحظة واحدة .لقد أدرك مثل هؤالء األشخاص بحق أن هذا "التطور" الفوري ،إذا حدث ،سيعني تدخالً خارقاً للطبيعة:
هذا ما آمنوا به .واألسباب هي األسباب اإلحصائية التي ناقشتها فيما يتعلق باألعاصير وطائرات البوينغ  .747نظرية التطور

القافز  747هي في الواقع ،مجرد شكل مخفف من نظرية الخلق اإللهي .بعبارة أخرى ،نظرية الخلق اإللهي هي في نهاية
المطاف نظرية تطور قافز .هذه هي القفزة النهائية من الطين غير الحي إلى الرجل المكتمل .أدرك داروين هذا أيضاً .لقد كتب
في رسالة إلى السير تشارلز ليل ،عالم الجيولوجيا الرائد في أيامه:

كنت أنا مقتنعاً بأنني بحاجة لهذه اإلضافات لنظرية االصطفاء الطبيعي ،فسأرفضها على أنها هراء  ...لن أعطي شيئاً لنظرية االصطفاء الطبيعي ،إذا كانت
إذا ُ
تتطلب إضافات عجائبية في أي مرحلة من مراحل النزول.

هذه ليست مسألة تافهة .من وجهة نظر داروين ،كانت النقطة األساسية لنظرية التطور عن طريق االصطفاء الطبيعي هي

أنها قدمت رواية غير عجائبية لوجود تكيفات معقدة .وهذا أيضاً ألهمية األمر هو بيت القصيد في هذا الكتاب كله .بالنسبة
اء
لداروين ،فإن أي تطور كان يجب مساعدته على القيام بقفزات من قبل اإلله لم يكن تطو اًر على اإلطالق .فقد جعل ذلك هر ً
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آلهة إغريقية وهي إلهة الحكمة والقوة وإلهة الحرب وحامية مدينة أثينا .تقول األسطورة أنها ولدت من رأس زيوس.

الواسعة.

ُي َّلقب عند اإلغريق بـ "أب اآللهة والبشر" ،تكمن قوة زيوس في حكمه لقوى الطبيعة الرهيبة التي كان االغريق يخشونها كالبرق والرعد والسماء

من النقطة المركزية للتطور .في ضوء ذلك ،من السهل أن نرى السبب وراء تكرار داروين باستمرار لتدريجية التطور .من
السهل أن نرى لماذا كتب هذه الجملة المقتبسة في الفصل الرابع:

إذا كان من الممكن إظهار أنه يوجد أي عضو معقد والذي من غير الممكن أن يوجد عبر تعديالت عديدة ومتتالية وطفيفة ،فإن نظريتي سوف تنهار بكل تأكيد.

هناك طريقة أخرى للنظر إلى األهمية األساسية لتدريجية داروين .واجه معاصروه ،مثلهم مثل الكثير من الناس حتى اليوم،

وقتاً عصيباً في االعتقاد بأن الجسم البشري والكيانات المعقدة األخرى يمكن أن تدخل إلى حيز الوجود من خالل الوسائل
التطورية .إذا كنت تفكر في وحيدة الخلية أميبيات الحركة كسلفنا البعيد  -كما كان األمر حتى وقت قريب ،من المألوف فعله

 وجد الكثير من الناس أنه من الصعب عليهم سد الفجوة بين أميبيات الحركة واإلنسان .لقد وجدوا أنه من غير المعقول أنهمن هذه البدايات البسيطة يمكن أن يظهر شيء معقد للغاية .ناشد داروين فكرة سلسلة تدريجية من الخطوات الصغيرة كوسيلة

للتغلب على هذا النوع من الغموض .قد تجد صعوبة في تخيل أن أميبيات الحركة تتحول إلى إنسان ،تقول الحجة؛ لكنك ال

تجد صعوبة في تخيل أن أميبيات الحركة تتحول إلى نوع مختلف قليالً من أميبيات الحركة .من هذا ،ليس من الصعب تخيل

أنها تتحول إلى نوع مختلف قليالً من نوع مختلف قليالً من ،...وهكذا دواليك .كما رأينا في الفصل الثالث ،فإن هذه الحجة

تتغلب على غموضنا فقط إذا أكدنا على وجود عدد كبير للغاية من الخطوات على طول الطريق ،وفقط إذا كانت كل خطوة

صغيرة جداً .كان داروين يقاتل باستمرار ضد مصدر الغموض هذا ،وكان يستخدم باستمرار السالح نفسه :التركيز على التغيير
التدريجي ،غير المحسوس تقريباً ،الذي ينتشر عبر أجيال ال حصر لها.

بالمناسبة ،تجدر اإلشارة إلى مقولة جي .بي .إي هلدان المميزة للتفكير الجانبي في مكافحة نفس مصدر الغموض .أشار

هو إلى أن شيئاً ما يشبه االنتقال من أميبيات الحركة إلى اإلنسان ،يحصل في رحم كل أم في غضون تسعة أشهر فقط .من

المسلم به أن النمو الجنيني هي عملية مختلفة تماماً عن التطور ،ولكن مع ذلك ،فإن أي شخص يشك في إمكانية االنتقال من
خلية واحدة إلى إنسان كامل يجب أن يتأمل فقط في بداياته الجنينية لتهدئة شكوكه .آمل أال أُحسب من المتحمسين إذا شددت

بالمناسبة ،على أن اختيار أميبيات الحركة للحصول على لقب السلف الفخري هو ببساطة اتباع تقليد غريب األطوار .ستكون
البكتيريا اختيا اًر أفضل ،ولكن حتى البكتيريا ،كما نعرفها اليوم ،هي كائنات حية حديثة.

الستئناف الحجة ،شدد داروين كثي اًر على تدرج التطور بسبب ما كان يناقش ضده :المفاهيم الخاطئة عن التطور التي كانت
سائدة في القرن التاسع عشر .معنى "تدريجي" ،في سياق تلك األوقات ،كان "عكس نظرية التطور القافز" .يستخدم إلدريدج
وجولد ،في سياق أواخر القرن العشرين ،مصطلح "تدريجي" بمعنى مختلف تماماً .إنهم في الواقع ،وإن لم يكن بشكل صريح،
يستخدمونه ليعني "بسرعة ثابتة" ،ويعارضون مفهومهم الخاص عن "الترقيمية" .إنهم ينتقدون التدريجية بمعنى "السرعة الثابتة".

ال شك في أنهم محقون في القيام بذلك :في شكله المتطرف هو أمر سخيف مثل حكاية الخروج الموازية خاصتي.

ولكن إلقران هذا النقد المبرر بنقد داروين هو مجرد الخلط بين معنيين منفصلين تماماً لكلمة "تدريج" .بمعنى أن إلدريدج
وجولد يعارضان التدريجية ،ال يوجد سبب محدد للشك في أن داروين كان سيوافقهما .بمعنى الكلمة التي كان فيها داروين

تدريجياً شغوفاً ،فإن إلدريدج وجولد أيضاً هما من التدريجيين .إن نظرية التوازن النقطي هي بريق بسيط على الداروينية ،وهي

ما ربما كان داروين نفسه قد وافق عليه إذا تمت مناقشة هذه المسألة في عصره .باعتبارها بريقاً بسيطاً ،فهي ال تستحق قد اًر

بأني مضطر لتكريس
كبي اًر من الدعاية .والسبب في أنها تلقت مثل هذه الدعاية في حقيقة األمر ،والسبب في أنني شعرت ّ

فصل كامل من هذا الكتاب لها ،هو ببساطة أن النظرية قد ُسوقت ُ -سوقت من قبل بعض الصحفيين  -كما لو كانت تعارض
بشكل جذري وجهات نظر داروين وخلفائه .لماذا حدث هذا؟
هناك أناس في العالم يرغبون بشدة في عدم اإليمان بالداروينية .يبدو أنهم يصنفون في ثالث فئات رئيسية .أوالً ،هناك من
يريد ألسباب دينية ،أن يكون التطور بحد ذاته غير صحيح .ثانياً ،هناك أولئك الذين ليس لديهم أي سبب إلنكار حدوث هذا

التطور لكنهم في كثير من األحيان ألسباب سياسية أو أيديولوجية ،يجدون أن نظرية داروين آللية حدوث التطور ُمنفرة .من
بين هؤالء ،يجد البعض فكرة االصطفاء الطبيعي قاسية بشكل ال يرحم؛ يخلط البعض بين االصطفاء الطبيعي والعشوائية،

وبالتالي "انعدام المعنى" ،الذي يسيء لكرامتهم؛ في حين يخلط آخرون بين الداروينية والداروينية االجتماعية ،التي لها دالالت
عنصرية وأخرى غير مقبولة .ثالثاً ،هناك أشخاص من بينهم العديد ممن يعملون فيما يسمونه (غالباً باسم فردي) "وسائل
اإلعالم" ،الذين يرغبون فقط في قلب عربات التفاح ،ربما ألنها تُنتج نسخة صحفية جيدة؛ والداروينية قد أصبحت راسخة

ومحترمة بما فيه الكفاية لتكون عربة تفاح مغرية.

أيا كان الدافع ،فإن النتيجة هي أنه إذا كان أحد الباحثين ذوي السمعة الطيبة ُيلمح بأدنى قدر من االنتقاد لبعض التفاصيل
من النظرية الداروينية الحالية ،يتم انتهاز الحقيقة بشغف وتُضخم بشكل هائل يتجاوز حجم المسألة الحقيقي .هذا الشغف قوي
للغاية ،كما لو كان هناك مكبر صوت قوي ،مع ميكروفون مضبوط بدقة يستمع بشكل انتقائي ألي شيء يبدو شبيهاً بأدنى قدر

بمعارضة للداروينية .هذا أمر مؤسف للغاية ،ألن الجدل والنقد الجاد جزء مهم للغاية من أي علم ،وسيكون من المأساوي أن
يشعر العلماء بالحاجة إلى تكميم أنفسهم بسبب الميكروفونات .وغني عن القول إن مكبر الصوت رغم قوته ،ليس عالي الدقة:
فهناك الكثير من التشويه! إن العالم الذي يهمس بحذر ببعض الشكوك البسيطة حول الفوارق الدقيقة للداروينية يكون عرضة
لسماع كلماته المشوهة والتي ال يمكنه التعرف عليها إال بالكاد تزدهر ويتردد صداها عبر مكبرات الصوت المنتظرة بفارغ
الصبر.
إلدريدج وجولد ال يهمسان ،بل هما يصرخان ،ببالغة وقوة! إن ما يصرخونه غالباً ما يكون دقيقاً ،لكن الرسالة التي تظهر
هي أن هناك خطأ ما في الداروينية .سبحان هللا ،قال العلماء ذلك بأنفسهم! كتب رئيس تحرير مجلة نظرية الخلق في الكتاب

المقدس:

ال يمكن إنكار أن مصداقية وضعنا الديني والعلمي قد تعززت إلى حد كبير بسبب االنهيار األخير في الروح المعنوية للداروينيين الحديثين .وهذا شيء يجب
علينا استغالله بالكامل.

كان كل من إلدريدج وجولد أبطاالً في المعركة ضد نظرية الخلق المتخلفة المنتشرة في أمريكا .لقد صرخوا بشكاواهم من إساءة
استخدام كلماتهم ،فقط ليجدوا ،في هذا الجزء من رسالتهم ،أن الميكروفونات قد ماتت فجأة بالنسبة لهم .يمكنني أن أتعاطف،

ألنه كانت لدي تجربة مماثلة مع مجموعة مختلفة من الميكروفونات ،المضبوطة سياسياً في هذه الحالة وليس دينياً.

ما يجب قوله اآلن ،بصوت ٍ
عال وواضح هو الحقيقة :أن نظرية التوازن النقطي توجد بقوة في اإلجماع الدارويني الحديث.

لطالما كانت كذلك .سوف يستغرق األمر وقتاً للتخلص من األضرار التي سببها الخطاب المبالغ فيه ،ولكن سيتم التراجع عنها.
سوف يتم النظر إلى نظرية التوازن النقطي بحجمها الصحيح ،باعتبارها تجعداً مثي اًر ولكن بسيطاً على سطح النظرية الداروينية
الحديثة .إنها بالتأكيد ال توفر أي أساس ألي "انهيار في الروح المعنوية الداروينية الحديثة" ،وال يوجد أي أساس لكي يدعي

جولد أن النظرية التركيبية (اسم آخر للداروينية الحديثة) "قد ماتت فعلياً" .يبدو األمر كما لو أن اكتشاف األرض ليست كرة

مثالية ولكن كروية مسطحة قليالً قد تمت معاملته كشعار تحت عنوان رئيسي:
كوبرنيكوس مخطئ .لقد تمت تبرئة نظرية األرض المسطحة.

ولكن ،لكي نكون منصفين ،فإن مالحظة جولد لم تكن تشير إلى "التدريجية" المزعومة لإلجماع الدارويني بقدر ما تشير إلى

مزاعم أخرى .هذا هو االدعاء الذي يدحضه إلدريدج وجولد ،بأن كل تطور حتى في أضيق نطاق زمني جيولوجي ،هو استقراء

لألحداث التي تحدث داخل التعدادات السكانية أو األنواع .فهم يعتقدون أن هناك شكالً أعلى من االصطفاء يسمونه "اصطفاء

األنواع" .أنا أرجئ هذا الموضوع إلى الفصل التالي .الفصل التالي هو أيضاً المكان المناسب للتعامل مع مدرسة أخرى لعلماء

األحياء الذين تم ،في بعض الحاالت الواضحة ،النظر إليهم كمناهضين لداروينية ،المدرسة التي تُسمى "التصنيف التفرعي
الحيوي المتحول" .)transformed cladists( 115هؤالء ينتمون إلى حقل علم التاكسونوميا )Taxonomy( 116العام ،أي علم
التصنيف.

بناء على
 115التصنيف التفرُّعي (باإلنجليزّية )Cladistics :هو مقاربة للتصنيف
األحيائي ،حيث تُصنَّف الكائنات في مجموعات (فروع ّ
حيوية) ً
ّ
ّ
السلف المشترك األقرب .أما المدرسة المتحولة فهي مقارة معرفية نحو التصنيف الفرعي والتي ال تفترض أي افتراضات مسبقة حول السلف المشترك.
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أو علم التصنيف ،وهو يهتم بتصنيف الكائنات الحية بشكل مترابط .ويرتبط علم التصنيف بشكل وثيق بما يسمى التصنيف العلمي لألحياء.

الفصل العاشر:

شجرة الحياة الحقيقية الوحيدة
يدور هذا الكتاب بشكل أساسي حول التطور باعتباره حالً لمشكلة "التصميم" المعقد؛ حيث أن التطور كتفسير حقيقي
ظن بها بالي أنها أثبتت وجود صانع ساعات إلهي .ولهذا السبب أستمر في الحديث عن العيون وتحديد الموقع
للظواهر التي ّ

باستخدام الصدى .ولكن هناك مجموعة أخرى كاملة من األشياء التي تشرحها نظرية التطور .هناك ظاهرة التنوع :نمط أنواع
الحيوانات والنباتات المختلفة الموزعة في جميع أنحاء العالم ،وتوزع الخصائص فيما بينها .على الرغم من أنني مهتم بشكل

أساسي بالعيون وغيرها من اآلالت المعقدة ،إال أنني ال يجب أن أهمل هذا الجانب اآلخر من دور التطور في مساعدتنا على
فهم الطبيعة .إذن هذا الفصل يدور حول التاكسونوميا.
التاكسونوميا هي ع لم التصنيف .بالنسبة لبعض الناس ،فهذا األمر يتمتع بسمعة مملة بشكل غير مرغوب فيه ،وارتباط
الالوعي بالمتاحف المليئة بالغبار ورائحة السوائل التخزين ،كما لو أنه ُيخلط بينه وبين التحنيط .في الحقيقة هو شيء غير ممل
أبداً .إنه ألسباب ال أفهمها تمام ًا ،أحد أكثر الحقول إثارة للجدل في علم األحياء .فهو يهم الفالسفة والمؤرخين .وله دور مهم

يلعبه في أي مناقشة للتطور .ومن بين صفوف خبراء التصنيف ،أتى بعض أكثر علماء األحياء الحديثين صراح ًة الذين يدعون
أنهم مناهضون للداروينية.
على الرغم من أن معظم علماء التصنيف يدرسون الحيوانات أو النباتات ،إال أنه من الممكن تصنيف كل أنواع األشياء
األخرى :الصخور والسفن الحربية والكتب في المكتبة والنجوم واللغات .غالباً ما يتم تقديم التصنيف المنظم كمقياس للراحة
وضرورة عملية ،وهذا بالفعل جزء من الحقيقة .ال تعد الكتب الموجودة في مكتبة كبيرة عديمة الفائدة تقريباً ،ما لم يتم تنظيمها

بطريقة غير عشوائية بحيث يمكن العثور على الكتب المتعلقة بموضوع معين عندما تريدها .فالعلم ،أو قد يكون فن المكتبات،
هو تمرين في التصنيف التطبيقي .وللسبب نفسه ،يجد علماء األحياء أن حياتهم أسهل إذا تمكنوا من تبويب الحيوانات والنباتات

في فئات متفق عليها مع أسماء خاصة بها .ولكن القول بأن هذا هو السبب الوحيد لتصنيف الحيوانات والنباتات سيكون بمثابة
تفويت الجزء الرئيسي من النقطة .بالنسبة لعلماء األحياء التطوريين ،هناك شيء مميز للغاية حول تصنيف الكائنات الحية،

ويبنى على فكرة التطور أن هناك شجرة عائلة واحدة متفرعة صحيحة
وهو شيء غير صحيح في أي نوع آخر من التصنيفُ .
بشكل فريد لجميع الكائنات الحية ،ويمكننا أن نبني عليها تصنيفنا .باإلضافة إلى تفرده ،يمتلك هذا التصنيف خاصية فريدة

سأدعوها التداخل المثالي .ما يعنيه هذا ،ولماذا هو مهم للغاية ،هو الموضوع الرئيسي في هذا الفصل.

دعونا نستخدم المكتبة كمثال على التصنيف غير البيولوجي .ال يوجد حل وحيد فريد من نوعه لمشكلة كيفية تصنيف الكتب

في مكتبة أو متجر بيع كتب .قد يقسم أمين المكتبة مجموعته إلى الفئات الرئيسية التالية :العلوم ،التاريخ ،األدب ،الفنون

األخرى ،األعمال األجنبية ،إلخ .سيتم تقسيم كل قسم من هذه األقسام الرئيسية في المكتبة إلى أقسام فرعية .قد يحتوي الجناح
العلمي للمكتبة على أقسام فرعية في علم األحياء ،والجيولوجيا ،والكيمياء ،والفيزياء ،وهلم ج اًر .يمكن تقسيم الكتب في قسم علم

األحياء بجناح العلوم إلى أرفف مخصصة لعلم وظائف األعضاء ،وعلم التشريح ،والكيمياء الحيوية ،وعلم الحشرات ،وهلم ج اًر.
أخي اًر ،داخل كل رف ،قد يتم وضع الكتب حسب الترتيب األبجدي .سيتم تقسيم األجنحة الرئيسية األخرى للمكتبة ،مثل جناح

التاريخ ،وجناح األدب ،وجناح اللغات األجنبية ،وهلم ج اًر ،بطرق مماثلة .وبالتالي ،فإن المكتبة مقسمة بتسلسل هرمي بطريقة
تتيح للقارئ أن يستقر على الكتاب الذي يريده .يعتبر التصنيف الهرمي مناسباً ألنه يم ّكن مستعير الكتاب من إيجاد طريقه بين
مجموعة الكتب بسرعة .لنفس السبب ،يتم ترتيب الكلمات في القواميس حسب الترتيب األبجدي.

ولكن ال يوجد تسلسل هرمي فريد يجب من خالله ترتيب الكتب الموجودة في المكتبة .قد يختار أمين مكتبة مختلف تنظيم

المجموعة نفسها من الكتب بطريقة مختلفة ،ولكنها ال تزال طريقة تسلسل هرمي .قد ال يكون لديه على سبيل المثال ،جناح

منفصل للغات األجنبية ،ولكنه قد يفضل أن يضع الكتب بغض النظر عن اللغة ،في مجاالت مواضيعهم المناسبة :كتب
البيولوجيا األلمانية في قسم البيولوجيا ،وكتب التاريخ األلمانية في قسم التاريخ ،وهكذا دواليك .قد يتبنى أمين مكتبة ثالث سياسة

متطرفة في صف جميع الكتب ،في أي موضوع ،بترتيب زمني للنشر ،واالعتماد على بطاقات الفهارس (أو ما يعادلها
بالكمبيوتر) للعثور على كتب عن الموضوعات المرغوبة.
تختلف خطط المكتبات الثالث هذه تمام ًا عن بعضها البعض ،لكن من المحتمل أن تعمل جميعها بشكل ٍ
كاف وستكون
مقبولة من ِقبل العديد من القراء ،ولكن للصدفة فاألمر ليس كذلك بالنسبة للرجل المسن الغاضب المنتمي لنادي في لندن الذي
سمعتُه من قبل على الراديو وهو ينتقد لجنة ناديه لتوظيف أمين مكتبة .عملت المكتبة لمدة مئة عام دون تنظيم ،ولم َير سبب
الحاجة إلى التنظيم اآلن .سأله الشخص الذي أجري معه المقابلة على نحو معتدل كيف يعتقد أنه يجب ترتيب الكتب .هتف
دون تردد" :األطول على اليسار ،األقصر على اليمين!" .تقوم المكتبات الشعبية بتصنيف كتبهم إلى أقسام رئيسية تعكس

الطلب الشعبي .بدالً من العلم والتاريخ واألدب والجغرافيا وما إلى ذلك ،فإن أقسامهم الرئيسية هي البستنة والمطبخ و"برامج

التليفزيون" والغامض وقد رأيت ذات مرة رفاً يحمل اسم "الدين واألطباق الطائرة"

إذاً ،ال يوجد حل صحيح لمشكلة كيفية تصنيف الكتب .يمكن أن يكون لدى أمناء المكتبات خالفات معقولة فيما يتعلق

بسياسة التصنيف ،ولكن المعايير التي يتم من خاللها الفوز بالنقاش أو خسارته لن تشمل "الحقيقة" أو "صحة" نظام تصنيف ما

بالنسبة إلى نظام آخر .بدالً من ذلك ،فإن المعايير التي يتم فرضها في النقاش هي "مالءمة مستخدمي المكتبة" ،و"سرعة
البحث عن الكتب" ،وما إلى ذلك .وبهذا المعنى ،يمكن القول إن تصنيف الكتب في المكتبة اعتباطي .هذا ال يعني أنه من

غير المهم وضع نظام تصنيف جيد؛ بل على العكس تماماً .ما يعنيه ذلك هو أنه ال يوجد نظام تصنيف واحد ،في عالم مليء

بالمعلومات الكاملة ،سيتم االتفاق عليه عالمياً باعتباره التصنيف الصحيح الوحيد .كما سنرى ،يمتلك تصنيف الكائنات الحية
من ناحية أخرى هذه الخاصية القوية التي يفتقر إليها تصنيف الكتب؛ يمتلكها على األقل إذا نظرنا من وجهة نظر تطورية.
من الممكن بالطبع ،وضع أي عدد من األنظمة لتصنيف الكائنات الحية ،لكنني سأظهر أن كل هذه األنظمة ،باستثناء
واحدة منها ،اعتباطية تماماً مثل تصنيف أي أمين مكتبة .إذا كان األمر ببساطة هو الراحة المطلوبة ،فقد يصنف أمين
المتحف عيناته وفقاً لحجمها وظروف حفظها :عينات كبيرة محشوة؛ عينات صغيرة مجففة مثبتة على ألواح الفلين في صواني؛

تلك المخللة في زجاجات؛ تلك المجهرية على الشرائح ،وهلم ج اًر .إن هذه المجموعات المقسمة من أجل المالءمة شائعة في
حدائق الحيوان .في حديقة حيوان لندن ،توجد حيوانات وحيد القرن في "بيت الفيل" دونما سبب أفضل من احتياجهم لنفس النوع
من األقفاص المحصنة بشدة مثل الفيلة .قد يصنف عالِم األحياء التطبيقي الحيوانات على أنها ضارة (تنقسم بشكل فرعي إلى
آفات طبية ،آفات زراعية ،والخطرة بشكل مباشر التي تلدغ أو تعض) ،ومفيدة (مقسمة بشكل فرعي بطرق مماثلة) ومحايدة .قد

يقوم أخصائي التغذية بتصنيف الحيوانات وفقاً للقيمة الغذائية للحومها بالنسبة للبشر ،مع تقسيمها إلى فئات فرعية .قامت

جدتي ذات مرة بتطريز كتاب عن الحيوانات ُموجه لألطفال من القماش ،وصنفتهم بحسب أقدامهم .قام علماء األنثروبولوجيا
( ) Anthropologyبتوثيق العديد من النظم الدقيقة لتصنيف الحيوانات التي تستخدمها القبائل في جميع أنحاء العالم.
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ولكن من بين جميع أنظمة التصنيف التي يمكن إنشاؤها ،هناك نظام فريد من نوعه ،فريد بمعنى أنه يمكن تطبيق كلمات
مثل "ص حيحة" و"غير صحيحة" و"حقيقية" و"خاطئة" عليه باتفاق تام بفرض وجود معلومات كاملة .هذا النظام الفريد هو النظام
القائم على العالقات التطورية .لتجنب اإلرباك ،سأعطي هذا النظام االسم الذي يطلقه علماء األحياء على أكثر أشكاله صرامة:
التصنيف التفرعي.
في التصنيف التفرعي ،يتمثل المعيار النهائي لتجميع الكائنات الحية معاً في درجة القرابة بينهم ،أو بمعنى آخر الحداثة

النسبية للسلف المشترك .فالطيور على سبيل المثال ،تتميز عن غير الطيور بحقيقة أنها تنحدر جميعاً من سلف مشترك ،وهو

ليس سلفاً لغير الطيور .تنحدر جميع الثدييات من سلف مشترك ،وهو ليس سلفاً لغير الثدييات .الطيور والثدييات لديها سلف
طراطرة .)Tuatara( 118وتسمى
مشترك أكثر بعداً ،يتشاركون فيه مع الكثير من الحيوانات األخرى مثل الثعابين والسحالي وال ُ
جميع الحيوانات المنحدرة من هذا السلف المشترك السلويات
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( .)amniotesلذلك ،الطيور والثدييات هي من السلويات .ال

يعتبر مصطلح "الزواحف" مصطلحاً تصنيفياً حقيقياً ،وفقاً لما يقوله علماء التصنيف التفرعي ،ألنه يتم تعريفه بشكل استثنائي:

جميع السلويات باستثناء الطيور والثدييات .بمعنى آخر ،فإن السلف المشترك األخير لجميع "الزواحف" (الثعابين والسالحف

وغيرها) هو أيضاً سلف لبعض غير "الزواحف" ،أي الطيور والثدييات.
ضمن الثدييات ،تتقاسم الفئران والجرذان سلفاً مشتركاً حديثاً مع بعضها البعض؛ تشترك الفهود واألسود بسلف مشترك
حديث؛ وكذلك األمر بالنسبة للشمبانزي والبشر مع بعضهم البعض .الحيوانات ذات الصلة الوثيقة هي الحيوانات التي تشترك
في سلف مشترك حديث .تشترك الحيوانات ذات الصلة البعيدة بسلف مشترك غابر .تشترك الحيوانات ذات الصلة البعيدة ،مثل

البشر والرخويات ،في جد مشترك مب ّكر جداً .ال يمكن أبداً أن تكون الكائنات الحية غير مرتبطة ببعضها البعض ،ألنه من
المؤكد أن الحياة كما نعرفها نشأت مرة واحدة فقط على األرض.

إن التصنيف التفرعي الحقيقي هرمي بشكل صارم ،وهو تعبير سأستخدمه ليعني أنه يمكن تمثيله على أنه شجرة تتباين
فروعها دائماً وال تتالقى أبداً مرة أخرى .في رأيي ،إنه (بعض مدارس علماء التصنيف ،والتي سنناقشها الحقاً ،لن توافق عليه)،

هرمي بشكل صارم ليس ألن التصنيف الهرمي مالئم ،مثل تصنيف أمين مكتبة ،أو ألن كل شيء في العالم يقع بشكل طبيعي
الن َس ْب التطوري هرمي .بمجرد أن تتفرع شجرة الحياة إلى ما بعد مسافة دنيا محددة
في نمط هرمي ،ولكن ببساطة ألن نمط َ
(بشكل أساسي حدود األنواع) ،لن تلتقي الفروع أبداً مرة أخرى (قد تكون هناك استثناءات نادرة جداً ،كما هو الحال في أصل
الخلية حقيقية النواة المذكورة في الفصل السابع) .تنحدر الطيور والثدييات من سلف مشترك ،لكنها اآلن فروع منفصلة للشجرة

التطورية ،ولن تتجمع أبداً مرة أخرى :لن يكون هناك أبداً هجين بين الطيور والثدييات .تسمى مجموعة من الكائنات الحية التي
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أو علم اإلنسان وهي دراسة البشر وسلوك اإلنسان والمجتمعات الماضية والحاضرة.
التوتا ار وهي أحد أنواع الزواحف التي تشبه السحلية ،وتوجد فقط في جزر بعيدة عن شاطئ نيوزلندا.
أو َ

هي مجموعة تصنيفية من رباعيات األطراف والتي تضع بيضات بداخلها بغشاء سلوى .وهذا تكيف يمكنها من وضع البيض على اليابسة بدالً

من وضعها في المياه كما تفعل الحيوانات الالسلوية مثل األسماك.

لها هذه الخاصية بكونها تنحدر جميعاً من سلف مشترك ،وهو ليس سلفاً ألي غير-عضو في المجموعة ،باسم فرع حيوي

"كالد" ،من الكلمة اليونانية ( )cladeالتي تعني غصن شجرة.

هناك طريقة أخرى لتمثيل فكرة التسلسل الهرمي الصارم وهي "التداخل المثالي" .نكتب أسماء أي مجموعة من الحيوانات
على ورقة كبيرة ونرسم حلقات حول المجموعات ذات الصلة .على سبيل المثال ،سيتم توحيد الفئران والجرذان في حلقة صغيرة
تشير إلى أنهما قريبان قرابة وثيقة ،ولهما سلف مشترك حديث .سوف يتحد الخنزير الغيني
الماء
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( )Guinea-pigوخنزير

( )capybaraمع بعضهما البعض في حلقة صغيرة أخرى .سوف تتحد حلقة الفئران/الجردان وحلقة الخنزير

الغيني/خنزير الماء بدورها ،مع بعضها البعض (والقنادس والنيص
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( )porcupinesوالسناجب والكثير من الحيوانات

األخرى) في حلقة أكبر تحمل اسماً خاص بها وهو القوارض .يقال هنا إن الحلقات الداخلية "متداخلة" داخل حلقات خارجية
أكبر .في مكان آخر على الورقة ،يتحد األسد والنمر مع بعضهما البعض في حلقة صغيرة .سوف يتم تضمين هذه الحلقة مع

اآلخرين في حلقة تسمى القطط .سيتم توحيد القطط والكالب وحيوانات ابن عرس والدببة وما إلى ذلك ،في سلسلة من الحلقات
داخل الحلقات ،في حلقة كبيرة واحدة تسمى آكالت اللحوم .ستشارك حلقة القوارض وحلقة الحيوانات آكلة اللحوم في سلسلة

أكثر شمولية من الحلقات داخل الحلقات في حلقة كبيرة جداً تُسمى بالثدييات.
الشيء المهم في هذا النظام من الحلقات داخل الحلقات هو أنه متداخل بشكل مثالي .لن تتقاطع الحلقات التي نرسمها مع

بعضها البعض أبداً ،وال حتى في مناسبة فردية .خذ أي حلقتين متداخلتين ،وسيكون من الصحيح دائماً القول بأن أحدهما تقع
بالكامل داخل األخرى .دائماً ما تكون المنطقة المحاطة بالمنطقة الداخلية محاط ًة تماماً بالمنطقة الخارجية :ال يوجد أبداً أي

تداخل جزئي .ال يتم عرض خاصية التداخل التصنيفي المثالي هذه في الكتب أو اللغات أو أنواع التربة أو مدارس التفكير في

الفلسفة .إذا قام أمين المكتبة برسم حلقة حول كتب البيولوجيا وحلقة أخرى حول كتب الالهوت ،فسيجد أن الحلقتين تتداخالن.
في منطقة التداخل ،توجد كتب تحمل عناوين مثل "البيولوجيا واإليمان المسيحي".

في ظاهر األمر ،قد نتوقع أن ُيظهر تصنيف اللغات خاصية التداخل المثالي .كما رأينا ،إن اللغات في الفصل الثامن،
تتطور بطريقة تشبه الحيوانات .إن اللغات التي تباينت مؤخ اًر عن سلف مشترك ،مثل السويدية والنرويجية والدنماركية ،تشبه

بعضها البعض أكثر بكثير من اللغات التي تباينت منذ زمن بعيد ،مثل األيسلندية .لكن اللغات ال تتباعد فقط ،بل تندمج أيضاً.
اللغة اإلنجليزية الحديثة هي مزيج من اللغات الجرمانية والرومانسية
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( )Romance languagesالتي تباعدت قبل ذلك

بكثير ،وبالتالي فإن اللغة اإلنجليزية لن تتالءم بدقة مع أي مخطط تداخل هرمي .سنجد أن الحلقات التي تحيط اإلنجليزية

تتقاطع ،لتتداخل جزئياً .ال تتقاطع حلقات التصنيف البيولوجية أبداً بهذه الطريقة ،ألن التطور البيولوجي فوق مستوى األنواع
يكون متباعداً دائماً.
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االسم العملي :كابياء خنزيرية .من القوارض وحجمها صغير ( 14-8بوصة) وأليفة وتُربى في المنازل كحيوانات أليفة.
أو الكابيبارا ،وهو حيوان يعيش في أمريكا الجنوبية والوسطى بالقرب من األنهار والبحيرات ،ويعتبر من أضخم القوارض في العالم كما يمكن أن

يصل وزنه إلى  50كيلوغراما.
122

أو الشيهم أو الدعلج وهي عائلة من القوارض يميزها غطاء من األشواك الحادة ،التي تستخدمها للدفاع عن نفسها من الحيوانات المفترسة.

موطنها الرئيسي في األمريكيتين ،وآسيا ،وأفريقيا ،وأوروبا.

 123وتُعرف كذلك باسم اللغات الالتينية هي اللغات التي أصلها اللغة الالتينية وتعد أحد فروع اللغات الهندوأوروبية .أغلبيتها في جنوب أوروبا .وأهمها
هي اإليطالية والفرنسية واإلسبانية والبرتغالية والرومانية والكتالنية.

بالعودة إلى مثال المكتبة ،ال يمكن ألي أمين مكتبة تجنب مشكلة الوسطاء أو التداخل .ال فائدة من وضع أقسام األحياء
والالهوت بجانب بعضها البعض ووضع الكتب الوسيطة في الممر بينهما؛ فماذا سنفعل إذن بالكتب الوسيطة بين البيولوجيا

والكيمياء ،وبين الفيزياء والالهوت ،والتاريخ والالهوت ،والتاريخ والبيولوجيا؟ أعتقد أنني على صواب في القول إن مشكلة
الوسطاء هي أمر ال مفر منه ،وهي بطبيعتها جزء من جميع أنظمة التصنيف بخالف تلك التي تنبع من البيولوجيا التطورية.
برأيي الشخصي ،إنها مشكلة تزعجني إزعاجاً جسدياً تقريباً عندما أحاول القيام بمهام األرشفة المتواضعة والتي تأتي في حياتي
المهنية :ترتيب كتبي الخاصة ،وطبعات األوراق العلمية التي أرسلها لي (بأطيب النوايا) الزمالء؛ أرشفة األوراق اإلدارية؛

الرسائل القديمة ،وهلم ج اًر .أياً كانت الفئات التي يتبناها المرء لنظام حفظ الملفات ،فهناك دائماً عناصر محرجة ال تتناسب مع
ذلك ،وتودي بي هذه الحيرة المزعجة وبكل أسف إلى ترك أوراق غريبة على الطاولة ،وأحياناً لسنوات مرة واحدة حتى يصبح

من اآلمن رميهم .غالباً ما يلجأ المرء إلى فئة "متنوعة" غير مرضية ،وهي فئة ذات ميل خطير إلى النمو بمجرد أن تبدأ.
أتساءل في بعض األحيان ما إذا كان أمناء المكتبات وجميع المتاحف باستثناء المتاحف البيولوجية عرضة بشكل خاص

للقرحة.
في تصنيف الكائنات الحية ،ال تظهر مشاكل األرشفة هذه .ال توجد حيوانات "متنوعة" .طالما بقينا فوق مستوى النوع،

وطالما درسنا الحيوانات الحديثة فقط (أو الحيوانات في أي شريحة زمنية معينة :انظر أدناه) ال يوجد أي وسطاء محرجون .إذا

ثدي وطير ،فيمكن أن يكون عالم التطور واثقاً من أنه
كان الحيوان يبدو وسيطاً محرج ًا ،قل إنه يبدو وسيطاً تماماً بين حيوان ّ
يجب أن يكون بالتأكيد واحداً أو األخر .يجب أن يكون مظهر الوساطة مجرد وهم .أمين المكتبة سيئ الحظ ال يستطيع
الحصول على هذه الطمأنينة .من الممكن تماماً ،أن ينتمي الكتاب في وقت واحد إلى قسمي التاريخ والبيولوجيا .ال يساير
علماء األحياء الميالون إلى التصنيف التفرعي مطلقاً أي حجج من أمناء المكتبات حول ما إذا كان "مالئماً" تصنيف الحيتان
كثدييات أو كسمك ،أو كوسيط بين الثدييات واألسماك .الحجة الوحيدة لدينا هي حجة واقعية .وللصدفة في هذه الحالة ،تقود

الحقائق جميع علماء األحياء المعاصرين إلى نفس النتيجة .الحيتان ثدييات وليست أسماك ،وهي ليست متوسطة إلى حد كبير.
فهي ليست أقرب إلى األسماك من البشر ،أو خلد الم ِاء ب ِ
ط ِي ِ
المنَق ِار ،أو أي ثدييات أخرى.
ُُْ َ َ ّ ّ
في الواقع ،من المهم أن نفهم أن جميع الثدييات  -البشر والحيتان وخلد الم ِاء ب ِ
ط ِي ِ
المنَق ِار والباقي  -قريبة بنفس الدرجة
ُُْ َ َ ّ ّ
تماماً من األسما ك ،ألن جميع الثدييات مرتبطة باألسماك عبر نفس السلف المشترك .األسطورة القائلة بأن الثدييات على سبيل
المثال ،تشكل سلماً أو "مقياساً" ،حيث تكون الدرجات "األخفض" أقل قرباً إلى األسماك من الدرجات "األعلى" ،هي شيء من
التطفل الذي ال عالقة له بالتطور .إنها فكرة قديمة سابقة للتطور ،تسمى أحياناً "سلسلة الوجود العظمى" ،والتي كان يجب
تدميرها بواسطة التطور ولكن بطريقة غامضة ،اندمجت في الطريقة التي فكر بها الكثير من الناس حول التطور.

في هذه المرحلة ،ال يمكنني منع نفسي من لفت االنتباه إلى السخرية في التحدي الذي يواجهه المؤمنون بنظرية الخلق في

التغلب على أنصار نظرية التطور" :قدم الوسطاء الخاصين بك .إذا كان التطور صحيحاً ،فيجب أن تكون هناك حيوانات في

منتصف المسافة بين القطة والكلب ،أو بين الضفدع والفيل .لكن هل سبق أن شاهد أحدهم ضفدفيالً؟" لقد أُرسل لي منشورات
ألفها أتباع نظرية الخلق تحاول أن تسخر من التطور من خالل رسومات لخيمرات
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( )chimerasمتنافرة ،كمؤخرة حصان

مفردها خيمر ،وهو كائن حي يمتلك تجمعين أو أكثر من الخاليا المتميزة جينيا التي نشأت في بويضتين ملقحتين مختلفتين تنتميان إلى نوعين

مختلفين.

مطعمة بنهاية أمامية لكلب ،على سبيل المثال .يبدو أن مؤلفي تلك المنشورات يتخيلون أن على أنصار التطور أن يتوقعوا
وجود مثل هذه الحيوانات الوسيطة .هذا ال يسيء فهم األمر فحسب ،بل هو نقيض دقيق لهذا األمر .واحدة من أقوى التوقعات

التي تقدمها لنا نظرية التطور هي أن الوسطاء من هذا النوع ال ينبغي أن يكونوا موجودين .هذا هو عبء مقارنتي بين

الحيوانات وكتب المكتبة.

تصنيف الكائنات الحية المتطورة إذاً ،لديه خاصية فريدة من نوعها لتوفير اتفاق مثالي في عالم من المعلومات المثالية .هذا

ما قصدته بالقول إن كلمات مثل "حقيقية" و"خاطئة" يمكن تطبيقها على ادعاءات في التصنيف التفرعي ،ولكن ليس على

ادعاءات في تصنيف أي أمين مكتبة .يجب علينا أن نحقق عاملين مؤهلين .أوالً ،في العالم الواقعي ليس لدينا معلومات كاملة.
قد يختلف علماء األحياء مع بعضهم البعض بشأن حقائق سلسلة النسب ،وقد يكون من الصعب تسوية النزاعات بسبب نقص

المعلومات  -وعدم وجود ما يكفي من األحفوريات .سأعود إلى هذا .ثانياً ،تنشأ مشكلة مختلفة إذا كان لدينا الكثير من
األحفوريات .إن الدقة ال تقديرية الواضحة للتصنيف يمكن أن تتبخر إذا حاولنا تضمين جميع الحيوانات التي عاشت على

وثدي  -بعيدان عن
اإلطالق ،بدالً من الحيوانات الحديثة فقط .هذا ألنه ومهما كان حيوانان عصريان  -لنقل أنهما طير
ّ
بعضهما ،فقد يكون األمر أنهما قد كان لهما ذات مرة ،سلف مشترك .إذا واجهتنا محاولة دمج هذا السلف في تصنيفنا الحديث،
فقد نعاني من مشكالت.
في اللحظة التي نبدأ فيها بالتفكير في الحيوانات المنقرضة ،لم يعد من الصحيح أنه ال يوجد وسطاء .على العكس من ذلك،
يتعين علينا اآلن أن نتصدى لسلسلة متواصلة من الوسطاء .إن التمييز بين الطيور الحديثة ،وبين غير الطيور الحديثة مثل

الثدييات ،هو أمر واضح تماماً فقط ألن الوسطاء المتقاربين بالخطف خلفاً إلى السلف المشترك قد ماتوا جميعاً .لجعل هذه
النقطة محكمة ،فكر مرة أخرى في طبيعة "لطيفة" ُمفترضة ،والتي توفر لنا سجالً أحفورياً كامالً؛ مع أحفورة من كل حيوان
عاش من أي وقت مضى .عندما قدمت هذا الخيال في الفصل السابق ،ذكرت أنه من وجهة نظر واحدة ستكون الطبيعة في
الواقع غير لطيفة .كنت أفكر بعد ذلك في كدح دراسة ووصف جميع األحافير ،لكننا وصلنا اآلن إلى جانب آخر من عدم

اللطافة المتناقضة هذه .من شأن السجل األحفوري الكامل أن يجعل من الصعب للغاية تصنيف الحيوانات في مجموعات

منفصلة قابلة للتسمية .إذا كان لدينا سجل أحفوري كامل ،فيجب أن نتخلى عن األسماء المنفصلة ونلجأ إلى بعض الرموز

الرياضية أو الرسومية الخاصة بالمقاييس المنزلقة .إن العقل البشري يفضل األسماء المنفصلة إلى حد بعيد ،لذا وبمعنى ما فإنه

من األفضل أن يكون السجل األحفوري فقير للغاية.

إذا أخذنا في االعتبار جميع الحيوانات التي عاشت على اإلطالق بدالً من الحيوانات الحديثة فقط ،فإن كلمات مثل

"اإلنسان" و "الطيور" تصبح غير واضحة ومشوشة عند األطراف مثل كلمات "طويل" و "سمين" .يمكن لعلماء الحيوان أن

يجادلوا بدون الوصول إلى حل حول ما إذا كانت أحفورة معينة طي اًر أم ال .في الواقع ،هم يجادلون في كثير من األحيان في

هذا السؤال بالذات حول أحفوريات األركيوبتركس
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( )Archaeopteryxالشهيرة .اتضح أنه إذا كان تمييز "الطيور/غير

الطيور" تميي اًز أوضح من "طويل/قصير" ،فهذا فقط ألنه في حالة الطيور/غير الطيور ،يكون الوسطاء المحرجون قد ماتوا
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أو الطائر األولي ،هو طير منقرض من قبل  150مليون سنة وهو من أنواع الطيور ذوات األسنان الذي يجمع بين صفات الزواحف وصفات

الطيور لذا فهو يعد من الحلقات المتوسطة بين طائفة الطيور والزواحف ،وهو أول طير يظهر له ريش في جسمه.

جميعاً .إذا جاء طاعون انتقائي غريب وقتل جميع الناس ذوي الطول المتوسط ،فسيكون لكل من "طويل" و"قصير" معنى دقيق

مثل "طيور" أو "ثدييات".

ال ينجو التصنيف حيواني بمفرده من الغموض المحرج عبر حقيقة أن معظم الوسطاء قد انقرضوا اآلن .فالشيء نفسه

ينطبق على أخالقيات وقانون اإلنسان .أنظمتنا القانونية واألخالقية مرتبطة بعمق النوع .يحق لمدير حديقة الحيوان "قتل"

سيستقبل بصرخات الغضب
شمبانزي فائض عن المتطلبات ،في حين أن أي تلميح بأنه قد "يقتل" حارس أو بائع تذاكر زائد ُ
لك لحديقة الحيوان .ال ُيفترض في الوقت الحاضر أن يكون البشر ملكاً ألي شخص ،إال أن األساس
الشديد .الشمبانزي ُم ٌ
المنطقي للتمييز ضد الشمبانزي بهذه الطريقة ناد اًر ما يتم توضيحه ،وأشك في وجود سبب منطقي يمكن الدفاع عنه على
اإلطالق .هذه هي الطبيعة الخالبة لمواقفنا المستوحاة من المسيحية ،وإجهاض بويضة بشرية ملقحة واحدة (قدر معظمها أن

تُجهض بشكل تلقائي على أي حال) يمكن أن يثير المزيد من العزلة األخالقية والسخط الصائب من تشريح أي عدد من أفراد
الشمبانزي الذكي البالغ! لقد سمعت علماء ليبراليين محترمين ،لم يكن لديهم أي نية في الواقع لتشريح أفراد من الشمبانزي

األحياء ،ومع ذلك كانوا يدافعون بشغف عن حقهم في القيام بذلك إذا اختاروا ذلك ،دون تدخل من القانون .غالباً ما يكون
هؤالء األشخاص هم أول من يخشون أصغر انتهاك لحقوق اإلنسان .السبب الوحيد الذي يجعلنا نشعر بالراحة تجاه هذا المعيار
المزدوج هو أن الوسطاء بين البشر والشمبانزي كلهم أموات.

عاش آخر سلف مشترك بين البشر والشمبانزي ربما منذ خمسة ماليين عام ،وهو بالتأكيد أكثر حداثة من سلف مشترك

لشمبانزي واألورانج أوتان
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( ،)Orangutanوربما  30مليون سنة أكثر حداثة من السلف المشترك بين الشمبانزي والقرود.

نحن نشارك الشمبانزي أكثر من  99في المائة من جيناتنا .إذا حصل أنه في مختلف الجزر المنسية في جميع أنحاء العالم ،تم
اكتشاف ناجين من جميع الوسطاء وصوالً إلى السلف المشترك للشمبانزي/إنسان ،من يمكنه أن يشك في أن قوانيننا وقناعاتنا
األخالقية ستتأثر تأثي اًر عميقاً ،خاصة أنه سيكون هناك بعض التهجين على طول الطيف؟ إما أن ُيمنح الطيف بكامله حقوقاً

إنسانية كاملة (حق التصويت للشمبانزي) ،أو يجب أن يكون هناك نظام مفصل يشبه نظام الفصل العنصري ذي القوانين
العنصرية ،حيث تقرر المحاكم ما إذا كان أفراد معينون "شمبانزي" من الناحية القانونية أو "بش اًر" من الناحية القانونية؛ وكان
الناس سيشعرون بالقلق إزاء رغبة ابنتهم في الزواج من "أحدهم" .أفترض أن العالم قد تم بالفعل استكشافه بشكل جيد للغاية

ومبرهناً على نفسه عن
بالنسبة لنا لكي نتمنى أن يتحقق هذا الخيال العفوي .لكن أي شخص يعتقد أن هناك شيئاً واضحاً ُ
"حقوق" اإلنسان ،يجب أن يفكر أنه وبفضل الحظ األعمى يصدف أن هؤالء الوسطاء المحرجين لم ينجوا .بدالً من ذلك ،ربما
فسينظر إليهم اآلن على أنهم وسيط محرج.
لو لم يتم اكتشاف الشمبانزي حتى اليومُ ،

قراء الفصل السابق أن الحجة بأكملها ،وهي أن هذه الفئات تصبح غير واضحة إذا لم نكتفي بالحيوانات
قد يالحظ ّ
المعاصرة ،تفترض أن التطور يسير بسرعة ثابتة ،بدالً من كونها ترقيمية .وكلما اقتربت نظرتنا للتطور من أقصى درجات

التغيير السلس والمستمر ،كلما كنا أكثر تشاؤماً حول إمكانية تطبيق كلمات مثل الطيور أو غير الطيور ،البشر أو غير البشر،
على جميع الحيوانات التي عاشت على اإلطالق .من الممكن أن يصدق مؤمن متطرف بالتطور القافز أنه كان يوجد بالفعل

إنسان أول ،كان دماغه المتحور ضعف حجم دماغ والده وشقيقه اللذان يشبهان الشمبانزي.
 126أو إنسان الغابة ،أو ِسعالة أو ِسعالء ،والجمع َس َعالي ،وهو حيوان من فصيلة القرود وموطنه أندونيسيا وهو من أنواع القرود متوسطة الحجم
ويقضي معظم وقته على األشجار في الغابات الكثيفة.

المدافعون عن نظرية التوازن النقطي ليسوا في الغالب كما رأينا ،مؤمنين حقيقيين بنظرية التطور القافز .ومع ذلك ،فمن
المحتمل أن تبدو مشكلة غموض األسماء بالنسبة لهم ،أقل حدة مما تبدو عليه في وجهة نظر أكثر استم اررية .ستنشأ مشكلة

التسمية حتى بالنسبة للترقيمين إذا كان تماماً كل حيوان عاش في أي وقت مضى قد تم حفظه كأحفورة ،ألن الترقيمين
تدريجيون حقاً عندما نأتي إلى التفاصيل .ولكن نظ اًر ألنهم يفترضون أنه من غير المرجح أن نجد أحفوريات توثق فترات قصيرة
من االنتقال السريع ،بينما من المحتمل جداً أن نجد أحفوريات توثق فترات الركود الطويلة ،فإن "مشكلة التسمية" ستكون أقل
حدة من وجهة النظر الترقيمية مقارنة مع وجهة النظر غير الترقيمية نحو التطور.

وهذا هو السبب في أن الترقيمين ،وخاصة نايلز إلدريدج ،يضخمون مسألة معاملة "النوع" كـ "كينونة" حقيقية .بالنسبة إلى
غير الترقيمين ،فإن "النوع" يمكن تعريفه فقط ألن الوسطيات المحرجة قد ماتت .ال يمكن ألحد المناهضين المتطرفين للترقيمية،

والذي يأخذ نظرة طويلة لكامل التاريخ التطوري ،رؤية "النوع" ككينونة منفصلة على اإلطالق .ال يمكنه أن يرى سوى سلسلة

متصلة .من وجهة نظره ،ال يوجد لدى األنواع بداية محددة بوضوح ،وفي بعض األحيان يكون لها نهاية محددة بوضوح
(االنقراض)؛ غالباً ما ال ينتهي النوع بشكل حاسم ولكنه يتحول تدريجياً إلى نوع جديد .من ناحية أخرى ،يرى أحد الترقيمين

نوعاً ما على أنه يدخل حيز الوجود في وقت معين (بدقة فترة انتقالية مدتها عشرات اآلالف من السنين ،لكن هذه المدة قصيرة
بالمعايير الجيولوجية) .عالوة على ذلك ،فهو يرى أن هناك نوعاً محدداً ،أو على األقل سريع اإلنجاز ،ال يتالشى تدريجياً إلى
نوع جديد .نظ اًر ألن معظم حياة أحد األنواع ،من وجهة نظر الترقيمين ،يتم قضاؤها في ركود ثابت ،وألن نوعاً ما له بداية
ونهاية منفصلتان ،فذلك يعني أنه بالنسبة للترقيمين ،يمكن القول بأن للنوع '"عمر افتراضي"' محدد وقابل للقياس .لن يرى غير

الترقيمين نوعاً ما على أنه يملك "عمر افتراضي" مثل الكائن الحي .يرى الترقيمي المتطرف أن "النوع" كيان منفصل يستحق
حقاً اسمه الخاص .يرى المناهض المتطرف للترقيمية "األنواع" على أنها امتداد اعتباطي لنهر يتدفق باستمرار ،دون سبب محدد
لرسم خطوط تحدد بدايتها ونهايتها.

في كتاب ترقيمي عن تاريخ مجموعة من الحيوانات ،لنقل عن تاريخ الخيول على مدى الثالثين مليون عام الماضية ،قد

تكون جميع الشخصيات في الدراما أنواعاً وليست كائنات فردية ،ألن المؤلف الترقيمي يعتبر أن األنواع "أشياء" حقيقية ،لهم
هويتهم المنفصلة الخاصة .سوف تصل األنواع فجأة إلى المشهد ،وفجأة ستختفي ،لتحل محلها األنواع الالحقة .سيكون تاريخاً

من الخالفة ،فيما ُيفسح أحد األنواع المجال أمام نوع آخر .لكن إذا كتب شخص مناهض للترقيمية نفس التاريخ ،فلن يستخدم
أسماء األنواع إال لراحة غامضة .عندما ينظر طولياً عبر الزمن ،يتوقف عن رؤية األنواع ككيانات منفصلة .ستكون الجهات
الفاعلة الحقيقية في دراما الكائنات الحية في تحول التعداد السكاني .في كتابه ،ستكون الحيوانات الفردية هي التي تفسح المجال
أمام الحيوانات الفردية السليلة ،وليس األنواع التي تفسح المجال أمام األنواع .ليس من المستغرب إذن أن يميل الترقيميون إلى
االعتقاد بنوع من االصطفاء الطبيعي على مستوى األنواع ،والذي يعتبرونه مماثالً لالصطفاء الدارويني على المستوى الفردي

العادي .من ناحية أخرى ،من المحتمل أن يرى غير الترقيمين االصطفاء الطبيعي على أنه يعمل بمستوى ليس أعلى من
الكائن الحي .إن فكرة "اختيار األنواع" لها جاذبية أقل ،ألنها ال تفكر في األنواع ككيانات لها وجود منفصل خالل الزمن
الجيولوجي.
هذه لحظة مناسبة للتعامل مع فرضية اصطفاء األنواع ،والتي بمعنى ما تبقت من الفصل السابق .لن أقضي وقتاً كبي اًر في

ذلك ،كما أوضحت في كتابي النمط الظاهري الموسع شكوكي حول أهميتها المزعومة في التطور .صحيح أن الغالبية العظمى

من األنواع التي عاشت على اإلطالق قد انقرضت .صحيح أيضاً أن أنواعاً جديدة تظهر إلى الوجود بمعدل يوازن على األقل
معدل االنقراض ،بحيث يكون هناك نوع من "حوض األنواع" الذي يتغير تكوينه طوال الوقت .إن التعيين غير العشوائي في
حوض األنواع واإلزالة غير العشوائية لألنواع منه يمكن أن تكون ،من الناحية النظرية ،نوعاً من االصطفاء الطبيعي عالي
المستوى .من المحتمل أن تكون بعض خصائص األنواع متحيزة إلمكانية انقراضها ،أو تنشئة أنواع جديدة .تميل األنواع التي
نراها في العالم إلى امتالك كل ما يلزم للدخول إلى العالم في المقام األول " -أن تكون نوعاً"  -وكل ما يتطلبه األمر أال
تنقرض .يمكنك تسمية ذلك شكل من أشكال االصطفاء الطبيعي إذا كنت ترغب في ذلك ،على الرغم من أنني أظن أنه أقرب

إلى االصطفاء أحادي الخطوة من االصطفاء التراكمي .ما أشك فيه هو االقتراح بأن هذا النوع من االصطفاء له أهمية كبيرة

في شرح التطور.
هذا قد يعكس فقط وجهة نظري المنحازة لما هو مهم .كما قلت في بداية هذا الفصل ،فإن ما أريد أن تفعله نظرية التطور

بشكل أساسي هو شرح اآلليات المعقدة المصممة جيداً مثل القلوب واليدين والعيون وتحديد الموقع باستخدام الصدى .ال أحد،

وال حتى أكثر المتحمسين الصطفاء األنواع ،يعتقد أن اصطفاء األنواع يمكنه القيام بذلك .يعتقد بعض الناس أن اصطفاء
األنواع يمكن أن يفسر اتجاهات معينة طويلة األجل في السجل األحفوري ،مثل االتجاه الملحوظ عادة نحو حجم أكبر للجسم

مع مرور العصور .الخيول الحديثة كما رأينا ،أكبر من أسالفهم الذين عاشوا قبل  30مليون سنة .يعترض مؤيدو اصطفاء
األنواع على فكرة أن هذا قد تحقق من خالل ميزة فردية متسقة :فهم ال يرون أن االتجاه األحفوري يشير إلى أن الخيول الفردية

الكبيرة كانت دائماً أكثر نجاحاً من الخيول الفردية الصغيرة ضمن نوعهم .ما يعتقدون أنه حدث هو التالي .كان هناك الكثير
من األنواع ،أي حوض األنواع .في بعض هذه األنواع ،كان متوسط حجم الجسم كبي اًر ،في أنواع أخرى كان صغي اًر (ربما ألنه

في بعض األنواع كان األفراد الكبار أفضل ،وفي األنواع األخرى كان األفراد الصغار أفضل) .كانت األنواع ذات الحجم الكبير

للجسم أقل عرضة لالنقراض (أو أكثر عرضة ليتفرع منها أنواع جديدة مثلها) من األنواع ذات حجم الجسم الصغير .أياً كان ما
يحدث داخل النوع ،وفقاً لمؤيدي اصطفاء األنواع ،فإن االتجاه األحفوري نحو حجم أكبر للجسم يرجع إلى سلسلة متتالية من
األنواع ذات الحجم المتوسط لحجم الجسم تدريجياً .من المحتمل أنه في غالبية األنواع ،تم تفضيل األفراد األصغر حجماً ،لكن
االتجاه األحفوري قد يكون نحو حجم أكبر للجسم .وبعبارة أخرى ،فإن اصطفاء األنواع يمكن أن يكون لصالح أقلية النوع التي
يفضل فيها أفراد أكبر .هذه النقطة بالضبط قد طرحها كبير منظري الداروينية الحديثة جورج سي .ويليامز ،وإن كانت باعترافه

خروجاً عن النص العام ،قبل وقت طويل من ظهور مذهب اصطفاء األنواع المعاصر.
يمكن القول إنه لدينا هنا ،وربما في جميع األمثلة المزعومة الصطفاء األنواع ،اتجاه متعاقب أكثر من كونه اتجاه تطوري،
مثل االتجاه نحو النباتات األكبر واألكبر ،حيث يتم استعمار قطعة صغيرة من األرض البور على التوالي من ِقبل الحشائش
واألعشاب الكبيرة والشجيرات وأخي اًر في "الذروة" أشجار الغابات الناضجة .على أي حال ،سواء كنت تسميها اتجاهاً متعاقباً أو
اتجاهاً تطورياً ،فقد يكون مؤيدو اصطفاء األنواع على حق في تصديق أنه هذا هو النوع من االتجاه الذي يتعاملون معه،

كعلماء أحفوريات ،في طبقات متتالية من السجل األحفوري .ولكن كما قلت ،ال أحد يريد أن يقول إن اصطفاء األنواع هو
تفسير مهم لتطور التكيفات المعقدة .وإليك السبب.
التكيفات المعقدة في معظم الحاالت ليست من خصائص األنواع ،إنها خصائص لألفراد .األنواع ليس لها عيون وقلوب؛

األفراد الموجودين في األنواع لديهم .إذا انقرض أحد األنواع بسبب ضعف البصر ،فهذا يعني أن كل فرد في هذا النوع قد مات

بسبب ضعف البصر .جودة البصر هي ُملك للحيوانات الفردية .ما هي أنواع السمات التي يمكن أن يقال إن األنواع تملكها؟
يجب أن تكون اإلجابة هي السمات التي تؤثر على بقاء األنواع وتكاثرها ،بطرق ال يمكن اختزالها إلى مجموع آثارها على بقاء
وتكاثر األفراد .في المثال االفتراضي للخيول ،اقترحت أن أقلية من األنواع التي يفضل فيها أفراد أكبر كانت أقل عرضة

لالنقراض من غالبية األنواع التي يفضل فيها أفراد أصغر .ولكن هذا غير مقنع إلى حد كبير .من الصعب التفكير في األسباب
التي تجعل من الممكن الفصل بين قابلية بقاء النوع ومجموع قابليات بقاء أفراده على قيد الحياة.
وأفضل مثال على سمة في مستوى األنواع هو النموذج االفتراضي التالي .لنفترض أنه في بعض األنواع يكسب كل األفراد

معيشتهم بالطريقة نفسها .جميع أفراد الكواال على سبيل المثال ،تعيش في أشجار األوكالبتوس
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( )eucalyptusوتتناول

أوراق األوكالبتوس فقط .أنواع مثل هذا النوع يمكن أن تسمى موحدة .قد تحتوي األنواع األخرى على مجموعة متنوعة من األفراد

الذين يكسبون عيشهم بطرق مختلفة .يمكن أن يكون كل فرد متخصصاً تماماً مثل أي حيوان كواال فردي ،ولكن األنواع ككل
تحتوي على مجموعة متنوعة من العادات الغذائية .ال يأكل بعض أعضاء النوع سوى أوراق األوكالبتوس؛ آخرون ال شيء سوى
القمح؛ وآخرون ال شيء سوى اليام
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()yam؛ وآخرون ال شيء سوى قشر الليم
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( ،)limeوهكذا دواليك .لندعو هذا النوع

الثاني من األنواع باألنواع المتنوعة .اآلن أعتقد أنه من السهل تخيل الظروف التي تكون فيها األنواع الوحدة أكثر عرضة

لالنقراض من األنواع المتنوعة .تعتمد الكواال اعتماداً كلياً على كمية األوكالبتوس الموجودة ،حيث أن طاعون األوكالبتوس
المماثل لمرض الدردار الهولندي سيقضي عليهم .في األنواع المتنوعة من ناحية أخرى ،فإن بعض أعضاء هذا النوع سينجون

من أي طاعون معين يصيب النباتات التي يتغذون عليها ،ويمكن أن يستمر النوع .من السهل أيضاً تصديق أن األنواع
المتنوعة من المرجح أن تعطي أنواع ابنة جديدة أكثر من األنواع الموحدة .هنا ربما ستوجد أمثلة على االصطفاء الحقيقي على
مستوى األنواع .فعلى عكس قصر النظر أو طول األرجل ،يعد "التوحد" و"التنوع" من الصفات الحقيقية على مستوى األنواع.
المشكلة هي أن هذه السمات على مستوى األنواع قليلة ومتباعدة.

هناك نظرية مثيرة لالهتمام من قبل عالم التطور األمريكي إيبرت لي والتي يمكن تفسيرها كمثال مرشح محتمل لالصطفاء

الحقيقي على مستوى األنواع ،على الرغم من أنها قد اُقترحت قبل ظهور عبارة "اصطفاء األنواع" .كان "لي" مهتماً بتلك المشكلة
الدائمة ،أي تطور سلوك "اإليثار" في األفراد .لقد أدرك بشكل صحيح أنه إذا تعارضت المصالح الفردية مع مصالح النوع،

يجب أن تسود المصالح الفردية  -المصالح قصيرة األجل .ال شيء على ما يبدو ،يمكن أن يعيق مسيرة الجينات األنانية .لكن

"لي" قدم االقتراح التالي المثير لالهتمام .يجب أن يكون هناك بعض المجموعات أو األنواع التي وللصدفة ،يتزامن فيها ما هو
أفضل للفرد إلى حد كبير مع ما هو أفضل للنوع .ويجب أن يكون هناك أنواع أخرى يصدف فيها أن مصالح الفرد تنفصل بقوة
خاصة عن مصالح النوع .عندما تكون األشياء األخرى متساوية ،فإن النوع الثاني من األنواع قد يكون أكثر عرضة لالنقراض.

إذاً يمكن أن يفضل شكل من اصطفاء األنواع ،تلك األنواع التي ال يُطلب فيها من األفراد التضحية برفاهيتهم وال يفضل
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أو اليوكاليبتوس أو َك ِالبتوس وقالِمتوس أو قلم طوز (بالعراق) ،وتعرف ببالد الشام بالكينا وبمصر بالكافور ،هي جنس من األشجار ينتمي
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نبات من الدرنيات ،يشبه البطاطس وينتشر في المناطق االستوائية.

للفصيلة اآلسية.
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عادة مستديرة الشكل .يتراوح لونها ما بين األخضر
الب ْن َزِهير نوع من أنواع الليمون الحامض ،وهي ثمرة شجرة تنتمي إلى الحمضيات تكون ً
أو َ
واألصفر ،ويصل قطرها من ثالثة إلى ست سنتيمترات.

التضحية الفردية .يمكننا حينئذ أن نرى سلوكاً فردياً غير أناني يتطور ،ألن اصطفاء األنواع قد فضل تلك األنواع التي تخدم
مصلحة الفرد بشكل أفضل من خالل إيثارهم الواضح.

ولعل المثال األكثر درامية عن سمة حقيقية على مستوى األنواع يتعلق بطريقة التكاثر ،التكاثر الجنسي مقابل الالجنسي.
ألسباب ليس لدي مجال للذهاب إليها ،يشكل وجود التكاثر الجنسي لغ اًز نظرياً كبي اًر للداروينيين .قبل عدة سنوات ،كان أر.
أي .فيشر ،الذي عادة ما يكون معادياً ألي فكرة عن االصطفاء بمستويات أعلى من الكائن الحي الفردي ،على استعداد
الستثناء الحالة الجنسية الخاصة .وجادل بأن األنواع التي تتكاثر عن طريق االتصال الجنسي ألسباب ،مرة أخرى ال يمكنني

الدخول فيها (فهي ليست واضحة كما قد يخال للمرء) ،قادرة على التطور بشكل أسرع من األنواع التي ال تتكاثر جنسياً .التطور

هو شيء تفعله األنواع ،وليس شيئاً تفعله الكائنات الحية الفردية :ال يمكنك التحدث عن كائن حي كشيء يقوم بالتطور .يقترح
فيشر إذاً ،بأن االصطفاء على مستوى األنواع مسؤول جزئياً عن حقيقة أن التكاثر الجنسي شائع جداً بين الحيوانات المعاصرة.

اصطفاء تراكمياً.
ولكن إذا كان األمر كذلك ،فنحن نتعامل مع حالة اصطفاء أحادي الخطوة ،وليس
ً

تميل األنواع الالجنسية عند حدوثها ،حسب الحجة ،إلى االنقراض ألنها ال تتطور بسرعة كافية لمواكبة البيئة المتغيرة .تميل
األنواع الجنسية إلى عدم االنقراض ،ألنها يمكن أن تتطور بسرعة كافية للمواكبة .لذلك ما نراه من حولنا هو في الغالب األنواع
الجنسية .لكن "التطور" الذي يتفاوت معدله بين النظامين هو بالطبع ،التطور الدارويني العادي عن طريق االصطفاء التراكمي

على المستوى الفردي .اصطفاء األنواع ،كما هو موصوف ،هو اصطفاء بسيط من خطوة واحدة ،حيث يختار بين سمتين فقط،

الالجنسية مقابل الجنسية ،والتطور البطيء مقابل التطور السريع .يجب أن تكون كل من اآللية الجنسية واألعضاء الجنسية

والسلوك الجنسي واآللية الخلوية النقسام الخاليا الجنسية؛ قد تم تجميعها جميعاً عن طريق االصطفاء التراكمي القياسي

منخفض المستوى ،وليس عن طريق اصطفاء األنواع .في أي حال ،كما يتفق ،فإن اإلجماع الحديث يتعارض مع النظرية
القديمة القائلة بأن النشاط الجنسي يتم الحفاظ عليه من خالل نوع من االصطفاء على مستوى المجموعة أو النوع.

الختتام مناقشة اصطفاء األنواع ،يمكنها أن تفسر نمط األنواع الموجودة في العالم في أي وقت معين .ويترتب على ذلك أنها

يمكن أن تفسر أيضاً أنماط األنواع المتغيرة ألن العصور الجيولوجية تفسح المجال لعصور الحقة ،أي لتغيير األنماط في
السجل األحفوري .لكنها ليست قوة مهمة في تطور آلية الحياة المعقدة .أكثر ما يمكن القيام به هو االختيار بين مختلف

األجهزة المعقدة البديلة ،بالنظر إلى أن هذه اآلالت المعقدة قد تم تجميعها بالفعل عن طريق اصطفاء دارويني حقيقي .كما

ذكرت من قبل ،قد يحدث اصطفاء األنواع ،لكن يبدو أنه ال يقوم بشيء كثير! أعود اآلن إلى موضوع التصنيف وأساليبه.

قلت إن التصنيف التفرعي له أفضلية على طرق تصنيف أمناء المكتبات ،والتي هي أن هناك نمطاً واحداً حقيقياً للتداخل
الهرمي في الطبيعة ،ينتظر أن يتم اكتشافه .كل ما يتعين علينا القيام به هو تطوير طرق الكتشافه .لسوء الحظ هناك
صعوبات عملية .البعبع األكثر إثارة لالهتمام في عالم التصنيف هو التالقي التطوري .هذه ظاهرة مهمة كرست لها بالفعل
نصف فصل .في الفصل الرابع ،رأينا كيف أنه م ار اًر وتك ار اًر ،تم العثور على حيوانات تشبه حيوانات غير قريبة من بعضها في
أجزاء أخرى من العالم ،ألن لديها طرقاً مماثلة في العيش .نمل الجيش الموجود في العالم الجديد يشبه نمل السائق الموجود في
العالم القديم .تطورت أوجه تشابه غير عادية بين األسماك الكهربائية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والتي ال تقرب بعضها

أكدت ببساطة دون مبرر
البعض؛ وبين الذئاب الحقيقية و"الذئب" الجرابي المسمى الثايلسين التسماني .في كل هذه الحاالت،
ُ
أن هذه التشابهات كانت متالقية :أنها تطورت بشكل مستقل في الحيوانات غير قريبة من بعضها .ولكن كيف نعرف أنهم ال

يقربون بعضهم البع ض؟ إذا استخدم علماء التصنيف أوجه التشابه لقياس التقارب بين أبناء العم ،فلماذا لم ينخدع خبراء
التصنيف بمثل هذه التشابهات القريبة بشكل غير عادي والتي يبدو أنها توحد أزواج الحيوانات هذه؟ أو من أجل تعديل السؤال

إلى شكل أكثر إثارة للقلق ،عندما يخبرنا خبراء التصنيف أن هناك نوعين من الحيوانات وهما حقاً يرتبطان ارتباطاً وثيقاً -

لنقل األرانب واألرانب البرية
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( - )Hareكيف نعرف أن خبراء التصنيف لم ينخدعوا بالتالقي الكبير؟

هذا السؤال مثير للقلق حقاً ،ألن تاريخ التصنيف مليء بالحاالت التي أعلن فيها علماء التصنيف الحقاً أن أسالفهم
مخطئون لهذا السبب بالتحديد .في الفصل الرابع ،رأينا أن عالم تصنيف أرجنتيني قد أعلن أن الليتوبترنات هم أسالف للخيول
الحقيقيون ،في حين ُيعتقد أنهم اآلن متقاربون مع الخيول الحقيقية .كان يعتقد أن النيص األفريقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنيص
األمريكي ،ولكن ُيعتقد اآلن أن المجموعتين قد طورتا معاطفهما الشائكة بشكل مستقل .يفترض أن األشواك كانت مفيدة لكليهما

ألسباب مماثلة في القارتين .من ذا الذي يستطيع أن يقول إن األجيال المقبلة من خبراء التصنيف لن يغيروا رأيهم مرة أخرى؟
ما هي الثقة التي يمكن أن نضعها في مجال التصنيف ،إذا كان التطور المتالقي ُمزّيفاً قوياً للتشابهات الخادعة؟ السبب
الرئيسي لشعوري شخصياً بالتفاؤل هو وصول تقنيات جديدة قوية إلى المشهد تعتمد على البيولوجيا الجزيئية.
إلعادة التلخيص من الفصول السابقة ،فإن جميع الحيوانات والنباتات والبكتيريا ،بغض النظر عن اختالفها عن بعضها

ويرى هذا بشكل كبير في الشيفرة الجينية (الوراثية)
البعض ،تكون موحدة بشكل مدهش عندما نصل إلى األساسيات الجزيئيةُ .
نفسها .يحتوي القاموس الجيني على  64كلمة  DNAمكونة من ثالثة أحرف لكل منها .كل واحدة من هذه الكلمات لها ترجمة
دقيقة إلى ل غة البروتين (إما حمض أميني معين أو عالمة ترقيم) .يبدو أن اللغة اعتباطية بالمعنى نفسه للكلمة اإلنسانية
اعتباطية (ال يوجد شيء جوهري في صوت كلمة "منزل" على سبيل المثال ،مما يوحي للمستمع أي سمة من سمات المسكن).
بالنظر إلى هذا ،من األهمية بمكان أن كل كائن حي ،بغض النظر عن مدى اختالفه عن األخرين في المظهر الخارجي،

"يتحدث" اللغة نفسها تقريباً على مستوى الجينات .الشيفرة الوراثية عالمية .أنا أعتبر هذا بمثابة دليل شبه قاطع على أن جميع
الكائنات الحية تنحدر من سلف مشترك واحد .احتماالت نشوء نفس قاموس "المعاني" االعتباطية مرتين تكاد تكون صغيرة
بشكل ال يمكن تصوره .كما رأينا في الفصل السادس ،ربما كان هناك ذات مرة كائنات أخرى تستخدم لغة وراثية مختلفة ،لكنها

لم تعد معنا .تنحدر جميع الكائنات الحية الباقية من سلف واحد ورثت منه قاموساً جينياً متطابقاً تقريباً ،وإن كان اعتباطياً،
متطابقاً تقريباً في كل كلمة من كلمات الـحمض النووي الصبغي الـ .64
تفكر فحسب في تأثير هذه الحقيقة على التصنيف .قبل عصر البيولوجيا الجزيئية ،كان يمكن لعلماء الحيوان أن يكونوا

واثقين من قرابة الحيوانات الذين يتشاركون في عدد كبير جداً من المالمح التشريحية فحسب .فتحت البيولوجيا الجزيئية فجأة
صندوق كنز جديد من التشابهات لتضيف إلى القائمة الهزيلة التي يقدمها علمي التشريح والجنين .إن الهويات الـ 64
(التشابهات كلمة ضعيفة جداً) في القاموس الجيني المشترك ليست سوى البداية .لقد تحول علم التصنيف .ما كان في السابق

تخمينات غامضة عن القرابة أصبحت اآلن أمو ار شبه يقينية إحصائياً.

إن عالمية القاموس الوراثي الكاملة  -كلمة بكلمة  -تقريباً هي بالنسبة لعالم التصنيف ،شيء جيد للغاية .في الماضي كان
يخبرنا أن جميع الكائنات الحية هم أبناء عمومة ،ولكن ال يمكنه أن يخبرنا ما هي األزواج األقرب لبعضهم البعض من
 130أو الُق َواع أو األرنب الوحشي ،وهو حيوان ثديي بري عاشب شبيه باألرنب .هناك حوالي  30نوعاً من األرانب البرية في العالم ،لها ألوان وأحجام
مختلفة ،تعيش في كل البيئات وتتكيف فيها من البيئات صحراوية إلى الغابات المطيرة.

اآلخرين .لكن المعلومات الجزيئية األخرى يمكنها فعل ذلك ،ألننا نجد هنا درجات متفاوتة من التشابه بدالً من الهوية الكلية.

تذكر أن نتاج آالت الترجمة الوراثية ،هو جزيئات البروتين .كل جزيء بروتين عبارة عن جملة ،عبارة عن سلسلة من الكلمات
الحمض أمينية من القاموس .يمكننا قراءة هذه الجمل ،إما في شكل البروتين المترجم أو في شكل الـحمض النووي الصبغي
األصلي .على الرغم من أن جميع الكائنات الحية تشترك في نفس القاموس ،إال أنها ال تصدر جميعها نفس الجمل باستخدام
قاموسها المشترك .هذا يتيح لنا الفرصة للعمل بدرجات متفاوتة من القرابة .فجمل البروتين على الرغم من اختالفها في

التفاصيل ،غالباً ما تكون متشابهة في النمط العام .بالنسبة ألي زوج من الكائنات ،يمكننا دائماً العثور على جمل متشابهة بما
يكفي ليكون من الواضح أنها "محرفة" من نفس الجملة السلف .لقد رأينا هذا بالفعل في مثال االختالفات الطفيفة بين تسلسل

هيستون األبقار والبازالء.

يستطيع علماء التصنيف اآلن مقارنة الجمل الجزيئية تماماً كما قد يقارنون الجماجم أو عظام الساق .يمكن افتراض جمل
مماثلة من البروتين أو الـحمض النووي الصبغي تأتي من أبناء العمومة المقربين؛ جمل أكثر اختالفاً من أبناء عمومة البعيدين.

يتم بناء جميع هذه الجمل من القاموس العالمي الذي ال يزيد عن  64كلمة .إن جمال البيولوجيا الجزيئية الحديثة هو أنه يمكننا

قياس الفرق بين حيوانين بالضبط ،حيث إن العدد الدقيق للكلمات التي تختلف بها إصداراتها من جملة معينة .بكلمات الفضاء
الجيني الفائق المذكور في الفصل الثالث ،يمكننا قياس عدد الخطوات التي تفصل حيواناً عن األخر بدقة ،على األقل فيما

يتعلق بجزيء بروتين معين.

من المزايا اإلضافية الستخدام المتواليات الجزيئية في التصنيف ،أنه وفقاً لمدرسة مؤثرة من علماء الوراثة" ،المحايدون"
(سنلتقي بهم مرة أخرى في الفصل التالي) ،فإن معظم التغيير التطوري الذي يحدث على المستوى الجزيئي محايد .هذا يعني

أنه ليس بسبب االصطفاء الطبيعي بل عشوائي بشكل فعال وبالتالي ،باستثناء الحظ السيئ في بعض األحيان ،فإن بعبع

التالقي ليس موجود لتضليل خبير التصنيف .والحقيقة ذات الصلة هي وكما رأينا بالفعل ،أنه يبدو أن أي نوع واحد من
الجزيئات يتطور بمعدل ثابت تقريباً في مجموعات حيوانية مختلفة على نطاق واسع .هذا يعني أن عدد االختالفات بين
الجزيئات قابلة للمقارنة في حيوانين ،على سبيل المثال بين السيتوكروم )cytochrome( 131البشري وسيتوكروم الخنزير
الوحشي األفريقي

132

( ،) warthogهو مقياس جيد للوقت الذي انقضى منذ أن عاش سلفهم المشترك .لدينا "ساعة جزيئية"

دقيقة للغاية .تتيح لنا الساعة الجزيئية تقدير ،ليس فقط أزواج الحيوانات التي لديها أحدث أسالف مشتركة ،ولكن أيضاً تقريب ًا
متى عاش هؤالء األسالف المشتركون.
قد يشعر القارئ بالحيرة في هذه المرحلة ،من عدم التناسق الظاهر .هذا الكتاب كله يؤكد على األهمية القصوى لالصطفاء

الطبيعي .كيف يمكننا إذن أن نؤكد اآلن على عشوائية التغيير التطوري على المستوى الجزيئي؟ الستباق ما سأتكلم عنه في
الفصل الحادي عشر ،ال يوجد حقاً أي خالف فيما يتعلق بتطور التكيفات ،والتي هي الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب .وال حتى
أكثر المحايدين المتحمسين يعتقدون أن األعضاء العاملة المعقدة مثل العيون واليدين قد تطورت من خالل االنحراف العشوائي.
يوافق كل عالم بيولوجي عاقل على أنه ال يمكن تطويرها إال عن طريق االصطفاء الطبيعي .كل ما في األمر أن المحايدون
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عائلة من البروتينات ،يوجد منها أربع أنواع ،ولها دور هام في الوظائف الحيوية للكائن الحي.
نوع من الخنازير البرية ،ينتشر في افريقيا.

يفكرون  -وعن حق ،برأيي  -أن مثل هذه التعديالت هي قمة الجبل الجليدي :ربما يكون معظم التغير التطوري ،عندما ينظر
إليه على المستوى الجزيئي ،غير وظيفي.

طالما أن الساعة الجزيئية هي حقيقة  -ويبدو أنه من الصحيح أن كل نوع من الجزيئات يتغير بمعدل ممِّيز خاص به تقريباً
لكل مليون عام  -يمكننا استخدامها لتأريخ نقاط التفرع في الشجرة التطورية .وإذا كان صحيحاً حقاً أن معظم التغيير التطوري
على المستوى الجزيئي محايد ،فهذه هدية رائعة لعالم التصنيف .وهذا يعني أن مشكلة التالقي قد تكتسح بسالح اإلحصاء .كل

حيوان يحتوي على كميات كبيرة من النص الجيني المكتوب في خالياه ،والنص بأغلبه ،وفقاً للنظرية المحايدة ،ال عالقة له أبداً
بتركيبه في طريقة حياته الخاصة؛ النص الذي لم يمس إلى حد كبير عن طريق االصطفاء وإلى حد كبير ال يخضع لتطور
متالقي إال نتيجة لفرصة محضة .يمكن احتساب فرصة أن تتشابه قطعتان كبيرتان من النص المحايد بشكل انتقائي بعضهما
البعض من خالل الحظ ،وهي منخفضة للغاية بالفعل .واألفضل من ذلك ،أن المعدل الثابت للتطور الجزيئي يتيح لنا في الواقع

تأريخ نقاط التفرع في التاريخ التطوري.

من الصعب المبالغة في القوة اإلضافية التي أضافتها تقنيات قراءة التسلسل الجزيئي الجديدة إلى ذخيرة خبير التصنيف.
بطبيعة الحال ،لم يتم فك شفرة جميع الجمل الجزيئية في جميع الحيوانات ،لكن بالفعل يمكن للمرء أن يدخل إلى المكتبة ويبحث
الن ْمل
بدقة عن العبارة ،كلمة بكلمة ،وحرفاً بحرف ،مثالً جمل الهيموغلوبين ألفا ،الخاصة بالكلب والكنغر وُق ْنُف ُذ ّ
 )anteaterوالدجاجة واألفعى والسمندر المائي "النيوط" والسلطعون واإلنسان .ال تملك جميع الحيوانات الهيموغلوبين ،ولكن
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( spiny

هناك بروتينات أخرى ،على سبيل المثال الهيستون ،توجد نسخة منه في كل حيوان ونبات ،ومرة أخرى يمكن بالفعل البحث عنه
في المكتبة .هذه ليست قياسات غامضة من النوع الذي  -مثل طول الساق أو عرض الجمجمة  -قد يختلف مع عمر وصحة

المقِّيم .إنها صيغ بديلة محددة الصياغة من نفس الجملة في نفس اللغة ،والتي يمكن وضعها جنباً
العينة ،أو حتى مع بصر ُ
إلى جنب ومقارنتها مع بعضها البعض بنفس التفصيل والدقة الذي قد يقارن بها معلم يوناني َكِث ُير التَّ ْد ِقيق بين مخطوطتين من
اإلنجيل نفسه .سالسل الـحمض النووي الصبغي هي وثائق اإلنجيل في كل الحياة ،وقد تعلمنا فك رموزها.
افتراض علماء التصنيف األساسي هو أن أبناء العمومة المقربين سيكون لديهم إصدارات أكثر تشابهاً من جملة جزيئية

معينة أكثر من أبناء العمومة البعيدين .وهذا ما يسمى بـ"مبدأ الشح"
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( .)parsimony principleالشح هو اسم آخر للبخل

االقتصادي .بالنظر إلى مجموعة من الحيوانات التي تُعرف جملها ،على سبيل المثال لنقل الحيوانات الثمانية المدرجة في الفقرة
السابقة ،فإن مهمتنا هي اكتشاف أي من المخططات الشجرية الممكنة التي تربط بين الحيوانات الثمانية هي األكثر شحاً.
الشجرة األكثر شحاً هي الشجرة "األبخل اقتصادياً" بافتراضاتها ،بمعنى أنها تفترض الحد األدنى لعدد تغييرات الكلمات في
التطور ،والحد األدنى من التالقي .يحق لنا أن نفترض الحد األدنى من التالقي على أساس قلة االحتمال المحضة .من غير

المرجح ،خاص ًة إذا كان الكثير من التطور الجزيئي محايداً ،أن يكون هناك حيوانان ال عالقة لهما قد وصال بالضبط إلى نفس
التسلسل ،كلمة بكلمة ،حرفاً بحرف.
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أحد أنواع آكل النمل الشوكي ،وهو من الحيوانات الثدية القليلة التي تضع البيوض.

أو نصل أوكام هو مبدأ منسوب إلى وليم األوكامي وهو :يجب لنا أال نكثر الموجودات بغير مسوغ .وهذا المبدأ نتيجة من نتائج قانون االقتصاد

وهو القول ان "الطبيعة ال تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب األعوص واألبعد" ،كما قال ابن خلدون في كتاب المقدمة.

هناك صعوبات حسابية في محاولة إلقاء نظرة على جميع األشجار الممكنة .عندما يكون هناك ثالث حيوانات فقط يتم

تصنيفها ،يكون عدد األشجار المحتملة ثالثة فقط A :متحد مع  Bباستثناء C؛  Aمع  Cباستثناء  Bو  Bمع  Cباستثناء .A

يمكنك القيام بنفس الحساب ألعداد أكبر من الحيوانات لتصنيفها ،وعدد األشجار المحتملة يرتفع بشكل حاد .عندما يكون هناك
أربع حيوانات فقط يجب أخذها بعين االعتبار ،فإن العدد اإلجمالي ألشجار القرابة الممكنة ال يزال قابالً لإلدارة عند  15فقط.
لن يستغرق األمر من الحاسوب طويالً من الوقت لكي يكتشف أي من األشجار الـ  15هي األكثر شحاً .ولكن إذا كان هناك

 20حيواناً يجب أخذها في االعتبار ،فأنا أقدر عدد األشجار المحتملة بـ ( 8,200,794,532,637,891,559,375انظر
إلى الشكل رقم  .)9لقد تم حساب أن أسرع أجهزة الكمبيوتر اليوم ستستغرق  10,000مليون سنة ،أي ما يقرب من عمر
الكون ،الكتشاف أكثر األشجار شحاً لـ  20حيواناً فقط .وغالباً ما يريد خبراء التصنيف بناء أشجار تضم أكثر من  20حيواناً.

ضج كثي اًر باألمر ،فإن مشكلة األعداد الكبيرة المتفجرة كانت
على الرغم من أن علماء التصنيف الجزيئي كانوا أول من ّ
موجودة بالفعل في التصنيف غير الجزيئي .لقد تهرب منها علماء التصنيف غير الجزيئيين عن طريق التخمين الحدسي .من

بين كل األشجار العائلية المحتملة التي يمكن تجربتها ،يمكن القضاء على أعداد هائلة من األشجار على الفور  -على سبيل

المثال ،كل تلك الماليين من األشجار العائلية التي يمكن تصورها والتي تجعل البشر أقرب إلى ديدان األرض من الشمبانزي.

ال يكلف خبراء التصنيف أنفسهم حتى عناء التفكير في مثل أشجار القرابة السخيفة هذه ،لكن بدالً من ذلك يركزون على
األشجار القليلة نسبياً التي ال تنتهك بشكل كبير تصوراتهم المسبقة .ربما يكون هذا عادالً ،على الرغم من وجود خطر دائماً في
أن تكون الشجرة األكثر شحاً من تلك التي تم إلقاؤها دون أي اعتبار .يمكن برمجة أجهزة الكمبيوتر أيضاً ألخذ طرق مختصرة،
ويمكن تقليل مشكلة األعداد الكبيرة المنفجرة.

الشكل رقم  9شجرة العائلة هذه صحيحة .هناك  8200794532637891559374طريقة أخرى لتصنيف هذه الكائنات الحية العشرين ،وكلها خاطئة.

إن المعلومات الجزيئية غنية للغاية بحيث يمكننا القيام بتصنيفنا بشكل منفصل ،م ار اًر وتك ار اًر ،بالنسبة للبروتينات المختلفة.

بناء على دراسة جزيء آخر .إذا
يمكننا بعد ذلك استخدام استنتاجاتنا ،المستمدة من دراسة جزيء واحد ،للتحقق من استنتاجاتنا ً
كنا نشعر بالقلق من أن القصة التي يرويها جزيء بروتين واحد مدحوضة بالفعل بسبب التالقي ،فيمكننا التحقق منها على
الفور من خالل النظر إلى جزيء بروتين آخر .التطور المتالقي هو في الحقيقة نوع خاص من الصدفة .إن الشيء الخاص

حول الصدفة هو أنه ،حتى لو حدثت مرة واحدة ،فمن غير المرجح أن تحدث مرتين .وحتى أقل احتماالً أن تحدث ثالث

مرات .من خالل النظر إلى المزيد من جزيئات البروتين المنفصلة ،يمكننا التخلص تماماً من الصدفة.

على سبيل المثال ،في إحدى الدراسات التي أجرتها مجموعة من علماء األحياء النيوزيلنديين ،تم تصنيف  11حيواناً ،ليس

مرة واحدة بل خمس مرات بشكل مستقل ،باستخدام خمس جزيئات بروتينية مختلفة .كانت الحيوانات الـ  11هي األغنام والقرد

الرايزيسي
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( )rhesus monkeyوالحصان والكنغر والجرذ واألرانب والكلب والخنزير واإلنسان والبقر والشمبانزي .كانت

نوع من القردة يشبه النسناس ،وينتشر في شرق آسيا.

الفكرة األولى هي إيجاد شجرة عالقات بين الحيوانات الـ  11باستخدام بروتين واحد .ثم النظر ما إذا كنت ستحصل على نفس
شجرة العالقات باستخدام بروتين مختلف .ثم تفعل الشيء نفسه بالنسبة لبروتين ثالث ورابع وخامس .من الناحية النظرية ،إذا لم

يكن التطور صحيحاً على سبيل المثال ،فمن الممكن أن يعطي كل من البروتينات الخمسة شجرة مختلفة تماماً من "العالقات".
كانت سالسل البروتين الخمسة كلها متاحة للبحث في المكتبة ،لكل الحيوانات الـ  .11بالنسبة لـ  11حيو ًانا ،هناك
 654,729,075شجرة ممكنة من العالقات يجب أخذها بعين االعتبار ،ويجب استخدام الطرق المختصرة المعتادة .لكل من
جزيئات البروتين الخمسة ،طبع الكمبيوتر شجرة العالقة األكثر شحاً .هذا يعطي خمسة أفضل تخمينات مستقلة فيما يتعلق
بالشجرة الحقيقية للعالقات بين هذه الحيوانات الـ  .11النتيجة األكثر دقة التي يمكن أن نأملها هي أن كل األشجار الخمسة
المقدرة متطابقة .إن احتمالية الحصول على هذه النتيجة من خالل الحظ الهائل ضئيلة للغاية :فالعدد يحتوي على  31خانة

بعدد العالمة العشرية .ال ينبغي أن نتفاجأ إذا فشلنا في التوصل إلى اتفاق مثالي تماماً كهذا :يجب توقع حدوث قدر معين من
التطور المتالقي والصدفة .ولكن يجب أن نشعر بالقلق إذا لم يكن هناك قدر كبير من االتفاق بين األشجار المختلفة .في

الواقع ،تبين أن األشجار الخمسة ليست متطابقة تماماً ،لكنها متشابهة جداً .تتفق جميع الجزيئات الخمسة على وضع اإلنسان
والشمبانزي والقردة بالقرب من بعضهما البعض ،ولكن هناك بعض الخالفات حول الحيوان الذي هو األقرب إلى هذه
المجموعة :يقول الهيموغلوبين بأنه الكلب؛ يقول الفيبرينوببتيد  Bأنه الجرذ؛ يقول الفيبروببتيد  Aأنها المجموعة المتكونة من
الجرذ واألرنب؛ يقول الهيموغلوبين  Aأنها المجموعة المتكونة من الجرذ واألرنب والكلب.
لدينا سلف مشترك أكيد مع الكلب ،وسلف مشترك آخر أكيد مع الجرذ .هذان األسالف موجودان حقاً ،في لحظة معينة من
التاريخ .يجب أن يكون واحد منهما أكثر حداثة من اآلخر ،لذلك يجب أن يكون إما الهيموغلوبين  Bأو الفيبروببتيد  Bمخطئاً

في تقديره للعالقات التطورية .مثل هذه التناقضات البسيطة ال تقلقنا ،كما قلت .نتوقع قد اًر معينا من التالقي والصدفة .إذا كنا

أقرب حقاً للكلب ،فهذا يعني أننا والجرذ قد تالقينا مع بعضنا البعض فيما يتعلق بالفيبروببتيد  Bلدينا .إذا كنا أقرب حقاً للجرذ،
فهذا يعني أننا والكلب قد تالقينا مع بعضنا البعض فيما يتعلق بالهيموغلوبين  .Bيمكننا الحصول على فكرة عن أي من هذين

هو األكثر ترجيحاً ،وذلك بالنظر إلى جزيئات أخرى .لكنني لن أتابع األمر :لقد تمت البرهنة على النقطة.
قد قلت إن التصنيف كان أحد أكثر حقول علم األحياء حقداً وغضباً .لقد وصفه ستيفن غولد جيداً بعبارة "األسماء والبذاءة".
يبدو أن خبراء التصنيف يشعرون بشغف تجاه مدارسهم الفكرية ،بطريقة نتوقعها في العلوم السياسية أو االقتصادية ،ولكن ليس
عادة في العلوم األكاديمية .من الواضح أن أعضاء مدرسة تصنيف معينة يعتبرون أنفسهم مجموعة من اإلخوان المحاصرين،
مثل المسيحيين األوائل .لقد أدركت ذلك ألول مرة عندما أخبرني أحد معارفي في التصنيف ،بوجه أبيض من الفزع ،أن

"األخبار" تقول إن أحدهم (ال يهم االسم) "قد ذهب إلى أتباع التصنيف التفرعي".

من المحتمل أن يزعج السرد الموجز التالي للمدارس الفكرية التصنيفية بعض أعضاء تلك المدارس ،لكن ليس أكثر مما

يغضبون بعضهم البعض بشكل معتاد ،لذلك لن يحدث أي ضرر ال مبرر له .من حيث فلسفتهم األساسية ،ينقسم علماء
التصنيف إلى معسكرين رئيسيين .من ناحية ،هناك من ال يجد حرجاً من حقيقة أن هدفهم هو علناً اكتشاف العالقات التطورية.
بالنسبة إليهم (ولي) شجرة التصنيف الجيدة هي شجرة عائلة من العالقات التطورية .عندما تقوم بالتصنيف ،فأنت تستخدم كل
الطرق المتاحة لك لتحقيق أفضل تخمين يمكنك تخمينه حول قرب عالقة قرابة الحيوانات ببعضها البعض .من الصعب العثور
على اسم لهؤالء المتخصصين في التصنيف ألن االسم الواضح" ،خبراء التصنيف التطوريون" ،قد اُغتصب من قبل مدرسة

ثانوية بعينها .ويطلق عليهم في بعض األحيان "السالليون"
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(- )phyleticistsمن ساللة .-لقد كتبت هذا الفصل حتى

اآلن ،من وجهة نظر عالم سالل.
ولكن هناك العديد من خبراء التصنيف الذين يتابعون بطريقة مختلفة ،وألسباب معقولة للغاية .على الرغم من أنه من
المحتمل أن يتفقوا على أن أحد األهداف النهائية إلجراء التصنيف هو اكتشاف االكتشافات حول العالقات التطورية ،إال أنهم

يصرون على إبقاء ممارسة التصنيف منفصلة عن النظرية ُ -يفترض أنها نظرية التطور  -التي أدت إلى نمط التشابهات.
يدرس علماء التصنيف أنماط التشابهات في حد ذاتها .ال يحكمون مسبقاً على مسألة ما إذا كان نمط التشابهات ناجم عن
التاريخ التطوري وما إذا كان التشابه الوثيق يرجع إلى قرابة قريبة .إنهم يفضلون بناء تصنيفهم باستخدام نمط التشابهات وحده.
ميزة واحدة للقيام بذلك هي أنه ،إذا كان لديك أي شكوك حول حقيقة التطور ،فيمكنك استخدام نمط التشابهات الختباره .إذا
كان التطور صحيحاً ،فيجب أن تتبع التشابهات بين الحيوانات أنماطاً معينة يمكن التنبؤ بها ،وال سيما نمط التداخل الهرمي.
إذا كان التطور خاطئاً ،فاهلل وحده يعلم ما النمط الذي يجب أن نتوقعه ،ولكن ال يوجد سبب واضح لتوقع نمط هرمي متداخل.
إذا افترضت وجود التطور خالل قيامك ب عملية التصنيف الخاصة بك ،كما تصر هذه المدرسة ،ال يمكنك بعد ذلك استخدام

نتائج عملك التصنيفي لدعم حقيقة التطور :ستكون الحجة دائرية .هذه الحجة سيكون لها قوة إذا كان هناك من كان يشك
بجدية في حقيقة التطور .مرة أخرى ،من الصعب العثور على اسم مناسب لهذه المدرسة الفكرية الثانية بين خبراء التصنيف.
سأدعوهم "قائسوا التشابه المحض".
السالّليون ،علماء التصنيف الذين يحاولون علناً اكتشاف العالقات التطورية ،انقسموا بعد إلى مدرستين فكريتين .هناك أتباع
التصنيف التفرعي الذين يتبعون المبادئ الموضوعة في كتاب ويلي هينيج الشهير في علم التصنيف الساللي؛ وعلماء

التصنيف التطوريون "التقليديون" .أتباع التصنيف التفرعي مهووسون بالفروع .بالنسبة لهم ،فإن هدف التصنيف هو اكتشاف
الترتيب الذي تنفصل فيه السالالت عن بعضها البعض في زمن التطور .إنهم ال يهتمون بمدى ِكبر أو ِ
ص َغر تغيُّر هذه
َ
السالالت منذ نقطة التفرع .يختلف علماء التصنيف التطوريون "التقليديون" (ال تنظر إلى ذلك كاسم تحقيري) عن أتباع
التصنيف التفرعي بشكل أساسي من حيث أنهم ال يفكرون فقط في النوع المتفرع من التطور .فهم أيضاً يأخذون في االعتبار
إجمالي كمية التغيير التي تحدث أثناء التطور ،وليس فقط التفرع.

يفكر أتباع التصنيف التفرعي في إطار تفرع األشجار ،مباشرة منذ بداية عملهم .يبدأون عادة بتدوين جميع األشجار

المتفرعة المحتملة للحيوانات التي يتعاملون معها (أشجار المتفرعة ثنائية االتجاه فقط ،ألن هناك حدوداً لصبر أي شخص!).

كما رأينا عند مناقشة التصنيف الجزيئي ،يصبح هذا صعباً إذا كنت تحاول تصنيف الكثير من الحيوانات ،ألن عدد األشجار
المحتملة يصبح كبي اًر بدرجة فلكية .ولكن كما رأينا أيضاً ،هناك لحسن الحظ طرق مختصرة وتقديرات قابلة للخدمة مما يعني
أنه يمكن عملياً القيام بهذا النوع من التصنيف.

إذا ،وعلى س بيل النقاش ،كنا نحاول تصنيف ثالث حيوانات فقط وهي الحبار وسمك الرنجة والبشر ،فإن األشجار المتفرعة
الثالثة الوحيدة الممكنة هي التالية:
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الشعب
تأتي من كلمة ( )phyleticistباإلنجليزية ،والتي تأتي من كلمة ( )phyleticباإلنجليزية والتي تعني شيء مرتبط بالسالالت التطورية و ُ

(ج .شعبة) الحيوانية والنباتية

 -1الحبار وسمك الرنجة أقرب لبعضهما البعض ،والبشر هم "المجموعة الخارجية".

 -2البشر وسمك الرنجة أقرب لبعضهما البعض ،والحبار هو "المجموعة الخارجية".

 -3الحبار والبشر أقرب لبعضهما البعض ،وسمك الرنجة هو "المجموعة الخارجية".

سينظر أتباع التصنيف التفرعي إلى كل واحدة من األشجار الثالثة الممكنة بدورها ،ويختارون أفضل شجرة .كيف يتم التعرف
على أفضل شجرة؟ في األساس ،هي الشجرة التي توحد الحيوانات التي لديها خواص مشتركة أكثر .نحن نسمي الحيوان الذي

لديه أقل عدد من الميزات المشتركة مع اآلخرين باسم "المجموعة الخارجية" .من بين قائمة األشجار المذكورة أعاله ،ستكون
الثانية ُمفضلة ،ألن اإلنسان وسمك الرنجة يشتركان في العديد من الخواص المشتركة مع بعضها البعض أكثر من الحبار

وسمك الرنجة أو من الحبار والبشر .الحبار هو المجموعة الخارجية ألنه ال يحتوي على العديد من الميزات المشتركة مع
اإلنسان أو سمك الرنجة.
عد الخواص المشتركة ،ألن بعض أنواع الخواص يتم تجاهلها عن عمد .يريد أتباع التصنيف
في الواقع ،ليس األمر ببساطة ّ
الثدي األول ،على
التفرعي إعطاء وزن خاص للخواص التي تطورت مؤخ اًر .الخواص القديمة التي ورثتها جميع الثدييات من
ّ

سبيل المثال ،ال جدوى لها أثناء القيام بتصنيفات داخل الثدييات .تعتبر الطرق التي يستخدمونها لتحديد الميزات القديمة مثيرة

لالهتما م ،ولكنها ستأخذنا خارج نطاق هذا الكتاب .الشيء الرئيسي الذي يجب تذكره في هذه المرحلة هو ،على األقل من حيث
المبدأ ،هو أن أتباع التصنيف التفرعي يفكرون في جميع األشجار المتفرعة التي قد توحد مجموعة الحيوانات التي يتعاملون

معها ،ويحاولون اختيار شجرة واحدة صحيحة .المؤمن الحقيقي بالتصنيف التفرعي ال يشعر بأي حرج من حقيقة أنه يفكر في
األشجار المتفرعة أو "المخططات التشعبية" كأشجار عائلية ،أشجار درجة القرابة التطورية.
إذا ُدفع األمر إلى أقصى الحدود ،فإن الهوس بالفروع وحدها يمكن أن يعطي نتائج غريبة .من الممكن نظرياً أن يكون نوع
ما متطابقاً في كل التفاصيل مع أبناء عمومته البعيدين ،في حين أنه مختلف تماماً عن أبناء عمومته األقرب .على سبيل
المثال ،لنفترض أن نوعين متشابهين جداً من األسماك ،يمكننا أن نسميهما يعقوب وعيسو ،قد عاشا قبل  300مليون عام .كال
النوعين أسسا سالالت من األسالل ،والتي تستمر حتى يومنا هذا .ركدت ساللة عيسو .استمروا في العيش في أعماق البحار

لكنهم لم يتطوروا .والنتيجة هي أن سليل عيسو الحديث هو في األساس عيسو نفسه ،وبالتالي فهو أيضاً يشبه يعقوب .تطور

وانتشر نسل يعقوب .لقد تسببوا في النهاية في ظهور جميع الثدييات الحديثة .لكن هناك ساللة من نسل يعقوب راكدة أيضاً في
أعماق البحار ،وتترك أيضاً أحفاداً جدداً .هؤالء األحفاد الحديثون هم أسماك تشبه أحفاد عيسو الحديثة بحيث يصعب تمييزهم.
اآلن ،كيف يمكننا تصنيف هذه الحيوانات؟ سوف يدرك عالم التصنيف التطوري التقليدي التشابه الكبير بين النسل البدائي
الموجود في أعماق البحار ليعقوب وعيسو ،وسيقوم بتصنيفهم معاً .ال يستطيع مؤمن صارم بالتصنيف التفرعي القيام بذلك .إن
أحفاد يعقوب في أعماق البحار ،على الرغم من أنهم يشبهون تماماً أحفاد عيسو في أعماق البحار ،فإنهم أقرب كأبناء عمومة

إلى الثدييات .عاش سلفهم المشترك مع الثدييات في اآلونة األخيرة ،حتى لو كان مؤخ اًر أكثر بقليل ،مقارنة بجدهم المشترك مع

أحفاد عيسو .لذلك يجب تصنيفهم مع الثدييات .قد يبدو هذا غريباً ،لكنني شخصياً يمكنني التعامل معه برباطة جأش .إنه على
األقل منطقي وواضح تماماً .هناك بالفعل فضائل في كل من النظرية التصنيف التفرعي ونظرية التصنيف التطوري التقليدية،

وأنا ال أمانع كثي اًر الطريقة التي يصنف بها الناس الحيوانات طالما يقولون لي بوضوح كيف يفعلون ذلك.

باالنتقال اآلن إلى مدرسة الفكر الرئيسية األخرى ،وهي مدرسة قائسوا التشابه المحض ،يمكن تقسيمهم مرة أخرى إلى

مدرستين فرعيتين .توافق كلتا المدرستين الفرعيتين على إبعاد التطور عن أفكارهما اليومية أثناء قيامهما بالتصنيف .لكنهم

يختلفون حول كيفية المضي قدماً في تصنيفهم اليومي .أحياناً ما تسمى مدرسة فرعية بين هؤالء التصنيفيين "التشابهيون"
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( )pheneticistsوأحيان ًا ما يطلق عليهم "علماء التصنيف العددي" .سوف أسميهم "قائسوا المسافات المتوسطة" .المدرسة
األخرى لقائسي التشابه يطلقون على أنفسهم "علماء التصنيف التفرعي المتحولون" .هذا اسم سيء ،ألن الشيء الوحيد الذي
يمكن أن يكونه هؤالء األشخاص هو أنهم ليسوا علماء تصنيف تفرعي! عندما اخترع جوليان هكسلي مصطلح "فرع حيوي"
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أي علماء التصنيف الذين يقومون بتصنيف الكائنات الحية اعتماداً على دراسة الخواص الظاهرة دون الرجوع إلى اعالقات التطورية

َّ
حدده بوضوح وبشكل ال لبس فيه ،من حيث التفرع التطوري واألصل التطوري .الفرع الحيوي هو مجموعة من الكائنات الحية

المنحدرة من سلف معين .نظ اًر ألن النقطة الرئيسية لـ "علماء التصنيف التفرعي المتحولون" هي تجنب كل مفاهيم التطور
واألصل ،فإنهم ال يستطيعون أن يطلقوا على أنفسهم اسم علماء التصنيف التفرعي .سبب قيامهم بذلك هو سبب تاريخي :لقد

بدأوا علماء التصنيف التفرعي حقيقيين ،واحتفظوا ببعض أساليب علماء التصنيف التفرعي بينما كانوا يتخلون عن فلسفتهم
األساسية ومبرراتهم .أفترض أنه ليس لدي خيار سوى أن أسميهم علماء التصنيف التفرعي المتحولين ،رغم أنني أفعل ذلك

بتردد.

ال يرفض قائسوا المسافة المتوسطة فقط استخدام التطور في تصنيفهم (رغم أنهم جميعاً يؤمنون بالتطور) .إنهم ثابتون من
حيث أنهم ال يفترضون حتى أن نمط التشابه سيكون بالضرورة تسلسل هرمي متفرع ببساطة .يحاولون استخدام أساليب تكشف
عما إذا كان هناك بالفعل نمط هرمي ،ولكن ليس إذا لم يكن كذلك .يحاولون أن يطلبوا من الطبيعة أن تخبرهم ما إذا كانت

منظمة حقاً بشكل هرمي .هذه ليست مهمة سهلة ،وربما يكون من العدل أن نقول إن األساليب ليست متاحة بالفعل لتحقيق هذا
الهدف .ومع ذلك ،يبدو بالنسبة لي أن هذا الهدف يستحق الثناء لكونه يتجنب األفكار المسبقة .غالباً ما تكون أساليبهم معقدة
ورياضية إلى حد ما ،كما أنها مناسبة تماماً لتصنيف األشياء غير الحية ،مثل الصخور أو اآلثار التاريخية ،كما هي مناسبة
لتصنيف الكائنات الحية.

وعادة ما يبدأون بقياس كل ما في وسعهم حول حيواناتهم .يجب أن تكون ذكياً بعض الشيء حول كيفية تفسير هذه
القياسات ،لكنني لن أخوض في ذلك .والنتيجة النهائية هي أن جميع القياسات يتم دمجها معاً إلنتاج مؤشر للتشابه (أو عكس

ذلك ،مؤشر للفرق) بين كل حيوان وكل حيوان أخر .إذا كنت ترغب في ذلك ،يمكنك في الواقع تصور الحيوانات على شكل
سحب نقاط في الفضاء .يمكن العثور على الجرذان والفئران والهامستر وغيرها في جزء واحد من الفضاء .بعيداً في جزء آخر
من الفضاء ،ستكون هناك سحابة صغيرة أخرى ،تتكون من األسود والنمور والفهود الصيادة ،وما إلى ذلك .المسافة بين أي
نقطتين في الفضاء هي مقياس لمدى تشابه الحيوانات مع بعضها البعض ،عندما يتم الجمع بين أرقام كبيرة من سماتهم معاً.
المسافة بين األسد والنمر صغيرة .وكذلك المسافة بين الفأر والجرذ .لكن المسافة بين الجرذ والنمر ،أو الفأر واألسد كبيرة .عادة
ما يتم الجمع بين السمات بمساعدة جهاز كمبيوتر .الفضاء الذي تجلس عليه هذه الحيوانات تشبه إلى ٍ
حد كبير أرض
البيومورف ،لكن "المسافات" تعكس التشابهات الجسدية بدالً من التشابهات الجينية.
بعد حساب مؤشر متوسط التشابه (أو المسافة) بين كل حيوان وآخر ،يتم برمجة الكمبيوتر بعد ذلك لمسح مجموعة

المسافات/التشابهات ومحاولة وضعها في نمط تجميع هرمي .لسوء الحظ ،هناك الكثير من الجدل حول طريقة الحساب التي

يجب استخدامها بالضبط للبحث عن مجموعات .ال توجد طريقة واحدة صحيحة بشكل واضح ،والطرق ال تعطي جميعها نفس
اإلجابة .واألسوأ من ذلك ،أنه من المحتمل أن تكون بعض أساليب الكمبيوتر هذه "تواقة" لـ "رؤية" مجموعات مرتبة ترتيباً هرمي ًا
داخل مجموعات ،حتى لو لم تكن موجودة بالفعل .أصبحت مدرسة قياس المسافات ،أو "خبراء التصنيف العددي" ،غير

عصرية بعض الشيء في اآلونة األخيرة .من وجهة نظري ،فإن عدم العصرية هذه هي مرحلة مؤقتة ،كما هي الحال في كثير
من األحيان ،وأن هذا النوع من "التصنيف العددي" ال يمكن شطبه بسهولة .أتوقع عودة لها.

المدرسة األخرى لقائسي النمط المحض هم أولئك الذين يطلقون على أنفسهم اسم علماء التصنيف التفرعي المتحولين،
ألسباب تتعلق بالتاريخ كما رأينا .من داخل هذه المجموعة تنبثق "البذاءة" بشكل أساسي .لن أتبع الممارسة المعتادة المتمثلة في
تتبع أصولهم التاريخية من داخل صفوف علماء التصنيف التفرعي الحقيقيين .في فلسفتهم األساسية ،يشترك ما يسمى بعلماء

التصنيف التفرعي المتحولين مع المدرسة األخرى من قائسي النمط المحض ،وغالباً ما يطلق عليهم "التشابهيون" أو "علماء
التصنيف العددي" ،الذين ناقشتهم للتو تحت عنوان قائسو المسافات المتوسطة .إن ما يشترك فيه هؤالء مع بعضهم البعض هو

كراهية لجر التطور إلى ممارسة التصنيف ،على الرغم من أن هذا ال يحمل بالضرورة أي عداء لفكرة التطور نفسها.

ما يشترك فيه علماء التصنيف التفرعي المتحولون مع علماء التصنيف التفرعي الحقيقيون هو العديد من أساليبهم في
الممارسة العملية .كالهما يفكر منذ البداية في إطار األشجار المتفرعة .ويختار كالهما أنواعاً معينة من الخصائص كأهمية
تصنيفية ،وأنواعاً أخرى من الخصائص ال قيمة لها من الناحية التصنيفية .إنهم يختلفون فيما يتعلق بالمبررات التي يقدمونها
لهذا التمييز .مثل قائسوا المسافات المتوسطة ،فإن علماء التصنيف التفرعي المتحولون ال يهدفون إلى اكتشاف األشجار

العائلية .إنهم يبحثون عن أشجار تشابه محض .إنهم يتفقون مع قائسي المسافات المتوسطة على ترك مسألة ما إذا كان نمط

التشابه يعكس التاريخ التطوري أم ال .ولكن على عكس قائسي المسافات المتوسطة الذين ،نظرياً على األقل ،مستعدون للسماح
للطبيعة بإخبارهم عما إذا كانت منظمة حقاً بشكل هرمي ،يفترض علماء التصنيف التفرعي المتحولون أنها كذلك .األمر
بديهي ،بند من بنود إيمانهم ،أن يتم تصنيف األشياء إلى تسلسل هرمي متفرع (أو بشكل معادل ،إلى أعشاش متداخلة) .ألن

شجرة المتفرعة ال عالقة لها بالتطور ،ال يلزم بالضرورة تطبيقها على الكائنات الحية .وفقاً لما يقوله المدافعون عنها ،يمكن
استخدام أساليب علم التصنيف التفرعي المتحول لتصنيف ليس الحيوانات والنباتات فحسب ،بل األحجار والكواكب وكتب
المكتبات وأواني العصر البرونزي .بمعنى آخر ،لن يوافقوا على النقطة التي أشرت إليها في مقارنة مكتبتي ،أن التطور هو
األساس السليم الوحيد لتصنيف هرمي فريد.
كما رأينا ،يقيس قائسو المسافة المتوسطة مدى ُبعد كل حيوان عن األخر ،حيث يعني "بعيد" "ال يشبه" و "قريب" يعني
"يشبه" .عندها فقط ،بعد حساب نوع من متوسط مؤشر التشابه ،يتم البدء في محاولة تفسير نتائجها من حيث التسلسل الهرمي
الم تفرع أو العنقودي داخل المجموعة أو مخطط "الشجرة" .ومع ذلك ،فإن علماء التصنيف التفرعي المتحولين ،مثلهم مثل
علماء التصنيف التفرعي الحقيقيين الذين كانوا في السابق ،يضعون تصب أعينهم التكتل والتفكير المتفرغ منذ البداية .مثل

علماء التصنيف التفرعي الحقيقيين ،فإنهم سيبدأون ،من حيث المبدأ على األقل ،بكتابة جميع األشجار المتشعبة المحتملة ،ثم

اختيار األفضل.
ولكن ما الذي يتحدثون عنه بالفعل عندما ينظرون إلى كل "شجرة" ممكنة ،وما الذي يعنونه باألفضل؟ ما هي الحالة
االفتراضية في العالم التي تتوافق معها كل شجرة؟ بالنسبة إلى عالم التصنيف التفرعي الحقيقي ،من أتباع دبليو .هينيج ،فإن
الجواب واضح للغاية .تمثل كل شجرة من األشجار الـ  15الممكنة التي توحد أربع حيوانات شجرة عائلة محتملة .من بين كل

 15شجرة عائلة يمكن تصورها توحد أربع حيوانات ،يجب أن تكون واحدة وشجرة واحدة هي الصحيحة .لقد حدث بالفعل تاريخ

أسالف الحيوانات ،في العالم .هناك  15تاريخاً ممكناً ،إذا افترضنا أن جميع الفروع هي فروع ثنائية االتجاه .أربعة عشر من
تلك التواريخ المحتملة يجب أن تكون خاطئة .واحد فقط يمكن أن يكون على حق؛ يمكن أن يتوافق مع الطريقة التي حدث بها
التاريخ بالفعل .من بين جميع  135,135شجرة عائلة محتملة الناجمة عن  8حيوانات ،يجب أن تكون  135,134مخطئة.

واحدة فقط تمثل الحقيقة التاريخية .قد ال يكون من السهل التأكد من أي تاريخ هو الصحيح ،ولكن يمكن لعالم التصنيف
التفرعي الحقيقي أن يتأكد على األقل من أنه ال يوجد أكثر من تاريخ واحد صحيح.

لكن مع ماذا تتطابق األشجار الـ ( 15أو الـ  ،135,135أو أياً كان عددها) ،والشجرة الصحيحة الواحدة ،في العالم غير
التطوري للعالم التصنيف التفرعي المتحول؟ الجواب ،كما أشار زميلي وطالبي السابق مارك ريدلي في كتابه التطور والتصنيف،

ليس شيئاً كبي اًر .يرفض عالم التصنيف التفرعي المتحول السماح لمفهوم األسالف بالدخول في اعتباراته" .السلف" ،بالنسبة له،
كلمة قذرة .لكنه من ناحية أخرى يصر على أن التصنيف يجب أن يكون وفق تسلسل هرمي متفرع .لذلك ،إذا لم تكن األشجار
الهرمية الـ ( 15أو الـ  )135,135أشجا اًر من تاريخ األسالف ،فما هي بحق السماء؟ ما من سبيل أمامنا ،إال أن نناشد الفلسفة
القديمة لبعض األفكار الساذجة والمثالية القائلة بأن العالم منظم بشكل هرمي؛ مفهوم ما بأن كل شيء في العالم له "عكس"،

يينغ ( )yingأو يانغ
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( )yangغامض .ال يصبح األمر أكثر متانة من ذلك بكثير .بالتأكيد ليس من الممكن ،في العالم

غير التطوري لعالم التصنيف التفرعي المتحول ،اإلدالء بتصريحات قوية وواضحة مثل "يمكن أن تكون واحدة فقط من أصل

 945شجرة ممكنة توحد  6حيوانات صحيحة؛ كل البقية يجب أن تكون خاطئة".

لماذا يشكل السلف كلمة قذرة لعلماء التصنيف التفرعي؟ ليس األمر (كما آمل) أنهم يعتقدون أنه لم يكن هناك أسالف أبداً.
هو باألحرى أنهم قرروا أن األسالف ليس لهم مكان في التصنيف .هذا موقف يمكن الدفاع عنه بقدر ما يتعلق األمر في
الممارسة اليومية للتصنيف .ال يرسم أي رجل في الواقع أسالف أحياء على األشجار العائلية ،على الرغم من أن علماء
التصنيف التطوري التقليديين يفعلون ذلك في بعض األحيان .علماء التصنيف التفرعي ،من جميع المشارب ،يعاملون جميع
العالقات بين الحيوانات الحقيقية المرصودة على أنها قرابة أبناء عمومة ،كمسألة شكلية .إن هذا معقول تماماً .ما هو غير

معقول هو نقل هذا األمر إلى محرمة ضد مفهوم األسالف ،ضد استخدام لغة األسالف في تقديم المبرر األساسي لتبني شجرة
المتفرعة هرمياً كأساس لتصنيفك.

لقد تركت حتى النهاية الجانب األكثر غرابة من مدرسة التصنيف التفرعي المتحولة .غير راضين عن اعتقاد معقول تماماً
أن هناك شيئاً ُيقال عن ترك افتراضات تطورية وسلفية خارج نطاق ممارسة التصنيف ،وهو اعتقاد يشتركون به مع "قائسي
المسافة المتوسطة" ،فقد ذهب بعض علماء التصنيف التفرعي المتحولون إلى القمة واستنتجوا أنه يجب أن يكون هناك شيء

خاطئ في التطور بحد ذاته! الحقيقة تكاد تكون غريبة جداً بتصديقها ،لكن بعض "علماء التصنيف التفرعي المتحولين" يعلنون
عداءاً حقيقياً لفكرة التطور نفسها ،خاصة نظرية التطور الداروينية .ذهب اثنان منهم ،جي .نيلسون وإن .بالتنيك من المتحف
األمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك ،إلى أن يكتبوا أن "الداروينية ...هي باختصار ،نظرية تم اختبارها ووجد أنها خاطئة".

أود أن أعرف ما هو هذا "االختبار" ،بل وأكثر من ذلك ،أود أن أعرف ما هي النظرية البديلة التي سيشرحها نيلسون وبالتنيك
للظواهر التي تشرحها الداروينية ،خاصة التعقيد التكيفي.
ليس األمر أن أي عالم تصنيف تفرعي متحول هو بحد ذاته مؤمن جوهرياً بنظرية الخلق .التفسير الخاص بي هو أنهم
يتمتعون بفكرة مبالغ فيها حول أهمية التصنيف في علم األحياء .لقد قرروا ،ربما عن حق ،أنهم سيتمكنون من القيام بتصنيف
أفضل إذا نسوا التطور ،وخاصة إذا لم يستخدموا أبداً مفهوم السلف عند التفكير في التصنيف .بالطريقة نفسها قد يقرر على
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جزء من فلسلفة صينية قديمة تفسير طريقة عمل األشياء ،حيث لكل شيء نقيض والتداخل بين النقيضين هو الذي يسبب الحياة.

سبيل المثال ،طالب يدرس الخاليا العصبية أن التفكير في التطور ال يساعده .يوافق اختصاصي األعصاب على أن خالياه
العصبية هي نتاج التطور ،لكنه ال يحتاج إلى استخدام هذه الحقيقة في بحثه .يحتاج إلى معرفة الكثير عن الفيزياء والكيمياء،
لكنه يعتقد أن الداروينية ال صلة لها بالبحث اليومي حول نبضات األعصاب .هذا موقف يمكن الدفاع عنه .لكن ال يمكنك أن

تقول بشكل معقول ،بأنك ولكونك ال تحتاج إلى استخدام نظرية معينة في الممارسة اليومية لفرع العلوم الخاص بك ،وبالتالي

فإن هذه النظرية خاطئة .ستقول هذا فقط إذا كان لديك تقدير رائع بشكل كبير ألهمية فرع العلوم الخاص بك.

حتى ومع ذلك ،فهذا غير منطقي .من المؤكد أن الفيزيائي ال يحتاج إلى الداروينية من أجل القيام بالفيزياء .قد يعتقد أن

علم األحياء موضوع تافه مقارنة بالفي زياء .سوف يتبع ذلك في رأيه ،أن الداروينية لها أهمية تافهة للعلم .لكنه لن يستطع أن

يستنتج من هذا ،أنها بالتالي خاطئة! ومع ذلك ،فهذا هو ما يبدو أن بعض قادة مدرسة التصنيف التفرعي المتحول قد قاموا به.

"خاطئة" ،الحظ جيداً ،هي بالضبط الكلمة التي استخدمها نيلسون وبالتنيك .وغني عن القول إن كلماتهم قد التقطتها
الميكروفونات الحساسة التي ذكرتها في الفصل السابق ،وكانت النتيجة دعاية كبيرة .لقد كسبوا ألنفسهم مكان شرف في أدب

نظرية الخلق األصولي .عندما جاء عالم التصنيف التفرعي متحول إللقاء محاضرة في جامعتي مؤخ اًر ،استقطب حشداً أكبر
من أي محاضر ضيف آخر في تلك السنة! ليس من الصعب معرفة السبب.

ليس هناك شك على اإلطالق في أن بعض التصريحات مثل "الداروينية ...هي نظرية تم اختبارها ووجدت أنها خاطئة"،

والتي جاءت من علماء أحياء راسخين من طاقم موظفي متحف وطني محترم ،ستكون مأدبة فاخرة للمؤمنين بنظرية الخلق
وغيرهم ممن لديهم اهتمام نشط في ارتكاب الباطل .هذا هو السبب الوحيد الذي جعلني أزعج قرائي بموضوع التصنيف التفرعي

المتحول أساساً .كما قال مارك ريدلي بشكل أكثر اعتداالً ،في مراجعة للكتاب الذي أدلى فيه نيلسون وبالتنيك بتصريح عن
كون الداروينية خاطئة ،من كان يظن أن كل ما قصدوه حقاً هو أنهم يجدون صعوبة في تمثيل أسالف األنواع في التصنيف

التفرعي؟ بالطبع من الصعب تحديد الهوية الدقيقة لألسالف ،وهناك سبب وجيه لعدم محاولة القيام بذلك .لكن اإلدالء

بتصريحات تشجع اآلخرين على االستنتاج بأنه لم يكن هناك أسالف أبداً ،هو لغة دنيئة وخيانة للحقيقة.
اآلن من األفضل أن أذهب ألقوم بحفر الحديقة ،أو شيء ما.

الفصل الحادي عشر:

منافسون محكومون بالفشل
ال يوجد عالم أحياء جاد يشك في حقيقة أن التطور قد حدث ،وال أن جميع الكائنات الحية أبناء عمومة بعضهم البعض.

ومع ذلك ،كان لدى بعض علماء األحياء شكوك حول نظرية داروين الخاصة حول كيفية حدوث التطور .في بعض األحيان
يتحول هذا إلى مجرد نقاش حول الكلمات .على سبيل المثال ،يمكن تمثيل نظرية التطور النقطي على أنها معادية للداروينية.

كما ذكرت في الفصل التاسع ،ولكنها في الحقيقة تنويعة طفيفة من الداروينية ،وال تنتمي إلى أي فصل يتحدث عن نظريات
المنافسين .ولكن هناك نظريات أخرى ليست بالتأكيد إصدارات للداروينية ،نظريات تتعارض بشكل صارخ مع روح الداروينية
ذاتها .هذه النظريات المنافسة هي موضوع هذا الفصل .وهي تشمل إصدارات مختلفة مما يسمى الالماركية
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()Lamarckism؛ وهناك أيض ًا وجهات نظر أخرى مثل "الحيادية" و "التطفرية" والخلقية التي ُقدمت من وقت آلخر ،كبدائل
لالصطفاء الدارويني.
الطريقة الواضحة التخاذ قرار بين النظريات المتنافسة هي فحص األدلة .وأنواع النظرية الالماركية على سبيل المثال ،يتم
رفضها تقليدياً  -وعن وجه حق  -ألنه لم يتم العثور على دليل جيد عليها (ليس بسبب نقض المحاولة النشطة ،في بعض
الحاالت من قبل المتعصبين المستعدين ألدلة وهمية) .في هذا الفصل ،سأتخذ مقاربة مختلفة إلى حد كبير ،ألن الكثير من

الكتب األخرى قد فحصت األدلة وخلصت لصالح الداروينية .بدالً من فحص األدلة المؤيدة والمعارضة للنظريات المنافسة،
سأعتمد مقاربة أكثر تنظي اًر .ستكون حجتي أن الداروينية هي النظرية الوحيدة المعروفة القادرة من حيث المبدأ على تفسير

جوانب معينة من الحياة .إذا كنت على صواب ،فهذا يعني أنه حتى لو لم يكن هناك دليل حقيقي لصالح النظرية الداروينية

(هناك بالطبع) ،فال يزال يتعين علينا تبرير تفضيلنا لها على كل النظريات المنافسة.

طريقة واحدة لتوضيح هذه النقطة هو القيام بالتوقع .أتوقع أنه إذا تم اكتشاف أي شكل من أشكال الحياة في أي جزء آخر

من الكون ،مهما كان ذلك الشكل غريباً وغير مألوف أنه من حيث التفاصيل ،فسنعثر على أنه يشابه الحياة على األرض من
ناحية أساسية واحدة :فقد تطورت عبر نوع من االصطفاء الطبيعي الدارويني .لسوء الحظ ،هذا في جميع االحتماالت توقع ،لن

نكون قادرين على اختباره في حياتنا ،لكنه يظل وسيلة إلظهار حقيقة مهمة عن الحياة على كوكبنا .النظرية الداروينية قادرة من
حيث المبدأ على تفسير الحياة .ال توجد نظرية أخرى سبق اقتراحها من حيث المبدأ قادرة على تفسير الحياة .سأشرح ذلك من

خالل مناقشة جميع النظريات المنافسة المعروفة ،وليس األدلة المؤيدة لها أو ضدها ،ولكن كفايتها من حيث المبدأ ،كتفسيرات

للحياة.
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نسبة إلى العالم المارك ،وهي الفرضية القائلة بأن الكائن الحي يمكنه أن ينقل إلى نسله الخصائص التي اكتسبها من خالل االستخدام أو عدم

االستخدام لهذه الخصائص خالل حياته.

أوالً ،يجب أن أحدد ما يعنيه "تفسير" الحياة .هناك بالطبع ،العديد من خصائص الكائنات الحية التي يمكننا إدراجها ،وقد يتم
تفسير بعضها بواسطة نظريات منافسة .العديد من الحقائق حول توزيع جزيئات البروتين كما رأينا ،قد تكون بسبب طف ارت
وراثية محايدة بدالً من االصطفاء الدارويني .ومع ذلك ،هناك خاصية واحدة خاصة باألشياء الحية التي أريد أن أصفها بأنها

قابلة للتفسير فقط عن طريق االصطفاء الدارويني .هذه الخاصية هي الموضوع المتكرر لهذا الكتاب :التعقيد التكيفي .الكائنات

الحية مجهزة جيداً للبقاء على قيد الحياة والتكاثر في بيئاتها ،بطرق عديدة للغاية وغير محتملة إحصائياً لتكون قد أتت عبر
ضربة حظ واحدة .سي اًر على خطا "بالي" ،لقد استخدمت مثال العين .يمكن تصور حدوث اثنين أو ثالثة من ميزات العين
المصممة بشكل جيد في حادث واحد محظوظ .إن العدد الهائل لألجزاء المتشابكة ،وكونها جميعاً متكيفة جيداً مع الرؤية ومع

بعضها البعض ،هي التي تتطلب نوعاً خاصاً من التفسير يتجاوز الحظ المحض .التفسير الدارويني بالطبع ،ينطوي على الحظ
أيضاً ،في شكل الطفرة .ولكن يتم تصفية الفرصة بشكل تراكمي عن طريق االصطفاء ،خطوة بخطوة ،على مدى أجيال عديدة.
ٍ
مرض للتعقيد التكيفي .سأناقش في هذا الفصل أن جميع
أظهرت الفصول األخرى أن هذه النظرية قادرة على تقديم تفسير

النظريات المعروفة األخرى غير قادرة على القيام بذلك.

أوالً ،دعونا نأخذ المنافس التاريخي األبرز للداروينية ،الالماركية .عندما تم اقت ارح الالماركية ألول مرة في أوائل القرن التاسع

عشر ،لم تكن منافسة للداروينية ،ألن الداروينية لم يتم التفكير فيها بعد .كان شوفالييه دي المارك سابقاً لعصره .لقد كان أحد
مثقفي القرن الثامن عشر الذين جادلوا لصالح التطور .لقد كان محقاً في هذا ،وسيستحق هذا الشرف بمفرده ،إلى جانب جد
تشارلز داروين إراسموس وآخرين .كما قدم المارك أفضل نظرية آللية التطور التي كان يمكن ألي شخص أن يتوصل إليها في
ذلك الوقت ،ولكن ال يوجد سبب يدعو إلى افتراض أنه لو كانت نظرية اآللية الداروينية موجودة في ذلك الوقت ،لكان قد

موجودة  ،ومن سوء حظ المارك أن يصبح اسمه ،على األقل في العالم الناطق باللغة اإلنجليزية ،كاسم للخطأ
رفضها .لم تكن
ً
 نظريته آللية التطور  -وليس إليمانه الصحيح بحقيقة أن التطور قد حدث .هذا ليس كتاب تاريخ ،ولن أحاول القيام بتشريحعلمي لما قاله المارك نفسه بالضبط .كانت هناك جرعة من التصوف في كلمات المارك الفعلية  -على سبيل المثال ،كان

لديه اعتقاد قوي بالتقدم لألعلى على ما يفكر به الكثير من الناس حتى اليوم ،باعتباره سلم الحياة؛ وتحدث عن الحيوانات التي

تسعى جاهدة كما لو أنها أرادت أن تتطور بوعي .سوف أخرج من الالماركية تلك العناصر غير الصوفية التي على األقل
للوهلة األولى ،تبدو أن لديها فرصة رياضية لتقديم بديل حقيقي للداروينية .هذه العناصر ،هي العناصر الوحيدة التي اعتمدها

"الالماركيون الجدد" ،وهي أساساً عنصرين :وراثة الخصائص المكتسبة ،ومبدأ االستخدام وعدم االستخدام.

ينص مبدأ االستخدام وع دم االستخدام على أن أجزاء جسم الكائن الحي المستخدمة تنمو لتصبح أكبر .وتلك األجزاء التي ال

تستخدم تميل إلى التالشي .إنها حقيقة ملحوظة أنه عندما تمرن عضالت معينة فإنها تنمو؛ وتتقلص العضالت التي ال تستخدم
قط .من خالل فحص جسد الرجل يمكننا معرفة العضالت التي يستخدمها والتي ال يستخدمها .قد نكون قادرين على تخمين

مهنته أو استجمامه .يستفيد المتحمسون لعقيدة "بناء األجسام" من مبدأ االستخدام وعدم االستخدام في "بناء" أجسادهم ،مثل
قطعة منحوتة تقريباً ،إلى أي شكل غير طبيعي تطالب به الموضة في ثقافة األقلية الغريبة هذه .ليست العضالت هي األجزاء
الوحيدة من الجسم التي تستجيب لالستخدام في هذا النوع من الطرق .امشي حافي القدمين ،وستحصل على بشرة أكثر قساوة
على باطن قدمك .من السهل تمييز مزارع من موظف البنك من خالل النظر إلى أيديهم فقط .أيدي المزارع خشنة ،ومن خالل

التعرض الطويل للعمل القاسي أصبحت أكثر قساوة .إذا كانت أيدي الموظف خشنة قط ،فإن ذلك ال يعدو كونه سوى القليل
من الجسأة
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( )callusعلى أصبع الكتابة.

يم ّكن مبدأ االستخدام وعدم استخدام الحيوانات من أن تصبح أفضل في وظيفة البقاء على قيد الحياة في عالمها ،وبشكل
تدريجي أفضل خالل حياته ا الخاصة نتيجة العيش في هذا العالم .البشر ،من خالل التعرض المباشر ألشعة الشمس ،أو قلة
التعرض ،يطورون لوناً للبشرة يجهزهم بشكل أفضل للبقاء على قيد الحياة في الظروف المحلية الخاصة .إن التعرض لكثير من
الحمامات الشمسية بحماسة معرضون لإلصابة بسرطان
أشعة الشمس أمر خطير .ذوو الجلود الفاتحة جداً الذين يمارسون ّ

الجلد .من ناحية أخرى ،يؤدي القليل من أشعة الشمس إلى نقص فيتامين (د) والكساح ،الذي يظهر أحياناً بشكل وراثي في
األطفال السود الذين يعيشون في الدول االسكندنافية .الصباغ البني المسمى بالميالنين ،الذي يتم تصنيعه تحت تأثير أشعة
صبغت
الشمس ،يصنع شاشة لحماية األنسجة الكامنة تحته من اآلثار الضارة للمزيد من أشعة الشمس .إذا انتقل شخص ُ

بشرته بالشمس إلى مناخ أقل شمساً ،يختفي الميالنين ،ويكون الجسم قاد اًر على االستفادة من القليل من الشمس .يمكن تمثيل
ذلك كمثال لمبدأ االستخدام وعدم االستعمال :فالبشرة تصبح بنية اللون عندما "تستخدم" ،وتتالشى إلى اللون األبيض عندما ال
"تستخدم" .وبطبيعة الحال ،ترث بعض األعراق المدارية شاشة سميكة من الميالنين سواء تعرضت ألشعة الشمس أم ال.
لننتقل اآلن إلى المبدأ الالماركي الرئيسي اآلخر ،فكرة أن هذه الخصائص المكتسبة يتم توارثها من قبل األجيال القادمة.
تشير جميع األدلة إلى أن هذه الفكرة خاطئة ببساطة ،ولكن عبر معظم التاريخ كان يعتقد أنها صحيحة .لم يخترع المارك ذلك،
لكنه ببساطة أدمج الحكمة الشعبية في عصره .في بعض الدوائر ال يزال هناك من ُيصدق ذلك .كان لدى أمي كلب يصيبه
عرج من حين آلخر ،حيث يرفع إحدى ساقيه الخلفيتين ويعرج على الثالثة اآلخرين .كان لدى أحد الجيران كلب أكبر سناً فقد

لسوء الحظ إحدى ساقيه الخلفيتين في حادث سيارة .كانت مقتنعة بأن كلبها يجب أن يكون والد كلب والدتي ،والدليل على ذلك
أنه من الواضح قد ورث عرجه .تمتلئ الحكمة الشعبية والحكايات الخيالية بأساطير مماثلة .كثير من الناس إما يؤمنون أو

يرغبون في اإليمان بوراثة الخصائص المكتسبة .حتى القرن العشرين كانت هي النظرية السائدة للوراثة بين علماء األحياء
الجادين أيضاً .داروين نفسه آمن بها ،لكنها لم تكن جزءاً من نظريته حول التطور ،لذا فإن اسمه غير مرتبط بها في أذهاننا.
إذا وضعت وراثة الخصائص المكتسبة جنباً إلى جنب مع مبدأ االستخدام وعدم االستخدام ،لديك ما يشبه وصفة جيدة

للتحسين التطوري .هذه هي الوصفة التي يطلق عليها عادة النظرية الالماركية للتطور .إذا قامت األجيال المتعاقبة بجعل

أقدامها أكثر خشونة عبر المشي حافية القدمين على أرض قاسية ،فكل جيل كما تقول النظرية ،سيكون له بشرة أكثر خشونة
قليالً من الجيل السابق .كل جيل يحصل على أفضلية على سابقه .في النهاية ،سوف يولد األطفال بأقدام خشنة بالفعل (وهم

في الواقع كذلك ،على الرغم من أن السبب مختلف كما سنرى) .إذا تشبعت األجيال المتعاقبة تحت أشعة الشمس االستوائية،

فستتحول إلى اللون البني أكثر وأكثر ،وفقاً للنظرية الالماركية ،سيرث كل جيل بعضاً من سمرة الجيل السابق .مع مرور الوقت
سوف يولدون سود البشرة (مرة أخرى هم في واقع األمر كذلك ،ولكن ليس للسبب الالماركي).
األمثلة األسطورية هي ذراعي الحداد وعنق الزرافة .في القرى التي ورث فيها الحداد صنعته عن والده وجده وجده األكبر من

قبله ،كان يعتقد أنه يرث عضالت أجداده المدربين جيداً أيضاً .ال يرثهم فقط بل يضيف إليهم من خالل تمرينه الخاص ،وينقل
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ما ُيسمى بالعامية مسمار الجلد أو مسمار القدم وهي نسيج صلب يتكون في منطقة انكسار العظام في مرحلة الترميم.

التحسينات إلى ابنه .هناك حاجة ماسة لزرافات األسالف ذات رقاب قصيرة للوصول إلى أوراق عالية على األشجار .لقد سعوا
بقوة نحو األعلى ،وبالتالي تمددت عضالت الرقبة والعظام .انتهى كل جيل بعنق أطول قليالً من سابقه ،ومرر ذلك إلى الجيل
التالي .كل التقدم التطوري ،وفقاً للنظرية الالماركية البحتة ،يتبع هذا النمط .يسعى الحيوان من أجل شيء يحتاجه .نتيجة لذلك،
تصبح أجزاء الجسم المستخدمة في عملية البحث أكبر أو تتغير في االتجاه المناسب .التغيير موروث من قبل الجيل التالي

وهكذا تستمر العملية .تتمتع هذه النظرية بميزة أنها تراكمية  -وهو عنصر أساسي في أي نظرية تطور إذا أرادت أن تؤدي
دورها في نظرتنا إلى العالم ،كما رأينا.
يبدو أن النظرية الالماركية لها جاذبية عاطفية كبيرة ،ألنواع معينة من المثقفين وغير المتخصصين كذلك .ذات مرة اتصل
بي زميل ومؤرخ ماركسي مشهور ورجل عالي الثقا فة .وقال إنه يفهم أن الحقائق تبدو جميعها ضد النظرية الالماركية ،لكن هل

كان هناك حقاً أمل في أن تكون صحيحة؟ أخبرته أنه في رأيي لم يكن هناك أي أمل ،وقد قبل هذا بكل أسف ،وقال إنه
ألسباب أيديولوجية كان يريد أن تكون الالماركية صحيحة .فقد بدا أنها تقدم آمال إيجابية كبيرة لتحسين اإلنسانية .كرس جورج

برنارد شو أحد مقدماته الهائلة (في العودة إلى متوشلخ
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) )(Methuselahللدعوة الشغوفة لوراثة الخصائص المكتسبة .لم

تستند قضيته إلى المعرفة البيولوجية ،والتي كان يقر بمرح بأنه لم يكن لديه شيء منها .لقد استند إلى احتقار شغوف

للتضمينات الداروينية ،ذلك "الفصل من الحوادث":
يبدو بسيطاً ،ألنك ال تدرك في البداية كل ما ينطوي عليه .ولكن عندما تبرز أهميته الكاملة ،يغرق قلبك في كومة من الرمال بداخلك .فهناك قد اًر هائالً من
البشاعة ،وتقليص مروع وملعون للجمال والذكاء ،والقوة والهدف ،والشرف والطموح.

كان آرثر كويستلر رجالً بار اًز ومثقفاً آخر لم يستطع تحمل ما اعتبره تضمينات الداروينية .كما قال ستيفن غولد بسخرية ولكن

بشكل صحيح ،قام كويستلر خالل آخر ستة كتب له "بحملة ضد سوء فهمه للداروينية" .لقد لجأ إلى بديل لم يكن واضحاً تماماً

بالنسبة لي ولكن يمكن تفسيره على أنه نسخة غامضة من الالماركية.

كان كويستلر وشاو من األفراد الذين فكروا بأنفسهم .ربما لم تكن وجهات نظرهم الغريبة األطوار حول التطور مؤثرة للغاية،

على الرغم من أنني أتذكر في خزي ،أن تقديري الخاص للداروينية عندما كنت مراهقاً قد تأخر لمدة عام على األقل بسبب

خطاب شاو الساحر في العودة إلى متوشلخ .كان للنداء العاطفي للالماركية ،والعداء العاطفي المصاحب للداروينية ،في بعض
األحيان ،تأثير أشد من خالل أيديولوجيات قوية تستخدم كبديل للفكر .كان تي .دي .ليسينكو مربي نبات زراعي من الدرجة

الثانية ليس له أي تميز سوى في مجال السياسة .إن تعصبه المناهض للمندلية ،وإيمانه المحموم عقائدي في وراثة الخصائص

المكتسبة ،كان من الممكن أن يتم تجاهلهما في معظم البلدان المتحضرة .لسوء الحظ ،فقد عاش في بلد كانت فيه األيديولوجية

مهمة أكثر من الحقيقة العلمية .في عام  1940تم تعيينه مدي اًر لمعهد علم الوراثة في االتحاد السوفياتي ،وأصبح له تأثي اًر كبي اًر.

أصبحت وجهات نظره الجهلة في علم الوراثة هي الوحيدة التي ُيسمح بتدريسها في المدارس السوفياتية لجيل كامل .وقد حدث
أضرار ال حصر لها على الزراعة السوفياتية .تم طرد العديد من علماء الوراثة السوفياتين البارزين أو نفيهم أو سجنهم .على
سبيل المثال ،توفي إن .آي .فافيلوف ،عالم الوراثة ذي الشهرة العالمية ،بسبب سوء التغذية في زنزانة سجن بال نوافذ بعد

محاكمة مطولة بتهم ملفقة مثيرة للسخرية مثل "التجسس لصالح البريطانيين".
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وجد نوح.
شخصية من العهد القديم (التوراة) ،وهو ابن إدريس ووالد المك ّ

ال يمكن إثبات أن الخصائص المكتسبة ال يتم توريثها أبداً .للسبب نفسه ،ال يمكننا أبداً إثبات عدم وجود جنيات .كل ما

يمكننا قوله هو أنه لم يتم التأكيد على اإلطالق على مشاهدة الجنيات ،وأن هذه الصور المزعومة لها وقد تم إنتاجها وتزيفها

بشكل ملموس .وينطبق الشيء نفسه على آثار أقدام اإلنسان المزعومة في أسرة الديناصورات في تكساس .إن أي عبارة قاطعة

أُدلي بها بأن الجنيات غير موجودة معرضة الحتمال ب أن أرى شخصاً صغي اًر ذو أجنحة رقيقة في أسفل حديقتي يوماً ما.

حالة نظرية وراثة الخصائص المكتسبة مشابهة لهذا .فشلت جميع محاوالت إظهار التأثير تقريباً .من تلك التي نجحت على ما
يبدو ،تبين أن بعضها مزيفة؛ على سبيل المثال ،القصة المشهورة لحقن الحبر الهندي تحت جلد الضفدعة القابلة ،كما رواها

المسمى بهذا االسم .وفشل الباحثون في باقي المحاوالت في تكرارها .ومع ذلك ،فكما قد يرى شخص ما
آرثر كويستلر في كتابه ُ
يوماً ما جنية في قاع الحديقة عندما يكون صاحياً وبحوزته كاميرا ،قد يثبت شخص ما أن الخصائص المكتسبة يمكن توريثها.
هناك القليل َب ْعد مما يمكن قوله .بعض األشياء التي لم يسبق رؤيتها بشكل موثوق هي وعلى الرغم من ذلكُ ،يمكن
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تصديقها ألنها ال تُشكك في أي شيء أخر نعرفه .لم أر أي دليل جيد على النظرية القائلة بأن البليزوصورات
( )plesiosaursتعيش اليوم في بحيرة لوخ نيس ،)Loch Ness( 143لكن وجهة نظري للعالم لن تتحطم إذا ِ
وج َد هذا الدليل.
يجب أن أكون متفاجئاً (وسعيداً) ألنه ال توجد أحافير بليزوصور معروفة منذ  60مليون عام ،وهذا يبدو وقتاً طويالً لكي يتمكن

تعداد سكاني صغير من كائنات معمرة من البقاء على قيد الحياة .ولكن ال توجد مبادئ علمية كبيرة على المحك .إنها ببساطة

مسألة حقيقة .من ناحية أخرى ،جمع العلم فهماً جيداً لكيفية عمل الكون ،وفهم ُيطبق بشكل جيد على طائفة هائلة من الظواهر،
وستكون بعض االدعاءات غير متوافقة أو على األقل صعبة التوفيق مع هذا الفهم .على سبيل المثال ،ينطبق هذا على

أحيانا على أسس توراتية زائفة ،بأن الكون قد نشأ منذ حوالي  6,000عام فقط .هذه النظرية ليست
االدعاء الذي يتم تقديمه
ً
فقط غير ُمبرهنة .إنها غير متوافقة ،ليس فقط مع البيولوجيا والجيولوجيا األرثوذكسية فحسب ،بل مع النظرية الفيزيائية للنشاط
اإلشعاعي وعلم الكونيات )cosmology( 144أيضاً (األجسام السماوية التي تبعد أكثر من  6,000سنة ضوئية يجب أال تكون
مرئية إذا لم يكن هناك شيء عمره أكثر من  6000سنة؛ ال ينبغي أن تكون درب التبانة قابلة لالكتشاف ،كما ال ينبغي وجود

أي من المجرات األخرى البالغ عددها  100,000مليون والتي يعترف وجود علم الكونيات الحديث بوجودها.

كانت هناك أوقات في تاريخ العلم عندما تم رمي العلم األرثوذكسي كله بعيداً وعن وجه حق بسبب حقيقة واحدة محرجة.
سيكون من الغطرسة التأكيد على أن مثل هذه االنقالبات لن تحدث مرة أخرى .لكننا بطبيعة الحال وعن وجه حق ،نطالب
بمستوى أعلى من المصادقة قبل قبول حقيقة من شأنها أن تقلب الصرح العلمي الكبير والناجح رأساً على عقب ،وذلك قبل قبول

حقيقة يمكن استيعابها بسهولة من قبل العلم الحالي .بالنسبة للبليزوصور في بحيرة لوخ نيس ،سأقبل أدلة أراها بعيني .إذا رأيت

رجالً يرتفع في الهواء ،قبل رفض كل الفيزياء ،سأشك بأنني كنت ضحية للهلوسة أو خدعة شعوذة .هناك سلسلة متصلة من

النظريات التي قد ال تكون صحيحة ولكن يمكن أن تكون صحيحة ،إلى النظريات التي يمكن أن تكون صحيحة فقط على
حساب اإلطاحة بالصرح الكبير للعلوم األرثوذكسية الناجحة.
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البْلصور أو البليزوصور (وتعني "شبيهة العظاءة") وهو نوع من الزواحف الضارية البحرية التي عاشت خالل العصر
صورات والمفرد َ
أو َ
البْل ُ
الجوراسي.
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144

بحيرة كبيرة للماء العذب تقع في منطقة الجبال األسكتلندية ،والبحيرة معروفة ألنها مكان مشاهدة الوحش األسطوري المسمى وحش لوخ نيس.
ِ ِ
الك ِ
العام.
اس ِة َ
ون وتَرِكيِبه َ
ع ُلم د َر َ

اآلن ،أين تقف الالماركية في هذه السلسلة؟ عادة ما يتم تقديمها على أنها "ليست صحيحة ولكن يمكن بسهولة أن تكون
كذلك" في السلسلة .أريد أن أقدم حجة مفادها أنه على الرغم من أنها ليست في نفس الفئة مثل االرتفاع في الهواء بقوة الصالة،

فإن الالماركية أو بشكل خاص وراثة الخصائص المكتسبة ،هي أقرب إلى جهة "االرتفاع في الهواء" من السلسلة بدالً من جهة
"وحش بحيرة لوخ نيس" .وراثة الخصائص المكتسبة ليست واحدة من تلك األشياء التي يمكن أن تكون صحيحة بسهولة ولكن
ربما ليست كذلك .سأجادل بأنه ال يمكن أن تكون صحيحة إال إذا تمت اإلطاحة بواحد من أكثر مبادئ علم األجنة نجاحاً.
لذلك ،يجب أن تتعرض الالماركية لمستوى شك أكبر من المستوى المعتاد لـ "وحش بحيرة لوخ نيس" .ما هو إذن هذا المبدأ

الجنيني الناجح والمقبول على نطاق واسع والذي يجب اإلطاحة به قبل قبول الالماركية؟ هذا سيحتاج بعض التفسير .سيبدو
التفسير بمثابة استطراد ،لكن أهميته ستصبح واضحة في النهاية .وتذكر أن هذا كله قبل أن نبدأ الحجة القائلة إن الالماركية،

حتى وإن كانت صحيحة ،فهي ال تزال غير قادرة على تفسير تطور التعقيد التكيفي.

مجال الحديث إذن هو علم األجنة .تقليدياً ،كان هناك انقسام عميق بين موقفين مختلفين حول الطريقة التي تتحول بها

الخاليا الفردية إلى كائنات بالغة .أسماؤهم الرسمية هي التخلق السبقي
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( )Preformationismوالتخلق المتوالي
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( ،)epigenesisولكن في أشكا لها الحديثة سأدعوهم بنظرية المخطط ونظرية الوصفة .اعتقد أنصار التخلق السبقي المبكرين

أن الجسم البالغ تم خلقه مسبقاً في الخلية المنفردة التي يتطور منها .تخيل أحدهم يمكنه أن يرى في مجهره إنساناً مصغ اًر

صغي اًر " -أَُن ْيسيان"
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( - )homunculusملتفاً على نفسه داخل نطفة (وليس بويضة!) .كان التطور الجنيني بالنسبة لهم،

هو مجرد عملية نمو .كانت كل أجزاء الجسم البالغ موجودة بالفعل ،مسبقة الخلق .من المفترض أن كل ذكر أَُن ْيسيان لديه
حيوانات منوية متناهية الصغر حيث أن أطفاله ُملتفين على نفسهم فيها ،وكان كل منهم يحتوي على أحفاده الملتفين ...

وبغض النظر عن مشكلة االنحدار الالنهائي ،فإن التخلق السبقي الساذج يتجاهل الحقيقة ،والتي كانت بالكاد أقل وضوحاً في
القرن السابع عشر من اآلن ،أن األطفال يرثون سمات من األم وباإلضافة إلى سمات من األب .لكي نكون منصفين ،كان

هناك دعاة تمهيديون آخرون يطلق عليهم "المبيضيون" (من المبيض) ،وكانوا أكثر عدداً من "النطفيون" (من النطفة) ،الذين
اعتقدوا أن الشخص البالغ يتم تشكيله في البويضة بدالً من النطفة .لكن المبيضيون يعانون من نفس مشكلتين التي يعاني منها
النطفيون.

ال تعاني نظرية التخلق السبقي الحديثة من أي من هذه المشكالت ،لكنها ال تزال خاطئة .التخلق السبقي الحديث  -نظرية

المخطط  -ترى أن الـحمض النووي الصبغيفي البويضة المخصبة يعادل مخطط الجسم البالغ .المخطط هو مصغر بمقياس
ُمصغر لألشياء الحقيقية .الشيء الحقيقي  -البيت ،السيارة ،أو أياً كان  -هو كائن ثالثي األبعاد ،في حين أن المخطط ثنائي
األبعاد .يمكنك تمثيل كائن ثالثي األبعاد مثل مبنى عبر مجموعة من الشرائح ثنائية األبعاد :مخطط أرضي لكل طابق،
ومساقط ارتفاع مختلفة ،وما إلى ذلك .يعتبر هذا التخفيض في األبعاد هو مسألة راحة .يمكن للمهندسين المعماريين أن يزودوا
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هي نظرية كانت شائعة فيما مضى وتقول بأن الكائنات الحية تتطور من أشكال ُمصغرة عن نفسها.

147

وتعني إنسان متكامل صغير الحجم وكان من الشائع اإليمان به في القرن السادس عشر (في علم الخيمياء) وفي القرن التاسع عشر انتشر في
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وعكس نظرية التخلق السبقي ،وتقول إن الكائنات الحية تتطور عبر خطوات متتالية وفيها تتمايز الخاليا وتتشكل األعضاء.

كتب الخيال.

ا لبنائين بنماذج ثالثية األبعاد للمباني مصنوعة من أعواد الثقاب واألخشاب الخفيفة ،لكن مجموعة من النماذج ثنائية األبعاد
على الورق المسطح  -المخططات  -يسهل حملها في حقيبة ،وأسهل تعديالً ،وأسهل للعمل منها.

من الضروري إجراء مزيد من التخفيض إلى ُبعد واحد إذا أُريد تخزين المخططات في شيفرة الحاسوب النابضة ،وعلى سبيل
المثال إرسالها عبر خط الهاتف إلى جزء آخر من البالد .يتم ذلك بسهولة عن طريق إعادة ترميز كل مخطط ثنائي األبعاد كـ
"مسح" أحادي البعد .يتم ترميز الصور التلفزيونية بهذه الطريقة لنقلها عبر الموجات الهوائية .مرة أخرى ،يعد ضغط األبعاد أداة
ترميز تافهة بشكل أساسي .النقطة المهمة هي أنه ال يزال هناك تناظر واحد لواحد بين المخطط والبناء .يتوافق كل جزء من
المخطط مع جزء مطابق من المبنى .هناك شعور بأن المخطط عبارة عن مبنى مصغر "سبقي التخلق" ،على الرغم من أنه قد

المصغر إلى أبعاد أقل من المبنى.
يتم إعادة ترميز ُ
السبب في ذكر تخفيض المخططات إلى بعد واحد هو بطبيعة الحال ،أن الـحمض النووي الصبغي هو شيفرة أحادية البعد.
تماماً كما يمكن نظرياً إرسال نموذج مصغر عن المبنى عبر خط هاتفي أحادي البعد  -مجموعة رقمية من المخططات -
لذلك من الممكن نظرياً نقل جسم مصغر عبر شيفرة الـحمض النووي الصبغي الرقمية أحادية البعد .هذا ال يحدث ،لكن إذا
حدث ،فسيكون من اإلنصاف القول بأن البيولوجيا الجزيئية الحديثة أثبتت صحة النظرية القديمة للتخلق السبقي .اآلن لننظر

إلى النظرية العظيمة األخرى في علم األجنة ،أو التخلق المتوالي ،أو نظرية الوصفة أو نظرية "كتاب الطبخ".

الوصفة في كتاب الطهي ليست بأي حال من األحوال مخططاً لكعكة ستخرج أخي اًر من الفرن .هذا ليس ألن الوصفة عبارة

عن سلسلة أحادية البعد من الكلمات في حين أن الكعكة هي شيء ثالثي األبعاد .كما رأينا ،من الممكن تماماً من خالل إجراء
المسح ،تحويل نموذجاً ُمصغر القياس إلى رمز أحادي البعد .لكن الوصفة ليست نموذجاً ُمصغر القياس ،وليست وصفاً لكعكة

منتهية ،وال تمثل بأي حال من األحوال تمثيالً لنقطة مقابل نقطة .إنها مجموعة من التعليمات التي ،إذا تم االلتزام بها بالترتيب
الصحيح ستؤدي إلى كعكة .إن مخططاً حقيقياً أحادي البعد لكعكة يتكون من سلسلة من عمليات المسح الضوئي من خالل
الكعكة ،كما لو أن سيخاً قد مر عبرها م ار اًر وتك ار اًر في تسلسل منظم عبر الكعكة وأسفلها .بفواصل تُقاس بالمليمتر ،يتم تسجيل
المحيط المباشر لرأس سيخ في شيفرة؛ على سبيل المثال ،اإلحداثيات الدقيقة لكل حبة زبيب وكسرة من الكعكة سيكون من
الممكن استرجاعها من البيانات التسلسلية .سيكون هناك تخطيط صارم واحد لواحد بين كل "بت" (جزء) من الكعكة وبت من

المخطط .من الواضح أن هذا ال يشبه أبداً وصفة حقيقية .ال يوجد تخطيط واحد إلى واحد بين "البتات" من الكعكة وكلمات أو
أحرف الوصفة .إذا تم تعيين كلمات الوصفة على أي شيء ،فهي ليست بتات مفردة من الكعكة الجاهزة ولكنها خطوات فردية

في اإلجراء الخاص بصنع كعكة.
اآلن ،لم نفهم بعد كل شيء ،أو حتى معظم األشياء ،حول كيفية تطور الحيوانات من البويضات الملقحة .ومع ذلك فإن
جيدة إلى حد
المؤشرات قوية للغاية على أن الجينات تشبه الوصفة أكثر من كونها مخططاً .في الواقع ،تُعتبر مماثلة الوصفة
ً
ما ،في حين أن مماثلة المخطط ،على الرغم من أنها تُستخدم غالباً في الكتب المدرسية االبتدائية ،وخاصة الكتب الحديثة ،تُعد

خطأً في كل شيء تقريباً .التطور الجنيني هو عملية .التطور هو تسلسل منظم لألحداث ،مثل العملية الخاصة بصنع الكعكة،
باستثناء أن هناك ماليين الخطوات اإلضافية في العملية ،وهناك خطوات مختلفة تجري في وقت واحد في العديد من أجزاء

المختلفة من "الطبق" .تتضمن معظم الخطوات تكاثر الخاليا ،وتوليد أعداد هائلة من الخاليا ،بعضها يموت ،والبعض اآلخر
البنى الخلوية .كما رأينا في الفصل السابق ،ال تتوقف الطريقة
ينضم مع بعضه البعض لتشكيل األعضاء واألنسجة وغيرها من ُ

التي تتصرف بها خلية معينة على الجينات التي تحتوي عليها  -ألن جميع الخاليا في الجسم تحتوي على نفس مجموعة

الجينات  -ولكن على مجموعة فرعية من الجينات قيد التشغيل في تلك الخلية .في أي مكان في الجسم النامي ،وفي أي وقت

أثناء النمو ،سيتم تشغيل أقلية فقط من الجينات .في أجزاء مختلفة من الجنين ،وفي أوقات مختلفة أثناء التطور ،سيتم تشغيل

مجموعات أخرى من الجينات .الجينات التي يتم تشغيلها على وجه التحديد في أي خلية واحدة في أي وقت يعتمد على
الظروف الكيميائية في تلك الخلية .هذا بدوره ،يعتمد على الظروف السابقة في هذا الجزء من الجنين.
عالوة على ذلك ،فإن تأثير الجين عندما يتم تشغيله يعتمد على ما يوجد في الجزء المحلي من الجنين ،ليكون له تأثير

عليه .سيكون للجين الذي يتم تشغيله في الخاليا عند قاعدة الحبل الشوكي في األسبوع الثالث من التطور تأثير مختلف تماماً

عن الجين نفسه الذي يتم تشغيله في خاليا الكتف في األسبوع السادس عشر من التطور .لذلك فإن تأثير الجين إن وجد ،ليس
خاصية بسيطة للجين نفسه ،ولكنه خاصية للجين بالتفاعل مع التاريخ الحديث لمحيطه المحلي في الجنين .هذا يجعل من

الهراء فكرة أن الجينات تشبه بأي شكل مخطط للجسم .كان الشيء نفسه صحيحاً ،كما تتذكر ،بالنسبة لبيومروفات الحاسوب.
إذن ال يوجد مخط ط بسيط متناظر واحد لواحد ،بين الجينات وبتات الجسم ،ال يوجد أكثر من وجود خرائط بين كلمات
الوصفة وفتات الكعكة .يمكن أن ينظر إلى الجينات مجتمعة ،على أنها مجموعة من التعليمات لتنفيذ العملية ،تماماً مثل
كلمات الوصفة مجتمعة ،هي مجموعة من التعليمات لتنفيذ العملية .قد ُيترك القارئ وهو يتساءل كيف في هذه الحالة ،يمكن

للعلماء الوراثيين كسب عيشهم .كيف يمكن أن نتحدث عن اإلطالق ،ناهيك عن إجراء بحث حول ،جينة "تعطي" عيون زرقاء،
أو جين "يسبب" عمى األلوان؟ أال تشير حقيقة أن علماء الوراثة يستطيعون دراسة مثل هذه التأثيرات الجينية المفردة التي تشير

إلى أنه يوجد فعالً نوع من خرائط جين واحد/جزء واحد من الجسم؟ أال تدحض كل شيء كنت أقوله حول مجموعة الجينات

باعتبارها وصفة لتطوير الجسم؟ حسناً ال ،بالتأكيد ،ومن المهم أن نفهم السبب.

ربما تكون أفضل طريقة لرؤية ذلك هي العودة إلى مماثلة الوصفة .سيتم االتفاق على أنه ال يمكنك تقسيم الكعكة إلى فتات
مكونة لها وقول "هذه الفتات تتوافق مع الكلمة األولى في الوصفة ،وهذه الفتات تتوافق مع الكلمة الثانية في الوصفة" ،وهكذا.

بهذا المعنى يتم االتفاق على أن الوصفة الكاملة ترسم بتفصيل الكعكة كلها .لكن لنفترض اآلن أننا نغير كلمة واحدة في

الوصفة؛ على سبيل المثال ،افترض أن "مسحوق الخبز" قد تم حذفه أو تم تغييره إلى "خميرة" .نحن نخبز  100كعكة وفقاً
للنسخة الجديدة من الوصفة ،و 100كعكة وفقاً للنسخة القديمة من الوصفة .هناك فرق رئيسي بين مجموعتي الـ  100كعكة،

وهذا اال ختالف يرجع إلى اختالف كلمة واحدة بين الوصفات .على الرغم من عدم وجود مناظرة واحدة لواحدة من الكلمات إلى
فتات الكعكة ،إال أنه يوجد مناظرة فردية من االختالف في الكلمات إلى اختالف الكيك الكامل .ال يتوافق "مسحوق الخبز" مع
أي جزء معين من الكعكة :تأثيره يؤثر على االرتفاع ،وبالتالي الشكل النهائي لكامل الكعكة .إذا تم حذف "مسحوق الخبز" ،أو

استبداله بـ "الدقيق" ،فلن ترتفع الكعكة .إذا تم استبداله بـ "الخميرة" ،فسترتفع الكعكة لكن طعمها سيكون أشبه بطعم الخبز.

سيكون هناك اختالف يمكن االعتماد عليه ويمكن تحديده بين الكعكة المخبوزة وفقاً للنسخة األصلية واإلصدارات "الطافرة" من
الوصفة ،على الرغم من عدم وجود "بت" معين ألي كعكة تتوافق مع الكلمات المعنية .هذه مماثلة جيدة لما يحدث عندما

يصبح الجين طاف اًر.
سيكون التغيير من " 350درجة" إلى " 450درجة" مماثلة أفضل بعد ،ألن الجينات تمارس تأثيرات كمية وتغير طفرات
الحجم الكمي لتلك اآلثار .الكعكات المخبوزة وفقاً للنسخة "الطافرة" عالية الح اررة من الوصفة ستظهر مختلفة ،ليس فقط في جزء

واحد ولكن في جميع أنحاء مادتها ،من الكعكات المخبوزة وفقاً لإلصدار األصلي ذي درجة الح اررة المنخفضة .لكن المماثلة ال
تزال بسيط ًة جداً .لمحاكاة "خبز" الطفل ،ينبغي لنا أال نتخيل عملية واحدة في فرن واحد ،ولكن مجموعة متشابكة من األحزمة
الناقلة ،لتمرير أجزاء مختلفة من الطبق عبر  10ماليين من األفران المصغرة المختلفة ،في سلسلة وبالتوازي مع ذلك ،يبرز كل

فرن مجموعة مختلفة من النكهات من  10,000مكون أساسي .إن نقطة مماثلة الطبخ ،هي أن الجينات ليست مخططاً بل
وصفة لعملية ،تأتي من النسخة المعقدة للمماثلة بقوة أكبر حتى من النسخة البسيطة.

لقد حان الوقت لتطبيق هذا الدرس على مسألة وراثة الخصائص المكتسبة .إن األمر حول بناء شيء ما من مخطط ،على

عكس الوصفة ،هو أن العملية قابلة للعكس .إذا كان لديك منزل ،فمن السهل إعادة بناء مخططه .مجرد قياس جميع أبعاد
المنزل وتقليصها .من الواضح ،إذا كان المنزل "يكتسب" أي خصائص  -قل إنه تم هدم الجدار الداخلي إلعطاء طابق أرضي

ذو مساحة مفتوحة  -فإن "المخطط العكسي" سيسجل التغيير بأمانة .وإذا كانت الجينات وصف ًا للجسم البالغ فاألمر كذلك
تماماً .إذا كانت الجينات مخططاً أولياً ،فسيكون من السهل تخيل أي خاصية يكتسبها الجسم خالل فترة حياته سيتم نقلها

بإخالص إلى الشيفرة الجينية ،وبالتالي تنتقل إلى الجيل التالي .يمكن أن يرث ابن الحداد حقاً عواقب ممارسة والده .ألن
الجينات ليست مخططاً ولكن وصفة حيث يكون ذلك غير ممكن .ال يمكننا أن نتخيل الخصائص المكتسبة التي يتم توريثها

أكثر مما يمكننا تخيل ما يلي .كعكة تم قطع قطعة واحدة منها .يتم اآلن تغذية وصف التغيير مرة أخرى في الوصفة ،وتتغير
الوصفة بطريقة تخرج الكعكة التالية وفقاً للوصفة المعدلة من الفرن مع وجود قطعة واحدة مفقودة بالفعل.

الالماركيون تقليدياً مولعون بالجسأت ،لذلك دعونا نستخدمها كمثال .كان لدى موظفنا المصرفي االفتراضي أيدياً مدللة
ناعمة باستثناء جسأة صلبة في األصبع الوسطى من يده اليمنى ،وهو إصبعه الذي يستخدمه في الكتابة .إذا كتبت أجيال من

نسله كثي اًر ،يتوقع الالماركيون أن الجينات التي تتحكم في نمو الجلد في تلك المنطقة سوف تتغير بطريقة تجعل األطفال
يولدون مع كون اإلصبع المناسب متصلباً بالفعل .إذا كانت الجينات مخططاً فسيكون ذلك سهالً .سيكون هناك جين "من أجل"

كل ملليمتر مربع (أو وحدة صغيرة مناسبة) من الجلد .سيتم "مسح" السطح الكلي لجلد موظف البنك البالغ ،وسيتم تسجيل

صالبة كل ملليمتر مربع بعناية وتغذيته مرة أخرى في الجينات "من أجل" ذلك المليمتر المربع المحدد ،وخاصة الجينات
المناسبة في نطفاته.

لكن الجينات ليست مخططاً .ال يوجد أي معنى لوجود جين "من أجل" كل ملليمتر مربع .ال يوجد أي معنى يمكن من
خالله فحص الجسم البالغ وتغذية وصفه مرة أخرى في الجينات .ال يمكن "البحث" عن "إحداثيات" الجسأة في السجل الجيني
وتغيير الجينات "المناسبة" .التطور الجنيني هو عملية تشارك فيها جميع الجينات العاملة؛ عملية إذا اتبعت بشكل صحيح في
االتجاه األمامي ،ستؤدي إلى جسم بالغ؛ لكنها عملية بفطرتها ،بطبيعتها ذاتها ،غير قابلة للعكس .ليس أن توارث الخصائص

المكتسبة ال يحدث فحسب :ال يمكن أن يحدث في أي شكل من أشكال الحياة يكون نموها الجنيني متوالياً وليس سبقياً .أي

عالم أحياء يدافع عن الالماركية هو ،على الرغم من أنه قد يشعر بالصدمة عند سماعه هذا ،يدافع ضمنياً عن علم أجنة
ذري )atomistic( 148وحتمي )deterministic( 149واختزالي .)reductionistic( 150لم أكن أرغب في أن أحمل القارئ العام
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الذريون أن العناصر األساسية للحقيقة تتش ّكل من الذرة
تطورت في اليونان خالل القرن الخامس قبل الميالد .يعتقد ّ
المذهب ّ
الذري فكرة فلسفية ّ
غير القابلة لالنقسام واإلتالف.

الرطنة :لم أستطع مقاومة المفارقة ،ألن علماء األحياء الذين أصبحوا أقرب إلى
عبء هذه السلسلة الصغيرة من المصطلحات
ّ
التعاطف مع الالماركية اليوم يصدف أيضاً أنهم مغرمون بشكل خاص باستخدام هذه الكلمات المنحرفة نفسها في انتقاد

اآلخرين.

هذا ال يعني أنه ،في مكان ما في الكون ،قد ال يكون هناك نظام حياة غريب ،يكون علم األجنة فيه سبقي؛ هناك شكل من

أشكال الحياة يحتوي بالفعل على "جينات مخطط" ،والتي يمكن أن ترث حقاً الخصائص المكتسبة .كل ما أظهرته حتى اآلن
هو أن الالماركية ال تتوافق مع علم األجنة كما نعرفه .كان ادعائي في بداية هذا الفصل أقوى :حتى لو كان يمكن وراثة

الخصائص المكتسبة ،فإن النظرية الالماركية ستظل غير قادرة على تفسير التطور التكيفي .إن هذا االدعاء قوي لدرجة أنه

يهدف إلى تطبيقه على جميع أشكال الحياة ،في كل مكان في الكون .ويستند إلى خطين من المنطق ،أحدهما يتعلق
بالصعوبات المتعلقة بمبدأ االستخدام وعدم االستخدام ،واآلخر مع المزيد من المشكالت في وراثة الخصائص المكتسبة.
سأتناول هذين الخطين في ترتيب عكسي.
المشكلة مع الخصائص المكتسبة هي في األساس هذا .كل شيء في صالح وراثة الخصائص المكتسبة ،ولكن ليست كل
الخصائص المكتسبة هي تحسينات .في الواقع ،الغالبية العظمى منهم إصابات .من الواضح أن التطور لن يسير في االتجاه

العام للتحسين التكيفي إذا تم توارث الخصائص المكتسبة بشكل عشوائي :السوق المكسورة وندبات الجدري تنتقل عبر األجيال
تماماً مثلما تنتقل الق دمين القاسيتين والجلد المتعرض للشمس .معظم الخصائص التي تكتسبها أي آلة مع تقدمها في السن تميل
إلى أن تكون التخريب المتراكم الناجم عن الوقت :إنها تهترئ .إذا تم تجميعهم بعملية مسح من نوع ما وتمت تغذيتهم في
مخطط الجيل القادم ،فإن األجيال المتعاقبة سوف تحصل على المزيد والمزيد من االهتراء .بدالً من البدء من جديد بمخطط

ومندباً مع التدهور المتراكم وإصابات األجيال السابقة.
جديد ،سيبدأ كل جيل جديد حياته مرهقاً ّ

هذه المشكلة ليست بالضرورة غير قابلة للحل .ال يمكن إنكار أن بعض الخصائص المكتسبة هي تحسينات ،ومن المتصور
نظرياً أن آلية الميراث قد تميز بطريقة ما التحسينات الناتجة عن اإلصابات .لكن في التساؤل عن كيف يمكن لهذا التمييز أن
ينجح ،نحن اآلن قادرين على التساؤل عن سبب كون الخصائص المكتسبة تحسينات أحياناً .لماذا على سبيل المثال ،تصبح

مناطق الجلد المستخدمة ،مثل باطن قدم عداء حافي القدمين ،أكثر سماك ًة وأقسى؟ في الظاهر ،يبدو من المحتمل أن يصبح
الجلد أرق :في معظم اآلالت ،تصبح األجزاء المعرضة لالهتراء والبلى أرق ،لسبب واضح هو أن التآكل يزيل الجزيئات بدالً

من إضافتها.

لدى الدارويني بالطبع ،إجابة جاهزة .تصبح البشرة المعرضة لالهتراء أكثر ثخانة ،ألن االصطفاء الطبيعي في ماضي

األسالف قد فضل هؤالء األفراد الذين استجاب جلدهم لالهتراء بهذه الطريقة المفيدة .وبالمثل ،فضل االصطفاء الطبيعي

أعضاء أجيال األسالف الذين صادف أن يستجيبوا ألشعة الشمس من خالل اللون البني .ويؤكد الدارويني أن السبب الوحيد
لكون حتى أقلية من الخصائص المكتسبة هي تحسينات هو أن هناك أساس من االصطفاء الدارويني الماضي .وبعبارة أخرى،
ال يمكن للنظرية الالماركية أن تفسر التحسن التكيفي في التطور إال على ظهر النظرية الداروينية .بالنظر إلى أن االصطفاء
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الحتمية فرضية فلسفية تقول ان كل حدث في الكون بما في ذلك إدراك اإلنسان وتصرفاته خاضعة لتسلسل منطقي سببي محدد سلفا ضمن

سلسلة غير منقطعة من الحوادث التي يؤدي بعضها إلى بعض وفق قوانين محددة.
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موقف فلسفي يعني أن أي نظام ُمعّقد ليس سوى مجموع أجزائه ،وأنه يمكن اختزال أي جزء منه إلى أجزاء تتألف من ُمَقّومات أساسية فردية.

الدارويني موجود في الخلفية ،ل ضمان أن بعض الخصائص المكتسبة مفيدة ،ولتوفير آلية لتمييز المكتسبات المفيدة من غير

المفيدة ،يمكن أن يؤدي توارث الخصائص المكتسبة إلى بعض التحسن التطوري .لكن التحسن كما هو ،يرجع كله إلى األساس

الدارويني .نحن مضطرون للعودة إلى الداروينية لتفسير الجانب التكيفي للتطور.

وينطبق الشيء نفسه على فئة أكثر أهمية من التحسينات المكتسبة ،تلك التحسينات التي نجمعها معاً تحت عنوان التعلم.
خالل حياته ،يصبح الحيوان أكثر مهارة في مجال كسب عيشه .يتعلم الحيوان ما هو جيد له وما هو ليس كذلك .يخزن دماغه
مكتبة كبيرة من الذكريات عن عالم ه ،وعن اإلجراءات التي تميل إلى أن تؤدي إلى عواقب مرغوبة وإلى عواقب غير مرغوب

فيها .لذلك يأتي الكثير من سلوك الحيوان تحت عنوان الخصائص المكتسبة ،والكثير من هذا النوع من االكتساب " -التعلم" -

يستحق حقاً عنوان التحسين .إذا تمكن الوالدان من نسخ حكمة تجربة العمر إلى جيناتهم بطريقة أو بأخرى ،بحيث يولد نسلهم
بمكتبة ذات خبرة متباينة ُمدمجة وجاهزة لالستفادة منها ،يمكن أن يبدأ هؤالء النسل حياة واحدة مع أفضلية كبيرة لألمام .قد
يتسرع التقدم التطوري بالفعل ،حيث سيتم دمج المهارات والحكمة المستفادة تلقائياً في الجينات.
ول كن هذا كله يفترض أن التغييرات في السلوك التي نسميها التعلم هي بالفعل تحسينات .لماذا يجب أن تكون بالضرورة

تحسينات؟ في الواقع ،تتعلم الحيوانات فعل ما هو جيد بالنسبة لها ،وليس ما هو سيئ بالنسبة لها ،لكن لماذا؟ تميل الحيوانات
إلى تجنب األعمال التي أدت في الماضي إلى األلم .لكن األلم ليس مادة .األلم هو ما يعامله الدماغ على أنه ألم .إنه ولحسن
الحظ أن تلك الحوادث التي يتم التعامل معها على أنها مؤلمة ،على سبيل المثال ثقب عنيف لسطح الجسم ،يحدث أنها أيضاً

تلك األحداث التي تميل إلى تعريض بقاء الحيوان للخطر .ولكن يمكننا أن نتخيل بسهولة عرقاً من الحيوانات التي تستمتع

باإلصابات وغيرها من الحوادث التي تهدد بقائها؛ عرقاً من الحيوانات التي تم بناء دماغها إلى حد أنها تشعر بالسرور من
اإلصابة وتشعر باأللم من مثل تلك المحفزات ،مثل طعم الطعام المغذي ،والتي تبشر بالخير لبقائهم .السبب في أننا ال نرى في
الواقع مثل هذه الحيوانات الماسوشية
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( )masochisticفي العالم هو السبب الدارويني ألن األسالف الماسوشية ،ألسباب

واضحة ،لم يكونوا ليبقوا على قيد الحياة ليتركوا أحفاد ورثوا هذه الماسوشية .ربما يمكننا ،عن طريق االصطفاء المصطنع في

أقفاص مبطنة ،في ظروف مدللة حيث يتم ضمان البقاء على قيد الحياة من قبل فرق من األطباء البيطريين والحراس ،توليد

عرقاً من الماسوشيين بالوراثة .لكن في الطبيعة لن ينجو مثل هؤالء الماسوشيين ،وهذا هو السبب األساسي في كون التغييرات
التي نسميها التعلم تميل إلى أن تكون تحسينات وليس العكس .وصلنا مرة أخرى إلى استنتاج مفاده أنه يجب أن يكون هناك
أساس دارويني لضمان أن الخصائص المكتسبة مفيدة.
ننتقل اآلن إلى مبدأ االستخدام وعدم االستخدام .يبدو أن هذا المبدأ يعمل بشكل جيد في بعض جوانب التحسينات المكتسبة.

إنها قاعدة عامة ال تعتمد على تفا صيل محددة .تقول القاعدة ببساطة" ،أي جزء من الجسم يتم استخدامه بشكل متكرر يجب
أن يكبر؛ أي جزء ال يتم استخدامه يجب أن يصبح أصغر أو أن يختفي تماماً حتى" .نظ اًر ألننا نتوقع أن بتات الجسم المفيدة

(وبالتالي ُيفترض استخدامها) ستستفيد بشكل عام من خالل توسيعها ،في حين أن البتات عديمة الفائدة (وبالتالي غير
المستخدمة) قد ال تكون موجودة على اإلطالق ،يبدو أن القاعدة لها بعض المزايا العامة .ومع ذلك ،هناك مشكلة كبيرة حول
مبدأ االستخدام وعدم االستخدام .وهو أنه حتى لو لم يكن هناك أي اعتراض أخر على ذلك ،فهي أداة خام للغاية لتصميم

التعديالت الدقيقة الرائعة التي نراها بالفعل في الحيوانات والنباتات.
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أو المازوخية أو المازوكية أو الخضوعية وتعني الحصول على المتعة عند تلقي التعذيب الجسدي أو النفسي.

لقد كانت العين مثاالً مفيداً من قبل ،فلما ال نستخدمها مرة أخرى؟ فكر في جميع أجزاء العمل المتعاونة بشكل معقد :العدسة

بشفافيتها الواضحة ،وتصحيح األلوان وتصحيح التشوه الكروي؛ العضالت التي يمكن أن تركز العدسة على الفور على أي
هدف يبعد من بضع بوصات إلى ما ال نهاية؛ آلية حجاب الحدقة أو "التوقف ألسفل" ،والتي تقوم بضبط فتحة العين بشكل

مستمر ،مثل كامي ار مع مقياس إضاءة مدمج وجهاز حاسوب سريع ومخصص االستخدام؛ شبكية العين التي تحوي على 125

مليون خ لية ضوئية تقوم بترميز األلوان؛ الشبكة الدقيقة لألوعية الدموية التي تغذي كل جزء من اآللة؛ الشبكة الدقيقة من
األعصاب  -أي ما يعادل ربط األسالك والرقائق اإللكترونية .ضع كل هذا التعقيد الدقيق في عقلك ،واسأل نفسك ما إذا كان
من الممكن وضعه معاً بواسطة مبدأ االستخدام وعدم االستخدام .الجواب كما يبدو لي ،هو "ال" واضحة.
العدسة شفافة وتُصحح ضد االنحراف الكروي واللوني .هل يمكن أن يحدث هذا من خالل االستخدام فحسب؟ هل يمكن
غسل العدسة بوضوح من خالل حجم الفوتونات التي تتدفق عبرها؟ هل ستصبح عدسة أفضل ألنها تستخدم ،ألن الضوء قد
ستصنف خاليا شبكية العين نفسها إلى ثالث فئات حساسة لأللوان،
مر بها؟ بالطبع ال .لماذا بحق السماء سيحصل ذلك؟ هل
ّ
وذلك ببساطة بسبب قصفها بألوان مختلفة؟ مرة أخرى ،لماذا بحق السماء سيحصل ذلك؟ بمجرد وجود عضالت التركيز،
صحيح أن ممارستها ستجعلها تنمو أكبر وأقوى؛ ولكن هذا لن يجعل الصور في حد ذاتها موضع تركيز أكثر حدة .والحقيقة

هي أن مبدأ االستخدام وعدم االستخدام غير قادر على تشكيل أي قدر من التكيفات سوى أكثرها بدائية وأقلها إثارة لإلعجاب.

االصطفاء الدارويني من ناحية أخرى ،ال يجد صعوبة في تفسير كل التفاصيل الدقيقة .يمكن أن تكون الرؤية الجيدة
المصححة
والدقيقة والحقيقية وفقاً للتفاصيل الدائمة مسألة حياة أو موت بالنسبة للحيوان .يمكن للعدسة
ّ
المركزة بشكل صحيح و ُ
ضد االنحراف ،أن تحدث فرقاً كبي اًر ،في حالة وجود طائر سريع الطيران كالسمامة ،بين التقاط ذبابة واالصطدام بجرف .يمكن

ألغشية القزحية المعدلة جيداً ،والتي تتوقف بسرعة عند خروج الشمس ،أن تحدث فرقاً كبي اًر بين رؤية حيوان مفترس في الوقت
المناسب للهروب واإلصابة باإلبهار البصري للحظة قاتلة .إن أي تحسن في فعالية العين ،بغض النظر عن مدى دقتها وبغض
النظر عن مدى عمق وجودها في األنسجة الداخلية ،يمكن أن يسهم في بقاء الحيوان ونجاحه اإلنجابي ،وبالتالي في تكاثر

الجينات التي أدت إلى التحسن .لذلك يمكن أن يفسر االصطفاء الدارويني تطور التحسن .تفسر النظرية الداروينية تطور

األجهزة الناجحة للبقاء على قيد الحياة ،كنتيجة مباشرة لنجاحها .االقتران بين التفسير والشيء المراد تفسيره ،مباشر ومفصل.
تعتمد النظرية الالماركية ،من ناحية أخرى ،على اقتران فضفاض وخام :القاعدة التي مفادها أن أي شيء يتم استخدامه

كثي اًر سيكون أفضل إذا كان أكبر .هذا يرقى إلى االعتماد على االرتباط بين حجم عضو وفعاليته .إذا كان هناك مثل هذا
االرتباط ،فمن المؤكد أنه ضعيف للغاية .تعتمد النظرية الداروينية في الواقع على العالقة بين فعالية عضو وفعاليته :عالقة

مثالية بالضرورة! ال يعتمد هذا الضعف في النظرية الالماركية على حقائق مفصلة حول أشكال معينة من الحياة التي نراها
على هذا الكوكب .إ نها نقطة ضعف عامة تنطبق على أي نوع من التعقيد التكيفي ،وأعتقد أنه يجب أن ينطبق على الحياة في

أي مكان في الكون ،بغض النظر عن مدى غرابة وتفاصيل تلك الحياة.

إن دحضنا للالماركية إذن ،م ِ
دمر بعض الشيء .أوالً ،يبدو أن االفتراض الرئيسي ،وهو وراثة الخصائص المكتسبة خاطئاً
ُ
في جميع أشكال الحياة التي درسناها .ثانياً ،ليس فقط خاطئاً ولكن يجب أن يكون خاطئاً في أي شكل من أشكال الحياة يعتمد
على علم الجنين المتتالي ("الوصفة") بدالً من علم الجنين السبقي ("المخطط") ،وهذا يشمل جميع أشكال الحياة التي درسناها.

ثالثاً ،حتى لو كانت افتراضات النظرية الالماركية صحيحة ،فإن النظرية هي من حيث المبدأ ،لسببين منفصلين تماماً ،غير

قادرة على تفسير تطور التعقيد التكيفي الخطير ،ليس فقط على هذه األرض ولكن في أي مكان في الكون .لذلك ،ليس األمر
أن النظرية الالماركية هي منافسة للنظرية الداروينية والتي ُيصادف أنها خاطئة .الالماركية ليست منافساً للداروينية على
جادة كتفسير لتطور التعقيد التكيفي .إنها محكوم عليها بالفشل منذ البداية كمنافس محتمل
اإلطالق .إنها ليست حتى مرشحةً
ً

للداروينية.

هناك بعض النظريات األخرى التي تم تطويرها ،وفي بعض األحيان ما تزال حتى ،كبدائل لالصطفاء الدارويني .مرة أخرى،
سأظهر أنها ليست بدائل جادة على اإلطالق .سأبين (أنه من الواضح جداً) أن هذه "البدائل" " -الحيادية"" ،التطفرية" ،وما إلى
ذلك  -قد تكون أو ال تكون مسؤولة عن جزء من التغيير التطوري الملحوظ ،لكنها ال يمكن أن تكون مسؤولة عن التغيير

التطوري التكيفي  ،وهذا من أجل التغيير في اتجاه بناء أجهزة محسنة للبقاء مثل العينين واألذنين ومفاصل الكوع وأجهزة قياس
الصدى .بالطبع ،قد تكون كميات كبيرة من التغيير التطوري غير قابلة للتكيف ،وفي هذه الحالة قد تكون هذه النظريات البديلة

مهمة في أجزاء التطور ،ولكن فقط في أجزاء التطور الممّلة ،وليس األجزاء المعنية بما هو خاص حول الحياة على عكس ما
هو غير حي .هذا واضح بشكل خاص في حالة نظرية التطور الحيادية .هذا له تاريخ طويل ،لكن من السهل بشكل خاص

إدراك مظهره الجزيئي الحديث الذي روج له إلى حد كبير عالم الوراثة الياباني العظيم موتو كيمورا ،الذي وللصدفة سيؤدي
أسلوبه في النثر في اللغة اإلنجليزية إلى شعور العديد من المتحدثين األصليين باللغة اإلنجليزية بالخجل من أنفسهم.
لقد التقينا بالفعل بإيجاز بالنظرية الحيادية .الفكرة كما تتذكر ،هي أن اإلصدارات المختلفة من الجزيء نفسه ،على سبيل
المثال إصدارات جزيء الهيموغلوبين التي تختلف في تسلسل الحمض األميني الدقيق ،بنفس الجودة تماماً مثل بعضها البعض.
هذا يعني أن الطفرات من نسخة بديلة من الهيموغلوبين إلى أخرى حيادية فيما يتعلق باالصطفاء الطبيعي .يعتقد الحياديون أن

الغالبية العظمى من التغيرات التطورية ،على مستوى الوراثة الجزيئية ،حيادية  -عشوائية فيما يتعلق باالصطفاء الطبيعي.

وتعتقد المدرسة البديلة لعلماء الوراثة ،والتي تسمى االصطفائيون (المؤمنون باالصطفاء) ،أن االصطفاء الطبيعي يمثل قوة
فعالة حتى على مستوى التفاصيل في كل نقطة على طول السالسل الجزيئية.

من المهم التمييز بين سؤالين مختلفين بشكل مميز .أوالً ،السؤال ذو الصلة بهذا الفصل ،ما إذا كانت الحيادية هي بديل

لالصطفاء الطبيعي كتفسير للتطور التكيفي .ثانياً ،وهو متميز تماماً ،هو ما إذا كان معظم التغير التطوري الذي يحدث فعلياً
هو التكيف .بالنظر إلى أننا نتحدث عن تغيير تطوري من شكل ما من جزيء إلى أخر ،ما مدى احتمال حدوث التغيير من
خالل االصطفاء الطبيعي ،وما مدى احتمال حدوث تغيير محايد جاء من خالل االنجراف العشوائي؟ خالل هذا السؤال الثاني،
اندلعت معركة أخذ ورد عنيفة بين علماء الوراثة الجزيئية ،حيث اكتسب الجانب األول اليد العليا ،ثم الجانب األخر .ولكن إذا

كنا نركز اهتمامنا على التكيف  -السؤال األول  -كل ذلك سيكون بمثابة زوبعة في فنجان .بقدر ما نشعر بالقلق بعد ذلك ،قد

ال توجد طفرة محايدة ألنه ال يمكننا نحن ،وال االصطفاء الطبيعي ،رؤيتها .طفرة محايدة ليست طفرة على اإلطالق ،عندما نفكر

في األرجل والذراعين واألجنحة والعينين والسلوك! الستخدام مماثلة الوصفة مرة أخرى ،سيكون مذاق الطبق نفس المذاق حتى
لو "طفرت" بعض كلمات الوصفة إلى خط طباعة مختلف .بالنسبة إلى من يهتمون منا بالطبق النهائي ،ما زالت نفس الوصفة،

سواء كانت مطبوعة بهذا الشكل أو هذا الشكل أو هذا الشكل .علماء الوراثة الجزيئية مثل الطابعات الدقيقة جداً صعبة
اإلرضاء .إنهم يهتمون بالشكل الفعلي للكلمات التي تدون بها الوصفات .االصطفاء الطبيعي ال يهتم بذلك ،وال ينبغي لنا أن

معنيين بالجوانب األخرى للتطور ،على سبيل المثال معدالت التطور في
نهتم عندما نتحدث عن تطور التكيف .عندما نكون ّ
سالالت مختلفة ،فإن الطفرات المحايدة ستكون ذات فائدة كبيرة.
حتى أن أكثر الحياديون المتحمسين سعيدون جداً بالموافقة على أن االصطفاء الطبيعي مسؤول عن كل التكيف .كل ما
يقوله هو أن معظم التغيير التطوري ليس تكيفاً .ربما يكون على حق ،رغم أن مدرسة من علماء الوراثة لن توافق على ذلك.
من موقعي على الخطوط الجانبية ،أتمنى أن يفوز الحياديون ،ألن هذا سيجعل من األسهل بكثير إيجاد عالقات تطورية
ومعدالت التطور .يوافق الجميع على كال الجانبين على أن التطور الحيادي ال يمكن أن يؤدي إلى تحسين تكيفي ،لسبب بسيط

هو أن التطور الحيادي ،بحكم تعريفه عشوائي؛ والتحسين التكيفي بحكم التعريف غير عشوائي .مرة أخرى ،فشلنا في إيجاد أي
بديل لالصطفاء الدارويني ،كتفسير لميزة الحياة التي تميزه عن األشياء غير الحية ،أي التعقيد التكيفي.

نأتي اآلن إلى منافس تاريخي آخر للداروينية  -نظرية "الطفرية" .من الصعب علينا أن نفهم اآلن ،ولكن في السنوات

األولى من هذا القرن عندما تم تسمية ظاهرة الطفرة ألول مرة ،لم يتم اعتبارها جزءاً ضرورياً من النظرية الداروينية ولكن
كنظرية بديلة للتطور! كانت هناك مدرسة لعلماء الوراثة تدعى "التطفريون" (المؤمنون بالتطفر) ،والتي تضمنت أسماء شهيرة
مثل هوغو دي فريس وويليام بيتسون من بين أوائل من اكتشفوا مبادئ مندل للوراثة ،ويلهيلم يوهانسن ،مخترع كلمة جين،
وتوماس هانت مورغان والد نظرية الكروموسوم للوراثة .أعجب دي فريس على وجه الخصوص بحجم التغيير الذي يمكن أن
تحدثه الطفرة ،وكان يعتقد أن األنواع الجديدة تنشأ دائماً من طفرات رئيسية واحدة .يعتقد هو ويوهانسن أن معظم االختالفات
داخل األنواع كانت غير وراثية .يعتقد جميع التطفريون أن االصطفاء كان له في أفضل األحوال دور بسيط يشبه التطهر ليلعبه

في التطور .كانت القوة اإلبداعية حقاً تحور نفسها .لقد تم التفكير في علم الوراثة المندلية ،ليس باعتباره اللوح الرئيسي
للداروينية كما هو الحال اليوم ،بل كمعادي للداروينية.

من الصعب للغاية بالنسبة للعقل الحديث أن يستجيب لهذه الفكرة بأي شيء غير المرح ،ولكن يجب علينا أن نحذر من

تكرار النبرة الرقيقة لبيتسون نفسه" :نذهب إلى داروين لمجموعته التي ال تضاهى من الحقائق [لكن  ]...بالنسبة لنا فهو يتحدث
بسلطة فلسفية ال أكثر .لقد قرأنا مخططه للتطور كما فعلنا مع لوكريتيوس
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( )Lucretiusأو المارك" .ومرة أخرى" ،إن

مجموعات ضخمة من التعدادات السكانية من خالل خطوات غير محسوسة يسترشد بها االصطفاء هو كما يرى معظمنا اآلن،
غير قابل للتطبيق لحقيقة أننا ال نستطيع إال أن نتعجب من الرغبة في االختراق التي أظهرها دعاة مثل هذا االقتراح ،وفي

المهارة الجدالية التي جعلها تبدو مقبولة حتى لفترة من الوقت ".فوق كل ذلك ،كان أر .أي .فيشر هو الذي قلب الطاولة وأظهر
أن وراثة الجسيمات المندلية أبعد بكثير من أن تكون معادية للداروينية ،بل هي بالفعل ضرورية لها.

الطفرة ضرورية للتطور ،ولكن كيف يمكن ألي شخص أن يعتقد أنه كانت كافية؟ التغيير التطوري ،إلى حد أكبر بكثير مما

يتوقعه الحظ بمفرده ،هو تحسن .يتم توضيح مشكلة الطفرة باعتبارها القوة التطورية الوحيدة :كيف بحق السماء ُيفترض أن
تعرف الطفرة ما الذي سيكون جيداً للحيوان وما الذي لن يكون كذلك؟ من بين جميع التغييرات المحتملة التي قد تحدث آللية
معقدة مثل عضو ما ،فإن الغالبية العظمى من التغييرات ستزيد األمر سوءاً .فقط أقلية صغيرة من التغييرات ستجعله أفضل.
أي شخص يريد أن يجادل بأن الطفرة دون اصطفاء ،هي القوة الدافعة للتطور ،يجب أن يشرح كيف يحدث أن الطفرات تميل
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الذرات التي يتألف منها
مطولة دعاها "في طبيعة األشياء" وقد وصف فيها خصائص المادة وطبيعة ّ
فيلسوف وشاعر روماني .نظم قصيدة ّ
وتحدث عن أصل اإلنسان واألحوال الجوية والزالزل واألمراض وغيرها.
الكونّ ،

إلى األفضل .ما هي الحكمة الغامضة والمضمنة التي يختارها الجسم للتحول الطافر في اتجاه التحسن ،بدالً من أن يصبح

أسوأ؟ ستالحظ أن هذا هو بالفعل نفس السؤال ،في مظهر آخر ،الذي طرحناه على الالماركية .وغني عن القول إن التطفرين

لم يردوا أبداً .الشيء الغريب هو أن السؤال على ما يبدو لم يخطر على بالهم.
في هذه األيام ،وبصورة غير عادلة ،يبدو هذا األمر أكثر سخافة بالنسبة لنا ألننا نشأنا على االعتقاد بأن الطفرات

"عشوائية" .إذا كانت الطفرات عشوائية عندها وبحكم تعريفها ،ال يمكن أن تكون متحيزة نحو التحسن .لكن المدرسة التطفرية لم
تعتبر بالطبع ،الطفرات عشوائية .لقد اعتقدوا أن الجسم لديه ميل داخلي للتغيير في اتجاهات معينة بدالً من االتجاهات
األخرى ،على الرغم من تركهم الباب مفتوحاً أما السؤال عن كيفية "معرفة" الجسم بالتغييرات التي ستكون مفيدة له في

المستقبل .وبينما نقوم بشطب هذا األمر على أنه هراء صوفي ،من المهم بالنسبة لنا أن نكون واضحين تماماً فيما نعنيه عندما
نقول إن الطفرة عشوائية .هناك عشوائية وعشوائية ،والكثير من الناس يخلطون معاني مختلفة للكلمة .هناك في الواقع ،العديد

من النواحي التي ال تكون الطفرة فيها عشوائية .كل ما أود اإلصرار عليه هو أن هذه النواحي ال تشمل أي شيء يعادل توقع ما
يمكن أن يجعل الحياة أفضل للحيوان .وشيء ما يعادل التوقع سيكون مطلوباً بالفعل إذا تم استخدام طفرة ،دون اصطفاء،
لتفسير التطور .من المفيد أن ننظر إلى أبعد قليالً إلى المعاني التي تكون فيها الطفرة عشوائية والتي ال تكون عشوائية فيها.
المعنى األول الذي تكون فيه طفرة غير عشوائية هو التالي .تحدث الطفرات بسبب أحداث جسدية محددة؛ ال تحدث بشكل

"المطفرات" (الخطرة ألنها غالباً ما تسبب بدأ السرطانات) :األشعة السينية
عفوي فحسب .يتم تحفيزها بواسطة ما يسمى بـ ُ
المطفرة" .ثانياً ،ليست كل
واألشعة الكونية والمواد المشعة والمواد الكيميائية المختلفة وحتى الجينات األخرى المسماة "الجينات ُ
الجينات في أي نوع متساوية في احتمال تطفرها .كل موضع على الكروموسومات له معدل تطفر مميز .على سبيل المثال،
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فإن المعدل الذي تخلق به الطفرة جين داء هنتنغتو

(( )Huntington’s choreaداء شبيه برقاص القديس فيتوس)154

( ،)St Vitus’s Danceالذي يقتل الناس في السنوات المبكرة لمنتصف العمر ،يبلغ حوالي واحد من كل  .200,000يبلغ
معدل اإلصابة بـ "ال تصنع الغضروف"

( )bassetوكالب الداشهند
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(( )achondroplasiaمتالزمة القزم المألوفة ،وتتميز بها كالب الباسيت
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( ،)dachsundsوالتي تكون فيها الذراعين والساقين قصيرة للغاية بالنسبة للجسم) حوالي 10

المطفرات مثل األشعة السينية موجودة ،ترتفع
أضعاف تلك النسبة .يتم قياس هذه المعدالت في ظل الظروف العادية .إذا كانت ُ

جميع معدالت الطفرة الطبيعية .تُسمى بعض أجزاء الكروموسوم "نقاط ساخنة" وهي تحتوي على معدل دوران مرتفع للجينات،
وهو معدل تطفر عالي محلياً.
ثالثاً ،في كل موضع على الكروموسومات ،سواء كان نقطة ساخنة أم ال ،يمكن أن تكون الطفرات في اتجاهات معينة أكثر
احتماالً من الطفرات في االتجاه المعاكس .يؤدي هذا إلى ظهور الظاهرة المعروفة باسم "ضغط الطفرة" والتي يمكن أن تكون
153

هو مرض عقلي وراثي يشابه تدهور مرحلي للحالة العقلية ،بسبب موت خاليا في المخ.

154

أو رقاص سيدنهام أو الرقاص الثانوي (يشار إليه تاريخياً باسم رقاص القديس فيتوس) هو مرض يتميز بحركات سريعة غير متناسقة فجائية

155

أو الودانة أو الدحدحة أو عجز النمو الغضروفي أو نقص تعظم الكراديس هو مرض وراثي يصيب الهيكل العظمي ،حيث يكون هناك تعظم

تؤثر على الوجه والقدمين واليدين بشكل أساسي.
غضروفي باطني ناتج عن التقزم.
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نوع من عائلة كالب الصيد ،وتتميز بأرجل قصيرة.
ساللة من سالالت الكالب قصيرة األرجل وطويلة الجسم من عائلة الكالب.

لها عواقب تطورية .حتى إذا كان وعلى سبيل المثال ،هناك شكالن من جزيء الهيموغلوبين ،الشكل  1والشكل  ،2حيادين

بشكل انتقائي بمعنى أن كالهما جيد بنفس القدر في حمل األكسجين في الدم ،فمن الممكن أن تكون الطفرات من  1إلى 2

أكثر شيوعاً من الطفرات العكسية من  2إلى  .1في هذه الحالة ،يميل ضغط الطفرة إلى جعل الشكل  2أكثر شيوعاً من الشكل
 .1ويقال إن ضغط الطفرة يكون صفرياً في موضع كروموسومي معين ،إذا كان معدل الطفرة األمامية في ذلك المكان متوازناً

تماماً مع معدل الطفرة الخلفية.

يمكننا اآلن أن نرى ما إذا كانت مسألة ما طفرة عشوائية حقاً وليست مسألة تافهة .تعتمد إجابتها على ما نفهمه من معنى
كلمة عشوائي .إذا كنت تأخذ "طفرة عشوائية" لتعني أن الطفرات ال تتأثر باألحداث الخارجية ،فإن األشعة السينية تدحض الزعم
بأن الطفرة عشوائية .إذا كنت تعتقد أن "الطفرة العشوائية" تعني أن كل الجينات من المحتمل أن تطفر على قدم المساواة ،فإن

النقاط الساخنة تظهر أن الطفرة ليست عشوائية .إذا كنت تعتقد أن "الطفرة العشوائية" تعني أنه على أي حال ،يكون ضغط

الطفرة صفرياً ،فالطفرة مرة أخرى ليست عشوائية .فقط إذا قمت بتعريف "عشوائي" على أنه يعني "عدم وجود تحيز عام نحو

التحسين الجسدي" فإن الطفرة عشوائية حقاً .جميع أنواع عدم العشوائية الحقيقية التي اعتبرناها عاجزة عن تحريك التطور في

اتجاه التحسين التكيفي مقارنة بأي اتجاه آخر (وظيفياً) "عشوائية" .هناك نوع رابع من عدم العشوائية ،وهو صحيح أيضاً ولكنه
أقل وضوحاً .سيكون من الضروري قضاء بعض الوقت في هذا ألنه ال يزال يخلط فيه حتى بعض علماء األحياء الحديثة.

يوجد أشخاص لدى كلمة "عشوائي" بالنسبة لهم المعنى التالي ،وهو في رأيي معنى غريب إلى حد ما .أقتبس اثنين من

المعارضين للداروينية (بي .سوندرز وماي وان هو) ،على تصورهم لما يعتقده الداروينيون حول "الطفرة العشوائية"" :إن مفهوم

"ويعتقد بأن كل التغييرات
الداروينية الحديثة للتغير العشوائي يحمل معه المغالطة الرئيسية بأن كل شيء يمكن تصوره ،ممكن"ُ .
ممكنة ومحتملة بنفس الدرجة" (التفخيم من عندي) .بعيداً عن اإليمان بهذا االعتقاد ،ال أرى كيف ستبدأ في جعل مثل هذا
االعتقاد ذا معنى ! ما الذي يمكن أن يعني االعتقاد بأن "جميع" التغييرات محتملة بنفس الدرجة؟ كل التغييرات؟ من أجل
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يكون شيئين أو أكثر محتملين بنفس الدرجة ،من الضروري أن تكون هذه األشياء قابلة

للتعريف على أنها أحداث منفصلة .على سبيل المثال ،يمكننا أن نقول "الطرة والنقش محتملة بنفس الدرجة" ،ألن الطرة والنقش
حدثان منفصالن .لكن "كل التغييرات الممكنة" في جسم الحيوان ليست أحداثاً منفصلة من هذا النوع .خذ الحدثين المحتملين:
"ذيل بقرة بطول بوصة واحدة"؛ و"ذيل بقرة بطول بوصتين" .هل هذان الحدثان منفصالن ،وبالتالي "محتمالن بنفس الدرجة"؟ أم

أنها مجرد تنوعات كمية من نفس الحدث؟
من الواضح أنه قد تم تخيل نوع من الرسوم الكاريكاتورية لدارويني ما ،والذي يعتبر مفهومه عن العشوائية تطرفاً عبثياً ،إن
لم يكن بال معنى .استغرق األمر مني بعض الوقت لفهم هذه الرسوم الكاريكاتورية ،ألنها كانت غريبة عن طريقة تفكير
الداروينيين الذين أعرفهم .لكنني أعتقد أنني أفهمها اآلن وسأحاول شرحها ،حيث أعتقد أنها تساعدنا على فهم ما يكمن وراء
الكثير من المعارضة المزعومة للداروينية.
التنوع واالصطفاء يعمالن معاً إلنتاج التطور .يقول الدارويني إن التنوع عشوائي بمعنى أنه غير موجه نحو التحسين ،وأن

الميل نحو التحسين في التطور يأتي من االصطفاء .يمكننا أن نتخيل نوعاً من سلسلة من العقائد التطورية ،مع وجود الداروينية
في طرف ما والتطفرية في الطرف األخر .يعتقد التطفري المتطرف أن االصطفاء ال يلعب أي دور في التطور .يتم تحديد

اتجاه التطور من خالل اتجاه الطفرات التي يتم تقديمها .على سبيل المثال ،لنفترض أننا نأخذ تضخم جحم الدماغ البشري الذي
حدث خالل ماليين السنوات ا لقليلة الماضية من تطورنا .يقول الدارويني أن التنوع الذي تم تقديمه عن طريق الطفرة لالصطفاء

شمل بعض األفراد ذوي العقول األصغر وبعض األفراد ذوي العقول األكبر؛ االصطفاء يفضل األخير .يقول التطفري أنه كان
هناك تحيز لصالح أدمغة أكبر في التنوع الذي عرضته الطفرة؛ لم يكن هناك اصطفاء (أو ال حاجة لالصطفاء) بعد تقديم
التنوع؛ أصبحت العقول أكبر ألن التغيير التحولي كان متحي اًز في اتجاه العقول األكبر .لتلخيص النقطة :في التطور ،كان
هناك تحيز لصالح العقول األكبر؛ كان يمكن أن يأتي هذا التحيز من االصطفاء وحده (وجهة النظر الداروينية) أو من الطفرة

وحدها (وجهة النظر التطفرية)؛ يمكننا أن نتخيل سلسلة متصلة بين هاتين الوجهتين ،تقريباً نوع من المفاضلة بين المصدرين
المحتملين للتحيز التطوري .ستكون وجهة النظر الوسطى أن هناك بعض التحيز في الطفرات نحو تضخم حجم المخ ،وأن
االصطفاء زاد من التحيز في التعداد السكاني الذي بقي على قيد الحياة.

يأتي عنصر الرسوم الكاريكاتورية في تصوير ما يعنيه الدارويني عندما يقول إنه ال يوجد أي تحيز في التنوع الطفري الذي

يتم تقديمه لالصطفاء .بالنسبة لي ،كدارويني حقيقي ،فهذا يعني فقط أن الطفرة ليست منحازة بشكل منهجي في اتجاه التحسين
التكيفي .لكن بالنسبة إلى الرسوم الكاريكاتورية للدارويني األكبر من الحقيقة ،فإن هذا يعني أن جميع التغييرات التي يمكن
تصورها "محتملة بدرجة متساوية" .إذا وضعنا جانبا االستحالة المنطقية لهذا االعتقاد ،كما الحظنا بالفعلُ ،يعتقد أن الرسوم
الكاريكاتورية لدارويني يعتقد بأن الجسد طين لدن ألبعد الحدود ،وعلى استعداد لتشكيله عن طريق االصطفاء القوي إلى أي

شكل قد يفضله هذا االصطفاء .من المهم أن نفهم الفرق بين داروينية الحياة الواقعية والداروينية الكاريكاتورية .سنقوم بذلك

بإطار مثال معين ،هو الفرق بين تقنيات طيران الخفافيش والمالئكة.

يتم تصوير المالئكة دائماً على أنها تمتلك أجنحة تخرج من ظهورها ،تاركة أذرعها غير مثقلة بالريش .الخفافيش من ناحية

أخرى ،إلى جانب الطيور وديناصور البتيروداكتيلوس ،ليست لها أذرع مستقلة .أصبحت أذرع أسالفهم مدمجة في األجنحة ،وال

يمكن استخدامها ،أو يمكن استخدامها بشكل أخرق للغاية ،ألغراض أخرى مثل التقاط الطعام .سنستمع اآلن إلى محادثة بين
شخص من الداروينيين الواقعيين وصورة كاريكاتورية متطرفة لدارويني.

الواقعي.

أتساءل لماذا لم تطور الخفافيش أجنحة مثل المالئكة .يخال لي أنه يمكنهم االستفادة من زوج من األذرع الحرة.

تستخدم الفئران أذرعها طوال الوقت اللتقاط الطعام وقضمه ،وتبدو الخفافيش خرقاء بشكل رهيب على األرض دون

ذراعين .أفترض أن إحدى اإلجابات قد تكون أن الطفرة لم توفر التغيير الالزم .لم يكن هناك أبداً أي خفافيش أسالف
طافرة ،والتي تخرج براعم األجنحة لديها من منتصف ظهورها.

الكاريكاتوري.

هراء .االصطفاء هو كل شيء .إذا لم يكن لدى الخفافيش أجنحة مثل المالئكة ،فهذا قد يعني فقط أن االصطفاء لم

يفضل أجنحة مثل أجنحة المالئكة .من المؤكد أنه كان هناك خفافيش لديها براعم أجنحة تخرج من منتصف ظهورها،

لكن االصطفاء لم يفضلها.

الواقعي.

حسناً ،أنا موافق تماماً على أن االصطفاء ربما لم يفضلهم إذا حصل أن تلك األجنحة قد تبرعمت من هناك .أحد
األسباب هو أن ذلك من شأنه أن يزيد من وزن الحيوان كله ،والوزن الزائد هو ترف ال تستطيع أي طائرة تحمله.

ولكن بالتأكيد ال تعتقد أنه ،أياً كان ما قد فضله االصطفاء من حيث المبدأ ،فإن الطفرة سوف تأتي دائماً بالتغيير
الضروري؟

الكاريكاتوري.

بالتأكيد أعتقد بذلك .االصطفاء هو كل شيء .الطفرة عشوائية

الواقعي.

حسناً ،نعم الطفرة عشوائية ،ولكن هذا يعني فقط أنه ال يمكنها رؤية المستقبل والتخطيط لما سيكون جيداً للحيوان .هذا
ال يعني أن أي شيء على اإلطالق ممكن .لماذا تعتقد أنه ال يوجد أي حيوان ينفث النار من أنفه مثل التنين ،على

سبيل المثال؟ ألن يكون ذلك مفيداً في القبض على فريسة وطهيها؟

الكاريكاتوري.

هذا سهل .االصطفاء هو كل شيء .الحيوانات ال تنفث النار ،ألنها لن تكسب أي شيء من ذلك .الطفرات التي
تنفس النار ُقضي عليها من قبل االصطفاء الطبيعي ،ربما ألن صنع النار كان مكلفاً جداً من حيث الطاقة.

الواقعي.

ال أعتقد أنه كان هناك أبداً أي طفرات تنفث النار .وإذا كان هناك بالفعل ،من المفترض أن يكونوا في خطر شديد

الكاريكاتوري.

هراء .إذا كانت هذه هي المشكلة الوحيدة ،فإن االصطفاء كان سيفضل تطور فتحات أنفس مبطنة باألسبستوس

الواقعي.

ال أعتقد أنه كان هناك أبداً أي طفرات أنتجت فتحات أنف ُمبطنة باألسبستوس .ال أعتقد أن الحيوانات الطافرة قادرة
على أن تفرز األسبستوس ،أكثر مما أعتقد بقدرة األبقار الطافرة على القفز فوق القمر.

الكاريكاتوري.

أي بقرة طافرة تقفز فوق القمر سوف يتم التخلص منها على الفور عن طريق االصطفاء الطبيعي .ال يوجد أي

الواقعي.

أنا مندهش ألنك ال تفترض وجود أبقار طافرة مزودة وراثياً ببذالت فضائية وأقنعة أوكسجين.

من أن يحرقوا أنفسهم!
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(.)asbestos

أوكسجين هناك كما تعلم.

نقطة جيدة! حسناً ،أعتقد أن التفسير الحقيقي يجب أن يكون أن أبقار لن تستفيد شيئاً من القفز فوق القمر .ويجب أال

الكاريكاتوري.

ننسى تكلفة الطاقة للوصول إلى سرعة الخروج من الجاذبية.

الواقعي.

هذا سخيف.

الكاريكاتوري.

من الواضح أنك لست داروينياً حقيقياً .ما أنت ،هل أنت عضو سري من التطفرين االنحرافيين؟

الواقعي.

إذا كنت تظن ذلك ،فيجب أن تقابل تطفرياً حقيقاً.

التطفري.

هل هذا نقاش دارويني داخلي ،أم يمكن ألي شخص االنضمام إليه؟ المشكلة مع كل واحد منكما هو أنكما تعطيان

الكثير من األهمية لالصطفاء .كل ما يمكن أن يقوم به هذا االصطفاء هو التخلص من التشوهات والشذوذات

بناء حقاً .بالعودة إلى تطور أجنحة الخفافيش .ما حدث حقاً هو أنه في مجموعة
الجسيمة .ال يمكن أن ينتج تطو اًر ً
قديمة من الحيوانات التي تعيش في األرض ،بدأت الطفرات في الظهور بأصابع ممدودة وشبكات من الجلد .مع

مرور األجيال ،أصبحت هذه الطفرات أكثر وأكثر توات اًر حتى ،في نهاية المطاف ،كان لجميع أفراد التعداد السكاني

أجنحة .ال عالقة لألمر باالصطفاء .كان هناك فقط هذا االتجاه المدمج في دستور الخفافيش األسالف لتطوير
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الفِت ِ
ِي ،وهو مجموعة معادن من زمرة التريموليت تتألف من ألياف
الح ِرير ُّ
الص ْخر ُّ
يل أو َّ
ير َّ
ِي أو َح َج ُر َ
الص ْخ ُر َ
الح ِر ُ
أو األسبست أو األميانت أو َ
ويستخدم في
يتم استخراجها من مناجم خاصة ،وهي مواد غير عضوية تحتوي على العديد من المعادن الطبيعية التي يدخل في تركيبها أمالح السيليكات ٌ

صناعة المنازل والعوازل واألبواب المقاومة للحرق.

األجنحة.

الواقعي والكاريكاتوري (سوي ًة).

روحانية بحتة! عد إلى القرن التاسع عشر حيث تنتمي.

آمل أال أكون متغطرساً عندما أعتبر أن تعاطف القارئ ليس مع التطفري وال مع الدارويني الكاريكاتوري .أفترض أن القارئ
يتفق مع الدارويني الواقعي ،كما أفعل انا بالطبع .الدارويني الكاريكاتوري غير موجود حقاً .لسوء الحظ ،يعتقد بعض الناس أنه

موجود ،ويعتقدون أنهم يختلفون مع الداروينية نفسها ألنهم يختلفون معه .هناك مدرسة لعلماء األحياء الذين اعتادوا على قول
شيء مثل التالي .المشكلة في الداروينية هي أنها تهمل القيود التي يفرضها علم األجنة .يعتقد الداروينيون (هنا يظهر الرسم
الكاريكاتوري) أنه إذا كان االصطفاء سيحقق بعض التغيير التطوري الذي يمكن تصوره ،فسيصبح التنوع الطفري الالزم متاحاً.
التغيير التطفري في أي اتجاه مرجح بنفس الدرجة :يوفر االصطفاء التحيز الوحيد.
ولكن أي دارويني واقعي يقر بأنه على الرغم من أن أي جين على أي كروموسوم قد يطفر في أي وقت ،فإن عواقب الطفرة

شككت في ذلك أبداً (أنا لم أفعل ذلك) ،لكانت شكوكي قد تم
على األجسام محدودة بشدة بسبب عمليات علم األجنة .إذا
ُ
تبديدها من خالل عمليات المحاكاة الحاسوبية الخاصة بي .ال يمكنك مجرد افتراض طفرة "من أجل" نشوء أجنحة في منتصف
الظهر .ال يمكن أن تتطور األجنحة أو أي شيء آخر إال إذا سمحت لها عملية النمو بذلك .ال شيء "ينشاً" بشكل سحري.
يجب أن يكون مصنوع من ع مليات النمو الجنينية .هناك أقلية فقط من األشياء التي يمكن تصورها والتي يمكن أن تتطور في
الواقع عن طريق الوضع الراهن لعمليات النمو الموجودة حالياً .بسبب طريقة تطور الذراعين ،يمكن للطفرات أن تزيد من طول
األصابع وتتسبب في نمو شبكات الجلد بينهم .ولكن قد ال يكون هناك أي شيء في جنينيات الظهر يفسح المجال "لنشوء"
أجنحة المالئكة .يمكن أن تطفر الجينات حتى تصبح وجوهها زرقاء اللون ،ولكن لن ُينشأ أي من الثدييات أجنحة مثل المالئكة
ما لم تكن العمليات الجنينية للثدييات عرضة لهذا النوع من التغيير.
اآلن طالما أننا ال نعرف كل خصوصيات وعموميات كيفية نمو األجنة ،هناك مجال للخالف حول مدى احتمال حدوث
طفرات متخيلة معينة أو عدم وجودها على اإلطالق .قد يتضح على سبيل المثال ،أنه ال يوجد شيء في أجنة في الثدييات

يمنع أجنحة المالئكة ،وأن الدارويني الكاريكاتوري كان على صواب ،في هذه الحالة بالذات ،باإلشارة إلى أن براعم جناح
المالك نشأت ولكنها لم تكن مفضلة باالصطفاء .أو قد يتضح أننا عندما نعرف المزيد عن علم األجنة ،سنرى أن أجنحة
المالك كانت دائماً غير مبتدئة ،وبالتالي فإن االصطفاء لم يكن له فرصة ليفضلهم أبداً .هناك احتمال ثالث ،يجب أن ندرجه

يفضلها أبداً حتى لو كانت
من أجل الشمولية ،وهو أن علم األجنة لم يسمح أبداً بإمكانية وجود أجنحة مالك وأن االصطفاء لم ّ
موجودة .ولكن ما يجب اإلصرار عليه هو أننا ال نستطيع أن نتجاهل القيود المفروضة على التطور التي يفرضها علم األجنة.
سيوافق جميع الداروينيين الجديين على هذا ،لكن بعض الناس يصورون الداروينيين على أنهم ينكرونه .اتضح أن األشخاص
الذين يثيرون الكثير من الضجيج حول "قيود النمو" كقوة معادية للداروينية يخلطون بين الداروينية وكاريكاتير الداروينية الذي

سخر منه أعاله.
بدأ كل هذا بمناقشة حول ما هو المقصود عندما نقول إن الطفرة "عشوائية" .لقد أدرجت ثالثة نواحي ال تكون فيها الطفرة

عشوائية :فهي ناتجة عن األشعة السينية ،إلخ.؛ تختلف معدالت الطفرة بالنسبة للجينات المختلفة؛ ومعدالت طفرة إلى األمام ال

يجب أن تساوي معدالت طفرة إلى الوراء .إلى هذا ،أضفنا اآلن الناحية الرابعة التي ال تكون فيها الطفرة عشوائية .الطفرة غير

عشوائية ،بمعنى أنها ال تستطيع إال إجراء تغييرات على العمليات الموجودة بالفعل للنمو الجنيني .ال يمكنها أن تستحضر من
ال شيء ،أي تغيير يمكن تصوره قد يفضله االصطفاء .إن التنوع المتاح لالصطفاء مقيد بعمليات علم األجنة ،كما هي موجودة

بالفعل.
هناك ناحية خامسة قد تكون فيها الطفرة غير عشوائية .يمكننا أن نتخيل (فقط) شكالً من أشكال الطفرة التي كانت منحازة

بشكل منهجي في اتجاه تحسين تكيف الحيوان مع حياته .ولكن على الرغم من أننا يمكن أن نتخيل ذلك ،لم يقترب أحد من
يصر الدارويني
اقتراح أي وسيلة يمكن أن يتحقق بها هذا التحيز .في هذه الناحية الخامسة فقط ،ناحية نظرية "التطفر"،
ّ
الواقعي على أن الطفرة عشوائية .ال تنحاز الطفرة بشكل منهجي في اتجاه التحسين التكيفي ،وال توجد آلية معروفة (لتفسير
النقطة بشكل معتدل) يمكن أن توجه الطفرة في اتجاهات غير عشوائية بهذا المعنى الخامس .الطفرة عشوائية فيما يتعلق
باألفضلية التكيفية ،على الرغم من أنها غير عشوائية في جميع أنواع الجوانب األخرى .إنه االصطفاء ،واالصطفاء فحسب،
الذي يوجه التطور في اتجاهات غير عشوائية فيما يتعلق باألفضلية .التطفرية ليست خاطئة فحسب في الواقع .لم يكن من

الممكن أن تكون على حق .إنها ليست ،من حيث المبدأ ،قادرة على تفسير تطور التحسن .تنتمي التطفرية إلى مجموعة
الالماركية نفسها ،أي أنها ليست كمنافس غير موافق عليه للداروينية ،ولكن ليست كمنافس على اإلطالق.
وينطبق الشيء نفسه على منافسي المزعوم التالي لالصطفاء الدارويني ،الذي دافع عنه عالم الوراثة في كامبريدج غابرييل
دوفر تحت االسم الغريب "المحرك الجزيئي" (بما أن كل شيء مصنوع من جزيئات ،فليس من الواضح لماذا تستحق عملية

دوفر االفتراضية اسم محرك جزيئي أكثر من أي عملية تطورية أخرى؛ إنه يذكرني برجل كنت أعرفه والذي اشتكى من معدة

معدية ،وحل األشياء باستخدام دماغه العقلي) .ال يطرح موتو كيمو ار وغيره من مؤيدي النظرية الحيادية للتطور ،كما رأينا ،أي

ادعاءات زائفة لنظريتهم .ليس لديهم أوهام حول كون االنجراف العشوائي منافساً لالصطفاء الطبيعي كتفسير للتطور التكيفي.
يدركون أن االصطفاء الطبيعي فقط هو ا لذي يمكن أن يدفع التطور في اتجاهات التكيف .ادعائهم هو ببساطة أن الكثير من
التغيير التطوري (كما يرى عالم الوراثة الجزيئي التغيير التطوري) غير قابل للتكيف .ال يقدم دوفر مثل هذه االدعاءات

المتواضعة لنظريته .إنه يعتقد أنه يستطيع شرح كل التطور دون اصطفاء طبيعي ،على الرغم من أنه يعترف بسخاء بأنه قد

يكون هناك بعض الحقيقة في االصطفاء الطبيعي أيضاً!

خالل هذا الكتاب ،كان ملجؤنا األول عند النظر في مثل هذه األمور هو مثال العين ،على الرغم من أنه كان بالطبع ،مجرد

ممثل لمجموعة كبيرة من األعضاء المعقدة للغاية والمصممة بشكل جيد لتكون قد أتت عن طريق الصدفة .لقد ناقشت م ار اًر

وتك ار اًر أن االصطفاء الطبيعي فقط يقترب من تقديم تفسير معقول للعين البشرية واألعضاء المماثلة ذات الكمال الشديد
والتعقيد .لحسن الحظ ،قد ارتقى دوفر بوضوح إلى مستوى التحدي ،وقدم شرحه الخاص لتطور العين .يقول ،افترض أن هناك
حاجة إلى  1000خطوة من التطور لتطوير العين من ال شيء .هذا يعني أن هناك حاجة إلى سلسلة من  1000تغيير وراثي
لتحويل البقعة العارية من الجلد إلى عين .هذا يبدو لي أنه افتراض مقبول في سبيل النقاش .في إطار أرض البيومورف ،هذا

يعني أن الحيوان ذو الجلد العاري مكان العين هو بعيد  1000خطوة وراثية عن الحيوان ذو العين.

اآلن ،كيف نأخذ بعين االعتبار حقيقة أنه تم فقط اتخاذ المجموعة الصحيحة من  1000خطوة لتؤدي إلى العين كما
نعرفها؟ تفسير االصطفاء الطبيعي معروف جيداً .بتقليلها إلى أبسط أشكالها ،في كل خطوة من الخطوات الـ  ،1000عرضت
الطفرة عدداً من البدائل ،تم تفضيل واحد منها فقط ألنه ساعد على البقاء .تمثل خطوات التطور الـ  ،1000ألف نقطة اختيار

متتالية ،وفي كل منها أدت معظم البدائل إلى الموت .التعقيد التكيفي للعين الحديثة هو المنتج النهائي لـ " 1000خيار" ناجح
من الالوعي .وقد اتبعت األنواع مسا اًر معيناً عبر متاهة جميع االحتماالت .كان هناك  1000نقطة تفرع على طول الطريق،
وفي كل واحدة كان الناجون هم الذين أحدثوا تحوالً أدى إلى تحسين البصر .أطراف الطريق مليئة بجثث حاالت الفشل التي
اتخذت االنقالب الخاطئ في كل نقطة من نقاط االختيار المتعاقبة البالغ عددها  1000نقطة .إن العين التي نعرفها هي

المنتج النهائي لسلسلة من " 1000اختيار" اصطفائي ناجح.
كان ذلك (بإحدى طرق التعبير) تفسير االصطفاء الطبيعي لتطور العين في  1000خطوة .اآلن ،ماذا عن تفسير دوفر؟

بشكل أساسي ،يجادل بأنه لم يكن من المهم تحديد الخيار الذي اتخذته الساللة في كل خطوة :فقد وجد بأثر رجعي استخداماً
للعضو الذي نتج عنه .كل خطوة اتخذتها الساللة ،وفقاً له ،كانت خطوة عشوائية .في الخطوة  1على سبيل المثال ،تنتشر

طفرة عشوائية عبر النوع .نظ اًر ألن الخاصية المطورة حديثاً كانت عشوائية وظيفياً ،فهي لم تساعد على بقاء الحيوانات .لذا فقد
بحث النوع في العالم عن مكان جديد أو طريقة جديدة للحياة يمكنهم من خاللها استخدام هذه الميزة العشوائية الجديدة التي

ُفرضت على أجسادهم .بعد العثور على قطعة من البيئة تناسب الجزء العشوائي من أجسادهم ،عاشوا هناك لفترة من الوقت،
حتى نشأت طفرة عشوائية جديدة وانتشرت عبر النوع .اآلن كان على النوع أن يجوب العالم بحثاً عن مكان جديد أو طريقة
جديدة للحياة حيث يمكنهم العيش مع الشيء العشوائي الجديد .عندما وجدوا ذلك ،اكتملت الخطوة  .2واآلن ،انتشرت الطفرة

العشوائية من الخطوة  3عبر النوع ،وهكذا دواليك لـ  1000خطوة ،وفي النهاية تشكلت العين كما نعرفها .يشير دوفر إلى أن
العين البشرية تستخدم ما نسميه الضوء "المرئي" بدالً من األشعة تحت الحمراء .لكن لو كانت العمليات العشوائية قد فرضت

علينا عيناً حساسة لألشعة تحت الحمراء ،لكنا بال شك قد حققنا أقصى استفادة منها ،ووجدنا طريقة للحياة تستغل األشعة تحت
الحمراء بالكامل.

للوهلة األولى ،هذه الفكرة لها بعض المعقولية المغرية ،ولكن فقط لوهلة أولى وجيزة للغاية .إن اإلغراء يأتي من الطريقة
المتناسقة بدقة التي يتم بها قلب االصطفاء الطبيعي رأساً على عقب .االصطفاء الطبيعي في أبسط أشكاله ،يفترض أن البيئة
مفروضة على األنواع ،وأن تلك المتغيرات الوراثية األفضل مالءمة لتلك البيئة الباقية .إن البيئة مفروضة ،وتتطور األنواع
لتناسب ذلك .نظرية دوفر تقلب هذا رأساً على عقب .إن طبيعة األنواع هي التي يتم "فرضها" ،في هذه الحالة بسبب تقلبات
الطفرة ،وغيرها من القوى الوراثية الداخلية التي لديه اهتمام خاص بها .ثم يحدد موقع هذا العضو في مجموعة من جميع
البيئات التي تناسب طبيعتها المفروضة.
لكن إغراء التناسق سطحي بالفعل .تظهر وقوقة فكرة دوفر العجيبة الغامضة بكل مجدها في اللحظة التي نبدأ فيها بالتفكير

ضمن إطار األرقام .جوهر مخططه هو أنه في كل خطوة من الخطوات الـ  ،1000ال تهم الطريقة التي تحول بها النوع .كان
كل ابتكار جديد توصل إليه النوع عشوائياً وظيفياً ،ثم وجد النوع بيئة مالئمة له .إن المعنى الضمني هو أن هذا النوع قد وجد

بيئة مناسبة ،بغض النظر عن الفرع الذي اتخذته في كل تفرع في الطريق .اآلن فقط فكر في عدد البيئات الممكنة التي يتيحها
لنا هذا االفتراض .كان هناك  1000نقطة تفرع .إذا كانت كل نقطة فرعية مجرد تشعب (على عكس تفرع ثالثي أو تفرع في

 18اتجاهاً ،كافتراض محافظ) ،فإن إجمالي عدد البيئات الصالحة للعيش التي يجب أن توجد ،من حيث المبدأ ،من أجل
السماح لمخطط دوفر بالعمل ،هو  2مرفوعاً إلى األُس ( 1000الفرع األول يعطي مسارين ،ثم كل من هذه الفروع إلى قسمين،

مكوناً أربعة ككل؛ ثم كل من هذه الفروع يعطي 8؛ ثم  ... ،64 ،32 ،16وصوالً إلى
بعده  301صف اًر .إنه أكبر بكثير من إجمالي عدد الذرات في الكون بأكمله.

1000

 .)2يمكن كتابة هذا الرقم كرقم واحد

ال يمكن لمنافس دوفر المزعوم لالصطفاء الطبيعي أن ينجح أبداً ،ليس فقط في غضون مليون عام ولكن أيضاً لن ينجح
أبداً في غضون مليون ضعف من عمر الكون ،ولن يحدث أبداً في مليون من األكوان التي يدوم كل منها مليون ضعف مرة
أخرى .الحظ أن هذا االستنتاج ال يتأثر بشكل ملموس إذا قمنا بتغيير االفتراض األولي لشركة دوفر بأنه ستكون هناك حاجة

إلى  1000خطوة للوصول إلى العين .إذا قمنا بتخفيضه إلى  100خطوة فقط ،وهو ما قد يكون على االرجح تقديرياً أقل من
الواقع ،فإننا ال نزال نستنتج أن مجموعة البيئات الصالحة للعيش التي يجب أن تنتظر في األجنحة ،كما كانت ،للتعامل مع
الخطوات العشوائية التي قد تتخذها الساللة ،ستكون أكثر من مليون مليون مليون مليون مليون .هذا رقم أقل من الرقم السابق،

لكنه ال يزال يعني أن الغالبية العظمى من "بيئات" دوفر التي تنتظر في األجنحة يجب أن تتكون كل واحدة منها من أقل من
ذرة واحدة.
تجدر اإلشارة إلى أن نظرية االصطفاء الطبيعي ليست عرضة لتدمير متماثل من خالل نسخة من "حجة األعداد الكبيرة".
في الفصل الثالث ،فكرنا في جميع الحيوانات الحقيقية وتلك التي يمكن تصورها بأنها تجلس في فضاء فائق كبير .نحن نفعل
شيئاً مشابهاً هنا ،ولكننا نقوم بتبسيطه من خالل اعتبار النقاط الفرعية التطورية فروعاً ثنائية االتجاه بدالً من فروع ذات 18
اتجاهاً .لذلك فإن مجموعة جميع الحيوانات الممكنة التي ربما تكون قد تطورت في  1000خطوة تطورية تطفو على شجرة

عمالقة ،تتفرع وتتفرع بحيث يكون العدد اإلجمالي لألغصان النهائية واحداً متبوعاً بـ  301صف اًر .يمكن تمثيل أي تاريخ
تطوري فعلي كمسار معين من خالل هذه الشجرة االفتراضية .من بين جميع المسارات التطورية التي يمكن تصورها ،لم يحدث
سوى أقلية منها بالفعل على اإلطالق .يمكننا أن نفكر في معظم "شجرة جميع الحيوانات الممكنة" هذه على أنها مخبأة في
ظالم عدم الوجود .هنا وهناك ،يتم إضاءة بعض المسارات عبر الشجرة المظلمة .هذه هي المسارات التطورية التي حدثت
بالفعل ،وعلى الرغم من أن هناك العديد من هذه الفروع المضيئة ،فهي ال تزال أقلية ال متناهية من مجموعة جميع الفروع.
االصطفاء الطبيعي هو عملية قادرة على شق طريقها عبر شجرة جميع الحيوانات التي يمكن تصورها ،وإيجاد تلك األقلية من

المسارات الصالحة للحياة .ال يمكن مهاجمة نظرية االصطفاء الطبيعي بنوع من حجة األعداد الكبيرة التي هاجمت بها نظرية
دوفر ،ألنه وفي جوهر نظرية االصطفاء الطبيعي هي أنها تقطع باستمرار معظم فروع الشجرة .هذا هو بالضبط ما يفعله
االصطفاء الطبيعي .إنه يقطع طريقه ،خطوة بخطوة ،عبر شجرة جميع الحيوانات التي يمكن تصورها ،ويتجنب الغالبية العظمى

غير المحدودة تقريباً من الفروع المعتمة  -الحيوانات ذات العيون في باطن أقدامها ،إلخ - .التي تلتزم نظرية دوفر ،بسبب
طبيعة منطقها المقلوب الغريب ،باإلقرار بها.

لقد تعاملنا مع جميع البدائل المزعومة لنظرية االصطفاء الطبيعي باستثناء األقدم .هذه هي النظرية القائلة بأن الحياة قد تم

خلقها ،أو تم التخطيط بعبقرية لتطورها ،من قبل مصمم واع .من الواضح أنه سيكون من السهل بشكل غير عادل هدم نسخة

معينة من هذه النظرية (أو قد تكون اثنين) كتلك المنصوص عليها في سفر التكوين .طورت جميع الشعوب تقريباً أسطورة
الخلق الخاصة بها ،وقصة سفر التكوين هي فقط القصة التي تم تبنيها من قبل قبيلة واحدة من رعاة الشرق األوسط .ليس لها
مكانة خاصة أكثر من اعتقاد قبيلة غرب أفريقية معينة أن العالم قد ُخلق من براز النمل .تشترك جميع هذه األساطير في أنها
تعتمد على النوايا المتعمدة لنوع من الكائنات الخارقة للطبيعة.

للوهلة األولى ،يوجد تمييز مهم بين ما يمكن تسميته "الخلق اآلني" و"التطور الموجه" .لقد تخلى الالهوتيون الحديثون الذين
لديهم أي درجة من الثقافة عن اإليمان بالخلق اآلني .أصبح الدليل على وجود نوع من التطور ساحقاً جداً .لكن العديد من
الالهوتيين الذين يطلقون على أنفسهم أنصار التطور ،على سبيل المثال أسقف برمنغهام المقتَ ِ
بس في الفصل الثاني ،يقومون
ُ

بتهريب هللا من الباب الخلفي :فهم يسمحون له بنوع من الدور اإلشرافي على المسار الذي سلكه التطور ،إما التأثير على

اللحظات الرئيسية في التاريخ التطوري (خاص ًة ،التاريخ التطوري البشري) ،أو حتى التدخل بشكل أكثر شمولية في األحداث

اليومية التي تتجمع لتعادل التغيير التطوري.

دائما على أن تدخالته تحاكي عن كثب ما يمكن توقعه
ال يمكننا دحض معتقدات كهذه ،خاص ًة إذا افترضنا أن هللا حرص ً
من التطور عن طريق االصطفاء الطبيعي .كل ما يمكننا قوله عن هذه المعتقدات هو أوالً ،أنها ال لزوم لها ،وثانياً ،أنها

تفترض وجود الشيء الرئيسي الذي نريد تفسيره  ،وهو التعقيد المنظم .الشيء الوحيد الذي يجعل التطور نظرية أنيقة بهذه الدرجة
هو أنها تفسر كيف يمكن أن ينشأ التعقيد المنظم من البساطة البدائية.

إذا أردنا أن نفترض إلهاً قاد اًر على هندسة كل التعقيد المنظم في العالم ،سواء بشكل فوري أو عن طريق توجيه التطور،
فهذا اإلله يجب أن يكون بالفعل معقداً إلى حد كبير في المقام األول .المؤمن بنظرية الخلق ،سواء أكان قارئاً ساذجاً للكتاب

المقدس أو أسقفاً متعلماً ،يفترض بكل بساطة وجوداً قائماً بالفعل من الذكاء والتعقيد الهائلين .إذا كنا سنسمح ألنفسنا بترف
افتراض التعقيد المنظم دون تقديم تفسير ،فقد نقوم بعمله ونفترض ببساطة وجود الحياة كما نعرفها! باختصار ،إن الخليقة

اإللهية ،سواء كانت فورية أو في شكل تطور موجه ،تنضم إلى قائمة النظريات األخرى التي بحثناها في هذا الفصل .جميعها

تعطي مظه اًر سطحياً لكونها بدائل للداروينية ،التي يمكن اختبار مزاياها من خالل التماس األدلة .كل ذلك يتحول عن كثب،

إلى أن ال يكونوا منافسين للداروينية على اإلطالق .إن نظرية التطور عن طريق االصطفاء الطبيعي التراكمي هي النظرية

الوحيدة التي نعرفها والقادرة من حيث المبدأ على شرح وجود التعقيد المنظم .حتى لو لم يكن الدليل مؤيداً لذلك ،فستظل أفضل

نظرية متاحة! في الواقع األدلة تؤيد ذلك .لكن هذه قصة أخرى.

دعونا نسمع ختام األمر برمته .جوهر الحياة هو االحتمالية اإلحصائية على نطاق هائل .كل ما هو التفسير للحياة لذلك ،ال

يمكن أن يكون حظاً .يجب أن يجسد التفسير الحقيقي لوجود الحياة نقيض الحظ ذاته .نقيض الحظ هو البقاء غير العشوائي،

المفهوم بشكل صحيح .البقاء غير العشوائي ،الذي ُيفهم على نحو غير صحيح ،ليس نقيض الحظ ،إنه الحظ بحد ذاته .هناك
سلسلة متصلة تربط بين هذين الطرفين ،وهي سلسلة متصلة من االصطفاء أحادي الخطوة إلى االصطفاء التراكمي .االصطفاء
أحادي الخطوة هو مجرد وسيلة أخرى لقول حظ محض .هذا هو ما أعنيه بالبقاء غير العشوائي المفهوم بشكل غير صحيح.

االصطفاء التراكمي  ،بالدرجات البطيئة والتدريجية ،هو التفسير ،وهو التفسير العملي الوحيد الذي تم اقتراحه على اإلطالق،
لوجود تصميم معقد للحياة.

سيطرت فكرة الحظ على الكتاب بأكمله ،بسبب االحتماالت البعيدة الفلكية ضد النشوء التلقائي للنظام والتعقيد والتصميم
الواضح .لقد بحثنا عن طريقة لترويض الحظ ،ومنعه من إظهار أنيابه" .حظ غير مرغوب فيه" ،حظ محض ،عاري ،يعني أن
التصميم المنظم ينبثق من الوجود في قفزة واحدة .سيكون حظاً غير مروض إذا لم تكن هناك عين ،وبعد ذلك ،فجأة ،في طرفة

عين من جيل ،ظهرت عين ،مصممة بشكل كامل ومثالي ومكتمل .هذا ممكن ،لكن االحتماالت ضده ستبقينا مشغولين بالكتابة

حتى نهاية الزمن .وينطبق الشيء نفسه على االحتماالت ضد الوجود التلقائي ألي كائنات مصممة بشكل كامل ومثالي

ومكتمل ،بما في ذلك  -ال أرى أي طريقة لتجنب هذه النتيجة  -اآللهة.

إن "ترويض" الحظ يعني تقسيم األشياء غير المحتملة إلى مكونات صغيرة غير محتملة مرتبة في سلسلة .بغض النظر عن

مدى احتمالية أن تكون عالمة  Xقد نشأت من عالمة  Yفي خطوة واحدة ،فمن الممكن دائماً أن نتصور سلسلة من الوسطاء
الوسيطة المتدرجة الالنهائية بينهما .على الرغم من احتمال حدوث تغيير واسع النطاق ،إال أن التغييرات األصغر تكون أقل من
عدم احتماليتها .وبشرط أن نفترض سلسلة كبيرة بما فيه الكفاية من الوسطاء ذو الدرجات الرفيعة بما فيه الكفاية ،سنكون

قادرين على استخالص أي شيء من أي شيء آخر ،دون التذرع باالحتماالت الفلكية .ال ُيسمح لنا بالقيام بذلك إال إذا كان
هناك وقت كاف ليتسع جميع الوسطاء فيها .وأيضاً فقط إذا كانت هناك آلية لتوجيه كل خطوة في اتجاه معين ،وإال فإن تسلسل
الخطوات سوف ينطلق في مسيرة عشوائية ال نهاية لها.

العاَلم الدارويني بأن هذين الشرطين قد استوفيا ،وأن االصطفاء الطبيعي البطيء التدريجي والتراكمي هو
إنها وجهة نظر َ
التفسير النهائي لوجودنا .إذا كانت هناك إصدارات من نظرية التطور التي تمنع التدرج البطيء ،وتنكر الدور الرئيسي

لالصطفاء الطبيعي ،فقد تكون صحيحة في حاالت معينة .لكنها ال يمكن أن تكون الحقيقة كاملة ،ألنها تنكر جوهر نظرية
التطور ،والتي تمنحها القدرة على حل االحتماالت الفلكية وتفسير األعاجيب التي تبدو ظاهرياً كمعجزات.

ملحق ()1991

برامج الحاسوب و"تطور التطورية (قابلية التطور)"
برنامج بيومورفات الحاسوب الذي وصفته في الفصل الثالث متوفر اآلن على حواسيب ماكتنوش من شركة آبل ،وأر إم
نمبوس
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(( ،)IBMانظر إلى اإلعالن الموجود في الصفحة  .)341كل هذه البرامج

الثالثة تحتوي على "الجينات" التسعة األساسية الضرورية إلنتاج البيومورفات المرسومة في الفصل الثالث وتريليونات من
البيومورفات الشبيهة بها  -أو غير الشبيهة بها .تحتوي نسخة البرنامج الخاصة بماكنتوش على عدد إضافي من الجينات؛
والتي تنتج بيومورفات "مجزأة" (مع "تدرجات" للتجزئة) وصور بيومورفية منعكسة على العديد من مستويات التناظر .هذه

التحسينات في كروموسوم البيومورف ،مع نسخة ملونة جديدة من البرنامج والتي يجري تطويرها اآلن لحاسوب لماكنتوش  2ولم
تصدر بعد ،دفعتني إلى التفكير في "تطور التطورية" .تؤمن هذه النسخة الجديدة من صانع الساعات األعمى فرصة لمشاركة

بعض هذه األفكار.

يمكن لالصطفاء الطبيعي أن يعمل فقط على مجموعة التباين التي تطرحها الطفرة .توصف الطفرة بأنها "عشوائية" ،لكن هذا

يعني فقط أنها ليست موجهة بشكل منهجي نحو التحسين .إنها مجموعة فرعية غير عشوائية بدرجة كبيرة لجميع التباينات التي
يمكن أن نتصورها .يجب أن تعمل الطفرة عن طريق تغيير العمليات الجنينية الموجودة .ال يمكنك أن تصنع فيالً عن طريق

الطفرة إذا كانت األجنة الموجودة هي أجنة أخطبوط .هذا واضح بما فيه الكفاية .ما كان أقل وضوحاً بالنسبة لي حتى بدأت

اللعب ببرنامج صانع الساعات األعمى الموسع هو أن األجنة ليست كلها "خصبة" بنفس القدر عندما يتعلق األمر بتعزيز

التطور المستقبلي.
فضاء واسعاً من الفرص التطورية قد أصبح فجأة متاحة  -قل إن قارة مهجورة أصبحت فجأة متاحة من خالل
تخيل أن
ً
كارثة طبيعية .ما هي أنواع الحيوانات التي ستمأل الفراغ التطوري؟ سيكون عليهم بالتأكيد أن يكونوا من نسل األفراد الذين

يجيدون البقاء على قيد الحياة في ظروف ما بعد الكارثة .ولكن األمر األكثر إثارة لالهتمام هو أن بعض أنواع األجنة قد تكون
جيدة بشكل خاص ليس فقط في البقاء على قيد الحياة ولكن في التطور .ولعل السبب الذي جعل الثدييات تسيطر على األرض

بعد انقراض الديناصورات ليس فقط أن الثدييات كانت جيدة في البقاء الفردي في عالم ما بعد الديناصورات .قد تكون طريقة

الثدييات في جعل جسم جديد ينمو هي أيضاً "جيدة" في إعطاء مجموعة كبيرة ومتنوعة من األنواع  -الحيوانات آكلة اللحوم،
الحيوانات العاشبة ،آكلو النمل ،متسلقو األشجار ،الحفارون ،السباحون وما إلى ذلك  -وبالتالي يمكن القول إن الثدييات جيدة

في التطور.

ما عالقة هذا ببيومورفات الحاسوب؟ بعد وقت قصير من تطوير برنامج صانع الساعات األعمى ،جربت مع برامج

الحاسوب األخرى التي كانت تقوم بالشيء نفسه باستثناء أنها تستخدم أجنة أساسية مختلفة  -قاعدة جوهرية مختلفة لرسم
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حاسوب شخصي من إنتاج شركة "  "Research Machinesالبريطانية.
هي شركة عالمية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات.

الجسم والتي يمكن أن يعمل عليها التطفر واالصطفاء .هذه البرامج األخرى ،على الرغم من أنها تشبه بشكل سطحي برنامج
صانع الساعات األعمى ،تبين أنها فقيرة لألسف في نطاق اإلمكانية التطورية التي قدموها .أصبح التطور باستمرار عالقاً في
أزقة عمياء عقيمة .بدا أن االنحطاط هو أكثر النتائج شيوعاً للتطور الموجه بعناية .في المقابل ،بدت أجنة شجرة الفروع في

قلب برنامج صانع الساعات األعمى حامالً بشكل دائم بموارد تطورية قابلة للتجديد؛ لم يكن هناك ميل نحو االنحطاط التلقائي

مع تقدم التطور  -بدا أن الثراء والتنوع وحتى الجمال قد تم تحديثهم بشكل ال نهائي مع مرور األجيال.

ومع ذلك ،بقدر ما كانت مجموعة الحيوانات البيومورفية التي أنتجها برنامج صانع الساعات األعمى األصلي غزيرةً
ومتنوع ًة ،وجدت نفسي دائم ًا أواجه عقبات واضحة أمام مزيد من التطور .إذا كانت أجنة صانع الساعات العمى متفوقة تطورياً
على تلك الخاصة بالبرامج البديلة ،فهل من الممكن أال يكون هناك تعديالت أو امتدادات لقاعدة الرسم الجنيني التي يمكن أن

تجعل صانع الساعات األعمى نفسه أكثر ترًفا مع التنوع التطوري؟ أو  -بطريقة أخرى لطرح نفس السؤال  -هل يمكن توسيع
الكروموسوم األساسي المكون من تسع جينات في اتجاهات مثمرة؟

في تصميم برنامج صانع الساعات األعمى األصلي ،حاولت عمداً تجنب استخدام معرفتي البيولوجية .كان هدفي هو

إظهار قوة االصطفاء غير العشوائي على القيام بالتنويع العشوائي .أردت أن تظهر البيولوجيا والتصميم والجمال كنتيجة

لالصطفاء .ال أريد أن أكون قاد اًر على اتهام نفسي الحقاً ،بقيام بإدراجهم عندما كتبت البرنامج في المقام األول .كانت شجرة

األجنة المتفرعة لصانع الساعات األعمى أول أجنة جربتها .حقيقة أنني كنت محظوظاً ،فقد تم اقتراحها من خالل تجربتي
المخيبة لآلمال التالية مع األجنة البديلة .في جميع األحداث ،بالتفكير في طرق لتوسيع "الكروموسوم" األساسي ،سمحت لنفسي

بترف استخدام بعض المعرفة البيولوجية والحدس .من بين المجموعات الحيوانية األكثر نجاحاً تطورياً كانت تلك التي لديها

خطة جسم مجزأة .ومن بين السمات األساسية لخطط جسم الحيوان هي خططهم المتناظرة .وفقاً لذلك ،فإن الجينات الجديدة
التي أضفتها إلى الكروموسوم البيومورفي تسيطر على االختالفات في التجزئة والتناظر.

نحن وجميع الفقاريات ،مجزأون .هذا واضح في أضالعنا وأعمدتنا الفقارية ،التي ال تُرى طبيعتها المتكررة في العظام نفسها
فحسب ،بل في العضالت واألعصاب واألوعية الدموية المرتبطة بها أيضاً .حتى رؤوسنا مجزأة بشكل أساسي ،ولكن في رأس

البالغ ،أصبحت البنية المجزأة غامضة للجميع باستثناء المهنيين الذين يدرسون علم التشريح الجنيني .األسماك مجزأة بشكل
أكثر وضوحاً مما نحن عليه (فكر في بطارية العضالت الموجودة على طول العمود الفقري لقنيبر سمك الرنجة
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) .) (kippered herringفي القشريات والحشرات ومفصليات األرجل (كأم أربعة وأربعين) وألفيات األرجل (الديدان األلفية)،
فإن التجزئة واضحة من الخارج .الفرق في هذا الصدد ،بين أم أربعة وأربعين (الحريش) وجراد البحر (الكركند) هو التجانس.

يشبه الحريش قطا اًر طويالً للسلع حيث كل العربات تقريباً متطابقة مع بعضها البعض .جراد البحر يشبه قطا اًر مع مجموعة
متنوعة من العربات والشاحنات ،وكلها متشابهة في األساس ومع نفس الزوائد المفصلية التي تخرج من كل منها .لكن في

بعض الحاالت يتم لحم الشاحنات معاً في مجموعات وأصبحت الزوائد أرجالً أو مالقط كبيرة .في منطقة الذيل ،تكون
الشاحنات أصغر حجماً وأكثر تجانساً ،وأصبحت أجهزتها الجانبية المخلبية "أرجل عوم" صغيرة وذات ريش.
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القنيبر هو سمك رنجة كامل ،وهو عبارة عن سمكة صغيرة ،زيتية ،تم تقسيمها على شكل فراشة من الذيل إلى الرأس على طول الحافة الظهرية،

يتم تمليحها وتخليلها ،ووضعها على ألواح الخشب المدخنة والباردة .وهي شبيهة بطريقة حفظنا لسمك السردين.

لجعل البيومرفات مجزأة ،قمت بالشيء الواضح :اخترعت جيناً جديداً يتحكم في "عدد األجزاء" ،وجيناً جديداً آخر يتحكم في

"المسافة بين األجزاء" .أصبح بيومورف كامل واحد من الطراز القديم ،جزءاً واحداً من بيومورف من طراز جديد.

في األعلى سبعة أشكال بيولوجية تختلف فقط في جين "عدد األجزاء" أو "المسافة بين األجزاء" .البيومورف األيسر هو
الشجرة المتفرعة القديمة المألوفة ،والبعض اآلخر مجرد قطارات متكررة مرتبة بشكل تسلسلي من نفس الشجرة األساسية .الشجرة

البسيطة ،مثلها مثل جميع البيومورفات األصلية لصانع الساعات األعمى ،هي حالة خاصة لحيوان مكون من "جزء واحد".

حتى اآلن ،تحدثت فقط عن تجزئة موحدة تشبه الحريش .تختلف أجزاء سرطان البحر عن بعضها البعض بطرق معقدة.

"التدرجات" من أبسط الطرق التي يمكن أن تتباين بها األجزاء .تشبه أجزاء قمل الخشب
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( )woodlouseبعضها البعض

أكثر من أجزاء جراد البحر ،ولكنها ليست موحدة مثل الدودة األلفية التقليدية (في الواقع بعض أنواع "قمل الخشب" أو
"األرماديال" )pillbugs( 163هي من ألفيات األرجل تقنياً) .قمل الخشب ضيق في األمام والخلف ،ويتسع في الوسط .أثناء
فحصها من المقدمة إلى الجزء الخلفي من القطار ،يكون لألجزاء تدرج في الحجم يبلغ ذروته في المنتصف .الحيوانات المقسمة
األخرى ،مثل ثالثية الفصوص المنقرضة ،هي أوسع في المقدمة ومستدقة في الخلف .لديهم تدرج ذو حجم أبسط والذي يبلغ

ذروته في إحدى نهايتي الجسم .لقد كان هذا النوع األكثر بساطة من التدرج هو الذي سعيت إلى تقليده في بيومورفاتي المجزأة.

لقد فعلت ذلك بإضافة رقم ثابت (والذي يمكن أن يكون رقماً سالباً) إلى القيمة المعبر عنها لجين معين ينتقل من األمام إلى
الخلف .من بين البيومورفات الثالثة التالية ،ال يوجد تدرج في األيسر ،بينما لدى األوسط تدرج على الجين  ،1واأليمن على

الجين .4
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ويعرف أيضاً باسم حمار القبان أو دودة القنادر
هو أحد القشريات ذات الهيكل الخارجي الصلبُ ،
فصيلة حشرات من رتبة القشريات المتساوية األرجل ،صغيرة القد ،مبذولة ،تعيش في األماكن الظليلة الرطبة ،يكثر وجودها في المنازل األرضية

واألقبية الرطبة .وهي نوع حمار قبان.

بعد أن وسعت الكروموسوم البيومورفي األساسي بواسطة هذين الجينين والجينات المرتبطة بالتدرج ،كنت على استعداد

إلطالق العنان لألجنة البيومورفية جديدة الشكل في الحاسوب ورؤية ما يمكن أن يفعله عن طريق التطور .قارن الصورة التالية
مع الشكل رقم  5من في الفصل الثالث ،التي تفتقر جميع بيومورفاته إلى التجزئة.

أعتقد أنك ستوافق على أن نطاقاً أكثر تشويقاً من "الناحية البيولوجية" للتنوع التطوري أصبح متاحاً اآلن .لقد فتح "اختراع"
التجزئة ،باعتباره طفرة جديدة في األجنة ،بو ِ
ابات إمكانات تطورية في أرض بيومورفات الحاسوب .تخميني هو أن شيئاً كهذا قد

حدث في أصل الفقاريات ،وفي أصل األسالف المجزئين األوائل للحشرات والكركند والديدان األلفية .كان اختراع التجزئة حدثاً

فاصالً في التطور.

كان التناظر هو االبتكار الواضح األخر .كانت البيومورفات األصلية لصانع الساعات األعمى مقيدة جميعها لتكون متناظرة

حول خط الوسط .قدمت الجين الجديد لجعل هذا اختياري .حدد هذا الجين الجديد ما إذا كان البيومورف بقيمه الجينية التسع
األصلية المحددة لقيم الشجرة األساسية يشبه ( )aأو يشبه ( .)bحددت جينات أخرى ما إذا كان هناك انعكاس متماثل في

المستوى المحدث ،c)( ،أو تناظر رباعي كامل .)d( ،يمكن أن تختلف هذه الجينات الجديدة في جميع المجموعات ،كما في

( )eو( .)fعندما كانت الحيوانات المقسمة غير متناظرة في مستوى خط الوسط ،أدخلت قيداً مستوحاً من علم النبات :يجب أن

تكون األجزاء البديلة غير متماثلة في االتجاهات المعاكسة ،كما في ( .)gمسّلحاً بهذه الجينات اإلضافية ،أعددت مرة أخرى
برنامجاً نشطاً للتكاثر ،لمعرفة ما إذا كانت األجنة الجديدة يمكن أن تعزز تطو اًر أكثر نشاطاً من القديمة .فيما يلي مجموعة من
البيروموفات المقسمة مع عدم تناسق حول خط الوسط:

وهنا بعض البيومورفات المتناظرة شعاعياً والتي قد يكون تجزئتها إن وجد ،خفياً مثل رأس اإلنسان البالغ:

يغري الجين الخاص بالتناظر الشعاعي الكامل المنتقي لكي ُيكاثر تصميماً تجريدي ًة جذاب ًة بدالً من التصاميم الواقعية
البيولوجية التي كنت قد بحثت عنها سابقاً .وينطبق الشيء نفسه على اإلصدار الملون من البرنامج الذي أطوره حالياً.
هناك مجموعة من الحيوانات ،هي شوكيات الجلد (بما في ذلك نجم البحر ،قنافذ البحر ،النجوم الهشة وزنابق البحر) ،غير
عادية للغاية في كونها متناظرة من خمسة جوانب .أنا واثق من أنه بغض النظر عن مدى محاوالتي أنا أو أي شخص أخر،

فلن نجد أبداً تناسقاً من خمسة جوانب ينشأ عن طريق طفرة عشوائية من األجنة الموجودة حالياً .سيتطلب ذلك ابتكا اًر جديداً
يشكل "نقطة تحول" في علم األجنة البيومورفات ،ولم أجربه .لكن أسماك نجم البحر وقنفذ البحر الشاذة التي تمتلك أربعة أو

ستة أذرع بدالً من األذرع الخمسة المعتادة تظهر أحياناً في الطبيعة .وفي أثناء استكشاف أرض البيومورف ،واجهت أشكاالً

شبيهة بنجوم البحر أو شكل قنفذ البحر والتي شجعتني على االصطفاء لمزيد من التشابه .فيما يلي مجموعة من البيومورفات

الشبيهة بشوكيات الجلد ،على الرغم من أن أياً منها ال يمتلك األذرع الخمسة المطلوبة:

كاختبار أخير لتعدد استخدامات أجنتي البيومورفية الجديدة ،حددت لنفسي مهمة تكوين أبجدية بيومورفية جيدة بما يكفي

ألوقع باسمي .في كل مرة صادفت فيها بيومورف يشبه ،مهما كان ذلك الشبه قليالً ،حرفاً من الحروف األبجدية ،قمت بجعل

التكاثر م ار اًر وتك ار اًر لتعزيز التشابه .إن الحكم على هذا المسعى الطموح مختلط ،على أقل تقدير .حرفي" "Iو" "Nمثاليان تماماً.

" "Aو" "Hمحترمان على الرغم من أنهما أخرقين قليالً "D" .سيء ،في حين أن توليد " "Kمناسب ،كما أعتقد ،مستحيل تماماً -
كان علي أن أغش من خالل استعارة الذراعة المرفوعة لحرف " W".أعتقد أنه يجب إضافة جين أخر قبل أن يتم تطوير ""K
ّ
معقولة.

الملهمة التي تم بها كل هذا العمل:
بعد محاولتي ّ
األمية إلى حد ما للتوقيع باسمي ،كنت محظوظاً أكثر بتطوير األداة ُ

لدي انطباع قوي ،كما آمل ،من خالل الرسوم التوضيحية هنا ،أن إدخال بعض التغييرات الجذرية في علم األجنة األساسي
للبيومورفات قد فتح آفاقاً جديدة إلمكانية التطور والتي ببساطة لم تكن متاحة للبرنامج األصلي الموصوف في الفصل الثالث.
وكما قلت سابقاً ،أعتقد أن شيئاً مماثالً قد حدث في مختلف المراحل في تطور بعض المجموعات البارزة من الحيوانات

والنباتات .اختراع التجزئة من قبل أسالفنا ،وبشكل منفصل من قبل أسالف الحشرات والقشريات ،ربما يكون مجرد مثال على

عدة أمثلة على أحداث "فاصلة" في تاريخنا التطوري .تختلف األحداث الفاصلة هذه ،على األقل عندما تُرى بحكمة اإلدراك
المتأخر ،اختالفاً عينياً عن التغيرات التطورية العادية .قد ال يكون أسالفنا المجزؤون األوائل ،وأسالف ديدان األرض والحشرات
المجزؤون األوائل ،ناجحين بشكل خاص في النجاة كأفراد  -رغم أنه من الواضح أنهم فعالً نجوا كأفراد ،وإال فلم نكن نحن،
أحفادهم ،لنكون هنا .نقطتي اآلن هي أن اختراع هؤالء األسالف للتجزئة كان أكثر أهمية من مجرد تقنية جديدة للبقاء على قيد

الحياة ،مثل أسنان أكثر حدة أو عيون أكثر حدة .عندما تمت إضافة التجزئة إلى اإلجراءات الجنينية ألسالفنا ،سواء أصبحت
الحيوانات الفردية المعنية أفضل في البقاء على قيد الحياة أم ال ،أصبحت السالالت التي ينتمون إليها فجأة أفضل في التطور.

الحيوانات الحديثة ،نحن الفقاريات وجميع زمالئنا المسافرين على هذا الكوكب ،ترث جينات خط أسالف غير منقطع والذي

كان جيداً في البقاء الفردي .حاولت أن أوضح ذلك في صانع الساعات األعمى .لكننا نرث أيضاً اإلجراءات الجنينية لساللة
األسالف التي كانت جيدة في التطور .كان هناك نوع من االصطفاء على مستوى أعلى بين السالالت ،ليس لقدرتها على البقاء
ولكن لقدرتها على المدى الطويل على التطور .نحن نحمل التحسينات المتراكمة لعدد من األحداث الفاصلة ،والتي يعد اختراع
التجزئة مجرد مثال واحد عليها .ليست فقط الهيئات والسلوكيات هي التي تطورت في اتجاهات محسنة .يمكننا أن نقول إن
التطور نفسه قد تطور .كان هناك تطور تدريجي للتطور.

يحتوي إصدار ماكنتوش من برنامج صانع الساعات األعمى على خيارات قائمة لتشغيل أو إيقاف كل فئة من فئات
الطفرات الرئيسية .من خالل إيقاف تشغيل جميع أنواع الطفرات الجديدة ،يعود الشخص إلى اإلصدار السابق من البرنامج (أو
إصدار آي بي إم الحالي) .قم بتكاثر البيومورفات لفترة من الوقت في ظل هذه الظروف ،وسوف تشعر بعض الشيء بمعنى

مجموعة هائلة من الحيوانات التي يسمح بها البرنامج السابق ،ولكن أيضا ستشعر بقيودها .إذا قمت بعد ذلك بتشغيل على

سبيل المثال ،طفرات التجزئة ،أو طفرات التناظر (أو إذا قمت بالتبديل من آي بي إم إلى ماكنتوش!) ،فيمكنك أن تشعر

بالراحة والتحرر الذي ربما يكون قد حضر أحداث التطور الفاصلة الكبرى.

المرجع دوكنز ،ر )1989( .تطور التطورية .في كتاب الحياة االصطناعية (تحرير) سي .النغتون .نيويورك :أديسون-

ويسلي.
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Figure 1

English term
Transparent liquid
Lens
Iris diaphragm
Muscles
Optic nerve
Blind spot
Enlarged portion
Retina
Transparent jelly
Electronic ‘interface’ to brain
Tough backing layers
LIGHT
Rod (‘photocell’)
Nucleus
Connecting ‘wire’
Mitochondria
Layers for catching photons

Translation
سائل شفاف
عدسة
حجاب القزحية
عضالت
العصب البصري
بقعة عمياء
جزء مكبر اسفله
شبكية
جيلي شفاف
سطح الكتروني فصل ومنه للمخ
طبقات متينة للدعم
ضوء
)’قضيب (’علبة ضوئية
نواة
سلك توصيل
ميتوكوندريا
طبقات إلمساك الفوتونات

Figure 3

English term
Gene 1 Gene 9 Gene 1 +
Gene 5 Basic tree
Gene 5 +
Gene 7 Gene 9 +
Gene 7 +

Translation
1- جين
9- جين
1+ جين
5- جين
الشجرة األساسية
5+ جين
7- جين
9+ جين
7+ جين

Figure 5

English term
Swallowtail
Man in hat
Lunar lander
Precision balance
Caddis
Scorpion
Cat’s cradle
Tree frog
Spitfire
Crossed sabres
Bee-flower
Shelled cephalopod
Insect
Fox
Lamp
Jumping spider
Bat

Translation
)ذيل الخطاف (السنونو
رجل بقبعة
مركب للقمر
ميزان حساس
جعبة جولف
عقرب
فراش قطة
ضفدعة شجر
طائرة سبتفاير
سيوف متقاطعة
زهرة النحل
رخوي ذو أرجل دماغية ومحارة
حشرة
ثعلب
مصباح
عنكبوت قافز
خفاش

Figure 9

English term
Bacterium
Coelacanth
Cat
Tiger
Dog
Fox
Baboon
Rhesus Monkey
Chimpanzee
Human
Gibbon
Lemur
Herring
Turbot
Snail
Octopus
Squid
Redwood tree
Pine tree
Oak tree

Translation
خلية بكتريا
جوف شوكية
قطة
نمر
كلب
ثعلب
بابون
قرد ريوسس
شمبانزي
إنسان
جيبون
ليمور
رنجة
تربوت
قوقع
أخطبوط
حبار
شجر الخشب األحمر
شجرة الصنوبر
شجرة البلوط

