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سبتمرب ختتلف اختالفا جوهريا عن  11بعد أحداث ظاهرة اإلحلاد  ال شك أن
ومن أهم مالمح هذا االختالف هو الدعوة، حيث أصبح اإلحلاد دينا يدعى  .اإلحلاد القدمي

 ح العلم،، السال على وجه اخلصوص هويهمنا ما و  .إليه بكافة األسلحة اإلعالمية والعلمية
ضايا علمية عرضت قو خلدمة املنهج اإلحلادي الدعوي، فقد أسيل مداد كثري لتوظيف العلم 

 .علم، لتصدير للناس تصور مغلوط عن اليتفق مع اإلحلاد بتأويل، معقدة عرضا شعبويا

مل يعد اإلحلاد خيارا كئيبا يضطر اإلنسان العادي إليه بعد تومهه ضعف أدلة وجود 
و نقاشا فلسفيا أاهلل، أو موقفا يتبناه فيلسوف شهري مع إقراره بالعدمية الالزمة هلذا اإلحلاد، 

حة، ن طبيعة فعل اهلل إذا ما كانت نظرية التطور صحيعن عالقة اإلحلاد باحلداثة، أو علميا ع
ة يوعد حبياة سعيدة بأساس أخالق، علم،، وذلك بعد األحباث املتواتر  بل أصبح إحلادا مزيّنا

س التطوري وعلم األخالق العصبية، وكأن هذا الوعد تعويضا عن السطحية يف جمال علم النف
 يف العرض.

 وهذاا، وتسويغه أصلهاالق التطورية من حيث يف هذا الكتاب هو نقد األخ وعمل،
ط بأحد يتعلق فقفالبحث هنا أخص من البحث العام عن األخالق املستقلة عن الدين، 

 تفسري يفحقا جناح، األخالق اإلحلادية، وهو التطوري. فهل جنح علم النفس التطوري 
لديه األساس النظري؟ وهل ميكن تسويغ  ، هل؟ أو على األقلأو القيم أصل األخالق

أو  ؟أن يتحدث مبلء فمه عن "وحشية الكتاب املقدس" دوكينزلهل أخالقيات تطورية؟ 
 ية"؟ "أخالق عامل إىلأن يدعو دينيت لأو  ؟النسبية األخالقيةأن ينكر سام هاريس ل هل
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الكتاب ف، دوكينزاملثال األشهر على كل ما سبق هو كتاب "وهم اإلله" لريتشارد 
احل القضايا العلمية والفلسفية املعقدة جازما بنتائجها لصبعض  رويسخّ وي بكل وضو ح، دع  

ؤمن مطلع م حيث أنه ال خيفى على ملحد أو– إال أن املهم يف هذا الكتاب .دعوته اإلحلادية
 هو اجلانب البيولوج، األخالق،، وهو تلخيص لكتاب –ضعف اجلانب الفلسف، للكتاب

سيكون  ذلك،ل السبعينات وأحدث ضجة كبرية وقتها." الذي صدر يف نايألا ني"اجل دوكينز
 دوكينز ةباعتباره األصل العلم، ألطروح (ناياجلني األ)يف هذا الكتاب على نقد  الرتكيز

 األخالقية، وباعتباره الكتاب الذي رسم اهليكل العام لعلم النفس التطوري بعده.

، ومها وكينزديبدأ البحث بعرض ونقد للفكرتني الرئيسيتني لألخالق التطورية عند  
م معظو ) وكينزد"الرؤية املتمحورة حول اجلني" و"الكائن اآللة"، مث نتبع ذلك بنقد تفسري 

يتني، مث نقد احليوان، يف ضوء النقد األصل، للفكرتني الرئيسعند اإليثار البيولوجيني( لصفة 
األساس  تقدنن النهايةيف لإليثار اإلنساي من خالل مفهوم "امليمات"، و  زدوكينتفسري 

كل أطروحة لنقد  االفلسف، الذي يقوم عليه علم النفس التطوري واألخالق التطورية، فيطول 
 تطورية لألخالق.

ية على عصوما يهدف إليه هذا الكتاب يف كلمة هو بيان أن "مشكلة وجود اخلري" 
 ،بداية لنقد جمال علم النفس التطوري (1)البحثوأرجو أن يكون هذا  .التربير اإلحلادي

 .يف العامل العريب يف نقد اإلحلاد احلديث الباحثني عنه الذي غفل

                                                             

نقد واالكتفاء بنقدي وبال ،أنقل أي نقد من كتب أنصار التصميم الذك، أالوقد حرصت يف هذا الكتاب على  (1)
 .(التطوري –التطوري)
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centered view of –The gene)اجلني  حول تتمحوراليت تعود الرؤية 

evolution)(1) وذلك  .إىل ثالثينات القرن العشرين، أي مع بداية ظهور الداروينية احلديثة
اثة دمج الداروينية مع الور ، أحد أعمدة الداروينية احلديثة ،رونالد فيشرحماولة من خالل 

 ح فيشر الطريقأفس ،داروين فعل كما الظاهري النمط فضاء يف التفكري من املندلية، فبدال
 .ك، يقود اجليين لمستوىل

 االنتخاب يشرف تصور"يقول د. مسري عكاشة )أستاذ فلسفة العلم جبامعة بريستول(: 
 األليل تركيب ّدلويع اجليين، احلوض أو اجلينات من كبري قطاع على تقوم كعملية الطبيع،

 الرؤية ذههل وطبقا ...أليل لكل[ اللياقة قيمة] االختيار معامل حساب وميكن الزمن، مبرور
 القوة هو الطبيع، االنتخاب ويصبح اجلني، تردد يف تغري ببساطة هو التطوري التغري يكون

 فيشر كان لكتابوقد  ، (2)أليالهتا" عن بديال لتكون مالئمة األكثر اجلينات تقود اليت
 The Genetical Theory of Natural الطبيع، لالنتخابالنظرية اجلينية األشهر )

Selection)   يأىب أحد  "ال :دوكينز كما يقولبالغ األثر على البيولوجيني من بعده، أو
الذي أرسى معامل تفسري و  ،ذه النظرةهلتأسيس الإال أن  .(3)أن يعرتف بأنه تأثر بفيشر"

 اإلجنليزيالتطوري  ريف الستينات، املنظّ  ليام هاملتونيو كان على يد   ،السلوك يف البيولوجيا
يعتربه الكثري أهم الذي و  .(4)حينما كان طالبا يف اجلامعة فيشرتأثر بعمق بنظرة الذي 

                                                             

 .(selfish gene theory)أو ( gene's eye view)تسمى أيضا بـ (1)
(2) Okasha, S., 2006, Evolution and the Levels of Selection, Oxford: 

Oxford University Press, p143. 

 .333مركز البابطني للرتمجة، ترمجة تانيا ناجيا، ص–، اجلينة األنانية، دار الساق،دوكينزريتشارد  (3)
(4) Sober, E. and Wilson D.S., 1998, Unto Others: The Evolution and Psychology 
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لتوقع  (1)االقتصادية ، وهو أول من استخدم نظرية األلعابداروينة أتت بعد شخصي
كما يستخدمها االقتصاديون لتوقع سلوك الناس حينما   ،اجلنس ومعدالت السلوكيات

اء األقارب انتق عمله على تدعيمها من خاللويعود الفضل إليه يف  ،تتعارض مصاحلهم
يف  توسمالماس بعامل االقتصاد االجنليزي تو  داروينويذكرنا ذلك بتأثر – (2)وغري ذلك

لعدد   مشعالملهما و ي كان اإليثار لتفسري السلوك  هاملتونوما كتبه ، –صياغة الداروينية
 .، والسلوكيات عمومايداكبري من األحباث املتعلقة هبذا السلوك حتد

، فقد كان يُنظر إىل (3)كان "مراجعة جذرية للنظرة التطورية"  هاملتونما اقرتحه 
رد جيناته ، نظرة قاصرة على مدى نقل الفضيقة يف هذا الوقتمفهوم األصلح يف البقاء نظرة 

الطبيع، يعط، أفضلية  االنتقاء"أن  يرى كانمن خالل التكاثر، أما هاملتون فقد  
ا املتعض، ان هذللخصائص اليت تسبب انتقال جينات املتعض،، بغض النظر عما إذا ك

خاصة من  ةوهكذا أعيد تفسري الرعاية الوالدية باعتبارها جمرد حال ينجب ذرية مباشرة.
رعاية األقارب الذين حيملون جيناتنا يف أجسادهم، وميكن للمتعض، كذلك أن يزيد من 
تكاثر جيناته من خالل مساعدة األخوة واألخوات وأبناء العمومة واألخوال وأبناء األخوة 
على البقاء والتكاثر، إذ لدى كل هؤالء األقارب احتمال معني يف أن حيملوا نسخا من 

                                                             
of Unselfish Behavior, Cambridge MA: Harvard University Press, p64. 

نظرية األلعاب ه، نظرية ُطورت يف األربعينات على يد اقتصاديني ورياضيني لتوقع سلوك الناس عند تعارض " (1)
خدمها تريفرز استاملصاحل، وكان أول من استخدم هذه اللعبة يف توقع السلوكيات ومعدالت اجلنس هو هاملتون، بينما 

ب بعيدا وأحد أهداف تطوير هذه النظرية هو تفسري تطور التعاون بني غري األقار  يف تطوير مفهومه عن االيثار التباديل...
 .عن انتقاء اجلماعة"

Sober, E. and Wilson D.S., 1998, p79. 
 .141ى عبد املطلب، صكني بينمور، نظرية األلعاب مقدمة قصرية جدا، مؤسسة هنداوي، ترمجة جنو   (2)
 .86كلمة، ترمجة: مصطفى حجازي، ص–دافيد باس، علم النفس التطوري، املركز الثقايف العريب (3)
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  .(1)تعض،"جينات امل

لن نشر ح هنا معىن انتقاء األقارب، لكن ما نود بيانه هو بداية التأسيس النظري 
د، بل باجلينات، بالفر  منشغلة الطبيع، االنتخابتعد عني لالهتمام باجلينات فقط، فلم 

مل تعد لياقة الفرد تقاس بنفسه فقط، بل مشلت اللياقة املعلومات  .(2)أي باملعلومات
 هاملتونة ه، ولذلك مسيت نظرياجلماعية، أي املعلومات اليت تسري يف جسده وجسد مجاعت

خدمت (، واستُ Inclusive fitness theory) أو الصالحية الشاملة اللياقة الشاملةبـ 
تون مبدأ الصراع وطبقا هلاملوغريها، اإليثار التعاون و ية، مثل لتفسري سلوكيات واسعة ومركز 

هو املعيار األساس، الذي حيدد أي سلوك للكائن سينتشر، لكن بالنظر إىل نفعه للمحتوى 
 .(3)الوراث، ال للكائن

رط يف احلسابات ، فقد أفقصريةلفرتة ض هاملتون لنظريته سببا يف جتاهلها كان عر 
 الش،ء الذي جتنبه املؤلفون املتأثرون به من بعده.الرياضية والصيغ املعقدة، 

يف واالنتخاب التك)كتابه ذائع الصيت   ليامزيجورج و ويف نفس فرتة هاملتون قدم 
، وكان هو الضربة القاضية للنظرات املنافسة للنظرة املتمركزة حول 1688عام  (الطبيع،

ب، اجلماع، الذي ختلى عنه معظم البيولوجيني يف فرتة الكتا االنتقاءعلى رأسها و ني، اجل
لك النظرة، ويشتهر عنه كراهيته الشديدة لت .إىل أن أعيد تقدميها بتعديالت جوهرية حديثا

ن "التكيفات قد تطورت لصاحل اجلماعة م اعتبار أوعلى املستوى اجلماع،،  االنتقاء أي
                                                             

 .86–86املرجع السابق، ص (1)

 وهذا هو احملور الرئيس، لكتاب اجلينة األنانية كما سيأيت. (2)
(3) Sober, E. and Wilson D.S., 1998, p65. 



01 

 االنتقاءفكرة الكتاب بسيطة، إما . (1)اجلماعات"خالل البقاء والتكاثر الفارق، بني 
اجليين  اءاالنتقاجلماع، ف االنتقاءاجليين، وحيث أن الكاتب نقد  االنتقاءاجلماع، وإما 

 لكتاب النظرة اجلينية بقوة بالغة.صحيح بالضرورة، وبذلك دعم ا

 :ليامزيو يقول 

 أجل من يستخدم –عام بشكل–الكائن كان إذا ما ه، إذن األساسية القضية
 متعددة فاتتكي هناك كان لو...ومجاعية جينية أو فقط جينية اسرتاتيجيات البقاء
 نستنج أن بد الف اجليين االنتقاء أساس على تفسريها ميكن ال واضحة مجاعية لفائدة

 نستنج نأ بد فال التكيفات تلك توجد مل إذا أما ومهم، فعال اجلماع، االنتقاء أن
  (2)اجليين. االنتقاء إال هناك وليس له، أمهية ال اجلماع، االنتقاء أن

 العنصران التاليان: ليامزيو وأهم ما يف كتاب 

"إعادة صياغة نظرية هاملتون عن اللياقة املتضمنة يف أسلوب نثري واضح ميكن فهمه  –
حبث  أوا هبمة ونشاط يفمن قبل اجلميع، وحني فهم علماء البيولوجيا هذه النظرية بد

، وأشهر ما  باملنظور اجلييناإليثار تفسري مشكلة وهناك كتب كثرية جدا حتاول  .(3)"تبعاهتا
 .دوكينزل ةنانيالجينة األكتب كان كتاب 

                                                             

 .01النفس التطوري، صدافيد باس، علم  (1)
(2) Williams, G. C., 1966, Adaptation and Natural Selection, Princeton: 

Princeton University Press, p123. 
 .01دافيد باس، علم النفس التطوري، ص (3)
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اجلماع، ميكن  ءاالنتقافتبعا لنظرية " التأييد السائد لالنتقاء اجلماع،: ليامزيو حتدى  –
، مما ةعلى أعداد اجلماعة منخفضللحيوان مثال أن حيد من تكاثره الشخص، بغية احلفاظ 

اجلماع،  نتقاءاالوتبعا لنظرية  .جينب تدمري مصدر الطعام الذي تعتمد عليه هذه اجلماعة
أيضا فإن األنواع اليت كانت متتلك اخلصائص املفيدة للجماعة ه، وحدها اليت حافظت 

ائد ملوارد الطعام ز ة فإهنا هلكت بسبب االستغالل الأنانيعلى بقائها، أما تلك اليت تصرفت ب
 نتقاءاالز بشكل مقنع بأن ملياياحلرجة اليت اعتمدت عليها هذه األنواع. وقد جادل و 

وذلك  .اجلماع، ولو كان ممكن نظريا فإنه كان على الغالب قوة مفرطة يف ضعفها يف التطور
سه فتصور نوعا من الطيور يتضمن منطني من األفراد، النمط األول يضح، بن للسبب التايل؛

من خالل االنتحار حىت ال يبيد موارد غذائه، والنمط اآلخر يستمر يف تناول الطعام، حىت 
حني تكون املوارد قليلة. أي من النمطني يرجح أن يكون له ذرية يف اجليل التايل؟ اجلواب 
هو أن الطيور املنتحرة ستفشل يف التكاثر ألهنا ستموت، بينما تلك اليت رفضت التضحية 

عىن آخر، فإن ومب قيد احلياة أو سترتك ذرية، وهكذا.من أجل اجلماعة ستبقى على بنفسها 
 النتقاءاالذي ينشط على مستوى الفروق الفريدة ضمن نوع معني سيجد من قوة  االنتقاء

 .(1)الذي ينشط على مستوى اجلماعة"

وأحد  .تكيفمعىن الك ،يف كتابه ليامزيو بالطبع هناك مفاهيم أخرى تناوهلا وطورها 
 النتخاب،ل الرئيسية الوحدة هو اجلني املفاهيم اليت هلا عالقة مباشرة مع موضوعنا هو "أن

 يضاعف نأ يستطيع الذي الش،ء هو لالنتخاب وحدة يكون أن يستحق ما ،زلوليام وطبقا
 املتكاثرين األفراد مابين اخلاصية، هذه جنسيا ال املتكاثرين واألفراد اجلينات ولدى بدقة، نفسه

                                                             

 .01دافيد باس، علم النفس التطوري، ص (1)



01 

 .(1)ما" حد إىل األفراد من جوهرية أكثر اجلينات جيعل هذا. كذلك ليسوا واجملموعات نسياج

 ، و"باستخدام1608عام  (2)ة"نانييف كتابه اجلينة األ املفهوم هذا دوكينز "وسع
 املشاكل من عددا أن أوضح الستينات يف ليامزيو  وجورج هاملتون لياميو  طورها األفكار اليت

 املستوى هو الفرد ليسو  الجين جعلنا لو ستختف، التطورية البيولوجيا أمام طويال وقفت اليت
 نه حيمل اخلواص الثالث التالية:أل، (3)حتليلنا" يف القاعدي

األمانة: جيب أن يكون االستنساخ دقيقا إىل حد كاف، حبيث يظل املتضاعف  –
 دون تغيري تقريبا، حىت بعد سلسلة طويلة من النسخ. 

 اخلصوبة: القدرة على توليد أكثر من نسخة من نفسه.  –

ري على معدل ثالعمر املديد: جيب أن تبقى املتضاعفات حية فرتة طويلة كافية للتأ –
 (4)التضاعف اخلاص هبا.

 ،مراأل يف حقيقة ليامزيما هو إال امتداد ألفكار هاملتون وو  دوكينزورغم أن كتاب 
إال أنه أثر بشكل كبري جدا على التصور العلم، واجملتمع، يف التعامل مع السلوك البشري 

فـ"اللغة اليت صيغ هبا الكتاب تعرب بأسلوب مغر عن مفاهيم جديدة يف بضع  واحليواي، 
كلمات اختريت بعناية، حىت إن القراء ال يدركون يف البداية أهنم جُيذبون إىل فخ صنعوه 

                                                             

(1) Sober, E. and Wilson D.S., 1998, p. 87 
(2) Ibid. p87. 
(3) Avital, E. and Jablonka, E., 2000, Animal Traditions: Behavioural 

Inheritance in Evolution, Cambridge: Cambridge University Press, p6. 

جمموعة مؤلفني، الثقافة منظور دارويين: وضع مبحث امليمات كعلم، اجمللس األعلى للثقافة، ترمجة شوق، جالل،  (4)
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تلعوهنا متاما، حتت تأثري األسلوب الشعري الذي يأسرهم والذي تعرض به بأيديهم، ويب
وسأبني بالدليل كيف أن هذه املزاعم املتمركزة حول اجلني ومزاعم . (1).".األفكار الصعبة.

اختزالية  تخصوصا خاطئة، ومل حتل مشاكل البيولوجيا التطورية مطلقا، بل ورثّ  دوكينز
ية أما اآلن فسنكتف، بعرض الرؤ  .ن، فضال عن اإلنسانشديدة وتعامل سطح، مع احليوا

 . دوكينزاملتمركزة حول اجلني عند 

ذا الكتاب بعرض جدلية كتابه بقوله: "أما جدلية ه (ةنانياجلينة األ)كتابه   دوكينزيبدأ 
فعلى  ا.نات، نكّون آالت توّلدها جيناتنفتقوم على واقع أننا حنن البشر، وغرينا من احليوا

متكنت جيناتنا من البقاء على مر السنني يف بعض  ؛غرار عصابات شيكاغو الناجحة
احلاالت، يف عامل حمكوم بالتنافسية الشديدة. وهذا خيولنا أن نتوقع حتّل، جيناتنا ببعض 

قع ة املطبوعة بانعدام الشفقة ه، ميزة طاغية، يتو نانياملزايا. وال بد يل من التأكيد أن األ
ة يف السلوك نانية اجلينة إىل تعزيز األأنانيلدى اجلينة الناجحة، ويف العادة ستؤدي  توافرها

ة على حنو نانيالفردي. لكن ظروفا خاصة تتجلى وتسمح للجينة بأن حتقق أهدافها األ
  .(2)على مستوى احليوانات الفردية"اإليثار أفضل من خالل تعزيز شكل حمدود من أشكال 

"الوحدة األساسية لالنتقائية وبالتايل للمصلحة الشخصية ليست ويؤكد على أن 
 املنطق الدارويينأن "هو  ةنانيباأل، واملقصود (3)الفصيلة أو اجملموعة أو حىت الفرد، بل اجلينة"

 النتقاءايفرض علينا أن نستنتج أن وحدة احلياة يف التدرج اهلرم، اليت تبقى منتقلة من خالل 

                                                             

 .86: عاملم غرّي أفكارنا، ترمجة زينب حسن البشاري، صدوكينز ريتشارد جمموعة مؤلفني، (1)

 .11اجلينة األنانية، ص (2)

 .21املرجع السابق، ص (3)
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ا، ة، وبقاؤها يكون على حساب وحدة منافسة هلا يف طبقتهأنانيالطبيع، متيل ألن تكون 
 .(1)ة يف هذا الصدد حتديدا"نانيهذا ما تعنيه كلمة األ

تلخيص ما سينص عليه قادما بطرق متعددة، من أن  هبذه اجلدلية دوكينزحياول 
ينات( وليس )اجل الكائن آلة، تتحكم هبا املعلومات املربجمة سلفا، وأن السيطرة للمعلومات

للفرد، لكن سيطرة برجمية من نوع خاص سنتحدث عنه الحقا، "فما الكائن إال مظهر 
 آلية مؤقتة ملزيج قصري"كل جسد فردي يشكل  دوكينز، أو بعبارة (2)مؤقت للجينات"

، أما اجلينات "فه، املتضاعفات، وحنن آالت بقائها، وعندما حتقق (3)األمد من اجلينات"
، وهذا اخللود (4)الغاية منا نلقى جانبا، وتسكن ه، الزمن اجليولوج،، وتعيش إىل األبد"

تقائية نمرشحا مقبوال لالضطالع بوظيفة الوحدة األساسية لال –اجلينة– "هو ما جيعلها
، وبعد أن كان الفرد هو الوحدة األساسية يف الصراع من أجل البقاء أصبحت (6)الطبيعية"

يف أدىن مستوى هرم،  الجين، وبعد أن كان (8)ة"ناني"اجلينة ه، الوحدة األساسية لأل
، ، األنواع؛ أصبح ال ش،ء غريهلوحدات االنتخاب: اجلينات، اخلاليا، األفراد، اجلماعات

، وأصبحت احلياة أو (0)وأتباعه متضاعفهم التنافس، كأساس أنطولوج،" دوكينزاختذ " فقد

                                                             

(1) Dawkins, R. 2006, The God Delusion, Newyork: Houghton Mifflin 

Harcourt, p215. 

(2) Okasha, S., 2006, p145. 

 .42األنانية، صاجلينة  (3)
 .64اجلينة األنانية، ص (4)

 .68صاملرجع السابق،  (6)

 .68املرجع السابق، ص (8)
(7) Lenny, M., 2004, What Genes Can't Do, The MIT Press, p145.  
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اخللية "ليست أكثر من مركبة مؤقتة ومضطربة تسمح للمورث السابح يف هنر احلياة بالتوالد 
 .(1)املتماثل، اخللية مركبة وحسب، واحلياة ه، يف موضع آخر يف تلك املورثة"

 هل يشعر احليوان هبذا التقابل بني املعلومة واملادة، أو بني جيناته وجسده؟  
رغم أن "األجساد مستعمرات من اجلينات إال أهنا يف سلوكها قد بالنف،، ف دوكينزجييب 

ق، أي  خاصة هبا، فاحليوان يتحرك ككيان متناس فردانيةاكتسبت على حنو ال يقبل الشك 
كوحدة، وأنا شخصيا أشعر بأي وحدة وليس مستعمرة، وهذا أمر متوقع فاالنتقائية قد 

 لنادرةاحابت اجلينات اليت يتعاون بعضها مع بعض، ويف سياق التنافس الشرس على املوارد 
كان ال   التحول إىل لقمة سائغة ويف إطار الصراع الدائم من أجل التهام آالت البقاء وجتنب

 .(2)للتعاون املركزي عوضا عن الفوضى داخل اجلسد املشرتك"بد من وجود مكافأة 

أي آلة  بقوله: "بالنسبة إىلبنزاع معلومايت عالقة أي حيوان بآخر  دوكينزويصور 
رار غ )اليت ليست وليدهتا أو قريبتها( جزءا من بيئتها، على بقاء تشكل آلة البقاء األخرى

الصخرة أو النهر أو الطعام، ه، ش،ء يعرتض طريقها أو ش،ء ميكن استغالله، ويكمن 
نزع إىل اهلجوم خرى تالفرق بينها وبني الصخرة أو النهر يف جانب واحد مهم: فآلة البقاء األ

املضاد، ويُعزى سبب ذلك إىل أهنا ه، أيضا آلة حتفظ جيناهتا اخلالدة يف ما يشبه وديعة 
تحكم ل، وال تعدم وسيلة للحفاظ عليها، وحتايب االنتقائية الطبيعية اجلينات اليت تللمستقب

بآالت بقائها على حنو جيعلها تستفيد إىل أقصى حد من بيئتها، وهذا يشمل ضمنا اإلفادة 
قدر اإلمكان من آالت البقاء األخرى من الفصيلة نفسها ومن فصائل أخرى على 

                                                             

 .63جان نيكوال تورنييه، الكائن احل، مفككا، املنظمة العربية للرتمجة، ترمجة: هالة صال ح الدين لولو، ص (1)
 .08اجلينة األنانية، ص (2)
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 .(1)السواء"

ة نانيور هاملتون للياقة الشاملة بقوله: "ما الذي حتاول اجلينة األتص دوكينزويعيد 
حتقيقه؟ ه، حتاول أن تتكاثر يف احلوض اجلنيين عرب املساعدة على برجمة األجساد اليت 
توجد فيها بغية البقاء والتوالد، لكننا نشدد اآلن على أهنا أشبه بوكالة ذات فروع تتوزع يف 

 .(2)أجساد عدة"

ث يف  ال يتحد دوكينز بداية؟ اإلنسانيشمل  دوكينزلكن هل الكائن يف حديث 
حتدث عن ة، يقول: "أنا ال أنانيفقط جيناتنا األ "يصف"كتابه عن "تسويغ" األخالق، بل 

السلوك األخالق، الذي جيدر بنا حنن البشر اعتماده، وأنا أشدد على هذه املسألة ألنين 
 فهم، كثريون من الذين يعجزون عن التمييز بني التصريح أعلم أنين أواجه خطر أن يس،ء

باإلميان مبا هو عليه احلال وبني الدفاع عما ينبغ، عليه احلال، شخصيا أعتقد بأن اجملتمع 
معا كريها ة الكونية العدمية الشفقة للجينة، سيكون جمتنانيالبشري املبين فقط على قانون األ

هما بلغ استهجاننا أي أمر، فهذا ال حيول دون  يصعب العيش فيه، لكن لسوء احلظ وم
  (3).كونه حقيقة"

 التآورغم هذه احلقيقة البائسة اليت تقوم على الصراع والتنافس املعلومايت وأننا جمرد 
ية اليت واألخالق اجملتمعاإليثار الصورة من خالل تعلم  جتميلحياول  دوكينزإال أن  بقاء

                                                             

 .110املرجع السابق، ص (1)
 .141صاملرجع السابق،  (2)

 .11املرجع السابق، ص (3)
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 .السوداء البيولوجيةتنا، وجتنب الصورة أنانيختالف 

ة نانييقول: "يف حال كنت مثل، ترغب يف بناء جمتمع يتعاضد أفراده بسخاء بعيدا عن األ
ملا فيه من اخلري العام، تنبه إىل أنك ال تستطيع توقع احلصول على الكثري من الدعم من 

، لنحاول فهم نييأنان، ألننا ولدنا اإليثارجانب الطبيعة البيولوجية، فلنحاول تعليم الكرم و 
مر ة، ألننا قد حنظى عندئذ أقله بفرصة إلفساد خمططاهتا، وهو أنانيما ختطط له جيناتنا األ

 .(1)مل يسع إليه أي من الكائنات األخرى"

يرى هذه السيطرة اجلينية على سلوكياتنا إال أنه يرى اإلنسان ذا  دوكينزرغم أن  
ة نانيات األأننا نتمتع بالقدرة على مقاومة اجلينيقول: "والواقع قدرة متكنه من التغلب عليها، 

وأكثر من ذلك، حنن قادرون على مناقشة سبل تطوير وتنمية  ..لوالدتنا، وإن دعت احلاجة.
احملايد احملض املتعمد، وهو أمر ال وجود له يف الطبيعة، أمر مل يطرأ من قبل يف تاريخ اإليثار 

فات التمرد على جور املتضاع نستطيعألرض حنن دون غرينا على كوكب ا ...العامل كله
  دوكينزواب ج؟ اخلارقة اليت حتدت احلتمية اجلينية فما ه، طبيعة هذه القدرة. (2)ة"نانياأل

 كلمة واحدة "الثقافة". 

هنا  شرينأو الثقافة يف حينه، لكن نريد أن  الميماتسنتحدث بالتفصيل عن فصل 
يدخل يف املعادلة شيئا جديدا يف حالة اإلنسان، "فقد تعلمنا جيناتنا أن نكون  دوكينزأن 
اإليثار ون تعلم كني، لكننا لسنا جمربين بالضرورة على االمتثال هلا طوال حياتنا، ورمبا يأناني

                                                             

 .12صاملرجع السابق،  (1)

 .323املرجع السابق، ص (2)
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يبدو عليه لو أننا كنا مربجمني جينيا على التصرف على حنو إيثاري، فف، أشد صعوبة مما 
احليوانات كافة، وحده اإلنسان حمكوم بالثقافة، وبالتأثريات اليت يتعلمها ويلقنها أوساط 

، أما طبيعة العالقة اجلدلية بني اجلينات والثقافة أو بني الطبيعة والتنشئة كعاملني (1)لغريه"
 بشكل منهج،.  دوكينزحمددين للسمات البشرية فلم يتحدث عنها 

"حنن  ،آلة بقاءيف اعتبار اإلنسان  دوكينزنؤكد مرة أخرى على صراحة نصوص 
، امامتخيرج اإلنسان من احلسابات اجلينية  دوكينز، ألن أحد الكتاب زعم أن (2)آالت بقاء"

وذلك اعتمادا على قوله "مل أحتدث حىت اآلن عن اإلنسان على وجه اخلصوص، علما 
بعد  دوكينز وقد قال، غري صحيحوهو زعم (3)بأنين مل أعمد يف الوقت نفسه إىل إقصائه"

وحضور (4)هذا النص مباشرة "لكن احلجج اليت قدمتها تنطبق بديهيا على أي كائن متطور"
ية اليت قدمها املعاجلة الداروين مما سبق واألظهر، التمثيل باإلنسان يف انتقاء األقارب وغريه

طأ" أو "الناتج "اخلمن خالل مفهوم اإلنسانية بعد ثالثني عاما يف كتابه وهم اإلله لألخالق 
 ض،" لالنتخاب الطبيع، كما سيأيت.العر 

حديثه عن متردنا و للحدة اجلينية يف حالة اإلنسان  يف السبعينات دوكينزأما ختفيف  
 فكان لعوامل متباينة التأثري، أمهها:بل كتابة فصل امليمات نفسه على اجلينات 

حلقيق، أو األخالق، ااإليثار يتعلق باإلنسان" سواء يف سلوك  فيما"ما يعترب غري اعتيادي  –

                                                             

 .12صاملرجع السابق،  (1)

 .30املرجع السابق، ص (2)

 .316صاملرجع السابق،  (3)
 .316املرجع السابق، ص (4)
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. وجتاهل ذلك أو مساواة اإلنسان باحليوان سلوكيا (1)أو التفردات البشرية بعامة كاللغة
 سيؤدي إىل اختزالية غري حمتملة، مما سيقلل من قبول الكتاب. 

روينية العلماء ألخالقية للداق اجملتمع، الذي صدر فيه الكتاب: لقد أثارت النتائج االسيا –
الطبيع،  قاءاالنتليامز مثال: "فكل ما يكون بواسطة ييقول جورج و  والناس ملدة قرن وأكثر،

ا بالضرورة، ومن مث فإن اخلري ليس فقط غري طبيع،، بل إنه النقيض التام ملا هو أناني
أن  طلقافلن يقبلوا مالناس أن لون أعينهم حمكوم مبعلومة جينية،  إذا قبللكن . (2)طبيع،"

سلوكياهتم وإراداهتم مربجمة مسبقا، فاإلرادة احلرة أصل كل ثواب وعقاب تشريع،، فما 
 عسانا أن نقوله جملرم لو احتج علينا بأن سلوكه اإلجرام، مربمج؟ 

وسأضرب مثاال يبني تفاعل اجملتمع الغريب مع هذه األطروحات السلوكية الربجمية يف 
ارد وهو كتاب إدو األطروحات على هذا التفاعل،  تلك د أصحابور  دوكينزة نفس فرت 

نشر ويلسون كتابه الضخم "البيولوجيا االجتماعية، الرتكيب  1606ويلسون، فف، عام 
وجهة نظر واألفعال االجتماعية عند احليوان، ب والعدوانيةاإليثار اجلديد"، حياول فيه تفسري 

من  نصنف كأفضل ما كتب يف سلوك احليواكبري، و فيه جهد  اجلماع،، وهو عمل  االنتقاء
وجهة بيولوجية من بعض املراكز العلمية، كجمعية سلوك احليوان، اليت وصفته بأنه "أهم ما  

إال أن التكهنات اليت قدمها يف الفصل األخري ، (3)كتب عن سلوك احليوان على اإلطالق"
وأهنا  عالوة على ضعفها الشديدعن اإلنسان وسلوكه أثارت ردود فعل غاية يف القسوة، ف

                                                             

 التفوق الكاسح لتصور نعوم تشومسك، عن اللغة يف تلك الفرتة، وتقريره عن التفرد اإلنساي لغويا.تذكر  (1)
 .266عامل غري أفكارنا ص  (2)
 .116املرجع السابق، ص (3)
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قد فحمض تكهنات وخمالفتها للحس العام حبرية اإلرادة وخالفه تؤسس حلتمية جينية صلبة، 
بكر جدا أن وقد كان من املاحلرة،  اإلرادةجزم مثال بأن االنتحار تؤثر فيه البيولوجيا وليس 
قول يفضال عن تضمنات النقاش الفرعية، يناقش السلوك اإلنساي على أسس بيولوجية، 

ستيفن جاي جولد: الفصل األخري من كتاب ويلسون جعلين مستاء للغاية حقا، فبعد ستة 
وعشرين فصال من التوثيق بعناية للحيوانات غري البشرية خيتتم ويلسون كتابه بتكهنات 

اهتم ل كل ذلك من أج.(1)طويلة عن األسس الوراثية لألمناط املفرتضة للسلوك البشري"
، "ووصلت محاسة املناهضني (2)"بتضليل االمة وواضع، السياسات بعلم س،ء وخطري"

وهو  نللبيولوجيا االجتماعية إىل ذروهتا عندما سكب إبريق من املاء املثلج على رأس ويلسو 
عن البيولوجيا االجتماعية يف اجلمعية األمريكية لتقدم  يستعد إللقاء حديث يف ندوة

ة، ومن الطبيع، جدا أن ناني. هذا هو السياق الذي ظهر فيه كتاب اجلينة األ(3)العلوم"
 من لغته وفكره عند احلديث عن اإلنسان. دوكينزخيفف 

تورط يف أغلب االنتقادات األخالقية على البيولوجيا  إال أنه قد دوكينزحذر  ورغم
 دوكينزرغم ما كتبه  ،(4)النتيجةهلما نفس  ة، باعتبار أن كتاب ويلسون وكتابهاالجتماعي

                                                             

ستيفن جاي جولد، منذ زمن داروين: تأمالت يف التاريخ الطبيع،، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث، ترمجة: ستار سعيد  (1)
 .302يين، صزو 
 .111عامل غري أفكارنا، ص (2)

 .118املرجع السابق، ص (3)

نفسه قد أصبح فيما بعد من أهم املدافعني عن البيولوجيا االجتماعية ضد من  دوكينزوال أدل على ذلك من أن  (4)
يتهمه باالختزالية واحلتمية اجلينية، كستيفن جاي جولد ومايكل روز وريتشارد ليوننت، وهذا ال يعين بالطبع موافقته على 

ني أو ظر كانت الوحدة ه، اجلاالنتقاء اجلماع،، بل إصرار على األسس البيولوجية للسلوك كأصل فقط، بصرف الن
 اجملموعة.
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الة  خمتلفة إىل حد بعيد عن رس دوكينز، ورغم أن "رسالة كتاب التمرد على اجليناتعن 
كتاب ويلسون، إال أن املناخ السائد الذي هيمن عليه هجوم النقاد السياسيون على 

ت املتحدة، االبيولوجيا االجتماعية مل ميثل ذلك أية أمهية، ويف نظر العامة على األقل يف الوالي
فسه من ميثالن النوع ن دوكينزوكذلك يف نظر شرحية من الدائرة األكادميية كان ويلسون و

ة كان ينتقد أنصار االنتقائي  دوكينز، واملفارقة أن (1)العلم املشتبه به سياسيا بأنه علم "س،ء""
اجلماعية بالتحيز السياق،، فيقول "لعل أحد األسباب اليت يعزى إليها االستحسان البالغ 
لنظرية االنتقائية اجلماعية يكمن يف أهنا تنسجم متاما مع املثل األخالقية والسياسية العليا 

ة كأفراد، لكننا يف أنانية اليت يشرتك معظمنا فيها، ولعلنا نتصرف يف عالب األحيان بطريق
. وهناك (2)األوقات املثالية نكّرم ونقّدر أولئك الذين حيتل رخاء اآلخرين قائمة أولوياهتم"

قدر كبري من الرتاشق بني أنصار األسس البيولوجية للسلوك وأعداءهم يكشف عن تأثري 
ا، فيكف، ما نالسياق الثقايف يف قبول وتبين نظريات علمية معينة، لكن هذا ليس موضوع

أثري الرؤية ة، املهم اآلن أن نعلم أن "تنانيكتاب اجلينة األ  السياق الذي صدر فيهتقدم لبيان 
وأن هذه الرؤية متأصلة يف  (3)املتمركزة حول اجلني هائل، خصوصا يف إيكولوجيا السلوك"

 الداروينية احلديثة منذ بدايتها. 

  

                                                             

 .111املرجع السابق، ص (1)

 .16اجلينة األنانية، ص (2)
(3) Okasha, S., 2006, p.146 



11 

عقل" الفالسفة والالهوتيني قدميا، فبعض الفالسفة أنكر أي "تشغلت طبيعة احليوان 
ع عن واملسألة فرع عن النقاش األوسم نسب للحيوان نوعا ما من التعقل، للحيوان، وبعضه

 طبيعة احلياة والفرق بني احل، وغري احل،، لكن أكثر املناقشات أو التقارير تأثريا كان لرجلني،
احليوان  هري توما األكويين، حيث كان سببيا رئيسيا يف تباعداألول هو الالهويت املسيح، الش

عن اإلنسان العتبارات الهوتية، فهو يرى أن "اإلنسان وسط بني الدنيوي واإلهل،، يتعلق 
والثاي  (1)بالعامل احليواي جسديا، ويتشابه مع اإلله واملالئكة يف طبيعتهم الالمادية الروحية"

بني  "إن االختالف عظيمعد بشدة بني النفس واجلسد، هو الفيلسوف ديكارت الذي با
النفس والبدن، يف أن البدن بطبيعته قابل دائما للقسمة، وأن النفس غري قابلة للقسمة على 

ال أستطيع  فكر فإنيناإلطالق، إذ أنه يف الواقع عندما أنظر يف نفس، من جهة أنين ش،ء ي
احد تام و  ش،ءور تصورا جد واضح أنين أن أميز يف نفس، أجزاء ما، ولكنين أعرف وأتص

، لعقليف التصور اإلنساي بشكل عام لطبيعة ا كان لتنظريه أثرا كبرياقد  و  (2)على االطالق"
اعتمادا على الفروقات النوعية بني اإلنسان واحليوان، كاللغة والتفكري العقالي وإدراك ف

أو  )املادة بني اآللة –(3)من خالل منظور فلسف، معني– ميز ديكارتالذات واألخالق، 
 بالفروقات العقلية، وحيث أن احليوان ال ميتلك يف )النفس أو العقل( ( وغري اآللةاجلسم

ائن من كونه آلة، وبسبب قوة تأثري ديكارت على تصور الك نظره تفكريا عقالنيا، فال بد
                                                             

(1) Gary Hatfield, Animals, in Blackwell Companion to Descartes Edited 

by Janet Broughton and John Carriero, p.405   
 68رينيه ديكارت، مقال عن املنهج، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، ترمجة: حممود اخلضريي.، ص (2)

سواء قصد ديكارت أن اإلنسان هو روحه أو جوهره فقط أو روحه وجسده، فهناك اختالف بني الباحثني يف أي  (3)
 صورة للجوهرية التزمها ديكارت.
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وان كما ىل احلياآللة ميكننا أن نقول كما قال نيتشه: ديكارت هو األول الذي جبرأة نظر إ
ماء البيولوجيا ا كثري من علاليت يتمسك هب فهو املؤسس احلقيق، لتلك النظرة، (1)لو أنه آلة.

سان كما فعل اإلنستثىن عد نمل ن" –يعلق نيتشهكما –فبعد الداروينية  قدميا وحديثا،
فيها د ىل النقطة اليت يُعإذ كل ما هو معروف اليوم عن اإلنسان يؤدي بالضبط إ، ديكارت

، فإذا كان الفرق بني سلوك احليوان واإلنسان هو فرق يف الدرجة فقط وقائم على (2)"ماكينة
أسس بيولوجية، وإذا كان كل ما يف األمر إشارات عصبية فال مكان للعقل أو للنفس إذن، 

 قدمها أما احلجة التأملية اليتوبالتايل من املنطق، عدم التمييز بني اإلنسان واحليوان، 
نعيشه اآلن،  يف السياق املعريف الذي فيقلل من أمرهاديكارت يف الفرق بني النفس واجلسد 

 أو يتجاهل احلجة أصال فإما أن يرد هذا الشعور إىل تفسريات بيولوجية أو إدراكية،
 النفس غري ثريأية تنظرية معتربة لشر ح كيف تقدميها أو لعدمستبطان، العتمادها على اال

 هاملادية يف اجلسد أو تتفاعل معه، وإن كان ديكارت قد حاول ختفيف املشكلة يف كتاب
آللة بل ا–يف نظرة احليوانأيضا وقد ساهم بشدة  "انفعاالت النفس" لكنه مل يفلح.

اآللة التقدم املذهل يف القرن العشرين يف الذكاء الصناع،، وشيوع فكرة أن –اإلنسان
 (3)مسكيتشو احلواسب الرقمية تتمكن من عملية التحكم يف املدخالت، كما أن استعارة 

به شاسع للمفهوم اآليل للعقل والسلوك، كل هذا عن جهاز اللغة قد أدت إىل انتشار و 
 لم النفس الفلسف،. ال فلسفة العقل وعيف جم متفق عليه

                                                             

 .40ترمجة جورج ميخائيل ديب، صفريدريك نيتشه، عدو املسيح،  (1)

 .46املرجع السابق، ص (2)

 فهو من أكثر املؤلفني الذين مت االقتباس من كتبهم على مر التاريخ. (3)
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ور مندل، حيث جرجي البصرييدين علم الوراثة احلديث للراهب نعود إىل البيولوجيا، 
تلت املفهوم القدمي قمعروفة على نباتات البازالء  جتاربيف ستينات القرن التاسع عشر قدم 

 دأيا علىمب–"فقد أظهرت نتائج دراساته، داروين"الوراثة املزجية" الذي كان يف عصر 
الكثري من املشكالت يف الداروينية، فأظهر أن الصفات اجلينية للكائنات احلية  –األقل

تتميز بامتالك نظام يقاوم اخللط، وقد أظهر ذلك باستخدام التلقيح بني نباتات بازالء 
صفراء ونباتات بازالء خضراء، فكانت النباتات املنت جة يف األجيال الالحقة بازالء صفراء 

 مل يُنتج نوع بني اللونني أو نوع بلون خمتلف البتة، وقد أظهر أيضا أن النباتاتأو خضراء، و 
حتمل نوعا من اإلشارات والتعليمات إلنشاء صفات خمتلفة، حىت عندما ال تكون الصفة 
ظاهرة يف نبات معني، فالحظ أن عندما لقح نبات بازالء ذي بذور خضراء مع آخر ذي 

راء محل فقط بذورا صفراء، وكأن القدرة على إنتاج بازالء خضبذور صفراء فإن اجليل التايل 
قد فقدت، لكن عندما لقح نباتات اجليل الثاي ببعضها وجد أن كال من البازالء الصفراء 

، ومن مث افرتض مندل أن اجليل الثاي 1إىل  3واخلضراء قد ظهر يف اجليل الثالث بنسبة 
اها العلماء فيما بعد باجلينات، إلنتاج بازالء استمر يف محل إشارات مساها "عوامل"، ومس

  .(1)خضراء، حىت لو مل تظهر تلك النباتات بالذات بتلك الصفة"

 عرض تلك يفوللتبسيط يقال  ال خيلو كتاب مدرس، من ذكر قوانني مندل للوراثة،و 
للون العني، لكن  Bمسئول عن كل صفة، مثال جني  (2)جنيعامل أو أن هناك القوانني 

                                                             

 .282، صمركز براهنيستيفن ماير، شك داروين،  (1)

ينبغ، أن ندرك الفرق بني اجلينات/العوامل املندلية اليت تصورها مندل ككيانات افرتاضية مسئولة عن صفات الكائن  (2)
واجلني باملعىن املتداول بعد اكتشاف احلمض النووي، فاجلني يف احلالة األخرية وحدة معلوماتية داخل وحدات كثرية للغاية 

 لفظة اجلني هو عامل النبات فيلهيلم يوهانسون. يف احلمض النووي، وباملناسبة أول من صك
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"هذا النموذج التبسيط، ال يبني تعقيدات احلياة احلقيقية، واحلقيقة أن لون العني يوّرث  
، وهذه احلقيقة كانت مدركة من قبل (1)كصفة متعددة اجلينات، ال كصفة أحادية اجلني"

لى الرغم ععلماء الوراثة منذ البداية، فف، بداية القرن العشرين يقول أحد علماء األحياء: 
القليل مما ميكن أن يقال بالنسبة إىل طبيعة اجلينات املندلية فإننا نعلم أهنا  من أن هناك

ليست حتمية، األمحر لون معقد للغاية، يتطلب على األقل تفاعل مخسة جينات خمتلفة 
)ورمبا أكثر من ذلك بكثري جدا(، فال ميكننا إذن بأي معىن أن حندد جينا معينا  إلنتاجه

بل كان مدركا إىل حد ما حتوير بعض اجلينات عمل جينات ، (2)للون األمحر للعني"
ماده ه، اكتشاف تركيب احلمض النووي واعتن اللحظة اجمليدة يف البيولوجيا لك، (3)أخرى

ا فقط، بل مت تصور ، ليس هذالكائناتخمزنا حصريا للوراثة أثرت كثريا يف تصورنا العام لبنية 
بالغة  كلمةوه،  ،(6)"املعادل العلماي للرو ح"و (4)"سر احلياة"احلمض النووي على أنه 

يف كل لوكها اليت ال ميكن التنبؤ بس "الفوضوية" احليوان /عقلقد مت استبدال رو حالداللة، ف
ن يتجلى ذلك يف تصريح جيمس واتسو ، الظروف إىل معلومات برجمية يف كل الظروف

                                                             

 .01جمموعة مؤلفني، تفسريات وراثية، املعقول والالمعقول. عامل املعرفة، ترمجة ليلى املوسوي، ص (1)

 .01املرجع السابق، ص (2)

 .68ص ،الشفرة الوراثية لإلنسان: القضايا العلمية واالجتماعية ملشروع اجلينوم البشريجمموعة مؤلفني،  (3)
 .36تفسريات وراثية، ص (4)
 .114تفسريات وراثية، ص (6)
يقول إرنست ماير: متثل الكائنات احلية شكال الفتا للنظر من أشكال االزدواجية، وه، هنا ليست ازدواجية البدن  

والرو ح وال احملسوسات والغيبيات، فازدواجية علم البيولوجيا احلديث نابعة من حقيقة أن للكائن احل، صورتني متالزمتني 
هرية، فأما الصورة األوىل فبحكم أهنا مكونة من أمحاض نووية، فإن فهمها يف كيان واحد، الصورة اجلينية والصورة املظ

حيتاج إىل إيضاحات تطورية، وأما الصورة املظهرية فه، حصيلة جتمعات من املواد الكبرية اجلزئيات، كالربوتينات والدهون 
 دات" انظر: معروفة يف عامل اجلما اليت بُنيت على أساس معلومات ميدها هبا الكيان اجليين، ومثل هذه االزدواجية غري

 .36، ترمجة: عفيف، حممود عفيف،، ص2112إرنست ماير، هذا هو علم البيولوجيا، عامل املعرفة، 
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إال أننا نعلم اآلن إىل حد  : "كنا نعتقد أن قدرنا مكتوب يف النجوم، 1666الشهري عام 
كبري أن مصرينا مكتوب يف جيناتنا"، وظهور "األبراج الوراثية" وشركات توفر حتليل احلمض 
النووي وتعد من خالل ذلك بأنك سوف "تعرف كل ما تريد معرفته عن نفسك، أي 

  !(1)أمراض أنت معرض لإلصابة هبا ومواهبك وقدراتك اخلاصة ومن هم أسالفك"

تصوير أن اجلينات ه، املعلومات املسببة للصفات بعد فهم تركيب احلمض  لكن جمرد
وم،، لكن مت مترير هذا املفهوم داخل املشروع اجلينجينا لكل صفة، هناك النووي ال يعين أن 

هو تشبيه احلمض النووي باللغة، مع سوء فهم املشبه  (2)يف ذلك وأحد العوامل الرئيسية
واملشبه به، فقد أطلق العلماء أمساء كثرية لوصف اجلينوم، كالكتاب اجملهول وكتاب احلياة 

 احلريف ، بل "حقيقية باملعىناستعارة جمازيةومل يكن هذا جمرد وغري ذلك، واللغة اجلينية 
 .(3)للكلمة"

ما مشروع اجلينوم نفسه فقد أعاد التصور األرسط، احلدي للكائن املربمج قبليا، أ
ل كان ميز ح بوجوب منح أرسطو جائزة نوبحىت أن ماكس ديلربوك عامل الفيزياء احليوية  

واقرت ح تصوير احلمض النووي على طريقة العلة األوىل ألرسطو، أو احملرك الذي ، (4)للمتوفني
ففكرة املعلومة . (6)ه ختلق الشكل والنمو، وهو ال يتغري أثناء هذه العمليةال يتحرك، ألن أفعال

احلاملة لكل صفات الكائن "ترجع مباشرة إىل أرسطو، الذي قال إن مفهوم الدجاجة 
                                                             

 .114تفسريات وراثية، ص (1)
 هناك عوامل أخرى فرعية كضعف أغلب الناس يف علم الوراثة، وعدم جتاوزهم لوراثة مندل. (2)
 .13السرية الذاتية للنوع البشري، عامل املعرفة، ترمجة مصطفى فهم،، صمات ريديل، اجلينوم:  (3)
 .16املرجع السابق، ص (4)
 .61تفسريات وراثية، ص (6)
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متضمن يف البيضة، أو أن جوزة البلوط تكون باملعىن احلريف مزودة باملعلومات عن املشروع 
اك أرسطو الغائم لنظرية املعلومات مدفونا حتت أجيال من الالزم لشجرة البلوط، وظل إدر 

، "وتلتق، (1)الكيمياء والفيزياء، لكنه عاود الظهور وسط اكتشافات علم الوراثة احلديث"
توبة فاحلياة ه، أيضا معلومات رقمية مك. ..لومات عند أرسطو مع فيزياء نيوتننظرية املع

اجلينوم، ميالد نيوتن يف عامل األحياء رغم ، باختصار لقد زعم العصر (2)يف محض نووي"
 األمثلةف الناس، عند اخلاطئة الذهنية أضف إىل العوامل الرئيسية "الصورة، (3)أنف كانط

 اجلينية، األمراض اهباجت متيل ما كثريا ما مسة على جني تأثري طريقة لشر ح املستخدمة املدرسية
 املندلية لوراثةا وكذلك. متاما للتنبؤ وقابلة هائلة تأثريات ميتلك مفرد معيب جني حيث

 متتلك أهنا لىع اجلينات تعامل أيضا الوراثة، لعلم الناس ألكثر مقدمة ه، واليت االبتدائية،
 .(4)البيئية" بالظروف صغري حد إىل وتتأثر كبرية تأثريات

 مبعىن اجلينية احلتميةب ال مبعىن أنه يقولبنظرية املعلومات هذه غاية التأثر،  دوكينز تأثر
نفيه  على دليل خري املمتد الظاهري النمط فكتابه] صفة كل عن مسئول جني كل أن

 بذلك يتهمونه من ىعل فيه يرد كان الذي الثاي الفصل خصوصا للحتمية اجلينية هبذا املعىن،
 يعتمد جينة أي تأثري: "ةنانياأل اجلينة يف عليها أكد اليت الكلمات ومن جولد، جاي كستيفن

 القوائم، ناءب تتوىل مبفردها جلينة وجود ال" ،"األخرى اجلينات من العديد مع التفاعل على
 كذلك عدة، جينات به تضطلع تعاوي مشروع القوائم فبناء قصرية، أم طويلة كانت سواء

                                                             

 .16اجلينوم، صمات ريديل  (1)
 .22املرجع السابق، ص (2)

 الذي استبعد وجود نيوتن يف عامل األحياء يف عبارة شهرية له. (3)
 .34املرجع السابق، ص (4)
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 وليس اجلينة حمصطل استخدام آثر لكنه ،"أيضا ه، ضرورية اخلارجية البيئة من التأثريات أن
ع بداللة سببية، وقد تتمتعلى أهنا لجينات ل لكن برؤيته ،[هنا مهم غري تقين العتبار اجلينات

شبه اجلينات بالسهم الربجم، املنطلق من اجلني إىل احليوان، يقول "هناك سهم سبيب خيرج من 
، أي من الكائن أو الطائر إىل (1)اجلني إىل الطائر، ولكن ال يوجد ش،ء يف االجتاه املقابل"

"تشكل (3)، "اجلينات تتحكم بسلوك آالت البقاء"(2)"احليوانات آالت للجينات" اجلني،
 اجلينات مربجمات تقوم بربجمة حياهتا، ويتم احلكم على اجلينات وفقا لنجا ح براجمها يف التعامل

، "تذكر (4)الت البقاء اخلاصة هبذه اجلينات"خاطر اليت تضعها احلياة يف وجه آمع خمتلف امل
احليوان كآلة بقاء آلية تشتمل ضمنا على جهاز كمبيوتر مربمج مسبقا يتحكم أننا نصور 
كما يشبه اخللية العصبية بوحدة معاجلة أكثر تعقيدا من الرتانزستور، والشفرات (6)بالعضالت"

، لكن كيف تتحكم (8)بني اخلاليا العصبية بشيفرات النبض يف أجهزة الكمبيوتر الرقمية
 علومات جمهزة لكل موقف يقابل الكائن؟ اجلينات بالسلوك؟ هل مب

السلوك بالسرعة، وما جيعل احليوان متميزا عن النبات يف احلركة السريعة  دوكينزمييز 
هو العضالت، وه، "حمركات تستخدم على غرار احملرك البخاري وحمرك االشتعال 

، ومن أجل هذه السرعة ال ميكن أن تتحكم اجلينات يف السلوك بسبب الفواصل (0)الداخل،"

                                                             

 .216عامل غري أفكارنا، ص (1)

 .08اجلينة األنانية، ص (2)

 .63املرجع السابق، ص (3)

 .66املرجع السابق، ص (4)

 .111املرجع السابق، ص (6)

 .06املرجع السابق، ص (8)
 .08املرجع السابق، ص (0)
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الزمنية، فـ"اجلينات تتحكم بسلوك آالت البقاء، ليس بطريقة مباشرة على كأهنا تضع أصابعها 
، بعد الت البقاء مسبقافجل ما تفعله اجلينات هو إعداد آ ..على حبال الدمى املتحركة.

لها فردها، وتركن اجلينات يف داخلها، بشكل سليب، لكن ما الذي جيعذلك تصبح آلة البقاء مب
سلبية على هذا النحو؟ مل ال متسك بزمام األمور وتسيطر على الوضع بشكل دائم؟ اجلواب 

، "اجلينات تعمل عرب التحكم (1)هو أهنا ال تستطيع فعل ذلك بسبب مشكلة الفواصل الزمنية"
بناء اجلنني طريقة قوية للتالعب بالعامل، إال أهنا بطيئة، فبتوليف الربوتني، صحيح أن هذه ال

يستغرق شهورا عدة يتم خالهلا جذب حبال الربوتني بصرب، ويف املقابل أهم ما يف السلوك 
أنه سريع، ويعمل يف إطار زمين ال يقاس باألشهر، وإمنا بالثواي وأجزاء الثانية، فقد حيدث 

وق رأسك بسرعة، وإذا باألجهزة العصبية يف غضون جزء ما يف العامل، كأن متر بومة ف ش،ء
يز بردود أما اجلينات فال تتم. من ألف جزء من الثانية تتأهب للعمل، والعضالت تتوثب..

 . (2)فعل مؤقتة على هذا النحو"

ولتوضيح هذه و"النقطة املهمة التالية: عندما يلعب جهاز الكمبيوتر يفعل ذلك من 
أي مساعدة من مبتكره، وجل ما ميكن أن يفعله املربمج هو إعداد  تلقاء نفسه، وال يتوقع

الكمبيوتر مسبقا بأفضل طريقة ممكنة وإحداث توازن مناسب بني قوائم املعرفة املتخصصة 
مثاال للعبة الشطرنج، فما  دوكينزقدم  (3)والنصائح فيما يتعلق باالسرتاتيجات والتقنيات"

 يفعله املربمج هو كتابة الربنامج، "فهل يُعقل أن يستشرف املربمج مجيع الوضعيات احملتملة يف
لعبة الشطرنج ويزود الكمبيوتر بقائمة طويلة من احلركات اجليدة اليت يالئم كل منها أية حركة 

                                                             

 .63املرجع السابق، ص (1)

 .68املرجع السابق، ص (2)

 .63املرجع السابق، ص (3)
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ن عدد الوضعيات احملتملة يف ذلك، "أل دوكينزينف،  (1)طارئة حمتملة من الطرف املقابل؟"
لعبة الشطرنج كبري جدا، حبيث أن العامل قد يبلغ هنايته قبل أن تكتمل القائمة، وللسبب 

عل نفسه ال ميكن أن يربمج الكمبيوتر حبيث جيّرب يف "عقله" خمتلف احلركات احملتملة ورود الف
املمكنة يف لعبة  اد التحركاتاملعاكسة إىل أن يكتشف االسرتاتيجية اليت ختوّله للفوز، فأعد

أما يف احلقيقة فدور املربمج "يشبه إىل حد بعيد دور  (2)الشطرنج تفوق عدد الذرات يف اجملرة"
أب يعّلم ابنه كيف يلعب الشطرنج، فهو يلقن جهاز الكمبيوتر احلركات األساسية يف اللعبة، 

 هيئة قواعد يعرب وإمنا يف ليس بشكل مفصل ومستقل يف ما يتعلق بكل وضعية حمتملة للبدء،
عنها اقتصاديا، فهو على سبيل املثال ال يقول حرفيا "الفيلة تتحرك يف خط قطري"، بل يقول 

بعد ذلك ميكنه أن يربمج بعض "النصائح" اليت تكتب باستخدام  ما يعادل ذلك رياضيا...
ن دون محاية" أو م ترتك ملكك اللغة الرياضية اليت تعادل بلغة البشر التلميحات من نوع "ال

ميكن للجينات إال أن تبذل  ، فـ "ال(3)احليل املفيدة مثل "اهلجوم املزدوج" بواسطة الفارس"
قصارى جهدها مسبقا من خالل بناء جهاز كمبيوتر تنفيذي سريع خاص هبا، وبرجمته مسبقا 

شرافها، لكن تبقواعد ونصائح مالئمة للتعامل مع العديد من احلوادث احملتملة اليت ميكنها اس
احلياة كما لعبة الشطرنج تنطوي على الكثري الكثري من احلوادث احملتملة حبيث يستحيل 
استشرافها كلها، وعلى غرار مربمج لعبة الشطرنج ينبغ، أن تلقن اجلينات آالت بقائها ليس 

 .(4)التفاصيل احملددة، وإمنا االسرتاتيجات واحليل العامة للتجارة احلية"

                                                             

 .62السابق، صاملرجع  (1)

 .62املرجع السابق، ص (2)

 .62املرجع السابق، ص (3)

 .68املرجع السابق، ص (4)
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التغريات البيئية ة سلفا، فجماقتصاديا كلما قلت القواعد املرب  املنفعة الكبريةوال خيفى 
ن هذا التشبيه م دوكينزوما يرم، إليه . دوكينزاليت ستواجه الكائن كبرية للغاية كما يقول 

 اريا أوان إيثلوك احليواي سواء كاآللة هو "التأسيس تدرجييا للفكرة القائلة أن الس–احليوان
خيضع لسيطرة اجلينات فقط بطريقة غري مباشرة، لكن بالغة القوة، فعندما تفرض ا أناني

اجلينات طريقة بناء آالت البقاء وأجهزهتا العصبية متارس سلطة مطلقة على السلوك، أما 
القرارات اآلنية يف شأن اخلطوات التالية الواجب اختاذها فتبقى من صنع اجلهاز العصيب، 

ت ه، صانعة السياسة األولية، يف حني أن الدماغ هو اجلهة املنفذة، وميكن القول إن اجلينا
لكن فيما تصبح األدمغة أكثر تطورا تستحوذ أكثر فأكثر على سياسة صنع القرارات الفعلية 
مستخدمة لتحقيق ذلك حيال مثل التعلم واحملاكاة، وبالتايل سيتمثل االستنتاج املنطق، هلذه 

ها سياسيا يأي فصيلة، بواقع أن اجلينات تعط، آلة البقاء توج النزعة، اليت مل تبلغها بعد
 (1)فعل، ما ترينه األفضل للبقاء على حياتنا."واحدا فقط هو اآليت: ا

 كرر قدو والرؤية املتمركزة حول اجلني وجهان لعملة واحدة،  للحيوان اآللية الرؤية متثل
 بعني كتابه يفثار اإلي ملشكلة سيقدمها اليت احللول لريى الرؤيتني هاتني القارئ مسامع على

 إحدى اختذ فمن ها،فصل ويستحيل جدا، متقاطعتني الرؤيتني وألن واجلني، واملعلومة الربجمة
 الرؤية من الين منهما لرؤية املوجه النقد أغلب أن القارئ سيجد األخرى، سيتخذ الرؤيتني
 لزوما. األخرى

  

                                                             

 .62املرجع السابق، ص (1)
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