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حينما تسمع عن صدور كتاب جديد لعامل اجلينات الشهري د .مايكل دنتون ،فال ريب أن
اخلرب سيثري فضولك .وحني تسمع أن عنوان كتابه اجلديد هو (التطور :ما تزال نظرية في
أزمة) ،بعد مرور  03عاما على كتابه القدمي ،فال شك أن الفضول سيزداد!
دكتور دنتون عامل متخصص بالطبع ،ولكن مكانة وشهرة كتابه ،كان هلا عدة عوامل أخرى
غري ختصصه ،لعل منها أن كتابه القدمي مل يطرح نقده للتطور من منطلق خلقوي
– Creationistكما كان السائد يف الساحة الفكرية وقت صدور الكتاب– ،وإمنا كان
نقدا علميا صارما ،ركز فيه طرحه على إثبات أن دعائم وأركان الداروينية احلديثة تفتقر للدليل.
بعد مرور ثالثني سنة على صدور كتاب دنتون القدمي ،ما زالت املشاكل اليت حتدث عنها
مستمرة ،بل إن التقدم العلمي جعلها أصعب من حاهلا سابقا ،وبالتايل سقطت كل الردود
اليت اعتمدت يف نقدها لكتابه على عامل الزمن والتقدم العلمي املستقبلي .يقول دنتون عن
كتابه السابق أن هدفه األساسي فيه كان "إثبات أ ّن الطبيعة غري مستمرة يف األساس" ،أي

أن احلياة ليست نتيجة للتطور التدرجيي البطيء .وال شك أن هذا يسقط الفكرة الداروينية
متاما ،فلكي تعمل الداروينية ،ال بد من حذف أي نوع من أنواع التصميم أو التوجيه ،وترك
املسرح بالكامل لالنتقاء الطبيعي ،كي يقوم بتطوير األصناف تطويرا تدرجييا بطيئا عرب
ماليني السنني ،خلدمة وظائف تكيفية يف األساس؛ تعمل على بقاء الكائن والنوع على قيد
احلياة ،وتضيف له ميزات تكيفية مع بيئته.
أسقط دنتون يف كتابه السابق فكرة أن هناك احتمال لوجود مسكة هلا أرجل أو زاحف
مشعر أو جرايب له مشيمة ،أما كتابه اجلديد ،فيأيت بعد ختليه عن مفهوم التكيفية الذي كان
مقتنعا به وقت كتابته للكتاب القدمي ،وتبنيه للبنيوية –من منطلقات علمية– يف عامل
األحياء ،ألسباب كثرية ،يفيض يف شرحها داخل هذا الكتاب.
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تأثري ذلك على الصراع مع الداروينية خطري .فنحن إن جتاوزنا النقاش حول كافة االدعاءات
اليت تفرتضها الداروينية ،فال شك أنه ال ميكن نزع فكرة أن كل خطوة تطورية خيطوها أي
كائن ،هدفها األساسي هو التكيف ،ولكن ماذا لو أثبتت األدلة العلمية خطأ تلك الفكرة؟
ال شك أن دنتون ال يقول هنا بعدم وجود أي صفة تكيفية ،ولكن طرحه هنا يثبت أنه
ليس كل الصفات احلية تكيفية ،ويف نفس الوقت يطرح مدى حاجة البيولوجيا لتبين مفهوم
البنيوية؛ من أجل فهم أفضل للبيانات العلمية التجريبية .يف إطار البنيوية ،مل تظهر احلياة
والتنوع اهلائل فيها بعامل الصدف وطول الزمن ،بل هي وجدت كما هي يف الطبيعة لغرض
ما ،وهنا يتوقف العلم التجرييب وينتقل احلديث للمجال الفلسفي أو الديين ،والذي ال شك
أنه سريى أطروحة دنتون كإثبات على افتقار احلياة لوجود اخلالق.
يرى الكثري أن اهلدف الرئيسي من الداروينية هو إثبات عدم حاجة احلياة لوجود من خيلقها،
ولعل هنا جيدر اإلشارة أن دنتون ما زال الأدريا ،ال يقر وال يعارض وجود اخلالق ،وهذه قد
تسبب ربكة ألنصار الداروينية .وال نعين بذلك أن العلماء من املؤمنني متهمون بالتحيز
املسبق ،فالتحيزات املفرتضة موجودة عند كال الطرفني .كما أن التالزم ليس شرطا ،فاملؤمن
الدارويين (كينيث ميللر) موجود ،وامللحد املضاد للداروينية (توماس ناجل) موجود.
مل يتوقف دنتون عن مراجعة حججه اليت أوردها سابقا وجتديدها ،أو عند حىت تقدمي
البنيوية ،بل انتقل يف إطار رؤيته الشاملة للبنيوية ،للحديث عن تلك املنطقة املثرية؛ اإلنسان.
ذلك النوع املميز الذي له قدرات ال ميكن تفسريها إطالقا بالتكيف والوظيفة والتطور
التدرجيي البطيء ...وغريها من العبث الدارويين.
كل ما سبق ،يؤكد على الفشل التام للبارادامي التطوري ،وأنه آن األوان للعلماء أن يعطوا
نظرية (التصميم الذكي) الفرصة كإطار للبحث يف علم احلياة ،متاما كما فعل دنتون .اجلدير
بالذكر هنا ،أن أحد أعمدة النظرية (مايكل بيهي) مل يبدأ يف التفكري يف معارضة الداروينية
9

والبحث عن بديل هلا ،إال بعد أن قرأ كتاب دنتون األول.
نأمل أن يعمل هذا الكتاب على حتريك الساكن يف عاملنا العريب ،وأن يساعد يف خلق بيئة
حوارية معتمدة يف األساس على العلم والبحث ،وأن يعني الباحث عن احلق يف الوصول
إىل بغيته .ونتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف خروج هذا العمل باللغة العربية ،بداية من
إدارة معهد ديسكفري –وخاصة د .جون ويست– ،ومرورا بطاقم الرتمجة املميز –أساس
العمل– ،وهناية باجلنود اجملهولة اليت تقضي أوقاهتا يف التدقيق واملراجعة والتنسيق ،كي خيرج
*
الكتاب يف أمجل حلة ،قبل أن يقع يف يدي القارئ؛ الذي نأمل أن ينتفع به وينفع غريه.

مركز براهين

* نأمل من القراء الكرام أال تتوقف عالقتهم بالكتاب عند القراءة ،جزء أساسي من رفع مستوى الوعي بالكتب يف أي
جمتمع هو من خالل املراجعات والرتشيحات والتقييمات ،ولعل قنوات نشر مراجعات الكتب أصبحت أشهر من أن ندل
عليها ...أيا كان رأيك يف الكتاب ،ال جتعله يتوقف عندك ،اطرحه وتقبل تعليقات اآلخرين عليه ،فبدون ذلك ال أمل يف
التقدم والرقي يف أي جمال فكري.
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إمجاال ،يؤكد النمط التجرييب املوجود يف الطبيعة بشكل بارز على النموذج املقرتح يف علم األمناط،
ا
واملسلمة األساسية يف علم األمناط هي أن األصناف متمايزة بشكل مطلق عن بعضها البعض،
دائما يف كل األعضاء القابلة للتصنيف.
وأهنا متتلك خصائص تفريقية توجد ا

مايكل دنتون ،التطور :نظرية في أزمة ،ص.841
التطور :نظرية في أزمة ( )8811إثبات أ ّن الطبيعة غري
كان هديف األساسي يف كتاب ّ

مستمرة يف األساس .وكما بينت ،مل يتم الوصول إىل الصفات الـ ُمحددة للصنف ،taxa
مثل الشعر يف حالة الثديّات أو الريش يف حالة الطيور ،من أشكال سلفية ُمفرتضة عرب

سلسلة طويلة من األشكال الوسيطة (وهو ما أطلقت عليه "استمرارية األشكال
وفضال عن ذلك بقيت هذه الصفات يف اجملموعات اليت حت ّددها ثابتةا يف مجيع
الوظيفية" .)8ا
2
هتديدا خارجياا
جدا ،ورأيت أ ّن غياب هذه االستمرارية الوظيفية تفرض ا
أفرادها املتنوعني ا
التطور الكربوي  macroevolutionال
للتدرج التكيفي الدارويين التقليدي و ّ
ّ
االدعاء بأ ّن ّ
للتطور الصغروي  ،microevolutionودافعت بقوة عن فكرة أنّه ال
يتع ّدى كونه ا
امتدادا ّ
التطور .وباملجمل ،كان كتاب
بد من وجود عوامل غري االنتقاء الرتاكمي ش ّكلت مسار ّ
ُ
باشرا كلياا" للنموذج الدارويين التقليدي ،وإشاراة إىل أ ّن النظام الطبيعي هو
التطور ا
ّ
نقدا ُ
"م ا
انقطاع طبيعي وليس يف استمرارية وظيفية كما يدعي علماء البيولوجيا الداروينيني.

أ ّكدت على أ ّن التصانيف ُُ taxaماثلة لألشكال اهلندسية املميّزة مثل املثلّثات أو رباعيّات
ُ
األضالع ،واليت ال ميكن حتقيقها من صنف آلخر بواسطة خطوات متعاقبة صغرية من
األشكال اهلندسية 0.لذلك دافعت عن الرؤية املعتمدة على األمناط  typologticalاليت
ترى بأ ّن األصانيف أو األمناط  Typesحقيقية وجودية للكائنات احلية ontologically
سائدا يف القرن التاسع عشر قبل
ومكونات ُُميّزة يف النظام الكوين ،وهو املعتقد الذي كان ا
ّ
00

داروين .دافع دي أرسي وينتوورث تومبسون D’Arcy Wentworth Thompson

عن هذا الرأي يف كتابه املشهور حول النمو والشكل :On Growth and Form
تسري الطبيعة من نمط إلى آخر بني األشكال العضوية إضافة لألشكال الالعضوية؛

تبعا لعواملها  parametersاخلاصة هبا ،فتحددها شروط
وختتلف هذه األمناط ا
اإلمكانات الفيزيائية–الرياضية .رمبا كانت "أمناط" كوفييه  Cuvierيف التاريخ
الطبيعي غري منتقاة على حنو تام وغري وافرة كافية ،ولكنّها أنماط؛ والسعي وراء
4
موطئ قدم يف الفجوات فيما بينها سعي دون جدوى ،لألبد.
لتطور تبنّيت
لتزما هبذه النظرة النمطية املتقطّعة ،رغم أنّين منذ تأليفي لكتاب ا ّ
ال أزال ُم ا
مفهوما أكثر بنيويّة  structuralismحول النظام العضوي وخاصة األمناط ،حيث كنت
ا

التطور مبفهوم التكيف الشامل pan–adaptationism
مقتنعا عند تأليفي لكتاب ّ
ا

واعتقدت بنظرة وظائفية صارمة للنظم البيولوجية .فرأيت التكيف املبدأ التنظيمي الرئيسي
"ح ازما تكيفية" يف األساس ،تشبه اآلالت مثل
أو الوحيد للحياة ،واعتربت الكائنات ُ
كل صفة فيها موجودة خلدمة هناية تكيفية خاصة .كما اعتربت األمناط يف
الساعة ،واليت ّ
األصل جمموعة حمدودة مؤلف اة من جماميع كليّة وظيفية عالية التكامل –"أمناط كوفييه

 "Cuvierian Typesمثلما ذُكر يف االقتباس السابق– واملقيّدة بشدة بأسباب وظيفية،
ُ
1
التطوري.
حىت من أبسط درجات ّ
مثل اآللة املعقدة ،ما مينعها ّ
التغري ّ
متاما (بعد ثالثني سنة) بالنسبة يل كمؤمن بالبنيوية:
لكن مل أدرك حينها ما أصبح اآلن جليًّا ا
كبريا يف "عزل األمناط" ،6لكن صفات
رغم أ ّن "القيود الوظيفية لكوفييه" قد تلعب ا
دورا ا
معني ،فكثري من الصفات الـ ُمستجدة
األشياء احليّة مل توجد كلها خلدمة هدف تكيفي ّ

ميزة للصنف –مثل الطرف مخاسي األصابع ( pentadactylرباعيّات األرجل
الـ ُم ّ
 )Tetrapodaأو املغازل احللزونية متحدة املركز يف الزهرة (مغلفات البذور
01

"طرزا أولية" غري وظيفية ال ختدم أيّة هناية تكيفية
 –)angiospermsتق ّدم جبميع هيئاهتا ا
خاصة .تطرح هذه األشكال غري التكيفية ظاهرياا ،كما أوضح ريتشارد أوين Richard
 Owenيف مؤلّفه البارز حول طبيعة األطراف( On the Nature of Limbs 7قبل

اضحا للتكيفية الشاملة .فهذه
عشرة سنوات من كتاب داروين أصل األنواع) ،حت ّدياا و ا
هتديدا ُوجوديًّا للنموذج الدارويين والوظائفي
األشكال غري التكيفية ظاهرياا تفرض بالتأكيد ا
امال سببيّة غري االنتقاء الرتاكمي تؤدي لنهايات وظيفية وأنه
بأكمله ،أل ّهنا تشري إىل أ ّن عو ا

دورا حامساا يف تشكيل النظم احلية.
ال بد أنّها لعبت ا

أعرف ُمصطلحني سأستعملهما مر اارا يف بقيّة الكتاب ،األول هو "املتشابه
ا
أوال أحتاج أن ّ

أو الصفة املتشاهبة  ،"homologويشري هذا املصطلح إىل صفة أو مسة بيولوجية فريدة
ُ
ُمشرتكة بني مجيع أفراد جمموعة معيّنة مثل اخلطة األساسية مخاسية األصابع يف طرف رباعيّات
األرجل واملشرتكة بني مجيع رباعيّات األرجل .لذلك يع ّد املتشابه "صفة ُمستجدة حمددة
ُ
التطورية (اإليفو–ديفو –evo
النمائية
لوجيا
و
البي
يف
الباحثون
استعمل
وقد
لصنفها".
ّ

 )devoهذا املصطلح مر اارا لوصف هذه السمات املميزة 1.كما يصف علماء التصنيف
ُ
ُ
املتشاهبات بأهنا "صفات مشتقة سلفية  "synapomorphiesأو "صفات مشتقة
 ،8"apomorphiesوقد أطلق عليها ريتشارد أوين يف القرن التاسع عشر ُمصطلح "الطرز
83

البدائية ."primal patterns

أعرفها هي "غري تكيفي  "non–adaptiveواليت أستعملها
الكلمة األخرى اليت أحتاج أن ّ
أيضا يف كامل الكتاب .أستعمل هذا املصطلح لإلشارة إىل أيّة صفة أو هيئة للكائن احلي
ا
ُ
ال يبدو ّأهنا تق ّدم هناية تكيفية معينة قابلة للتصور –وبعبارة أخرى أيّة صفة ال تسهم يف
تكيف الكائن .هذه الصفات خفية لعني االنتقاء الطبيعي ألنّه يرى فقط السمات اليت
تؤدي لنهاية تكيفية .من األمثلة على ذلك شكل ورقة شجر القيقب (صفة غري تكيفية
حمصورة بأنواع فردية من النباتات) أو الطرف مخاسي األصابع (مثال ُمشرتك يف آالف كثرية
01

من أنواع الفقاريّات املختلفة).
ملوجه إىل املعتقد الدارويين
يكمن هديف الرئيسي يف هذا الكتاب اجلديد يف ُمراجعة التح ّدي ا ّ
ُ
فضال على
ودعم النمطية اليت تق ّدمها الصفات املستجدة والثبات االستثنائي للمتشاهبات .ا
ذلك سأستكشف مدى الشك الواضح للحالة التكيفية لكثري من املتشاهبات.
–

Structuralism and Functionalism

خيصان الطبيعة األساسية للشكل
التزم البيولوجيني لقرنني من الزمن مبفهومني متناقضني ّ
سمى أحدمها البنيوية (أو الشكلية  )formalismواآلخر الوظائفية 88.أشار
العضوي ،يُ ّ
تضادين للنظام العضوي
ستيفن جاي غولد  Stephen Jay Gouldهلذين
التصورين امل َّ
ّ ُ
التطور :The Structure of Evolutionary Theory
يف كتابه بنية نظرية ّ
أيضا
تكيفت معظم الكائنات جيّ ادا مع بيئاهتا املباشرة [ظروف وجودها] ،ولكنها بُنيَت ا
ُ
أي ظرف خاص .مع ذلك يبدو أ ّن مبدأي
على ُُمططات تشرحيية أساسية تتجاوز ّ
الوظائفية أو البنيوية يتعاكسان يف ناحية غريبة – ملاذا تتجذر بُىن متكيّفة لنهايات معينة
تعرب حالياا عن أيّة وظيفة ُمشرتكة (كما يف مثال داروين عن األطراف
يف متشاهبات ال ّ
األمامية يف الثديّات)؟
إ ّن اختيار أحد هذين املبدأين كأساس سبيب للبيولوجيا حي ّدد عمليا موقف أي ٍ
باحث
ا
ّ

ومسبّبات النظام فيه ...هل ُميكننا اعتبار خطّة النظام التصنيفي
جتاه العامل العضوي ُ
التغصنات
األساس ،بينما نرى التكيّفات املوضعية كمجموعة من
عايل–املستوى
ّ
َ
ُ
أساس مبين بعظمة هائلة؟ أو هل تبين التكيّفات املوضعية النظام بكامله من
الصغرى...
ٌ
وصعودا لألعلى؟ وقد أطلق هذا االنقسام اجلدل األساسي حول البيولوجيا قبل
القاعدة
ا
82

الداروينية.

01

أ .البنيوية Structuralism

ناتج عن
كل كائن حي ٌ
بناء على النموذج البنيوي ينتج قسم كبري من نظام احلياة ونظام ّ

حمددات داخلية أساسية أو عوامل سببيّة تنشأ من اخلواص الفيزيائية األساسية يف النظم
البيولوجية واملادة احلية .بعبارة أخرى هو نظام بيولوجي لم ينشأ عن تكيّفات لتحقيق هنايات
وظيفية .وغشاء اخللية من أبسط األمثلة على هذا النمط من النظام ("النظام البنيوي")،

حيث ينظّم نفسه ضمن طبقة رقيقة تغطّي سطح اخللية ،فقط بسبب الصفة الكارهة للماء
بغض النظر عن
 hydrophobicملُحتوياته من الشحوم – أي بسبب قانون فيزيائي – ّ
أي هناية وظيفية قد يؤديها.
ّ
اعتقد كثري من علماء البيولوجيا قبل داروين بأن هذه احملددات الداخلية ،أو "قوانني الشكل
البيولوجي" كما أشري إليها يف القرن التاسع عشر ،حتصر طرق بناء الكائنات بعدة
تصميمات أساسية قليلة أو أمناط  ،Typesمثلما حت ّدد قوانني الشكل الكيميائي أو الشكل
البلوري هيئة املواد الكيميائية والبلورات ضمن جمموعات حمدودة من األشكال احملددة وفق
قوانني معينة .توحي هذه الفكرة بنشوء كثري من األشكال األساسية يف احلياة بنفس الطريقة
اليت تنشأ هبا األشكال الطبيعية األخرى – بأساس من التنظيم الذايت للمادة – وبأهنا

كليات أصلية  .genuine universalsفالبنيوية تشري – على األقل بشكلها القائم يف

القرن التاسع عشر ،وبالنسخة اليت أ َُعّرفها هنا – إىل أ ّن أمناط احلياة األساسية ،وبالتأكيد
التطوري للحياة على األرض ،متأصلة ضمن الطبيعة .وبذلك ال تكون احلياة
كامل التق ّدم ّ
عيباا ناجتاا عن "الزمن والصدفة" كما أصبحت ترى بعد داروين ،بل جزءاا ُمتوقّـ اعا وضرورياا

من الكل الكوين.

01

شكل  .0–0ريتشارد أوينُ .رممست عام .8113
بالنسبة لريتشارد أوين ،أبو البنيوية األجنلو–سكسونية ،تتأكد بوضوح فكرة أ ّن احلياة على

األرض هي نتيجة عملية طبيعية قانونية يف الفصل اخلتامي لكتابه تشريح الف ّقاريّات
"مق ّد ارا ُمسب اقا...
التطور كان ُ
 ،Anatomy of Vertebratesوالذي قال فيه أ ّن مسار ّ
بسبب السعة الطبيعية أو قوة التغيري اليت ارتقت هبا احليوانات األوايل (الطالئعيّات
 )protozoaاملخلوقة وفق القوانني إىل أشكال نباتية وحيوانية راقية" 84.وكما أشار إي.
اس .ر م
اسل  E. S. Russellيف مؤلّفه الكالسيكي الشكل والوظيفة Form and
 ،Functionآمن تقريباا مجيع علماء البيولوجيا قبل الداروينية يف بداية القرن التاسع عشر
–من بينهم أشخاص المعني مثل كارل إرنست فون باير ،Karl Ernst von Baer
وإيتيان جوفري  ،Étienne Geoffroyوإزيدور سانت هيلري ،Isidore St. Hilaire
وهنري ميلن إدوار  ،Henri Milne–Edwardsوإيتيان سري ،Étienne Serres
ويوهان فريد مرش ميكيل  ،Johann Friedrich Meckelوكارل غوستاف كاروس
 ،Carl Gustave Carusوهينريش غيورغ برون ،Heinrich Georg Bronn
وثيودور شوان  –Theodore Schwannبأ ّن نظام احلياة الكلي ناتج عن عمليات تتبع
01

قوانين وإن كانت غري ُحم ّددة :وهي "قوانني الشكل احملرية" املشهورة.

81

كذلك أشرت لألمر يف مقالة سابقة:
ونظرا للطبيعة
نظرا لروح العصر  Zeitgeistالقانونية يف البيولوجيا قبل الداروينية ا
ا

جردة الغامضة لكثري من املتشاهبات وثباتها يف كثري من األنواع املختلفة من
ُ
الم ّ
التغري
الكائنات عرب فرتات شاسعة من الزمن؛ كانت رؤيتها
ا
أشكاال طبيعية عدمية ّ
مشاهبة للبلورات أو الذرات خطوة استنتاجية صغرية .افرتض جوفري الذي رّمبا كان
أبرز متّبع للشكليّة  formalistيف أوروبا ،امتالك املتشاهبات "لقدرات" مشاهبة
للذرات وغريها من العناصر غري القابلة للتب ّدل يف العامل الفيزيائي ...استعمل أوين

كذلك التشبيه بالبلورة بوضوح يف الفصل األخري من كتابه تشريح الفقاريّات
 ،Anatomy of Vertebratesضمن سياق ُمناقشة أسباب التقطع

" :segmentationإ ّن تكرار أقسام متشاهبة يف العمود الفقري وتكرار عناصر
متشاهبة يف القسم الفقري ،شبيه بتكرار البلورات املتشاهبة" .استعمل ثيودور شوان،
أيضا ،حيث رسم يف الفصل األخري من
أحد مؤسسي نظرية اخللية ،هذه االستعارة ا

كتابه األبحاث المجهرية ُ Microscopical Researchesمقارنات مكثفة
بني اخلاليا والبلورات:

عملية التبلور يف الطبيعة الالعضوية هي أقرب تشبيه لتكوين اخلاليا ...هل ميكننا
بذلك افرتاض أ ّن تكوين األجزاء األولية يف الكائنات ليس إال عملية تبلور...
جتم اعا هلذه البلورات؟ ...يف حال تش ّكل عدد من البلورات
والكائن ليس سوى ّ
تكون ك اال نظامياا
القادرة على ّ
التجمع ،فيجب أن جتتمع ت ابعا لقوانني معيّنة لكي ّ

أي مشابه للكائن احلي.

07

حد كبري ،حيث
استعمل إرنست هيكل  Ernst Haeckelهذه االستعارة إىل ٍّ
معيدا آراء شوان عن "اخلاليا كبلورات عضوية ،وعن األشجار البلورية،
يتحدث ا
وعن التشبيه بني التمثيل  assimilationيف اخللية ومنو البلورات يف السائل
األم".

86

انسجاما مع فكرة أ ّن املتشاهبات أو "الطرز األولية" هي أشكال طبيعية وكليات عامة أصلية
ا

يُفرتض أن حتدث عرب الكون بغض النظر عن ُوجود احلياة ،فَ َكر أوين يف الباب النهائي من

كتابه عن طبيعة األطراف يف إمكانية حتقيق املتشاهبات يف الفقاريّات أو مخططها
81
الجسدي  Bauplanعلى كواكب أخرى.

وصف غونرت فاغنر  Günter Wagnerيف كتابه احلديث التشابه والجينات واالبتكار
التطوري  Homology, Genes, and Evolutionary Innovationرؤية أوين
ّ
البنيوية:
اعتقد أوين بإمكانية وصف تنظيم اجلسم احليواين على شكل "صيغة" جسمية مثل
جمرد
إمكانية كتابة تركيب مادة كيميائية على شكل صيغة كيميائية .ا
مثال ّ H2SO4
صورة "للعناصر الكيميائية" ( ،Hو Sو )Oونسبها اجلزيئية اجملتمعة يف اجلزيء (أي
محض الكربيت).
فاملضاهئات للعناصر الكيميائية بالنسبة ألوين هي املتشاهبات يف البيولوجيا؛ أي أ ّن
ُ
املتشاهبات هي "الذرات" التشرحيية لألجسام واليت باجتماعها بتوليفات وهيئات
81
تكون األجسام اخلاصة املختلفة للحيوانات احلقيقية.
ُمتلفة ّ
وكما شرحت يف مقاليت املقتبسة السابقة:
يلتزم البنيويّون برؤية "غري انتقائية  non–selectionistوغري تأرخيية –non

08

تتضمن قائمة البنيويّني البارزين يف القرن
 "historicistصارمة للعامل البيولوجيّ .
(مبتكر مفهوم علم الوراثة
العشرين ويليام باتيسون ُ William Bateson

 ،)geneticsو دي أرسي وينتوورث تومبسون (مؤلّف العمل البنيوي الشهري حول
النمو والشكل) ،وروبرت ريدل  ،Rupert Riedlوستيوارت كاوفمان Stuart

 ،Kuffmanوبراين غودمان  ،Brian Goodmanوستيوارت نيومان Stuart

.Newman
على الرغم من اقتناع غولد يف سنواته املبكرة وفق اعرتفه الشخصي باالنتقائية الشاملة
ميال حنو البنيوية يف أواخر حياته ،حيث
 ،pan–selectionismلكنّه أصبح أكثر ا

أحدا ميكنه أن يقرأ ابتداءا من غوته
أتصور أ ّن ا
كتب يف بنية نظرية ّ
التطور" :ال ّ
َ
 Goetheوجوفري  Geoffroyمث سيفريتسوف  ،Severtzovورميان Remane
وريدل  ،Riedlدون أن ينشأ لديه بعض اإلعجاب مبعقولية أو على األقل بالقوة
88
الفكرية املهمة للتفسريات املورفولوجية خارج جمال الوظائفية الداروينية".
وافق بالطبع مجيع البنيويّون على أ ّن الكائنات أبدت تكيّفات للتعامل مع الظروف البيئية
اخلارجية ،ولكنّها اعتربت ،كما وصفها أوين" ،أقنعة تكيّفية" ،موضوعة مع اخلطط األساسية

التنوع العظيم يف أطراف الف ّقاريّات –الزعانف
اجلوهرية أو "الطرز األولية" .لذلك يع ّد ّ
للسباحة ،واأليدي لإلمساك ،واألجنحة للطريان– بكامله تعديالت على اخلطة األساسية
اجلوهرية أو الطراز األويل ذاته ،الذي ال خيدم ضرورة بيئية معيّنة ،وكما وصف غولد ذلك
أي ظرف خاص".
يف االقتباس السابق ،هي "تتجاوز ّ
"القوة املستقطبة
رأى أوين أ ّن "الطرز األولية" تتولّد أثناء النماء عرب ما يُطلق عليه اسم
ّ ُ
 ،"polarizing forceبينما كانت األقنعة التكيّفية نتيجة آللية أساسية أخرى أطلق عليها
اسم "القوة التكيّفية" 23.وكما نبهت يف ورقة حبثية سابقة:
09

من اهلام التأكيد على أ ّن البنيوية تشري إىل أ ّن النظام العضوي هو مزيج من نمطين

تماما من النظام ،ويتولّدان بآليّتين سببيّتين مختلفتين :نظام أويل...
مختلفين ً
[متضمناا املماثالت أو املتشاهبات املح ّددة ألصانيفها] والذي يتولّد بقوانني طبيعية،
ّ
ُ
تبعا للداروينية،
ونظام تكيّفي ثانوي تفرضه احملددات البيئية (باالنتقاء الطبيعي ا
تبعا لواضعي نظريّات التصميم احلاليني).
وباآلليّات الالماركية ،وبالتصميم الذكي ا
ُميثّل النظام التكيّفي يف األشياء احليّة [الذي خيدم حمددات بيئية ُمباشرة ومعينة] نمطًا
مختل ًفا كليًا من النظام ،يقع خارج اإلطار التفسيري للبنيوية بكاملها .يعين هذا
كامال للنظام العضوي ،فالبنيوية ليست
أ ّن البنيوية حب ّد ذاهتا ال تق ّدم
تفسريا سببيًّا ا
ا
28

لكل شيء.
نظرية بيولوجية ّ

يوجد ألصل القوانني الطبيعية اليت تولّد النظام األويل مسألتها اهلامة اخلاصة هبا بالطبع ،وقد
ناقشت كما ناقش غريي آخرين يف مكان آخر ،بأنه قد تشري تلك القوانني إىل التصميم
22
لكن ُمناقشة تلك الفرضية ليست غاية
الئما بشكل فريد للحياة ،و ّ
الذكي للكون ليكون ُم ا
هذا الكتاب.

ب .الوظائفية Functionalism

وف اقا للنموذج املقابل الذي يُطلق عليه غالباا اسم الوظائفية ،يع ّد التكيف هو املبدأ املنظم
اجلوهري الرئيسي أو الوحيد للبيولوجيا .يف هذه النظرة ،تع ّد املتشاهبات املح ّددة للنمط
ُ
التطور
مسار
(الطرف مخاسي األصابع وغريها) تكيّفات مبنية عرب االنتقاء الرتاكمي أثناء
ّ
نتائجا تكيّفية ُمتلفة .النظام البيولوجي املبين هبذا األسلوب عرضي ،مبعىن أنّه غير
لتخدم ا
ُمح ّدد بقانون طبيعي .يرفض متبعي الوظائفية الفكرة البنيوية اليت تشري إىل أن وجود قدر
كبري من النظام البيولوجي ناتج عن قانون فيزيائي ،أي أنه راسخ يف الطبيعة أو ناشئ عن
تبعا للنظرة الوظائفية،
حمددات داخلية متأصلة يف النظم البيولوجية أو خواص املادة احلية .ا
11

نتائجا
تع ّد الكائنات جبوهرها كاآلالت ،وجتمعات عرضية من األجزاء الوظيفية املرتّبة لتخدم ا
تكيّفية خاصة 20.بالطبع هذه هي النظرة احلالية الشائعة والسائدة ،كما أ ّن مجيع أتباع

التطورية ،وظائفيون بالتعريف ،أل ّن
الداروينية ،وبالتايل الغالبية العظمى من علماء البيولوجيا ّ
تبعا للداروينية التقليدية حدث نتيجة لالنتقاء الرتاكمي خلدمة نتائج وظيفية.
التطور ا
كامل ّ
متاما كحال البنيوية والوظائفية ،حيث تشري
من الصعب ختيّل إطارين علميّني متناقضني ا
الوظائفية إىل أ ّن الوظيفة هي السابقة وهي اليت حت ّدد البنية ،بينما تشري البنيوية إىل أ ّن البنية
هي السابقة وهي اليت تقيّد الوظيفة .من العجيب أن تف ّكر بأ ّن علماء بيولوجيا بارزين رأوا
متاما ،كما أشار ر ماسل يف كتابه الشكل
أن نفس احلقائق التجريبية تشري الجتاهني ُمتلفني ا

والوظيفة:

إ ّن التباين بني املوقف الغائي  teleologicalمع إصراره على أولوية الوظيفة على
البنية ،واملوقف املورفولوجي ،مع حكمه بأولوية البنية على الوظيفة ،هو إحدى أهم
األساسيّات يف البيولوجيا.
يع ّد كوفييه وجوفري أعظم ُُمثّلني هلاتني الفكرتني املتناقضتني ،فأيّهما على حق؟ هل

وتنوع األشكال العضوية ،أم هل
ترجح كفة نتائج التكيّف الوظيفي على كفة وحدة ّ
جوفري ُحم ّق يف إصراره على عنصر الوحدة الذي ال ميكن تفسريه من حيث
24
التكيّف؟
من الغريب أ ّن علم الالهوت الطبيعي اإلجنليزي من القرن السابع عشر 21حىت منتصف
أيضا بشدة بشكل شديد من التكيّفية الشاملة ،الذي يؤّكد أ ّن
القرن التاسع عشر التزم ا

حىت حلمات الثدي لدى الذكر،
باشرا؛ ّ
نظام الكائن احلي بكامله تكيّفي وخيدم هدفاا ُم ا
كما ي ّدعي جون ري  26!John Rayهلذا السبب كان التشبيه باآللة الذي اشتهر به ويليام
10

جتمعات هادفة "شبيهة بالساعة" مكونة من
بايل – William Paleyبأن الكائنات ّ
شائعا بني اخللقيني  creationistsكما لدى الداروينيني 21.بالطبع يرى
مكونات تكيّفية– ا
ّ
اخللقيون قبل داروين وبعده التكيّف نتيجة للصنع اإلهلي ،بينما يرى داروين ومن بعده من
الداروينيني التكيّف نتيجة "لصانع الساعات األعمى" ،أي نتيجة لالنتقاء الرتاكمي.

التزم العا َمل املتح ّدث باإلنكليزية بنسخة معيّنة من الوظائفية لفرتة طويلة (اخللقيني منذ القرن

السابع عشر والداروينيني منذ عام  )8118لدرجة أصبح ال يستطيع معظم البيولوجيني
املتح ّدثني باإلنكليزية تصور احتواء الكائنات احلية على درجة معتربة من النظام الناشئ من
شك أ ّن
عوضا عن العمليات التكيّفية .بالتايل ما من ّ
حمددات فيزيائية داخلية أساسية ا
االدعاء البنيوي – القائل بأ ّن عامل األحياء مبين على خطط أساسية ال ختدم هدفاا تكيّفياا
ّ

خاصا – غريب عن البيولوجيا املتح ّدثة باإلنكليزية.
ا
–

عندما كنت أحضر املسودة النهائية من كتايب التطور يف منتصف الثمانينات ،كان النموذج
املسمى النظرية الرتكيبية احلديثة أو النظرية الرتكيبية الداروينية اجلديد (وهي نظرة كونية
وظائفية متشددة) ما زال مهيمناا يف أوساط علماء البيولوجية التطورية .ظهرت النظرية
الرتكيبية قبل أربعة أو مخسة عقود ،وذلك نتيجة دراسات قام هبا جمموعة من علماء البيولوجية
التطورية البارزين يف منتصف القرن العشرين (علماء الوراثة ،رونالد فيشر ،ج.ب.س .هالدان
وسيوال رايت ،وعلماء البيولوجية إرنست ماير وجوليان هكسلي ،وعامل األحفوريات غيلورد
سيمبسون) ،وهدفت إىل تقدمي هيكل تطوري وظائفي حصري 21.رغب واضعوا النظرية
الرتكيبية يف إثبات أنه ميكن تفسري مجيع التغريات التطورية – وليس فقط على املستوى
التطوري الصغروي – باالنتقاء الرتاكمي لتغريات تكيفية صغرية ،أو بعبارة أخرى ،أن التطور
الكبري هو جمرد امتداد للتطور الصغروي .وأمل واضعوا النظرية الرتكيبية بنفي مجيع أفكار
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التسبب غري الداروينية من البيولوجية التطورية مرة واحدة وإىل األبد ،وذلك بالعودة إىل
منوذج تطوري يعتمد حصرياا على الوظائفية والتأثريات اخلارجية .فأصبحت كل التفسريات
األخرى للتطور مشكوك هبا وغري مالئمة للعلم احلديث .وتشمل هذه التفسريات اآلراء
08

البنيوية لريتشارد أوين والعديد من البيولوجيني قبل داروين 03،وأفكار دارسي تومبسون،
وأفكار التطور املوجه  22 orthogenesisواألفكار احليوية  ،20 vitalismوالنظريات
الالماركية 24،واألفكار الداخلية األخرى اليت كانت رائجةا خالل الربع األول من القرن
العشرين.
بالتايل كان التأكيد على التكيف يف الفرتة املمتدة من اخلمسينيات إىل السبعينيات
والثمانينات أكثر شد اة ُما يف كتاب تشارلز داروين أصل األنواع ،وخاصة يف اإلصدارات
األخرية اليت غازل فيها داروين المارك 01 .كما أشار غولد 06،كانت الروح السائدة روح
التكيف الشامل بوضوح ،وكما ّبني ،أثنت الكتب املدرسية الصادرة بعد احتفالية 8818
بالذكرى الداروينية املئوية "على كفاية االنتقاء الطبيعي [االنتقاء الرتاكمي] يف تغطية كامل

جمال الظاهرة التطورية يف كل املستويات ،من املستويات البيئية إىل اجليولوجية 01".رأى
املؤلفون يف أحد الكتب أن الكائن احلي جمرد "حزمة من التكيفات املتفاعلة .وأن معظم
مسات الكائنات احلية تكيفات 01".وزعم مؤلف آخر" :االنتقاء الطبيعي [...هو] املرشد
الوحيد لوراثة النمط احليواين دون غريه .فجميع مبادئ وحقائق التطور األخرى مرتبطة به
08
على حنو ٍ
كاف أو مفسرة من خالله ،وقد شهد القرن التايل لعام  8118انتصار داروين".
لكن اإلمجاع الدارويين احلديث مل مير دون ظهور بعض املنغصات ،ويف عام  8811ظهرت
بعض االعرتاضات ،فإضافة إىل "الورقة البحثية" املشهورة واملقروءة على حنو واسع لغولد
وليونتني واليت تنقد الرأي "التكيفي الشامل" للنظرية الرتكيبية 43،كانت هناك مالحظة غولد
املشهورة اليت وصفت التفسريات الداروينية يف العديد من احلاالت مبجرد "قصص
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طفولية"( 48.ظهرت هذه املشاعر لدى جريي فودور وماسيومو بيتايل باملاريين يف كتاهبم
احلديث ما الذي أخطأ داروين بفهمه  42.)What Darwin Got Wrongبنفس

الوقت ،وضع غولد بالتعاون مع نيلز إلدريدج  Niles Eldredgeالنموذج املتقطع أو

النقطي  ،punctuationalالذي يُظهر غياب األشكال االنتقالية يف السجل األحفوري،
وهي حقيقةٌ صورهتا مالحظة غولد الساخرة األخرى بأن غياب األشكال االنتقالية كان
"سر الصنعة يف علم األحفوريات 40".أثبت غولد ،رمبا أكثر من عامل معاصر آخر ،املنظور
البنيوي يف كتابه بنية النظرية التطورية من خالل مراجعة متعاطفة آلراء علماء البنيوية الرواد
يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين وبانتقاده موقف التكيف الشامل.

كانت إحدى األعباء األخرى اليت أثقلت النظرية الرتكيبية اجلديدة اجلدل الذي اندلع يف
أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات عن املنهج الكالدسيت اجلذري radical cladism
(يشار إليه غالباا بالكالديزم الطرازي) لكولني باتريسون  Colin Pattersonوباحثني
آخرين يف متحف التاريخ الطبيعي يف جنوب كينسنغتون يف لندن( .الكالديزم أو التصنيف
التفرعي احليوي هي طريقة لتصنيف الكائنات وفق مساهتا املستجدة املشرتكة فقط دون النظر
إىل أي افرتاضات تطورية) .وقد أشارت ضمناا املعروضات والنشرات اجلديدة اليت تشرح
النهج الكالدسيت اجلديد يف علم التصنيف إىل أن السجل األحفوري ال حيتوي أي نوع
سلفي مباشر ،بل حيوي أنواع إخوة فقط ،وهو زعم حيمل الرسالة الواضحة اليت يعتنقها كل
44

من يرى أن األصنوفات الرئيسية ُميزة ،ومل يتم الوصول إليها عن طريق األشكال االنتقالية.
صبت جملة نيتشر جام غضبها على املنشورات املختصرة عن الكالديزم يف افتتاحية هستريية
بعنوان "موت داروين يف جنوب كينسينغتون" واستشهدت حبدة مبنشور حيتوي وفق ما أشار
إليه احملرر "عبارة مراوغة" وكانت هذه العبارة "إن كانت نظرية التطور حقيقية".

41

نظرا لنوع الزعم الذي زعمه بعض أكثر أتباع الكالديزم جذرية.
من السهل فهم قلق نيتشر ،ا
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مثال على الكالديزم الطرازي" :طرحت فرضية
علق كيث تومبسون  Keith Thompsonا
مضادة لفرضية التطور الدارويين  ...فرضية كالديزتية جديدة ترى بأن البحث عن األسالف
مهمة محقاء ،وبأن كل ما نستطيع القيام به هو حتديد عالقات اجملموعات األخوة من
استنادا إىل حتليل الصفات املشتقة 46".وملراجعة متعمقة
األصنوفات أحادية السلف املشرتك
ا
للجداالت اليت طرحها أتباع الكالديزم الطرازي يف لندن ويف املتحف األمريكي للتاريخ
الطبيعي يف نيويورك خالل الثمانينات والتسعينات ،انظر الفصل السادس يف كتاب ديفيد
ويليامز  David Williamsوماليت إباش  Malte Ebachأسس علم التصنيف
والجغرافيا الحيوية .41 Foundations of Systematics and Biogeography
أيضا الرأي املقلق لعامل الوراثة الياباين موتو كيورا  41،Motoo Kimuraالذي
كان هناك ا
أشار إىل تنامي األدلة على أن أكثر التغري التطوري على املستوى اجلزيئي كان حماي ادا واستمر
يف العديد من احلاالت مبعدل منتظم .كان رأي كيمورا يُعد هرطقة آنذاك ،حيث كان الرأي
م
كبريا لالنتقاء
التقليدي للغالبية العظمى أن مجيع أسس اجلينوم وظيفية .واعتُرب اقرتاحه حتدياا ا
الشامل للنظرية الرتكيبية وأنه يؤدي إىل ما يسمى نظرية التطور احليادية.

ورغم وجود تلك التعبريات املعارضة فقد َمثَّل كتاب التطور :نظرية في أزمة أحد املنشورات

جدا يف الثمانينات اليت رأت اإلمكانية املهرطقة بأن الطبيعة قد تكون ذات أساس
القليلة ا
متقطع من األمناط املنعزلة والفريدة غري موصولة بوسائط وظيفية من النمط الضروري
للداروينية .حاولت منشورات قليلة أخرى مثل هذا النقد املنهجي لكامل اهليكل الدارويين،
وخباصة نقد زعمه اجلوهري بأن االنتقاء الرتاكمي هو احملرك الوحيد أو األكرب يف التغري
العضوي ،وأنه ميكن تفسري كل نظام الطبيعة واالبتكار التطوري من خالل استنباط بسيط
48
كثريا اليوم!
للتطور الكبري من التطور الصغروي .لكن األمور تغريت ا
11

–
منذ نشر كتاب التطور :نظرية في أزمة ،حصلت تقدمات واكتشافات هائلة يف العديد
من جماالت البيولوجيا؛ مثل علم األحفورات وعلم اجلينوم والبيولوجية النمائية .يف عام

 8811كان مشروع اجلينوم قد بدأ للتو ،وكان الباحثون يف البيولوجية النمائية قد بدؤوا
لمتوهم يف تطبيق املعرفة اجلينية اجلديدة لتقدمي وصف جيين جزيئي مفصل للنماء .كان اجملال
اجلديد اإليفو–ديفو (البيولوجية النمائية التطورية) قد ظهر للتو ،وكذلك كانت األدلة األوىل
عن النموذج اإلطاري فوق اجليين epigenetic paradigmاجلديد 13،مع إدراك أمهية
18

ظاهرة التنظيم الذايت كمولد للنظام الناشئ فوق اجلينات ،أي "نظام جماين" غري الدارويين.

خالل العقود الثالثة التالية ،بدلت هذه التطورات البيولوجيا ،وخباصة الفكر التطوري ،مؤديةا
إىل ٍ
نقد ٍ
بعضا
متنام ومستمر لالنتقائية الداروينية الشاملة يف العديد من األمكنة اليت رددت ا
من أفكاري األساسية يف كتايب السابق .وبالفعل من األمور املعرتف هبا على نطاق واسع
أن أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه البيولوجية التطورية اليوم هي تفسري أصل املتشاهبات
فعال صفات مستجدة
املستجدة اليت حتدد األصنوفة وتعزهلا يف نفس الوقت .إدراك أن هناك ا
فعال ،واعتبارها جزءاا من نظام
حمددة لصنفها اعرتاف ضمين بإمكانية وجود الفجوات ا
الطبيعة ،وليس جمرد أخطاء يف أخذ العينات – وهي املسلمة األساسية اليت استند إليها
مذهب األمناط يف القرن التاسع عشر.

يف كتابه التشابه ،والجينات ،واالبتكار التطوري ( )2384يبدي غونرت فاغنر Günter

 ،Wagnerوهو باحث رائد يف جمال اإليفو–ديفو ،تعاطفه الواضح مع أفكار النمط قبل
داروين .مشك اكا يف فكرة أن املتشاهبات "أنواع باالسم فقط ...خالصات بسيطة اعتباطية
اعا طبيعية" ،وهي
للبنية واالختالف الظاهري "،ويسأل فاغنر إن كانت ا
بدال من ذلك "أنو ا
جدا" 12.لكن سواء كانت جدلية أم ال ،جمرد استعمال املصطلح
صفها "باجلدلية ا
إمكانية َو َ
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اعا طبيعية" من قبل باحث رائد يف الوسط العلمي مهتم يف السببية التطورية يوضح
"أنو ا
الشك بالداروينية التقليدية يف بعض األمكنة.
مدى ّ
يصف ريتشارد بروم  Richard Prumوأالن بروش ( Alan Brushباحثان بيّنا منو
الريشة) أفكار كثري من العاملني يف جمال اإليفو–ديفو عندما يكتبان:
مؤخرا...أن البحث عن أصل الصفات املستجدة التطورية جيب
اقرتح فاغنر وزمالؤه ا
منفصال عن البحث عن التغري التطوري الصغروي املعياري ،وجيب إعادة
أن يكون
ا
هيكلته ليطرح أسئلة ُمتلفة جذرياا تركز مباشرة على آليات أصل االبتكارات النوعية.
يشري هذا الرأي لسبب فشل أساليب الداروينية اجلديدة التقليدية ملعرفة أصل الريش
مثل بوك ( Bock )8861وفيدوتشيا .(1985, 1993, 1999) Fedoccia
باإلصرار على إعادة تشكيل سلسلة من الحاالت الوسيطة االنتقالية الممكنة
وظيفيًا والمتطورة صغرويًا ،فشلت الطرق الداروينية الجديدة المطبقة على أصل
الريش في التعرف بشكل مالئم على السمات المستجدة لنمو الريش
ومورفولوجيته ،وفشلت بالتالي في تفسير أصله على نح ٍو ٍ
كاف .يكشف هذا

متأصال يف حماوالت الداروينية اجلديدة لرتكيب التطور الصغروي
الفشل ضع افا
ا
والكبري .بالعكس ،تركز النظرية النمائية ألصل الريش مباشرة على تفسري الصفات
املستجدة النمائية الفعلية الضالعة يف أصل الريش وتنوعه ) .(Prum 1999إ ّن
إعادة هيكلة البحث للرتكيز مباشرة على تفسري أصل الصفات املستجدة التطورية
إنتاجا ومالئمةا مفاهيمياا.
منهجا أكثر ا
للريش تنتج ا
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وبنفس األسلوب ،عنون دوغالس إروين  Douglas Erwinإحدى ورقاته البحثية "التطور
الكبري أكثر من جمرد جوالت معادة من التطور الصغروي" 14ويف ورقة أخرى ،رأى إروين
وزميله أريك ديفدسون  Eric Davidsonأن التغريات التطورية الصغروية غري قادرة على
17

تفسري األصول أو التغريات اجلذرية احلاصلة فيما دعوها الشبكات اجلينية التنظيمية الصميمة
اليت تساهم يف توليد العناصر املورفولوجية األساسية يف كل الكائنات 11.جريي كوين
 Jerry Coyneدارويين ملتزم ،ذكر رفض إروين وديفدسون الستنباط التطور الكبري من
التطور الصغروي يف مراجعته لورقتهما:
[يقرتح] ديفيدسون وإروين أن أصل الفروع احليوية األعلى مثل الشعب ،يتضمن
آليات غري عمليات التطور الصغروي العادي املعتقد أهنا تسبب االنتواع .ويزعمان
أن "النظرية التطورية التقليدية املرتكزة على انتقاء تغريات صغرية متزايدة" ال ميكنها
تقدمي "تفسري للتطور من ناحية التغريات الديناميكية يف الربنامج اجليين املنظم لنمو
16
املخطط اجلسدي".
أيضا باستنباط التطور الكبري من التطور الصغروي ويزعم
ّ
يشك غوتنر فاغنر ،املذكور ساب اقا ،ا
رويدا
أن أصل الصفات املستحدثة الكبرية متعذر التفسري باخلطوات الداروينية التدرجية ،ا

رويدا .أحد نقاطه األساسية يف كتاب التشابه ،الجينات واالبتكارات التطورية هي أنه
ا
يف حني تلقي تغريات التطور الصغروي الضوء على أصل الصفات املستجدة على نطاق
صغري ،قد ال تستطيع تفسري الصفات املستجدة التطورية الكبرية مثل الصفات املستجدة
الكبرية احملددة لألصنوفات العليا املناقشة يف هذا الكتاب .كتب فاغنر:
السؤال عن كيفية نشوء املخططات اجلسدية املعقدة ليس في متناول علم وراثة

اجلماعات [الذي يـُ ّعَرف بالتغري يف التواترات اجلينية يف اجلماعات ،أي التطور
الصغروي] وكذلك األسئلة عن الكيفية املمكنة لنشوء الكائنات املعقدة من الطفرات
11
العشوائية واالنتقاء.
إحدى النقاط األساسية املشار إليها يف كتاب واغنز هي زعمه (يف إعادة لتفريق أوين بني
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املتشاهبات أو "الطرز األولية" وأقنعتها التكيفية) أن العمليات اليت أدت إىل الصفات
املستجدة التطورية الكبرية ُمتلفة عن العمليات اليت تسبب تعديالت تكيفية .يناقش فاغنر:
الصفات املستجدة تتطلب غالباا عمليات إعادة تنظيم واسعة النطاق للشبكة اجلينية
املنظمة .تتضمن إعادة تنظيم الشبكة اجلينية املنظمة  ...إنشاء عناصر تنظيمية
مقرونة  cisمستجدة ،وعلى العكس من ذلك غالباا ما تشتمل التعديالت التكيفية
11

فقط على تعديالت عناصر تنظيمية مقرونة  cisموجودة مسب اقا.

مؤخرا وهو أحد األصوات املعارضة األخرى:
وأقر سكوت جيلربت  Scott Gilbertا
"قلت رمسياا يف ورقة علمية عام  8886إذا مل تتم مراجعة منوذج علم وراثة اجلماعات يف

البيولوجية التطورية بوساطة علم وراثة النماء ،فسيصبح حاهلا يف البيولوجية كحال الفيزياء
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النيوتونية يف الفيزياء احلالية".
تتطرق العديد من املنشورات احلديثة لنواحي من الثورة احلالية ،مثل كتاب بيغليوتشي

 Pigliucciومولر  Müllerالتطور ،التركيب الممتد 63،وكتاب واالس أرثر التطور:
منهج نمائي 68،وكتاب سوزان مازو Suzan Mazurألتنبرج  01وكتاب فودور وبياتيلي
باملاريين ما الذي فهمه داروين خطًا 62.اجلزء األول من آخر كتاب يقدم مراجعة نقدية
حادة للحالة الراهنة للداروينية التقليدية .يستشهد املؤلفان بالعديد من الباحثني احلاليني يف
منتشرا الستنباط التطور الكبري من الصغروي،
جمال اإليفو–ديفو إلثبات أن هناك استياءا ا
ويرى بأن االنتقاء الطبيعي "ال ميكن أن يكون القصة الكاملة حول تطور األمناط

الظاهرية 60".مث يكمالن بالقول" :يف الواقع ،عند قراءتنا لألدبيات احلالية ...التي ال يجادل
استنادا إىل شكهم "بنموذج قيود اإليفو–ديفو" الذي يطلعنا
فيها هذه األيام 64".يكتبان
ا
عن كثري من األحباث يف البيولوجية التطورية هذه األيام:
19

على النقيض من الرأي التقليدي ،هناك حاجة للتأكيد أن االنتقاء الطبيعي ضمن
الصفات املتولدة عشوائياا ال ميكن أن يكون املبدأ األساسي للتطور لوحده .بل ال
بد من قيود داخلية قوية ،وحامسة غالباا ...خليارات النمط الظاهري الذي يعمل عليه
االنتقاء اخلارجي.

61

يستنتج فودور وبتايل باملاريين بعبارة تلخص املوقف الذي سأدافع عنه طوال هذا الكتاب
أيضا تعيد متييز أوين بني املتشابه [اللحن] والقناع التكيفي [ضبط آلة البيانو])" :نعتقد
(و ا
بأن االنتقاء الطبيعي يشبه ضبط البيانو ،وليس تأليف األلحان .هذه قصتنا ،ونعتقد أهنا
66

القصة اليت ختربنا هبا البيولوجية املعاصرة عند تأويلها بشكل مالئم".

61

مازال هناك العديد من الشخصيات الرائدة مثل مايكل روس ،Michael Ruse
وجريي كوين 61،ودانيل دينيت  68،Daniel Dennettوريتشارد دوكنز 13من امللتزمني
بشدة هبيكل تكيفي شامل وبفكرة أن الظاهرة التطورية الكبرية كلها ،من أصل احلياة إىل
عموما بنفس اآللية ،االنتقاء التراكمي ،الذي يعمل على
أصل البشر ،ميكن أن تفسر ا
املستوى التطوري الصغروي .لكن إىل جانب هؤالء الداروينيني املتعصبني ،هناك اآلن
مجموعة متنامية من المعارضين ضمن التيار العام للبيولوجية التطورية! يرى عدد كبري
هيكال
من الباحثني حالياا ،وخاصة يف اجملال اجلديد اإليفو–ديفو ،أن التطور الكبري يتطلب ا
تفسريياا ُمتل افا عن هيكل التطور الصغروي؛ فهم يؤكدون الفكرة الرئيسية لكتاب التطور:
نظرية في أزمة.
–
متقطعا بنفس احلالة اليت
نظاما
ا
أساسا ا
سأناقش يف هذا الكتاب اجلديد أن الطبيعة مازالت ا
وصفتها يف كتايب التطور ،مؤلفة من جمموعة حمدودة من األشكال املادية املستقرة املميزة
جيدا
األمناط .وسأثبت ،بدراسة مفصلة للعديد من املتشاهبات احملددة للنمط واملدروسة ا
11

(مثل الطرف رباعي األرجل والريش وغريها) ،أن حماولة تفسري العديد من هذه املتشاهبات
أيضا أن التقدم احلاصل منذ
عرب االنتقاء الرتاكمي الدارويين تطرح مشاكل عويصة .وسأبني ا
عام  8811ال يدعم املزاعم الداروينية ،بل على العكس ،مازالت الفجوات أو االنقطاعات
دائما" ،وخاصة عند إعادة تقييمها من
املشار إليها يف كتاب التطور "واسعة كما كانت ا
منظور بنيوي .structuralist perspective
باالنتقال إىل ما وراء أطروحيت األصلية يف كتاب التطور ،ومتاشياا مع األفكار البنيوية ،أجادل

كثريا من املتشاهبات ال تبدو أهنا ختدم هنايات وظيفية معينة إطالقا .كما سأبني بأن
هنا أن ا
هذه احلقيقة تطرح حتدياا إضافياا للتكيف الدارويين الشامل ُما يدعم نقدي اإلمجايل للوظائفية
الداروينية.

أيضا يف بعض الصفات املستجدة احملددة للنمط اليت مل تناقش يف كتاب التطور
سأنظر ا
مثل نزع نواة اخللية احلمراء الثديية (مسة حمددة لصف الثدييات) ،والذي كان حمور أطروحيت
يف الدكتوراه يف كلية كينج يف لندن يف أوائل السبعينات.
قصدا مناقشة جمموعة كبرية من التحديات
ونظرا لطول هذا الكتاب باألصل فقد حذفت ا
ا
املتنوعة للمعتقد الدارويين التقليدي :التحديات الناشئة عن تكلفة االنتقاء (رغم التطرق
هلذا املوضوع يف مناقشة تطور اللغة) 18،والتحديات الناشئة عن سرعة التغري التطوري يف
دورا هامشياا فقط يف جتميع
املستوى اجلينومي والدالئل املتزايدة بأن االنتقاء لعب ا

اجلينومات 12والتحديات الناشئة عن مقتضيات مشروع موسوعة عناصر  DNAأو
كثريا من اجلينوم قد ال يكون خردة ،كما افرتض ملدة
 ،ENCODEاليت تشري إىل أن ا
10
عقود.
أيضا مناقشة مشكلة تساوي البعد أو االنعزال املتساوي ألفراد فرع حيوي معني
حذفت ا
عن أنواع جمموعة خارجية معينة وذلك يف املستوى اجلزيئي واجليين .يف حني أن هذه الظاهرة
10

املذهلة ما زالت حتدياا للقصص الداروينية كما كانت من قبل ،إال أن شي وانغ Shi
 Huangراجعها بالتفصيل يف عدد من األوراق البحثية احلديثة .حيث أثبت أن إمكانية

تفسري ظاهرة تساوي البعد ُمكن فقط يف حال اشتمال أصل األمناط املختلفة على عوامل
سببية أخرى باإلضافة إىل االنتقاء الطبيعي واالنزياح ،وإذا كان أصل األمناط الرئيسية قفزياا،
14
وليس العملية التدرجيية اليت يصفها املعتقد الدارويين التقليدي.
باإلضافة إىل ذلك حذفت أي نقاش ملا أراه مشاكل صعبة املراس يف اهليكل الدارويين؛
مؤخرا هذه
كأصل اإلحساس والعقل .حيث َّبني توماس ناجل  Thomas Nagelا

املشكلة يف كتابه العقل والكون 11.كما حذفت أي مناقشة تفصيلية للمشكلة املطروحة
على الداروينية بالتعقيد التكيفي الشديد للكائنات احلية .وال زلت أعتقد بنفس القوة وقت

تأليف التطور أن التجربة واخلطأ ال ميكن أن حتقق أي نوع من التكيفات املعقدة املنتشرة

كثريا من املؤلفني يف
عرب كامل اململكة من املستوى اجلزيئي إىل مستوى األعضاء .لكن ا
16
حركة التصميم الذكي قد عرضوا هذه احلجة برباعة على مدى العقد املاضي.
رغم أن هذا الكتاب باألساس هو نقد للوظائفية املتزايدة الداروينية ،كما كان كتاب التطور،

أيضا دفاع منهجي عن علم األمناط؛ أعمق بكثري ُما ورد يف كتايب األصلي .من
إال أنه ا
الواضح أنه يف حال فشل املشروع الدارويين وعدم إمكانية الوصول إىل املتشاهبات احملددة
ألصنافها عرب االستمرارية التكيفية ،فإن فكرة أن األمناط أصناف حقيقية يف نظام الكون،
متاما مثل الذرات أو البلورات؛ هي فكرة مدعومة بديهةا.
ا
أعتقد ،بالتوازي مع أوين والعديد من بيولوجيي القرن التاسع عشر ،أن احلياة جزء ال يتجزأ
من الطبيعة يتبع قوانني حمددة وأن األشكال األساسية للحياة مندجمة بطريقة ما يف الطبيعة.
جدا بدليل من علم الكونيات يف القرن العشرين؛
أرى أن هذه الفكرة مدعومة بشكل كبري ا
وهو أن قوانني الطبيعة مضبوطة بدقة ملالءمة احلياة .بالتايل فهذا الكتاب حك اما دفاع عن
11

نظرة كونية منطية مشاهبة للنظرة اليت وصفها العديد من بيولوجيي القرن التاسع عشر:
املتشاهبات احملددة ألصنافها متثل جمموعة خاصة من األشكال الطبيعية اليت تكون أحجار
بناء ثابتة للعامل البيولوجي.
أشكاال طبيعية ،فال ميكن
إذا كانت األمناط (أو بدقة أكثر ،املتشاهبات اليت حتددها) بالفعل
ا
أبدا باالنتقاء الرتاكمي .وبالتايل فإن فشل الداروينية كتفسري شامل للحياة
تفسري أصلها ا

فشل حتمي .سأنظر يف الفصول النهائية للكتاب يف بعض اجملموعات اجلديدة من األدلة
ٌ
أشكاال طبيعية
اليت تدعم املفاهيم قبل الداروينية "للطرز األولية" احملددة ألصنافها باعتبارها
ا
ناشئة عن التنظيم الذايت ألصناف معينة من املادة ،واألمناط اليت حتددها كموجودات حقيقية
أنطولوجياا ،وجزء من نظام الكون الثابت املبين على قوانني.
يف البداية ،أود أن أذكر نقطة مهمة يف الدفاع عن أوين وبيولوجية "قوانني الشكل" يف القرن
التاسع عشر باإلضافة إىل النظرة الطبيعية هلذا الكتاب .إن فكرة أن داروين كان عاملا يف
ا
حني أن أوين كان دينياا ،وأن الداروينية علمية يف حني أن النموذج البنيوي النمطي املعاكس
شبه ديين وغري علمي ،جمرد هراء بل العكس هو الصحيح.
فاضحا يصور التحيز العميق
اقتباسا ا
يف التحضري للنسخة النهائية من هذا الكتاب ،صادفت ا

يف الفكر البيولوجي احلديث ضد أوين وعلم األمناط يف القرن التاسع عشر .ففي ورقة علمية
منشورة عام  ،2338زعم البيولوجي التطوري البارز ماسيمو بيغليوتشي Massimo
 Pigliucciأن البدء بالبيولوجية التطورية الداورينية "قد نقلها من الالهوتية الطبيعية إىل
العلم التجرييب ...وفجأة أبعد مفهوم التطور البيولوجيا عن فكرة شبه دينية ،وتركت البيولوجيا
الالهوت الطبيعي لبايل  )8132( Paleyإىل األبد لتدخل عامل العلوم احملرتمة ،كما
سبقتها الفيزياء بقرنين".

11

11

لكن كيف ميكن أن يكون إطار عمل مثل إطار أوين ،الذي يفرتض قانوناا طبيعياا كتفسري
إطارا غري علمي؟ 11وكيف ميكن أن تكون القصة الداروينية ،واليت
لألمناط وتطور احلياة ،ا
متاما"؟
هي سرد تارخيي يصف سلسلة من األحداث العرضية" ،مثل الفيزياء ا
متاما" يف حني أن آراء داروين أبعد ما ميكن تصوره
بالطبع نظرة أوين هي اليت "مثل الفيزياء ا
عن الفيزياء! بالطبع كان أوين مسيحياا ،مؤمناا ،يعتقد بالغائية 18.لكنه عند سعيه يف معرفة
ا لقوانني الطبيعية اليت تولد األشكال العضوية األساسية املميزة للحياة على األرض ،كان
يضع مسألة الشكل العضوي يف سياق العلوم التجريبية.
سنستكشف يف الفصل التايل جزءاا من سبب انتشار نظرية داروين كعلم ،أي األدلة على
جدا فيما يتعلق بتفسري الصفات
أيضا ،بأن األدلة حمدودة ا
قوة االنتقاء الطبيعي .وسنرى ا
املستجدة األصيلة يف الكائنات احلية.

11

معظم املنتجات العضوية ُملوقات أصيلة ال توجد يف أي مكان آخر .حىت أنه توجد
ونظرا لصغر حجم هذه اجلزر ،نشعر بذهول
فروق بني كائنات اجلزر املختلفة ...ا
أكثر لعدد كائناهتا األصلية ،يف هذا احليز احملصور.
تشارلز داروين ،رحلة من بيغل ( ،)8141الفصل .81

على بعد ستمائة ميل من الساحل الغريب ألمريكا اجلنوبية ،على خط االستواء تقريباا ،يقع
أرخبيل صغري يتكون من مثانية عشر جزيرة بركانية جرداء مبعثرة يف دائرة حبرية قطرها 813
ميال .وحجم أكرب هذه اجلزر حبجم جزيرة رود ،Rhodeوفيه أربعة جزر أخرى يبلغ حجمها
ا
حوايل ربع هذا احلجم .أما معظم اجلزر األخرى فأصغر بكثري ،وبعضها جمرد نتوءات صخرية
يف رحابة احمليط اهلادي .يصل ارتفاع الفوهات الربكانية إىل ثالثة وأربعة آالف قدم ،تعلو
حجما .وبعض األماكن يف هذه اجلزر مغطاة مبساحات واسعة من
العديد من اجلزر األكرب ا
الركام الربكاين القاحل ،وحماطة بعدد كبري من القمم بركانية.
املناخ بارد باعتدال بشكل الفت للنظر بالنسبة جلزر تقع على خط االستواء ،وذلك نتيجة
تيار مهبولت ،الذي حيمل مياه القطب اجلنويب الباردة لعدة أشهر من السنة باجتاه الشمال
أيضا مغذيات غنية للبحار
على طول احلافة الغربية من أمريكا اجلنوبية .جيلب مهبولت ا
احمليطة به ،فتعج باحلياة البحرية .وبسبب املياه الباردة املعتدلة هتطل أمطار خفيفة على
األشرطة الساحلية ،وهي قاحلة وجرداء أو مشجرة بشجريات قزمة .أما املناطق الغنية
بالنباتات واألشجار فمحصورة بشكل رئيسي يف املناطق املركزية األعلى من اجلزر ،ومغمورة
غالباا بالغيوم الرطبة .وللجزر حواف تشكلها منحدرات صخرية شاهقة يف بعض األماكن،
أو تدفقات احلمم الربكانية الصخرية املسطحة يف أماكن أخرى .ولكن اخللجان الرملية قد
تشكل شاطئ البحر أحياناا .جزر غاالباغوس البعيدة ،والقاحلة ،وإىل حد ما غري اجلذابة
11

شكلت املوقع الغريب املشؤوم لبزوغ الفجر األول لثورة فكرية.

الشكل  8–2تشارلز داروين .رمست بعد عودته من الرحلة من بيجل يف أواخر ثالثينيات
القرن التاسع عشر.
مسيت غاالباغوس هبذا االسم من الكلمة اإلسبانية للسرج ( ،)galápagoعلى اسم
صدفات سالحف غاالباغوس املشهورة الشبيهة مبظهر السرج .دخل هذا األرخبيل النائي
أيقونات البيولوجية التطورية بسبب الزيارة املشؤومة هلا يف أيلول  8101من سفينة مسح
بريطانية  .HMS Beagleما رآه داروين على أرخبيل غاالباغوس خالل زيارته اليت
استمرت مخسة أسابيع عام  8101سيكون البذرة يف تطوير نظرته الكونية التطورية اجلديدة.
كما كتب جوناثان وينر Jonathan Weinerيف كتابه الرائع ،منقار عصفور الدوري

" :The Beak of the Finchعنت هذه اجلزر له أكثر من أي حمطة أخرى يف رحلته
اليت دامت مخس سنوات حول العامل ".وقد دعاها إحدى املرات "أصل كل آرائي 8".تتبني
األمهية التطورية جلزر غاالباغوس وغريها من اجملمعات احليوية يف احمليطات بالنسبة لداروين
أنه خصص مثانية عشر صفحة لنقاش هذا املوضوع يف النسخة األوىل من "أصل األنواع"،
كما أشار غولد.
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–
نوعا متقاربةا ج ادا من عصافري
إحدى أبرز األنواع الفريدة يف األرخبيل جمموعة من ثالثة عشر ا
مجيعا نفس األسلوب املعماري لبناء
الدوري .استُدل على عالقتها القريبة حبقيقة أهنا تبدي ا
0
مؤخرا حتليل احلمض النووي
العش ،وتلوين البيض ،وطقس الغزل املعقد وهذا ما أكده ا
 .DNAلكنها متمايزة يف كثري من النواحي األخرى من حيث الريش ،والسلوك (مثل
عادات التغذية) ،وشكل املنقار .إذ تكيف كل نوع بشكل ُميز لعشه البيئي اخلاص املوجود
على جزيرة أو عدة جزر من األرخبيل ،و ٍ
لكل منها شكل منقار فريد متكيف لنوع معني
من الغذاء والبذور واحلشرات ..اخل .وهي كما الحظ وينر  "Weinerتنوع غريب
1
اعا ُمتلفة.
ومذهل ".ولو وجدت يف أي حديقة من ضواحي املدنية فستعترب مجيعها أنو ا
استنتج داروين عند تأمل هذه اجملموعة الرائعة من الطيور استنتاجه الشهري(والصائب)":عند
رؤية هذا التدرج والتنوع يف بنية جمموعة واحدة صغرية ،من الطيور املرتبطة ارتباطاا وثي اقا ،قد
يتصور املرء أنه أتى من جمموعة قليلة من الطيور األصلية يف هذا األرخبيل حيث ساد نوع
1
واحد مث ُعدل ليصل إىل هنايات ُمتلفة".

الشكل 2–2عصافري الدوري يف غاالباغوس
18

خصيصا .بل احندرت األنواع املوجودة من
بعبارة أخرى ،مل ختلق هذه األنواع هبذا الشكل
ا
األنواع اليت وجدت قبلها مع حصول تعديالت .كان هذا اإلدراك من داروين كما وصفه
1
جدا ملذهب ثبات األنواع املقبول
يف وقت الحق "يشبه االعرتاف بالقتل "،ألنه كان معادياا ا

أيضا ( ُمصيباا مرة أخرى كما أكدت الدراسات الالحقة الكثرية
عاملياا آنذاك .استدل داروين ا
للباحثني يف غاالباغوس )8أن اآللية السببية الرئيسية املسؤولة عن التباعد التكيفي –مثل
تشكيل املناقري– هي آلية انتقاء طبيعي بسيطة .وبتحديد أدق إن االنتقاء الرتاكمي لتغريات
ٍ
متاما لتزدهر يف
تكيفية صغرية متعاقبة َش َّكل مجيع األنواع خطوة خبطوة
بشكل مناسب هلا ا
83

عشها البيئي.

أيضا (يف الفصل  4ألصل األنواع) كيف ميكن أن يؤدي
باإلضافة إىل ذلك ،تكهن داروين ا

جيدا،
االنتقاء تدرجيياا إىل زيادة االنتواع املورفولوجي (الشكلي) والسلوكي لألصناف املتكيفة ا
والذي قد يؤدي مع الوقت لنشوء أنواع جديدة88.على الرغم من أنه ال يزال هناك بعض
اعا حقيقية" وليست فقط أنواع
التساؤالت حول ما إذا كانت هذه األنواع من العصافري "أنو ا
فرعية متمايزة 82.لكن الدراسات التالية لعصافري الدوري أكدت حدسه األساسي عمواما

جدا لبيرت  Peterوروزماري جرانت
كما هو واضح يف وصف وينر لألحباث الدقيقة ا
 Rosemary Grantعلى مدى العقود العديدة املاضية.
فيما يتعلق بشكل املنقار ،ألقت الدراسات اجلينية النمائية احلديثة الضوء على الكيفية
املمكنة حلصول التنوع التكيفي ،وذلك بكشف أن اجلينني الضالعني يف أشكال املناقري
املختلفة عند عصافري الدوري مستخدمتان يف مجيع أنواع الطيور لتعديل شكل املنقار80.أحد
اجلينني BMP4 ،ويرمز للربوتني املخلق للعظام  ،4يف حني يرمز اجلني اآلخر للكاملودين
ُ
) ،Calmodulin (CaMهو جزيء ضالع يف تواسط نقل اإلشارة بأيونات الكالسيوم
 .Ca++إذا مت تشغيل اجلني  BMP4يف وقت مبكر وعلى مستويات مرتفعة يف منقار طائر
ٍ
نام ،يصبح املنقار أعمق وأوسع .عندما يتم التعبري عن الكاملودولني مبستويات عالية يف
19

منقار طائ ٍر ٍ
متطاوال .هذه اجلينات متطابقة إىل حد ما يف ُمتلف أنواع
نام ،يصبح املنقار
ا
إمجاال إىل أنه ،على
الطيور ،لكن حيصل تشغيلها وإيقافها يف أوقات ُمتلفة .تشري األدلة ا
مدى الزمن التطوري ،أنتجت التغريات اجلينية البسيطة يف طرز التعبري عن هذه اجلينات
مثال مىت وأين تُشغل وتتوقف) جمموعة متنوعة من أشكال مناقري عصافري الدوري اليت نراها
( ا
اليوم .وقد أظهرت هذه الدراسات أنه ميكن تفسري التنوع يف تَ َشكل املنقار بسهولة بالضبط
التدرجيي الوظيفي الذي جتريه تغيريات التطور الصغري يف عدد قليل من اجلينات األساسية
اليت تُ َشكل شكل املنقار يف مجيع الطيور .وكما أنه من السهل تصور التغري الشكلي التدرجيي
أيضا تصور ضبط التعبري عن
يف شكل املنقار خلدمة أغراض وظيفية ،من السهل نسبياا ا
هذين اجلينني التخليقيني الرئيسيني لتحقيق هذه التغريات.
فيما يتعلق بتطور مناقري عصافري الدوري ،ال توجد حاجة سواء على املستوى املورفولوجي
أو اجليين الستحضار أي عامل سبيب غري االنتقاء الرتاكمي ،وأتفق هنا مع الداروينية
التقليدية ،فاملناقري تكيفات واضحة وميكن تفسري تطورها كلياا يف إطار وظائفي تقليدي.
ومبا أن أشكال املناقري املختلفة تكيفات عرضية واضحة تطورت لتلبية متطلبات بيئية فريدة
على جمموعة من اجلزر الربكانية اليت ظهرت يف احمليط اهلادئ منذ بضعة ماليني من السنني
فقط ،فإن تطورها بعيد عن أي تفسري بنيوي أو تفسري من منط "قوانني الشكل".
كما يشرح داروين السبب يف مقدمة كتابه "األصل  "The Originوهو أن االنتقاء

الطبيعي آلية ميكن أن تفسر "كيف ُعدلت األنواع اليت ال حتصى اليت تقطن هذا العامل
حبيث تكتسب هذا الكمال يف البنية والتكيف املتبادل  ،وهو ما يثري إعجابنا بكل جدارة"
ُما حداه للشروع بتأليف كتابه العظيم.
الدرس من غاالباغوس ببساطة ،وإحدى العبارات املتكررة يف كتايب التطور :نظرية في أزمة

(انظر الفصلني  2و  :)4سوف يقوم االنتقاء الرتاكمي بعمله السحري ،طاملا أن الصفة
11

املستجدة تكيفية ،وطاملا وجدت استمرارية وظيفية (على املستوى الشكلي واجليين) ،فيؤدي
من نوع سلف مفرتض أو البنية  Aإىل نوع خلف أو البنية  .Bوحىت يف حالة عدم معرفة
أي استمرارية وظيفية معروفة جتريبياا ،ميكن االستدالل على إمكانية "تطور  Bمن  "Aعرب
84

االنتقاء الرتاكمي يف حال كان من السهل تصور استمرارية افرتاضية مقنعة تربط  Aبـ .B

متاما إن أمكن تأويل صفة مستجدة تطورية كصفة
وأكرر :إن التفسريات الوظائفية معقولة ا

تكيفية ،وإذا أمكن ذكر (أو تصور) سلسلة من التغريات الصغرية املتزايدة .وهذه هي حال
مناقري عصافري الدوري يف غاالباغوس ،وحال العديد من احلاالت األخرى للتطور الصغري
أو الصغروي ،لكن كما سيبني هذا الكتاب يف فصول الحقة ،فإن التسلسالت االفرتاضية
أو املعروفة جتريبياا مفقودة يف الغالبية العظمى من حاالت التطور الكبري ،وخاصة يف احلاالت
مثال املؤدية من زعنفة مسكة إىل
ظهورا تطورياا ملتشاهبات حمددة ألصنافها – ا
اليت تتضمن ا
الطرف رباعي األرجل ،أو من حرشفة زاحف إىل ريشة طري أو من ُمروط الصنوبر أو بنية
مفرتضة سابقة إىل الزهرة مغلفة البذور.

اعرتف داروين يف كثري من مواضع كتابه األصل أن االنتقاء الرتاكمي يستلزم سلسلة طويلة

من الوسائط التكيفية اليت تصل السلف باخللف .واعرتف مر اارا وتكر اارا باحلاجة إىل "أشكال
81
عموما ببطء شديد 86"،كما
انتقالية ال حتصى" .معرتفاا "بأن االنتقاء الطبيعي يعمل ا
اعرتف أنه "مبا أن االنتقاء الطبيعي يعمل مبفرده عرب تراكم اختالفات متعاقبة طفيفة
ومفضلة ،فال ميكنه إنتاج تعديالت كبرية أو مفاجئة ،بل يعمل خبطوات بطيئة وقصرية
فقط 81".وقد أعلن قوله الشهري" :إذا أمكن إثبات عدم إمكانية تشكل أي عضو معقد
81

حتما".
موجود بتعديالت طفيفة متعاقبة كثرية ،فستنهار نظرييت ا

ومصرا على
ملتزما بنموذج تدرجيي مفرط ،رمبا أكثر من أي تطوري الحق،
كان داروين ا
ا
10

عدم إمكانية قيام التطور بواسطة االنتقاء الطبيعي بأي قفزات 88،وبأن التنوعات املفردة
جدا .وقد حتدث يف كتاب األصل حول االختالفات اليت
اليت يعمل عليها االنتقاء صغرية ا
أبدا – اختالفات حاولت أنا
يستغلها االنتقاء الطبيعي وبأهنا "غري بارزة لعني غري املختص ا

23
نظرا هلذا االعتقاد بأنه ال بد أن تكون اخلطوات املفردة
شخصياا تقديرها دون جدوى".
ا
"عددا ال متناهياا
صغرية ا
جدا ،ال عجب أن داروين تصور بأن بناء التعقيد العضوي يتطلب ا
28
أيضا بأن أي قارئ ال يقر "مبدى اتساع الفرتات
من األشكال الوسيطة ".ولقد اعرتف ا
22

فورا".
الزمنية السابقة ،قد يغلق هذا الكتاب ا

من الواضح ضرورة وجود سلسلة طويلة من األشكال االنتقالية التكيفية ،كما استدل داروين
بشكل صحيح ،لالنتقال من السلف  Aإىل اخللف  Bعرب االنتقاء الطبيعي .لكن هناك
سبب إلزامي آخر الفرتاض "سلسلة ال متناهية من الوسائط "،إذا كان االنتقاء هو احملرك
أبدا بوضوح يف هذه النقطة،
السبيب لتوجيه التغري التطوري الفعلي؛ رغم أن داروين مل يتوسع ا

لكن غولد ذكرها بوضوح كبري يف كتابه بنية النظرية التطورية ،حيث بني أن االنتقاء الطبيعي
دورا إبداعياا يف تصميم األشكال التطورية اجلديدة إال إذا حقق شرطني
ال ميكن أن يلعب ا
صارمني:
( ) 8إذا مل يكن هناك شيء يف ُمزن املواد اخلام (أي مصدر االختالف) يضفي
اجتاها على التغري التطوري.
ا
( )2إذا كان التغري حيصل بواسطة سلسلة طويلة وطفيفة من اخلطوات املتوسطة،
واليت يراقب االنتقاء الطبيعي كل خطوة منها – حبيث ميكن أن ينشأ "اإلبداع" أو
"االجتاه" جبمع هذه الزيادات الصغرية.
بالنسبة ملصادر االختالف (الشرط األول) ،يذكرنا غولد بأنه:
11

ال بد من وجود االختالف بكميات كافية ،وهو ما ال يستطيع االنتقاء الطبيعي أن
يتدخل به ،فهو معتمد على السخاء الذي يقدمه [االختالف الطبيعي]؛ لكن ال
ظاهرا أو مفرطااُ ،مافة أن يصبح هو العامل املبدع للتغري
جيب أن يكون االختالف ا
افرا بالعدد ،وصغري املدى ،وغري
حبد ذاته .باملختصر جيب أن يكون االختالف و ا
موجه...
إذا كانت االختالفات اليت تنتج التغري التطوري كبرية– تنتج مسات جديدة كبرية أو حىت
أصانيف جديدة يف خطوة مفردة – وعندها ينهار االنتقاء الطبيعي  ..كنظرية للتغري
التطوري...ويصري االختالف حبد ذاته القوة األساسية واملبدعة حبق....هلذا السبب....نُظر
24
دائما إىل النظريات القفزية (أو الطفرات الكبرية) على أهنا مضادة للداروينية.
ا
ويستمر تعلي اقا على ضرورة أن حيصل التغري التطوري بسلسلة طويلة من اخلطوات املتزايدة
(الشرط الثاين):
نأيت اآلن إىل حمور ما يستلزمه االنتقاء الطبيعي  ...فلالنتقال من  Aإىل ُ Bمتلفة
جوهرياا ،ال بد أن مير التطور عرب تسلسل طويل وغري حمسوس من اخلطوات املتوسطة
– بعبارة أخرى  ...ال بد أن يتصل السلف واخللف بسلسلة من التغريات ،كل منها
يف جمال ما ميكن أن يتبناه االنتقاء الطبيعي من التغايرية العادية .وبدون هذا الشكل
من التدرجية ،قد تقدم االختالفات الكبرية ذات اإليراد املورفولوجي املنقطع القوة
21
املبدعة للتغري التطوري.
إذا حتقق هذان الشرطان ،كما يفرتض كل مناصري الداروينية ،ميكن تصور االنتقاء الطبيعي
كما تصوره داروين يف كتاب األصل :املوجه املفرد والعامل املبدع يف التطور ،26املسؤول عن
كل التعقيد واالختالف يف احلياة ،والطراز املتفرع للسالالت املتطورة يف شجرة احلياة .كما
ذكرت ساب اقا:

11

متاما يف كتابه األصل أن االنتقاء الطبيعي حيدث
مل يكن زعم داروين املركزي والفريد ا
وأنه ملزم بالقضاء على غري الصاحل  ...بل كان زعمه الثوري بأن االنتقاء الطبيعي
قد يكون العامل المبدع األساسي يف التطور عندما يتحكم بالرتاكم التدرجيي
للطفرات الصغرية غري املوجهة  ...االنتقاء حبد ذاته ليس هو الصفة املميزة للداروينية،
إمنا يكون صفتها املميزة عندما يتصرف كقوة مبدعة ،تبين التعقيد تدرجيياا منتجة ما
21
دعاه غولد "اجملاميع املضافة".
ُ
واحلاصل أن سلسلة داروين الالمتناهية من األشكال االنتقالية ليست ضرورية ألسباب
ميكانيكية مباشرة فقط (وإال كيف ميكن احلصول على  Bمن  Aباالنتقاء الرتاكمي؟)،
حتما هو العامل الوحيد للتغري .حيثما أمكن
لكنها أساسية ا
أيضا إن كان االنتقاء الطبيعي ا

معقدا) يف سلسلة من اخلطوات التكيفية الدقيقة ،ميكن
حتقيق التكيف املعقد (مهما كان ا
فعال كصانع ساعات أعمى ،كما وصفه داوكنز 21،وميكن
أن يعمل االنتقاء الطبيعي ا
حصول التغري من  Aإىل  Bمهما كان تعقيد االنتقاء ،دون ضلوع أي عامل سبيب آخر.
وهذا االستغناء عن احلاجة إىل آليات موجهة بديلة أو إضافية ،لتوجه العملية التطورية هي
الصفة اجلاذبة األكثر للملحدين واملاديني مثل داوكنز ودينت.
وهنا نصل إىل نقطة عامة جيب التأكيد عليها وهي أن الكائنات أجهزة معقدة ،وال ميكن
مثال
جتمع يف مسار التطور "عرب الصدفة احملضة" وهذا عليه إمجاع تام (يشمل ا
ا
أبدا أن ّ
داروين وفيشر وداوكنز وفريد هويلي ،ودينيت) ،فال بد إذاا من شكل ما من التوجيه! وهذا
هو سبب رفض الداروينيون وخصومهم لفكرة أن الصدفة غري املوجهة (أي التجربة واخلطأ)
قد جتمع أي نوع من البىن البيولوجية املعقدة ،كما أكدت يف الفصل احلادي عشر .فال
موجها بآلية ما.
ميكن تفسري تعقيد الكائنات احلية إال إذا كان التطور ا
تفسريا
كانت نظرية داروين يف االنتقاء الرتاكمي ومازالت نظريةا بسيطة قدمت برباعة
ا
11

للتصميم التكيفي والنظام التكيفي يف العامل احلي دون اللجوء إىل توجيه إضايف من أي
عامل آخر .وقد دعاها دانيل دينيت "أفضل فكرة خطرت على بال أي شخص من
أوال ،إن أمكن إظهار أن الشكل
قبل 28".ومع أهنا فكرة ذكية ،إال أهنا تعمل فقط بشروط؛ ا
املدروس قد تكيف .وثانياا ،إذا مت الوصول إىل هذا "الشكل" عرب استمرارية وظيفية يستطيع
عربها االنتقاء الرتاكمي إجياد طريقه والقيام بعمله السحري .وهذا إىل درجة كبرية هو سبب
وجوب أن ينظر كثريون من اجملتمع العلمي السائد الذين فتنوا بالرؤية الكونية الداروينية إىل
الطريق اآلخر ،إن ظهرت الكثري من املتشاهبات احملددة ألصنوفتها خالل مسار التطور دون
ثبوت أهنا تكيفية أب ًدا ،كما هو احلال واقع األمر والذي سأبينه الح اقا .وحىت يف حال
كانت هذه املتشاهبات تكيفية ظاهرياا ،فإن االستمراريات الوظيفية إما أهنا جمهولة أو صعبة
جدا .واالعرتاف بوجودها هو اعرتاف حبتمية أن تنظيم وتوجيه مسارات التطور من
التصور ا
قبل عوامل مسببة إضافية ،أي أن االنتقاء الرتاكمي ليس العامل املوجه الوحيد أو حىت
العامل الرئيسي.

االنتقاء الرتاكمي حمروم من البصرية ألنه يعمل فقط لتكييف كائن ضمن ظروف بيئته
املباشرة ،دون أي اهتمام مبا قد تؤدي إليه العواقب طويلة األمد أو أين ميكن أن يصل به
هذا التكيف 03.ومع انعدام البصرية فإن النهايات أو التصميمات اليت ميكن أن حيققها (إن
08
استعملنا تشبيه داوكنز املختار بعناية) هي من النوع اليت يصنعها "صانع ساعات أعمى".
العمى املطلق للعملية هو ما مييز ويَ مسم هذه املقتضيات اجلذرية 02.وعرب إرنست ماير
 Ernst Mayrعن ذلك بقوله" :إن اإلجناز البارز ح اقا ملبدأ االنتقاء الطبيعي هو أنه يزيل
أي قوى غائية تؤدي إىل غاية هنائية معينة.
ضرورة استحضار "األسباب الغائية" – واليت هي ُّ
ويف احلقيقة ليس هناك شيء مقدر مسب اقا .بل إن هدف االنتقاء قد يتغري من جيل إىل
11

00

اجليل الذي يليه ،بتغري الظروف البيئية".

ب ّدد االنتقاء الطبيعي احلجة البيولوجية للتصميم ،واليت كانت الدعامة األساسية للغائية
الطبيعية اإلجنليزية منذ القرن السابع عشر ،وذلك بتقدمي آلية تفسر النظام والتصميم التكيفي
دون احلاجة ملصمم .كما بددت االعتقاد الشائع للعديد من علماء البنية واألمناط قبل
04
داروين (مبا فيهم ريتشارد أوين وآخرون كثر من رواد البيولوجيا يف القرن التاسع عشر)
والذي ينص على أن مسارات التطور حمددة مسب اقا بقانون طبيعي ،كما أسقط فكرة
البيولوجية القانونية حيث كانت األمناط الرئيسية جزءاا من نظام العامل مثل األشكال غري
العضوية .وأصبحت مجيع هذه النظريات السببية ترى بعد داروين "خترصات" كما أشار
01
إليها دينيت باحتقار.
من اجلدير بالذكر أن علماء األمناط يف القرن التاسع عشر ،رغم أهنم رأوا أشكال احلياة
نتيجة قوانني وبالتايل رأوها "طبيعية" ،إال أهنم فسروا هذه القوانني كعوامل سببية ضمن
مثال ،رأى لويس أغاسيز  Lous Agassizاألمناط كأفكار يف عقل
هيكل غائي شامل .ا
اهلل 06ورأى النظام التصنيفي الكامل جزءاا من خطة اهلل الكبرية للخلق .ويقول يف كتابه
أمرا غري قابل للجدل ،بأن هذا التصنيف...
مقالة عن التصنيف" :يبدو هذا بالنسبة يل ا
يف احلقيقة ليس إال ترمجات أفكار اخلالق إىل لغة البشر 01".رأى أوين كذلك ترتيب الطبيعة
نتيجة خطة إهلية .بل لقد مضى أكثر من ذلك يف كتابه عن تشريح الفقاريات ليعلن أن

"احلصان مقدر مسب اقا ومسخر للبشر 01".لكن رغم أن أوين رأى الطبيعة نتيجة التصميم،
واعتقد أن اهلل استعمل قوانني الطبيعة لتحقيق الغايات اليت أرادها 08.فكما علق أوين،
كانت أحد أهداف اإلله "إظهار الدليل يف هذه البىن [أي "أجزاء وأعضاء" احليوانات
43
الفقارية] على إرادته املسبقة ،لينتجها وفق هدف هنائي".
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لو مل ميض داروين أبعد من تفسري تطور مناقري عصافري الدوري واحلاالت األخرى من
التطور الصغري ،فرمبا لن يصبح عامل طبيعة فيكتوري بارز .لكن داروين (كما أشرت يف
الفصلني الثاين والثالث من كتاب التطور :نظرية في أزمة) مضى إىل أبعد من ذلك .فأصبح
تأثريا يف التاريخ الفكري الغريب بطرحه الزعم اجلذري أنه ميكن تفسري
أحد أكثر املفكرين ا
أصل كل الصفات املستحدثة يف تاريخ احلياة وكل الصفات احملددة ألصنافها ،وكل التعقيد
وكل النظام بتوسيع أو استقراء آلية االنتقاء الطبيعي على مدى فرتات زمنية كبرية ،وهي
نفس اآللية البسيطة غري املوجهة العمياء  %833اليت شكلت مناقري عصافري الدوري
املختلفة يف غاالباغوس.
أساسا،
إن أمهية استقراء داروين واضحة؛ فلو كانت صحيحة فإن مشكلة التطور حملولة ا

وتفسر نشوء مجيع األنواع ،مبا فيها البشر دون أي اعتماد على الغائية أو "قوانني الشكل".
فعال :فاألشكال اجلديدة
ويرى بعض الداروينيون املتعصبني احلاليني مشكلة التطور حملولة ا
للحياة نتيجة ُمطط "صانع ساعات أعمى" .يكتب دانيل دينيت" :إن اللب اجلوهري
للداروينية املعاصرة ...ال خالف عليه وسط العلماء ...واألمل بأن الدارونية "ستُدحض"
باكتشاف ما كبري يقصمها هو كمن يأمل أننا سنعود إىل رأي مركزية األرض يف الكون
وننبذ كوبرنيكوس 48".كذلك ،كتب ريتشارد داوكنز" ،إن الداروينية صحيحة ،ليس فقط
42
على هذا األرض بل يف مجيع أرجاء الكون أينما هتيأت الظروف إلجياد احلياة".
االستقراء من التطور الصغري إىل التطور الكبري أمر مغ ٍر ح اقا .لكن كما أشرت يف كتايب
التطور (الفصل الرابع) حقيقة أن هناك صانع ساعات خفي ميكنه القيام بعمله السحري
على مستوى صغري (كما يف غاالباغوس) ،وحقيقة أن آلية داروين تعمل ضمن نطاق
حمصور ،وحقيقة أن التكيف موجود يف الطبيعة –ال جتيز أي منها افرتاض أن جميع ما يف
17

نظام الطبيعة (مبا فيها جميع الصفات املستحدثة احملددة للنمط) تكيفية ،وميكن جتميعها

عرب استمراريات وظيفية .ويوجد سابقة شاملة تقريباا ،نراها يف تاريخ العلوم ،وهي أنه ثبت
عموما مل تكن صاحلة يف هناية األمر
مر اارا وتكر اارا أن النظريات اليت اعتقد مسب اقا أهنا صاحلة ا
إال يف جمال حمصور.

40

كما أن النجاح اهلائل للداروينية يف اجملال احملصور بالتكيف التطوري الصغري (املصور تقليدياا
بقدرته على تفسري االنتواع التكيفي حليوانات غاالباغوس واجلزر احمليطية األخرى) سيف
ذو حدين .ففي حني أثبتت هذه احلاالت إمكانية توليد االنتقاء الطبيعي لدرجات صغرية
أيضا أن اآللية تعتمد على
من التغري التطوري التكيفي يف خطوات متزايدة دقيقة ،بيّنت ا
حتقيق شرط ضروري :ال بد أن تكون األنواع اخللف (أو البىن مثل املتشاهبات املستجدة)
متصلة بأنواعها السلف املفرتضة (أو البىن) عرب سلسلة طويلة من التسلسالت الوظيفية
ألشكال انتقالية معروفة جتريبياا أو ميكن تصورها نظرياا.
توصلنا هذه احلاجة إىل استمرارية تكيفية إىل لب املشكلة ،لب اخلالف يف كتاب التطور:
نظرية في أزمة  ،والنقطة األساسية اليت أدافع عنها يف هذا الكتاب :وهي أن كل املتشاهبات
املستجدة احملددة ألصنافها جلميع األصنوفات األساسية لم يتم الوصول إليها عملياا عرب
استمرارية تكيفية .بل كما ناقشت يف مكان الحق من هذا الكتاب ،ال حتمل كثري من هذه
المخططات الجسدية األساسية املستجدة أي انطباع واضح بأهنا تكيفية –وهي حقيقة
اعرتف هبا داروين يف كتاب األصل فيما يتعلق بإحدى املخططات اجلسدية األساسية ،وهو

التصميم مخاسي األصابع الكامن وراء الطرف رباعي األرجل .من العجيب أن الدليل ذاته
لالعتقاد حبصول التطور الصغري يف حاالت مثل عصافري الدوري – وهي استمرارية معروفة
جتريبياا أو متصورة بسهولة من األشكال املؤدية من شكل سلف  Aإىل شكل خلف –B
هو نفسه الدليل املفقود عند حماولة تفسري التطور الكبري وأصول السمات احملددة (الريش،
18

اليدين ،الغدد الثديية ،الشعر ،املشيمة ،األزهارُ ،مطط اجلسم ...إخل) لألصناف الرئيسية.
كما سنرى يف الفصول القادمة ،عدم الوصول إىل الغالبية العظمى من الصفات املستحدثة
اليت حتدد األصناف عرب االستمراريات التكيفية أمر معرتف به بشكل واسع – بل هو معرفة
جدا
عامة يف الواقع – وهو ما قد يستبدل االنتقاء بعامل موجه سبيب .لسوء احلظ فقليل ا
هم اجلاهزون التباع املقتضى املنطقي هلذا الغياب :أي أنه ال بد أن يكون أصل األمناط
موجها بعوامل سببية وليس باالنتقاء الرتاكمي التدرجيي.
األساسية يف الطبيعة ا
حمددا أو ا
سنبدأ يف الفصل التايل بكيفية ظهور الصفات املستحدثة احملددة ألصنافها– وكيف يعرتف
كثري من علماء البيولوجية التطورية أن النظرية التطورية مل تفسرها بعد.
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