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عن المؤلفين:

هذا الكتيب هو يف األساس أحد فصول كتاب (تصميم احلياة :اكتشاف عالمات
الذكاء يف النظم البيولوجية) لدميبسكي وويلز .والغرض من إخراجه هبذا الشكل،

هو توفري ملخص حلةجة التعقيد المحدد ملن يفضل االطالع على امللخصات.

لكن ليس الغرض إطالقا العرض الكامل املفصل لنظرية التصميم الذكي وال حىت
لفكرة التعقيد احملدد ،فلذلك من يود الصورة الكاملة ،نرشح له قراءة األحباث
الكاملة (مثل صندوق داروين األسود لبيهي واستنتاج التصميم لدميبسكي

وشك داروين وتوقيع في الخلية ملاير).

التصميم الذكي

دراسة األمناط املوجودة يف الطبيعة ،واليت تُ َف َّس ُر بالشكل األمثل عند
اعتبارها صنعة قوة ذكية.

الذكاء

كل سبب أو عامل أو عملية حتقق الغاية واهلدف عرب توظيف
الطرق أو األدوات املناسبة.

التصميم

بنية أو حدث أو شيء افتقر يف ظهوره إىل ذكاء طَابَق بني الوسائل
وغاياهتا.
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يقول عامل األحياء التطورية (فرانسيسكو أياال  )Francisco Ayalaيف
التصميم الوظيفي يف الكائنات
معرض حديثه عن أمهية نظرية داروين" :قد يوحي
ُ
ات هذه الكائنات بوجود مصمم هلا .لكن أعظم ما حققه داروين هو
احلية وميز ُ
إثبات إمكانية تفسري النظام املوجه يف الكائنات احلية كنتيةجة لعملية طبيعية (االنتقاء

الطبيعي) دون احلاجة الفرتاض خالق أو أي عامل خارجي" .وأضاف" :أصبح أصل
الكائنات احلية وتكيفها بكل تنوعاهتا الوفرية واملذهلة يف متناول العلم".
هبذا التعليق األخري يقرتح أياال بوضوح أن علم األحياء قبل داروين مل يكن
ونظرا لألمهية اليت أولتها دراسات أصل األحياء قبل ظهور
من العلم كما ينبغيً ،
داروين لفكرة التصميم الذكي؛ يكون أياال قد رفض إمكانية اعتبار تفسري التعقيد

والتنوع احليوي بالتصميم علما .ويشرح هذه النقطة بروفيسور األحياء (ديفيد هال
فسريا
 )David Hullقائال" :ألقى داروين فكرة التصميم جانبًا؛ ليس لكوهنا ت ً
تفسريا علميًا على اإلطالق".
علميًا غري صحيح ،بل لكوهنا ليست
ً
صحيحا؛ فالعديد من العلوم توظف مبدأ التصميم،
ال ميكن هلذا أن يكون
ً

بل ال ميكن تصور بعضها دون هذا املبدأ ،مثال :يفرتض علم اآلثار أن البشر يف
العصور القدمية قد تركوا دالئل على حياهتم وثقافاهتم ،وميكن متييز هذه الدالئل
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عن تأثريات القوى الطبيعية العمياء ،وتفرتض العلوم اجلنائية أن البشر حياولون بعد
ارتكاهبم للةجرمية أن خيفوا اآلثار اليت تدل عليهم ،ولكنهم غالبًا يفشلون يف ذلك،
وال ميكن عزو األدلة اليت تشري إليهم لفعل قوى الطبيعة .كذلك حتتا الكثري من
العلوم األخرى ملبدأ التصميم ،مبا فيها :الذكاء الصناعي وعلم الشفرات وتوليد
األرقام العشوائية.
دوما إىل صنعة إنسان .يدرس بعض
كذلك ال جيب أن يشري التصميم ً
علماء النفس التعلم والسلوك لدى احليوانات .تُظهر احليوانات ذكاء كما أن هلا
فمثال السدود اليت تبنيها القنادس مصممة .ال
القدرة على تصميم األشياءً .
أيضا أن يكون أرضيًا .فمشروع البحث عن ذكاء خار
يشرتط يف التصميم ً
األرض (مشروع  )SETIحياول الكشف عن عالمات على الذكاء يف اإلشارات
اضا بأنه ُميكن متييز
الراديوية يف الفضاء اخلارجي .إ ًذا يُضمر مشروع  SETIافرت ً

اإلشارات الراديوية احملدثة طبيعيًا عن تلك املصممة.

ويرى أيضا عاملا األحياء فرانسيس كريك وليزيل أورجيل أن احلياة معقدة
جدا لتظهر على كوكب ككوكبنا ،وأنه ال بد أهنا زرعت هنا من قبل كائنات
ً
فضائية ذكية سافرت إىل نظامنا الشمسي عرب سفينة فضائية .ومع كون الفكرة
بعيدة عن تصديق الكثريين ،إال أن نظريتهما هذه واملعروفة ب (التب رزر الش ِ
َّامل
ََ
 )Panspermiaنظرية معتربة يف الوسط العلمي ،كوهنا تقع يف حدود العلم.
8

تفرتض هذه النظرية وجهة نظر قائمة على أن احلياة على األرض مصممة.
متاحا ،وإن كانت قابلتيه
إن كان رصد التصميم يف عدة علوم متخصصة ً

ألن يُرصد إحدى العوامل املفتاحية يف احلفاظ على مصداقية العلماء؛ فلماذا
سلفا؟ ماذا لو أظهرت األنظمة األحيائية
جيب استبعاد التصميم من علم األحياء ً
أمناطًا تشري بوضوح إىل التصميم؟ تكمن الفكرة من هذا الكتاب يف إظهار وجود
هذه األمناط يف األنظمة األحيائية وأنه ال يوجد سبب مقنع إللغاء التصميم من
علم األحياء.
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مضادا للتطور
دليال
يقتصر
ال
ًّ
التعقيد غريُ القابل لالختزال على كونه ً
ُ
ُ
داعما لفكرة التصميم الذكي .ورغم ذلك
أيضا ً
الدارويين فحسب ،بل يُعتربُ ً
دليال ً
ال ب َّد من دع ِم فكرة الت ِ
ٍ
بأشكال أخرى من التعقيد،
َّعقيد غ ِري القابل لالختزال
ُ
ِ
للكشف عن التصميم الكامن يف األنظمة احليوية.
سيصبح أداةً حتليليَّةً مثينةً
ألنَّهُ
ُ
بوضوح على ذكائه.
تد رل
ٍ
ذكي عمالً ما فإنَّهُ ُ
يرتك َ
آثارا ُ
خلفهُ ً
عند يعمل فاعل ّ
ِ
كبصمة اإلصبع أو التوقيع
التعقيد احملدد
ُ
ُ
تعرف هذه اآلثار بالتعقيد احملدد .ويُعتربُ
يتحدث
الذي يؤِّك ُد اهلوية الذكية .وخبالف التَّعقيد غري القابل لالختزال –والذي
ُ
عن كيفية التعقيد– َّ
القياس ،وخيض ُع للنظريات الرياضيَّة
يقبل
فإن
َ
التعقيد َ
َ
احملدد ُ
يف االحتماالت واملعلومات )1(.يربط بني هذين النوعني من التعقيد العالقةُ التالية:
تظهر األنظمةُ احليويةُ املعقدةُ غريُ القابلة لالختزال –حتت بعض الظروف–
"قد ُ
ٍ
كأنظمة ذات تعقيد حمدد".
يظهر الشيءُ أو
لكن ما هو
احلدث أو البِنيةُ
ُ
ُ
التعقيد احملدد بالضبط؟ ُ
وحمددا؛ أي
معقدا؛ ال ميكن إنتاجه بالصدفة بسهولة،
حمددا إن كان ً
ً
ً
تعقيدا ً
وجود
حمددا مستقال .ال يقتضي
ُ
التعقيد وحده –وال التحديد وحده– َ
يظهر منطًا ً
احلصول على سلسلة من قطع لعبة احلروف املقطَّ ِ
فمثال َّ
عة
إن
َ
عنصر الذكاءً .

*
َّد ًة ولكنَّها ليست حمددة .بينما
)السكرابل ) مرتبة عشوائيًّا يعتربُ عمليةً معق َ
ٍ
تتكرر بنفس الكلمة يُعتربُ عملية حمددة
ُ
احلصول على سلسلة من قطع اللعبة ُ

* لعبة تشكيل كلمات من حروف مكتوبة على قطع خشبية.
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حاجة لتفسري حدوث ترتيب القطع بعزِو ذلك للذكاء
ولكنَّها ليست معقدة .ال
َ
ٍ
يف كال احلالتني .ومن جهة أخرى َّ
نصا
تيب
سلسلة من القطع لتعطي ًّ
فإن تر َ
كامل املعىن هو عملية معقدة وحمددة وال بُ َّد لتفسري حدوثها من عزو ذلك
َ

للذكاء .ويأتينا مثال حمفوظ عن التعقيد احملدَّد من رواية (تواصل )Contact
لعامل الفضاء كارل ساغان عام 1891م –أنتةجت فيما بعد يف فيلم من بطولة
يكتشف علماءُ الفضاء يف هذه الروايةِ من ذوي االهتمام باجملال
جودي فوسرت–
ُ
اديوي أثناءَ حبثهم عن الذكاء خار األرض  SETIسلسلة طويلة من األرقام
الر ّ
ونظرا لكون التسلسل ً
ميكن إعادةُ
طويال فال ُ
األولية قادمة من الفضاء اخلارجيً .
ِ
صدفة (فهو معقد) َّ
متييزهُ بشكل
التسلسل حمدد رياضيًّا
وألن
إنتاجه بال ر
فيمكن ُ
ُ
َ
منفصل عن العمليات الفيزيائية اليت أنتةجته (فهو حمدد) .لذا عندما الحظ
حمددا يف تسلسل من األرقام اعتربوا َّ
أن
الباحثون عن الذكاء خار األرض ً
تعقيدا ً
وجيب هنا االعرتاف َّ
بأن
لديهم ً
دليال ً
مقنعا على وجود الذكاء خار األرضُ .
الباحثني عن احلياة خار األرض مل يعثروايف واقع األمر حىت اآلن على إشار ٍ
ات
َ
ٍ
ر
نستدل هبا هناهي َّ
أن ساغان بىن
مصممة من الفضاء اخلارجي .والفكرةُ اليت
طريقتَهُ على كشف التصميم يف حبثه االفرتاضي عن الذكاء خار األرض على
خربة علمية حقيقية.
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Contact
يف هذا الفيلم يكتشف العلماء الباحثون عن الذكاء خار األرض إشار ٍ
ات
ُ
َ
ُ
ٍ
ٍ
ُ َّ
األهم من الفيلم
تقنعهم بأهنم قد تواصلوا مع كائنات فضائية ذكية .يف اللحظة ّ
أحد الباحثني إىل اآلخرين ويقول" :ال ميكن هلذا أن
يلتفت ُ
وعند التقاط اإلشارة ُ
تشويشا إذ أ َّن له ترتيبًا حمددا" .ماذا كانت تلك اإلشارة؟ على الرغم من
يكو َن
ً
أن الباحثني احلقيقيني عن الذكاء خار األرض مل يكتشفوا أيَّةَ إشارةٍ ٍ
َّ
مقنعة من
الفضاء اخلارجي على َّأهنا نتيةجةُ ذكاء كائن فضائي لكنهم وجدوا تلك اإلشارة
يف الفيلم وكانت كالتايل:

اإلشارةُ املكتشفةُ من قِبَل باحثني  SETIيف فيلم تواصل وهي تتألف من تسلسل
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طويل من األرقام الثنائية.
كتسلسل ٍ
ٍ
مؤلف من  1191نبضة وفاصل،
استقبل باحثوا  SETIاإلشارَة
َ

وض ِّخ َمت اإلشارةُ على مكرب الصوت ،نرمز للنبضة بالرقم  1وللفاصل بالرمز .0
ُ
األعداد
وميثل هذا التسلسل األعداد األولية احملصورة بني رقم  2ورقم – 101
ُ
األعداد اليت تقبل القسمة على نفسها وعلى الواحد فقط– .ميثَل
األوليَّةُ هي
ُ
()1

الرقم األويل يف هذا املثال بعدد النبضات املوافقة له

وتُفصل األرقام األولية فيما

بينها بفاصل .0لذا َّ
التسلسل يبدأُ بنبضتني ُُثَّ فاصل ُُثَّ  3نبضات ُث فاصل
فإن
َ

ُث  1نبضات ُُثَّ فاصل وهكذا حىت  101نبضة .أخذ الباحثون عن الذكاء خار
التسلسل ٍ
كدليل قاط ٍع على وجود الذكاء خار
األرض يف فيلم (تواصل) هذا
َ

تعقيدا حمددا.
األرض ألنَّهُ يُظ ِه ُر ً

تُسخر العديد من العلوم اليوم فكرةُ التَّعقيد احملد ِ
ٍ
كداللة على َّ
الذكاء
َّد
ُ
ّ
َ
الشرعي وعلم الشفرات وتوليد األرقام العشوائية وعلم اآلثار
صوصا يف الطّب
وخ ً
ّ
الذكي هذه
والبحث عن الذكاء خار األرض .يأخذ منظرو فكرةِ التصميم
ّ
العالمةَ على الذكاء ويطبِّقوهنا على النرظم الطبيعيَّة )2(.وبتطبيق هذه الفكرة َّ
فإهنم
يدَّعون َّ
تعقيدا
أن
ظهر ً
َ
العديد من اآلالت اجلزيئية املعقَّدة غري القابلة لالختزال تُ ُ

حمددا ،وهي بالتايل من منتةجات كائن ذكي .يهدف هذا الفصل الختبار وتربير
ً

االدعاء.
هذا ِّ
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الباحث
عمر مصطلح التعقيد احمل ّدد اآلن ثالثني عاما .وقد
َ
ُ
استخدمهُ
َ
بلغ ُ
مرةٍ عام 1893م
عن الذكاء خار َ األرض ليزيل أورجل َّ Leslie Orgel
ألول َّ
الكائنات احليَّةُ بتعقي ِدها احملدد.
يف كتابه (أصول احلياة) حيث كتب ":تتميَّ ُز
ُ
َّ
تفتقر إىل التَّعقيد ،ومزي
فالبلورات –كالغرانيت ً
اسم احلي ألهنا ُ
مثال– ال تستح رق َ

ائي من البوليمريات ال يستحق اسم احلي ألنَّه يفتقر إىل التحديد )3(.استخدم
عشو ٌّ
بشكل مطَّ ٍ
اط ،دون تقدمي تص روٍر حتليل ٍّي ٍ
ٍ
دقيق هلا.
أورجيل لفظةَ التعقيد احملدد
أصبح هذا التَّص رور يف ِ
ختصني بنظريَّة
متناول أيدينا اليوم ويعود
الفضل للعلماء ال ُم ِّ
ُ
َ
ُ

كمعايري
عناصر رئيسية –
مصطلح التعقيد احملدد ثالث
التصميم الذكي .يضم
ُ
َ
َ
إحصائيَّ ٍة لتحديد تأثريات الذكاء–:
االحتمايل للتعقيد ويُطبَّ ُق على األحداث.
نص ُر
ر
الع ُ
– ُ
الوصفي للتعقيد ويطبق على النماذ .
– العنصر
ر
يل للفرص املتاحة إلنتا احلدث بالصدفة.
–
املقياس االحتما ر
ُ
ِّ
لنفهم ذلك
َّعقيد
الت ُ
االحتمايلُ :ميَك ُن عرض االحتمالية يف صورة التعقيدَ .
ّ
*
الق ِ
تعقيد
عدد التوافقات يف ُ
سنأخ ُذ ُ
فل زاد ُ
فل التو َّ
افقي كمثال .فكلما ز َاد ُ
الق َ

* قفل بكلمة سر للفتح مثل رقم سري أو كلمة سرية .ال بد من توافق احلروف املدخلة مع التسلسل
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مثال
وضعفت بالتايل احتماليَّةُ فتح القفل بالصدفة .فإن كا َن للقفل ً
مهمة الفتح ُ
مر ٍ
ات على
ثالث َّ
لوحة دائريَّة ُمَرقَّ َمة من  0وحىت  38وال بُ َّد من توجيه َّ
السهم َ

األرقام الصحيحة لفتح القفل عندها سيكون لدينا ()10000=00×00×00
ٍ
الرقم يُعطينا فكرًة عن مدى تعقيد هذا القفل ،وهو يتفق
احتمال ممكن .وهذا ُ
الرمز
القفل بطريق الصدفة –أي دون معرف ِة َّ
مع احتمال  10000\1ألن يُ َ
فتح ُ
القفل الذي حيوي لوحةً مرقَّ َمةً من  0وحىت  88مع ضرورة
اخلاص بالفتح–ُ .
للرقم الصحيح مخس مر ٍ
أعق َد بكث ٍري إذ سيكون لدينا احتمال
السهم َّ
توجيه َّ
ات َ
َ
ممكن (= ،)100×100 ×100 ×100×100عندها سيكون احتمال فتح
القفل بالصدفة هو  .10،000،000،000\1هذا يعين َّ
أن
التعقيد واالحتماليةَ
َ
ٍ
القول
يتغريان
بشكل متعاكس –كلما زاد التعقيد نقص االحتمال– لذا ُمي ِك ُن ُ
التعقيد يف مصطلح (التعقيد احملدد) ر
يدل على الال احتمالية.
بأ َّن
َ
درجات ٍ
ٍ
خمتلفة من التَّعقيد
التحديدات
ظهر
ُ
التعقيد الوصفي كنموذ " :تُ ُ

َّل مبدى سهولة أو صعوبة وصف هذا النموذ  .لنعرف املدى الذي يرتاوح
تتمث ُ
مثاال من نتائ َ جتربيت رمي قطعة النرقود
فيه التعقيد الوصفي هلذه النماذ  .نأخ ُذ ً

 10مرات:

التةجربة األوىل:ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص.

*

الصحيح ليفتح القفل .وهو دائري كقفل اخلزنة أو رقمي صغري كقفل احلقائب أو أشكال أخرى.
* يف جتربة رمي قطعة النقود تكون النتيةجة إما صورة (ص) أو شعار (ش).

01

التةجربة الثانية :ص ص ش ص ش ش ش ص ش ص.
نفس االحتمال
أر
ي النتيةجتني ُ
أقرب ألن تكو َن بالصدفة؟ كال النتيةجتني هلما ُ

ِّد النتيةجةَ األوىل
–واحد باأللف تقريبا –10^2\1؛ َّ
لكن النموذ َ الذي حيد ُ
حتديد منوذ
أسهل ً
ميكن ُ
وصفا بكثري من النموذ الذي حيد ُ
ِّد النتيةجةَ الثانيةَ إذ ُ
ُ

حتديد منوذ
النتيةجة األوىل بعبارةٍ بسيطة "10صور متتالية" ،يف حني ال ميكن ُ

ات فصورة
النتيةجة الثانية َّإال بعبارٍة طويلة "صورتان فشعار فصورة فثالثةُ شعار ً
صف
فشعار فصورة" .لذا ميكن التعبريُ عن التعقيد
الوصفي بطول العبارة اليت ت ُ
ّ
()0

الطر َاز وهناك الكثري من األدبيات العلمية حول هذا املوضوع.

إذا أردنا أن حنكم على ٍ
تعقيد حمد ٍ
شيء أنَّه ذو ٍ
التعقيد
َّد فال بُ َّد أن يكو َن
ُ
ُ
َ

ضعيفا –ميكن وصفه بسهولة كتسلسل الصور املتتالية النات من
الوصفي فيه ً
ر
كبريا –احتماليته ضئيلة–َّ .
إن الدم َ بني
التةجربة األوىل– والتعقيد االحتمايل ً

ضآلة التعقيد الوصفي –منوذ أو بنية سهلة الوصف بعبارة قصرية– مع ضخامة

جيع ُل من التعقيد
التعقيد االحتمايل –يصعب جدًّا
ُ
حدوث هذا الشيء بالصدفة– َ
فع ًاال يف التعبري عن الذكاء .ونظرا لضآلة التعقيد الوصفي في ِ
مك ُن
احملدد
مفهوما َّ
ُ
ً
ً
ٍ ِ
أي ح َد ٍ
مادي م ٍ
سبب له.
إعادةُ بناء النموذ –أو البنية–
ث ٍّ
بشكل مستَق ٍّل عن ِّ َ

ميكن اعتبار التحديدات مناذ َ مستقلة.
وهلذا السبب ُ
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املعطيات االحتماليةُ تشري ِ
احلد ِ
ِ
ث وكونه حمددا .قد
لعدد فرص
حصول َ
ُ
ُ
حمتمال جدًّا بتوفر املعطيات االحتمالية
يغدو
بعيد االحتمال ً
احلدث الذي يبدو َ
ُ
بعيد االحتمال حىت بعد توافر كل املعطيات االحتمالية له.
الكافية أو قد يبقى َ
اري وحتديدي؛
فللمعطيات االحتمالية شكالن ،تكر ٌّ
املعطيات التكراريَّةُ تشريُ إىل عدد فرص حصول احلدث.
–
ُ
– املعطيات التحديديةُ تشري إىل ِ
ِ
ص ِ
عدد فَُر ِ
احلدث حمددا.
كون
ُ
نقف
َ
ولنعرف مدى أمهية هذين النوعني من املعطيات االحتمالية نتخيَّ ُل أنَّنا ُ
مزد ِح ٍم فتمر من جانبنا  10سيارات بونتياك محراء هلا أربعةُ أبو ٍ
اب
يف تقاط ٍع َ
ُ
بشكل ٍ
ٍ
حيدث هذا بالصدفة؟( )1أنت حمظوظ بالطَّبع ملشهادتك مثل
متتال .هل ُ
نادرا لدرجة َّ
أحدا مل
حتديدهُ إن كان هذا
أن ً
ُ
يد َ
هذا احلدث؛ لكن ما نر ُ
احلدث ً
ِ
يتوقع حدوثَهُ بالصدفة .ليس ال ُمه رم أن تكو َن حمظوظا بل أن ال حيصل هذا الشيءُ
ٍ
عدد
حندد ً
أوال َ
جيب أن َ
مع أحد غريك.ولنحدد فيما إن َ
كنت حمظوظًا أم ال ُ
َّ
ب معرفةَ عدد السيارات يف
الفرص حلصول هذا احلدث ورؤيتك له .وهذا يتطل ُ
كل السيارات يف العامل بونتياك براند جديدة
الطريق ومعرفة أنواعها –إن كانت ر
وجود لصدفة حتتا
وكلرها محراء بأربعة أبواب فمرورها متتالية أمر
ٌّ
طبيعي وال َ
التفسري لعدم وجود غريها– كما تتطلَّب أيضا معرفةَ ِ
ِ
األشخاص الذين
عدد
ُ ً
املرور املتتايل
يقفون يف زوايا ِّ
كل الشوارع يف العامل يف السنة والذين يتوقع أن يروا َ
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ِ
هلذه السياراتِّ .
عدد ِ
ف باملعطيات
عر ُ
يشك ُل ُ
فرص مشاهدة مثل هذا احلدث ما يُ َ

التكرارية .حتدد املعطيات التكرارية احتماليةَ رؤية أي شخص –ليس أنت فقط–

هلذا الرتل من السيارات الذي شاهدته.

لنعرف احتماليةَ حصول هذا احلدث
ولكنَّنا حنتا ُ ملزيد من احملددات
َ
ك َّ
أن رؤيةَ  10سيارات بونتياك جديدة محراء ذات أربعة أبواب
بالصدفة .ال َش َّ
متتالية أمر مفاجئ .لكن ماذا لو كانت ببابني؟ وماذا لو كان لوهنا أزرق؟ وملاذا
تكون من نوع بونتياك فقط؟ ماذا لو كانت كلرها سيارات (هوندا أكورد) أو
ٍ
َّل يف
(فولكسفاكن جيتا) .تشريُ هذه األسئلةُ إىل حمددات أخرى للحدث تتمث ُ
نوع السيارات املتتالية املتماثلةَّ .
مرور هذه السيارات متعاقبةً يف الشارع أمر
إن َ
ِ
لنعرف إن كانت
وجيب أخ ُذ هذا العدد من
يش رد
التحديدات يف احلسبان َ
َ
االنتباه ُ
هذه املشاهد ُة حصلت بالصدفةِّ .
ويشك ُل هذا العدد من التحديدات املعطيات
حتدد املعطيات التحديديَّةُ احتماليةَ مشاهدةِ أي ٍ
تتال لسيارات من
التحديديةُ .
ُ
ّ
()1
نوع واحد وليس فقط من نوع بونتياك.
َّ
سرد التفاصيل الكاملة للتعقيد احملدد أمر شاق ونرتُكها ملكان آخر.
إن َ

() 9

َّإال َّ
املفهوم قد أصبحت واضحةً من خالل
أن الفكرَة األساسيَّةَ اليت يتضمنها هذا
ُ

يتكو ُن منها .سنتناول شر َح هذه العناصر الثالثة
شرح العناصر الرئيسيَّة الثالثة اليت َّ

يف الفصلني القادمني.
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ومدير معهد  SETIوأحد
شيث شوستاك  Seth Shostakعاملُ الفضاء ُ
ٍ
يصف معهد
الذين دافعوا بشدَّة عن مشروع البحث عن الذكاء خار َ األرضُ .
مهمتَهُ ب "استكشاف وفهم وتفسري ِ
أصل احلياة وطبيعتها وانتشارها يف
َّ SETI
()9
تظهر العالقةُ الطبيعيَّةُ بني  SETIوبني التصميم
الكون" .ومبثل هذه العبارة ُ
هدف و ٍ
الذكي وإمكانية وضع ٍ
احد يف البحث عن التصميم يف الكونَّ .إال َّ
أن

ٍ
ائق التصميم
التصميم
انتقد
شوستاك َ
َّ
متهما طر َ
عرب اإلنرتنت ً
الذكي يف مقالة َ
َ
الذكي يف البحث عن التصميم َّ
بأهنا ال تُقار ُن بطرائق .)8(SETI
ّ

ملاذا؟ َّ
ليصل إىل
الذكي
ألن
ُ
التصميم َّ
َ
يبحث عن التعقيد يف الكائنات احلية َ
ٍ
يبحث عن إشار ٍ
التصميم ،يف حني َّ
بسيطة جدَّا –إشارات راديوية
ات
أن SETI
ُ
تعرب عن حزمة تراسل حمددة– للكشف عن التصميم .وبالتحديد ال يبحث
ٍ
مشروع  SETIاحلقيقي عن تسلسالت ٍ
معقدة من األرقام كما يف فيلم
طويلة

 Contactلكارل ساغان.
يدَّعي شوستاك صراحةً َّ
يبحث عن التعقيد
احلقيقي ال
مشروع SETI
أن
ُ
َّ
َ

احملدد عند حماولة اكتشاف اإلشارات الراديوية من الكائنات الفضائية الذكية من
خار األرض ،ولكنَّهُ خمطئ .فاحلقيقة َّ
معهد  SETIوشوستاك يبحثان عن
أن َ
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فوفقا للتعريف نقول عن
حزمةُ الرتاسل الضيقةُ احملددةً .
التعقيد احملدَّد ،أال وهو َ

َّ
حمددا إن كانت سهلةَ الوصف وصعبةَ احلدوث
ظهر ً
تعقيدا ً
إشارة راديوية أهنا تُ ُ

فحزم الرتاسل الضيقةُ احملددة سهلةُ الوصف َّ
ألن
بالصدفة .وهذا هو ُ
احلال هناُ ،

البشر –املصممون هلا– يستخدموهنا لنقل املعلومات والتواصل فيما بينهم ،وهي
َ
ٍ
عملية ماديٍَّة تنتةجها دون
أي
أيضا صعبةُ احلدوث بطريق الصدفة لعدم وجود ِّ
ً
ِ
ٍ
توجيه خارجي .أي َّ
جتمع سهولةَ الوصف مع التعقيد –باملعىن
أن هذه اإلشارات ُ

احملدد والعالمةُ الرئيسيَّةُ الكتشاف التصميم.
االحتمايل– وهذا هو التعقيد
ُ
اسل ضيِّ َق ٍة حمددةٍ
يبحث علماء  SETIعن ِ
حزمة تر ٍ
و َّ
بالرغ ِم من اعرتاض شوستاكُ ،
ُ
الكتشاف َّ
الذكاء يف الفضاء اخلارجي َّ
تعقيدا
ظهر ً
مثل هذه اإلشارات تُ ُ
ألن َ
أن َّ ٍ
حمددا .يبدو َّ
البشر للبحث عن الذكاء يف الفضاء اخلارجي
أي إشارة ُ
خيتارها ُ

ٍ
الضخم
بشكل أكيد .خذ على سبيل املثال احلةجَر
حمددا
تظهر ً
تعقيدا ً
َ
ال بُ َّد وأن َ
ذي األبعاد  l×4×9والذي نَ َقلَهُ الفضائيون إىل األرض يف فيلم ستانلي كوبريك

التصميم يف هذا الشيء
أحدهم
(.)2001: A Space Odyssey
يكتشف ُ
ُ
َ
بآلية عشوائيَّةٍ
تعقيدا حمددا ،فهو سهل الوصف هندسيًّا صعب احلدوث ٍ
يظهر ً ً
ُ
ألنَّه ُ
ُ
ٍ
ِ
ٍ
بشكل مستطيل.
نظرا لصالبة مكوناته وجتانُ ِس ِه
غري موجهةً ،
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َّ
إن التعقيد احملدد يزيد من دقة ما يقع للبديهة البشرية ،مبعىن أنه ،يف الظروف
املناسبة ،يعزو للتصميم ال للصدفة تلك األحداث اليت تبدو بعيدة االحتمال إىل
()10
صدفَةِ
مي
ما
لتحديد
متينة
يقة
ر
ط
احملدد
التعقيد
ِّم
يقد
حد بعيد.
كن حدوثُهُ بال ر
ُ
ً
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
صدفَةُ هنا العشوائيَّةَ احملضةَ كرمي قطعة ٍ
وإمنا أيَّةَ عمليَّةٍ
نقود َّ
وما ال ميكن .ال تعين ال ر
َ
خنل الطَّفر ِ
االحتماالت فيها دورا .تعتَ ِم ُد اآلليَّةُ الداروينيَّةُ احلديثةُ يف ِ
ات
تلعب
ُ
ُ
ألن الطفر ِ
الطبيعي على الصدفةَّ ،
نسخ املورثات،
بواسطة االنتقاء
ات أخطاء يف ِ
ِّ

بعيد االحتمال جدًّا
االحتماالت فيها دورا.إذا كان
لعب
ُ
حصول احلدث َ
ُ
وت ُ
بالصدفة –قريبًا من االستحالة– فهذا ال يَعين َّ
أن االستحالةَ حمضة .فمثال عند
ِ ٍ
تسلسل نات ٍ من الصور أو الشعار ِ
ٍ
مرةٍ َّ
ات له احتمال
أي
فإن َّ
ألف َّ
رم ِي قطعة نقود َ
يبلغ تقريبًا ُجزءًا من– 300^10واحد إىل جانبه  300صفر–.
ضئيل جدًّا ُ
ومع َّ
بكل
بعيد االحتمال جدًّا َّإال أنَّه يُعزى لل ر
أن َّ
صدفة ِّ
أي َح َد ٍث منها ُ

ووفقا لتعريف
ثقة *.حتصلُ هذه
ذات االحتمال الضئيل على الدوامً .
ُ
األحداث ُ
ِ
التعقيد احملدد َّ
َّصميم –وليس
فإن االستحالةَ َ
احملضةَ تتَّف ُق مع التعقيد احملض .الت ُ
* يقصد الكاتب أن ضآلة احتمال حدث ما ال يعين أنه لن حيدث ،ولكن توقع حصوله ضئيل ،ولكن كما
ذكر سابقاً ال يكفي ضعف االحتمال لكشف التصميم الذكي ،بل ال بد من التعقيد احملدد بشقيه :التعقيد
(ضآلة االحتمال) وسهولة الوصف (أو التناغم بني البيانات حبيث ميكن وصفها بعبارة قصرية شاملة).
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ولكل ٍ
ِ
فق منوذ ٍ
حدث ُ
احملض ِة ِّ
ُ
الوحيد لالستحالة َ
حيدث َو َ
الصدفة– هو التفسريُ
استخدام ِ
ٍ
بشكل
بعض النماذ فقط
أي منوذ ٍ ُ .مي ِك ُن
طبعا ال نتكلَّ ُم عن ِّ
ُ
معنيً .
ِ
املثال
صدفة
وتأكيد عمليَّ ِة التصميم .لتوضيح الفرق نأخ ُذ َ
مربٍَّر لنفي إمكانية ال ر
وقوف رٍام حيمل قوسا وسهاما على ب ِ
عد 10
السهام.
نفرتض َ
التايل عن رامي ِّ
ُ
ُ
ً
ً
خطوًة من حائط اهلدفَّ .
مرةٍ يرمي فيها
إن احلائ َ
كل َّ
ط كبري وسيصيبُهُ الرامي يف ِّ
ائر على احلائط حول ِّ
كل سه ٍم أصابَهُ
سهما باجتاههُ .
ً
يقوم الرامي بده ِن دو َ
هم يف مركزها.
لتصبح شبيهةً بالدريئة ويكو ُن َّ
َ
الس ُ

حول
ميكن
طبعا لن نستنت َ شيئًا َ
استنتاجهُ من هذا السيناريو؟ ً
ُ
ما الذي ُ
اهلدف قد ُو ِض َع
لكن هذا
السهام .لقد متَّت إصابةُ اهلدف َّ
َ
مهارة الرامي يف رمي ِّ
ِ
دوما هنا مصنوع .افرتض
بعد وصول السهم .فنموذ ُ النةجاح بإصابة اهلدف ً
هم عليه و َّ
اآلن َّ
أن الرامي
اهلدف على احلائط قبل أن يُطلَ َق َّ
رسم َ
الس ُ
أن الرامي قد َ
مرةٍ
عني اهلدف .ماذا نستنت ُ اآلن من
كل َّ
أطلق  100سه ٍم و َّ
يصيب الرامي َ
قد َ
ُ
اف عندها باحرتاف هذا الرامي .ال ُمي ِك ُن
هذا السيناريو؟ من الواجب علينا االعرت ُ
النةجاح للصدفة ٍ
مربر .ال بُ َّد من االعرتاف َّ
سبب النةجاح
نعزو هذا
بشكل َّ
َ
أن َ
بأن َ

مهارُة الرامي وبراعتُهُ فاملهارُة والرباعةُ من شواهد التصميم.

اهلدف َّأوًال ُُثَّ يرمي عليه هو منوذ
ت فيه الرامي
َ
منوذ ُ التةجربة الذي يُثَبِّ ُ
الرفض" أو" املنطقة احلرجة" قبل
شائع يف اإلحصاء ُحيدد فيه ما يعرف ب "منطقةُ َّ
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()11
ِ
الر ِ
فض يتِ رم
داخل
منطقة َّ
إجراء التةجربة .يف اإلحصاء إن وقعت نتيةجةُ التةجربة َ
سبب نتائ التةجربة الصدفةَّ .
رفض الفرضية القائلة َّ
اإلحصائي من
دف
إن اهل َ
َّ
ُ
بأن َ

ف ب (التَّطَفرل على
قبل إجراء التةجربة هو إحبا ُ
حتديد منطقة َّ
ط ما يُعَر ُ
الرفض َ
ٍ
كل البيانات
البيانات أو انتقائية البيانات) *.لو نظرنا
بإمعان كاف سنةجد أن ر
عرضة ألن حتتوي على نتائ َ شاذةٍ وبعيدةِ االحتمال .حيمي اإلحصائيون التةجربةَ
من النتائ املزيَّفة اليت قد تُنتَ ُ بطريق الصدفة بتحديد منطقة الرفض قبل بدء

التةجربة.

†

ِ
يت ِ
َّض ُح ٍ
لتحديد النَّموذ قبل القيام باحلدث
حاجة
بقليل من التَّأ َُم ِل أنَّهُ ال
َ

لنفي الصدفة وإثبات التصميم .انظر إىل الشفرة التالية:

nfuijoltjujtmjlf b xfbtfm

صنا
تسلسل من احلروف والفراغاتُ ،
وينق ُ
مبدئيًّا ستظهر هذه الشفرَة وكأهنا ُ

صدفة العشوائية واستنتا التصميم .ولكن
وجود النمط الذي ميكننا من رفض ال ر
تتعامل مع شفرة القيصر(،–)12
تتعامل معها كما
جاء شخص وأخبَ َرَك أن
لو َ
ُ
َ
واليت تتطلب حتريك كل حرف حركةً واحد ًة يف خانة أجبدية لفك الشفرة– ستُقرأُ
* أي التخلص من التدخل البشري يف نتائ البيانات.
† عند اختبار قانون ما جيب أن تتفق النتائ مع القانون ،وقد تشذ إحدى النتائ منفردة فيعزى ذلك
إىل الصدفة ،ومن حيدد ذلك هو منطقة الرفض احملددة سلفا.
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العبارة اآلن:
“me thinks it is like a weasel”.

ٍ
لنعرف منوذ َ العبارة َّإال أنَّه النموذ ُ الذي يلغي
ملعلومة
ومع أنَّنا احتةجنا
َ
ِ
دوما
عشوائيَّةَ العبارة ويؤِّك ُد َّأهنا مصممة .وبعكس عل ِم اإلحصاء الذي ُ
حيدد ً

بل التةجربة َّ
عد وجود
حتليل الشفرات يقتَضي
َ
اكتشاف النموذ بَ َ
فإن َ
النموذ َ قَ َ
مالئما لنفي الصدفة وإقرار
حتديد النموذ يف كال احلالني
املعلومة .يكو ُن
ُ
ً
التصميم وتقسم النماذ إىل نوعني:

التصميم لوجود التعقيد ،وت ّدعي مناذ التحديد وهي النماذ ُ اليت
– مناذ تُثبت
َ
ليس هلا غاية و ِ
صدفة وإثبات
ميك ُن استخدامها –بشكل مقبول– لنفي ال ر
َ
التصميم.
ِ
ٍ
– مناذ ال تُثبت
رغم وجود التعقيد ،وتدَّعي مناذ َ مفربكة وهي النماذ ُ
التصميم َ
َ
استخدامها إلثبات التصميم.
اليت تكو ُن لغايةٍ معيَّ ٍنة وال ُمي ِك ُن
ُ
ِ
الوصفي هلذه
يق بني التحديد والفربكة كليًّا على التعقيد
ِّ
يعتَم ُد هذا التفر ُ
وصفي صغري بينما يكو ُن للنماذ املفربكة تعقيد
النماذ  .لنماذ التحديد تعقيد
ٌّ

ف
ت
ُ
ٌّ
ميكن وص ُ
وصفي كبري أو غريُ معلوم .إذا ثُبِّ َ
اهلدف يف حالة رامي السهام ُ
ف على ذلك املكان احملد ِ
َّد من احلائط –مثال 20
اهلد ُ
َّع َ
احلالة بسهولة "يتموض ُ
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الوصف قصري مبا يكفي"ّ ،أما
قدم من اليسار أو  10أقدام من األعلى– وهذا
ُ

عني
يصف
املتحرُك فمسألة أخرى فال
َ
اهلدف ِّ
ُ
يستطيع ُ
أحدنا أن َ
اهلدف بقوله"ُ :
ُ
كل ٍ
َّ
مثل هذا الوصف ال
ألن
احلائط
من
امي
ر
ال
سهم
ها
يصيب
نقطة
اهلدف هو ر
ُ
ُ
َ
حتديد مكان اهلدف يف
يعتمد ُ
يكفي إلعادة حتديد مكان اهلدف للرمية التاليةُ ،

السهام وهو أمر غائب عن الوصف وعن
هذه احلالة على الفعل
املستقبلي لرامي ِّ
ِّ

وجودها لتحديد مكان اهلدف.
فرتض ُ
املعرفة املسبقة اليت يُ ُ

جيب أن تفعل–
توظف ر
ُ
كل األمثلة املشهورة حول التَّعقيد احملدد –كما ُ
دافعا –داسر–
ط اجلراثيم ً
املوجز لنموذ التةجربة .يوصف سو ُ
َ
مثال بكونه ً
الوصف َ
وجوه
جبل رامشور بأنَّه
ثنائي االجتاه.
يقوده حمرك ر
ُ
ُ
"اجلبل الذي حيوي َ
ُ
ويوصف ُ
رؤساء الواليات املتحدة األمريكيَّة األربعة جور واشنطن وتوماس جيفرسون
وتوصف اإلشارةُ احلامسةُ يف فيلم contact
وتيودور روزفلت وإبراهام لنكولن".
ُ

َّ
كل من هذه احلاالت
بأهنا
"األعداد األوليَّةُ اليت تَ َق ُع بني  2وال  ."101ويف ِّ
ُ
املوصوف –مثل
احلدث
ويستبعد جدًّا أن يكو َن
قصريا
الثالث يكو ُن
ُ
ُ
ُ
ُ
الوصف ً

وجود اإلشارة الراديوية اليت حتمل إشارة األعداد األولية من  2إىل  –101قد
حصل ٍ
بشيء غ ِري التصميم من قبل كائ ٍن ذكي.
َ

تُلقي هذه األمثلةُ الضوءَ على أمهيَّ ِة اختيار اللغة املستخدمة يف مثل هذا

جيدا ك َّل
القلق من ضرورة تطوي ِر البشر للُغات
تصف ً
تستطيع أن َ
الوصف .وينبُ ُع ُ
ُ
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حتديدها؛ ولكن أال يبدو هذا نوع من االحتيال لتحقيق
أنواع الظواهر اليت يريدون َ
أرب خاص؟ هل
اختيارنا للّغة جيعلنا نتحيّز حنو إجياد التعقيد احملدد –ومن َُثَّ
ُ
يد يف حني َّ
أن ذلك غريُ ُممك ٍن فيما لو اخرتنا لغةً
التصميم– يف أيَّة ظاهرة نر ُ
ف َّ
احملدد عالمة على التصميم
أن
أخرى؟ يف هذه احلالة كيف لنا أن نعر َ
َ
التعقيد َ
()13

وليس نتيةجةَ اختيارنا املصطنع للغة؟.

ٍ
مبالحظة جيِّ َدةٍ ولكنَّه ال يستقيم معها من جهة
اض
يبدأُ هذا االعرت ُ
االستدالل .صحيح َّ
تعتمد على
بناء على التعقيد احملدد
ُ
أن معرفَتَنا للتصميم ً

معارفنا املسبقة مبا يف ذلك اللغة اليت نستخدمها .لذا إن
مسعت لغةً معروفةً
َ
ائي أم كالم مليء باملعاين.
ميكنُ َ
سمع هل هو كالم ُم َبهم عشو ٌّ
ك أن ُمتيِّ َز ماذا تَ ُ
ٍ
تستطيع أن
ف عنها شيئًا البتةَ فلن
تسم ُع لغةً ال تَع ِر ُ
من ناحية أخرى إن َ
َ
كنت َ
متَُيِّ َز ذلك .ال بُ َّد من الذكاء الكتشاف آثار الذكاء لذا سنكو ُن حمدودين باللرغة
نتكلم هبا.
اليت ُ

أن اللغةَ اليت نُطَبِّ ُقها على ٍ
لكن هذا ال يَعين َّ
طيف واس ٍع من الظواهر
َّ
ِ
املختلفة هي لغة ملف ََّقة على ِ
املدروسة و َّأهنا لن جتعلنا نتحيّز حنو
أساس الظاهرة
إجياد التصميم يف الظواهر اليت ختلو من التصميم حقيقة .نعود ملثال سوط اجلراثيم
وصف مل ينت
يقودهُ حمرك ر
ثنائي االجتاه" .هذا ال ُ
املوصوف بأنَّه "دافع –داسر– ُ

عن النظر يف اآلالت اجلزيئية داخل اخلليَّة َّ
وإمنا من املهندسني البشر الذين اخرتعوا
َ
16

ِ
اآلالت قَبل أن ِّ
كةج ٍزء من اخلليَّة .يف
يفكَر علماءُ األحياء ً
أصال بوجود ِّ
السياط ُ
َ

إن قدرَة لغتنا على الوصف الد ِ
احلقيقة َّ
بعيدا عن
َّقيق لظواهر األحياء اجلزيئية – ً

افرتاض َّ
تقودنا
احملدد
أن
َ
جيب أن َ
َ
التعقيد َ
املوجود فيها هو اصطناع لغوي– ُ
لالعتقاد َّ
التصميم يف األحياء اجلزيئية أمر حقيقي .وبناءً على وجهة النَّظَ ِر
بأن
َ
ِ
اآلالت اجلزيئيةَ يف علم األحياء َّ
هذه َّ
ألن هذه
تصف
فإن لغةَ املهندسني ً
أيضا ُ
()10
اآلالت يف الواقع أنظمة مهندسة.
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وحد ُهم عن التعقيد احملدد كمفتاح
ال
يبحث مؤيدو التصميم الذكي َ
ُ
لتحديد وجود التصميم يف األنظمة احليوية .لنأخ َذ األحيائي جبامعة أوكسفورد

ٍ
شخص
أي
صرح باعرتاضه على التصميم
أكثر من ِّ
ِّ
ريتشارد دوكينز ال ُم ّ
الذكي َ
آخر )11(.حاول دوكنز يف كتابه (صانع الساعات األعمى) أن يُ َعلِّ َل كون األنظمة
مصم ٍ
بالرغم من إظها ِرها للتعقيد احملدد فيقول" :لألشياء
غري َّ
مسبقا َّ
مة ً
احليوية َ
وجودها بصدفة عشوائية فقط .يف
بعض املزايا احملددة ً
ويبع ُد جدًّا ُ
املعقدة ُ
سلفا ُ

سلفا هي القدرةُ على تناقل املورثات
حالة الكائنات احلية تكون املزايا احملددةُ ً
احملدد للكائنات احلية لكنَّهُ ال يستنت
بالتكاثر" )11(.ينسب دوكنز هنا
ُ
التعقيد ُ
ِ
مصممة ويعلل ذلك َّ
االحتماالت –وفق تقديره– ليست
بأن
من ذلك كوهنا
ً

كن أن
ضئيلة مبا يكفي .فعلى سبيل املثال كتب يف موضوع أصل احلياةُ " :مي ُ

وجود بعض ِّ
نسم ُح ألنفسنا يف
نقبَ َل يف تفسرينا هذا َ
احلظ ولكن ليس الكثري منهَ .
ٍ
قدر من
نظريتنا حول أصل احلياة أن نُ َسلِّ َم بوجود شيء من احلظُ .
يعود هذا ال ُ
*
ِّ
حتت
احلظ –حبدِّهِ األقصى– لعدد الكواكب املؤهلة للحياة يف الكون .لذا ُ
يوجد َ
عدد
تصرفنا –إن أردنا استخدامه– أفضلية  1يف  20^10كحد أقصى –وهو ُ
* إن كانت احلياة ممكنة يف كوكب واحد فقط من الكون يكون االحتمال (أ) أما إن وجد  100كوكب فسيكون
احتمال وجود احلياة فيها هو ( × 100أ) ومن هنا يسمح دوكنز لنفسه بقبول احلظ كةجزء من النظرية.
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حول أصل احلياة إليها.
الكواكب اليت نتوقَّ ُعها يف الكون– إن احتاجت نظريَّتُنا َ

وهذا هو احل رد األقصى من ِّ
مثال
ميكن قبولَهُ يف طرح النظرية .افرتض ً
احلظ الذي ُ
أنَّنا حنتا القرتاح ِ
ٍ
بصدفة أوجدت ال دنا  DNAوآليةَ تضاعفه ِ
املعتمدة
بدء احلياة
ُ
ٍ
ترف قبول هذه النظرية
عفوي إىل الوجود.
على الربوتني
بشكل ٍّ
سنمنح ألنفسنا َ
ُ
املتطرفة –الشاذة– شرط أن يكو َن
ُ
احتمال حدوثها على أحد الكواكب أكربَ
()19

من.20^10

حق هنا يف َّ
تفسريا
ظ لن يكو َن
اض الكثري من احل ّ
كان دوكنز على ٍّ
أن افرت َ
ً
املقبول علميًّا يعتمد على ِ
ِ
الفَر ِ
مقبوال و َّ
ص املتاحة.
ظ
مقدار احل ّ
علميًّا ً
عدد ُ
ُ
أن َ
ظ) هو ما أمسيناهُ يف  9.2ب (املعطيات
هذه
الفرص اليت مسَّاها (نِسبَةَ احل ّ
ُ
بعيد
عطيات االحتماليةُ فيما إن كان
احلدث الذي يبدو َ
ُ
االحتمالية) .حتد ُ
َّد ال ُم ُ
مجيع الفرص املتاحة
االحتمال هو حقًّا ُ
بعيد االحتمال بعد األخذ بعني االعتبار َ
ِ
ِ
احتمال ِ
املعطيات االحتمالية –وهي
احلدوث على
عدم
رجح
ُ
حلدوثه .وبالتايل إن َ
نسبةُ َّ
أصال
احلظ عند دوكنز =  = 20^10عدد الكواكب املتاحة للحياة لتَ ُكون ً
ِّ
غري كاف.
ً
أمرا َ
للحياة– فسيكون التفسريُ
اعتمادا على احلظ ً

كل دفاعاته عن نظرية التط رور على إظهار َّ
احتمال تش ركل
أن
َ
يبين دوكنز َّ

أحدنا للوهلة األوىل .وهلذا
أنظمة حمددة التعقيد ليس ً
ميكن أن يتوقَّ َع ُ
ضئيال كما ُ

كتب كتابه ( )19(.)Climbing Mount Improbableيقارن دوكنز يف هذا
َ
19

الكتاب بني ظهور التعقيد األحيائي وصعود اجلبل .ومسى الكتاب هبذا االسم
َّ
توجد التعقيد األحيائي
اجلبل خبطوةٍ واحدة –أي أن َ
ألنَّك إن َ
أردت أن تَتَ َسل َق َ
صعود
بعيد االحتمال ِّ
حلد االستحالةَّ .
األمر َ
لكن َ
اهلائل دفعة واحدة– فسيكو ُن ُ
فق رأيه–.
ك لست
اجلبل ليس
ً
مستحيال ألنَّ َ
مضطرا لفعل ذلك دفعة واحدة – َو َ
ً

توض ُح نظريةُ التطور ماهيةَ اخلطى بكوهنا صغريًة ومتدرجةً لصعود اجلبل.
ِّ
فإن اجلبل حيتوي عاد ًة على طرق ملتوية تقود إىل َّ ِ
كن أن
ُ
القمة وُمي ُ
َوو ًفقا لدوكنز َّ َ
متحيصه فمن املؤَّك ِد َّ
أن هذا
جيب
لكن هذا ِّ
جتتازها خبطوات صغرية جدا؛ َّ
َ
ُ
االدعاء ُ
الوصول للقمة من
األحيائي
الطبيعي
اجلبل
كل جوانبه و ُ
شديد االحندار من ِّ
ُ
َّ
َّ
َ
نظرا للفةجوات األصيلة الكبرية بني
أسفله خبطوات صغرية أمر مستحيل عمليًّا ً

ات موجود ًة يف الطبيعة حقيقةً
املخلوقات احليوية .ال بُ َّد أن تكو َن هذه الفةجو ُ
وليس فقط يف تصورنا للطبيعة.
ض دوكنز هذا االحتمال .وعلى الرغم من َّ
أن األنظمةَ األحيائيَّةَ تبدو
يرفُ ُ
أن دوكنز حياج ُ َّ
بعيد َة االحتمال جدًّا َّإال َّ
أبدا
التعقيد
بأن
األحيائي مل حيدث ً
َ
َّ
ٍ
خبطوةٍ
وحيدة بل َو ًفقا لآلليات الداروينية يف االنتقاء الطبيعي والتنوع العشوائي.
إن هذه اآلليات يف نظر دوكنز تسلك طرقًا ضئيلة االحتمال يف ظاهر األمرُ ،ث
ال تلبث أن تصبح يف حيز االحتمال ،وبالتايل ميكن تفسريها من غري حاجة إىل
التصميم .أي أن آليات دوكنز الداروينيةُ يف التنوع العشوائي واالنتقاء الطبيعي
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تعتمد بشكل أساسي اسرتاتيةجية فَ ِّرق تَ ُسد إلنتا التعقيد احملدد.
ُ
حبسب توصيف دوكنز لآلليةَ الداروينيةَ  ،كل ٍ
التطوري
جيل من التاريخ
ّ
يتألف من دورٍة من التنوعات العشوائية واالنتقاء الطبيعي ليكو َن
احلي ُ
للكائن ّ
خطوًة صغريًة جدًّا يف الطريق التطوري للكائن .وتستمر اآلليةُ الداروينيةُ بعمليَّ ِة
تقوم باخلطأ.
التةجربة واخلطأ .فاالنتقاء
ر
يقوم بالتةجربة والتن روعات العشوائية ُ
الطبيعي ُ
وكما حيدث مع كل اآلليات املعتمدة على التةجربة واخلطأ ،فإن اآللية الداروينية

تعتمد على حت رسنات تدرجيية بطيئة .فلكي يتأتى جناح العملية ،فإنه ال بد من
حدوث أعداد كبرية من التقسيمات والسيطرات الصغرية .هذه هي اآلليةُ اليت
يصعد التطور بواسطتها ألعلى اجلبل.
احملدد بتقسيم االحتمال املستحيل –تطوير
تُ َف ِّس ُر اآلليةُ الداروينيةُ
َ
التعقيد َ
ٍ
ٍ
جتاوز
ميكن ُ
النظام احليوي– إىل سلسلة متتالية من االحتماالت املمكنة ،وبالتايل ُ
ٍ
ِ
ٍ
سبب
االستحالة خبطوات صغرية جدًّا مبرور الزمنُ ِّ .
سنبني يف بقيَّة هذا الفصل َ
ِ
التطوري هبذه
العديد من االستحاالت املوجودة يف الطريق
جتاوز
ِّ
العةج ِز عن ُ
احملدد ال على ظاهر تصميم األنظمة احليوية
يد رل
ُ
كيف ُ
التعقيد ُ
اآللية ،ونبني َ
أيضا.
فحسب وإمنا على حقيقة تصميمها ً

10

الزم ِن الطويل إلظهار التفسريات املاديَِّة
يستحضر مؤيدو التط رور فكرَة َّ
ُ
مثال مالحظةَ األحيائي جور والد ،واحلائ ِز على نوبل،
للتطور مبظه ٍر معقولُ .خذ ً
حول أصل احلياة ببواسطة التطور الكيميائي األحيائي ،يقول والدَّ ":
القص ِة
بطل َّ
إن َ

نتعامل معهُ للتط رور احليوي هو بليوين
الزمن الذي علينا أن
يف احلقيقة هو الزمنُ ،
َ

مستحيال على أساس اخلربة البشرية ال معىن له هنا .حني يكون
ً
سنة .فما نعتربُهُ

حمتمال ،واحملتمل
ممكنا ،واملمكن ً
لدينا فرتة زمنية طويلة جداً ،يغدو املستحيل ً
()18
ِ
الوقت نفسه بعمل املعةجزات".
ينتظر فقط
مؤ ً
وسيقوم ُ
ُ
كدا .على أحدنا أن َ
أن َّ ٍ
يدَّعي والد َّ
الزمن الكايف فقط ،وهذا
ث بإتاحة َّ
حيد ُ
أي شيء قد ُ
باليني
كبريا مبا يكفي؛ َّ
عم ُره ُ
ولكن كونًا ُ
صحيح إن كان الكو ُن قدميًا مبا يكفي و ً
السنني ونصف قُط ِرهِ باليني السنني الضوئيةِ يكفي فقط حلدوث ٍ
شيء صغ ِري
ُ
ُ
صدفة فقط.
األمهية بطريق ال ر

نسي إمييل بوريل عام 1813م
ياضي الفر ر
ولتوضيح هذه النقطة طر َح الر ر
آلة ٍ
أن مليون قردا طبعوا عشر ساعات يوميًّا على ٍ
مثاال :لو َّ
احتمال
كاتبة فسيكو ُن
ُ
ً
بالغ الضآلة )20(.أر َاد بوريل أن يوضح
أمرا َ
كتابتهم لكتب مكتبات العامل ً
ِ
املعروف
املادي
االحتمال الضئيل جداً لبعض األحداث ،وأن
يستبعد قدرة الكون ِّ
َ
11

مبو ِ
اردهِ املاديَِّة والزمانيَّ ِة على إنتا مثل هذه األحداث.
قردا حنتا ُ لذلك؟
لتطبع َّ
كل كتب العامل وكم ً
كم من الوقت حتتا ُ القردةُ َ

نستبعد فكرةَ إنتا كتب العامل كلِّها بل ،وحىت فكرَة كتب مؤلِّف واحد
دعونا
ُ
فصول
كشكسبري
كل روايته عدا روايةَ هاملت ،ومن َُثَّ نستَبعِ ُد َ
ونستبعد حىت َّ
ُ
رواية هاملت لنصل إىل عبارة املونولو " :نكو ُن أو ال نكون ،ذاك هو السؤال".
صدفَةِ هذه العبارة فقط؟
العدد
ليطبع بال ر
كم سيكو ُن ُ
ُ
املطلوب من القردة َ
آلة ٍ
لديك مليو َن قردا يطبعو َن على مليون ٍ
افرتض َّ
كاتبة عشوائيًّا ومبعدل
أن َ
ً

أسه َل على القردة
األمر َ
مليون ضغطة مفتاح يف الثانية وملدة مليون سنة .لنةجعل َ

لنفرتض أهنم يطبعون فقط باستعمال األحرف الرومانية الكبرية والفراغ والفاصلة

نسم َح هلا باستخدام  21حرفًا من أحرف اهلةجاء
والنقطة والفاصلة العليا .أي َ

إضافة ألربع رموز .هذا يعين  30رمزاً بدال من مجيع الرموز املستعملة يف لوحة

احتمال كتابتها للكلمات الست األوىل فقط
املفاتيح املعروفة .عندها سيكون
ُ
( )TO BE, OR NOT TO BEيساوي النصف فقط.
ِّ
يوض ُح ُ
"يلزم ُ
مثال القردة واآلالت الكاتبة املبدأَ التايلُ :
الوقت والكثرةُ لتُنت َ
()21
ٍ
معلومات ودون ِ
أظهَر
تستطيع الصدفةُ ذلك".
الوقت والكثرةِ لن
الصدفةُ
َ
َ

َع َمل للفيزيائي سيث لويد ( Seth Lloydواضع نظرية احلوسبة الكمية مبعهد
11

ماساشوتس للتقنية) َّ
رقما
أن الصدفةَ
ُ
تستطيع إنتا  000بتًّا (سلسلة من ً 000
ّإما صفر أو واحد) من املعلومات احملددة ذات املعىن ضمن زمن الكون املادي
()22

املعروف.

يتفق هذا
أما يف حالة مجلة شكسبري السابقة املؤلفة من  30حرف ُ

إنتاجها
ميكن ُ
الك رم من املعلومات مع إنتا  92حمرفًا وعليه تكون اجلملةُ اليت ُ
بالصدفة ضمن باليني السنني هي:

To Be, Or Not To Be, That Is The Question.Whether 'Tis
)Nobler In The Mind To Suffer.(23

ِ
املمكنة
كل الفرص
لن
تكفي ر
َ
تفعل َ
تستطيع الصدفةُ أن َ
أكثر من هذا ،ولن َ
املادي املعروف جلعل قردة إمييل بوريل تطبع سطرين من ِ
مقولة هاملت
يف الكون ِّ
َُ
فضال عن
فضال عن رواية هاملت كلِّها إن مل ُنقل َ
أعمال شكسبري كلَّها ً
عشوائيًّا ً
ت
كل كتب العامل .ال ننس هنا أن َ
ِّ
نسأل األسئلةَ التالية :من أين أتَت اآلال ُ
الكاتبةُ؟ ومن أين أتت اللغةُ اليت يكتبون هبا؟ وكيف يفهمون اللغةَ اليت يكتبوهنا
()20

أصال؟
؟ ومن أين أتى القردة ً
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بكل وضوح؛
تعاكس
االحتماالت طباعةَ سطرين من رواية هاملت عشوائيًّا ِّ
ُ
ُ
أي ٍ
أس كل ٍ
ِ
خطأ يرتكبُه (ليظل ما كتبه
قرد َمن ميحو َّ
لكن ماذا لو ُوج َد على ر ِ ّ
وعضو مجاعة الضغط لتعليم الداروينية
شكسبري فقط) .تدَّعي الباحثةُ الداروينيَّةُ
ُ

(يوجني سكوت) َّ
وجود
يقوم به االنتقاء
الطبيعي ً
ر
فعال" :افرتض َ
أن هذا هو الذي ُ
يضرب على اآللة الكاتبةِ ،
شبيها بالتط رور ال بُ َّد من
مليون قرد
األمر يبدو ً
ُ
وجلعل َ
مساعد ِيقف خلف القردةِ ويقوم مبسح كل ٍ
ٍ
خطأ يرتكبُهُ القردة وهذا
وجود مليون
ِّ
ُ َ
ُ
الطبيعي إذ ليس التط روُر إنتا َ التنوعات العشوائية
يقوم به االنتقاء
ر
بالضبط ما ُ
()21

فحسب".

لكل هذا العدد من القردة إذ
لكن لن حنتا َ بوجود هؤالء املساعدين ِّ
كل رواية هاملت سر ًيعا بل وحىت كل
يستطيع قرد واحد مع مساعده كتابَةَ ِّ
ُ

الطبيعي
يقوم االنتقاء
ر
كتب شكسبري .ويفرتض من وجهة النَّظر الداروينية أن َ
مبُِه َّم ِة املساعد الذي افرتضته سكوت .لذا سرياقب االنتقاء الطبيعي جمر ِ
يات
ر
ُ
ُ
ٍ
نتأك ُد من م ِ
كل أخطائه وبذلك َّ
بفعالية ولن
ض ِّي التطور
التط رور
ويتخلص من ِّ
ُ
ُ
املطاف إىل الوقوع يف هنايات مسدودة.
ينتهي به
ُ

ِ
على الرغم من َّ
عة َّإال َّأهنا
حلل
معضلة العشوائية تبدو ُمقنِ ً
أن فرضيَّةَ سكوت ِّ
11

ِ
املساعد الذي
مؤهالت
تنطوي على الكثري من االضطراب يف الواقع .فما هي
ُ

يطبع على اآللة الكاتبة؟ أي كيف
يصح ُح
ِّ
األخطاء اليت يرتكبُها ُ
القرد الذي ُ
َ
جيب إبقاؤه؟ فكل مثال
على املساعد أن َ
جيب َم ُ
سحهُ وما الذي ُ
يعرف ما الذي ُ
صدفة،
القرود هذا قد ُو ِض َع ملعرفة االحتياجات الالزمة لكتابة أعمال شكسبري بال ر
ٍ
ذكي عا ٍمل مبؤلفات شكسبري .واضح َّ
أن
من دون حاجة إىل وجود
شخص ٍّ
ملسح األخطاء اليت تكتبها القردةُ هي يف معرفة املساعدين
الطريقةَ الوحيد َة ِ
املثال عن السبب الذي وضع من أجله،
املسبقة بأعمال شكسبري ،وبالتايل خر ُ
األعمال مسبقاَّ .
إن
يعرف هذه
َ
أال وهو كتابةُ أعمال شكسبري دون احلاجة ملن ُ
احلل الذي طرحته سكوت يتضمن افرتاض ِ
ٍ
وجود طر ٍ
صحيحة واحدةٍ فقط
يقة
َّ
َ
ُ
ُ
يعرف املساعدون الذين
"جيب أن َ
جيب ُ
اتباعها .نلخص املشكلةَ بالعبارة التاليةُ :
ُ
أعمال شكسبري مسبقا".
افرتضتهم سكوت َ

ب يوجني سكوت من اإلجابة عن السؤال باستدعائها هلؤالء
َّ
تتهر ُ
تفرتض
لتصحيح األخطاء ُمرتَكبةً خطأَ االستدالل الدائري ،فهي
املساعدين
ِ
ُ
حتاول إثباتَه ُُثَّ تستنتةجه ظاهريًّا بطر ٍ
تتطلب رصانةُ العلم
يقة علمية،
َ ُُ
الشيءَ الذي ُ ُ
ُ
خلف املساعدين وُميلي عليهم ما هو اخلطأُ وما
أن َ
يقف َ
نسأل من جديد :من ُ
اب أثناءَ طباعة كتب شكسبري .ليماثل املساعدون االنتقاء الطبيعي،
هو الصو ُ
اب من اخلطأ وهو ما ال ميكن.
جيب أن ِّ
يصححوا للقردة مع جهلهم الصو َ
ُ
16

تستطيع القردةُ طباعةَ كتب شكسبري دون مساعدة
النتيةجة النهائية :ال
ُ

شكسبري.
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