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ما السبب وراء ظهور احلياة؟ ما السبب وراء ظهور األنواع؟ ما السبب وراء وجود هذا
القدر املتنوع من املعلومات البيولوجية؟
حسم داروين أمره يف (أصل األنواع) ،يف طرح رؤية الغائية لإلجابة عن تلك األسئلة،
فاإلجابة عن أسئلة السبب عنده بسيطة للغاية ،إهنا الصدفة العشوائية .لكن يف هذا
الكتاب يطرح ماير رؤية خمتلفة لنشأة احلياة ،مستعمال نفس املنهج الذي اتبعه داروين يف
دراسة األحداث غري املتكررة يف املاضي السحيق.
بعد إرساء عامل الكيمياء احليوية (مايكل بيهي) ملفهوم التعقيد غري القابل لالختزال كدليل
على التصميم الذكي ،يف كتابه الرائع (صندوق داروين األسود) )1(.وتطوير الفيلسوف
وعامل الرياضيات (ويليام دميبسكي) لطريقة إحصائية لتمييز إنتاج الذكاء عن إنتاج
الصدفة فيما يعرف مبفهوم التعقيد املتخصص ،يف كتابه املراجع من قبل األقران (استنتاج
التصميم) )2(.يأيت ماير هنا لتطوير أساس متكامل لنظرية التصميم الذكي ،انطالقا من
حجة املعلومات البيولوجية املوجودة يف شريط احلمض النووي (الدنا .)DNA
التعقيدات املذهلة يف الدنا أثارت شغف ماير لسنني طويلة ،وعاش معها قصة لغز يرويه
يف صفحات هذا الكتاب .وهي ليست رواية بقدر ما هي تأريخ لبحث عاشه ماير
بنفسه ،فهو مبجرد ما مسع عن النقاش الدائر يف هذا اجملال ،غري جمال حياته املهنية متاما،
لينتهي به املطاف يف احلصول على الدكتوراه يف (فلسفة وتاريخ العلوم) عن أطروحته:
"األدلة واألسباب :التفسري املنهجي للبحث يف أصل احلياة" يف  ،1991وأسس بعد
( )1نشر الكتاب عام  ،1991ونشرنا ترمجته يف مركز براهني عام .2112
( )2صدر عام  1991عن دار جامعة كمربيدج ،وستصدر ترمجته من خاللنا يف هناية .2112
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ذلك البيت املؤسسي حلركة التصميم الذكي يف معهد ديسكفري بواشنطن.
إن كان كتاب (شك داروين) يعد "أحدث وأمشل مراجعة لألدلة املبثوثة يف كافة اجملاالت
العلمية ذات العالقة بدراسة االنفجار الكامربي" ،فال نبالغ إن قلنا أن هذا الكتاب يعد
أمشل مرجع حديث لنظرية التصميم الذكي .يقودنا فيه ماير برباعة خالل متاهة األسئلة
اليت فتحتها االكتشافات يف البيولوجيا اجلزيئية ،ليكمل بنيان النظرية اليت من شأهنا أن
تقض مضاجع الداروينية اليت يروج هلا املاديني منذ أكثر من قرن ونصف.
نسعد يف (مركز براهني) بنشرنا لرتمجة هذا املرجع اهلام ،وما زال القراء الكرام على موعد
معنا يف السنوات القادمة إلكمال نقل سلسلة املراجع اهلامة حلركة التصميم الذكي ،واليت
تأخر نقلها للعربية كثريا ،واليت كذلك نأمل بنقلنا هلا أن نثري الشغف العلمي لدى املؤيد
واملعارض للتطور الدارويين يف عاملنا العريب.
مركز براهين
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"أيب ،أهذا أنت؟!" قاهلا ولدي ذو األربعة عشر عاما والدهشة متلؤه حني نظر يف اجلردد
حبثا عن نتائج البيسبول ،بينما ننتظر لندفع مثن مشرتداتنا يف املتجر الصغري ،كانت دهشته
مضاعفة لرؤدة وجهي يف الصفحة األوىل جلردد سياتل احمللية وملعرفته ملاكاننا ،1على جزدر
شاو يف أكثر املناطق النائية من سلسلة سان خوان مشال بوجيت ساوند؛ حيث كان هذا
املتجر هو املؤسسة التجاردة الوحيد .
ومل د ُفت زوجيت أن تالحظ ما يف املوضوع من مفارقة ،فرفعت حاجبيها وقالت" :ظننت

أننا قدمنا إىل هنا لناكون مبنأى عن هذا كله" ،نعم اعتقدنا ذلك ،ولاكن كيف يل أن أعلم
أن جردد سياتل احمللية ستعيد نشر خرب الصفحة األوىل من جردد نيودورك تاميز البارحة
2
عن برنامج العلماء الذي أدرتُه واجلدل الذي أحاط بأحباثنا؟
ذلك اجلدل الدائر عن نشأ احليا وعن نشأهتا من عمليات ماددة غري موجهة أو من نوع
ما من التصميم الذكي ،ليس باألمر اجلددد؛ فهذا اجلدل دعود يف احلضار الغربية لعصر
اإلغردق على أقل تقددر ،ذاك العصر الذي أنتج مفاكردن مدافعني عن كال املدرستني ،لاكن
اجلدل حول نظردة التصميم الذكي املعاصر وحتددها الضمين لنظردة التطور التقليددة أصبح
خربا جدي ًدا هاما منذ عام  2002و ،2002ولقد وجدت نفسي (حلسن احلظ أو سوئه)
يف خضم هذا اجلدال.

ولقد أشعلت ثالثة أحداث شرار اهتمام اإلعالم الشددد هبذا املوضوع؛ كان األول يف

آب/أغسطس من عام 2002؛ حيث نشرت صحيفة خمتصة يف متحف مسيثسونيان
بواشنطن [ Smithsonianامسها :حماضر اجلمعية البيولوجية يف واشنطن Proceedings

 ]of the Biological Society of Washingtonمقال ُحماكما هو األول من نوعه
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دقدم بصراحة نظردة التصميم الذكي يف جملة علمية بارز  ،بعد نشر هذا املقال ،احتدم
اجلدل داخليا يف متحف "مسيثسونيان" للتاردخ الطبيعي ،وانتفض العلماء سخطا على حمرر
اجمللة –وهو عامل بيولوجيا تطوردة حائز على شهاديت دكتوراه– معارضني سياسته التحردردة
ومطالبني مبعاقبته ،ولاكن سرعان ما تسرب اجلدل للمجالت العلمية؛ حيث ظهرت أخبار
جددد عن املقال وعن قرار املؤلف يف جمالت عد مثل  Scienceو Natureو The
3
 Scientistو .Chronicle of Higher Education
شاع اخلرب يف اإلعالم من شد إحراج معهد مسيثسونيان؛ مما أدى إىل موجة ثانية من
ومنع من
الهتامات املضاد ؛ فعُزل املؤلف ردتشارد سترينربغ ُ ،Richard Sternberg
احلصول على عينات علمية ،ونُقل بعد ذلك ليعمل حتت مشرف دُاكن له العداو  ،بعدما

حقق ماكتب التحقيقات اخلاصة يف الولدات املتحد يف قضية سترينربغ –وهي منظمة
مراقبة حاكومية– وجلنة اإلصالح احلاكومي –وهي جلنة تشردعية– ُكشف النقاب عن أعمال
أخرى مشبوهة 2،خلص ك ال التحقيقني إىل أن مدراء املتحف قاموا باستجواب زمالء
سترينربغ عن معتقدات سترينربغ الددنية والسياسية ،وأثاروا محلة نشر للمعلومات الاكاذبة
للنيل من مسعته العلمية ودفعه لالستقالة 2،مل دستقل سترينربغ من منصبه البحثي ،ولاكن
ُخفضت رتبته بعد ذلك.
ومع انتشار نبأ إساء معاملة سترينربغ ،بدأت وكالت األخبار الشعبية بنشر أخبار قضيته،
وعاد عندما أقرأ أخبارا كهذه أكتفي هبز رأسي يف أسى وأكمل قراء باقي األخبار ،لاكنين
مل أستطع فعل ذلك حينها؛ فقد كنت أنا كاتب هذا املقال املزعج ،وجاءين بعض الصحفيني
املهتمني بسوء املعاملة اليت دلقاها سترينربغ حمملني باألسئلة؛ وأرادوا معرفة املزدد عن نظردة
التصميم الذكي وسبب الفزع الذي أثارته يف األوساط العلمية.
لحقا يف كانون األول/ددسمرب من عام  ،2002أثار حدثان آخران اهتمام العامل هبذه
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النظردة؛ وكان األول إعالن الفيلسوف الربدطاين املشهور أنتوين فلو Anthony Flew

تربؤه من اإلحلاد بعد عمر طودل قضاه ملحدا ،مستشهدا باألدلة على التصميم الذكي يف
جزيء الدنا( 6باإلضافة لعوامل أخرى) ،وقد أشار فلو إىل تشابه مذهل بني آرائه عن نشأ
احليا وما أعلنه "منظرو التصميم األمرداكيون" ،وجمددا ،كان التصميم الذكي يف واجهة
األخبار ،لاكن هذه املر وجدت نفسي على قنا يب يب سي أجادل عاملا بارزا يف البيولوجيا
التطوردة حول النظردة.
لحقا يف ذات الشهر ،أعلن احتاد احلردات املدنية األمرداكي  ACLUعن مقاضا هيئة
تدردس إحدى املدارس يف مددنة دوفر غريب بنسلفانيا؛ حيث أعلنت اهليئة أهنا تنوي أن
تسمح لطالب املدرسة بتعلم نظردة التصميم الذكي ،وللقيام بذلك اقرتحت اهليئة إعالم
الطلبة بوجود كتاب يف ماكتبة املدرسة ،دُطرح فيه الدليل على التصميم الذكي يف مواجهة
النظردات التطوردة املعتاد املقدمة يف كتب علم البيولوجيا احلالية ،ومع إعالن الحتاد نيته
مقاضا املدرسة ،اهنالت وكالت األنباء باجلملة على املددنة.
ل شك أن جحافل الصحفيني املنشغلني بتغطية هذه األحداث كانوا على علم بقصة
حماكمة ساكوبس  Scopesاملعروفة بـ"حماكمة القرد" يف عام  ،1222ورمبا عرفوا هبا من
فيلم اخليال لسبنسر تردسي "ورثة الردح  ،"Inherit the Windإن مل داكن من مصدر
آخر ،ويف املددنة كان هناك شعور أنه اآلن تُصنع تتمة لذلك الفيلم ،وخالل عام 2002
نشرت كل شباكات األخبار األمرداكية التلفزدونية الرئيسية منها واحمللية مقتطفات عن نظردة
التصميم الذكي ،أو النزاع يف دوفر ،أو كليهما ،وقد انتشرت هذه القصص على صفحات
اجلرائد حول العامل ،من التاميز  Timesاللندنية ،مرورا بسياكاي نيبو  Sekai Nippoيف
طوكيو ،والتاميز اهلنددة ،وددر شبيغل  ،Der Spiegelووصول إىل جريوسامل بوست
.Jerusalem Post
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مث يف آب/أغسطس  2002عندما لحت هنادة الهتمام اإلعالمي هبذه القضية ،ألقى
العددد من القاد الددنيني والسياسيني –من أمثال الدالي لما ،والرئيس جورج بوش ،وبابا
ٍ
خطابات داعمة إما للتصميم الذكي أو للسماح للطالب بتعلم املزدد عن اجلدل
الفاتياكان–
احمليط هبا ،وعندما نشرت التاميز مقال آخر عن ذلك اجلدل ،عادت هواتفنا لستقبال
الاكثري من التصالت من جددد.
مع اقرتاب انتهاء فصل الصيف ،قررت وزوجيت أنه قد حان الوقت ألخذ إجاز مع العائلة؛
حيث إن بعض األصدقاء قد عرضوا علينا أن ننزل يف منزهلم على تلك اجلزدر  ،ولاكن خالل
أسبوعي اإلجاز نشرت صحيفة نيودورك تاميز  New York Timesيف صفحتها األوىل
مقالتني عن برناجمنا يف معهد ددساكفري ،وكذلك صحيفة الواشنطن بوست
 Washington Postنشرت أخبارا عن آخر التطورات يف قضية سترينربغ ،أما افتتاحية
النيودورك تاميز فقد عرضت نقدا لسترينربغ بقلم رئيس حتردرها 7،وعندما قرر سترينربغ الظهور
على برنامج أوردلي فاكتور ،The O’Reilly Factorعلمنا أنه ل بد من العود إىل
8
سياتل.
حظيت هبا منصة يل ولزمالئي كنا بأمس احلاجة إليها لننطلق
لقد أعطتين سوء السمعة اليت
ُ
يف تصحيح األفاكار املغلوطة حول نظردة التصميم الذكي؛ فقد خلطت العددد من املقالت
والتقاردر بني التصميم الذكي واخللقية التوراتية بتفسريها احلريف لسفر التاكودن ،يف حني
رددت مقالت أخرى األفاكار نفسها اليت طرحناها يف نقدنا ،وصورت عملنا على أنه
"خذلن للعلم" أو حماولة خبيثة للتحادل على املنع القانوين الذي أقرته احملاكمة العليا سنة
 1287ضد تعليم نظردة اخللق يف املدارس العامة.
مع ذلك ،كنت مدركا أن النظردة املعاصر للتصميم الذكي مل تطور كتدبري قانوين ،وهي
بالطبع مل تُطور لتخدم نظردة اخللق ،بل كان أول من تناوهلا جمموعة من العلماء – مثل
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تشارلز ثاكستون  ،Charles Thaxtonوالرت براديل  ،Walter Bradleyروجر أولسن
 Roger Olsenيف أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات– كتفسري حمتمل للغز املستعصي
2
على احلل يف علم البيولوجيا :نشأ املعلومات الرقمية املرمز على طول شردط جزيء الدنا.
وضحت مرارا للمراسلني ومقدمي الربامج التلفزدونية أن نظردة التصميم الذكي ليست مبنية
على نص ددين ،حىت وإن كان فيها ما ددعم العتقاد باإلله (وهو ما سأعود إليه لحقا يف
الفصل  ،)20على العاكس ،تعترب هذه النظردة علمية ومبنية على الربهان بأن نشأ احليا
دتحدى بالتحددد نظردات التطور املادي.
تتحدى نظردة التصميم الذكي معتقدات معينة يف نظردة التطور املعاصر ؛ فبحسب علماء
الدارودنية اجلددد مثل ردتشارد دوكينز  Richard Dawkinsمن أوكسفورد ،فإن النظم
احلية "تعطي انطباعا بأهنا صممت ٍ
لغرض ما" ،ولاكن بالنسبة لدوكينز والدارودنيني اجلدد
فإن مظهر التصميم هذا خادع متاما؛ ألهنم درون أن العمليات غري املوجهة متاما كالنتقاء
الطبيعي والطفرات العشوائية مياكن أن تنتج البُىن ذات مظهر التصميم املوجود يف األنظمة
احلية ،ومن وجهة نظرهم ،مياكن لالنتقاء الطبيعي أن حياكي قدرات التصميم الذكي دون
أن داكون موجها بأي شاكل.
على العاكس من ذلك ،فنظردة التصميم الذكي ترى أن هناك خصائص ذات دللة يف النظم
احلية والاكون برمته ،وأفضل تفسري هلا هو سبب ذكي (أي أهنا نشأت باختيار و ٍاع لاكائن
عاقل) وليس العمليات غري املوجهة ،إما أن احليا ظهرت نتيجة لعمليات غري موجهة متاما،
أو أن ذكاء موجها لعب دورا يف ذلك ،وددافع أنصار التصميم الذكي عن اخليار الثاين
بالعتماد على أدلة من العامل الطبيعي ،وهذه النظردة ل ترفض التطور مبفهوم العام [أنه
التغري مع الزمن ،أو حىت مفهوم السلف املشرتك] ،ولاكنها تشاكك يف الفاكر الدارودنية بأن
كل التغيريات البيولوجية عشوائية متاما وغري موجهة على اإلطالق ،وعلى الرغم من ذلك،
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فالنظردة غري مبنية على معتقد إجنيلي؛ فالتصميم الذكي ما هو إل استنتاج من األدلة
العلمي ،وليس استنتاجا من مصادر ددنية.
حصلت عليها يف اإلعالم
لقد شعرت دائما وكأن هناك عمال مل دنجز بعد ،رغم الفرصة اليت
ُ
لتوضيح موقفي.
وحبلول عام  2002كنت قد كرست ما دقرب من عشردن عاما من حيايت لتطودر قالب
للتصميم الذكي بناء على اكتشاف خصائص محل املعلومات (الرمز الرقمي) اليت دتمتع هبا
جزيء الدنا .وكتبت سلسلة من املقالت العلمية والفلسفية لتطودر هذه الفاكر  10،ولاكن
مل تاكن هذه املقالت منشور ول جمموعة يف جملد واحد ،اآلن أجد نفسي كثريا يف موقف
املدافع عن حجة ما من خالل تسجيالت قصري  ،ول دعلم املستمعون عنها ما داكفي
لتقددرها ،وكيف هلم ذلك؟ رمبا مل تتمتع احلجة األساسية يف التصميم الذكي –وهي الفاكر
اليت دفعتين لتبين الفرضية أساسا– بالشرح الاكايف جلمهور مثقف علميا بشاكل عام.
بالتأكيد ،مع حلول العام  2002كانت قد ظهرت العددد من الاكتب واملقالت املمتاز
عدد من الاكتب احملاكمة املهمة) اليت أملت بنو ٍاح خمتلفة من النظردة ،ويف عام ،1226
(ومنها ٌ
قدم عامل الاكيمياء احليودة من جامعة ليهاي ماداكل بيهي  Michael Beheطرحا مفصال
ألدلة على التصميم الذكي بناء على اكتشاف تقنية النانو يف اخلالدا (مثل حمرك السوط
اجلرثومي الشهري حاليا وحمركه الدوار املؤلف من ثالثني قطعة) ،بيعت من نسخ كتابه
"صندوق دارودن األسود" أكثر من ربع مليون نسخة ،ومياكن القول أن الاكتاب استطاع
مبفرده تقردبا أن جيعل لفاكر التصميم الذكي ماكانا على اخلارطة العلمية والثقافية.
ويف عام  ،1228أتبعه ودليام دميبساكي ( William Dembskiعامل الرداضيات
والفيلسوف احلاصل على شهاديت دكتوراه إحداها من جامعة شياكاغو) بنشر عمل مزلزل
عن آليات رصد التصميم "استنتاج التصميم  ،"The Design Inferenceونُ ِشر بدار
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نشر جامعة كمربدج ،وبذلك أسس لطردقة علمية لتمييز آثار الذكاء من آثار العمليات
الطبيعية غري املوجهة ،أسس عمله ملؤشرات ثابتة للتصميم الذكي ،ولاكنه مل دطرح أي حجة
لصاحل وجود التصميم الذكي يف الاكائنات احلية بناء على وجود تلك املؤشرات.
كانت تلك األعمال هامة جدا ،ولاكنين اقتنعت أكثر بالنظردة بطردق آخر .فمع مرور
لع باكتابة مقالت
الزمن ،بدأت أطور حجة متعلقة ،ولاكنها مستقلة .ولاكن لألسف لدي و ٌ
طودلة يف جمال ٍ
ت غامضة ،حىت أن مقاليت يف حماضر اجملتمع البيولوجي بواشنطن استقطبت
الاكثري من النتباه بسبب اجلدل يف متحف مسيثسونيان وليس بسبب حجيت ذاهتا ،ولاكن
11
هذا األمر ليس بالغردب يف بعض الدوائر العلمية.
على أي حال ،مل أستطع أن أقنع وكالت األنباء اليت اتصلت يب أن تنشر عن السبب
الذي جعلين اعتقد أن يف الدنا إشارات للتصميم الذكي ،ورفض املراسلون تغطية املناقشة
يف مقالهتم أو مؤمتراهتم الصحفية ،وتعمد خصوم املناظرات جتنب الرد علي ،وبدل من
ذلك استمروا يف عرض كالمهم عن خماطر "نظردة التصميم الذكي اخللقية" ،بل حىت القاضي
يف قضية دوفر حاكم يف الصالحية العلمية للنظردة دون التطرق لدليل الدنا.
على الرغم من ذلك مل أكن أفضل أن حياكم قضا الدولة على جدار أي موضوع علمي
–فضال عن قضية علمية أناصرها– ولاكن حماكمة دوفر والتغطية اإلعالمية املرافقة هلا نبهتين
بأن علي أن أعرض حجيت بطردقة بارز .
اعرتف العددد من علماء البيولوجيا التطوردني بعجزهم عن تفسري نشأ احليا األوىل،
وفشلت النظردات الرائد فشال ذردعا ألهنا مل تستطع أن تفسر نشأ املعلومات الغامضة يف
اخللية ،وهبذا بدا أنه ل دوجد أي حجج مضاد جيد ملا طرحته ،ومع ذلك ظلت
اسرتاتيجيات التجنب هي اخلطة الفعالة ضد احلجة ألهنا مل حتظ بشهر كافية بني العامة
جتعل من الالزم الرد عليها؛ حيث مل دعلم سوى القليل جدا من العامة واجملتمع العلمي
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واإلعالم عن املوضوع ،وبالرغم من ذلك فقد قدمت حجيت أحد أهم األسباب املهمة
واجلوهردة اليت تدفع ألخذ نظردة التصميم الذكي بعني العتبار.
مل داكن أي من ذلك مفاجئا أبدا؛ فمنذ احلرب العاملية الثانية شدد العلماء على أمهية نشر
أعماهلم يف اجملالت املتخصصة املحاكمة ،ولاكن عرب ماضي العِلم كانت النظردات واألفاكار
ُ
اليت تتبىن "تغيريا فاكردا جذردا" تنشر يف الاكتب ،ومنها العددد مما نطلق عليه اليوم "املنشورات
التجاردة" (بدل من املنشورات األكادميية).
هنالك عدد من األسباب وراء ذلك ،ومنها أن الاكتب متاكن العلماء من صياغة حجج قودة
ووافية لألفاكار الصطناعية الشاملة ،وقد وضح فيلسوف العلم مارتشيللو بريا Marcello
 Peraاإلدطايل ،أن العلماء عاد ما يتجادلون حول تفسريات متنافسة للدليل 12،على
الرغم من ذلك دتم بنجاح أحيانا يف املقالت القصري (كما فعل آدنشتادن يف إثبات النسبية
العامة واخلاصة ،وما فعله واطسون وكردك يف مقاهلم املؤلف من تسعمائة كلمة والذي طرحا

فيه فاكر البنية احللزونية املزدوجة للـدنا) إل أن الاكتب كانت األسلوب املتبع غالبا لطرح
وتقييم احلجج اجلددد للتفاسري الصطناعية الشاملة لألدلة.
رمبا كان أفضل مثال على هذه الوسيلة من وسائل اخلطاب العلمي هو ما قدمه تشارلز
دارودن نفسه ،وهو الذي وصف عمله يف كتاب "عن نشأ األنواع بالنتقاء الطبيعي On
 "the Origin of Species by Means of Natural Selectionبأنه "حجةٌ
واحد طودلة"13؛ حيث قدم دارودن تفسريا شامال لنو ٍاح متعدد من الدليل ،كما حاجج

لصاحل القدر التفسريدة املتفوقة لفرضيته وما اشتملت عليه من طرحني أساسيني )1 :القدر
اخلالقة لالنتقاء الطبيعي ،و )2احندار كل أشاكال احليا من سلف مشرتك.

و ٍ
كجزء من حجته حاجج أدضا ضد كفادة التفسريات املنافسة لألدلة ودحض حججها،
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وهناك علماء آخرون فضلوا استعمال الاكتب لتقدمي حججهم العلمية املبتاكر اليت هتدف
لتفسريات جددد وشاملة لألدلة العلمية ،مثل نيوتن وكوبرنياكوس وغاليليو ولدل Lyell
ومجلة ممن هم أقل منهم شهر .
هنالك العددد من األسباب لستخدام الاكتب لطرح األفاكار اليت تدعو لتغيري جذري،
فعاد ما تُصنع الفرضيات العلمية احلددثة من عدد كبري من األدلة من عد ختصصات

علمية رئيسية أو فرعية ،ولذلك عاد ما تاكون ذات بُعد دتداخل مع الختصاصات
املختلفة ،ففي كتاب أصل األنواع جند بيانات ُمدرجة من عد ختصصات منها علم األجنة
واألحافري والتشردح املقارن واجلغرافيا احليودة ،بينما اجملالت العلمية املعاصر تركز عاد على
موضوعات ضمن ختصص ضيق وحمدد؛ ولذلك نادرا ما تسمح باملراجعة الشاملة وتقييم
الدليل الالزمني لطرح منظومة تفسريدة جددد .
باإلضافة لذلك ،مياكن بالاكتاب –أو بالاكتاب التجاري املشهور حتدددا– أن ختلق مجهورا
أوسع لفاكر جددد  ،ومن خالل ازدداد الهتمام هبا مياكنك أن تتخطى املؤسسات املستغلقة
وجترب العلماء على إعاد تقييم أي فرضية سابقة ،وقد قام دارودن بذلك عندما نشر أصل
األنواع مع جون موراي ( John Murrayإعالمي بارز يف بردطانيا الفاكتوردة) ،وقد فعل
ماداكل بيهي األمر ذاته ،فقد بىن حجته لصاحل التصميم الذكي على أمثلة عددد من علم
النانو يف اخللية ووضع ذلك يف كتابه ،واستقطب الاكتاب كامل النتباه العاملي لريكز على
املعضلة اليت شاكلتها النظم املعقد أمام الدارودنيني اجلدد ،وأمدت النظردة يف الوقت نفسه
بدعم من العامة والعلماء.
هذا الاكتاب دطرح حجة لصاحل نفس الفاكر  ،ولاكن على أساس خمتلف من األدلة :إهنا
املعلومات املخزنة (الرمز الرقمي) يف الدنا واجلزدئات احليودة األخرى الاكبري  ،وألن قضييت
اليت طرحتُها أقل شهر من قضية بيهي ،فقد كانت شيئا جدددا كليا بالنسبة للاكثريدن،
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ولاكنها مل تاكن مبنية على اكتشاف جددد ،بل على واحد من أشهر اكتشافات علم
البيولوجيا احلددث :إنه اكتشاف قدرات جزيء الدنا على محل املعلومات عام ،1223
وهو ما أمسيه "التوقيع يف اخللية".
يف عام  ،2002وجدت نفسي يف موقف املدافع عن نظردة التصميم الذكي يف اإلعالم
مر ٍ
ات عد  ،ومل تاكن أكثر حجة أود أن أطرحها ذات دعم شعيب كبري ،فاكتبت هذا الاكتاب
إلصالح ذلك اخللل ،وحاولت أن أطرح حجة شاملة متداخلة بني عد ختصصات لوجهة
نظر جددد عن نشأ احليا  ،إن هذا الاكتاب ميثل "حجة واحد طودلة" لصاحل نظردة
التصميم الذكي.
لقد شغلت منصب أستاذ جامعي ملد اثين عشر عاما قبل أن أنتقل للعمل بدوام كامل يف
معهد ددساكفري ،ووجدت خالل التدردس أن كثري ما داكون من السهل فهم أدة نظردة
علمية عندما دراجع املرء التسلسل التارخيي لتطور األفاكار الذي أدى لتشاكيلها ،فتتبع
قصص الكتشافات ليس مشوقا فحسب ،بل مياكن أدضا أن دوضح عملية التفاكري اليت
أوصلت الباحثني إىل استنتاجاهتم؛ وهلذا السبب قررت طرح حجيت للتصميم الذكي يف
إطار تارخيي وشخصي روائي أوسع.
وبالتايل ،فإن كتاب "التوقيع في الخلية" ليس طرحا حلجة فحسب ،بل حياكي كذلك

قصة ،قصة لغز وقصيت معه ،وحياكي عن الغموض الذي أحاط باكتشاف الرمز الرقمي يف
الدنا وكيف أن هذا الكتشاف أربك حماولت كثري لتفسري نشأ أول حيا ٍ على األرض،
وسأمسي هذا الغموض خالل هذا الاكتاب بـ"لغز الـدنا".
كلمة موجز عن تصميم الاكتاب :يف الفصلني  1و 2شرحت القضادا العلمية والفلسفية
املتعلقة بلغز الدنا ،وذكرت شيئا من اخللفية التارخيية للنقاش الاكبري حول نشأ احليا ،
وشرحت يف الفصول  3و 2و 2الغموض احمليط بالدنا بتفصيل أوسع لتوضيح ما دتوجب
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على أي فرضية لنشأ احليا أن تفسره ،وقمت يف الفصلني  6و 7بدراسة ما اعتقده العلماء
يف املاضي نشأ البيولوجيا وكيف دبحث العلماء حاليا يف هذه األمور ،مث يف الفصول من
 8حىت  12فحصت التفسريات املتنافسة لنشأ املعلومات احليودة.
ويف الفصلني  12و 16قدمت حجة إجيابية يف صاحل التصميم الذكي باعتبار أنه التفسري
األفضل لنشأ املعلومات الضروردة إلنتاج احليا األوىل ،وأخريا ،يف الفصول  17وحىت ،20
دافعت عن النظردة مبواجهة اعرت ٍ
اضات متنوعة مشهور  ،ويف اخلامتة ،أظهرت أن نظردة
التصميم الذكي متثل منهجا مثمرا للبحث العلمي املستقبلي؛ فهي ل تاكتفي فقط بتوضيح
بعض الكتشافات احلددثة واملفاجئة يف علم اجلينات ،وإمنا تقدم أدضا موضوعات جددد
للبحث العلمي يف العددد من الختصاصات الفرعية يف علم البيولوجيا.
مخس وعشردن ٍ
لقد بدأ شغفي بلغز الدنا منذ ٍ
سنة تقردبا ،ورغم أنه كانت هناك أوقات
شعرت فيها بالستياء من نفسي (باألخص عام  )2002ألنين مل أكتب هذا الاكتاب بعد،
ولاكن اجلدول الزمين املمتد للعمل على الاكتاب كانت له فائدتان على األقل غري
مقصودتني؛ أولمها؛ أنه أعطاين الفرصة إلجراء حمادثات شخصية ومناظرات عامة مع رموٍز
علمية رائد هلا عالقة هبذا اجلدال؛ وهذا ماكنين من تقدمي ما آمل أن داكون حتليال متعمقا
غري عادي للتفسريات املتنافسة لنشأ املعلومات يف اخلالدا احلية.
وثانيهما؛ أنه بسبب وقت إصداره فقد دستطيع الاكتاب أن دساهم يف عملية إعاد التقييم
اجلاردة لإلرث الذي تركه دارودن ،يف نفس الوقت الذي دقوم فيه العلماء واملثقفون واملراسلون
وغريهم بذلك ،دصادف هذا العام –عام  –2002الذكرى املائتني لولد دارودن والذكرى
املائة واخلمسني إلصدار "أصل األنواع" ،الذي أمت فيه دارودن عد أمور ،وقدم إطارا جدددا
لفهم تاردخ احليا  ،وأوضح آلية جددد للتغريات احليودة.
وحبسب العددد من املثقفني والعلماء؛ فقد دحض أدضا احلجة العلمية لصاحل التصميم ،من
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خالل طرحه تفسريا دنفي التصميم عن كل أثر دفرتض أنه قد أنتجه ذكاء مصمم فعال،
ويف املقابل وضح أن "مظاهر التصميم" هذه كانت نتيجة عمليات غري موجهة مياكن بالفعل
أن حتاكي قدر العقل املصمم ،وكما قال مؤخرا عامل البيولوجيا التطوري فرانشيساكو أدال
 :Francisco Ayalaفإن دارودن فسر ظهور التصميم دون اللجوء إىل مصمم فعلي،
12
وأنه قد أعطانا "تصميما من غري مصمم".
ولاكن هل ذلك صحيح حقا؟ حىت لو سلمنا حبجة دارودن يف كتابه ،فهل ذلك دعين أنه
دحض فرضية التصميم حقا؟ هذا الاكتاب دقدم منظورا جدددا هلذا السؤال من خالل
دراسة أحد أكثر األمور املستمر يف إثار الغموض يف علم البيولوجيا املعاصر.
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حّل إحدى
عندما نبّي جيمس واطسون وفرانسيس كريك بنية الدنا  DNAعام  3591ن
لغزا آخر.
األلغاز ،ولكنهما طرحا ً
شعر علماء البيولوجيا بالراحة لظنهم أهنم قد جنحوا يف تفسري أحد أكثر ألغاز البشرية
استعصاءً ،بعد مضي ما يقارب مائة عام على نشر كتاب "أصل األنواع" لتشارلز داروين
بىن
عام  ،3595لقد الحظ مراقبو الكائنات احلية منذ العصور الغابرة أن الكائنات متلك ً
عمدا ٍ
هلدف ما ،على سبيل املثال
صممت ً
مظهرا يوحي بأهنا قد ُج نهزت أو ن
منتظمةً تعطيها ً
(حيَوا ُن الن ي
ي) ،وأقسام العّي
الشكل األنيق والغطاء الواقي للنوتيلوس امللفوف َ
ُّوِتِّ البَ ْح ير ن
املتابطة واملعتمدة على بعضها ،وتشابك العظام والعضّلت والريش يف جناح الطري.

واعترب معظم املراقبون أن مظاهر التصميم هذه حقيقية ،ودفعت مراقبتها ومراقبة أمثاهلا عدة
مفكرين مثل أفّلطون وأرسطو وشيشرون  Ciceroوموسى بن ميمون Maimonides
وبويل  Boyleونيوتن إىل االستنتاج بأن هذه البىن املتقنة والرائعة يف العامل احلي وراءها
ذكي ،ومما كتبه نيوتن يف رائعته البصرينات " :The Opticksكيف أصبحت
مصمم ٌّ
ٌ
أجسام احليوانات متخلنقة هبذا القدر من الفن ،وماذا كانت الغاية من وراء أجزائها املتعددة؟
فهل خلقت العّي دون مهارة يف البصريات ،وهل خلقت األذن دون معرفة بالصوتيات؟
 ...أال يدل خلق هذه األشياء خل ًقا صحيحا على وجود ٍ
ٍ
مادية ٍ
ذات غري ٍ
وحكيمة
حية
ً
...؟".
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قادرا على تفسري مظهر التصميم هذا بوصفه
ولكن مع ظهور داروين ،بدا العلم احلديث ً
ٍ
ٍ
موجهة بتاتًا ،وقد ناقش داروين يف كتابه "أصل األنواع" أن مظهر التصميم
لعملية غري
نتاجا
ً
متاما مع حميطها– ُيكن تفسريه من
الّلفت يف الكائنات احلية –وباألخص ،طريقة تكيفها ً
ٍ
موجهة على
خّلل االنتقاء الطبيعي الذي يعمل على التنوعات العشوائية ،وهي عمليةٌ غري
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اإلطّلق ،وحتاكي مع ذلك قدرات الذكاء املصمم.
وف يه َم معظم علماء البيولوجيا منذ ذلك الوقت أن مظهر التصميم يف الكائنات احلية ضرب
وهم قوي اإلحياء ،لكنه مع ذلك يبقى جمرد وه ٍم ،وكما قاهلا
من اخليال والوهم ،صحيح أنه ٌ
مخس وثّلثّي ٍ
كريك بنفسه –بعد ٍ
سنة من تبيينه لبنية الدنا مع واطسون– :بأن على علماء
متطور".
دوما أن ما يرونه مل يكن
مصمما ،لكنه باألحرى ٌ
البيولوجيا "أن يتذكروا ً
ً

2

ولكن اكتشاف واطسون وكريك خلصائص الدنا احلاملة للمعلومات كان له فضل كبري يف
متاما يف
إدراك العلماء –اآلخذ يف التزايد يف بعض األوساط العلمية ،وإن كان قد اكتمل ً
احدا من مظاهر التصميم يف علم
مظهرا و ً
أوساط علمية أخرى– أن هناك على األقل ً

تفسريا وافيًا باالنتقاء الطبيعي أو غريه من اآلليات الطبيعية البحتة
بعد
البيولوجيا مل يُفسر ُ
ً
األخرى.

مستخدما أجبديةً كيميائي ًة مكونةً من
أيضا أن الـدنا خيزن املعلومات
ألهنما يف الواقع اكتشفا ً
ً
أربعة حروف ،وأن سّلسل من املواد الكيميائية املتسلسلة ٍ
بدقة ،واليت تسمى األسس
َ
النيوكليوتيدية ختزن وتنقل تعليمات التجميع –أي املعلومات– الّلزمة لبناء جزيئات الربوتّي
املهمة واآلليات اليت حتتاجها اخللية للبقاء على قيد احلياة.
طور كريك يف ٍ
ٍ
الحق هذه الفكرة وصاغ منها فرضيته الشهرية "فرضية
وقت
ن
التسلسل  ،"sequence hypothesisواليت تنص على أن األجزاء الكيميائية من الدنا
(األسس النيوكليوتيدية) تعمل كاحلروف يف اللغة املكتوبة ،أو كالرموز يف شفرة احلاسوب.
يعمل تسلسل حمدد من األسس الكيميائية على طول شريط جزيء الدنا على نقل تعليمات
أيضا اليت جتتمع هبا احلروف يف اجلملة اإلجنليزية
دقيقة لبناء الربوتينات ،وهي الطريقة نفسها ً
اعتمادا على ترتيبها ،ولذا فإن األسس
نامج حاسويب لنقل املعلومات
أو الرموز الرقمية يف بر ٍ
ً
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الكيميائية يف الدنا تنقل املعلومات حبُكم "نوعيتها" ،مثلها كمثل أرقام الصفر والواحد
املتسلسلة بدقة يف برنامج احلاسوب.
وكما ننوه ريتشارد دوكينز  ،فإن "شفرة اآللة يف اجلينات تشبه شفرة احلاسوب على حنو
1
مطور الربجميات بيل غيتس ألبعد من ذلك ،وقال" :يشبه الدنا برنامج
غريب"  ،وقد ذهب ن
ص نمم إىل اآلن".4
احلاسوب ،ولكنه متقدم أكثر بكثري من أي بر ٍ
نامج قد ُ
صحيحا ،فكيف نشأت املعلومات يف الدنا؟ هل يكون مظهر التصميم
ولكن إذا كان هذا
ً
فعلي أم أنه ناتج عن العملية الطبيعية اليت يكن أن حتاكي قدرات
املدهش ً
نتاجا لتصميم ن
التصميم الذكي؟ لقد اتضح أن هذا السؤال يرتبط بلغ ٍز ي
طويل األمد يف البيولوجيا ،أال وهو
مسألة نشأة احلياة األوىل ،والواقع أن فهم العلماء ملركزية املعلومات ،حىت بالنسبة ألبسط
األنظمة احلية ،قد ازداد منذ اكتشاف واطسون وكريك،
إن الدنا خيزن تعليمات التجميع لبناء العديد من الربوتينات اهلامة وآليات الربوتّي اليت ختدم
وحتافظ حىت على الكائنات وحيدة اخللية األكثر بدائيةً ،وبناءً على ذلك فإن بناء اخللية
احلية يتطلب يف املقام األول وجود تعليمات التجميع خمزنة يف الدنا أو بعض اجلزيئات
وضح ذلك بريند–أوالف كوبرز  Bernd–Olaf Küppersالباحث يف
املكافئة ،وقد ن
أساسا معضلة نشأة املعلومات
نشأة احلياة بقوله" :من الواضح أن معضلة نشأة احلياة تكافئ ً
9
البيولوجية".

اكتُ يشف الكثري يف جمايل علم البيولوجيا اجلزيئية واخللوية منذ االكتشاف الثوري لواطسون
وكريك ،والذي مضى عليه أكثر من مخسّي سنة ،ولكن زادت هذه االكتشافات من
بدال من تقليل ،يف احلقيقة معضلة نشأة احلياة (ونشأة املعلومات الّلزمة
غموض لغز الدنا ً
مؤخرا عن برنامج حبثي رصدت
وحمريًة ً
إلنتاجها) متعبةً ن
جدا لدرجة أن جامعة هارفارد أعلنت ً

له  311مليون دوالر ملعاجلتها.

6
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الشكل  .3-3جيمس واطسون وفرانسيس كريك يف خمترب كافندش يف كمربيدج .بإذن من Barrington
Brown/Photo Researchers, Inc

وعندما اكتشف واطسون وكريك بنية الدنا وخصائصه احلاملة للمعلومات ،فإهنما يف الواقع
سر كيفية ختزين اخللية للمعلومات الوراثية ونقلها ،لكنهما كشفا
ن
لغزا و ً
حّل ً
احدا ،وهو ن
جمهوال حىت يومنا هذا ،أال وهو لغز الدنا :لغز نشأة املعلومات
الغطاء عن لغز آخر بقي ً
الّلزمة لبناء الكائن احلي األول.
إن نظرنا إىل املوضوع من زاوية واحدة فحسب ،فمن املؤكد أن تزايد الوعي حول طبيعة
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املعلومات داخل الكائنات احلية جيعل احلياة مفهوم ًة أكثر ،فنحن نعيش يف حضارة
تكنولوجية تشتهر باستثمار املعلومات :فنحن نشتي املعلومات ونبيعها ونرسلها عرب
األسّلك ،وخنتع آالت لتخزينها واستجاعها ،وندفع للمربجمّي واحملررين إلنشائها ،ونعمل
على َس ِّن قوانّي حلماية "امللكية الفكرية" ألصحاهبا ،تُظهر أفعالنا أننا ال نق ندر قيمة
املعلومات فحسب ،بل نعتربها كيانًا حقيقيًا ،وتتساوى يف ذلك مع املادة والطاقة.
أيضا على املعلومات ،وتعتمد عليها لبقائها ،مما جيعلنا قادرين
حتتوي تلك األنظمة احلية ً
استنادا للتكنولوجيا املألوفة اخلاصة بنا ،وقد اقتب
على فهم وظيفة الكائنات البيولوجية
ً
فائدَتا يف تشغيل األنظمة
أيضا من فهم منفعة املعلومات،
وخصوصا َ
علماء البيولوجيا ً
ً
وبّي التقدم الذي حدث بعد فتة أوائل ستينيات القرن العشرين يف ميدان علم
احلية ،ن
نظام ٍ
أن املعلومات الرقمية يف الدنا ليست إال جزءا من ٍ
البيولوجيا اجلزيئية َّ
معقد ملعاجلة
ً
متقدم من تقنية نانوية تشابه تقنياتنا وتتجاوزها من حيث تعقيدها
شكل ٌ
املعلومات ،فهي ٌ
وسعة ختزينها ومنطق تصميمها ،وهذا التقدم يف علم البيولوجيا على مدى السنوات اخلمسّي
املاضية جعل العلماء يفهمون املزيد عن كيفية ختزين املعلومات يف اخللية ،ونقلها ،وتعديلها،
واستخدامها لبناء ٍ
آليات معقدة ودارات مصنوعة من الربوتينات.
رمبا ال تتضح أمهية املعلومات لدراسة احلياة يف جمال ما أكثر من جّلء وضوحها يف اجملاالت
الناشئة من علمي اجلينوم واملعلوماتية احليوية  ،bioinformaticsبدأ العلماء املشاركون
يف هذه الفروع املعرفية على مدى العقد املاضي برسم خريطة التسلسل الكامل للتعليمات
اجلينية املخزنة على اجلينوم البشري ،وعلى جينوم العديد من األنواع األخرىَ ،حرفًا حبرف،

ومع اكتمال مشروع اجلينوم البشري  Human Genome Projectعام  ،2111دخل
جديدا من االهتمام العام ،وتناقلت وكاالت األنباء يف
عهدا ً
جمال املعلوماتية احليوية الناشئ ً
أحناء العامل كلها إعّلن الرئيس كلينتون من حديقة البيت األبيض عن اكتمال إجناز املشروع،
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وحينها وصف املدير العلمي للمشروع فرانسيس كولينز  Francis Collinsاجلينوم بأنه
"كتاب" ،ومستودعٌ لـ"التعليمات" ،وأنه "كتاب احلياة".7
ٌ
لعل مشروع اجلينوم البشري هو أكثر حدث رفع من درجة الوعي العام بأمهية المعلومات

للكائنات احلية منذ توضيح بنية الدنا عام  ،3591وإذا ما كان اكتشاف واطسون وكريك
قد أظهر أن الدنا خيزن النص الوراثي ،فإن فرانسيس كولينز وفريقه اختذوا خطوًة كبريًة حنو

فك رموز رسالته ،لقد دخل علم البيولوجيا عصر املعلومات ولن ينظر للوراء بعد ذلك.

غموضا عند النظر حلقيقة وجود املعلومات داخل
ولكن من منظور آخر ،تبدو احلياة أكثر
ً
ٍ
لشيء و ٍ
احد ،وهو أنه من الصعب أن نفهم بالضبط ماهية
الكائنات احلية ،ويرجع ذلك
شخصي يف نيويورك بكتابة ما يلى عليه مث يطبعه ويرسل
املعلومات ،فعندما يقوم مساع ٌد
ٌّ

النتيجة عرب الفاكس إىل لوس أجنلوس ،فإن شيئًا ما سيصل إىل لوس أجنلوس ،لكن هذا

الشيء –أي الورقة اخلارجة من آلة الفاكس– مل ينشأ يف لوس أجنلوس ،وإمنا جاءت
املعلومات فحسب من نيويورك ،مل تنتقل أية ٍ
مادة ملموسة وتسافر من املرسل إىل املتلقي،
ط التسجيل
وال حىت اهلواء الذي محل كلمات رئيسه إىل الدكتافون (آلةٌ فونوغرافيةٌ) ،وال شري َ
املوجود يف ٍ
اآللة الصغريةٍ ،وال الورقة اليت دخلت الفاكس يف نيويورك ،وال احلرب على الورق
اخلارج من الفاكس يف لوس أجنلوس ،ورغم ذلك فإن شيئًا ما قد انتقل.
إن الطبيعة احملرية للمعلومات –سواءً أكانت معلومات بيولوجيةً أم خّلف ذلك– جعلت
ٍ
ٍ
ٍ
أمرا صعبًا ،وهو ما ننوه إليه عامل
تعريف هذه املعلومات باالعتماد على فئات علمية معيارية ً

البيولوجيا التطورية جورج وليامز  George Williamsبقوله" :يكنك التحدث عن
اجملرات وجسيمات الغبار باستخدام املصطلحات ذاَتا ،وذلك ألن لكليهما كتلة وشحنة
وعرضا.
ً
وطوال ً
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[لكن] ال يكنك أن تفعل ذلك مع املعلومات واملادة ،5"،على سبيل املثال ،يزن الشريط

حمل" بالربجمينات احلديثة ،أو احملُ نمل
املمغنط الفارغ (شريط التسجيل) نفس وزن الشريط "املُ ن
بالتسلسل الكامل للجينوم البشري ،وعلى الرغم من اختّلف هذه األشرطة يف حمتوى

املعلومات (وقيمتها) ،إال أن اختّلفها ال يَنتج عن الفوارق يف تكوينها املادي أو كتلتها،
طوال يقاس باملليمت ،وباملثل،
وهو ما استنتجه وليامز" :ال متتلك املعلومات كتلة أو شحنة أو ً
ليس للمادة وحدة بايت ...وهذا النقص يف الصفات املشتكة جيعل املادة واملعلومات جمالّي
منفصلّي".5
عندما بدأ العلماء بتعريف املعلومات مع أواخر أربعينيات القرن العشرين ،مل يشريوا إىل
املتثابتات الفيزيائية مثل الكتلة ،أو الشحنة ،أو الوات ،وإمنا حددوا املعلومات باإلشارة إىل
احلالة النفسية –وهي حالة تقليل الشك– واقتحوها كمقياس باستخدام مفهوم االحتماالت
الرياضية ،فكلما زادت عدم احتمالية تسلسل ما من احملارف أو اإلشار ٍ
ات ،تناقص الشك
ن
31
وازدادت املعلومات اليت ينقلها.
ليس من املستغرب اقتاب بعض املؤلفّي من مساواة املعلومة بالفكرة نفسها ،فلقد الحظ
خبري تكنولوجيا املعلومات جورج غيلدر  ،George Gilderعلى سبيل املثال ،أن
التطورات يف األلياف البصرينة مسحت للمزيد واملزيد من املعلومات بالسفر عرب أسّلك أصغر

فأصغر (أي أخف وزنًا) ،ولذا فإنه الح َظ أن تقدم التكنولوجيا يتيح نقل مزيد من األفكار
ٍ
متاما
عرب مادة أقل ،والبسط يف نسبة قسمة األفكار على املادة –الذي هو األفكار– يوافق ً
33
املعلومات.

هل علينا إ ًذا أن ننظر إىل املعلومات على أهنا فكر ،أي كنوع من اخليال الفكري احملفور يف
ٍ
أقل
احلجر أو املنسوخ على القرص املدمج؟ أو هل باستطاعتنا أن حندد املعلومات بطريقة ن
جتريدية ،كمجرد ترتيب غري حمتمل للمادة؟
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اضحا،
عقدا للمادة ،فإن شيئًا و ً
أفكارا أم ترتيبًا ُم ً
احدا يبدو و ً
بغض النظر عن كون املعلومات ً
ٍ
معلومات ،فإنه ينشأ بالتأكيد من الفكر ،ومن النشاط
وهي أن ما ييزه البشر على أنه

الواعي أو الذكي ،وإن الرسالة اليت تلقاها أحدهم عرب الفاكس ظهرت بادئ األمر كفكرة
ٍ
شخص آخر ،وكذا الربامج اليت ُحتفظ على قرص مضغوط وتُباع هي نتيجة تصميم
يف ذهن
أوال كأفكا ٍر يف عقول الكتناب،
مهندس الربجميات ،كما بدأت األعمال األدبية العظيمة ً
ٍ
كمعلومات
أمثال تولستوي أو أوسنت أو دوون ،وقد أظهرت خربتنا يف العامل بأن ما منيزه
ائما النشاط املسبق لوعي األشخاص وذكائهم.
يعكس د ً
إ ًذا ،ماذا نفهم من وجود املعلومات يف الكائنات احلية؟ إن مشروع اجلينوم البشري –من
بّي كثري من التطورات األخرى يف البيولوجيا احلديثة– دفع هذا السؤال إىل الصدارة لدى
الوعي العام ،فنحن نعلم اآلن أننا ال ننشئ املعلومات يف التكنولوجيا اخلاصة بنا وحسب،
حي على وجه
أيضا يف البيولوجيا اخلاصة بنا ،وجندها بالطبع يف خّليا ِّ
بل جندها ً
كل كائ ٍن ٍّ
ومب يوحي وجود املعلومات يف أبسط اخلّليا
األرض ،ولكن كيف نشأت هذه املعلومات؟ َ
ومن أو ما الذي "ألنف" كتاب احلياة؟
احلية فيما خيص احلياة ونشوئها؟ َ

بدأ عصر املعلومات يف علم البيولوجيا رمسيًا يف منتصف مخسينيات القرن العشرين عندما
توضحت البنية الكيميائية جلزيء الوراثة ،الدنا (احلمض النووي الرييب منقوص األكسجّي
عرف جيمس
 ،)deoxyribonucleic acidوخصائصه احلاملة للمعلومات؛ حيث ن
يئي للمعلومات
واطسون وفرانسيس كريك يف عام  3591الدنا بدايةً بأنه مستودع جز ن
الوراثية ،وذلك من خّلل رسائلهما اليت أصبحت شهريًة اآلن إىل جملة  Natureالعلمية

الربيطانية.
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وأكدت التطورات الّلحقة يف جمال البيولوجيا اجلزيئية هذه الفكرة ،وأظهرت أن األسس
املتسلسلة بدقة واملرتبطة باهليكل احللزوين للـدنا ختزن املعلومات لبناء الربوتينات؛ حيث متثنل
23

الربوتينات األنزيات املعقدة واآلليات اليت ختدم اخلّليا يف مجيع الكائنات احلية.
على الرغم من أن اكتشاف خصائص محل املعلومات للـدنا يعود إىل أكثر من نصف قرن،
إال أن اإلقرار بأمهيته الكاملة كان يسري ببطء؛ فقد وجد العديد من العلماء صعوبة يف
التخلي عن االعتماد احلصري علميًّا على ٍ
فئات من املادة والطاقة وحدها ،وكما ننوه جورج
وليامز (والذي هو نفسه عامل بيولوجيا تطورية) "مل يدرك علماء البيولوجيا التطورية أهنم
يتعاملون مع جمالّي متباينّي يف القياس :مها جمال املعلومات وجمال املادة ...إن اجلّي عبارة
ٍ
تبعا لنمط أزواج األسس يف جزيئة
عن حزمة من املعلومات ،وليس شيئًا ماديًا ،ويتحدد ً
الدنا ،لكن جزيء الدنا هو الوسيط احلامل للرسالة ،وليس الرسالة ذاَتا".31
ٍ
معلومات يف
ومع ذلك سوف يستجدي هذا اإلدراك أسئلةً أعمق ،فما الذي يعنيه وجود
ٍ
ٍ
طبيعية _اخلّليا احلية– وهي اليت مل نصممها أو ننشئها بأنفسنا؟ وكما الحظ واضع
أجسام
نظرية املعلومات هيوبرت يوكي  ،Hubert Yockeyفقد "أ ي
ُنشئت الشفرة الوراثية ملواجهة
وح نل مشاكل االتصال والتسجيل عن طريق املبادئ املوجودة نفسها  ...يف شفرات
َ
ونوه إىل أن "تقنية نظرية املعلومات ونظرية التشفري أخذت
االتصاالت احلديثة واحلواسيب" ،ن
حملها يف علم البيولوجيا منذ  1859مليار ٍ
سنة على األقل" ،أو منذ الوقت الذي نشأت
فيه احلياة ألول مرة على األرض 34،فكيف علينا أن نتعامل مع هذه احلقيقة؟ وكيف ظهرت
املعلومات يف احلياة ألول مرة؟
قد يقودنا التفكري العقّلين الستنتاج أن املعلومات الضرورية للحياة األوىل ،حاهلا كحال
املعلومات يف تكنولوجيا اإلنسان أو يف األدب ،قد نشأت عن مصمم ذكي ،لكن يرفض
علم البيولوجيا الت طورية املعاصر هذه الفكرة ،وبالطبع ،فقد أقر العديد من علماء هذا اجملال
"بأن الكائنات احلية تبدو أهنا مصممة ٍ
بعناية وإبداع" ،وذلك حسب ما قاله ريتشارد
ليوونتّي  39،Richard Lewontinوهو ما نص عليه قول ريتشارد دوكينز بأن "علم
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البيولوجيا هو دراسة األشياء املعقدة اليت تبدو أهنا قد صممت هلدف ما" ،36وبالرغم من
عموما ،على أن مظهر
أصر ليوونتّي ودوكينز ،كباقي علماء البيولوجيا التطورية ً
ذلك ،ن
صممة ،ولكنها مل تُصمم من قبل
التصميم يف احلياة ومهي ،فاحلياة ،على حد قوهلم ،تبدو ُم َّ
ذكي أو هادف.
فاعل
حقيقي ن
ن

ملاذا يؤكد علماء البيولوجيا التطورية بكل ٍ
ثقة أن مظهر التصميم يف الكائنات احلية جمرد
متاما ،فلدى هؤالء نظريةٌ يكنها أن تـُ َف ِّسر أو تربر
وهم؟ إن جواب هذا السؤال
ٌ
معروف ً

مظهر التصميم دون االحتياج إىل مصمم حقيقي ،فوف ًقا للداروينية التقليدية والداروينية
اجلديدة املعاصرة اآلن ،تستطيع آلية االنتقاء الطبيعي اليت تعمل بناءً على التغريات العشوائية
متاما وحمايدة
(أو على الطفرات) أن حتاكي أفعال الذكاء ،رغم أن هذه اآللية بالطبع عمياءٌ ً

وغري موجهة.
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طور داروين مبدأه يف االنتقاء الطبيعي مستوحيًا إهلامه من التشابه مع االنتقاء االصطناعي:
وهي عملية تناسل انتقائية لتغيري خصائص جمموعة من الكائنات احلية (سواءً على صعيد
اخلصائص التشرحيية أم الفيزيولوجية أم السلوكية) ،فعلى سبيل املثال ،قد يّلحظ املزارع أن
بعض فحول اخليل اليافعة لديه أسرع من غريها ،فإذا مسح للخيول األسرع بأن تتزاوج فقط
أيضا ،فسيصبح لديه بعد عدة أجيال من هذا التناسل االنتقائي
مع إناث اخليل األسرع ً
جمموعة صغرية من اخليول السريعة "األصيلة" املناسبة للسباق.

أدرك داروين أن باستطاعة الطبيعة تقليد عملية التناسل االنتقائي هذه ،إذ قد يهدد وجود
القطط الربية املفتسة ذات السرعة العالية غري املألوفة مجيع َمن يف القطعان الربية إال األسرع
منها ،وبعد تعاقب ع ندة ٍ
أجيال على مثل ذلك من حتديات بّي احليوانات املفتسة ،قد
يُبدي ما تبقى يف القطيع زياد ًة ملحوظةً يف السرعة ،وهكذا يكن للقوى البيئية (احليوانات
23

املفتسة ،والتغريات يف الطقس ،والتنافس على الغذاء ...إخل) أن تنجز مهام اإلنسان الذي
يقوم باستيّلد احليوانات ،ومن خّلل جعل مجهرة ما متكينفة مع بيئتها ،يكن لقوى الطبيعة
العمياء أن حتاكي مع مرور الوقت عمل االنتقاء أو الذكاء املصمم.

الشكل  .2-3عامل الطبيعة اإلجنليزي تشارلز روبرت داروين ( )3552–3515يف سن الثانية والسبعّي.
بإذن من SPL/Photo Researchers, Inc

حيسن من سرعة اخليل
إن أمكن لّلنتقاء الطبيعي –كما دعا داروين هذه العملية– أن ن
أيضا أن ينتج تلك احليوانات من األساس؟ كما كتب داروين
أو الظباء ،فلماذا ال يكنه ً
22

35
حتديدا أن يهزم املنطق شكوكنا حول
"على املنطق أن ينتصر على  ...املخيلة" أي ً
صممة.
إمكانية وقوع مثل هذه األحداث و َ
انطباعنا بأن الكائنات احلية تبدو ُم ن

ووفقا لداروين ،قد تعمل قوى الطبيعة االنتقائية على أي تغيري إذا ما أعطيت الوقت الكايف
ٍ
جاعل ًة أي ٍ
وظيفة مثاليةً وبأفضل مما يكن أن حيققه أي إنسان ،وهكذا ،فاألنظمة
بنية أو
املعقدة يف احلياة واليت يعزى وجودها بداهةً إىل الذكاء هلا مسببات طبيعية بالكامل ،وهو
تصميما يف تنوع الكائنات العضوية ويف عمل
ما أوضحه داروين بقوله" :ال يبدو أن هناك
ً
االنتقاء الطبيعي ،أكثر من جمرد التصميم الذي يتحكم يف اجتاه هبوب الرياح" ،35أو كما
فسر عامل البيولوجيا التطورية فرانسيسكو أياال " :Francisco Ayalaالتصميم الوظيفي
للكائنات احلية ومساَتا قد يبدو أنه يشري إىل وجود مصمم ،لكن أعظم إجنازات داروين هي

إظهاره إمكانية تفسري التنظيم املوجه للكائنات احلية على أنه نتيجة لعملية طبيعية ،وهي
االنتقاء الطبيعي ،دون احلاجة إىل اللجوء إىل إله ٍ
خالق أو إىل أي ٍ
خارجي آخر"،21
عامل
ٍّ
وهكذا ،ال يؤكد أياال وعلماء البيولوجيا الداروينيون اآلخرون قدرة االنتقاء الطبيعي على
"خّلق دون أن يكون
إنتاج "تصميم دون
أيضا على أنه ن
مصمم" وحسب ،بل يؤكدون ً
ن
واعيًا".23

بالنسبة ملن هم خارج دوائر علم البيولوجيا التطورية ،يبدو االدعاء بأن التصميم قد نشأ
ٍ
متناقضا بطبيعته ،ومع ذلك نظريًّا على األقل ،فإن احتمال أال تكون احلياة
أمرا
ً
بغري مصمم ً
كما تبدو عليه ال يثل شيئًا استثنائيًا على حنو خاص؛ حيث يظهر العلم يف كث ٍري من
األحيان أن تصوراتنا عن الطبيعة ال تطابق الواقع ،وقلم الرصاص املستقيم يبدو منحنيًا
دخل يف كوب املاء ،والشمس تبدو وكأهنا تدور حول األرض ،والقارات تبدو
عندما يُ َ
ساكنة ،وهكذا فرمبا تبدي الكائنات احلية مظهر التصميم ،دون حقيقته.
22

ومع ذلك ،يوجد شيء غريب يف اإلنكار العلمي حلدسنا املعتاد فيما خيص الكائنات احلية،
وقد ظل انطباع التصميم هذا ثابتًا ال يتزحزح على مر ما يقارب مائة ومخسّي سنة مرت
منذ التفسري املزعوم الذي قدمته النظرية الداروينية ،وتشري استطّلعات الرأي العام إىل أن
ما يقارب  51يف املئة من الشعب األمريكي ال يقبلون بكامل حيثيات تفسري الداروينية
احلديثة عن التطور وإنكاره ألي دور ٍ
خلالق له غاية.22
يقرون ببعض أشكال التغري التطوري
وعلى الرغم من أن العديد من هؤالء األشخاص ن
عموما ،إال أهنم على ما يبدو غري قادرين على إقناع أنفسهم
ولديهم احتام وتقدير للعلم ً
بإنكار إياهنم وحدسهم الراسخّي بتصميم العامل احلي ،ولطاملا ظهر ناقدون علميون
مناهضون للداروينية والداروينية احلديثة يف كل ٍ
جيل منذ ستينيات القرن التاسع عشر،
عدد متزاي ٌد من
حاملّي اعتاضات جدية مدعمة بالدليل ضد هذه النظرية ،وقد أعرب ٌ
ٍ
ٍ
عميقة حول النظريتّي
حتفظات
العلماء وطّلب العلم منذ مثانينيات القرن العشرين عن
التطوريتّي ،البيولوجية والكيميائية ،وما تتضمنه كل واحدة منهما من إنكار ضمين للتصميم،
أقروا بوجود انطباع واضح بوجود التصميم
حىت أن علماء البيولوجيا التطورية التقليديّي قد ن
يف الكائنات احلية احلديثة ،ولنقتبس مرًة أخرى مقولة فرانسيس كريك" :جيب على علماء
متطور".21
دوما أن ما يرونه مل يكن
البيولوجيا أن يتذكروا ً
مصمما ،لكنه باألحرى ٌ
ً

رمبا ما يدعو إىل االستغراب أكثر هو أن علماء البيولوجيا املعاصرين بالكاد يستطيعون أن
يصفوا الكائنات احلية دون اللجوء إىل كلمات تقتضي ضمنًا ما ينكرونه صراحةً :أي
التصميم املتعمد واهلادف ،وقد ذكر فيلسوف العلم مايكل روز  Michael Ruseأن
علماء البيولوجيا يتساءلون عن "الغرض" من وجود الزعانف على اجلزء اخللفي من
(نوع من الديناصورات)  "stegosaurusأو "وظيفة ريش الطري" ويناقشون
ستيجوصور ٌ

ما إذا كانت "قرون األيائل اإليرلندية موجود ًة بهدف إرهاب منافسيها أم ال" ،ويتابع روز
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"صحيح أن [بعض علماء الفيزياء] خّلل القرن التاسع عشر أشاروا إىل وجود القمر
قائّل:
ً
ٌ
يائي باستخدام مثل هذا
إلضاءة طريق عودة من يسافر مبفرده ،لكن لن يقوم أي فيز ٍّ
األسلوب اليوم ،لكن يعد هذا النوع من احلديث يف علم البيولوجيا –وخاصةً علم البيولوجيا
شائعا".
أمرا ً
التطورية– ً

وخيتم بقوله "إن عا َمل علماء التطور مليء بشخصنة الغايات ،ومن التناقض أنه رغم ذلك

فإن أشد منتقدي هذه اللغة اليت تتحدث عن الغاية يقعون يف فخ استخدام نفس اللغة اليت
24
ينتقدوهنا هبدف وصف األمور بسهولة".
ومن الناحية النظرية على األقل ،يعترب استخدام مثل هذه االستعارة يف العلم مبين على

اجلهل ،إذ يتحدث علماء الفيزياء عن "اجلذب" التثاقلي ألهنم ال يعرفون ح ًقا ما الذي
يسبب الفعل على بعد ما .تسود االستعارات حيث يكمن الغموض ،لكن بناءً على هذه
األسس ،رمبا كنا سنتوقع تضاؤل اعتماد علم البيولوجيا على لغة اهلدف والغائية
واالستعارات ،مع تقدم علم البيولوجيا ومع توضيح االكتشافات اجلديدة لألساس اجلزيئي
*
عمق ظهور أكثر فرع اختز ًاال
للوظائف احليوية .إال أن العكس ً
متاما هو ما حدث؛ حيث ن
من فروع البيولوجيا احلديثة (وهو علم البيولوجيا اجلزيئية) اعتمادنا على اللغة الغائية.
يف الواقع ،لقد قدم علماء البيولوجيا اجلزيئية غائية جديد ًة "عالي ًة التقنية" مستخدمّي
–بكامل وعيهم– تعابري ختص نظرية االتصال واهلندسة الكهربائية وعلوم احلاسوب ،ومن
الواضح أن مفردات علم البيولوجيا اجلزيئي واخللوي احلديث تتضمن مصطلحات وصفية
حمملة بـ "ميتافيزيقيا اهلدف"" :الشفرة الوراثية" و"املعلومات
دقيقة ،إال أهنا تبدو رغم ذلك ن
الوراثية" و"النسخ" و"التمجة" و"تعديل األنزيات" و"دوائر توصيل اإلشارة" و"التغذية
*
الرندية  :Reductionismنظرية ترى إمكانية تفسري كل الظواهر بظاهرة أبسط ،وردها إىل أقل مستوى
االختزالية أو ِّ
من التعقيد( .املتجم)
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الراجعة" و"نظام معاجلة املعلومات".
وكما أشار ريتشارد دوكينز" :إن صرفنا النظر عن االختّلفات يف لغة العيْل َم ّْي ،يكن استبدال
ٍ
وتأكيدا على
بصفحات من جملة هندسة احلاسوب"،29
صفحات جملة البيولوجيا اجلزيئية
ً

هذه النقطة يصف عامل البيولوجيا اخللوية جيمس شابريو  James Shapiroمن جامعة
شيكاغو نظام الربوتينات املتكامل والذي يؤلف نظام ختثر الدم لدى الثدييات على أنه

وفعاال ويعمل يف الزمن احلقيقي real–time computing
منتشرا ً
"يشبه ً
نظاما حاسوبيًّا ً

."system

ويف السياق ذاته نوه إىل أن العديد من األنظمة الكيميائية احليوية داخل اخللية تشبه "خمطط
الوصّلت يف الدوائر اإللكتونية" ،26وكذلك ذكر مؤرخ علم البيولوجيا تيموثي لينوار
الغائي ،ولكن
التفكري
" :Timothy Lenoirلقد قاوم علم البيولوجيا احلديث بإصرار
َّ
َ
حىت اآلن جيد علماء البيولوجيا صعوبات مجنة يف كل جماالت هذا العلم تقريبًا يف أن جيدوا
لغةً ال إحياء فيها بأن األشكال احلية هلا غاية".27

وهكذا ،يبدو أن املعرفة بالكائنات احلية –ناهيك عن علم البيولوجيا اجلزيئي يف اخللية–
يدفع العلماء حىت من ينكر التصميم منهم ،إىل استخدام لغة تبدو غري متوافقة مع وجهة
نظرهم االختزالية والداروينية ،أي غري متوافقة مع إنكارهم املعلن للتصميم احلقيقي ،ورغم
أن هذا قد ال يعين شيئًا يف النهاية ،لكنه على األقل يطرح سؤ ًاال :هل استمرار إدراكنا
للتصميم ،واستخدام اللغة الغائية الراسخة هلما أي داللة فيما يتعلق بنشأة احلياة أو عن
كفاية النظريات العلمية اليت تنكر التصميم (الفعلي) يف نشأة األنظمة احلية؟
كامّل على قدرة
دائما ،تعتمد اإلجابة على هذه األسئلة يف العلم
اعتمادا ً
ً
وكما هو احلال ً
العلماء على تربير ما يقدمونه من نظريات ،إذ يكن للحدس واإلدراك أن يكونا صحيحّي
صحيحا ،وهو
أمرا
ً
أو أن خيطئا ،ويكن أن يكون ما يؤكده لنا كثريون من حقل البيولوجيا ً
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أيضا حول نظرية التطور تُستَ ُّ
مد فقط من اجلهل أو
أن الشكوك العامة والشكوك العلمية ً
من الرأي الديين املسبق ،وأن اللهجة الغائية ليست إال جمرد استعارة مناسبة ،كالقول بأن
الشمس قد توارت وراء األفق.
ومع ذلك ،فإن استمرار معارضة وجهة النظر العلمية وعدم قدرة علماء البيولوجيا على
مربًرا :هل اكتشف علماء البيولوجيا التطوريون
جتنب استخدام اللغة الغائية قد أثار ً
فضوال َّ

السبب احلقيقي ملظهر التصميم يف األنظمة احلية ،أم هل ينبغي علينا أن نتوجه إىل علماء
التطوري
نقر بالتفسري
ن
آخرين؟ هل علينا أن نثق حبدسنا حول الكائنات احلية أم علينا أن ن
املعياري لألصول احليوية؟
ن

أمعين النظر يف تسلسل الرموز التايل:
AGTCTGGGACGCGCCGCCGCCATGATCATCCCTGTAC
GCTGCTTCACTTGTGGCAAGATCGTCGGCAACAAGTG
GGAGGCTTACCTGGGGCTGCTGCAGGCCGAGTACACC
GAGGGGTGAGGCGCGGGCCGGGGCTAGGGGCTGAGT
CCGCCGTGGGGCGCGGGCCGGGGCTGGGGGCTGAGT
CCGCCCTGGGGTGCGCGCCGGGGCGGGAGGCGCAGC
GCTGCCTGAGGCCAGCGCCCCATGAGCAGCTTCAGGC
CCGGCTTCTCCAGCCCCGCTCTGTGATCGCTTTCGGGA
GAACC

تبدو هذه السلسلة من األحرف األجبدية ككتلة من املعلومات املشفرة ،ورمبا تكون جزءًا
متاما ،ذلك أن هذه السلسلة من األحرف
نص أو شفرة آللة ،وهذا االنطباع
من ن
ٌ
صحيح ً
تشكيلة عشو ٍ
ٍ
ائية من األحرف األربعة  Aو Tو Gو ،Cولكنها متثيل جلزء من
ليست جمرد
سلسلة تعليمات التجميع الوراثية لبناء آلة بروتّي رنا  RNAبوليمرياز –25اليت تعد حامسة
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للتعبري اجليين (أو معاجلة املعلومات) يف اخللية احلية.

أمعن النظر اآلن يف السلسلة التالية من الرموز:
131313331331311113311313133133311131111113313113
133133311131111113331311133131111331131311311111
131111331331333313331313133311311333113313311313
113111111331333313311331113111111331311113331313
133133131331111313313331113111111331131313331331
133113131331333113331311133311331131111113313113
13331311
يبدو هذا التسلسل أيضا كتسلسل غين باملعلومات ،رغم أنه مكتوب بشفرة ثنائية .ويف
أيضا ليس جمرد نظم عشوائي للرموز ،وإمنا هو الكلمات األوىل إلعّلن
احلقيقة هذا التسلسل ً
االستقّلل ("يف مسار األحداث البشرية)"...
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مكتوبة بالتحويل الثنائي للشفرة

األمريكية القياسية لتبادل المعلومات (أسكي  .)ASCIIيف شفرة  ،ASCIIيُستخدم
تسلسل قصري حمدد من األصفار والواحدات يتوافق مع حروف أجبدية حمددة أو أرقام أو
عّلمات ترقيم.
ٍ
اتفاقيات ٍ
خمتلفة (تستخدم إحداها
رغم أن هاتّي القطعتّي من املعلومات املشفرة تستخدمان
شفرة أسكي  ،ASCIIوتستخدم األخرى الشفرة الوراثية) ،فإن كّلمها معق ٌد ،وعبارة عن
ٍ
تسلسل غري متكرٍر متخصص للغاية متعلق باملتطلبات الوظيفية ومتطلبات االتصال اليت
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ويفسر هذا التشابه جزئيًا مّلحظة دوكينز أن "شفرة آلة اجلينات تشبه احلاسوب
يؤدياهناِّ ،
بطريقة غريبة" ،وهو تشبيه مبحلنه ،لكن ماذا نفهم من هذا التشابه بّي الربجميات املعلوماتية
–وهي منتجات الذكاء الواعي بّل نزاع– وبّي التسلسل املعلوماِت املوجود يف الدنا واجلزيئات
احليوية املهمة األخرى؟
شاب يف داالس بوالية تكساس عام  ،3559حّي كنت
اجهت لغز الدنا ألول مرةٍ كعا ٍمل ٍّ
و ُ
ٍ
كباحث جيوفيزيائي
أعمل يف إحدى كربى شركات النفط متعددة اجلنسيات؛ حيث توظفت
قبل عدة سنوات من ارتفاع أسعار النفط ومن خترجي من الكلية وحصويل على درجة يف
الفيزياء واجليولوجيا ،واقتضى عملي –كما وصفه تاجر النفط يف تكساس– بأن "أحبث
قش".
عن إبرةٍ يف كومة ٍّ
ورغم أين كنت طالبا يف الفيزياء واجليولوجيا ،إال أنين كنت على اطّلع ٍ
كاف بعلم البيولوجيا
ً
ألعلم ما يقوم به الدنا  ،وكنت أعلم بأنه خيزن جمموعة التعليمات (املعلومات) لبناء
مستخدما األجبدية
الربوتينات يف اخللية ،وأنه ينقل السمات الوراثية يف الكائنات احلية
ً

الكيميائية ذات احلروف األربعة ،ومع ذلك مل خيطر يل ساب ًقا –حايل كحال العديد من
العلماء– أن أفكر جديًّا يف سؤال من أين ظهر الدنا ،أو املعلومات اليت حيتويها من األساس،
ي
لت ألجبت بأنه شيءٌ يتعلق بالتطور ،ولكين ما كنت ألستطيع أن أفسر تلك
وإن ُسئ ُ
ِّما أية تفاصيل.
العملية مقد ً

ويف العاشر من فرباير عام  ،3559علمت أن ذلك احلال مل يكن حايل وحدي؛ حيث
مطوال
نقاشا ً
جالسا قبالة العديد من أبرز العلماء ،وكانوا يتداولون ً
وجدت نفسي ذلك اليوم ً
حول سؤال علمي وفلسفي :كيف نشأت احلياة األوىل على األرض؟ مل أكن أعلم أي
شيء خيص املؤمتر الذي يتداول حينها تلك النقاشات حىت مساء اليوم السابق حيث كنت
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أحضر حدثًا آخر يف املدينة ،وهو حماضرة يف جامعة ساوثرن ميثودست Southern

 ،Methodistيلقيها عامل فلكي من جامعة هارفرد ،يناقش من خّلهلا نظرية االنفجار
العظيم.
ويومها علمت مبؤمتر يف اليوم التايل سيستعرض ثّلث أسئلة علمية كبرية :نشأة الكون،
ونشأة احلياة ،وطبيعة الوعي البشري ،كان املؤمتر سيجمع علماء ذوي وجهات نظر فلسفية
وصوال إىل فندق هيلتون حيث يقام
متنافسة ليناقشوا هذه القضايا،
توجهت وسط املدينة ً
ُ
املؤمتر واستمعت إىل مناقشة الفتة للنظر عما يعرف أولئك العلماء أهنم ال يعرفونه.
وفوجئت عندما علمت –عـلى عكس ما كنت قد قرأت يف العديد من الكتب– أن اخلرباء
البارزين يف جمال نشأة احلياة ليس لديهم تفسري مقنع لكيفية نشأة احلياة األوىل ،واعتف
حاضرا حينها يف داالس– بعدم امتّلكهم لنظرية
هؤالء اخلرباء صراحةً –وقد كان كثريٌ منهم
ً
تفي باملراد ملا أمسوه "التطور الكيميائي" ،وهي نظرية تتحدث عن كيفية نشأة اخللية احلية
األوىل من مواد كيميائية أبسط كانت موجودة يف احمليط البدائي ،وكان من الواضح من
خّلل مناقشاَتم أن الدنا ،مبا لديه من ترتيب غامض لرموزه الكيميائية ،كان سببًا رئيسيًا
لوصوهلم إىل هذا الطريق املسدود.
غريت هذه املناقشة جمرى حياِت املهنية .حبلول هناية ذلك العام كنت أحزم أمتعيت لّلنتقال
إىل جامعة كمربيدج يف إجنلتا ،ويعود ذلك جزئيًا لرغبيت يف تقصي اإلجابات على األسئلة
اليت صادفتها للمرة األوىل يف ذلك اليوم من فرباير.
بدا هذا التغيري وكأنه انصراف جذري عن اهتماماِت السابقة ،وكان هذا بالتأكيد رأي أصدقائي
نوعا جتاريًّا عمليًّا للغاية من العلوم التطبيقية
وعائليت ،فقد كان علم اجليوفيزياء يف شركة النفط ً
ٍ
وشديد الصلة هبا ،ويكن لدر ٍ
باح
اسة
ناجحة لباطن األرض أن تعود على الشركة بصايف أر ٍ
يقدر مبّليّي الدوالرات من عائدات اكتشاف النفط والغاز ،بينما يبدو أن نشأة احلياة سؤ ٌال
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ٍ
مستعص –بل وغامض– ونتائجه التجارية والعملية املباشرة ضئيلة أو معدومة.
متاما ،رمبا ألنين لطاملا كنت
أمرا طبيعيًّا ً
ومع ذلك ،بالنسبة يل بدا االنتقال يف ذلك الوقت ً
ٍ
فلسفية أكرب ،إذ كنت قد تلقيت يف
مهتما باألسئلة واالكتشافات العلمية اليت تثري قضايا
ً
الكلية العديد من الدروس الفلسفية إىل جانب دراسيت العلمية ،ولكنين أعتقد أن السبب
كان يف العمل الذي كنت أقوم به يف شركة النفط؛ ففي مثانينيات القرن العشرين ،تطلب
البحث عن النفط استخدام حواسيب معقدة تعتمد على تقنيات التصوير الزلزايل ،وكان
متطورا من تكنولوجيا املعلومات؛ حيث نرسل حنن اجليوفيزيائيّي موجات
ذلك حينها ً
شكّل ً
ٍ
زلزا ٍ
مصطنعة إىل باطن األرض ،مث حنسب الوقت الذي يستغرقه الصدى الناتج يف العودة
لية
مرًة أخرى إىل السطح ،ومن مث نستخدم املعلومات الواردة من هذه اإلشارات يف بناء صورة
لباطن األرض.

كثريا بالطبع على احلواسيب والربامج احلاسوبية ملساعدتنا يف معاجلة املعلومات اليت
اعتمدنا ً

نتلقاها وحتليلها يف كل مرحلة على طول الطريق ،ورمبا ما كنت أتعلمه حول الطريقة اليت
توجه
يكن هبا ختزين املعلومات الرقمية ومعاجلتها يف اآلالت وكيف يكن للرموز الرقمية أن ِّ
اآلالت إلجناز مهام معينة ،هو ما َج َعل احلياة نفسها والشفرة الرقمية املخزنة يف الدنا اخلاص
غموضا ،ورمبا هذا ما جعل معضلة نشأة احلياة تبدو أسهل علميًا وأكثر إثارًة
هبا تبدو أقل
ً

لّلهتمام ،على أي حال ،عندما علمت باللغز الذي يواجه الباحثّي يف نشأة احلياة وملاذا
حمورا رئيسيًّا فيه ،تعلقت باألمر.
كان الدنا ً
ٍ
جلسة عن نشأة
ضاعف اجلدل الذي اندلع يف املؤمتر من اهتمامي هبذا املوضوع ،فخّلل
احلياة ناقش العلماء مصدر املعلومات يف الدنا ،وكيف ترتب املواد الكيميائية نفسها حبيث
تنتج شفرة؟ وكانت هذه املناقشة األكاديية جافة لوال الدراما اليت جلبتها ردة فعل بعض
لتوهم
العلماء حيال فكرة جديدة؛ حيث كان ثّلثة من هؤالء العلماء املتناقشّي قد نشروا ن
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مثريا للجدل يسمى "لغز نشأة احلياة ،"The Mystery of Life’s Origin
كتابًا ً
بالتعاون مع دار نشر بارزة للدراسات العلمية يف نيويورك.
شامّل للمحاوالت اليت بُذلت يف تفسري كيفية نشأة احلياة األوىل من احمليط
نقدا ً
قدم كتاهبم ً
البدائي ،املعروف باحلساء قبل احليوي  ،prebiotic soupووصل هؤالء العلماء [تشارلز
ثاكستون ووالت براديل وروجر أولسن] إىل استنتاج أن مجيع هذه النظريات قد فشلت يف
تفسري نشأة احلياة األوىل ،وما يثري الدهشة أن العلماء اآلخرين املتناقشّي –وكلهم خرباء
يف هذا اجملال– مل يشككوا يف هذا النقد.
الذي شكك به العلماء اآلخرون كان فرضية جديدة مثرية للجدل ذكرها ثاكستون وزمّلؤه
يف خامتة كتاهبم يف حماولة لتفسري لغز الدنا؛ حيث اقتحوا إمكانية نشأة املعلومات الواردة
يف الدنا عن مصد ٍر ذكي ،أو "مسبن ٍ
ب ذكي" كما قالوا ،ومبا أن املعلومات –حسب جتربتنا–
تبعا ملا يقولون" ،مماثلة رياضيًّا"
تنشأ عن مصدر ذكي ،ومبا أن املعلومات يف الدناً ،
للمعلومات يف اللغة املكتوبة أو يف الرموز احلاسوبية ،فقد اقتحوا أن وجود املعلومات يف
الدنا يشري إىل مسبن ٍ
ب ذكي ،أو –بلفظ آخر– إىل مربمج.

وهنا اشتعلت األجواء ،وبدأ علماء آخرون من جلنة النقاش يدافعون عن موقفهم بعداء غري
معهود ،فاقتح الدكتور راسل دوليتل  Russell Doolittleمن جامعة كاليفورنيا يف سان
دييغو ،أنه يف حال مل يكن املؤلفون الثّلثة راضّي عن التقدم احملرز يف جتارب نشأة احلياة
ي
آخرا من املتناقشّي ممن ساندوا فرضية
فعليهم إذًا أن "يقوموا هبا" ،غري آهبّي بأن عال ًما ً

ثاكستون ،وهو الربوفيسور دين كينيون  Dean Kenyonمن جامعة والية سان
فرانسيسكو والباحث الرائد يف نشأة احلياة ،كان قد قام بنفسه العديد من تلك التجارب،
وكان من الواضح أن دوليتل قد اعترب هؤالء العلماء الثّلثة ،رغم مؤهّلَتم القوية ،مستجدين
عهدا غري معلن عنه.
أغرار انتهكوا ً
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أيضا رغم ذلك ،بالنسبة يل على األقل ،أن مؤلفي الكتاب اجلديد قد
وكان من الواضح ً
امتلكوا زمام املبادرة الفكرية ،إذ قدموا فكرة جديدة جريئة بدت على األقل معقولة بديهيًّا،
يف حّي مل يقدم أولئك املدافعون عن الوضع الراهن أي بديل معقول هلذا التفسري اجلديد،
بل اضطروا لقبول شرعية النقد اجلديد ،وكل ما استطاعوا فعله هو اَتام هؤالء املستجدين
يدا من الوقت.
بتسليمهم املبكر بفشل الوضع الراهن ،والتمسوا مز ً
غادرت مفتونًا بشدة ،فإن كان إدراكي للوضع العلمي هلذه املعضلة دقي ًقا –أي إن مل توجد
ُ
لغزا ،أو إن كان األمر هو أن
نظرية مقبولة أو مرضية لنشأة احلياة األوىل– فإن عندنا اآلن ً
نظرية التطور ال تستطيع أن تفسر نشأة احلياة األوىل ألنها ال تستطيع أن تفسر نشأة

المعلومات الوراثية في الدنا ،فمن املمكن ًّ
أمرا مسلن ًما به يش نكل
جدا أن شيئًا مما اعتربناه ً

مهما حلل قصة اللغز.
ً
مفتاحا ً

يش نكل جزيء الدنا احللزوين املزدوج املميز أيقونة حضارية ،ونرى هذا احللزون يف كل ٍ
شيء

من الفيديوهات املوسيقية والفن احلديث إىل الوثائقيات العلمية والقصص اإلخبارية اليت
تتحدث عن احلوادث اجلنائية ،ونعلم أن اختبار الدنا قد يؤكد اجلرم أو الرباءة ،واألب نوة
والعّلقات النَ َسبينة البعيدة ،ونعلم أن أحباث الدنا هي املفتاح لفهم العديد من األمراض،

وأن ملعاجلة الدنا القدرة على استبدال مسات النباتات واحليوانات ،وتعزيز اإلنتاج الغذائي،
يعرف معظمنا تقريبًا ما هو الدنا وما هي وظيفته ،ولكن أيعقل أننا ال نعرف شيئًا عن
املكان الذي أتى منه أو عن كيفية تشكله ألول مرة؟
ساعد اجلدل يف املؤمتر على تنبيهي إىل املزيج الغريب من األلفة والغموض الل َذين يكتنفان
احللزون املزدوج والرموز الرقمية اليت حيتويها ،علمت يف أعقاب املؤمتر أن أحد العلماء الذين
شاركوا يف نقاش نشأة احلياة يعيش يف داالس ،واكتشفت أنه تشارلز ثاكستون ،الكيميائي
الذي اقتح مع املؤلفّي املساعدين الفكرة املثرية للجدل حول قيام الذكاء بدور يف نشأة
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ٍ
بانتظام ونتبادل أطراف
املعلومات البيولوجية ،فاتصلت به واقتح أن نلتقي ،وبدأنا جنتمع
احلديث ،وغالبًا ما كان ذلك بعد انتهاء ساعات العمل بفتة طويلة ،وعندما علمت املزيد
عن نقده "لدراسات نشأة احلياة" وعن أفكاره حول الدنا زاد اهتمامي بلغز الدنا.

الشكل  1-3تشارلز ثاكستون ،مطبوعة بإذنه.

أياما الفتة ومثرية بالنسبة يل؛ حيث صادفت للمرة األوىل هذه األفكار اجلديدة
وكانت تلك ً
وواجهتها ،فإذا كان ثاكستون ًّ
حمقا فإن حجةَ التصميم التقليديةَ ،اليت رفضها بدايةً فّلسفة
التنوير مثل ديفيد هيوم  David Humeيف القرن الثامن عشر مث علماء البيولوجيا التطورينة

يف أعقاب الثورة الداروينية ،ستكون هلا قبول مشروع بعد كل ذلك ،ويف إحدى زياراِت
وصفت ما كنت أتعلمه ألحد االستشاريّي السابقّي يف ُكلينيت ممن
ملسقط رأسي سياتل،
ُ
كثريا ،وهو نورمان كريبس  ،Norman Krebbsبروفيسور الفلسفة،
أحتم قدراته النقدينة ً
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وقد فاجأين عندما أخربين بأنه يم َن امل ْحتَ َمل أن تكون الفكرة العلمية اليت أصفها إحدى
ُ
أكثر التطورات الفلسفية أمهية خّلل ثّلث مائة ٍ
سنة من التفكري الغريب.
أيكن أن يُعاد إنعاش حجة التصميم بناءً على اكتشافات العلم احلديث؟ وهل كان الدنا
هو املفتاح لذلك؟
آسرا بالنسبة يل ،فقد طالت قائمة األسئلة عندي،
ورغم أن طريق التفكري اجلديد هذا كان ً
فتساءلت :ما الذي تعنيه املعلومة بالضبط ضمن حميط بيولوجي؟ وعندما يشري علماء
البيولوجيا إىل تسلسل املواد الكيميائية يف جزيء الدنا على أنه "معلومات" ،هل كانوا
يستخدمون املصطلح كمجاز؟ أو هل تعمل هذه التسلسّلت من املواد الكيميائية ًّ
حقا
بالطريقة نفسها اليت تعمل هبا "الشفرة" أو "النص" الذي يستخدمه البشر؟ إذا كان علماء
البيولوجيا يستخدمون املصطلح كمجاز فحسب ،فإن ذلك يثري تساؤيل عما إذا كانت
املعلومات الوراثية حتدد وتصف شيئًا حقيقيًّا ،وإن مل يكن جمرد جماز ،فهل يكن القول بأن

فضّل عن أن يكون "مسببًا ذكيًّا".
"املعلومات" يف الدنا تشري إىل أي شيءً ،

ولكن حىت وإن كانت املعلومات يف الدنا –من ناحية مهمة– مماثلة للمعلومات اليت يبتكرها
الفاعلون من البشر ،فإنه ال يؤدي بالضرورة إىل اعتبار أن وجود مسبب ذكي مسبق هو
التفسري الوحيد ملثل هذه املعلومات ،هل يوجد مسببات للمعلومات مل يطرحها املؤمتر يف
ذلك اليوم؟ رمبا سوف تُكتشف بعض األسباب األخرى لوجود املعلومات واليت قد تقدم
تفسريا أفضل للمعلومات الضرورية لنشأة احلياة ،وباجململ تساءلت عن وجود أدلة للتصميم
ً
الذكي للحياة ًّ
صحيحا ،فإىل أي حد يكن اعتبار ذلك الدليل دامغًا؟
حقا ،وإن كان ذلك
ً
أكان ذلك ساب ًقا ألوانه علميًّا ،أم أنه من غري املّلئ يم النظر يف مثل هذه اإلمكانية اجلوهرية،
كما أشار نقاد ثاكستون؟

تضاعفت خماويف حيال هذا األمر بسبب بعض األمور اليت كتبها ثاكستون وزمّلؤه لتربير
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استنتاجهم؛ حيث ق ندم كتاب سر نشأة احلياة ادعاءً جوهريًّا يقول بأن من املمكن للمسبب
الذكي أن يعترب فرضية علمية مشروعة لنشأة احلياة ،ولتربير هذا االدعاء جادل ثاكستون
وزمّلؤه بأنه منطًا من التحقيق العلمي أمسوه علم النشأة  origin scienceيسمح
بافتاض تصرفات فردية من الذكاء؛ لتفسري ظواهر معينة.
َميَّـ َز ثاكستون وزمّلؤه بّي ما أمسوه "علوم النشأة" وبّي "علوم العمليات operation
"sciences؛ حيث تُركز علوم العمليات ،من وجهة نظرهم ،على العمليات اجلارية يف

الكون؛ حيث تصف هذه العلوم الظواهر الدورية مثل حركة الكواكب والتفاعّلت الكيميائية
اليت يكن وصفها بالقوانّي العامة للفيزياء والكيمياء ،ومن ٍ
ناحية أخرى تبحث علوم النشأة
يف األحداث التارخيية الفريدة وأسباهبا ،كنشأة الكون وتشكل األخدود العظيم وابتكار
األدوات القدية والزراعة.
مشروعا يف علوم النشأة؛
جادل ثاكستون وزمّلؤه بأن استنتاج وجود مسبب ذكي يعترب
ً

حيث أن مثل هذه العلوم تبحث يف األحداث الفردية ،وعادة ما تكون أفعال العوامل الذكية
حوادث فريدة ،وجادلوا من ٍ
ناحية أخرى بأن استجداء املسببات الذكية يف علوم العمليات
أمر غري مشروع ألن هذه العلوم تعاجل فقط الظواهر االعتيادية واملتكررة ،فالكائنات الذكية
ال تعمل بطرق نظامية ثابتة أو مضبوطة ،ولذلك ال يكن وصفها رياضيًّا بقوانّي الطبيعة.
وبالرغم من أن املصطلحات اليت استخدموها كانت صعبة باعيت ي
اف اجلَ يميع ،لكن يبدو أهنا
ْ
اضحا ،ولكن ما زالت لدي أسئلة؛ لقد جادل ثاكستون بإمكانية
حتدد بالفعل ً
متييزا بديهيًّا و ً
اختبار النظريات يف علوم العمليات بسهولة من خّلل الظواهر املتكررة اليت تصفها ،إذ
ي نكن االنتظام من التنبؤ ،فإذا كانت النظرية اليت تصف ظاهرة متكررة صحيحةً ،فيجب
حينها أن تكون قادرة على التنبؤ باحلوادث املستقبلية لتلك الظاهرة يف ٍ
وقت حمدد أو يف
ضبُوطة ،لكن نظريات األصول ال تق ندم مثل هذه التوقعات ألهنا تبحث
ظل ظروف خمربية َم ْ
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يف األحداث الفريدة ،ويعتقد ثاكستون انطّلقًا من هذا السبب أنه ال يكن اختبار هذه
النظريات ،إذ يكن للنظريات حول املاضي أن تولد استنتاجات معقولة ،ولكنها لن تعطي
أبدا استنتاجات حامسة.
ً
وكجيوفيزيائي كنت أعلم أن علماء األرض يبنون فرضياَتم غالبًا حول األحداث املاضية،
متأكدا من أن مثل هذه الفرضيات قابلة لّلختبار أو أهنا حامسة ،لدينا
ولكين مل أكن
ً

أسباب علمية جيدة للغاية تدفعنا للتفكري بأن الديناصورات ُوجدت قبل البشر ،وبأن الزراعة
قد ظهرت بعد العصر اجلليدي األخري ،ولكن إن كان ثاكستون ًّ
حمقا فلن تزيد هذه
أمرا حمتمّلً صحته– وغري
االستنتاجات حول املاضي على كوهنا معقولة –أي لن تكون إال ً
متاما.
قابلة لّلختبار ً
وتساءلت رغم ذلك ،إن مل يكن باإلمكان اختبار فرضية حول املاضي –ومل تكن هناك
طريقة للحكم على متانة هذه النظرية أو مقارنتها مع ما ينافسها من فرضيات– فلماذا
نعترب ادعاءات النظريات التارخيية أو "نظريات النشأة" مهمة؟ من املستفز أن ندعي بأن
أدلة الدنا وأفضل منطق علمي لدينا تشري بقوة إىل مسبب ذكي للحياة ،وإن االدعاء
صحة ("معقولية") أن يعود نشأة الدنا إىل هذا املسبب ليس بأمر يثري االهتمام.
باحتمالية ن
الكثري من التصرحيات ال تزيد عن كوهنا معقولة أو صحيحة بشكل حمتمل ،ولكن ذلك ال
يعين أن لدينا أي سبب يدفعنا لّلعتقاد برجحان كوهنا صحيحة ،عاد ًة ما يقدم االختبار
العلمي الدقيق أسبابًا مبنية على األدلة هلذه االدعاءات أو لتجيح فرضية على أخرى،

متأكدا من مدى كون حجة ثاكستون مهمة أو
وبغياب هذه القابلية لّلختبار ،مل أكن
ً
علمية يف الواقع.

ورغم ذلك ،كنت مفتونًا بشدة هبذه القضية بأكملها ،وعلمت يف سبتمرب  3559بأين
سوف أُقال من عملي يف شركة النفط عندما اخنفض سعر النفط من  $12إىل  $5للربميل
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وعا ما–
الواحد ،فشعرت بارتياح غريب ،واستخدمت تعويضات إهناء اخلدمة –السخينة ن ً
علمي مستقل ،ولكن بعد بدئي
اليت قدمتها يل الشركة يف أن أبدأ بدعم نفسي
كصحفي ن
ن
أيضا أين قد تلقيت منحة روتاري  Rotary scholarshipللدراسة
بوقت قصري اكتشفت ً
يدا يعلمين بقبويل لدراسة تاريخ وفلسفة
يف إجنلتا ،إذ هبت نسمات فصل الربيع ومحلت يل بر ً
العلم يف جامعة كا مربيدج ،وهذه الدورة الدراسية سوف متكنين من البحث يف العديد من
األسئلة اليت طاملا سحرتين يف النقطة اليت يتقاطع فيها العلم مع الفلسفة ،ومن شأهنا أن
أيضا باستقصاء األسئلة اليت تبلورت خّلل مناقشاِت مع تشارلز ثاكستون.
تسمح يل ً
ما الطرق اليت يستخدمها العلماء لدراسة األصول احليوية؟ هل هناك طريقة واضحة للبحث
العلمي التارخيي؟ وما الذي ختربنا إياه األدلة العلمية حول نشأة املعلومات البيولوجية وكيفية
بدء احلياة؟ هل من املمكن صياغة حجة علمية دقيقة للتصميم الذكي للحياة؟ ويف هناية
أكملت أطروحة الدكتوراه يف موضوع بيولوجيا نشأة احلياة ،ومن خّلهلا متكنت من
املطاف
ُ
استقصاء تاريخ األفكار العلمية املتعلقة بنشأة احلياة ،واستقصاء األسئلة املتعلقة بتعريف
أيضا.
العلم وكيفية دراسة العلماء وتفسريهم للماضي ً
مل أكن أعرف عند مغادرِت إىل إجنلتا أن السؤالّي الرئيسيّي املتعلقّي بفكرة الدكتور ثاكستون
–"هل فكرته فكرة علمية؟" و "ما مدى قوة الدليل الذي تستند إليه؟"– سيطفوان على السطح
جمددا وبقوة بعد عشرين سنة ليصبحا نقطة مركزية يف خضم نزاع عاملي ،حظى بالطبع باهتمام
ً
وسائل اإلعّلم السائدة واحملاكم واملؤسسات العلمية ودور النشر والصناعات السينمائية.
سوف يعلن القاضي الفيدرايل عام  2119قر ًارا ينع تدريس فكرة أن احلياة تشري إىل مسبب
ذكي لطّلب العلوم يف املدارس العامة يف دوفر ،بوالية بنسلفانيا ،ويعود ذلك إىل أن هذه
الفكرة غري علمية وغري قابلة لّلختبار ،وسوف تصدر املنظمات العلمية الرئيسية
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–كاألكاديية الوطنية للعلوم ،واجلمعية األمريكية لتطوير العلم– بيانات مماثلة.
جادلت أعداد كبرية من الكتب اليت حتمل عناوين مثل؛ وهم اإلله The God
ْ

عام ني  2116و 2117بغياب
 ،Delusionواإلله ليس عظيما َ ،God Is Not Great
دليل التصميم يف علم البيولوجيا ،وبالتايل غياب كل دليل مقنع على وجود اهلل ،ووفقا ي
لعامل
ً
البيولوجيا التطورية ريتشارد دوكينز من جامعة أكسفورد ،وغريه من امللحدين اجلدد ،فإن
انعدام دليل التصميم هو ما جعل فكرة اإلله "ومهًا".
ويف عام  ،2115انتقل اجلدل الذي حييط مبا يعرف اآلن بـ"نظرية التصميم الذكي" إىل دور
السينما وحمّلت الفيديو واملؤمترات الصحفية ملرشحي االنتخابات ،ومع االحتفال هذا العام
( )2115بالذكرى السنوية الـ  211مليّلد داروين ،والذكرى السنوية الـ  391لنشر كتابه
انكب عليه داروين ذات نفسه" :هل كانت احلياة
أصل األنواع ،فإن السؤال الرئيسي الذي ن
جمددا إذ يقوم العلماء
مصممة أم أهنا تبدو مصممة ظاهريا فحسب؟" قد عاود الظهور ً
وطّلب العلم واملعلمّي واإلعّلميّي بتقييم إرث داروين العلمي.

ومع ذلك ويف خضم هذا النقاش –من دوفر إىل دوكينز إىل الذكرى السنوية الكبرية لداروين–
مل يُناقش موضوع الدنا إال على حنو ضئيل للغاية ،وبالنسبة يل ولكث ٍري من العلماء اآلخرين
اعتمادا حامسًا على
فإن السؤال عن دحض العلم حلجة التصميم أو إحيائها ما يزال يعتمد
ً
اللغز اجلوهري الذي يتمثل يف نشأة املعلومات البيولوجية.

يتناول هذا الكتاب العديد من احملاوالت املتتالية اليت بُذلت حلل هذا اللغز ،لغز الدنا،
وسيق ندم بدوره ًّ
حّل.
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رجل مسلّ ٌح واح ٌد ،كتب ويليم شكسبري املسرحيات اليت تُعزى إليه،
اغتال جون كينيدي ٌ
جمرد أسطورة ،ختيّل بأ ّن أستاذة يف علم التاريخ
طروادة مدينة قدمية يف الزمن القدمي وليست ّ
أ ّكدت هذه املزاعم الثالثة لتثري نقاشا ضمن احملاضرة حول الكيفية اليت ميحص هبا املؤرخون
األدلة ويصلوا إىل االستنتاجات ،ولكن قبل أن يتّخذ النقاش مساره املتوقّع ،دخل أحد
املشرفني عرب باب الصف وتنحنح وقال" :اتفق اإلداريون يف هذه اجلامعة بأ ّن هذه
االدعاءات وأمثاهلا لن يُلتفت إليها ،هذه االدعاءات غري نافعة ،فالتاريخ –عندما يُفهم

صحيح– يطور النظريات اليت تسمح لعلم التاريخ بالتقدم حنو األمام ،يف حال مل تستطع
هذه االدعاءات التارخيية أن تكون مفيدة يف إحداث اكتشافات جديدة ،فيجب عليكم

كطالب رفضها متاما ،شكرا على استماعكم ،تابعوا احلصة ".مثّ جلس.

استجاب التالميذ بطرق خمتلفة ،فمنهم من انصاع للكالم ،ومنهم من صمت بدهشة،
ومنهم من أشار بيده حبركة بذيئة وأخفاها خلف كتابه ،انتهزت بروفيسورة التاريخ –بعد أن
تعافت من تدخل املشرف غري املتوقع (وتذكرت بأ ّن منصبها كربوفيسورة مضمون)– هذه

بدأت باإلشارة بأ ّن املرء ال يقيّم حقيقة افرتاض ما من خالل
الفرصة وقامت ّبرد فوريْ ،
حتديد ما إذا كان مفيدا أو إن كان وجوده يؤدي الكتشاف ٍ
شيء آخر ،يدور كوكب نبتون
حول الشمس وهذه حقيقة سواء كنّا نستطيع االستفادة من هذه احلقيقة بشكل أكرب أو

ال.

وباإلضافة إىل ذلك تستطيع بعض االستنتاجات التارخيية اليت تبدو وكأهنا غري مفيدة عمليًّا
أن تق ّدم رؤى مفيدة يف النهاية ،فمعرفة أن شكسبري كتب تلك األدبيات اليت تُنسب له
تعلمنا الكثري عما هو ضروري وما هو غري ضروري لألدب الرفيع ،مثال نشأ شكسبري يف
قرية إنكليزية متواضعة من أبوين متواضعي احلال وتل ّقى تعليما مدرسيًّا فقط ،ما يعتربه البعض
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غري مفيد قد يكون مفيدا لآلخرين ،وبعد أن أهنت كالمها أومأ الطالب برؤوسهم معجبني
ورد عليها وقال" :ما مل تثبت االفرتاضات التارخيية فائدهتا
بكالمها .مل يأبه املشرف بكالمها ّ
فيجب رفضها".
يوضح السيناريو التخيلي السابق صورة أساسية للخالف احلايل حول التصميم الذكي،
عندما أعرض حجيت لصاحل التصميم الذكي باعتباره أفضل تفسري لنشأة املعلومات احليوية،
أواجه عادة اعرتاضا مماثال العرتاض املشرف الفضويل يف حماضرة التاريخ التخيلية السابقة،
ال يرد العلماء عادة على حجيت باقرتاح تفسري أكثر مالئمة لنشأة املعلومات احليوية ،ولكن
من خالل اإلصرار بأ ّن التصميم الذكي ليس له عالقة باملوضوع مبا أنّه ال يؤدي إىل احلصول
على أي شيء ،يسأل العلماء :ما الذي أستطيع فعله بالتصميم الذكي؟ ما التنبؤات اليت

يق ّدمها؟ ما األسئلة البحثية اليت يطرحها؟ ال يرفض هؤالء العلماء حقيقة التصميم الذكي
بالضرورة ،وإمنا يرفضونه لقلة فائدته ،ومع ذلك من املمكن أن يفتقر افرتاض ما ألي فائدة
يف تقدمي تنبؤات ولكن يبقى صحيحا.
أعرب فيليب كيتشر عن اعرتاض مماثل تقريبا لالعرتاض السابق ،كيتشر فيلسوف علوم له
احرتامه وميلك دكتوراه رفيعة املستوى يف الفلسفة جبامعة كولومبيا ،نشر كيتشر كتاب العيش
مع داروين  Living with Darwinيف عام  8002للرد على االهتمام املتزايد بنظرية
التصميم الذكي ،يرفض كيتشر نظرية التصميم الذكي ضمن كتابه ألنه يرى أ ّن هذه النظرية
عاجزة عن تفسري اكتشافات الدنا املزعومة املشتقة من دراسة اجلينوم ،مل يتعرض كيتشر
للحجة اليت عرضتها يف كتايب هذا ،وهي أن التصميم الذكي هو أفضل تفسري لنشأة
املعلومات النوعية الضرورية إلنتاج اخللية احلية األوىل ،بدال من ذلك ناقش كيتشر يف كتابه
أ ّن هناك خصائص أخرى ضمن الدنا –يقصد التسلسالت الكثرية غري املشفرة للربوتني
املوجودة يف شريط الدنا– ال يستطيع التصميم الذكي تفسري وجودها ،وبسبب هذا الفشل،
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استنتج بأ ّن التصميم الذكي عبارة عن "علم ميت".
إن كيتشر فيلسوف علوم من الطراز الرفيع ،ولذلك فإنه خيتار كلماته بعناية ،يعرتف كيتشر
بفشل احملاوالت الستخدام حجج التفريق هبدف تعريف التصميم الذكي كنظرية غري علمية
بطبيعتها ،يقول كيتشر :إنه إلثبات أن التصميم الذكي غري مؤهل ليكون نظرية علمية "جيب
أي قاعدة من العلم الصحيح قد تعارضت نظرية التصميم الذكي معها" ،ولكن
علينا شرح ّ

يقول" :هذا يقود إ ىل الكثري من الكالم الفلسفي الذي مل ينبثق عنه نتيجة واضحة حىت
اآلن ،حاول الفالسفة وضع اعتبار ٍ
حمدد لالختالف بني العلم احلقيقي والعلم املزيف خالل
نصف القرن املنصرم ولكنهم فشلوا".
ويكمل قائال" :ال يبدو أننا نستطيع أن نضع احلدود الفاصلة األساسية" ،باإلضافة هلذا
هاما يف تشكيل العديد من العلوم
يعرتف كيتشر بأ ّن فرضية التصميم الذكي لعبت دورا ًّ
وقادت حتريات علمية مثمرة يف القرون املاضية ،يشرح هو فيقول" :ميتلك التصميم الذكي
جذورا عميقة يف تاريخ علم الكونيات وعلم األرض وعلوم احلياة".

1

يناقش كيتشر مع ذلك أ ّن نظرية التصميم الذكي مل تعد تلعب ذلك الدور ،يقول كيتشر:
إنه بالرغم من استخدام العديد من فالسفة الطبيعة األوائل نظرية التصميم الذكي لتقود
أحباثهم ،مل يعد التصميم الذكي قادرا على لعب ذلك الدور ألنّه فشل يف تفسري حقائق
البيولوجيا املكتشفة حديثا ،وحتديدا انتشار أجزاء الدنا اخلردة ضمن اجلينوم ،إذا ،استنتج
ألي فائدة كإطار تفسريي– ألنّه ال
كيتشر أن التصميم الذكي علم ميت –علم يفتقر ِّ
يستطيع تفسري احلقائق احلالية يف البيولوجيا اجلزيئية.

أفرتض أنا– وجود عالقة بني القوة التفسريية لنظرية ما وحقيقتها
يفرتض كيتشر مسبقا كما – ُ
احملتملة ،إنه ال يصر على أ ّن النظريات حول املاضي جيب أن تقود إىل اكتشاف أو أن تتنبّأ

باملستقبل ،وال يعترب أ ّن التصميم الذكي ليس بعلم ألنه ال يقوم بذلك ،بدال عن ذلك،
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ي ّدعي بأن التصميم الذكي مل يعد يق ّدم إطارا تفسرييًّا ألنّه يفتقر للقوة التفسيرية ،وهذا
أّن بنيت حجيت لصاحل التصميم
اعرتاض هام على احلجة اليت طرحها ،عالوة على ذلك فبما ّ
الذكي دون اإلشارة لالكتشافات احلديثة يف جمال اجلينومات ،قد يتهمين البعض –مرددين

كالم كيتشر حول تسلسالت الدنا اخلردة– بأ ّن نقاشي حول التصميم الذكي ال قيمة له.
هل كيتشر على صواب؟ هل يفشل التصميم الذكي بتفسري حقائق الدنا احلديثة املستنتجة
من الدراسات اجلينومية؟ هل اآلخرون حمقون عندما يقولون بأ ّن التصميم الذكي مل يعد
ميلك القدرة على توجيه األحباث وإعطاء التنبؤات؟ باملختصر ،هل التصميم الذكي علم
حي كبنية
علم ٌّ
علم ٌّ
حي ومفيد وفعال؟ إذا كان علما حيًّا ،فبأي طريقة؟ هل هو ٌ
ميّت أم ٌ
تفسريية أم بكونه يقود االكتشافات أم بكونه مولّد للتنبؤات؟
علم حي يستطيع القيام بـ  –1 :تفسري احلقائق
أناقش يف هذه اخلامتة كون التصميم الذكي ٌ
بسهولة ،ومن ضمنها بعض االكتشافات احلديثة املفاجئة يف علم اجلينوم –8 ،وتوليد العديد
من األسئلة البحثية املثمرة ،سأبني أنه بسبب استطاعة التصميم الذكي تفسري معظم املعلومات
احلالية عن نظام ختزين ومعاجلة املعلومات يف اخللية (بل وتفسرها بطريقة فريدة) ،فإن التصميم
الذكي بطبعه يقرتح العديد من األسئلة البحثية ،وسوف أبني ذلك أيضا يف امللحق أ ،على
الرغم من أننا ال نطلب من النظريات علمية تارخيية أن تفعل ذلك–3 ،يق ّدم التصميم الذكي
عددا من التنبؤات املتمايزة املتعلقة مبا ينبغي أن جنده يف التحريات املستقبلية لألنظمة احلية يف
حال لعب التصميم الذكي دورا يف نشأة هذه األنظمة احلية فعال.
كتبت هذه اخلامتة للعلماء الذين يتساءلون
قبل املتابعة جيب علينا التنبيه إىل ع ّدة حتذيراتُ ،

حول ما الذي يستطيعون فعله بالتصميم الذكي أساسا ،يعين هذا أ ّن اخلامتة أكثر علمية

من الفصول السابقة ،وهي أكثر طوال مبا أ ّهنا ستحوي بعص املعلومات حول كيفية تقدمي
التصميم الذكي لبنية تفسيرية لعدد أوسع من احلقائق مقارنة مع ما ذكرته سابقا (متضمنة
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االكتشافات احلديثة يف علم اجلينوم) ولبنية استكشافية للبحوث اجلارية حاليا ،سيجد

القراء املهتمون من غري املتخصصني يف هذه الصفحات الكثري من األمور اليت ستذهلهم
ّ
بشكل مؤكد ،ولكن رمبا يتصفحون بعض املقاطع بسرعة مفضلني قراءة ملخص هذه املقاطع
يف بدايتها وهنايتها.

يوفر برنامج البحث العلمي الناجح –رمبا أوال وقبل كل شيء– إطار ٍ
عمل تفسريي لتفسري
الدليل اجلديد ،ويتضمن ذلك الدليل الذي تواجه النظريات املتنافسة صعوبة يف تفسريه،
على طول تاريخ العلم ،ترسخت الربامج البحث أو النظريات اجلديدة وقُبِلت على أهنا
"علوم حية" عندما استطاعت تفسري الشذوذات وبعض احلقائق غري املتوقعة من وجهة نظر
النظريات الراسخة سابقا ،على سبيل املثال ،بىن نيوتن حجته لنظريته حول اجلاذبية الكونية
– بشكل جزئي – عن طريق إظهار أهنا تستطيع أن تشرح وبسهولة العديد من احلقائق
اليت مل تستطع أن تفسرها نظرية الدوامة املوضوعة سابقا ،وذلك كما أكد يف مقولته الشهرية
يف بداية كتابه القواعد قبل أن يسرد هذه احلقائق الشاذة "إن نظرية الدوامات حماطة بالعديد
من الصعوبات".8
ت سابقا (انظر الفصول  12 ،7و  )11فإن العديد من النظريات يف تاريخ العلم
كما ذكر ُ
قد قبلت بشكل أساسي بسبب قدرهتا على شرح احلقائق املؤكدة بشكل أفضل من
منافساهتا ،بصرف النظر ما إذا كانت قد تنبأت حبقائق جديدة بشكل ناجح ،على الرغم
من أنه من الواضح أن العديد من النظريات الناجحة قد قامت باالثنني معا ،إن القدرة
التفسريية –على األخص تفسري البيانات الشاذة– غالبا ما تؤسس نظرية كربنامج حبث
علمي نشط ،بالتأكيد ،فإن النظرية تقرتح بشكل منوذجي أسئلة حبث أكثر أيضا واليت
يستطيع أن يبحثها العلماء يف املخترب أو يف امليدان أو بشكل متزايد على جهاز الكمبيوتر،
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ولكنها تكتسب جاذبيتها األوىل بتأمني إطار عمل مفيد لفهم وتفسري جمال واسع من
األدلة ،على األخص تلك اليت مت اكتشافها مؤخرا.
وهذا هو احلال مع نظرية التصميم الذكي ،بالتايل ،فإنه وقبل أن أقوم باختبار أسئلة البحث
وتنبؤاته واخلاصة بنظرية التصميم الذكي أرغب بالنظر ببعض التفصيل إىل الدليل اجلديد
الذي تفسره ،وخاصة األدلة حول اجلينوم ونظام ختزين ومعاجلة معلومات اخللية الذي زاد
من غموض لغز الدنا ،وأثبت أنه حمري أكثر إذا ما نظر إليه من وجهة نظر نظريات التطور
املادية التقليدية.
على الرغم من أن كال من التصميم الذكي وآلية الطفرات واالنتقاء يستطيعان شرح بعض
مظاهر التصميم ،فإن هذين النوعني من األسباب يعمالن بطريقة خمتلفة ،هلذا السبب،
يوجد بعض خصائص األنظمة احلية واليت جيب أن نتوقع أن جندها إذا كان االنتقاء
والطفرات مها ما أنتجها فقط ،ومميزات أخرى أو نتائج جيب أن نتوقع أن جندها إذا كان
التصميم الذكي هو ما قام بذلك ،ويوجد بعض اخلصائص لألنظمة احلية واليت يتوجب أن
نتوقع أن جندها ملعرفة أي من السببني هو الكامن وراءها.
حنن نعرف الكثري من خربتنا حول كيفية قيام الفاعلني األذكياء بتصميم أنظمة ختزين ومعاجلة
املعلومات ،حنن نعلم أن الفاعلني األذكياء يستخدمون عادة اسرتاتيجيات وأمنا تصميم
حمددة ملثل هذه األنظمة ،إهنم ينظمون املعلومات بشكل هرمي وذلك للوصول إىل أقصى
كثافة ختزين ،ولسهولة استعادهتا بفاعلية ،حنن نعلم أيضا أهنم يستطيعون عادة تصور النتائج
قبل وجودها.
جيري حتقيق هذه النتائج فيما بعد برتتيب األجزاء العديدة غري املرتابطة من النظام دون
احلاجة إىل تطوي ٍر واحلفاظ على البىن أو "األشكال الوسيطية" الوظيفية على طول الطريق
حىت الوصول إىل نقطة النهاية الوظيفية املرغوبة ،حنن نعلم أيضا أن املصممني يسعون غالبا
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إىل حتقيق واحد أو أكثر من األهداف بأقصى درجة ،وأهنم عندما يسعون إىل حتسني
أهداف متعددة فإهنم غالبا يفعلون ذلك مبوازنة األهداف املتنافسة أو عن طريق القيام
بتسويات متزنة أو تنازالت "أنيقة" فيما بينها.
بالتايل؛ فإنه يوجد العديد من اخلصائص لألنظمة املصممة ،واليت جيب أن نتوقع أن نراها
عندما نريد التأكد إذا ما كان نظام ختزين ومعاجلة املعلومات يف اخللية مصمم بطريقة ذكية،
أظهر جل هذا الكتاب أنه يوجد اثنني من هذه اخلصائص – املعلومات الرقمية النوعية
وظيفيًّا ونظام متكامل وظيفيًّا ملعاجلة تلك املعلومات – ظاهرة بوضوح يف اخللية.
باملقابل ،فإننا نعلم الكثري حول االنتقاء الطبيعي والطفرات العشوائية واآلليات الطبيعية
املماثلة وحنن نعلم كيف جيب أن تعمل مثل هذه اآلليات نظريًّا ،وبالتايل ما أمنا اخلصائص
يف األنظمة احلية اليت تستطيع هذه اآلليات أن تشرحها أو ال تستطيع.
كثريا ما يذكرنا علماء البيولوجيا التطورية بأن االنتقاء الطبيعي والطفرات ميكنهما إنتاج
مظهر التصميم ،ولكن العديد منهم أيضا يقرون بأ ّن االنتقاء والطفرات يستطيعان أن يشرحا
بعض مظاهر التصميم دونا عن غريها ،تشرح هذه اآللية مظاهر التصميم اليت مت حتسينها
بطريقة تتوافق مع نتائج عملية التجربة واخلطأ العمياء ،ولكنها ال تشرح البىن أو التصاميم
املرتقية بشكل غري متوافق مع نتائج مثل هذه العملية ،بشكل مماثل ،مبا أن االنتقاء الطبيعي
هو بالتعريف غري موجه وأعمى ،فإنه ال يستطيع شرح البىن أو األنظمة أو اخلصائص
املعلوماتية (مظاهر التصميم) اليت تتطلب بصيرة مستقبلية لتجميعها ،يف حني أن التصميم
الذكي يستطيع يف الواقع أن يشرح مثل هذه املظاهر.
مبا أن االنتقاء الطبيعي "ينتقي" أو حيفظ الطفرات أو التنوعات ذات امليزة الوظيفية ،فإنه
يستطيع أن يفسر نشأة األنظمة اليت ميكن أن تكون قد نشأت عرب سلسلة من اخلطوات
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الرتاكمية ،واليت حتافظ أو متنح كل منها ميزة وظيفية للكائن احلي ،إال أنه – وبنفس هذا
املنطق – فإ ّن االنتقاء والطفرات يواجهان صعوبة يف شرح البىن أو األنظمة اليت ال ميكن أن
يكون قد جرى بناؤها عرب سلسلة وثيقة من املراحل الوسيطية الوظيفية ،عالوة على ذلك؛
مبا أ ّن االنتقاء يعمل فقط على ما تنتجه الطفرات أوال ،فإ ّن الطفرات واالنتقاء ال يشرحان
مظاهر التصميم اليت تتطلب قفزات من التعقيد ال تصل إليها يد الصدفة؛ مبعىن أهنا ال
ميكن حتقيقها باملوارد االحتمالية املتوافرة.
مبا أن هذين النمطني املختلفني من األسباب (الطفرات واالنتقاء ،والتصميم الذكي) خيلقان
على األقل بعض األمنا املختلفة من التأثريات ،وهي تولد أيضا توقعات جتريبية خمتلفة حول
ما جيب علينا اكتشافه يف األنظمة احلية (أو السجالت األحفورية) ،يستطيع العلماء ،بناء
على ذلك أن يستخدموا األدلة من األنظمة احلية للحكم على القوة التفسريية املقارنة هلذه
الصيغ املختلفة من األسباب( ،مبا أن اآلليات املادية األخرى تنتج أنواعا حمددة من
اخلصائص والتأثريات دونا عن غريها ،فإنه ميكن تقييم قوهتا التفسريية أيضا على نفس
النحو).
مبا أننا سنتوقع أن جند أمناطا خمتلفة من األدلة يف األنظمة احلية إذا ما كانت ناجتة عن نوع
واحد من األسباب دونا عن غريه ،فإن الدليل املوجود يف األنظمة احلية ِّ
ميكننا من تقييم أي
يؤمن تفسريا أفضل للدليل املدروس ،مما جيعل النظريات
من هذين النمطني من األسباب ّ
اليت تستدل هبذه النماذج من األسباب قابلة لالختبار ،يُنتج الفاعلون املصممون نظما غنية
باملعلومات بطريقة معينة ،ويعتقد أن الطفرات واالنتقاء قد قاما بإنتاج املعلومات بطريقة
أخرى ،بالتايل ،فإن خصائص اجلينوم ونظام معاجلة املعلومات احمليط به يؤمنان اختبارا حرجا
للقوة التفسريية املقارنة هلذين التفسريين السببيني املتنافسني.
بالتايل ،وبالنظ ر إىل ما نعرفه حول هذه األسباب احملتملة ،ما الذي جيب أن نتوقع وجوده
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يف اجلينوم ويف نظم معاجلة املعلومات األكرب للخلية ،وكيف يقارن ذلك مع ما نراه؟ يف
الواقع ،حنن جند خصائص هي فقط ما كنا سنتوقعها إذا كانت نظم املعلومات يف اخللية
هي من نتاج الذكاء املصمم يف مقابل عملية غري موجهة كالطفرات واالنتقاء.

طوال اخلمسني عاما الفائتة ،أحدثت الدراسات اجلينية ثورة يف فهمنا لكيفية عمل اخللية
على املعلومات اجلينية واألشكال األخرى من املعلومات البيولوجية ،ما يزال علماء البيولوجيا
يؤكدون على أ ّن الدنا حيتوي معلومات نوعية ،إال أهنم قد اكتشفوا أن نظام ختزين ومعاجلة
املعلومات هو أكثر تعقيدا حىت مما وصفته يف الفصل  ،5على الرغم من أنه ال يزال يُعتقد
بأن آليات االنتساخ والرتمجة املوصوفة يف الفصل اخلامس تلعب دورا أساسيًّا ومركزيًّا يف
التعبري عن املعلومات اجلينية ،فقد اكتشف الباحثون الرواد أ ّن املعلومات لبناء بروتني معني

ليست دائما (وال حىت عادة) موجودة يف مكان واحد فقط على طول جزيء الدنا ،وقد
اكتشفوا أيضاَ أنه ليس دائما يكون اجلني الواحد مرمزا لربوتني واحد فقط ،كما ادعى جورج
بيدل وإدوارد تاتوم ألول مرة يف بدايات أربعينيات القرن املاضي.
عوضا عن ذلك ،أدرك الباحثون اآلن أن بناء كيفية معاجلة اخللية للمعلومات املخزنة ضمن
الدنا  ،ميكن أن تساهم جينة واحدة يف إنتاج آالف الربوتينات واملنتجات اجلينية األخرى
(مثل جزيئات الرنا املنظمة والبنيوية) 3،تستخدم اخللية املعلومات اجلينية أيضا إلنتاج
جزيئات رنا هامة ال ختضع إىل عملية ترمجة ،وإمنا بدال من ذلك توجه معاجلة املعلومات
اجلينية األخرى 4،عالوة على ذلك؛ فإنه أثناء عملية الرتمجة ،تقوم عمليات أخرى بتعديل
5
تتطوى ضمن أشكاهلا الوظيفية النهائية.
سالسل احلموض األمينية املنتجة قبل أن ّ
االكتشاف الثوري الذي ال يقل أمهية هو أ ّن املعلومات البيولوجية خالف الدنا (غري املوجودة
يف الدنا) تلعب دورا حرجا يف تطور الكائنات احلية ،مبجرد أن أظهرت البيولوجيا اجلزيئية
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واجلينوميات خصائص جديدة لنظم ختزين ومعاجلة املعلومات يف اخللية ،فقد أهلمتنا مفهوما
جديدا للجينات ،ال يكون فيه اجلني كوحدة مفردة خطية متوضعة على طاق الدنا ،وإمنا
عبارة عن جمموعة متوزعة من ملفات البيانات املتوفرة لالستعادة والتعبري املعتمد على السياق
بواسطة نظام معاجلة معلومات معقد.

6

من أجل هذا السبب ،ميكن أن جيادل البعض بأن قضية التصميم الذكي املعروضة حىت
اآلن عفا عنها الزمن ،إال أ ّن هذه االكتشافات احلديثة تقوي حجة التصميم الذكي بدال
من أن جتعلها غري ذات قيمة ،ميتلك نظام معاجلة وختزين املعلومات يف اخللية عدة خصائص
جندها فقط يف األنظمة املصممة بذكاء وهي – هلذا السبب – ما جيب أن نتوقع أن جنده
حتديدا لنعرف ما إذا كانت هذه األنظمة قد مت تصميمها فعال ،بناء على خربتنا ببِنية
السبب واألثر يف العامل ،فإن معرفتنا حمصورة بنوع واحد فقط من أنواع األسباب لنشأة هذه
اخلصائص املكتشفة حديثا ،وذلك السبب هو ،مرة أخرى ،الذكاء.
إن استطاعة نظرية التصميم الذكي أن متنح تفسريا سببيًّا كافيا لدالئل الظواهر غري االعتيادية
واالكتشافات غري املتوقعة يؤّكد على قدرهتا على تأمني إطار عمل تفسريي لألحباث العلمية
ويوضح الطريقة الرئيسية لعمل النظرية كربنامج حبث علمي ديناميكي.
فلنأخذ ثالثة اكتشافات جديدة حول النظام املعلومايت يف اخللية واليت توضح قدرة التصميم
الذكي على تفسري االكتشافات غري املتوقعة ،واليت من ضمنها ما عجزت العديد من
التفسريات املنافسة عن شرحه؛ أوال؛ ترتكز املعلومات النوعية وظيفيًّا بكثافة ضمن الدنا،

ثانيا؛ أن اجلينوم مرتب هرميًّا لتحسني الوصول إىل املعلومات واستعادهتا ،وثالثا؛ تؤمن
املتعضية سياقا معلوماتيًّا – يتضمن كال من املعلومات اجلينومية وخارج اجلينومية – حيدد
التعبري عن األجزاء اجلينية ذات املستوى األدىن.
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)
على مدار األعوام العشرة املاضية ،أصبح العلماء يدركون أن املعلومات اجلينية يف الدنا مرتبة
للوصول إىل أقصى ختزين للمعلومات ،فالدنا بعيد كل البعد عن أن حيتوي أكثره على
افرتض أهنا ال تقوم بأي وظيفة – واجلينوم يطغى
"خردة" – املناطق غري املرمزة للربوتني واليت ُ
عليه وجود تسلسالت غنية باملعلومات الوظيفية.

املرمزة للربوتني من الدنا تقوم بعدة وظائف ،يف الفصل
يف الواقع؛ فإنه حىت املناطق غري ّ
12قد أوردت قائمة لبعض الوظائف املتعددة اليت تقوم هبا هذه املناطق غري املرمزة للربوتني،
وقد نوهت أيضا أن هذه املناطق – إمجاال– من اجلينوم تقوم بوظيفة مشاهبة إىل حد كبري
لنظام التشغيل يف جهاز احلاسوب ،على سبيل املثال ،فإن املناطق غري املرمزة من الدنا (مبا
يتفق مع املصادر األخرى للمعلومات) توجه التعبري عن تسلسل األسس يف املناطق املرمزة
للدنا يف الربوتني ،وبالتايل ،فإهنا عوضا عن أن تتوزع بطريقة متفرقة وعشوائية ،وغري فعالة
ضمن حبر من التسلسالت غري الوظيفية (تلك اليت يفرتض أهنا تراكمت بفعل الطفرات)،
فإن املعلومات اجلينية الوظيفية ترتكز بكثافة ضمن جزئ الدنا.
هذا وحنن ال نقول بأنه ال يوجد دليل على تراكم أو تدرك بالطفرات (من اجلينوم الوظيفي)
على مر الزمن ،يظهر اجلينوم دليال على حدوث إدخال فريوسي وحذف وتنقيل ...وما إىل
ذلك ،بشكل يشابه حني تنسخ الربجميات الرقمية مرارا وتكرارا ويؤدي ذلك إىل تراكم
األخطاء ،مع ذلك؛ فإن الغالبية العظمى من تسلسالت األسس على اجلينوم ،حىت
التسلسالت الكثرية اليت ال ترمز للربوتينات ،تقوم بوظائف بيولوجية أساسية ،إن اإلشارة
اجلينية تطغى على الضوضاء اجلينية ،متاما كما توقع دعاة نظرية التصميم ومتاما كما حصل
وتنبؤوا يف بدايات تسعينيات القرن املاضي( ،أنظر الفصل  ،12املالحظات  85و .)31
إحدى اخلصائص األخرى لنظام ختزين املعلومات يف اخللية أعادت تشكيل فهمنا للجني
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حبد ذاته ،أظهرت الدراسات اجلينومية أن اخللية تدخل إىل "جمموعات البيانات اجلينية
املوزعة" ومن مث جتمع هذه األجزاء اخلاصة باملعلومات النوعية لتوجه إنتاج بروتينات متعددة
أثناء الرتمجة ،بشكل يشابه إىل حد كبري ما يقوم به نظام التشغيل يف جهاز احلاسوب من
الدخول إىل جمموعات البيانات اجلزئية يف العديد من األماكن على القرص الصلب
واستعادهتا مث يقوم بإعادة جتميعها ضمن ملف بيانات واحد.
كنتيجة هلذه االكتشافات احلديثة ،وصل املختصون بالبيولوجيا إىل فهم للجني على أنه
أكثر من جمرد خيط من األسس النيكليوتيدية املخزنة يف مكان واحد فقط على طول جزئ
الدنا بل إنه عبارة عن جمموعة من البيانات املتوزعة املؤلفة من تسلسالت من األسس
النيكليوتيدية واملخزنة ضمن أماكن خمتلفة على طول حلزون الدنا (ويف بعض األحيان بني
عدة صبغيات) ،7وُجتمع هذه التسلسالت املتفرقة الغنية باملعلومات بواسطة نظام معاجلة
املعلومات يف املتعضية باستخدام – باإلضافة إىل الشيفرة اجلينية – شيفرات أخرى ذات
مستوى أعلى حتدد كيفية استعادة وربط األجزاء املختلفة من املعلومات اجلينية معا قبل
حدوث الرتمجة.
توجد أيضا طريقة أكثر إدهاشا – بل إهنا عجيبة – لكيفية قيام اجلينوم بالتخزين األقصى
للمعلومات ،يف الصورة التقليدية القدمية للجني ،يبدأ تسلسل األسس لبناء بروتني معروف
عند رامزة البدء (وهي عبارة عن ثالثية من األسس اليت تعني موضع البدء لتعليمات الرتميز
املوافقة) وينتهي عند رامزة اإليقاف ،يؤلف التسلسل ما بينهما تعليمات التجميع اجليين
لبناء ذلك الربوتني بالتحديد ،جيري بناء العديد من الربوتينات هبذا األسلوب ،ولكن
اكتشف علماء البيولوجيا اجلزيئية مؤخرا أنه ميكن ختزين رسائل متعددة (جمموعات من
تعليمات التجميع) ضمن نفس تايل األسس أو نفس املنطقة من اجلينوم.
يف بعض األحيان ،ترتاكب هذه الرسائل املتعددة على طول اجلينوم ،يف مثل هذه احلاالت،
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يدخل معقد بوليمرياز الرنا وينسخ رسائل جينية خمتلفة بالبدء والتوقف عند أماكن خمتلفة
ضمن نفس اجلينة أو نفس املنطقة من اجلينوم 2،باإلضافة إىل ذلك؛ يقوم اثنان من املعقدات
النووية الريبوزية يسميان "جسيم التضفري  "spliceosomesو "جسيم التعديل
 "editosomesبتضفري وتعديل نسخ الرنا إلنتاج العديد من الرسائل اجلينية األخرى قبل
أن ترتجم يف الريبوسومات( ،1ميكن أن تضفر نسخ الرنا من نفس املنطقة اجلينومية وحىت
نسخ الرنا من صبغيات خمتلفة مع بعضها لتشكيل العديد من اجملموعات اجلديدة من
تعليمات التجميع) 10،يف الريبوسومات؛ حتدد آلة الرتمجة – بالتوافق مع عوامل رنا وعوامل
بروتينية أخرى متعددة – كيف سيتم قراءة رسائل الرنا هذه.
ميكن بواسطة عمليات القراءة والتعديل والتضفري أن تنتج أكثر من بروتني واحد من نفس
رسالة الرنا ،يف الواقع ،فإن جينة واحدة أو منطقة جينومية واحدة ،بالتوافق مع اآلالت
والشيفرات خارج اجلينوم ،تستطيع أن تنتج آالفا عديدة من رسائل الرنا والربوتينات املختلفة،
تَنتج هذه القدرات املتعددة عن نظام عايل الفعالية لتخزين املعلومات يتضمن كال من
جزيئات الدنا ونظام معاجلة معلومات أكرب يتألف من العديد من العوامل الربوتينية وجزيئات
الرنا النوعية ،يف احلقيقة ،فإنه كنتيجة لرتاكب الرسائل اجلينية والنماذج املختلفة من معاجلة
املعلومات ،فإننا نعرف اآلن أن املعلومات النوعية املخزنة يف الدنا أكثر بأضعاف مضاعفة
مما كان يعتقد يف بدايات ثورة البيولوجيا اجلزيئية.
غالبا ما تكون الرسائل اجلينية مضمنة أيضا يف رسائل أخرى بطريقة أخرى ،جيري اختيار
اجلينات من مناطق من الدنا حتتوي كال من اإلنرتونات واإلكسونات ،حتتوي اإلكسونات
تعليمات ترميز لربوتينات نوعية (وجزيئات رنا يف بعض األحيان) ،إن اإلنرتونات هي قطع
من الدنا تنتثر بني اإلكسونات ال حتتوي على معلومات ترميز للربوتني أو جزيئات الرنا اليت
حتددها اإلكسونات ،إلنتاج نسخة للرتمجة.
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جيب أن تقوم آلة معاجلة املعلومات يف اخللية بقص اإلنرتونات من نسخة الرنا وتقوم بتضفري
اإلكسونات مع بعضها (تلك اليت كانت مفصولة عن بعضها سابقا باإلنرتونات) لتشكيل
رسالة واحدة مؤلفة من قطعة واحدة ،للوهلة األوىل يبدو األمر كما لو أن اإلنرتونات تقف
يف الطريق فحسب ،إال أن العلماء قد اكتشفوا مؤخرا أنه ،على الرغم من أن اإلنرتونات ال
حتتوي معلومات ترمز للربوتينات اليت تعيِّنها اإلكسونات ،فإنه غالبا ما يكون مغروسا ضمنها
11
جينات أخرى لبناء بروتينات أخرى.
باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن اإلكسونات واإلنرتونات املفردة قد زرع ضمنها رسائل منفصلة أو
مناطق مرمزة لتعيني جزيئات الرنا البنيوية واملنظمة 18،بالتايل؛ فإنه ومثل الدمى الروسية
املوضوعة داخل دمى أخرى ،فإن اإلكسونات واإلنرتونات ترمز للعديد من الرسائل اجلينية
فيها ،وهي نفسها جزء من رسالة جينية أكرب.
لتصور كيفية عمل ذلك ،ختيل رسالة مشفرة يف برقية أرسلت عرب خطو العدو أثناء احلرب
الثورية ،عندما تقرأها بالطريقة االعتيادية جتد أهنا تصف مشاكل املزرعة والطقس والتحديات
املنزلية واإلجناز الذي يقوم به األطفال يف دراستهم ،مجيعها معلومات واضحة ودقيقة ،ومع
ذلك تتمكن الرسالة أيضا من تشفري رسالة أخرى حول قوة جنود العدو وحتركاهتم ،ومؤن
الذخرية وهجوم العدو وشيك احلدوث ،يستطيع اجلندي الذي استلم الرسالة أن يقرأها ألنه
ميلك مفاتيح – شيفرة – متكنه من حتديد مكان الرسالة األخرى املضمنة يف األوىل وأن
يرتمجها بعد ذلك.
بنفس الطريقة متتلك اخللية آلية بروتينية ورموز رنا تعمل سويًّا كالشيفرة اليت متكن من الوصول
إىل الرسالة الثانية املضمنة يف الرسالة األوىل للجينوم وقراءهتا ،ضمن اخللية ،تعمل رموز الرنا
ذات املستوى األعلى ،والعوامل الربوتينية وأنزميات القص والتضفري مجيعها معا لتمكني اخللية
من التعرف على هذه الرسائل اجلينية املضمنة يف اجلينات والوصول إليها ونسخها (رسائل
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ضمن رسائل) ،مث تنتسخ إىل رنا وتُقرأ عند الريبوسوم وقت الرتمجة ،إن وجود هذه اجلينات
مغروسة يف جينات أخرى يعزز بشكل أكرب من كثافة ختزين املعلومات يف اجلينوم ويوضح
كيفية تنظيم اجلينوم لتعزيز سعته يف ختزين املعلومات.
إن هذا الرتكيز الكثيف غري االعتيادي للمعلومات الوظيفية ،ونظام التخزين الذي جيعل
ذلك ممكنا يوحي بالتصميم لعدة أسباب ،أوال ،كمية املعلومات املوجودة حىت يف أبسط
جينوم لبدائيات النوى أكثر بأضعاف مضاعفة مما كان يعتقد سابقا ،ومبا أن املقادير اليت
كانت معروفة مسبقا كانت تتجاوز إىل حد بعيد املوارد االحتمالية للكون ،فإن نشأة حجم
املعلومات اليت يُعرف اآلن أهنا خمزونة ضمن اجلينوم يزيد كثريا من عدم احتمالية أن تكون
قد نشأت بالصدفة لوحدها ،كما نوه تشانغ  ،Chung ،W.Yاملختص باملعلوماتية احليوية
يف مركز اجلينوميات املقارنة واملعلوماتية احليوية يف جامعة والية بنسلفانيا ،Penn State
فإن وجود "الرتميز املزدوج  " dual codingوتداخل إطارات قراءة ترميز الربوتني ،وهو
واحد فقط من عدة اخرتاعات خلوية لرتكيز معلومات اخللية" ،يستحيل فعليًّا حدوثه
13
بالصدفة وحدها".
كذلك ال يساعد االنتقاء الطبيعي بعمله على الطفرات العشوائية يف تفسري الكثافة عالية
الكفاءة لتخزين املعلومات يف اجلينوم ،على العكس متاما ،فإن االنتقاء الطبيعي والطفرات
العشوائية هي عملية تعتمد متاما على التجربة واخلطأ ،وهي سوف تولد بالتايل العديد من
األخطاء التطفرية خالل عملية إنتاج أي تسلسل نوعي وظيفيًّا ،وإهنا سوف تنشئ جينوما
تكون فيه الضوضاء اجلينية تنافس أو تقلل من اإلشارة اجلينية ،هذا هو السبب الذي جعل
اكتشاف مناطق اخلردة املزعومة يف اجلينوم يبدو وكأنه يؤكد على أن الطفرات هي ما قام
بتشكيل اجلينوم.
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يف الواقع ،فإن العلماء الذين تأملوا أوال يف اكتشاف ما الدنا اخلردة املفرتض – مثل سوسومو
أونو  ،Susumu Ohnoوريتشارد دوكنز ،وفرانسيس كريك ،وليزيل أورغل ،وفورد دوليتل
 ،Ford Doolittle ،Wوكارمن سابينزا  –Carmen Sapienzaقد افرتضوا مجيعهم
بأن الدنا اخلردة كان نتيجة ثانوية متوقعة لعمليات التطفر وأن وجود هذا الدنا يف اجلينوم
13
يثبت أن هذه العمليات قد لعبت دورا أساسيًّا يف نشأة املعلومات الوراثية.
إال أن دعاة التصميم الذكي ،كما ذكر يف الفصل  ،12قد توقعوا باكرا بأن املناطق غري
املرمزة للربوتني يف اجلينوم جيب أن تلعب دورا وظيفيًّا يف اخللية ،وذلك ألن منطق التصميم
يف أي نظام ملعاجلة املعلومات مينع من وجود كمية أغلبية من الشيفرات غري املفيدة ،وخاصة
يف السياق احليوي حيث تفرض مثل هذه الزيادة نوعا من عبء تكلفة الطاقة اإلضافية
على اخللية.
توجد أسباب إجيابية أخرى تدعو لالعتقاد بأن التصميم الذكي قد لعب دورا يف نشأة نظم
ختزين املعلومات يف اجلينوم ،بناء على خربتنا بكيفية قيام الفاعلني األذكياء بتصميم نظم
معاجلة املعلومات وترميز رسائل مشفرة ،فإن خصائص اجلينوم املسؤولة عن كثافة التخزين
ليست غري متوقعة على اإلطالق ،إن لدينا خربة بنظام املعاجلة املعلومايت الذي يعتمد على
قسم واحد من املعلومات املشفرة لضبط وتوجيه استخدام غريها ،وحنن نعلم باألنظمة اليت
توجه اسرتجاع الوحدات البيانية املوزعة يف أماكن خمتلفة ومن مث تعيد جتميعهم كملفات
بيانات كاملة ،أنظمة التشغيل احلاسوبية –وهي ما ال ينكر أحد أهنا تنتج عن تصميم
ذكي– تقوم هباتني الوظيفتني.
تستخدم أنظمة التشغيل معلومات مشفرة رقميًّا خمزنة يف جزء واحد من قرص احلاسوب
الصلب لتوجيه استخدام املعلومات الرقمية املشفرة األخرى ،على األخص برامج التطبيقات
املخزنة يف جزء آخر من القرص الصلب ،يف اخللية ،توفر املناطق غري املرمزة للربوتني يف
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اجلينوم رموز تنسيق ،وفهرسة ،وحتديد متكن اخللية من العثور على وحدات معينة من
املعلومات اجلينية املخزنة والتعبري عنها ،واليت ميكن أن يلزم التعبري عنها لالستجابة إىل
حاالت تغري منائية أو ضغو بيئية معينة 15،توجه أنظمة التشغيل أيضا استعادة وحدات
البيانات املشتتة واملخزنة على القرص الصلب يف أماكن خمتلفة مث جتمعها لتصبح ملف
بيانات كامل ،متاما كما يوجه نظام معاجلة املعلومات يف اخللية استعادة وحدات البيانات
اجلينية للتعبري والتجميع والحقا الرتكيز (ملنتجات اجلني).
ختزن أنظمة التشغيل أيضاُ الرموز للقيام بوظائف ("خدمات") واليت حتتاجها العديد من
برامج التطبيقات ،مما يسمح لربامج تطبيقات حمددة بأن تصبح أكثر سالسة وختزن مقدارا
أقل من املعلومات مما كانت ستضطر لتخزينها لو أن األمر مل يكن كذلك ،باملثل ،يوفر
املرمز للربوتني أثناء
الدنا اخلايل من املناطق املرمزة للربوتني خدمات ووظائف الزمة للدنا ِّ
التعبري اجليين ،على سبيل املثال ،تنتج املناطق غري املرمزة للربوتني من الدنا جزيئات رنا
ميكروية هامة لتنظيم الرتمجة يف أي وقت يتم فيه الوصول إىل املناطق املرمزة للربوتني يف
اجلني والتعبري عنها ،حتتاج كل منطقة مرمزة للربوتني أيضا إىل تسلسالت معزاز وحشد من
الرموز األخرى (تتضمن بعضا من تلك املخزنة يف املناطق غري املرمزة للربوتني يف مناطق قد
تبعد حىت مبسافة مليون أساس قبل املنطقة املرمزة من اجلني) 16،هذه املعزازات ضرورية
لتوجيه آلة االنتساخ يف اخللية بشكل صحيح.
على الرغم من أهنا أكثر تعقيدا بكثري ،فإن نظم معاجلة وختزين املعلومات يف اخللية تقوم
بوظائف مشاهبة إىل حد كبري ،وهي تفعل ذلك باستخدام منطق وظيفي وأمنا تصميم
تذكرنا جمددا باحلواسيب الرقمية احلديثة ،من الواضح أن األنظمة احليوية وأنظمة احلاسوب
تستخدم وسائط مادية خمتلفة لتخزين ومعاجلة املعلومات ،إال أن املنطق املضمن يف كل من
النظامني يبدي العديد من التماثالت املتميزة والتفاصيل البنيوية الوظيفية.
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إن اكتشاف الرسائل اجلينية املرمزة ضمن رسائل جينية يذكرنا أيضا باألنظمة اليت أنشأها
الذكاء ،فربموز الشيفرات ،يقوم الفاعلون البشريون بإخفاء رسالة ما ضمن أخرى ،قبل
قليل ،أوردت سيناريو خيايل لرسالة أرسلت جلندي يف احلرب الثورية واليت حتتوي على رسائل
من مستويني ،لقد اتضح أن هذا السيناريو ليس خياليا بدرجة كبرية ،أثناء احلرب الثورية،
استخدم رجال جورج واشنطن يف الواقع شيفرات بسيطة واليت كان فيها كل حرف إنكليزي
يف الرسالة الرئيسية يقرأ كحرف آخر يف النص الثانوي املخبأ ،بالتايل ،إن كان مستلم الرسالة
احلاوية على النص األساسي يعرف الرمز – جمموعة التوافقات بني الرمز واحلرف الذي يشري
التوافقات بني الرمز واحلرف الذي يشري إليه – فإنه سيتمكن من ترمجة الرسالة األولية
وإظهار الرسالة املشفرة.
من الواضح أن تشفري رسالة ضمن رسالة هو أصعب من كتابة رسالة واحدة فقط ،ألن
الكاتب جيب أن يأخذ باالعتبار جمموعتني من القيود الوظيفية ،لكل حرف خمتار ،جيب
أن يأخذ الكاتب باالعتبار كيف سيتأثر التسلسالن بشكل متزامن ،وهل سيكون كالمها
مفيد أم ال ،وإذا كان التسلسل الثاّن املشفر يشرح املعىن املقصود ،جيب أن يتفق املعىن
مفكوك الشيفرة للتسلسل الثانوي لألحرف مع قواعد التواصل اإلجنليزية ليؤدي رسالته،
وجيب أن تبدي الرسالة السطحية بعضا من املعىن كذلك على األقل ،إذا كان الغاية منها
إخفاء وجود رسالة مشفرة.
من الواضح ،أن جعل تسلسلني يستوفيان شرو جمموعتني من القيود الوظيفية بشكل
متزامن هو أكثر صعوبة من بناء تسلسل وحيد جيب أن يستويف جمموعة واحدة فقط من
هذه القيود ،بذلك؛ فإن احتمالية توليد مثل هذه الرسالة ذات املعىن املوجودة ضمن رسالة
أخرى ذات معىن ب الصدفة لوحدها هو أصغر بكثري من احتماالت احلصول على رسالة
وحيدة تنشأ بالصدفة.
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هلذا السبب يزيد اكتشاف الرسائل املزدوجة واملتداخلة يف النصوص اجلينية –رسائل أساسية
للوظائف– من تعقيد مشاكل املعلومات للسيناريو الذي يعتمد على الصدفة واالنتقاء
الطبيعي أو كليهما معا ،يف الواقع؛ فإ ّن عملية تعتمد على التجربة واخلطأ يبدو أهنا من غري
احملتمل أن تنتج ترميزا مرتبا للمعلومات؛ حيث إن احتمالية اخلطأ تزداد مع كل حماولة عندما
يتوجب استيفاء شرطني اثنني أو أكثر من القيود الوظيفية ،وإن العديد من النتائج الوظيفية
يف اخللية تعتمد على استيفاء شرو العديد من جمموعات القيود.
عالوة على ذلك ،فبما أن ألفات التنظيم الذايت قد فشلت يف شرح الرتتيبات املتعاقبة من
تسلسل أسس الدنا بشكل عام ،فهي لن تفعل شيئا لتفسري األشكال األكثر تعقيدا من
التسلسالت (أي تلك احلاوية على رسائل مزدوجة) يف اجلينوم ،بدال من ذلك ،فإنه يبدو
أن هذا الشكل من التشفري يشري متاما إىل التصميم ،ألن استخدام مثل تقنيات التشفري
هذه – بناء على خربتنا – هو اجملال ال يوجد فيه إال الفاعلون األذكياء وحدهم ،وحنن ال
نعلم أي سبب آخر ميكن أن يكون مسؤوال عن هذا التأثري ،إن الدليل على وجود تقنيات
تشفري معقدة ضمن اجلينوم ميثل بالتايل تشخيصا مميزا آخر – أو توقيعا – للذكاء يف اخللية.
)
وهي ميزة أخرى من ميزات اجلينوم تستدعي املقارنة مع أنظمة معاجلة املعلومات التخزين
اليت يعرف بأنه قد مت تصميمها بشكل ذكي ،كما هو احلال يف نظام امللفات املوجودة
ضمن جملد املستخدم لرتتيب البيانات يف احلاسوب الشخصي ،فإن اجلينوم مرتب بشكل
هرمي جلعل استعادة ومعاملة والتعبري عن جمموعات البيانات الغنية باملعلومات أكثر فعالية.
يظهر اجلينوم هذا الرتتيب اهلرمي بطرق متعددة؛ أوال؛ إن األمنا املختلفة من اجلينات
واملناطق اجلينية املختلفة تتواجد يف جمموعات غري عشوائية على طول خيط الدنا 17،كان
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االعتقاد السائد لفرتة طويلة أن ترتيب أحد التسلسالت بالنسبة لتسلسل آخر هو من قبيل
الصدفة ،وأ ّن التكتالت اجلينية تنشأ فقط من التضاعفات أو أمنا أخرى من الطفرات،
ولكن قد عكست دراسات التسلسالت اجلينومية عند املتعضيات املتباينة أ ّن اجلينات حبد

ذاهتا مرتبة ضمن معقدات وظيفية أطول ،متاما كاألسس يف األجزاء املرمزة املختلفة من
جينة مرتبة متاما لتمكنها من إنتاج (والتنظيم الفعال) جلزيئات رنا وبروتينات حمددة ،وبنفس
الطريقة اليت تنتظم هبا الكلمات يف مجل واجلمل يف مقاطع ،فإن األسس النيكليوتيدية تنتظم
يف جينات واجلينات تنتظم ضمن تكتالت جينية مرتبة بشكل حمدد ،أو فكر هبذه اجلينات
الفردية على أهنا ملفات معلومات حاسوبية وأن جمموعات اجلينات هي كاجمللدات احلاوية
على ملفات خمتلفة.
إن فرز وجتميع "ملفات" الدنا الذي نالحظه خيدم أهدافا متعددة ،يسمح هذا الفرز للخلية
بأن تصنع نسخا أطول مؤلفة من رسائل جينية خمتلفة ،مبعىن أنه ميكن أن تُركب مناذج
الرتميز مللفات اجلينات يف "جملد" بطرق متعددة – وبكال االجتاهني – ليزيد بشكل كبري
عدد النسخ املرمزة والنواتج الربوتينية من نفس املناطق أو املوارد اجلينومية ،باإلضافة إىل
ذلك ،ترتكب اجمللدات اجلينية لتسمح باستعادة ملفات الدنا باجلملة الالزمة لصنع هذه
النسخ اليت متثل تو ٍ
ليفات أكرب ،أو أهنا مبنية للسماح بالوصول االنتقائي إىل امللفات
الفرعية 12.ثانيا  ،إن جملدات اجلينات حبد ذاهتا جممعة بشكل غري عشوائي على طول
الصبغيات لتشكيل جملدات ذات تريب أعلى.

11

تتجمع جملدات اجلينات "املسؤولة عن اإلدارة" لتشكيل "جملدات فائقة" من اجلينات
املسؤولة عن اإلدارة؛ تتجمع جملدات اجلينات النوعية لنسيج معني لتشكل جملد فائق
للجينات النوعية للنسيج ،كذلك يف جينوم الثدييات ترتبط أنواع حمددة من عناصر الدنا
متعددة التكافؤ الوظيفي بشكل تفاضلي مع اجمللدات الفائقة ،على سبيل املثال ،أكرب كثافة
556

لـ ( SINEsالعناصر النووية املنثورة القصرية Short Interspersed Nuclear

 )Elementsتكون ضمن املناطق املسؤولة عن اإلدارة؛ حيث تعدل يف جمموعة كبرية من
النشاطات اجلينية ،على العكس من ذلك ،فإن ( LINEsالعناصر النووية املنثورة الطويلة)
هي من اخلصائص الشائعة للقطاعات الصبغية النوعية للنسيج؛ حيث تعمل عادة "كمناطق
وفك خيو الدنا يف النواة.
طي ّ
صقالة لالرتبا " للصبغي واليت حتدد كيف سيجري ّ
وهي تقوم أيضا بوظيفة "ملف تنظيم جزيئي" ،مسؤول عن الضبط الدقيق للتعبري عن
اجلينات ،حىت "الصحاري" اجلينية واليت تتواجد بني اجمللدات الفائقة –أجزاء طويلة خالية
من اجلينات املرمزة للربوتينات اعتقد قدميا أهنا عدمية الفائدة واليت ال يزال يشار إليها كدليل
ضد التصميم الذكي –80تبني اآلن أهنا حتتوي جمموعة من اجمللدات الفائقة ،يف الواقع؛ فإن
هذه الصحاري اجلينية تنسخ بكثافة وترمز جلزيئات الرنا املنظمة ،81إمجاال ،فإن هذه
التجمعات من التكتالت اجلينية تؤدي وظائف أخرى عديدة واليت فهمت مؤخرا فقط.
ثالثا ،فإن املصفوفات االندماجية من اجمللدات اجلينية الفائقة ،مبا فيها الصحاري اجلينية،
هي بدورها متجمعة يف جمموعات أكرب من التسلسالت املسماة "متساويات احلجم
 ،"isochoresميكن التفكري مبتساويات احلجم هذه على أهنا جملدات عمالقة من الدنا،
عالوة على ذلك ترتتب متساويات احلجم ،البالغ طوهلا ماليني األسس ،ضمن ثالثيات
لتشكيل أمنا من العصابات ،أو " باركود  "barcodeيراه العلماء عندما يقومون بتلوين
88
صبغيات الثدييات.
على الرغم من أن وجود اجمللدات العمالقة متساويات احلجم قد عرف من أكثر من عقدين،
فإن وظائفها املتعددة مل تصبح واضحة إال يف السنوات القليلة املاضية ،أحد هذه الوظائف
هي تنظيم االقرتان ثالثي األبعاد للصبغيات املتجاورة يف النواة ،تعمل متساويات احلجم
كإطار لتشكيل أحياز شبيهة بالعضيات ضمن النواة 83،وإن متساويات احلجم وعصابات
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الصبغيات هي على األرجح الصف األدىن فقط من األنظمة األعلى اليت ما تزال تنتظر
االكتشاف.
إن كل هذا – مرة أخرى– هو فقط ما سوف نتوقعه من منظور التصميم النظري بناء على
خربتنا حول الكيفية اليت يقوم هبا الفاعلون األذكياء بتصميم أنظمة معاجلة املعلومات ،حنن
منتلك خربة واسعة يف األنظمة اليت ترتب جمموعات البيانات كملفات ضمن جملدات لتسهيل
الدخول إىل املعلومات واستعادهتا ،وحنن نعلم ما السبب الذي أنشأ هذه األنظمة.
إن نظام تشغيل احلاسوب وبرنامج معاجلة الكلمات الذي استخدمه يف كتابة هذه اخلامتة
سوف يسمح يل بتخزين هذا امللف ضمن جملد حيتوي املسودات األخرى هلذا الفصل
نفسه ،أستطيع أن أقوم بتخزين ذلك اجمللد ضمن جملد آخر حيتوي على اجمللدات احلاوية
على مسودات كل من الفصول األخرى هلذا الكتاب ،ميكن لذلك اجمللد بدوره أن خيزن
ضمن جملد حيتوي موادا خاصة بكتب أخرى ،مثل هذا النظام يف الرتتيب اهلرمي هو نواتج
عن التصميم الذكي وال جدال يف ذلك ،إن معرفتنا بأنظمة األرشفة احلاسوبية هذه تشعرنا
بأننا رأينا هذا مسبقا عندما نصادف أنظمة أرشفة املعلومات يف املتعضيات احلية ،كما هو
احلال بالنسبة إىل مهندسي الربجميات الذين أعرفهم ممن قاموا بدراسة البيولوجيا اجلزيئية.
على كل حال فإن إحساس الرؤية املسبقة العجيب هذا ليس أمرا غامضا عصيًّا على الفهم

على اإلطالق ،إنه ينشأ من الولع البشري العقالّن مببدأ الوترية الواحدة الذي يسبق التنظري،
وهذا يذكرنا بأننا منتلك خربة باألنظمة اهلرمية لتخزين املعلومات وأ ّن لدينا معرفة بنوع السبب
الذي ميكن أن ينتجها :التصميم الذكي.
من جهة أخرى ،فإن الرتتيب اخلطي واهلرمي للجينوم هو ليس ما سنتوقعه إذا ما كانت
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املعلومات يف الدنا والصبغيات قد تطورت بفعل الطفرات غري املوجهة واالنتقاء ،هبذه اآللية
فإنه جيب أن يتولد املزيد من الضجيج اجليين بدال من اإلشارات ،وذلك بسبب اعتمادها
على عملية التجربة واخلطأ العشوائية ،وكذلك جيب أال نتوقع من الطفرات العشوائية واالنتقاء
أن تنتج منظمة غري عشوائية نوعية وظيفيًّا من امللفات اجلينية على طول طاق الدنا ،أو
ترتيبا مماثال من امللفات اجلينية ضمن جملدات ،أو جملدات ضمن جملدات ،ميكن أن خيلق
االنتقاء الطبيعي والطفرات العشوائية (التأشيب) عددا قليال من تكتالت اجلينات اليت يبدو
أهنا غري العشوائية ،ولكننا لن نتوقع من هذه اآللية أن تنتج نظاما من التنظيم اجلينومي
حيث يكون موضع وترتيب اجلينات املتجاورة يساعد دائما – بل هو يف الواقع أساسي –
يف حتقيق نتائج وظيفية ،لن نتوقع أن ترتيب اجلينات ضمن العنقود أو أن ترتيب العناقيد
جيسد دائما منطقا وظيفيًّا واضحا ال يستغىن عنه.
ميكن أن تنتج الطفرة أحيانا ارتباطا بالصدفة – على سبيل املثال – بني عنصر منظم
مرمزة لربوتني ،ولكننا لن نتوقع من الطفرات أن تنتج ترتيبات وارتباطات
لالنتساخ جياور جينة َ
من اجلينات حبيث تقوم اخلاليا من خالهلا بنشر منتجاهتا اجلينية إىل النسيج املناسب يف
الوقت املناسب وباملقدار املناسب مرارا وتكرارا ،ولكن تنظيم اجلينوم يسمح للمتعضية
بالتعبري عن املنتجات اجلينية بنفس الفعالية املوجهة واملضبوطة بدقة تامة.
كما ناقش مايكل لينش  Michael Lynchاملختص بعلم األحياء التطوري يف جامعة
إنديانا –باستخدام وراثة اجلمهرات املعيارية– أن حجم اجلمهرات املتكاثرة من املتعضيات
متعددة اخلاليا هو ببساطة غري كبري مبا فيه الكفاية ليكون قد قدم الفرصة الكافية لالنتقاء
الطبيعي لتشكيل اجلينوم يف بىن لديها مثل هذا النوع من األنظمة اليت تبدي ترتيبا هرميًّا
لتخزين املعلومات ،عوضا عن ذلك ،يأمل لينش بأنه ميكن تفسري اجلينوم بنظرية تطور
حمايدة تعتمد أساسا على االجنراف اجليين 84،genetic driftولكن بإزالة االنتقاء الطبيعي
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كمؤثر حمتمل على تشكيل بنية اجلينوم ،يلجأ لينش إىل الطفرات العشوائية فقط لتفسري
بنية وترتيب اجلينوم غري احملتملني بدرجة هائلة ،يبدو أن هذا السيناريو هو أقل احتماال من
ذاك املعتمد على االنتقاء الطبيعي.
يف أي حالة ،يبدو أن الرتتيب اهلرمي ووضع العديد من أمنا املعلومات يف طبقات ضمن
نفس الوسط الفيزيائي يتطلب نظرة مستقبلية ،وهو بالتحديد ماال يستطيع االنتقاء الطبيعي
–على حد تعريفه– أن يوفره ،وتؤكد التجربة أن الرتتيب اهلرمي للمعلومات الظاهر ضمن
اجلينوم يشكل عالمة فارقة أخرى مميزة أو توقيعا للذكاء ،وهي ميزة أخرى لألنظمة احلية
السبب الوحيد املعروف هلا هو الذكاء.
بالتايل؛ فإن التصميم الذكي يشكل التفسري األفضل ،واألكثر كفاية سببية لنشأة هذه امليزة
وميزات أخرى هامة يف أنظمة معاجلة معلومات اخللية ،مما يؤكد على القوة التفسريية املتواصلة
واملتنامية للتصميم الذكي كنظرية علمية لنشأة املعلومات.

يف السنوات األخرية ،اكتشف علماء البيولوجيا التطورية والنمائية أن التسلسالت املرمزة يف
اجلينوم ال حتدد بنفسها وظيفة املنتجات اجلينية أثناء النماء اجلنيين ،عوضا عن ذلك ،وجد
العلماء أن السياق املعلومايت األوسع اليت تعرب فيها اجلينات عن نفسها هو غالبا ما حيدد
الوظيفة احملددة للربوتينات اليت تنتجها ،وضح علماء البيولوجيا هذا األمر جزئيًّا عن طريق
إخراج جينة معينة من أحد أنواع املتعضيات ومن مث التعبري عنها يف نوع خمتلف جذريًّا من
85
املتعضيات.
عالوة على ذلك؛ فإنه مبقارنة اجلينات بني اجملموعات ،فقد اكتشف علماء البيولوجيا أن
التسلسالت املتماثلة بشدة تنظم مناء بىن خمتلفة يف املتعضيات املختلفة ،يف ذبابة الفاكهة،
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فإن جني  distal–lessينظم مناء األطراف املركبة مع اهليكل اخلارجي واملفاصل املتعددة،
من جهة أخرى ،فإنه عند قنفذ البحر ،ينظم اجلني املناظر له مناء األشواك ،عند الفقاريات
باملقابل ،ينظم مناء نوع آخر من األطراف ،مع مفاصل متعددة ولكن هيكل عظمي داخلي،
 86باستثناء أن هذه البىن مجيعها متثل طائفة عامة واسعة تسمى األطراف ،فإهنا ال تشرتك
بالكثري ،كما نوه ستيورات نيومان  ،Stuart Newmanالربوفيسور يف كلية الطب يف
نيويورك ،أن "األطراف عند الفقاريات واحلشرات ال تشرتك بالكثري تشرحييًّا سوى أهنا تنتج،
جزئيًّا ،بنتوء خارج اجلسم".87
إال أنه ويف كل حالة يقوم اجلني نفسه بدور هام يف إنتاج هذه البىن املتباينة تشرحييًّا ،إن
اجلني  distal–lessونظائره تعمل كمفاتيح التشغيل ،إال أنه ويف كل حالة فإن املفتاح
الذي ينظم العديد من اجلينات اليت تأيت بعده يؤدي إىل خصائص تشرحيية خمتلفة ،وهذا
يعتمد على السياق املعلومايت األوسع الذي جيد اجلني نفسه فيه.
كان ذلك مفاجئا للعديد من علماء البيولوجيا التطورية ألهنم افرتضوا لزمن طويل بناء على
أسس التطور التقليدية أن( :أ) تتحكم اجلينات يف تطور املتعضيات والبىن التشرحيية ،وأنه
(ب) جيب أن تنتج اجلينات املتناظرة ،بالتايل بىن ومتعضيات املتناظرة82 ،إال أن البىن
التشرحيية اليت تنتجها جينات  distal–lessو  Pax–6هي متباينة بشكل كبري وهي
تتواجد عند متعضيات ذات صالت قرابة بعيدة جدًّا ،حبيث إنه من غري املرجح أن تكون
81
قد تطورت من سلف وحيد مشرتك قام مبنح البنية الطالئعية لكل منها،
ال يوجد أي كائن يُتصور أن أطرافه كانت طالئع سلفية لكل من األشواك عند شوكيات
اجللد ،واألطراف املركبة عند احلشرات ،واألطراف العظمية عند الفقاريات ،كما ينوه عاملا
األحياء دوغالس إروين وإريك دافيدسون  Eric Davidsonيف تفكريمها يف هذه املعضلة
العامة "على الرغم من أن الرؤوس والقلوب والعيون ...إخل ،لكل من احلشرات واملخلوقات
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األخرى تقوم بوظائف متشاهبة ،فإهنا ال تتشابه يف الواقع ال من حيث النشأة الظاهري
30
النمائي وال التشريح الوظيفي إذا نظر إليها بالتفصيل".
من جهة أخرى ،فإن الطريقة اليت تقوم هبا اجلينات بوظائف خمتلفة بناء على السياق
املعلومايت األوسع الذي تتواجد فيه ليست غري متوقعة من وجهة النظر اخلاصة بنظرية
التصميم ،حنن منتلك خربة واسعة يف أنظمة املعلومات ،املصممة من قبل فاعلني أذكياء،
واليت تبدي هذه اخلاصة متاما من التعديالت املعتمدة على احلالة ،فلنأخذ أي نص ذي
معىن باللغة اإلنكليزية مؤلف من مقاطع ومجل وكلمات.
يف مثل هذا النص فإن معىن األجزاء األدىن مستوى –الكلمات– يتحدد بالسياق الذي
تتواجد فيه الكلمات ،متتلك الكلمات اإلنكليزية جماال من املعاّن املرتبطة ببعضها ،ولكن
هذا اجملال ليس كبريا إىل ما الهناية :ال ميكن للكلمات أن تعين كل شيء على اإلطالق،
وال أن تكون منفصلة متاما ،من النادر أن متتلك الكلمات معىن وحيدا منفردا ،عوضا عن
ذلك ،فإن املعىن احملدد الذي تطرحه الكلمة – من بني جمموعة من املعاّن احملتملة – يتحدد
بالسياق األوسع الذي توجد به هذه الكلمة.
فلنأخذ تسلسلني متطابقني إىل حد كبري من الكلمات ميتلكان معنيني خمتلفني متاما"" ،يا إهلي،
هذه الكعكة لذيذة" ،قاهلا الرجل حبماسة"" ،يا إهلي ،هذه الكعكة لذيذة" ،قاهلا الرجل بتهكم"،
إن الكلمات السبعة األوىل من هذه اجلمل املكونة من مثاّن كلمات متطابقة ،إال أن هاتني
اجملموعتني من الكلمات متتلكان معنيني متباينني متاما ،ملاذا؟ تعطي الكلمة األخرية يف كل حالة
معلومة هامة خاصة باحلالة ،واليت حتدد معىن العناصر اجلزئية األخرى –الكلمات السبع األوىل–
يف اجلملة ،الحظ أيضا أنه يف السياق األوسع هلذا النص ،كان لكل من اجلملتني وظيفة أخرى
كذلك ،وهي ليست التعبري عن تقديري أو ازدرائي لقطعة من الكعك ،وإمنا توضيح كيف حيدد
السياق معىن العناصر اجلزئية يف التواصل املنظم بذكاء.
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وضح زميلي بول نيلسون كيف ميكن لسياق النظام املعلومايت الكامل أن حيدد معىن أو
وظيفة العناصر اجلزئية املفردة بطريقة أخرىّ ،بني أنه ميكن للكلمات الثالثة واألربعني
املستخدمة لكتابة خامتة خطاب جيتسبريغ ميكن أن يعاد ترتيبها لكتابة "منشور فوضوي"،
مع معىن معاكس متاما ملا قصده إبراهام لينكولن 31 ،ما هو املختلف يف احلالتني؟ ليس
األجزاء األدىن مستوى (أي الكلمات) ،عوضا عن ذلك فإن االختالف يكمن يف الرتتيب
الكلي للكلمات والسياق الذي توفره لتفسري معىن الكلمات املنفردة ،وهي األجزاء األدىن
مستوى ،إهنا نفس العناصر اجلزئية ،ولكن املعىن خمتلف متاما.
يتبني بشكل متزايد أن العناصر اجلزئية املكونة للجينوم تبدي نفس االعتماد على السياق،
إال أنه وفقا لنماذج التطور التقليدية حول نشأة األشكال احلية ،فإن هذا جيب أال حيصل،
يف كل من نظريات التطور الكيميائي والبيولوجي ،نشأت أشكال كائنات حية مبتكرة من
"األسفل لألعلى" ،أوال بظهور أحجار البناء الكيميائية مث حددت اجلينات حديثة العهد
والربوتينات الوظائف واألشكال البيولوجية األعلى مستوى ،إال أ ّن االعتماد على السياق
بالنسبة هلذه العناصر اجلزئية األدىن مستوى (اجلينات والربوتينات) يبني أن وظائفها تتحدد
بنظام معلومايت أكرب ويفرتض أن ذلك حيدث فقط عندما يتكون هذا النظام ،يف الواقع
تتحدد وظيفة معظم اجلينات والربوتينات من "األعلى لألسفل" بواسطة سياق املتعضية
والسياق املعلومايت األكرب الشاملني للنظام بأكمله ،أي حبسب احتياجات املتعضية ككل.
السؤال الذي ال مفر منه هنا :كيف استطاعت اجلينات والربوتينات أن تبقى على قيد
احلياة– فضال عن أن تتكاثر مع حدوث التنوعات– قبل أن يوجد السياق العضوي املعقد
الذي يبدو أنه السياق الوحيد الذي تصبح فيه اجلينات وظيفية؟ على الرغم من أن هذه
اخلاصية للجينات تبدو حمرية حبسب نظريات التطور املادية واالختزالية ،فإهنا متوقعة متاما
من وجهة نظر نظرية التصميم ،ملاذا؟
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ببساطة :ألن وظيفة العناصر اجلزئية يف وحدات بناء النص (أو الربامج) املركبة بدقة تبدي
عادة مثل هذا االعتماد على السياق ،بكلمات أخرى ،حنن نعلم عن أحد أسباب هذه
امليزة لألنظمة الغنية باملعلومات وهذا السبب هو – مرة أخرى – التصميم الذكي ،وبالتايل
فإن التصميم يشرح وبسهولة – ألنه يوفر سببا من املعروف أنه ينتج – هذه امليزة غري
املتوقعة من البنية املعلوماتية للحياة.

ميكن أن يشرح التصميم ميزة أخرى مفاجئة من هرم احلياة وبنيتها املعلوماتية ،إن معظم
املعلومات املخزنة يف املتعضية واليت حتدد حمتوى وسياق اجلينات ختزن يف جينات أخرى ،إال
أن املختصني بعلم البيولوجيا النمائية قد علموا بالتحديد أن اخللية ختتزن نوعا آخر من
املعلومات ،والذي مسي معلومات خارج اجلينوم (غري خمزون ضمن الدنا) أو معلومات
التخلق ،وهي املعلومات اليت تلعب دورا هاما يف مناء املخططات اجلسدية عند الكائن.
يوجد اآلن وفرة من الدالئل من علم النماء اجلنيين واليت تظهر أن الدنا ال حيدد بشكل كلي
الشكل التشرحيي يف املتعضية ،38يوجه الدنا اصطناع الربوتينات وجزيئات الرنا ،وهو يساعد
أيضا يف حتديد وقت االصطناع الربوتيين التعبري عن الربوتينات املختلفة ضمن اخللية ،إال أن
جتمع الربوتينات الفردية نفسها ضمن منظومات أكرب من
الدنا لوحده ال حيدد كيف ّ
الربوتينات ،فضال عن أن حيدد كيف ترتب أنواع اخلاليا وأنواع النسج واألعضاء نفسها يف
املخطط اجلسدي33 ،بدال من ذلك ،فإن عوامل أخرى – مثل البنية ثالثية األبعاد وتركيب
غشاء اخللية وهيكل اخللية والتصميم الفراغي للبيضة امللقحة – تلعب دورا مهما يف حتديد
تشكل تصميم اجلسم أثناء التخلق اجلنيين.
ميكن للتشبيه أن يساعد يف توضيح ما الذي حيدث ضمن املتعضيات ،يف موقع بناء،
عمال البناء العديد من املواد :أخشاب وأسالك ومسامري وألواح اجلدران وأنابيب
يستخدم ّ
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ونوافذ ،إال أن مواد البناء ال حتدد املخطط الطابقي للمنزل ،أو ترتيب املنازل يف اجلوار،
باملثل ،تتألف الدارات الكهربائية من العديد من املكونات مثل املقاومات واملكثفات
والرتانزستورات ،إال أن هذه اجلزئيات ذات املستوى األدىن ال حتدد ترتيبها اخلاص ضمن
دارة متكاملة ،بدال من ذلك ،فإن عمال البناء يكون لديهم خمطط البناء أو املخطط
الطابقي ومهندسو الكهرباء ميلكون خمطط شبكة األسالك ،وهذه كلها حتدد ترتيب األجزاء
األدىن مرتبة.
تعتمد املتعضيات احلية أيضا على املعلومات األعلى مستوى والرتتيب اهلرمي لألجزاء ،تُصنع
اجلينات والربوتينات من أحجار بناء بسيطة – األسس النيكليوتيدية واحلموض األمينية –
املرتبة بطرق حمددة ،تصنع األنواع اخللوية – من ضمن أشياء أخرى – من أنظمة من
الربوتينات املتخصصة ،تصنع األعضاء من ترتيبات متخصصة من أنواع اخلاليا واألنسجة،
واملخططات اجلسدية تتكون من ترتيبات حمددة من األعضاء واألنسجة املتخصصة ،إال أ ّن
خصائص الربوتينات املفردة (أو يف الواقع األجزاء األدىن مستوى يف اهلرم بشكل عام) ال
حتدد بشكل كامل ترتيب البىن األعلى مرتبة يف األمنا التنظيمية ،34وال تقوم املعلومات
اجلينية املرمزة للربوتينات بتحديد هذه البىن األعلى مستوى.
عوضا عن ذلك يبدو أن املعلومات البنيوية األعلى مرتبة تلعب دورا حرجا يف مناء
املتعضيات ،ال يعلم علماء البيولوجيا النمائية أين تقع كل هذه املعلومات خارج اجلينومية
يف اخللية ،ولكنهم قد حددوا مواضع البعض منها ،على سبيل املثال ،فإهنم يعلمون أن بنية
وموضع اهليكل اخللوي يؤثر على تنميط األجنة ،تساعد مصفوفات من األنبيبات الدقيقة
يف توزيع الربوتينات األساسية املستخدمة أثناء النماء إىل أماكنها الصحيحة يف اخللية ،تُصنع
الوحيدات الربوتينية ،ومع ذلك ،فمثلها
هذه األنبيبات الدقيقة حبد ذاهتا من العديد من ُ
ومثل الطوب الذي ميكن استخدامه لرتكيب العديد من البىن املختلفة ،فإن وحيدات
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التوبيولني يف األنبيبات الدقيقة للخلية تتطابق مع بعضها ،هلذا السبب فإنه من غري املمكن
التنبؤ ببنية هيكل اخللية من خصائص الربوتينات اليت تشكل تلك البنية ،35ال وحيدات
التوبولني وال اجلينات اليت تنتجها هي املسؤولة عن الشكل املختلف ملصفوفات النبيبات
الدقيقة واليت متيز أنواعا خمتلفة من األجنة والسبل النمائية.
عوضا عن ذلك ،فإن بنية مصفوفة النبيبات الدقيقة حبد ذاهتا تتحدد مبوضع وترتيب
وحيداهتا ،وليس خبصائص الوحيدات حبد ذاهتا ،وإن موضع املواقع املستهدفة النوعية يف
داخل الغشاء اخللوي يساعد يف حتديد شكل هيكل اخللية ويؤثر أيضا يف تطور شكل
املتعضية ،وموضع اجلسيم املركزي  centrosomeيساعد يف ذلك أيضا ،والذي "يُ ّنوي"
أو حيث جتمع النبيبات الدقيقة اليت تشكل هيكل اخللية ،على الرغم من أن كال من املواقع
املستهدفة يف الغشاء واجلسيمات املركزية مصنوعة من الربوتينات ،فإ ّن موضع وشكل هذه
البىن غري حمدد بشكل كامل بالربوتينات اليت تكوهنا.
عوضا عن ذلك ،فإن بنية اجلسيم املركزي وأمنا الغشاء ككل تنقل معلومات البنية ثالثية
األبعاد واليت تساعد يف حتديد بنية هيكل اخللية وموضع وحيداهتا ،36عالوة على ذلك ،فإن
املريكزات  centriolesواليت تشكل اجلسيمات املركزية تتضاعف بشكل مستقل عن
تضاعف الدنا ،37تتلقى املريكزات البنوية شكلها من البنية الكلية للمريكز األم وليس من
الناتج اجليين املتفرد الذي تتكون منه.32
يف اهلدبيات ميكن لعملية جراحية دقيقة على غشاء اخللية أن تنتج تبدالت موروثة يف أمنا
الغشاء ،على الرغم من أن دنا اهلدبيات مل يتبدل ،31يقرتح هذا أن أمنا الغشاء (بدال من
العناصر املركبة للغشاء) تنطبع على اخلاليا البنوية مباشرة ،يف كلتا احلالتني ،ينقل الشكل
من البنية األم ثالثية األبعاد إىل البنية البنوية ثالثية األبعاد مباشرة وهي غري حمتواة بشكل
كامل يف املعلومات اجلينية أو الربوتينات املكونة هلا.
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وبذلك؛ فإنه يف كل جيل جديد تنشأ بنية وشكل اخللية كنتيجة لكل من املنتجات اجلينية
والرتتيب والبنية ثالثية األبعاد وهذه كلها موجودة مسبقا ،تبىن الوحدات اخللوية من

الربوتينات ،ولكن الربوتينات جتد طريقها –جزئيًّا– للمواضع الصحيحة بفعل األمنا

والتنظيمات ثالثية األبعاد املوجودة مسبقا املتأصلة يف البىن اخللوية ،يساهم الشكل ثالثي
األبعاد املوجود يف اجليل السالف (سواء كان متأصال يف الغشاء اخللوي أو اجلسيمات املركزية
أو اهليكل اخللوي أو يف خصائص أخرى للبيضة امللقحة) يف إنتاج نفس الشكل يف اجليل
التايل ،ال الربوتينات البنيوية لوحدها وال اجلينات اليت ترمز هلا كافية لتحديد الشكل والبنية
ثالثية األبعاد للبىن اليت تشكلها ،تؤمن املنتجات اجلينية املعلومات الضرورية ولكن غري
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الكافية لتطوير البنية ثالثية األبعاد ضمن اخلاليا واألعضاء واملخططات اجلسدية.
إن ذلك غري متوقع من وجهة النظر األساسية لنظرية التطور ،حاولت الدارونية احلديثة أمدا
طويال أن تفسر نشأة املعلومات والشكل والبنية اجلديدة كنتيجة لالنتقاء الذي يعمل على
تنوعات نشأت عشوائيًّا يف املستوى األدىن من اهلرم األحيائي ،أي ضمن النص اجليينّ ،إال
أن أغلبية االبتكارات التشكلية تعتمد على نوعية الرتتيب عند مستوى أعلى بكثري من اهلرم
التنظيمي ،وهو مستوى ال يقوم الدنا لوحده بتحديده ،ولكن إذا كان الدنا ليس مسؤوال
بالكلية عن التكون التشكلي للمخططات اجلسدية ،فإن تسلسالت الدنا ميكن أن تظل
تتطفر إىل ما الهناية –بغض النظر عن القيود االحتمالية الواقعية– وتبقى عاجزة عن إنتاج
خمططات جسدية جديدة ،مما يقرتح إمكانية وجود شيء آخر يعمل عند نشأة االبتكارات
التخلقية الكبرية.
هل ميكن أن يكون التصميم الذكي قد لعب دورا؟ يوجد أسباب العتبار هذه االحتمالية،
حتتوي املتعضيات على كل من املكونات الغنية باملعلومات (مثل الربوتينات واجلينات)
والرتتيبات الغنية باملعلومات من هذه املكونات واليت تكون هرما معلوماتيًّا غنيًّا متعدد
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املستويات ،حنن نعلم أن مهندسي التصميم يستطيعون أيضا أن ينتجوا أنظمة هرمية واليت
تبدي فيها كل من الوحدات املفردة و ترتيبات تلك الوحدات تعقيدا ونوعية ،وهذا هو
تعريف املعلومات ،إن املقاومات واملوصالت الكهربية مبفردها تبدي تعقيدا ونوعية يف
التصميم ،وعند مستوى أعلى من التنظيم ،فإن ترتيبها احملدد ضمن الدارة املتكاملة ميثل
معلومات إضافية ويعكس تصميما إضافيًّا ،ميتلك الفاعلون العقالء ،كجزء من قوى الذكاء
الغائي اليت ميتلكوهنا ،القدرة على تصميم أجزاء غنية باملعلومات وتنظيم تلك األجزاء ضمن
تسلسالت هرمية نظم غنية باملعلومات.
وبالتايل ،فإن هرم احلياة املعلومايت الغين متعدد املستويات ،هو متاما ما ميكن أن نتنبأ به من
منظور التصميم الذكي ،إ ّن امتالك املتعضيات احلية مثل هذا التسلسل اهلرمي يؤكد أكثر
على أرجحية التصميم الذكي كإطار توضيحي وتفسريي لفهم النظم األحيائية.

من الواضح أن اجلينوم ونظام معاجلة وختزين املعلومات يف اخللية يظهر عدة خصائص –
مثل الرتتيب اهلرمي والرتميز املتداخل للمعلومات واعتماد جزئيات املعلومات من املستوى
األدىن على السياق ،واالسرتاتيجيات املعقدة لزيادة كثافة التخزين– اليت نتوقع أن جندها إذا
ما كانت مصممة بشكل ذكي ،باملقابل ،فإن العديد من هذه اخلصائص املكتشفة حديثا
ال ميكن توضيحها بواسطة اآلليات التطورية املادية.
عالوة على ذلك ،فإن هذه اخلصائص املعلوماتية تتواجد يف املتعضيات متعددة اخللية العليا
مثلما تتواجد يف بدائيات النوى وحيدة اخللية ،يقرتح هذا إمكانية جوهرية مثرية لالهتمام،
إهنا تقرتح بأن التصميم الذكي ميكن أن يكون قد لعب دورا يف نشأة املتعضيات متعددة
اخللية املعقدة ،وأن الطفرات واالنتقاء وباقي اآلليات غري املباشرة للتبدل التطوري ال تستطيع
أن تفسر بشكل كامل هذه األشكال العليا من احلياة ،هل من املمكن أن يكون التصميم
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الذكي قد لعب دورا يف التطور البيولوجي –ونقصد هبذا النشأة أو النماء التارخيي ألشكال
حية جديدة بدءا من أشكال أبسط موجودة مسبقا–؟ نظرا إىل مركزية املعلومات لألنظمة
احلية ،ونظرا ألن مجيع أشكال احلياة مبا فيها املتعضيات متعددة اخلاليا املعقدة ،تظهر
بصمات مميزة للتصميم الذكي يف أنظمتهم املعلوماتية ،يبدو أنه يوجد اآلن أسباب متزايدة
العتبار هذه االحتمالية.
تقرتح هذه االحتمالية بدورها عددا من أسئلة البحث اليت ال تتوجه هلا األنظار بسبب
حمدودية منظور الدارونية احلديثة ،حنن نعلم اآلن أن املتعضيات حتتوي على معلومات من
أنواع خمتلفة عند كل مستوى تنظيمي ،من ضمنها معلومات التخلق أو املعلومات البنيوية
غري املرمزة يف الدنا ،ولكن وفقا للدارونية احلديثة ،ينشأ الشكل والبنية اجلديدة كنتيجة
للطفرات املنتجة للمعلومات يف الدنا ،يف مناذج علم الوراثة السكانية للتغري التطوري،
افرتضت الدارونية احلديثة لوقت طويل عددا من األشياء حول اجلينات نعرف اآلن بأهنا
غري صحيحة ،على سبيل املثال؛ افرتضت هذه النماذج أن املعلومات اجلينية مستقلة عن
السياق ،وأن اجلينات ترتبط بطريقة مستقلة ،وأن اجلينات تستطيع أن تتطفر إىل ما ال هناية
من دون االلتفات إىل القيود خارج اجلينومية أو الوظيفية ،باملختصر ،تعطي الدارونية احلديثة
أولوية للجني كموضع التغري البيولوجي واالبتكار ،ولكنها بالقيام بذلك تفرتض مفهوما
سطحيًّا للمعلومات البيولوجية.
وعلى ذلك ال توفر الدارونية احلديثة سببا العتبار أو تقصي (وتوفر كل سبب لتجاهل)
املراتب اإلضافية للمعلومات والشيفرات واليت تقبع ما وراء اجلني ،من جهة أخرى ،فإن
دعاة التصميم الذكي ال يعرتفون فقط بوجود صيغ معقدة لتخزين ومعاجلة املعلومات يف
اخللية بل يتوقعون أن جيدوها أصال ،مبا أن نظرية التصميم الذكي تتعامل مع التنظيم اهلرمي
للمعلومات كشيء مهم للنظرية ،فمن الطبيعي أن املدافعني عن النظرية قد أظهروا اهتماما
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شديداُ بالتسلسالت اهلرمية للمعلومات والصيغ املعقدة للرتميز ،لذلك ،مييل منظور نظرية
التصميم لتشجيع األسئلة حول هرمية املعلومات يف احلياة واليت متيل الدارونية احلديثة
لتجاهلها.
تتضمن هذه األسئلة :أين تقبع هذه املعلومات اخلاصة بالتخلق بالضبط؟ كيف تؤثر يف
وظيفة األجزاء اجلينية األدىن مستوى؟ كم من األمنا املعلوماتية يوجد يف اخللية؟ كم يف
اخللية من معلومات ختلق؟ كيف نقيس هذه املعلومات ،نظرا ألهنا غالبا بنيوية وديناميكية
وليست رقمية ساكنة؟ وما قابلية املعلومات غري املعتمدة على الدنا لتطفر –لو كانت قابلة
أساسا–؟
حنن نعلم أن املخططات اجلسدية احليوانية ساكنة لفرتات طويلة من الزمن ،هل يعود هذا
الركود الشكلي للقيود املفروضة على التطفر بواسطة االعتماد املتبادل بني مراتب الرتتيب
اهلرمي للمعلومات؟ هل هناك قيود أخرى –حىت ولو قيود احتمالية تعمل على مستوى
الربوتينات واجلينات الفردية– حتد من القدرة التحويلية آللية الطفرات واالنتقاء؟ بالنظر إىل
ظاهرة "املرونة الشكلية ( "phenotypic plasticityأفراد من مجهرة سكانية هلم نفس
النمط اجليين وميتلكون أمنا ظاهرية خمتلفة) وتكرار نفس التنوعات ضمن نفس النوع ،ما
مقدار االختالف يف املتعضية الذي يكون يف الواقع نتيجة للربجمة املسبقة كمقابل الطفرات
العشوائية؟ إذا كانت التنوعات املكررة هي ناتج للربجمة املسبقة ،أين تكمن املعلومات
الضرورية هلذه الربامج وكيف يعرب عنها؟ ما عدد الظواهر املعتربة حاليا كمثال على ما يسمى
العمليات الالماركية احلديثة واليت من املمكن أن تُنسب إىل القدرة املربجمة مسبقا على
التكيف واملصممة بشكل ذكي؟

تنشأ كل هذه األسئلة بشكل طبيعي من منظور نظرية التصميم ،إال أنه ليس هلا مكان يف
إطار عمل الداروينية احلديثة ،هناك العديد من األسئلة حول البنية والوظيفة وتركيب األنظمة
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احلية حبد ذاهتا ،وهناك بعض األسئلة حول فعالية آليات التطور املختلفة ،وحول ما إذا كانت
هذه اآلليات تستطيع تفسري املظاهر املختلفة للتصميم إضافة إىل ذكاء مصمم فعلي.
ماذا ميكن للطفرات واالنتقاء أن يقدما وما الذي ال ميكن هلما تقدميه؟ هل ميكن للطفرات
واالنتقاء أن ينتجا بروتينات وجينات جديدة؟ تركيب تشرحيي جديد؟ خمططات جسدية
جديدة؟ إذا مل تستطع ،هل يوجد آليات أو خصائص للحياة تفرض حدودا على التغري
البيولوجي؟ أو هل يوجد رمبا آليات مادية متتلك القوة السببية إلنتاج أشكال مبتكرة من
احلياة؟ وإن مل تتواجد ،وإذا كانت البصمات الشاملة للتصميم الذكي يف املتعضيات املعقدة
تشري إىل التصميم الفعلي ،مب يفيدنا ذلك حول ما جيب أن جنده أيضا يف األنظمة احلية
والسجالت األحفورية؟ هل يوجد رمبا أمنا تصميم أخرى معروفة من تصميم الربجميات أو
اهلندسة امليكانيكية واليت تنتظر وصفها أو اكتشافها يف األنظمة احلية أو اآلالت اجلزيئية؟
هل يوجد أمنا يف السجالت األحفورية تشري إىل النشا الذكي؟
إن كان ذلك ،هل تشري إىل أن التصميم الذكي قد لعب دورا يف إنتاج خمططات جسدية
جديدة أو ابتكارات أصغر يف الشكل؟ هل التصميم الذكي الزم لبناء أشكال جديدة من
احلياة واليت متثل مراتب تصنيفية أعلى مثل الرتب والصفوف ،والشعب؟ هل يلزم كذلك
لبناء األشكال اجلديدة اليت متثل مبراتب تصنيفية أدىن كاجلنس والنوع؟ ما هو مقدار التغري
الشكلي الذي تستطيع أن تنتجه اآلليات غري املوجهة كاالنتقاء والطفرات ،وعند أي نقطة
–إذا حدث ذلك أصال– يلزم أن يلعب التصميم الذكي دورا؟ تنتقل مثل هذه األسئلة من
إذا ما كان التصميم الذكي قد لعب دورا يف تاريخ احلياة إىل أسئلة حول كيف ومتى وكم
مرة لعب الذكاء دورا؟
إذا ما ولد التصميم الذكي أشكاال جديدة بضخ معلومات جديدة يف احمليط احليوي ،هل
نرى دليال على ذلك يف أي مكان يف التاريخ اجليولوجي؟ إذا كان ذلك ،أين وكيف ميكننا
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اكتشافه؟ إذا كان التصميم الذكي قد لعب دورا يف تاريخ احلياة بعد بدايات احلياة األوىل،
هل تصرف الفاعل املصمم بشكل تدرجيي أم متقطع؟ هل أحدث حتوال تدرجييًّا يف الشكل
من املتعضيات األبسط إىل أكثر تعقيدا؟ أم هل أحدث ذلك الذكاء حتوالت فجائية أو
ابتكارات يف الشكل البيولوجي ،وبالتايل بدأ أنسابا جديدة ومنفصلة من السالالت؟
بكلمات أخرى ،هل تاريخ احلياة أحادي الفرع التطوري أم متعدد األفرع التطورية؟ إذا كان
متعددا ،ما هو عدد السالالت أو أشجار احلياة املنفصلة اليت تواجدت خالل تاريخ احلياة،
وما الذي جيب أن يبديه كل من السجالت األحفورية والنماء اجلنيين والتشريح املقارن،
ودراسات األشجار التطورية يف هذه احلالة؟ إذا كان تاريخ احلياة متعدد السالالت ،ما هو
مدى التباين يف أشجار احلياة املختلفة؟
باملقابل ،إذا كانت آليات التطور غري املوجهة كافية لتفسري نشأة مجيع األشكال من احلياة،
فهل من املمكن أن تكون اإلشارات املنتشرة للتصميم يف األشكال األعلى من احلياة كانت
"ُحِّل مسبقا" يف
قد برجمت مسبقا عند نشأة احلياة نفسه لتظهر؟ إذا كان التصميم قد ُ
اخللية البسيطة األوىل ،ما الذي يبينه ذلك حول قدرة اخلاليا على ختزين املعلومات للتكيفات
املستقبلية؟ وكيف جيب أن يبدو هيكل وتنظيم اجلينوم بدائي النوى يف تلك احلالة؟
تنبع العديد من األسئلة السابقة من النظر يف التوقيع املعلومايت للذكاء يف احلياة ،ولكن
حجج التصميم ،كحجة مايكل بيهي حول التعقيد غري القابل لالختزال ،يقرتح أنواعا أخرى
من أسئلة البحث ،هل اآلالت اجلزيئية النوعية معقدة بشكل غري قابل لالختزال ،كما
يناقش بيهي؟ إذا كان كذلك فعال؛ هل التصميم الذكي هو السبب الوحيد املعروف إلنتاج
هذه اخلصائص يف األنظمة؟ هل تستطيع آليات "اخليار املشرتك" أو "التكيف املسبق
 " exaptationأن تشرح أصل السيا املتحركة واآلالت اجلزيئية األخرى كما جيادل
48
معارضوه يف النشرات العلمية احلديثة؟
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يف الواقع؛ فإن اجلدال حول حجة بيهي عن التعقيدات غري القابلة لالختزال قد حفز بالفعل
مساعي جديدة يف البحث التجرييب وولّد عددا من األسئلة البحثية اجلديدة ،إن جدال هذا
الكتاب ،املبين على اخلصائص املعلوماتية للحياة ،يطرح العديد من النقاشات األخرى،
والعديد من مساعي البحث هذه متطرفة من وجهة نظر الداروينية احلديثة ،وبعض العلماء
قد ال يرغبون يف اعتبارها ،مع ذلك ،فإهنم ال ميكن أن جيادلوا بأن العلماء الذين يرغبون
بذلك لن يكون لديهم شيء ليفعلوه ،ولن يستطيعوا اجلدال بأن علوم اجلينوم احلديثة قد
أضعفت قضية التصميم الذكي املطروحة يف هذا الكتاب.
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جيادل بعض منتقدي التصميم الذكي بأنه ال ميكن اختبار النظرية ،ألهنا ال تقدم أي توقعات
مستقبلية ،وينجم هذا االنتقاد عن سوء فهم أساسي لكيفية اختبار النظريات العلمية
التارخيية ،واليت خُتترب مبقارنة القوة التفسيية للفرضيات املتنافسة مع احلقائق املعروفة ،ميكن
اختبار نظرية التصميم الذكي كغيها من النظريات املتعلقة بأسباب أحداث املاضي ،وقد
اختخربت بالفعل هبذه الطريقة ،باإلضافة لذلك هناك نتائج توقعية لنظرية التصميم الذكي
أيضا ،فالنظرية تطرح ادعاءات عن سبب ظهور احلياة ،وبالتايل فهي تستلزم مقتضيات ملا
ً
ينبغي أن تبدو عليه احلياة ،إضافةً لذلك يؤدي اإلطار التفسيي يف نظرية التصميم الذكي
إىل أسئلة حبثية جديدة ،يشي بعضها إىل توقعات حمددة ميكن اختبارها باملشاهدات أو
بالتجارب املبخربية
قد تساعد بعض هذه التوقعات يف احلكم بني األطروحات اليت تعتمد التصميم الذكي
واألطروحات اليت تعتمد اآلليات املادية كتفسي خلصائص احلياة املبختلفة ،أو لألحداث يف
تاريخ احلياة ،وميكن لبعض التوقعات األخرى أن تساعد يف التمييز بني األفكار املتنافسة
مثًل بني فرضيات تصميم ذكي تؤكد
عن كيفية تأثر تاريخ احلياة بالتصميم الذكي ،كالتمييز ً

منقطعا يف تاريخ احلياة ،وبناء
منفصًل أو
فعًل ذكيًّا
ً
السلف املشرتك العام ،وفرضيات ترى ً
ً
على كيفية رؤية العلماء للدور الذي يؤديه التصميم الذكي يف تاريخ احلياة ،ميكن أن يصيغوا
اعا خمتلفة من فرضيات التصميم ،تستلزم كل منها توقعات خمتلفة قابلة لًلختبار
أنو ً
تعمل بعض التوقعات (تلك اليت تفرق بني القدرة التفسيية لألسباب الذكية واآلليات
ظرا ألن فرضيات
املادية) بالضرورة كاختبارات للفعالية السببية آلليات التغي التطوري ،فن ً
التصميم تصاغ غالبًا كادعاءات قوية بأن الذكاء هو أفضل التفسيات السببية لظاهرة حمددة،
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فإن هذه الفرضيات تقتضي ادعاءات مقابلة بقصور اآلليات املادية املنافسة ،ولكن هذه
أيضا توقعات ،فاالدعاء بأن التصميم الذكي يقدم أفضل التفسيات
االدعاءات تقتضي ً
حتما إىل االدعاء بأن الفرضيات السببية
خلصائص معلوماتية معينة يف الكائنات يؤدي ً
األخرى املنافسة لن تفسر القدرة على إنتاج هذه اآلثار ،وقد عجزت حىت هذه اللحظة

فعًل ،وباملثل فإن االدعاء بأن التصميم الذكي يشكل أفضل التفسيات لآلالت اجلزيئية
ً
توقعا حول قصور األسباب املادية
املتكاملة أو "املعقدة ً
تعقيدا غي قابل لًلختزال" يقتضي ً
األخرى املنافسة عن تفسي هذه األنظمة

باإلضافة لتوقعات التصميم الذكي املتعلقة مبا ستبينه األدلة املستقبلية حول القوة السببية ملبختلف
العمليات ،فإنه يضع توقعات حول ما قد جنده يف األنظمة احلية عند فحصها ،إذ أن لدينا
معرفة واسعة مبنية على اخلربة عن أنواع التدابي والنظم اليت ُترتعها العقول املصممة حلل خمتلف
املشاكل الوظيفية ،كما نعلم الكثي عن أنواع الظواهر اليت تنتجها األسباب الطبيعية املبختلفة،
وهلذا السبب فإن نظرية التصميم الذكي تطرح توقعات حول أنواع اخلصائص اليت قد جندها يف
األنظمة احلية يف حال كانت هذه األنظمة مصممة بذكاء حقيق ًة
هناك أمناط أخرى من التوقعات تنتج عند تناول إمكانية أن يكون الذكاء قد أثر أو وجه
أو قاد تاريخ احلياة ،إما تدرجييًّا ،أو بشكل مفاجئ ،تنتج فرضيات التصميم الذكي املبختلفة

مثًل السجل األحفوري أو دراسات السًلالت التطورية ،وبناء
توقعات خمتلفة عما سيبينه ً
على رؤية نظريات التصميم الذكي لتأثي الذكاء املصمم على تاريخ احلياة عرب الزمن ،وبناءً
مثًل)؛ فقد تخقدم فرضيات
على ماهية الصفات األخرى اليت ينسبوهنا هلذا الذكاء (كاخليية ً
التصميم ادعاءات حمددة عن أسباب ما يخعرف بـ"الًلغائية  "dysteleologyأو التصميم
أيضا
السيئ ،وتقتضي هذه االدعاءات توقعات جتريبية حمددة ً
وهكذا ميكن أن تولد فرضيات التصميم الذكي عدة أنواع متمايزة من التوقعات :توقعات
326

عن القوى السببية آلليات حمددة أو عدم وجودها؛ وتوقعات عن بنية األنظمة احلية وتنظيمها
ومنطقها الوظيفي؛ وتوقعات عما سيظهره الدليل عن تاريخ احلياة؛ وتوقعات عن أسباب
التصميم السيئ املزعوم ،هناك ما يقارب دستة من التوقعات املبنية على التصميم الذكي،
وميثل كل منها أحد هذه األنواع أو أكثر ،ولقد بدأت باثنني من التوقعات املتعلقة مباشرًة
باختبار احلجج الرئيسية املطروحة يف هذا الكتاب

تقدم نظرية التصميم الذكي توقعات عما ستكشفه األدلة عن القوى السببية ملبختلف اآلليات
املادية ،وطب ًقا للفرضية املقدمة يف هذا الكتاب ،فإن التصميم الذكي ُّ
يعد التفسي األفضل

لنشأة املعلومات الضرورية إلنتاج احلياة األوىل ،ولدعم هذا االدعاء بينت غياب أي عملية
أو كيان كيميائي أو فيزيائي صرف لديه القوى السببية إلنتاج املعلومات النوعية املعقدة؛
حيث تشي كلمة "معقدة" إىل كمية معينة من املعلومات (قرابة  055بت أو أكثر) وإىل
مقلوب قياس االحتمالية (حدود االحتمالية الكونية لدميبسكي)
وخصوصا التوقع بعدم إمكانية جتمع تلك الكميات
يتبع هذا االدعاء توقعات واضحة،
ً
الكبية من املعلومات اجلديدة النوعية وظيفيًّا (اليت تزيد عن  055بت) نتيجةً للعمليات
الطبيعية العشوائية أو غي املوجهة ،ولن تخكتشف أي عملية تبدأ من سًلئف فيزيائية
قر نظرييت
وكيميائية صرفة ميكنها إنتاج ما يزيد عن  055بت من معلومات نوعية جديدة ،تخ ُّ

بإمكانية ظهور كميات صغية من معلومات نوعية أحيانًا بعمليات عشوائية ،لكن كمية
املعلومات اليت ميكن إنتاجها حمدودة باملوارد االحتمالية يف الكون ،وميكن دحض هذا التوقع
باكتشاف عملية فيزيائية أو كيميائية غي موجهة ميكنها إنتاج أكثر من  055بت من
معلومات نوعية وظيفيًّا
حتديدا ،إذ تتنبأ نظرية التصميم الذكي املقدمة هنا
يستلزم هذا التوقع العام توقعات أكثر ً
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استنادا إىل االعتبارات اليت نوقشت آن ًفاَّ ،
بأن اخلوارزميات اجلينية اليت حتاكي قدرة
مثًل،
ً
ً
العمليات التطورية غي املوجهة ،لن تنتج أكثر من  055بت من املعلومات النوعية املعقدة
(معلومات مل يوفرها مربمج اخلوارزمية) ،إال إذا َّزودها مربمج ذكي بـ "معلومات نشطة"،
أيضا بأن الفحص الدقيق لربامج تنتج معلومات نوعية معقدة مبتكرة سيكشف
كما تتنبأ ً
إما:

أ) أهنا معلومات أدخلها مربجمون ،مما يفسر اخللق املزعوم ملعلومات نوعية معقدة تتجاوز ما
ميكن توقعه بالنظر إىل املوارد االحتمالية املتوافرة ،أو ب) أن احملاكاة احلاسوبية تفتقر للواقعية
مؤخرا أوراقًا حمكمة
احليوية ،أو ج) كًلمها ،وقد أصدر ويليام دميبسكي وروبرت ماركس ً
1
فيها حساب معلومايت للبخوارزميات اجلينية أكدت هذه التوقعات يف دراسة حاالت حمددة
منوذجيًّا ،ميكن أن تفتقر اخلوارزميات للواقعية بسبب )1 :تزويد الربنامج بتسلسل
بدال
مستهدف ،أو  )2برجمة احلاسوب على االنتقاء بناءً على القرب من الوظيفة املستقبلية ً

من الوظيفة الفعلية أو  )3انتقاء تغيات ال حتاكي خطوات التغي الوظيفي الرتاكمي الذي
حيدث يف واقع احلياة ،إذ البد أن تعكس هذه التغيات التطورية الرتاكمية الندرة الشديدة
للتسلسًلت الوظيفية من األسس النكليوتيدية أو احلموض األمينية يف فضاء تلك
التسلسًلت (راجع الفصل )13
تقتضي نظرية التصميم الذكي املقدمة يف هذا الكتاب توقعات معينة حول البحث العلمي
مثًل َّ
بأن االستقصاءات اليت جتري حول خواص األنزميات
أيضا ،إذ تتنبأ ً
يف عامل الرنا ً

عددا من الوظائف األنزميية غي كاف
الريبوزية (أنزميات حمفزة مصنوعة من  )RNAستخظهر ً
للحفاظ على خلية بدائية ،أو حىت لدعم نظام بديل مستند على  RNAالصطناع
الربوتينات ،مبا يخظهر أنَّه ال ميكن أن يكون الرنا قد َّأدى الوظيفة األنزميية الضرورية للربوتينات
املعاصرة باإلضافة لوظيفة يف ُتزين املعلومات وفق تصور عامل الرنا
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أيضا َّ
أن جتارب هندسة األنزميات
كما تتنبأ نظرية التصميم الذكي املناقشة يف هذا الكتاب ً
(خصوصا التجارب اليت يظهر َّأهنا حتسن فعالية الريبليكاز
الريبوزية اليت يخدعى بأهنا "ناجحة"
ً
للريبوزومات ،أي تضاعفها الذايت) ستتطلب نوعية تسلسل كبية يف أسس الرنا يف أي أنزمي
ريبوزي وظيفي ،وعند الفحص ستخـفسر املعلومات النشطة اليت قدمها مهندسو األنزميات
(خصوصا الكمية اليت تفوق ما ميكن توقع
الريبوزية القسط األكرب من نوعية هذا التسلسل
ً
استنادا إىل املواردة االحتمالية املتوافرة)
ظهوره تلقائيًّا،
ً

أيضا توقعات عن البنية والتنظيم واملنطق الوظيفي يف األنظمة احلية،
يقدم التصميم الذكي ً

وقد نشر عامل الوراثة البكتيية جيمس شابيو (وهو ليس من أنصار التصميم الذكي) من
جامعة شيكاغو عام  2550ورقةً وصف فيها آلية تنظيمية يف اخللية تدعى نظام مشغل
الك  2،lac operonو َّبني َّ
أن وظائف النظام تعمل طب ًقا لدالة أو منطق وظيفي ميكن
متثيله بسهولة ودقة كبخوارزمية تتضمن سلسلة من أوامر "إذا كان/فإن []if/then؛ وحيث
إ َّن اخلوارزميات واملنطق اخلوارزمي –حسب خربتنا– هي نتاج عامل ذكي ،فيمكن أن تتوقع
نظرية التصميم الذكي وجود مثل هذا املنطق بوضوح يف عملية التنظيم اخللوي وأنظمة
كثيا من أنظمة التحكم والتنظيم األخرى اليت سيتم
التحكم ،كما َّأهنا تتوقع بذلك ً
أيضا أن ً
اكتشافها وتوضيحها يف اخللية ستبدي منط ًقا ميكن التعبي عنه بشكل خوارزميات

أيضا منطق التصميم
استبخدم عامل األحياء اجلزيئية جوناثان ويلز ً Jonathan Wells
لإلشارة إىل إمكانية وجود آلة جزيئية مل تكن مكتشفة مسب ًقا ضمن اخللية ،ففي أثناء
مهتما باحتمال أن متارس عضية يف اخللية تدعى
البحث عن أسباب السرطان أصبح ويلز ً
هاما يف هذا املرض
دورا ًّ
اجلسيم املركزي ً
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يتوضع اجلسيم املركزي يف اخلًليا احليوانية قرب النواة ،ويعمل كبؤرة لألخنيبيات اليت تعطي
اخللية شكلها ،وتقدم مسارات تتحرك عربها الربوتينات من النواة إىل مواقعها املناسبة يف
اخللية ،تقوم اجلسيمات املركزية بدور يف عملية االنقسام اخللوي ،ولذا اقرتح بعض الباحثني
يف جمال السرطان (بعدما الحظوا َّ
أن اخلًليا السرطانية حتوي عادة صبغيات متضررة أو
شاذة أو إضافية) َّ
أن عيوب اجلسيم املركزي رمبا تكون املرحلة األوىل يف السرطان
خيتلف الكثي من الباحثني يف السرطان يف ذلك ،ويعتقدون –بتأثرهم بالداروينية اجلديدة–
َّ
أن السرطان ناتج عن طفرات يف الدنا ،أما ويلز املشكك يف الداروينية اجلديدة فقد شك
يف هذا األمر ،واعترب نظرية اجلسيم املركزي ممكنة ،وبدراسته لألدبيات العلمية املتعلقة
بالسرطان استنتج عدم وجود منط ثابت للطفرات يف السرطان ،وبدراسته للجسيمات املركزية
أصبح شغوفًا أكثر بإمكانية قيامها بدور مهم يف السرطان
تعتمد اخلًليا احليوانية يف انقسامها على جهاز داخل اخللية يدعى "املغزل ،"spindle
شبيها إىل حد ما بربميل مكون من حشوات حديدية ممتدة بني قطيب مغناطيس،
الذي يبدو ً
كذلك لدى املغزل جسيم مركزي يف كل قطب من قطبيه ،وتقبع الصبغيات املتضاعفة للتو
ضمنها ،وقبل انقسام اخللية تساعد "قوى الطرد القطبية" على حتريك الصبغيات إىل منتصف
جيدا ،مث ترتفع مستويات الكالسيوم داخل اخللية فجأة ،فتنقسم
املغزل؛ حيث تصطف ً
الصبغيات إىل جمموعتني متساويتني ،وتنتقل إىل قطيب املغزل (اجلسيمات املركزية)

حول ويلز انتباهه إىل اجلسيمات املركزية لشكه َّ
بأهنا تنتج قوة الطرد القطبية ،إذ حيوي كل
جسيم مركزي يف اخلًليا احليوانية على "مريكزين" ،ومها بنيتان أسطوانيتان بطول نصف جزء
من مليون جزء من املرت فقط ،ويبدو كل واحد منها كتوربني صغي جدًّا بتسعة أنصال مائلة،
وبكون ويلز من مناصري التصميم الذكي وناقد للتطور غي املوجه ،فقد افرتض مؤقتًا َّ
بأن
هذه البىن مصممة يف احلقيقية لتكون توربينات ،وبذلك استبخدم ويلز اهلندسة العكسية
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أيضا
لتوقع امليزات األخرى للمريكزات وعملها يف اخلًليا الطبيعية والسرطانية ً
أوال؛ من التلميحات املذكورة يف دراسات أخرى عن املريكزات باإلضافة إىل االعتبارات
ً
اهلندسية ،اقرتح ويلز َّ
أن كل مريكز حيوي برغي أرمخيدس (مضبخة حلزونية تسحب السائل
إىل أحد هناييت التوربني وُترجه عرب األنصال) ،مث افرتض ثانيًّا بأنَّه ميكن جلزيئات الداينني
 dyneinاحملركة داخل املريكز أن تزوده بالقوة الًلزمة لتدوير املضبخة احللزونية ،مث خلخص
ثالثًا –من االعتبارات اهلندسية– إىل أ َّن مثل هذا الرتتيب يعمل مثل جهاز الدوامة املبخربي،
وهو أداة شائعة تنتج تذبذبًا لتدوير حمتويات أنبوب االختبار

بقيامه ببعض احلسابات الرياضية استنتج أنَّه ميكن للمريكزات الدوران عشرات آالف املرات
يف الثانية الواحدة ،وميكن أن ينتج زوج املريكزات يف هناييت املغزل قوة طرد قطبية حترك
الصبغيات إىل املنتصف قبل انقسام اخللية ،ويقوم ارتفاع الكالسيوم داخل اخللية ،والذي
يرتافق مع انفصال الصبغيات ،بإيقاف حمركات الداينني ،وبذلك يوقف قوة الطرد القطبية،
بعيدا بالوقت نفسه،
يسمح هذا األمر بتحرك الصبغيات باجتاه األقطاب دون أن تخدفع ً
لكن مل تقف توربينات املريكزات ،فقد خُتضع قوة الطرد القطبية املستمرة الصبغيات إىل
ضغط غي معتاد قد يؤدي إىل الضرر الذي يظن بعض الباحثني أنَّه هو اخلطوة األوىل يف
حدوث السرطان ،وحقيقة وجود ارتباط بني نقص الكالسيوم والسرطان تتفق مع هذه
الفرضية
خيترب ويلز فرضيته حاليًا بالتجارب ،وإذا ثبتت ،فقد تساعد يف منع اإلصابة بالسرطان
أيضا كيف ميكن أن يقود مفهوم التصميم الذكي
أيضا ،ويظهر عمله ً
وبالتشبخيص املبكر له ً
إىل فرضيات جديدة وتوقعات قابلة لًلختبار وميادين جديدة للبحث العلمي ،لن تؤكد
أيضا) التصميم الذكي أو الداروينية اجلديدة؛ حيث ال تعتمد
نتائج عمله مباشرًة (ولن تنفي ً
حقيقة أي من النظريتني على أن بنية ما على شكل توربني أم ال ،لكنَّها تشرح كيف ميكن
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ملنظور التصميم الذكي إنتاج فرضيات جديدة قابلة لًلختبار ،وتوقعات عن بنية ووظيفة
اخللية (باإلضافة إىل أسباب خلل الوظائف اخللوية عندما حتصل)
ذكر ويلز نفسه َّ
أن العلماء الذين ينطلقون من إطار الداروينية كان مبقدورهم صياغة فرضيات
أيضا َّ
بأن االفرتاضات األساسية للداروينية (عن دور الطفرات يف الدنا)
مماثلة ،إال أنه ذكر ً
جعلتهم يعزفون عن ذلك ،وباملقابل فإن اقتناع ويلز بالتصميم الذكي جعله يشك َّ
بأن
مظاهر التصميم هي يف احلقيقة دليل على تصميم حقيقي ،مما قاده إىل الشك بوجود آلة
جزيئية يف املريكز ،كما قاده الستبخدام اهلندسة العكسية لتطوير فرضية قابلة لًلختبار عن
"بدال من النظر
بنيتها ووظيفتها ،وكما وضح يف ملبخص ملقال علمي عن فرضيتهً :
للمريكزات بنظارات االختزالية اجلزيئية والداروينية اجلديدة ،تدعي هذه الفرضية َّ
بأن
املريكزات مصممة بشكل شامل لتكون توربينات ماذا لو كانت املريكزات بالفعل
بدال من النظرة
توربينات صغية جدًّا؟ ميكن ُتيل ذلك بسهولة أكرب عند تبين النظرة مشولية ً
بىن مصممة وليس منتجات ثانوية بالصدفة للتطور
االختزالية ،وعند اعتبار املريكزات ً
3
الدارويين اجلديد"

أيضا توقعات حول تاريخ احلياة ،فأنصار التصميم
تنتج خمتلف فرضيات التصميم الذكي ً
الذين يعتقدون ب َّ
أن املعلومات الضرورية إلنتاج أشكال جديدة من احلياة كانت حمملة مسب ًقا

يف اخللية األوىل ،ميكنهم التوقع بأن اخلًليا بدائيات النوى ستظهر قدرة على محل كميات
من املعلومات اجلينية (معلومات تفوق حاجات هذه اخلًليا) أو باحتفاظ هذه اخلًليا بآثار
من ذلك
يف حني أن أنصار التصميم الذكي الذين يرون َّ
أن املعلومات الضرورية إلنتاج أشكال
جديدة من احلياة كانت حمملة مسب ًقا يف الظروف البدئية للكون والضبط الدقيق لقوانني
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الفيزياء وليس يف اخللية األوىل ،فرمبا يتوقعون َّ
ميوال
بأن القوانني الفيزيائية والكيميائية حتمل ً
للتنظيم الذايت ُتدم البيولوجيا ،ومبا أن الفرضيتني تخفضًلن وجهة النظر أحادية الفرع احليوي
لتاريخ احلياة ،فهم يتوقعون –مثل أتباع الداروينية اجلديدة– صمود األدلة التقليدية اليت
تدعم فكرة السلف العام املشرتك (من علوم اجلغرافيا احليوية واحلفريات واألجنة والتشريح
املقارن واجلينوم) أمام التحديات ،بل تنتج هذه النظريات جمموعة كبية من التوقعات احملددة
حول ما سيدعمه الدليل املستقبلي يف كل فرع من هذه اجملاالت الفرعية من علم األحياء،
طبعا بأسباب كافية لتفضيل فرضية التصميم اليت تفرتض التحميل
ال تزودنا هذه التوقعات ً
املسبق باملعلومات ،على التفسي املادي لنشأة احلياة األوىل ،لكننا أثبتنا نظرية التصميم
الذكي باألدلة والتوقعات اليت عرضناها ساب ًقا ،أما هذه التوقعات فتساعد يف حتديد جدارة
فرضيات التصميم املسبق مقابل فرضيات التصميم املتقطع

أما أنصار التصميم الذين يتصورون ذكاء مصمم يعمل بشكل متقطع يف فرتات خمتلفة من
بدال من
الزمن اجليولوجي ،فإهنم مييلون باملقابل إىل تفضيل نظرة تعدد الفروع احليوية ً
أحاديتها يف تاريخ احلياة ،وهكذا يتوقعون بظهور أمناط خمتلفة من األدلة –يف هذه اجملاالت
الثانوية نفسها– تتناقض مع النظرة األحادية التقليدية وتدعم تفسيهم لتاريخ احلياة
إن منظري التصميم الذكي الذين يتوقعون هندسة متعددة الفروع احليوية يف تاريخ احلياة
وليست أحادية غالبًا يفعلون ذلك بسبب التكامل الوظيفي واالعتماد املتبادل بني أجزاء
األنظمة احلية ،وبسبب فهمهم لكيفية تقييد مثل هذه األنظمة املتكاملة وظيفيًّا حلدوث
تغيات يف الشكل احليوي؛ حيث ينص مبدأ القيود يف اهلندسة بأنَّه كلما زاد تكامل النظام
كثيا من
وظيفيًّا زادت صعوبة اختًلل أي جزء من النظام دون تدمي النظام بأكمله ،وألن ً
منظري التصميم الذكي يعتقدون َّ
بأن الكائنات احلية مصممة كأنظمة متكاملة وظيفيًّا حتوي
الكثي من األجزاء واألنظمة الفرعية ،فهم يعتقدون بصعوبة إحداث تعديل مهم يف هذه
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خصوصا عندما تشمل مثل هذه التعديًلت سلسلة من الطفرات
األنظمة دون تدميها،
ً
العمياء "حبثًا عن" وظيفة أرقى ،وهكذا يتنبأ هؤالء املنظرون بوجوب وجود حدود مهمة
قابلة لًلكتشاف لكمية التغيي الذي ميكن أن تتحمله الكائنات احلية املتنوعة ،وأنَّه جيب
مهما مع تقدم الزمن يف السجل األحفوري
أن تبدي املبخططات اجلسدية األساسية ثباتًا ً
منفصًل باكتشاف منط يف الدليل يظهر
متقطعا
فعًل ذكيًّا
ً
تتنبأ فرضيات التصميم اليت تتبىن ً
ً

زيادات متقطعة أو "كمومية" يف الشكل احليوي واملعلومات احليوية على مراحل يف تاريخ
احلياة ،وقد يتوقع أنصار هذا النوع من فرضية التصميم رؤية منط ظهور مفاجئ ألشكال
4
حيوية رئيسية وكذلك ثباهتا الشكلي
ومبا َّ
أن الفاعلني املصممني غي مقيدين يف إنتاج إبداعات تقنية ألي بنية بدءًا من مكونات
أولية أبسط أو يف احملافظة على وظيفة هذه املكونات األولية األبسط خًلل سلسلة من
أيضا بنمط ظهور "من األعلى لألسفل "top–down؛
اخلطوات الوسيطة ،فقد خميكن التنبؤ ً

حيث تظهر االختًلفات الشكلية واسعة النطاق فجأة (أي "التباين" بني املبخططات
مستوى أدىن من الكائنات
اجلسدية املنفصلة املتعددة) قبل ظهور االختًلفات الشكلية يف
ً
(أي يف تصنيفات النوع واجلنس) ،تتوقع الفرضيتان ،الداروينية اجلديدة والتصميم املعتمد
على التحميل املسبق ،النمط املعاكس ،وهو النمط التصاعدي "أسفل إىل أعلى" الذي
أجناسا عن بعضها) لتؤدي إىل
ترتاكم فيه اختًلفات صغية يف الشكل بداية (مميزًة أنو ً
اعا و ً
اختًلفات واسعة النطاق يف الشكل متيز وحدات التصنيف األعلى مثل الشعب واألصناف
عما ستظهره التحاليل األشجار التطورية
نوعا فرضية التصميم َّ
ُتتلف التوقعات اليت يقدمها ً
(التطور السًليل) ،ويتنبأ أنصار التصميم الذين يقبلون السلف املشرتك (مثل أتباع الداروينية
َّ
بىن وجزيئات خمتلفة يف نوعني من الكائنات
اجلديدة) بأن حتاليل التطور السًليل املنجز على ً
جيب أن تؤدي إىل أشجار حياة متناسقة تشي إىل درجات متشاهبة من االختًلف واالرتباط
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للمقارنة،
والتباعد عن السلف املشرتك بغض النظر عن أي اجلزيئات أو البىن التشرحيية ُتضع خ
وطب ًقا لنظرية السلف املشرتك؛ حيث تتطور كل اجلزيئات واألنظمة الفرعية ألي كائن من
السلف املشرتك نفسه؛ فيجب أن تتوافق أشجار التطور السًليل الناجتة عن اختبار بىن
للمقارنة
وجزيئات خمتلفة من نوعني ،بغض النظر عن أي اجلزيئات أو البىن التشرحيية ُتضع خ
وللسبب نفسه يتنبأ أنصار التصميم الذين يؤكدون تعدد فروع احلياة (وما يتبع ذلك من
تأكيد وجود أمناط أو دفقات من التصميم متقطعة أكثر) َّ
أن حتاليل التطور السًليل ستقود
غالبًا ألشجار حياة متعارضة؛ وذلك نتيجة اختًلف قياسات التباين والعًلقة والفرق
باختًلف اجلزيئات والبىن التشرحيية اليت ُتضع للمقارنة يف نفس النوعني ،ولكنهم يتوقعون
هذا لسبب آخر؛ حيث يرى كثي منهم َّ
أن التشاهبات يف اجلزيئات احليوية الوظيفية الضبخمة
والبىن التشرحيية نامجة عن االعتبارات الوظيفية أو اهلندسية املشرتكة وليس نتيجةً وجود سلف
مشرتك؛ وحيث إ َّن الفاعلني األذكياء لديهم احلرية يف دمج أجزاء الوحدات الوظيفية
واألنظمة الفرعية بطرق فريدة وف ًقا ملصادر معلوماتية متنوعة ،فيجب أن نتوقع إنتاج حتاليل
التطور السًليل –لألنظمة املتنوعة واجلزيئات–بعض أشجار احلياة املتضاربة
من الواضح وجود كثي من الفرضيات املمكنة عن كيفية قيام التصميم بدوره يف تاريخ احلياة،
وحيث إ َّن لكل من هذه الفرضيات عواقب جتريبية خمتلفة فيمكن أن تولد فرضيات التصميم
توقعات خمتلفة ومتنافسة حول ما ستظهره أنواع األدلة املبختلفة ،وال غرابة يف ذلك ،فلطاملا
اعرتف فًلسفة العلم بأنَّه ميكن أن تولد الفرضيات توقعات عندما تخدمج مع ما يسمى
بالفرضيات املساعدة (ادعاءات أو افرتاضات أخرى حول العامل) ،وال خيتلف يف هذا أنصار
التصميم عن أنصار باقي النظريات العلمية ،فقد يدمج بعضهم فرضية التصميم مع فرضية
أحادية الفرع احليوي يف تاريخ احلياة؛ وقد يدجمها بعضهم مع نظرة تعدد الفروع احليوية أو
مع ادعاءات أخرى عن العامل ،أو عن احلياة (مثل مبدأ قيود اهلندسة) لتوليد توقعات خمتلفة
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لكنَّها بالوقت نفسه حمددة وقابلة لًلختبار ،وال تخظهر هذه التوقعات املبختلفة تناقض
التصميم الذكي ،فهي ال تقوم إال باختبار وتقييم امليزات النسبية لفرضيات التصميم املتنافسة
املمكنة

عموما على تصميم البىن احليوية املعقدة ألسباب وظيفية،
تؤكد نظرية التصميم الذكي ً
وهكذا تتنبأ َّ
تصميما سيئًا" إما ستخظهر
بأن دراسة البىن "الًلغائية" املفرتضة أو "املصممة
ً
دليًل على التطور املنكس
أ) أسبابًا وظيفية لسمات التصميم فيها ،أو ب) ً

 ،degenerativeأي دليل على تدرك التصميم األصلي الرشيد واملفيد ،ناقش أتباع
مثًل َّ
بأن توزيع اخلطوط اخللفية لشبكية العني عند الفقاريات يخظهر
الداروينية اجلديدة ً
تصميما سيئًا ،وهو تصميم ال يليق مبصمم ذكي ،وحتدى منظرو
متاما أو
تصميما غي ٍّ
مثايل ً
ً
ً
التصميم ذلك وتوقعوا بأن الدراسات التشرحيية الًلحقة على شبكية الفقاريات ستظهر
أسبابًا وظيفية لتصميمها الذي خيالف احلدس ،وقد حدد عاملا األحياء جورج أيوب
عددا من األسباب الوظيفية
 George Ayoubومايكل دنتون ً Michael Denton
مثًل َّ
أن شبكية الفقاريات
لتصميم شبكية العني الفقارية تؤكد هذا التوقع 0،فقد أظهر أيوب ً
ممتازا ملا يدعوه املهندسون باملثالية املقيدة؛ حيث يتم موازنة عدة أهداف تصميمية
تعترب ً
مثاال ً
ائعا إلجناز تصميم عام مثايل
متنافسة توازنًا ر ً
أيضا َّ
بأن حاالت التصميم "السيئ" املوجودة يف الطبيعة قد
تتنبأ نظرية التصميم الذكي ً
أساسا ،وقد أشار نقاد التصميم إىل
تكون
ً
أشكاال متنكسة من التصاميم املفيدة أو األنيقة ً
وجود كائنات حية مثل البكتييا املفوعة (املسببة للمرض) واليت تدحض فرضية التصميم
الذكي ،جمادلني ب َّ
أن املصمم الذكي الرحيم مل يكن ليصنع مثل هذه الكائنات ،لكن يتنبأ
بعض منظري التصميم (املتمسكني منهم َّ
بأن املصمم ذكي وخي) بأنه ستظهر يف املستقبل
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دراسات جينية تثبت َّ
أن أنظمة البكتييا املفوعة ما هي إال أنظمة متنكسة نتجت عن
6
خسارة معلومات جينية أصلية
وقد تنبأ عامل األحياء الدقيقة سكوت مينيش  Scott Minnichمن جامعة إيداهو ،وهو
أحد مناصري التصميم الذكيَّ ،
أن القدرة املفوعة يف بكتييا اليـ ْرسنيَّةخ الطَّاعونيَّة Yersinia
 pestisاملسببة للطاعون األسود يف أوروبا الوسطى قد نتجت عن طفرات وراثية أوقفتها
عن صنع جزيئات وبىن يتعرف جهاز املناعة البشري عليها من خًلهلا ،وهو يقوم حاليًا
باختبارات جتريبية على فرضيته ،وقد َّبني مع فريقه إىل اآلن َّ
أن القدرة املفوعة احملدودة عند
السليَّةخ الكاذبة ( Yersinia pseudotuberculosisبكتييا مسببة اللتهاب
اليـ ْرسنيَّةخ ُّ
اجلهاز اهلضمي) نتجت من تنكس بالطفرات للجينات املنتجة للفًلجيلني (بروتني يتعرف
عليه اجلهاز املناعي البشري يف حمركات السياط يف البكتييا)
السليَّةخ الكاذبة بإعادة القدرة جليناهتا على إنتاج
كما وجدوا أنَّه ميكن إنقاص فوعة اليـ ْرسنيَّةخ ُّ
الفًلجيلني  7هذا باإلضافة للكم املتنامي من البيانات اليت تؤكد أن القدرة املفوعة للبكتييا
عموما تنتج عن فقد املعلومات الوراثية مبا يؤكد مبدئيًّا توقع التصميم الذكي عن سبب
ً
8
الفوعة البكتيية

تربط نظريات التصميم الذكي أحيانًا اعتبارات الكفاية السببية بالتوقعات عما سنجده يف
اخللية أو اجلينوم ،حيث ُتترب هذه التوقعات هل األسباب الذكية أم اآلليات املادية املنافسة
هي سبب نشأة بعض األنظمة ،وذلك من خًلل توضيح مدى اختًلف أسلوبيهما
السببيني ،ومن مثَّ بيان كيف سينتج كل أسلوب منهما مسات خمتلفة يف جزء ما من النظام
احلي
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توضح مناقشتنا السابقة حول الدنا غي املرمز للربوتني هذا األمر ،فألن الداروينية اجلديدة
تؤكد ظهور املعلومات احليوية نتيجة لعملية غي موجهة من التجربة واخلطأ ،فهي تتوقع وجود
مناطق واسعة من الدنا غي الوظيفي يف اجلينوم ،بينما يرى أنصار التصميم الذكي العكس
متا ًما ،و َّ
أساسا نتيجة ذكاء هادف ،ويتوقعون قيام الدنا غي
أن تسلسًلت الدنا ظهرت ً
املرمز للربوتني بوظائف حيوية مهمة ،وهكذا جيزم التصميم الذكي وجتزم الداروينية اجلديدة
بوجود أسباب متنافسة لنشأة املعلومات احليوية ،ولكل واحد منهما نتائج خمتلفة فيما
سيجده العلماء يف اجلينوم

هناك مثال آخر عن هذا النوع من التوقعات يف اجلدل حول نشأة اآلالت اجلزيئية املعقدة
غي القابلة لًلختزال؛ حيث جيادل مايكل بيهي يف كتابه صندوق داروين األسود َّ
كثيا
أن ً

دليًل قويًّا على التصميم الذكي،
من الدارات واآلالت املصغرة املكتشفة يف اخللية تقدم ً
ويتضمن اجلزء احلاسم يف حجة بيهي حماولته إظهار عجز اآلالت املصغرة (كمحرك السياط
يف البكتييا الذي ذاع صيته اآلن) عن التطور تدرجييًّا من مركبات أولية أبسط ،ومن وجهة
نظر بيهي فإن التآثر املتسق بني األجزاء املتعددة من حمرك السياط قد نتج من فكرة يف عقل
املصمم الذكي ،وليس من عملية تطورية تدرجيية عرب سلسلة من األسًلف املادية األبسط
من ناحية أخرى ،اقرتح نقاد بيهي (مثل كينيث ميلر ،اختصاصي البيولوجيا من جامعة
براون) َّ
تمًل له من جتميع
ظهورا حم ً
أن حمرك السياط قد يظهر بطريق سببية خمتلفة ،واقرتحوا ً

أجزائه الوظيفية من أنظمة أخرى أبسط ،أو من أنظمة فرعية منه ،وأشاروا إىل حمقنة جزيئية
صغية جدًّا تدعى النظام اإلفرازي من النوع الثالث ( ،)T3SSوذكروا َّ
أن هذا النظام يعمل
عاد ًة كجزء من حمرك السياط ،لكنَّه يوجد أحيانًا يف جراثيم ال متلك أجزاءً أخرى من حمرك
السياط؛ وحيث إ َّن النظام اإلفرازي من النوع  3مصنوع من  15بروتينات هلا نظائر قريبة
يف حمرك السياط ذي الربوتينات الثًلثني ،وحيث إ َّن هذه املضبخة الصغية تؤدي وظيفة
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معينة ،يلمح ميلر َّ
بأن حمرك السياط رمبا نشأ عن هذه املضبخة األصغر
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مقتنعا َّ
بأن حمرك السياط هو النظام األصلي ،وقد اقرتح منظرون
على أية حال بقي بيهي ً
دفاعا عن بيهي َّ
أن ظهور النظام اإلفرازي من النوع الثالث مبعزل
آخرون للتصميم الذكي ً
عن األجزاء األخرى حملرك السياط حدث نتيجة للتطور املتنكس ،أي نتيجة خلسارة
معلومات جينية ضرورية إلنتاج األجزاء األخرى من احملرك

وهكذا تقتضي وجهتا النظر هاتان عن  T3SSاختًلفًا يف العمر النسيب للجينات اليت تنتج
حمرك السياط و ،T3SSوتتوقع نظرية االختيار املشرتك  co–optionأن اجلينات اليت تنتج
حمقنة  T3SSالبد وأهنا أقدم من اجلينات اليت تنتج حمرك السياط ،باعتبار احملقنة يف هذه
نظاما طليعيًّا ،بينما تتنبأ بالعكس فرضية التصميم والتطور املتنكس ب َّ
أن جينات حمرك
النظرة ً
السياط أقدم من تلك اليت لـ  ،T3SSوهكذا تفرتض النظريتان تواريخ سببية متناقضة لتلك
اآلالت اجلزيئية ،وتقدمان توقعات قابلة لًلختبار عن مسات األنظمة (عمر اجلينات) نتيجة

لذلك
ولقد متكنت حتاليل التطور السًليل حول توزع أنظمة السياط يف اجلراثيم من تقييم العمر
النسيب جملموعيت اجلينات ،واقرتحت َّ
أن جينات حمرك السياط أقدم من جينات ،T3SS
تأكيدا مبدئيًّا على فرضية نظرية التصميم حول أصل حمرك السياط
فقدمت ً
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من ناحية أخرى هناك منعطف مثي لًلهتمام يف هذه القصة ،وهو منعطف يؤكد قدرة
التصميم الذكي على الوصول إىل إجابة عن الكثي من األسئلة البحثية اجلديدة جمهولة
اإلجابة حىت اآلن ،حيث أن هناك فرضية تصميم أخرى عن حمرك السياط و،T3SS
تتصور َّ
أن كًل النظامني منتجات تصميمية مستقلة ،بغض النظر عن التشاهبات بينها ،وتتنبأ
مصمما باستقًللية عن حمرك السياط ،فًلبد من أن جند الكثي من
أنَّه إذا كان T3SS
ً
ضئيًل مع
اجلينات الفريدة (غي املتناظرة) املرمزة لـ ( T3SSأي جينات ال تبدي إال تشاهبًا ً
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اجلينات املرمزة لنظام السياط) ،ومن املعروف اآلن َّ
أن هناك بالفعل عدة جينات غي متناظرة
مرمزة لـ  ،T3SSمما يؤكد هذا التوقع هلذه الفرضية املستقلة من فرضيات التصميم الذكي،
مستقًل بتصميم منفصل؟ هذا سؤال
إذًا هل انتكس  T3SSمن حمرك السياط ،أم ظهر
ً
حبثي آخر ولدته نظرية التصميم الذكي ،ومن الواضح أنه البد من إجراء مزيد من االختبارات
التجريبية للتمييز بني فرضييت التصميم هاتني

مهما لألحباث التجريبية ،إذا قام التصميم
أيضا برناجمًا ًّ
توقعا آخر من هذا النوع أنتج ً
إليك ً
بدور يف نشأة األشكال البيولوجية اجلديدة بعد احلياة األوىل ،فمن املرجح أنَّه قام بذلك
بإنتاج املعلومات احليوية الضرورية إلنتاج هذه األشكال ،وإذا كان األمر كذلك فرمبا قام
التصميم الذكي بدور ما يف نشأة الربوتينات واجلينات اجلديدة أو يف نشأة املعلومات خارج
اجلينومية ،أو يف كليهما ،وبكلتا احلالتني تشي فرضية التصميم هذه ضمنًا إىل عدم كفاية
اآلليات غي املوجهة (الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي) إلنتاج املعلومات الضرورية ملثل
هذا اإلبداع احليوي ،وهكذا فقد تتنبأ فرضية التصميم هذه إىل افتقار الطفرات واالنتقاء إىل
(جمددا ،من يعرتض بقوله إن هذا
القدرة على إنتاج جذري لربوتينات وجينات جديدة،
ً

توقعا إجيابيًّا للتصميم الذكي فهو
ادعاء سليب حبت ضد الداروينية اجلديدة ً
بدال من كونه ً
أساسا ،واليت تأخذ شكل حجج
يسيء فهم الطبيعة املقارنة للنظريات العلمية التارخيية ً
للتفسي األفضل)
خشغف دوغًلس أكس –الذي تكلمت عنه يف الفصل التاسع– بالتصميم الذكي منذ أوائل
التسعينيات ،وابتكر طريقة الختبار هذا التوقع املستوحى من التصميم الذكي بواسطة برنامج
عمل جترييب صارم ،وهو عمل أجنزه للمرة األوىل يف جامعة كامربدج ،وتابع إجنازه يف املعهد
البيولوجي يف ريدموند بواشنطن ،وخًلل تطويره هلذا االختبار َّ
فكر كالتايل :طب ًقا للداروينية
اجلديدة تظهر املعلومات احليوية نتيجة لعمل االنتقاء الطبيعي على الطفرات املفيدة وظيفيًّا
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أساسا جيب أن تنتج هذه الطفرات –على
يف اجلينات ،وإلنتاج أي شكل حيوي جديد ً
عددا من الربوتينات اجلديدة ،لكن ال يعمل االنتقاء الطبيعي إال على ما تنتجه
األقل– ً
أوال ،وهكذا لتنتج الطفرات واالنتقاء بروتينات وظيفية جديدة أو طيات بروتينية
الطفرات ً
أوال هذه الربوتينات أو
جديدة (الوحدة األصغر للوظيفة القابلة لًلنتقاء) ،فيجب أن تظهر ً
الطيات بالصدفة ،أي بالطفرات العشوائية ،وإذا كانت احتمالية ذلك منبخفضة للغاية مبا
يفوق متناول املعطيات االحتمالية املتوافرة ،فهذا يقوض معقولية آلية الداروينية اجلديدة،
ويؤكد توقع أكس املستند على التصميم الذكي عن عدم مًلءمة الداروينية اجلديدة

وهكذا ،صاغ أكس سؤ ًاال كاختبار حمدد لكفاءة آلية الدارونية اجلديدة (باإلضافة لنشأة
املعلومات بالصدفة يف الظروف قبل احليوية) :ما مدى ندرة أو شيوع الطيات الربوتينية
الوظيفية ضمن فضاء تسلسًلت محوضها األمينية املكونة هلا؟ أدرك أكس أنَّه إذا كانت
التسلسًلت الوظيفية شائعة كفاية لتحدث فيها الطفرات واالنتقاء الطبيعي بسهولة (ضمن
الوقت الًلزم لًلنتقاالت التطورية املعنية) ،فقد يكونان قادرين على بناء تراكيب بعيدة
االحتمال عاد ًة خبطوات تركيبية صغية ،ومن ناحية أخرى ،إذا كانت الربوتينات الوظيفية
نادرة جدًّا ضمن فضاء التسلسًلت ،فلن تكون هناك فرصة واقعية للعثور على مثل هذه
متاحا لًلنتقاء شيء كاف ليعمل عليه ،أو لن يوجد
الطفرات يف الوقت املتوافر ،ولن يكون ً
شيء إطًلقًا يعمل عليه ،مما يقوض قدرته على إنتاج املعلومات احليوية

من املهم التأكيد على َّ
أن توقع أكس ناتج عن مسلمة قيام التصميم الذكي بدور يف نشأة
اجلينات والربوتينات اجلديدة أثناء التطور البيولوجي (أو الكيميائي) ،ومبا أن إثبات كون
التصميم الذكي التفسي األفضل لنشأة املعلومات احليوية الضرورية لبناء أشكال مبتكرة من
احلياة يعتمد جزئيًّا على االدعاء َّ
بأن الربوتينات واجلينات الوظيفية (الغنية باملعلومات) ال
ميكن تفسيها بالطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي ،ولذا َّ
فإن فرضية التصميم هذه تدل
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على َّ
أن االنتقاء والطفرات غي كافيني إلنتاج معلومات جينية ،ومن مث ستكون التسلسًلت
دال من كوهنا
الوظيفية من احلموض األمينية ضمن فضاء التسلسل الربوتيين نادرًة بشدة ب ً
شائعةً
اختربت جتارب أكس يف توليد الطفرات –وما زالت ُتترب–هذا التوقع النابع عن نظرية
التصميم الذكي ،وكما ذكرت يف الفصل التاسع؛ فقد َّبني أكس َّ
أن نسبة تسلسًلت

احلموض األمينية الوظيفية إىل احلموض األمينية غي الوظيفية صغي للغاية ( 1على 1574
محضا أمينيًّا) ،وحيث إ َّن معظم الربوتينات اجلديدة
بالنسبة لطية بروتينية مكونة من ً 105
محضا أمينيًّا بالطول ،وحيث إ َّن األشكال اجلديدة للحياة تتطلب بروتينات
تزيد عن ً 105
جديدة كثيةَّ ،
تأكيدا
فإن هذه النتيجة التجريبية واليت نشرت يف جملة البيولوجيا اجلزيئية تقدم ً

مبدئيًّا على توقع أكس املستوحى من التصميم الذكي
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طبعا ال تشكل التوقعات عن عدم كفاية اآلليات املادية كامل األساس املعتمد عليه يف
ً
خ
إثبات التصميم الذكي ،سواءً كنظرية تطور كيميائي أو بيولوجي ،إن الربهنة على أن فرضية
التصميم هي التفسي األفضل حتتاج أكثر من تأكيد توقعها حول عدم كفاية التفسي السبيب
وتفنيدا للفرضيات السببية
دليًل إجيابيًّا على كفاية السبب الذكي
املنافس ،و َّإمنا تتطلب ً
ً
األخرى املتعلقة هبا باستبخدام طرق توقعية لًلختبار ،أو تقييم القوى التفسيية هلا ،أو بكلتا
فنادرا ما يعين فشل توقع وحيد خطأ نظرية ما ،بل تشكل
الطريقتني ،وهلذا السبب نفسه ً
معيارا أفضل ألهليتها ،ولقد
جودة تفسيات النظرية (أو توقعاهتا) لغالبية البيانات املتعلقة هبا ً
بينت يف الفصل اخلامس عشر ،ويف اخلامتةَّ ،
ى سببية واسعة
أن التصميم الذكي يبدي قو ً
(كفرضية عن نشأة احلياة األوىل على األقل)
لكن يستلزم أي ادعاء َّ
بأن التصميم الذكي هو أفضل التفسيات لبعض السمات املعينة
توقعا بأدلة تبني عجز الفرضيات املنافسة عن شرح السمة نفسها ،وهلذا
عن احلياة ً
أيضا ً
أيضا– تتنبأ فرضيات التصميم بتوقعات ،لئًل يكون هناك أي
السبب –وألسباب أخرى ً
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عددا من التوقعات الرئيسية يف املناقشة السابقة يف القائمة التالية:
لبس ،فقد خلصت ً
( )1لن تثبت أي عملية غي موجهة قدرهتا على إنتاج  055بت من املعلومات اجلديدة
بدءًا من مصدر غي حيوي

( )2سيكشف احلساب املعلومايت َّ
أن مصادر املعلومات النشطة هي املسؤولة عن النجاح
الزعوم لعمليات حماكاة التطور احلاسوبية
( )3ستظل التجارب املستقبلية تخظهر افتقار حمفزات الرنا للقدرة الضرورية على جعل سيناريو

عامل الرنا منطقيًّا

( )4سيكشف احلساب املعلومايت َّ
أن أي حتسينات يف وظيفة التضاعف الذايت (الريبلكاز)
يف األنزميات الريبوزية ما هي إال نتيجة ملعلومات نشطة قدمها مهندسو تلك اإلنزميات
( )0سيكشف استقصاء املنطق التنظيمي وأنظمة معاجلة املعلومات يف اخلًليا استبخدام
اسرتاتيجيات تصميم ومنطق حتاكي االسرتاتيجيات املستبخدمة يف األنظمة اليت يصممها
(وحيتمل أن تتجاوزها يف التعقيد) ،وسيجد خمتصو بيولوجيا اخللية أنظمة تنظيمية
املهندسون خ
تعمل وفق منطق ميكن التعبي عنه خبوارزمية
( )6ستكشف تقنيات التصوير املعقدة عن آالت نانوية (توربينات) يف املريكزات تقوم بدور
يف انقسام اخللية ،كما ستبني أدلة أخرى َّ
أن األعطال يف تنظيم هذه اآلالت مسؤولة عن
الضرر الصبغي
( )7إذا قا م التصميم الذكي بدور يف أصل احلياة ،لكن مل يقم بشيء بعدها ،فيجب أن
حتمل اخلًليا األولية كميات من املعلومات اجلينية تتجاوز حاجاهتا اخلاصة أو حتتفظ بآثار
حصول ذلك ،وسوف تقدم البيولوجيا اجلزيئية أدلة عن البىن الغنية باملعلومات اليت تتجاوز
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القوة السببية للصدفة أو الضرورة أو ملزيج منهما
( )8إذا عمل ذكاء مصمم بشكل منفصل متقطع يف تاريخ احلياة ،فيجب أن تبني اجملاالت
دليًل عن تعدد الفروع احليوية
املبختلفة للبيولوجيا ً
دليًل عن إضافات أو دفقات معلوماتية
( )9جيب أن يبني السجل األحفوري بشكل خاص ً
منفصلة إىل احمليط احليوي يف فرتات متباينة ،باإلضافة إىل منط ظهور تنازيل من أعلى ألسفل
(وليس تصاعدي من أسفل ألعلى) لألشكال األحفورية اجلديدة
صمم كائن ذكي (وخي) احلياة ،فيجب أن تظهر دراسات التصميم السيئ املزعوم
( )15إذا َّ
يف احلياة (مثل شبكية الفقاريات والبكرتيا املفوعة)؛ إما أ) أسبابًا لتصاميم تخظهر منط ًقا
أساسا
وظيفيًّا خمفيًّا ،أو ب) ً
دليًل على احنطاط تصاميم جيدة ً

مصمما بذكاء ،وكان نظام اإلفراز من النوع الثالث قد تنكس
( )11إذا كان حمرك السياط
ً

منه ،فيجب أن تكون اجلينات اليت ترمز حمرك السياط عند اجلراثيم أقدم من تلك اليت تشفر
بروتينات  ،T3SSوليس العكس ،وبالعكس إذا كان  T3SSوحمرك السياط قد ظهرا عن
مستقًل ،فيجب أن ميلك  T3SSجينات فريدة (غي مناظرة) ال
ظهورا
ً
طريق التصميم ً
توجد يف جينوم حمرك السياط

( )12جيب أن تكون التسلسًلت الوظيفية من احلموض األمينية نادرة جدًّا ضمن فضاء
بدال من كوهنا شائعة
تسلسًلت احلموض األمينية عامةًً ،
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بدأ العلماء يدركون على حن و تزاايد أن اوموار احاتزمالة للوون اومصوو ي ر كاية لزسرص
– بالصدي وتدها– نشأة أبرط خلة تعقدة ،أو ٍ
نظام تزواثص ذاتةًّا تن جايئات الصنا (أو
قل تىت :بصوت ٍ
ني تسصٍ بطول تزواضع) ،واسزجاب لذلك سعى بعض العلماء لزسر ر نشأة
احلةاة باحاسزدحال بآلةات تا ي أخصى أو عملةات تنظةم ذايت ،ولون كما ذكصنا يف السصلني
احلا ي عشص والصابع عشص؛ يقد تعثّص هذا النوع تن النظصيات أيضا ،ولذلك تطلَّع بعض

العلماء إىل تا وراء كوننا للحصول على توار اتزمالة إضاية جتعل تسر ر نشأة احلةاة
بالصدي أكثص قبوحا.
ويف الشهص اخلاتس تن عام  7002نشص يوجني كونني تن اومصكا القوتي ومعلوتات الزقان
احلةوي يف تعاهد الصح القوتة  ،تقاحا يف جمل بةولوجي ايصكت Biology Direct
بعنوا ن "منوذج الزضخم الووين األبدي ،واحانزقال تن الصدي إىل الزطور احلةوي يف تاريخ
احلةاة" ،واعرتف كونني يف تقاله أنه حا ميون تسر ر نشأة احلةاة بسصضة عامل الصنا وحا بأي
يصضة تطور كةمةائي تا ي  ،عند أخذ اوموار احاتزمالة يف الوون بأكمله بعني احاعزبار،
وكما شصح كونني" :ريم اجلهد الزجصييب والنظصي اومبذول ،يال يوجد تالةا سةناريو تقبول
ألتداث نشأة عملة تضاعف اجلةنات وتصمجزها إىل بصوتةنات ،ومها العملةزان الصئةرةزان
اللزان تشوالن تعا لب األنظم احلةوي واومزطلب الرابق للزطور احلةوي ،قد يعصض تسهوم
عامل الصنا أيضل يصو حلل هذه اومعضل  ،ولونه تىت اآلن حا يسرص ظهور أنامي رنا ريبلةواز
1
يعال أو نظام الرتمج ".
وومعاجل هذه اومشول اقرتح كونني تسر را لنشأة احلةاة يعزمد على جمص الصدي  ،ولون
تسر ره اخلاص اومعزمد على الصدي حا يصجع إىل أي عملة حتدث على كوكب األرض أو
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تىت ضمن الوون اومصوو  ،بل ايرتض بدحا تن ذلك وجو عد حا هنائي تن األكوان اليت
تزوايق تع احلةاة ،وجا ل بأن وجو هذه األكوان سةجعل وقوع أيصب األتداث ي ر احملزمل
(كنشأة احلةاة) أتصا حمزمال ،بل قد جيعله أتصا حمزّما.
ولزربيص ا عاءه بوجو األكوان األخصى اسزدل بإتدى مناذج نشأة الوون اومبنة على نظصي
الزضخم يف علم الوونةات  inflationary cosmologyواليت وضعها عامل الوونةات
ألورندر يلةنوني  Alexander Vilenkinحتت ترمى يصضة "العوامل اومزعد ة يف عامل
واتد" ،إذ أنه ويق علم الوونةات الزضخمي تدث لووننا يف أول جاء تن الثانة بعد
ُس ّي تسصط الرصع  ،مث عا الزوسع لةهدأ وير ر برصع ها ئ  ،وقد
احانسجار العظةم توسع أ ِّ
جاء علم الوونةات الزضخمي أساسا لزسر ر مسزني حم رتني للوون إن نظصنا له تن ناتة
نظصي احانسجار العظةم يف الوونةات ،ومها جتانره )uniformity (homogeneity
وترطحه .ﬂatness

ويعين علماء الوون بالزجانس  homogeneityأن الوون يبدو نسره جلمةع اومصاقبني،
بغض النظص عن توان وجو هم ،وإتدى جوانب هذا الزجانس هو متاثل إشعاع اخللسة
الووين الذي له الدرج نسرها يف كل الوون القابل للصود ،وهذه تشول تواجه نظصي
احانسجار العظةم القةاسة يف علم الوونةات ،إذ ويق هذه النظصي كانت السوتونات يف
إشعاع اخللسة تصتد عن اإللورتونات يف البالزتا الراخن اليت تألت الوون كله ،واسزمص
ذلك تىت  000.000سن بعد بداي الوون ،وعند تلك النقط بص الوون مبا يوسي
لززشول الذرات اومعزدل كهصبائةًّا ،وحتصر إشعاع اخللسة  ،الذي وولنا بالنهاي وأعطانا وورة
عن الوون يف عمص  000.000عاتا بعد وحا ته.
الشيء احمل ر يف هذا اإلشعاع هو أن له احلصارة نسرها يف كل احاجتاهات إىل رج جاء تن
تائ ألف ،وهذا يقزضي أن الوون يف عمص  000.000عاتا كان ذا تصارة تزجانر إىل
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رج حا تصدق ،وهذا بدوره يزطلب شصوطا أولة قةق بدرج يائق  ،وبالزايل ميون تسر ر
الزجانس اومشهو يف إشعاع اخللسة الووين ويق سةناريو احانسجار العظةم الزقلةدي بايرتاض
أن توون احلال األولة للوون تزجانر للغاي يف تصارهتا وتوزيع البالزتا يةها ،وهذا يزطلب
7
بدوره انسجارا أولةًّا تضبوطا بدق تزناهة .
يرمى الوون اومزجانس " homogeneousترطحا" إن كان تزوازنا بني احاهنةار الثقايل
النهائي  eventual gravitational collapseوالزوسع األبدي eternal
 ،expansionويف هذه احلال توون هندسزه السصاية إقلةدي متاتا ،ولن يوون السضاء
تنحنةا ،ويصل الوون إىل هذا الزرطّح عندتا توون كثايزه الوزلة احلقةقة قصيب تن الوثاي
الوزلة احلصج (الوثاي اومطلوب إليقاف توسع الوون) ،أي عندتا توون النرب بني
الوثايزني احلقةقة واحلصج قصيب تن الواتد ،ويف كوننا توون النرب بني هاتني الومةزني
أقل تن الواتد بقلةل ،ونزةج لذلك سةرزمص كوننا بالزوسع ون اهنةار ثقايل جديد ،وحا

يوا يوون للسضاء أي احنناء إمجايل  ،overall curvatureووجو ذلك الزوازن الدقةق
بني هذه القةم هو أتص يث ر العجب ويق رؤي نظصي احانسجار العظةم النموذجة بربب أن
هذا الزوازن يف الوون كان سةحزاج لشصوط أولة تضبوط بدق يائق .
حياول علم الوون الزضخمي تسر ر تشول األيق (الزجانس) باعزبارها ي ر ناجت عن هذه
الشصوط األولة اومضبوط بدق (ريم أنه يرزدل بشصوط حمد ة خاو به ،انظص أ ناه)،
ُسي تصتسع ،وويقا
ولونه بدحا تن ذلك يسرص الزجانس بأنه نزةج ٌ لزوسع كوين تبوص مبعدل أ ِّ
لنموذج الزضخم الووين يقد وجدت رج تصارة الوون يصو لززجانس خالل األجااء
األوىل تن الثانة بعد احانسجار العظةم ،مث وزع الزوسع الرصيع للوون هذا اإلشعاع اومزجانس
عرب كل الوون القابل للصود ،كما يع أي بقايا تن عدم الزجانس إىل تا وراء تاي الوون
0
القابل للصود.
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يبدأ الزضخم ويق النماذج احلالة يف زتن توايل  02–10ثانة بعد احانسجار العظةم ويرزمص
إىل  03–10ثانة ؛ تةث يزوسع السضاء نسره خالهلا  0010تصة أو تا يقارب ذلك ،ايرتض
تثال أنه يف بداي زتن الزضخم كان تجم الوون القابل للصود تقصيبا توايل  00–10ترتا،
وكان قطصه يف هناي الزضخم ترتا ،ولون يف بداي الزضخم كان تجم األيق (اومراي اليت
قطعها الضوء تنذ احانسجار العظةم) توايل  02–10ثانة ضوئة  ،وهذا أكرب بوث ر تن الصقع
الصغ رة اليت قدر هلا أن تنمو لزشول كوننا اومصوو  ،ولذلك يعملة الزضخم الووين مل توزع
اومشاهد ،ولونها وزعت أيضا أي بقايا لعدم
يقط إشعاع اخللسة اومزجانس عرب الوون
َ
الزجانس إىل تا وراء تاي الوون القابل للصود.
يسرص الزضخم تال الوون القصيب تن الزرطح كنزةج للزوسع اومسصط أيضا؛ تةث از ا ت
كل ترايات الوون مبقةا  1000تصة خالل زتن الزضخم ،وذلك يعين زيا ة قطص الوون
القابل للصود باومعدل نسره كذلك ،ايرتض أن لألبعا األربع (الاتان–توان) يف الوون
قبل الزضخم احنناء إجيابةًّا ،تثل سطح بالون عند ختةل أبعا ه الثالثة  ،وأن قطص الوون كان
جاءا تن تلةار جاء تن اومرت (نانوترت) ،يبعد الزضخم يوون قطصه  3110ترتا ،أو توايل
 10تلةار تلةار تصلةون سن ضوئة  ،وكما أن نسخ بالون إىل تجم أكرب وأكرب جيعل بقع
وغ رة تنه تبدو ترطح  ،كذلك تضخم كل الوون جيعل رقع الوون القابل للصود [تن
الاتان–توان] تظهص أكثص ترطةحا.
إن علم الوون الزضخمي ذو ول باجلدل تول نشأة احلةاة ألن بعض علماء الوونةات
يعزقدون أنه يويص اآللة اليت تولد كث را تن األكوان ي ر كوننا ،وألن أتد علماء البةولوجةا
اجلايئة اومشهورين قد اسزدل هبذه األكوان األخصى تؤخصا يف حماول لزسر ر نشأة احلةاة،
وويقا "لنموذج الزضخم األبدي الشواشي "chaotic eternal inflationary model
الرائد تالةا ،يإن الزوسع الرصيع للوون توجه بسعل "تقل الزضخم" [وهو تقل ثقايل
طار  ،]repulsiveوبعد اومصتل األولة تن الزوسع تسوك تقل الزضخم توضعةًّا لةنزج
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كوننا ،ولونه يرزمص لةعمل بقوة كاتل خارج تنطقزنا احمللة لةنزج توسعا أكرب يف السضاء،
وهناك ولدت أكوان أخصى يف تواضع أخصى تسوك يةها احلقل الزضخمي.
وهوذا يإن علماء الوونةات الزضخمة يسرتضون تسوك تقل الزضخم كآلة ميون هبا
نشأة "يقاعات أكوان" أخصى ،ويسرتضون إتوانة اسزمصار الزضخم إىل أتد ي ر حمدو يف
اومرزقبل ،ونزةج لذلك سةنزج تقل الزضخم األوسع عد ا حا هنائةًّا تن األكوان خالل
تسووه يف جةوب حملة تن السضاء اومزوسع أكثص وأكثص ،وألن احلقل الزضخمي يرزمص
بالزوسع برصع هائل أكرب تن توسع يقاعات األكوان ضمنه ،يلن تزداخل أي تن يقاعات
األكوان هذه تع بعضها ،وبالزايل يولد احلقل تضخمي يقاعات أكوان حا هناي هلا" ،عوامل
4
تزعد ة يف عامل واتد" كما يصسها يلنوني.
وقام كونني مبالءت علم الوونةات هذا مبا يزسق تع تسر ر نشأة احلةاة بالصدي  ،وجا ل
تزابعا لسنوني :مبا أن احلقل الزضخمي قا ر على إنزاج عد حا هنائي تن األكوان األخصى،
يول تدث يف كوننا حابد أنه تدث تصات أخصى حا حتصى يف أتاكن أخصى ،وبذلك توون
األتداث اليت تبدو ي ر حمزمل بدرج هائل عند اعزبار اوموار احاتزمالة لووننا تصبح
بالواقع عالة احاتزمال ،بل تزمة باعزبار الوثصة الواثصة تن األكوان األخصى اليت وجدت
وسزوجد حاتقا ،وكما شصح كونني" :يف أكوان تزعد ة حا هنائة ذات عد تعني تن الزواريخ
اوماكصوي (وكل تنها يزوصر عد ا حا هنائةًّا تن اومصات) يصبح ظهور أنظم عالة الزعقةد
بالصدي أتصا لةس ممونا يقط بل تزمةًّا ...ويصبح تن اومعقول أن اومزطلب األ ىن (تصتل
احانطالق ) لبدء الزطور البةولوجي هو نظام تضاعف وتصمج يظهص بالصدي .

إن وقوع هذا احلا ث النا ر جدًّا على األرض وترببه يف احلةاة كما نعصيها حا يسرصه إحا
تبدأ احانزقاء اإلنراين يقط" 3،ويقصد كونني بعبارة " احانزقاء اإلنراين" ببراط أن تصورنا
بأن احلةاة ي ر حمزمل بدرج تذهل تا هو إحا نزةج خاطئ نزجت عن زاويزنا يف الصؤي ،
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وألننا نشاهد يقاع كون واتد يقط حا ندرك أن وجو األكوان األخصى واآللة اليت أنزجت
تلك األكوان جتعل احلةاة يف كون تثل كوننا تزمة .
يهل تل اسزخدام كونني لعلم الوون الزضخمي تشول نشأة احلةاة ونشأة اومعلوتات
البةولوجة الضصوري للحةاة؟ هل اقرتح تسر را لنشأة اومعلوتات البةولوجة أيضل مما قدته
الزصمةم الذكي؟ لدينا عدة أسباب لنسي ذلك.
أوحا ،هناك أسباب وجةه لنشك بوجو تقول الزضخم  Inflation Fieldsأوال ،إذ
ايرتضت أساسا لزسرص تشوليت الزجانس يف الوون وترطحه ،ولون كما لل عد تن
ُ
السةايائةني اومصتوقني ،يقد حا تسرص هذه احلقول هاتني الرمزني للوون على اإلطالق ،يحىت
يسرص السةايائةون جتانس الوون مبسهوم تقول الزضخم علةهم تبين ايرتاضات واسع ي ر
تربرة تول اومزسص ة  singularityاليت جاء تنها كل شيء ،وكما شصح السةايائي يف
أوكرسور روجص بةنصوز  :Roger Penroseإن كانت اومزسص ة شاتل متاتا ،يرةُنزج الزوسع
تنها الوث ر تن األنواع اومخزلس تن األكوان ي ر اومنزظم (ي ر اومزجانر ) ،تىت لو تدث
الزضخم الووين 0،وهلذا يإن الزضخم وتده ون ايرتاضات إضاية حا حيل تشول جتانس
الوون ،وللحصول على نزائج تسةدة يالبد تن يصض القةا اومالئم (قةا اومراي ) على
الاتوان.
باإلضاي إىل ذلك ،ذكص سزةسن هوكنغ  Stephen Hawkingو ون بايج Don Page

وجو وعوب يف تسر ر وجوب العمل اومشرتك حلقول الزضخم الووين وتقول اجلاذبة (كما
تصسها نظصي النربة العات اليت يوجد لدينا أسباب قوي لنقبلها) إلنزاج الزجانس يف إشعاع
اخللسة الووين وتسر ر الزرطح يف الاتوان يف كوننا اومصوو  ،الواقع أن احلقول عندتا تُصبط،
يال ضمان تىت حلدوث الزضخم 2،باإلضاي إىل أن تقول الزضخم الووين هذه بقدرهتا
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اومدهش على الزسوك بالوقت اومناسب متاتا( ،بني  02–10إىل  03–10ثانة بعد احانسجار
العظةم) وبالقةا اومناسب متاتا ،هلا خصائص حا تصاتب أي تقول يةايائة أخصى( ،بدحا
تن ذلك ،يإن هلا خصائص خمرتع هبدف تل تشوليت األيق والزرطح يقط ،وهاتان حا
ميون تلهما ون ايرتاضات وخصائص اعزباطة أخصى يف الشصوط األولة ).
يوجد سبب آخص مينع علم الزضخم الووين تن تقدمي تسر ر تقبول أو أيضل تن الزصمةم
الذكي لنشأة اومعلوتات البةولوجة  ،تعزمد القدرة الزسر ري لعلم الوون الزضخمي على
القدرات الرببة اومسرتض لوةان جمهول متاتا (كةان تطصوح يقط لزسر ر جمموع تأث رات
التظ ،وحا نعلم هل احلقول الزضخمة توجو ة
ياتض ) وله قدر ُ
ات سببة مل توضَّح أو تُ َ
ًّ
تقا أم حا ،وحا نعلم يف تال وجو ها تا الذي سزسعله تقةق  ،وتع هذا نعلم (تن الوعي
اومباشص لإلنران بنسره إن مل يون تن شيء آخص) أن العقول الذكة الواعة توجو ة ونعلم
تا ميونها يعله.
وبعد يإن يةلروف السةاياء روبن كولةنا  Robin Collinsقد جا ل بأنه يف تال تراوي
الظصوف ،علةنا أن نسضل السصضةات اليت "تُعزرب اسزقصاء طبةعةًّا وما نعصيه تربقا" عن القدرات
الرببة للوةانات اومخزلس  8،ويف سةاق خمزلف قلةال جا ل بأن يصضةات األكوان اومزعد ة
تسشل يف جتاوز هذا احاخزبار يف تسر رها للضبط الدقةق للوون الذي يوجه لصاحل اومبدأ
البشصي ،يف تني تزجاوز يصضةات الزصمةم هذا احاخزبار ،ولزوضةح هذا يطلب كولةنا تن
القارئ أن يزخةل عامل أتاي ر يدعي وجو "تقل كهصوتغناطةري تنزج لعظام
الديناوورات" ،يف تقابل الديناوورات احلقةقة  ،كزسر ر لنشأة العظام اومزحجصة الضخم ،
وريم أن تثل هذا احلقل تؤهل كزسر ر حمزمل لنشأة العظام اومزحجصة ،يلةس لنا خربة هبذه
احلقول أو بإنزاجها عظاتا تزحجصة ،ولوننا رودنا بقايا احلةوانات يف خمزلف اومصاتل تن
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تسوك العظم وتسظه يف الرتسبات والصخور الصسوبة  ،وهلذا يسضل تعظم العلماء –وهم
حمقون يف ذلك– يصضة الديناوور احلقةقي على يصضة الديناوور الظاهصي (أي يصضة
"احلقل اومنزج لعظام الديناوور") كزسر ر لنشأة األتاي ر.
وعلى نسس اومنوال ،حا منلك خربة سابق عن أي شيء يشبه تقل الزضخم الووين اومولد
ألكوان كث رة حا هناي هلا (أو يف هذا الرةاق ،أي خربة عن أي آل أو آلة قا رة على إنزاج
صمم ) ،ولون عندنا
أي شيء ذي ضبط قةق تثل كوننا ون أن توون هي نسرها ت َّ
خربة واسع بإنزاج الساعلني األذكةاء آحات قةق الضبط أو أنظم ينة باومعلوتات تن
شةسصات رقمة أو ألسبائة  ،ولذلك يرزنزج كولنا أن ايرتاض العقل لزسر ر الضبط الدقةق
للوون يشول اسزقصاء طبةعةًّا خلربتنا بالقوى الرببة للساعل الذكي ،يف تني أن ايرتاض
األكوان اومزعد ة (مبا يةها الناشئ عن تقول الزضخم) تسزقد أي أسا تشابه ،وبالزايل
ياحاسزنزاج األقوى هو أن يصضة الزصمةم تسر ر أيضل تن تسوك احلقل الزضخمي لزعلةل
نشأة اومعلوتات الضصوري إلنزاج احلةاة األوىل ،ألهنا تعزمد على القوى الرببة اومعصوي اومألوي
لوةانات تن خربة تزوصرة وتباشصة ،ويعزمد علم الوون الزضخمي على كةان جمص مل تشاهد
قواه الرببة أو تثبت.
هنالك تشول إضاية يف اسزعمال احلقول الزضخمة لزسر ر نشأة اومعلوتات الضصوري
للحةاة األوىل ،لوي نسرص نشأة مسات حمد ة تن كوننا اومصوو  ،ونسرص (كمورب إضايف
ي ر تقصو ) نشأة األكوان اومالئم للحةاة اليت حا حتصى عد ا وتشبه كوننا ،يإن على
يصضة الوون الزضخمي أن تلجأ إىل عد تن اومصا ر ي ر اومسرصة أو تصا ر ضخ
تعلوتات ،على سبةل اومثال ،جيب أن توون احلقول الزضخمة واحلقول اليت تزااوج تعها
تضبوط بدق لزُنزج يقاعات أكوان جديدة تن النوع الصحةح ،وإن "قطع" الطاق عن
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احلقل الزضخمي (وهو تا حيدث خالل تسووه) لوتده جيب أن يوون تضبوطا بدق بني
جاء تن  1030وجاء تن ( 10170ترب منوذج الزضخم اومرزدل به) لةنزج يقاع كون
تزوايق تع احلةاة ،باإلضاي إىل أن علم الوون الزضخمي يعقد أكثص تن تشول الضبط
الدقةق اومعقدة أوال اومزعلق باإلنرتوبة اومنخسض األولة يف كوننا ،وويقا حلرابات روجص
بةنصوز (الذي يعزرب علم الوون الزضخمي نشاطا علمةًّا تشووكا به جدًّا) يإن اإلنرتوبة
األولة لووننا كانت تضبوط بدق أوال إىل رج جاء تن  10إىل القوة  10إىل القوة
 9،170وحا يسرص الزضخم شةئا تن هذا الضبط الدقةق بل يضاعف اومشول .
وجيا ل بعض علماء الوونةات بالطبع بإتوانة ختطي عقب هذه األتور ي ر احملزمل بوجو
عد تن يقاعات األكوان اليت أنزجها تقل الزضخم األولي ،ولون إىل جانب ضعف
هذه احاسرتاتةجة الزسر ري وايزقا ها للبراط واحاقزصا العلمي ،يإن تولةد تقل تضخمي
أكرب لةعطي النزائج الصحةح (أي أكوانا هلا خصائص كوننا اومصوو ) يعزمد نسره على
عد تن احايرتاضات اومبالغ يةها والشصوط األولة قةق الضبط ،وكما أشصنا أعاله ،يضع
السةايائةون عد ا تن احايرتاضات ي ر اومربرة عن اومزسص ة األوىل لةزمونوا تن الزويةق بني احلقل
الزضخمي ونظصي النربة العات  ،على سبةل اومثال جلعل الزضخم الووين تنرجما تع
النربة العات ينبغي على علماء الوونةات ايرتاض طصيق خاو لقةا اومراي يف الاتوان
(وهي تا يُرمى تقةاسا  )metricوريض كل الطصق األخصى ،باإلضاي إىل وجو عدة
مناذج ممون تن الزضخم الووين ،وبعضها يقط (عندتا تُدتج تع النربة العات ) سةزربب
بزضخم األكوان ،ولوي نضمن أن احلقول الزضخمة سزنش يقاعات كونة  ،على
السةايائةني انزقاء بعض النماذج الزضخمة وإقصاء مناذج أخصى يف ايرتاضاهتم النظصي  ،وكل
تدخل يعوس
خةار تن هذه اخلةارات يشول تدخال واعةا تن جانب واضع النموذج ،وهو ٌ
وجو تعلوتات ي ر تسرصة حابد تن وجو ها يف الشصوط األولة اومصتبط باومزسص ة الوونة .
ويف الواقع إن احلاج إىل طصح تثل هذه احايرتاضات وتقةةد السصضةات النظصي يوتي بأنه
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كان تن الالزم أن توون اومزسص ة األولة نسرها تضبوط بدق تىت يرزطةع أي تقل
تضخمي إنزاج كون تثل كوننا ،ولوننا نعلم أن كوننا توجو  ،ولدينا أسباب وجةه لالعزقا
بأن النربة العات وحةح  ،وبالزايل ،إ ْن وجد تقل تضخم كوين ،يلن يعمل بالطصيق اليت

تصورها علماء الوون الزضخمي إحا لو كانت اومزسص ة نسرها اليت ظهص تنها احلقل الزضخمي
تضبوط بدق (وينة باومعلوتات).
وهوذا ،وباحاعزما على علم الوون الزضخمي لزسر ر اومعلوتات الضصوري إلنزاج احلةاة
األوىل ،أنشأ كونني تشول تعلوتات يف ا عائه حماول تل تشول تعلوتات أخصى (انظص
السصل الثالث عشص) ،وتىت تع ايرتاض وجو احلقول الزضخمة وإتوانة نشأة عد حا
هنائي تن األكوان (وهذا رهان ي ر تضمون تطلقا) ،يإن كونني حيل تشول نشأة اومعلوتات
البةولوجة بإجيا تشول جديدة للمعلوتات الوونة  ،وهي تعلوتات ضصوري متاتا يف منوذجه
أيضا لزسر ر نشأة احلةاة ،باإلضاي إىل أن كل النماذج الزضخمة تسرتض أن احلقل
الزضخمي يعمل ضمن األكوان وينشئها بنسس القوانني األساسة والثوابت السةايائة اليت
توجد يف كوننا ،ولون قوانني وثوابت كوننا نسرها تضبوط بدق شديدة للرماح بإتوانة
وجو احلةاة ،وهذا الضبط الشديد يشول تصدر تعلوتات آخص جيب تعلةله لنزمون تن
تسر ر نشأة احلةاة يف كوننا ،ولون تع هذا تسرتض نظصي الزضخم الووين وجو ه تربقا
بدحا تن أن تسرصه.
ويف علم الوون الزضخمي أيضا نقط ضعف أخصى ،يبمجص أن نرمح هبذا العلم كزسر ر
حمزمل ألي شيء ،سةُدتص اومنطق العملي والعلمي لول شيء ،يعلم الوون الزضخمي قا ر
على تسر ر نشأة كل احلوا ث تهما كانت ي ر حمزمل بإرجاعها إىل الصدي  ،ألن اوموار
احاتزمالة اليت يُسرتض أنه يولّدها حاهنائة  ،وبالزايل يإن كل األتداث اليت نسرصها بأسباب
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تعصوي بناء على اخلربة العا ي ميون متاتا تسر رها يف علم الوون الزضخمي كحوا ث
تصا ي ون أي تربب سابق ،وبناء على علم الوون الزضخمي ،يإن كل األتداث
اومزوايق تع قوانةنا الطبةعة قد تنشأ يف النهاي نزةج متوج عشوائي يف السصاغ الوموتي
الناش تن احلقل الزضخمي ،وهذا يعين أن اآلل اومصمم بدق أو قصةدة الشعص اومؤلس
بإتوام كلةهما يزراوى اتزمال إنزاجهما بصدي متوج يف السصاغ الوموتي تع اتزمال أن
يوون قد أنزجها إنران ،كما أن ذلك يعين أن أتداثا تثل الاحازل أو الظواهص اومعزا ة تثل
تواثف البخار يزراوى اتزمال تدوثها نزةج ودي متوجات يف السصاغ الوموتي تع
اتزمالة تدوثها نزةج توايل أسباب تا ي حمد ة ،وباخزصار ،إن كان علم الوون
الزضخمي وحةحا يأي شيء ميون أن حيدث بال سبب على اإلطالق ،انطالقا تن
متوجات كموتة عشوائة للحقل الزضخمي.
واأل هى أن علم الوون الزضخمي يوتي ضمنةًّا بأن بعض الزسر رات اليت نعزربها ي ر
حمزمل بدرج هائل تصبح حمزمل الصح أكثص تن اليت نقبلها عا ة ،ولننظص على سبةل
اومثال يف ظاهصة " تاغ بولزاتان  "Boltzmann brainاليت رسها علماء الوونةات
الوموتة كث را ،يضمن علم الوون الزضخمي ميون نظصيًّا أن يظهص يجأة تاغ بشصي كاتل
الوظائف تلقائةًّا إىل الوجو نزةج متوجات تصاري يف السصاغ الوموتي مث خيزسي تلقائةًّا تصة
أخصى ،ومسي هذا الوةان بـ" تاغ بولزاتان" ،وحتت الظصوف القةاسة لزولةد السقاعات
الوونة يف علم الوون الزضخمي ،يُزوقع ظهور تاغ بلوتاتان بقدر تدوث الظواهص الطبةعة
يف كوننا أو أكثص تن ذلك ،بل إن احلرابات بناء على بعض مناذج الزضخم الووين تؤ ي
يف الواقع إىل وضع يوون يةه وجو أ تغ بولزاتان ساحب ترزقل بأعدا حا هنائة تسوق
10
عد ا األ تغ العا ي اليت توجد عند أشخاص تثلنا.
ياومقزضةات األبرزمولوجة هلذا احاتزمال أثارت قضايا حا ميون لعلماء الوونةات جتاهلها،
يلو كانت هذه النماذج الوونة الزضخمة قةق  ،يرةوون اتزمال أن نوون حنن أنسرنا
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أ تغ بولزاتان تربح ترزقل أكثص بوث ر تن أن نوون أشخاوا تقةقةني لنا تاريخ تن
احلةاة يف هذا الوون الذي عمصه  10.2تلةار سن  ،تىت أنه يف بعض النماذج يوون
اتزمال ظهور كون كاتل تثل كوننا بشول تلقائي تساج أكثص تن اتزمال أن يوون
كوننا –بشصوطه األولة ي ر احملزمل بدرج هائل – قد تطور بشول تصتب تنزظم عرب
تلةارات الرنني ،وهذا يعين أن يصضة العوامل اومزعد ة يف عامل واتد قد أنشأت سخسا،
ألهنا تعين اتزمال أننا لرنا تن نظن أننا نوون ،وأن ذاكصتنا وتصوراتنا ي ر تعزَمدة ،بل تن
احملزمل أن ودي تا قد اوطنعزها تن تقول كموتة  ،وكذلك كوننا نسره لةس تا يبدو
علةه ويق يصضة الزضخم األبدي ،باخزصار؛ إن السصضة اليت اعزمدها كونني لةحل تشول
نشأة احلةاة جعلت كل الزسو ر والزسر ر العلمي ي ر تعزمد علةه ،وبالزايل يإهنا هتد أي
أسا لزسر ره كونني نسره لوةسة نشأة احلةاة ،إنه ومن العر ر أن خنرتع يصضة تنقض ذاهتا
أكثص تن هذه!
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