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   مقدمة املرتجممقدمة املرتجممقدمة املرتجم
   

ً   عندما جند أشـكاال انتقاليـة، فهـي تظهـر يف السـجل األحفـوري متامـا حيـث ينبغـي أن تكـون أقـدم الطيـور تظهـر . ً
لسـباحة . ديناصورات لكن قبل الطيور احلديثةبعد ال ًنرى حيتا سلفية تسـد الفجـوة بـني أسـالفهم عـدميي اخلـربة 

ًمسـؤوال مـا . إن ال يكـن التطـور حقيقـة، ملـا ظهـرت املتحجـرات يف ترتيـب لـه منطـق تطـوري. ًواحليتان احلديثة متامـا
 حسـبما J. B. S. Haldane سـريع الغضـب هي املالحظـة املمكـن تصـورها تـدحض التطـور، تـذمر عـامل األحيـاء

ًيقــال جميبــا  مليــون عــام ٥٤٢العصــر اجليولــوجي الــذي انتهــى عنــد !" (ّمتحجــرات أرانــب يف العصــر الكــامربي: "ُ
َليس هنـاك مـن حاجـة للقـول، مل يعثـر قـط علـى أرانـب قبـل كامربيـة أو أي متحجـرات أخـرى منطويـة علـى ). ٍماض ُ ٍ

رخيية  .مفارقة 
 

 ثاين من هذا الكتابمن الفصل ال
 

تشــارلز دارون الربيطــاين عــامل الـتـاريخ الطبيـعـي واحلـيـوان نظريـتـه يف النشــوء والتطــور عــرب االنتخــاب   وضــع   حينمــا
كانــت الكـثـري مــن العلــوم مــا زالــت يف ) أصــل األـنـواع(الطبيعــي للصــفات يف أواخــر القــرن التاســع عشــر يف كتاـبـه 

ِ وســلوك احليــوان واملتحجــرات، وأخــرى مل تكــن قــد نشــأت وعرفــت بعــد مهــدها كعلــم األجنــة والتشــريح واحليــوان ُ
لقد أدت كـل هـذه االكتشـافات والعلـوم واملالحظـات . كعلم الوراثة واجلينات واحلمض النووي والطفرات الوراثية

أو الوراثـة علـى أسـاس مـن علـم اجلينـات " الدارونية احلديثة"أو " نظرية التطور احلديثة"إىل نشوء ما يسمى اليوم بـ 
ًاـلـذي مل يكــن يـعـرف دارون ومعاصــروه شــيئا عـنـه حـيـث مل يكــن ـقـد مت اكتشــاف ـقـوانني الوراـثـة وذيوعـهـا واجليـنـات 

ت العلميـة ومواـقـع اإلن. واحلمـض النـووي بتسلســالته نـت اجلامعـيـة يف رتوحـني يطــالع املـرء مـقـاالت وحبـوث اـلـدور
أن النشــر اجلمــاهريي العلمــي ـقـد صــار يف أـمـس احلاجــة إىل جمــال عـلـم احلـيـاء وفرعــه علــم األحـيـاء التطــوري يشــعر 

جديد ومعاصـر، مبعـىن كتـاب موسـوعي ككتـاب دارون، يعـاجل األسـس العلميـة وآخـر االكتشـافات " أصل األنواع"
لـيـف أصــل األـنـواع أو غريهــا مــن عشــرات لقــد كــان جـهـد دارون . ًواحلـقـائق طبقــا ألحــدث املعطـيـات العلمـيـة يف 

ًاءة العلوم يف عصره ضخما للغاية وخارقا رغم بدالكتب له  حيث تعمـق سـواء يف قـراآت ومراجـع عصـره ًموسوعيا ً
ة خــــالل رحالـتـــه العلمـيـــة حــــول العــــامل كـعـــامل للـتـــاريخ الطبيـعـــي واســــتغرق عشــــرين ســــنة جيمــــع قلـيـــأو دراســــاته احل

ـلـس األعلــى للثقاـفـة بقســم املشــروع الـقـو. املالحظــات لعمــل كتاـبـه الشــهري مي للرتمجــة بنشــر أشــهر وـقـد تفضــل ا
ًإال أن كتبـا كهـذه مـع تقـدم العلـوم اليـوم ) نشأة اإلنسان واالنتخاب اجلنسي(و) أصل األنواع(كتابني لدارون ومها 
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هولة والـيت يف عصـر احلـايل مل تعـد جمهولـة وتراثية تعترب بدائية  لغموض واألمور ا وال مـن الغـوامض للغاية ومليئة 
ِـبـل عرفـت املطلسـمة  ِوتـوســع فيـهـا ككيفيـة انتـقـال الصــفات الوراثيـة وقوانينـهـا وظــاهرة الطفـرُ ُ ات الوراثـيـة واجليـنـات ُ

 .الزائفة وعلم املتحجرات واحللقات االنتقالية وغريها
 
مركـا، هــو سـعي جمتـهـد فاضــل جب Jerry A. Coyneولعـل هــذا الكتـاب ألســتاذ األحيـاء     امعـة شــيكاجو 

 وأحــد أهــم .ــذا العمــل املوســوعي املــوجزلعـلـه قــد أدرك الكمــال يف الـتـأليف عـلـى طرـيـق كـتـب ـمـن هــذا الـنـوع، و
لتطور  .فصوله هو الفصل الثالث ويتحدث عن علم اجلينات وعلم وظائف األعضاء وعلم األجنة يف عالقتهم 

 
درا )ّوراـثـي(فـهـي تـعـين كــذلك ) ّجـيـين( ـتـرد يف الرتمجــة كلمــة مــا اإلشــارة إىل أـنـه حيثيتوجــب    ـبـدلت كلمــة ا ـمـً، و

ً والدراســات الوراثـيـة، وكـثـريا مــا كمــا يف عـبـارة التـبـاين اـلـوراثي واالجنــراف اـلـوراثيبكلمــة وراـثـي، Genetic جـيـين 
وقــد راعـيـت ، )ّصــبغي(بكلمــة ) ّكروموســومي(أو ) كروموســوم(وكلمــة ، )ّحـيـوي(بكلمــة ) ّبيوـلـوجي(ترمجــت كلمــة 

ًالـيت اسـتعملها الكاتـب أحيـا ) الدارونيـة(، وإن استبدلت كلمـة ًالرتمجة بدقة دون تغيري للمادة كما وردت وحرفيا
 كصــور لــبعض املتحجــرات ودت كمــرتجم إىل العربيــة الكتــاب ببضــع صــور إضــافيةز، كمــا )نظريــة التطــور(بكلمــة 

 لكتـابيـة واملشـاهدة البصـرية علـى ا إلضفاء املزيـد مـن احليواالنتقالية اهلامة ومناذج لثنائية الشكل اجلنسية وغريها
 .، وهذه الصور بال أرقامكأداوت توضيحية وأدلة
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   متهيدمتهيدمتهيد
 

لقلـــق، فالقاضـــي ٢٠٠٥ ديســـمرب مـــن عـــام ٢٠يف     ً، ككثـــري مـــن العلمـــاء يف هـــذا اليـــوم، اســـتيقظت شـــاعرا 
املرفوعـة، انيا، كـان علـى وشـك إعـالن حكمـه يف القضـية ڤ، يف بنسـلHarrisburg يف John Jonesالفيدرايل 

 لقـد .مدرسـة بلـدة دوڤـر واآلخـرين Dover Area School District et alضـد  Kitzmiller et al مـن
ِّكانت قضية فاصلة، وحكم جون كان سيحدد كيف ستدرس املدارس األمركية التطور ُ. 

 
، يف the Doverعلـــى اســـتحياء، عنـــدما واجـــه رجـــال اإلدارة التعليميـــة يف بلـــدة بـــدأت األزمـــة التعليميـــة    

ُنيا، نقاشــا بصــدد أي كـتـاب مدرســي لعـلـم األحـيـاء سـيأمر ـبـه ـملـنهج املدرســة العلـيـا اڤبنسـل اـقـرتح . احمللـيـة) الثانوـيـة(ً
ًكتبـا _للتطـور الـداروينغـري راضـني مبناصـرة نـص الكتـاب املدرسـي احلـايل _ بعـض أعضـاء جملـس املدرسـة املتـدينني

ًلــس قــرارا يفــرض علــى مدرســي علــم األحيــاء يف بعــد جــدال حمـتـدم، أقــر ا. بديلــة حتـتـوي فرضــية اخللــق الكتابـيـة
مDover High school مدرسة   :قراءة البيان التايل على فصول الدرجة التاسعة اخلاصة 

 
انيا مـن الطــالب اـلـتعلم عــن نظرـيـة دارون للتطـور وآخــر األـمـر لعمــل اختـبـار ڤتتطلـب املـعـايري األكادميـيـة لبنســل"   

ِن نظريــة دارون هــي نظريــة، فهــي تســتمر يف أن ختتــرب كلمــا اكتشــف اكتشــاف أل. ًقياســي يكــون التطــور جــزء منــه ُ ََ ُ
هـو شـرح التصـميم الـواعي الـذكي ....توجد ثغرات يف النظرية إذ ال يوجـد هلـا دليـل. ةقالنظرية ليست حقي. جديد

إن كــانوا متــاح للطــالب لــريوا ) والنــاسعــن البانــدا (إن الكتــاب املدرســي . ألصــل احليــاة خيتلــف عــن رأي دارون
وكمـا يصـح قولنـا بصـدد . ًحيبون استكشاف هذا الرأي يف مسعى لكسب فهم عما يشمله التصميم الـذكي حقيقـة

َّفالطالب مشجعون على البقاء منفتحي العقول: أي نظرية أخرى ُ". 
 
رية يف القضية التعليمية    لـس التعليمـي التسـعة. أشعل هذا زوبعة  ، ورفـض كـل فقد استقال اثنان من أعضاء ا

ن  وحيـث أن . ًهـو ديـن ولـيس علمـا) التصـميم الـذكي(مدرسي علم األحياء قراءة البيان على صفوفهم، حمتجني 
ت املتحـدة، فـقـد رـفـع أحـد عشــر ويل أـمـر  تقـدمي التـعـاليم الدينـيـة يف املـدارس احلكومـيـة هــو انتهـاك لدســتور اـلـوال

 .غاضب القضية إىل احملكمة
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 علـى حنـو، واستمرت لستة أسابيع، وكانـت مسـألة حيويـة، أعلنـت ٢٠٠٥ سبتمرب عام ٢٦ابتدأت القضية يف    
 John ملـدرس املرحلـة التعليميـة العليـا ١٩٢٥، بعد احملاكمة الشهرية يف عام ) يف قرنناScopesقضية (َّمعلل كـ 

Scopes من ،Dayton, Tennesseeلصـحافة القوميـة نزلت ا. ، واليت أدين فيها لتعليمه أن البشر قد تطوروا
حـىت حفيـد تشـارلز دارون، ، Daytonً الناعسة، واليت هي منذ مثـانني سـنة أبكـر القـرى نومـا يف Doverإىل بلدة 

حثا القضية يف كتاب  .ُبرز يف احلدث، 
 
رعـا◌ ومسـتعدا جيـدا، والـدفاع فاقـدا الـربيق. ًلكل األسباب فقد كانت اضطرا    ًكـان االدعـاء  ً ً  اعـرتف العـامل. ًَ

ن تعريفــه لـــ  لــدفاع  ويف النهايــة، . ًكــان متحــررا حبيــث ميكــن أن يشــمل التنجــيم" العلــم"األملــع الشــاهد اخلــاص 
ِبــرهن علــى أن كتــاب  ُكــان عمــال مــدبرا مســبقا، كتــاب خلقــي فيــه تســتبدل كلمــة ) عــن البانــدا والنــاس(ُ ّ َ ً ً " اخللــق"ً

 ".التصميم الذكي"ببساطة بكلمة 
 
ا، لكن القضية مل تكن    َِ كان معينـا مـن قبـل الـرئيس Jonesفإن القاضي  واضحة النتيجة قبل إعال ًGeorge 

W. Bushلضـبط مؤيـدا للتطـور . ً، وهو مرتدد خملص على الكنيسة، ومؤيد للحـزب اجلمهـوري احملـافظ، فلـيس 
 .حبس كل امرئ أنفاسه وانتظر بتوتر

 
م مــن عـيــد املــيالد، أعلــن     ن .  لصــاحل التطــور حكمـــه،Jonesقبــل مخســة أ ًهـــو مل يصــطنع الكــالم، حاكمـــا 

لس التعليمي هي واحـدة مـن  ـم ال "التفاهـات املفزعـة"سياسة ا ا املـدعى علـيهم عنـدما ادعـوا أ َّ، تلـك الـيت كـذ
 .َيقومون بتحريضات دينية، واألهم، أن التصميم الذكي كان جمرد خلقية معادة التدوير

 
لنظــر يف امللـف الضــخم ـهلـذه القضـية، ومســألتنا هــذه، ائب التفكــري واملوضــوعي، بعـد اإن رأينـا أن املطـلـع الصـ"   

ـــيس علمــــا ـــه ـل ـــري لالهتمــــام، إال أـن ـــذكي هــــو جــــدال الهــــويت مـث ـــة أن التصــــميم اـل ...... ًيصــــل إىل النتيجــــة احلتمـي
لــس التعليمــي بتميـيـز نظرـيـة التطــور مبعاجلــة خاصــة، حيــرف مكانتهــا يف ا تمــع العلمــي، واخلالصــة، فــإن تنصــل ا

ًوجيعـل الطــالب يشــكون يف صــحتها دون تربيـر علمــي، مـقـدما للطــالب ـبـديال دينيـا متنكــر كنظرـيـة علمـيـة ً ً، موجـهـا ًً
هم للتعامل مع نص خلقي  َكما لو أنه مرجع علمي، ويعلم الطالب االمتنـاع عـن التسـاؤل ) عن الباندا والناس(َإ َ ِّ ُ

 ."ًدال عن ذلك البحث عن التعاليم الدينية يف كل األمورالعلمي يف فصول املدراس احلكومية، وب
 
 : مهلكعلى حنو خبفة إىل جانب ادعاء الدفاع أن نظرية التطور متصدعة Jones ًمث أيضا انطلق   



 ٩

ن نظريـة علميـة ال ميكنهـا عـالوة علـى حقيقـة أ ومـع ذلـك،. لتأكيد، فإن نظرية دارون عـن التطـور غـري ملزمـة"   
َري كــل النـقـاط ال جيــب أن تســتعمل كذريعــة للطـعـن ذـلـك تـقـدمي تفســ نظرـيـة بديلــة غــري قابـلـة لالختـبـار قائمــة علــى بُ

 ."ًالدين يف احلصص العلمية حتريفا للفرضيات العلمية الراسخة
 
َِ احلقيـقـة العلمـيـة تـقـرر ـمـن قـبـل العلمــاء، ال القضــاةلكـن    كــان ببســاطة مـنـع تشــويش حقيـقـة  Jones مـا ـقـام ـبـه. ُ

ًومــع ذلــك، كــان حكمــه نصــرا عظيمــا للمــدارس األمركيــة، وللتطــور، . َِقبــل منــاوآت وثوقيــة ومتحيــزةراســخة مــن  ً
 .ًوحقيقة للعلم نفسه

 
الرتيـاح    لتأكيـد مل تكـن آخـر معركـة سـنحتاج إىل خوضـها . مع ذلك، فلم يكن ذلك هو وقت الشـعور  فهـذه 

س وعشــرين ســنة مــن الـتـدريس والــدفاع عــن التطــور فخــالل أكثــر مــن مخــ. ملـنـع الرقاـبـة علــى التطــور يف املــدارس
ـــا يف صـــغري عـنــدما : البيوـلــوجي، تعلمـــت أن اخللقـيــة كلعـبــة املـهــرج الســـمني القصـــري القاـبــل للـــنفخ اـلــيت لعـبــت 

ــبط، لكــن بـعـد ذـلـك تـنـتفخ جمــددا  قصــة أمركـيـة، فــإن اخللقـيـة ليســت Doverوإذا كاـنـت قضــية بلــدة . ًتلكمـهـا 
لضـرورة أن يكونـوا مسـيحيني فقـط_فإن اخللقيني. دي فرعلى حنومشكلة أمركية  يرسـخون مـواطئ _الذين ليسـوا 

ت املتحـدة، وأسـرتاليا، وتركيـا تبـدو املعركـة ألجـل التطـور ال . أقدامهم يف أجزاء أخرى من العـامل، خاصـة يف الـوال
احملــك ـلـيس إال العلــم إن ـمـا هــو عـلـى . واملعركــة هــي جــزء مــن حــرب أوســع، حــرب ـبـني العقالنـيـة واخلراـفـة. تنتـهـي

 .يقدمها للمجتمع نفسه وكل فوائده اليت
 
مبـا يتضـمن ". نظرية التطور يف أزمـة: "ًهي نفسها دوما_سواء يف أمركا أو أي مكان آخر_تعويذة مناوئي التطور   

، "نظريــة"إال أن التطــور هــو أكثــر مــن . أن هنــاك مالحظــات صــعبة الفهــم بصــدد الطبيعــة تتعــارض مــع الدارونيــة
ًوبعيـدا عـن الشـك املطـروح مـنهم علـى الدارونيـة، فـإن األدلـة . إن التطور حقيقة علميـة. هيك عن نظرية يف أزمة

موعــة مــن قبــل العلمــاء خــالل قــرن ونصــف مضــى ـتـدعمها  م، مربهنــة أن التطــور قــد حــدث، وأنــه علــى حنــوَِا  
 .رونحدث إىل حد كبري من خالل أعمال االنتخاب الطبيعي، كما اقرتح دا

 
لنسـبة للـذين يعارضـون التطـور كمسـألة إميـان علـى . َيعرض هذا الكتاب اخلطوط الرئيسية لألدلـة علـى التطـور   

لنســبة للــذين جيــدون أنفســهم غــري . حمــض، ال كــم األدـلـة، فمــا ـلـديهم هــو اعتقــاد غــري قــائم علــى العقــلحنــو  أـمـا 
ًاجلـدال يف قضـيتهم، فهـذا الكتـاب يعطـي مـوجزا بليـغـا متأكـدين، أو يقبلـون التطـور لكـن غـري متأكـدين مـن كيفـيـة  ً



 ١٠

أقدمـه علـى أمـل أن يشـاركين النـاس يف كـل مكـان تعجـيب مـن القـوة . لتطـور كحقيقـةلسبب إدراك العلـم احلـديث ل
 .التفسريية الشفافة للتطور الداروين، ويواجهوا معانيه الضمنية بال خوف

 
لضر    ورة تعاون، إذ احلقـل يتضـمن جمـاالت متعـددة كعلـم املتحجـرات، أي كتاب عن علم األحياء التطوري هو 
أ ممـنت . ات، وعلم اجلغرافيا األحيائية، وال ميكن لشـخص واحـد التسـيد فـيهم كلهـم، وعلم اجليناألحياء اجلزيئيو

 Richard: ملساعدات ونصائح الكثري من الزمالء، الذين أرشدوين بصـرب وصـححوا أخطـائي، هـؤالء يتضـمنون
Abbott, Spencer Barrett, Andrew Berry, Deborah Charlesworth, Peter Crane, 
Mick Ellison, Rob Fleischer, Peter Grant, Matthew Harris, Jim Hopson, David 
Jablonski, Farish Jenkins, Emily Kay, Philip Kitcher, Rich Lenski, Mark 
Norell, Steve Pinker, Trevor Price, Donald Prothero, Steve Pruett-Jones, Bob 
Richards, Callum Ross, Doug Schemske, PaulSereno, Neil Shubin, Janice 

Spofford, Douglas Theobald, Jason Weir, Steve Yanoviak, and Anne Yoder  . وإين
قية َألعتذر للذين نسيت أمساؤهم دون قصد، وأبرئ اجلميع عدا نفسي من أي أخطاء  ِ  خـاص علـى حنـوأ ممنت . ُ

الـذين قـرؤوا املخطوطـة  ،Matthew Cobb, Naomi Fein, Hopi Hoekstra, and Brit Smith لــ
 .التامة

 
. Kalliopi Monoyiosنيــة للرســام ًكــان الكتــاب ســيكون جمــد بشــدة دون العمــل الصــعب والفطنــة الف   

، الـذي وافـقـين أن النـاس حيـتـاجون إىل مسـاع األدـلـة عـلـى John Brockmanًختامـا، ـفـإنين ممـنت ـلـوكيلي األديب 
 . ونصيحتها ودعمها الذي ال يكلا ملساعدLatha Menonالتطور، وللمحررة من مطبعة جامعة أوكسفورد 
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   مقدمةمقدمةمقدمة
 
، قصـــة  التطــور مهــم، دارون مهــم، ألن"    التطــور مهــم ألن العلــم مهــم، العلــم مهــم ألنــه القصــة املتفوقــة لــدهر

 ."ملحمية عن من حنن، من أين أتينا، وإىل أين منضي
 

Michael Shermer 
 
ر فتنـة وسـخطا أكثـر مـن     ًمن بني كل العجائب اليت اكتشفها العلم عن الكون الـذي نسـكن فيـه، ال موضـوع أ

 رمبا ألنه ال حتمل املعلومات عن أي جمرة عظيمة أو نيـوترين مثـل تلـك املعـاين الضـمنية ذوات الطبيعـة هذا. التطور
ــة احليــاة العظيمــة .  عميــقعلــى حنــوميكــن للــتعلم عــن التطــور أن يغــري . الشخصــية فهــو يرينــا موضــعنا يف كــل أ

الف مـن الكائنـات الـيت انقرضـت منـذ  اليـوم ومـع عشـرات اآل يوحد مع كـل كـائن حـي علـى األرضإنه. والرائعة
ًيعطينا التطور الرواية احلقيقية عن أصولنا، بـدال مـن األسـاطري الـيت أرضـتنا آلالف السـنني، جيـد الـبعض . زمن بعيد

ًهذا مرعبا بشدة، وآخرون مثريا   . ال يوصفعلى حنوً
 
 يف الفقرة اخلتامية الشهرية لكتابـه الـذي إىل الفئة الثانية، وعرب عن مجال التطور_لتأكيد_انتمى تشارلز دارون   

 :١٨٥٩عام ) عن أصل األنواع(كان فاحتة كل ما تاله، كتاب 
 
ا العديـدة املختلفـة، منفوخـة يففهناك عظمة يف هذه الرؤية للحياة، "     أشـكال قليلـة أو شـكل  األصـل إىلًبقدرا

الثاـبـت، مــن خــالل بداـيـة بســيطة إىل هــذا احلــد بينمــا كــان هــذا الكوكــب ـيـدور بـنـاء عـلـى قــانون اجلاذبـيـة واحــد، و
َّطورت وتطور  ُ َِّ ائيـة ورائعـة للغايـةُ إذ أن عمليـة التطـور، . لكـن هنـاك بدرجـة أكـرب سـبب آخـر للتعجـب. أشكال ال

سخ لنفسه إىل تنوع ماليني املتحجرات واألشـكال احليـة،  االنتخاب الطبيعي، اآللية اليت قادت أول جمرد جزيء 
َهــؤالء هــم فـقـط ـمـن يفهمــون كـيـف أـنـه تكشــف الرهـبـة النابـعـة ـمـن إدراك و. ات بســاطة ومجــال ـمـذهلنيهــي آلـيـة ذ ُ

كيفيـة قـدرة عمليـة مسـتقيمة كهـذه علـى إنتـاج صـفات متنوعـة علـى غـرار زهـور األوركيـد، وجنـاح الوطـواط، وذيـل 
 ."الطاووس

 
ألبوية ال_ًجمددا يف أصل األنواع، يصف دارون     :هذا الشعور_كتوريةڤًمتشر 
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 إىل إحــدى الســفن، علــى عـنـدما نتوـقـف عــن النظــر إىل أحــد الكائـنـات املتعضــية مثلمــا ينظــر اإلنســان اهلمجــي"   
ــا شــيء أبعــد متاـمـا ـمـن قدرـتـه عـلـى االســتيعاب، وعـنـدما نتأمــل يف كــل تركـيـب معقــد وغرـيـزة معـقـدة علــى  ًأســاس أ

لعديــد مــن الوســائل املخرت ــا اخلالصــة اخلاصــة  ًعــة، الــيت يكــون كــل منهــا مفيــدا للحــائز عليــه، وبــنفس َأســاس أ ٌ َ
لعمــل، واخلــربة، والتفكــري، وحــىت التخبطــات  ــا أي خمــرتع آيل عظــيم هــو اخلالصــة اخلاصــة  ََالطريقــة الــيت يكــون  ُْ
ـذا الشـكل إىل كـل كـائن متعضـي، فلنـا أن نتصـور  لعديد من األفراد العاملني، وعندما نتطلع  واألخطاء اخلاصة 

 ."اليت قد تصبح عليها دراسة التاريخ الطبيعي_وأ أتكلم من واقع التجربة_املدى األكرب للتشويق
 
النتخــاب نظرـيـة    َ دارون عــن أن كــل أشــكال احلـيـاة هــي مـنـتج للتطــور، وأن تلــك العملـيـة قـيـدت إىل حــد بعـيـد  ِِ

عظم فكرة جاءت على ذهن أي امرئ َالطبيعي، دعيت  ِ بـل . رد نظريـة جيـدة، أو حـىت بديعـةلكنها أكثـر مـن جمـ. ُ
 لصـاحلها رغم أن فكرة التطور نفسها مل يكن دارون مبتكرها، فإن األدلـة الـوافرة الـيت حشـدها. ًهي أيضا صحيحة

            هـــــذا . أقنعـــــت أغلـــــب العلمـــــاء والكثـــــري مـــــن القـــــراء املثقفـــــني أن احليـــــاة يف احلقيقـــــة قـــــد تغـــــريت عـــــرب الـــــزمن
لكــن لســنوات كـثـرية بعــد . ١٨٥٩يف عــام ) عــن أصــل األـنـواع( فحســب بـعـد نشــر واتاســتغرق حــوايل عشــر ســن

ففـي احلقيقـة، لـو . نظريـة االنتخـاب الطبيعـي: ذلك، ظل العلماء متشـككني بصـدد فكـرة دارون الرئيسـية املبتكـرة
ري مــن النصــف األخــ، فهــو "يف أزمــة"، أو كاـنـت "جمــرد نظرـيـة"كــان هـنـاك زمــن علــى اإلطــالق عـنـدما كــان التطــور 

ا كانـت _ اجلينـات_القرن التاسع عشر، عندما كانت األدلة على آلية التطور غري واضحة، والوسائل اليت تعمل 
ٍهذا كله مت تسويته يف العقود األوىل من القرن العشرين، ومنذ ذلك اسـتمرت األدلـة علـى كـل مـن . ال تزال جمهولة

بينمـا كشـف علمـاء األحيـاء الكثـري مـن . عارضـة العلميـة للتطـورالتطور واالنتخاب الطبيعي يف االرتقاء، ساحقة امل
ككيفيــة متييــز العالقــات التطوريــة بــني الكائنــات مــن تسلســالت احلمــض . الظــواهر الــيت مل يكــن دارون ليتخيلهــا

الـيــوم ـلــدى . ـقــد ترســـخت بثـبــات) أصـــل األـنــواع(ً، ـفــأوال النظرـيــة املقدـمــة يف DNAالـنــووي مـنــزوع األكســـجني 
هريــة العلمــاء يقــ لتطــور ـبـنفس القــدر اـلـذي لــديهم يف وجــود الــذرات، أو الكائـنـات ا ت(ني  كســبب ) امليكــرو

 .لألمراض املعدية
 
ًيقدم لنا األدلة على نظرية صارت منذ أمد بعيد جـزء مـن تيـار العلـم؟ فمـع ذلـك، ال أحـد ًكتا ملاذا إذن حنتاج    

لنســبة إىل . ريـة اجلــراثيم املسـببة لألـمـراضًكتـب كتبـا تشــرح األدلـة عـلـى وجـود اـلـذرات، أو نظ ًمـا املختـلـف جـدا 
 التطور؟
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جمـرد "هـو كـذلك كمـا سـنتعلم، أكثـر مـن (صـحيح أن التطـور راسـخ بقـوة كحقيقـة علميـة . ال شيء، وكل شـيء   
. لعلميـةلكـن األمـور خمتلفـة خـارج الـدوائر ا. ، وال حيتـاج علمـاء األحيـاء إىل إقنـاع أكثـر)مبعىن فرض علمـي" نظرية

ـلـنفس ًإن كــان التطــور يقــدم درســا، فيـبـدو أنــه أنـنـا لســنا فقــط . فبالنســبة إىل الكـثـريين ـيـزعج التطــور إحساســهم 
فـإن كـان البشـر هـم . منتج القوى التطورية العمياء وغري الشخصية_ًمثلهم أيضا_مرتبطني بكل الكائنات، بل حنن

ميكـن تفهـم ملـاذا . بـرغم كـل شـيءرمبا حنـن لسـنا اسـتثنائيني فقط واحد من املنتجات الكثرية لالنتخاب الطبيعي، ف
ًهـذا ال يسـر متاـمـا الكثـري ـمـن النـاس الـذين يعتـقـدون أننـا جئـنـا إىل الوجـود بطريقـة خمتلـفـة عـن األـنـواع األخـرى ـمـن 

الـبعض  مييز عـن الكائنـات األخـرى؟ اعتقـد د أي غاية أو معىنوفهل لوج. الكائنات، كالغاية املميزة هلدف إهلي
ت؟ مـا _برغم كل شيء_فإن كنا. ألخالقكذلك أن التطور يزيل ا ت، فلمـاذا ال نتصـرف كـاحليوا ببساطة حيـوا

الــذي يبقينــا أخالقيــني إن كنــا لســنا أكثــر مــن قــرود ذوي أدمغــة كبــرية؟ ال نظريــة علميــة أخــرى تســبب مثــل هــذا 
 .االنزعاج لعوام الناس

 
، ١ًميكنـك أن جتـد أد لـيس فيهـا عقيـدة اخللـق. نشأ إىل حد بعيد من الـدينإنه ملن الواضح أن هذه املقاومة ت   

فالكثري مـن املتـدينني ال يعتقـدون فحسـب أن البشـر اسـتثنائيون، بـل . ًلكنك ال جتد أبدا عقيدة اخللق دون الدين
لتأكيد على أننا بينمـا وجـد . لوهيـةَِمـواد خلـق إهلـي حلظـي مـن قبـل األ_كاألنواع األخـرى_ينكرون حقيقة التطور 

م الروحانيـة، ال توفيـق مثـل هـذا ممكـن إن من الكثري  ًالنـاس املتـدينني سـبيال للمواءمـة بـني حقيقـة التطـور ومعتقـدا
هــذا ســبب شــدة قــوة املعارضــة حلقيقــة . ٌالـتـزم امــرؤ بعقيــدة اخللــق املســتقل لكــل كــائن علــى حــدة كحقيقــة حرفـيـة

ت املتحدة األمركية  تظهـر اإلحصـائيات بشـدة مـدى . حيـث تتغلغـل املعتقـدات األصـولية. وتركيـاالتطور يف الوال
ا األمركيون لقبـول احلقيقـة العلميـة البسـيطة للتطـور رغـم األدلـة العلميـة غـري القابلـة للـدحض . املقاومة اليت يقوم 

ت أن األمــركيني متشــككون   يف هــذا ؤســف معلــى حنــوأو اجلــدل حلقيقــة التطــور، فســنة تلــو ســنة تظهــر االســتبيا
 واليـة أن جييبـوا ٣٢ُِ، علـى سـبيل املثـال، طلـب مـن الراشـدين يف ٢٠٠٦يف عام . ٢الفرع الوحيد من علم األحياء

ت_كمـا نعـرفهم_الكائنـات البشـرية: "علـى التوكيـد التـايل إلجابـة إذا كـانوا ."تطـوروا مـن نـوع أبكـر مـن احليـوا  ،
دليـل : ً العصر احلاضر، هذه العبـارة صـحيحة متامـا، كمـا سـوف نـرىيف. يعتربونه حقيقة، أم خطأ، أم غري متأكدين

سـيات، والـذي انفصـل عـن سـلفنا املشـرتك مـع ياجلينات واملتحجرات يظهران أن البشر حتدروا من خـط حتـدر للرئ
أي أربعــة مــن كــل _فقــط مــن األـمـركيني% ٤٠ورغــم ذـلـك فــإن نســبة . الشــمبانزي مـنـذ حــوايل ســبعة مالـيـني ســنة

                                                
 املرتجم-كالبوذية واجلاينية والتاوية والكونفوشية ١
 املرتجم-علم األحياء التطوري هو فرع رئيسي يف اجلامعات الغربية ٢
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ــا صــحيحة _عشــرة أشــخاص يكــافئ هــذا ). ١٩٨٥عــام % ٥كانــت النســبة أعلــى بـــ (حكمــوا علــى اجلملــة 
ا خطأ وهي   .هم ببساطة غري متأكدين% ٢١، والباقون %٣٩الرقم تقريبا نسبة األشخاص الذين قالوا أ

 
لـيت يف الـبالد الغرب    ملالحظة بدرجـة أكـرب عنـدما نقـارن هـذه اإلحصـائيات   فمـن .يـة األخـرىًهذا يصري جديرا 

ت، فقط تركيا الستبيا ألصولية الدينية_بني واحد وثالثني أمة أخرى ممسوحة  حتتل مرتبـة أدىن يف قبـول _حافلة 
كثـر مـن _على جانب آخر_األوربيون). يرفضون% ٧٥يقبلون، % ٢٥(التطور  ًيسجلون نسبا أفضل بكثري، 

ن .  التطور كحقيقةية وأيسالند يرونڤيف فرنسا والدول اإلسكند% ٨٠ مـن النـاس يوافقـون أن % ٧٨يف اليا
كـان ! ختيل لـو أن أمركـا احتلـت مرتبـة أقـرب إىل األخـرية بـني البلـدان الـيت تقبـل وجـود الـذرات. البشر قد تطوروا

ء  .ًالناس سينطلقون فورا للعمل على حتسني التعليم يف علم الفيز
 
ًى عنـدما نصـل إىل لـيس تقريـر إذا كـان صـحيحا، بـل إذا كـان جيـب ويتلقى التطور ضربة أكثر على مستوى أعلـ   

َّأن يدرس يف املدارس احلكومية ِّفحوايل ثلثي األمركيني يشعرون أن التطور إذا درس يف احلصـص العلميـة، فيجـب . ُ ُ
َّان يدرس اخللق كـذلك ُيعتقـدون أن التطـور جيـب أن يـدرس دون _واحـد مـن كـل مثانيـة أشـخاص_% ١٢فقـط . ُ

لنسـبة " تـدريس كـل اجلوانـب"رمبـا جدليـة . رة لبـديل خلقـيإشا ملعاملـة العادلـة، لكـن  تـروق لإلحسـاس األمركـي 
علـى حـىت وإن تكـن مصـدقة _ديـينس نظرية مكذوبـة مبنيـة علـى أسـاس فلماذا تدري. ًإىل معلم فهو أمر حمبط حقا

املطالبـة بـتـدريس السـحر والعراـفـة يف ًجنـبـا إىل جنـب ـمـع نظريـة علمـيـة واضـحة الصــحة للغايـة؟ هــذا ك_ عـريضحنـو
 حصـــص عـلــم الــنفس كنظرـيــة بديـلــة يفًكليــات الطـــب جنبــا إىل جـنــب ـمــع الطــب العلمـــي احلـــديث، أو التنجــيم 

ًرغم قـوانني التجـرمي، فـإن واحـدا مـن كـل مثانيـة مدرسـي : ًرمبا أكثر اإلحصائيات إرعا هي هذه. للسلوك اإلنساين
. صـحيح للتطـوريا األمركية يسمحون بتقدمي اخللقية أو التصميم الذكي كبديل علمـي ًأحياء تقريبا يف املدارس العل

ً ـلـيس مــذهال إن علمـنـا أن واحــدا مــن كــل ســتة مدرســني يعتقــدون أن هللا خلــق البشــر بشــكلهم احلــايل ورـمبـا هــذا( ً
 !).ًتقريبا، منذ عشرة آالف سنة فقط

 
ُِا اعتـربت مشـكلة أمركيـة بصـورة مميـزة، تنتشـر اآلن يف بلـدان ًعلى حنو مؤسف، فـإن معـاداة التطـور الـيت كثـريا مـ   

، سـأل اسـتفتاء عملتـه قنـاة ٢٠٠٦أخرى، تشمل جرمانيا واململكـة الربيطانيـة املتحـدة، يف اململكـة املتحـدة  بعـام 
BBCالرؤيـة التطوريـة، اختـار % ٤٨بينمـا قبـل .  ألفي شخص أن يصفوا آراءهم يف كيفيـة تكـون احليـاة وتطورهـا

َمــن املســتعلمني أـنـه جيــب % ٤٠واعتقــد أكـثـر مــن . مل يعرفــوا% ١٣إمــا اخللقـيـة أو التصــميم اـلـذكي، و% ٣٩
ملــدارس ًهــذا لــيس خمتلفــا جــدا عــن إحصــائيات أمركــا. ـتـدريس اخللقيــة أو التصــميم الــذكي يف حصــص العلــوم  ً .



 ١٥

، وهـــو تكتـيــك غـــري ـقــانوين يف  التصـــميم اـلــذكي كـبــديل للتطـــورً تـقــدم فـعــالوبـعــض اـملــدارس يف اململكـــة املتحـــدة 
ت املتحدة ، واألصـولية اإلسـالمية املنتشـرة يف . الوال مع اكتساب األصولية املسيحية موطأ قدم يف جـزء مـن أور

م ون حبركــة مقاومــة ضــد . الشــرق األوســط، تتبــع اخللقيــة صــحو ِوكمــا كتبــت، فــإن علمــاء األحيــاء األتــراك جيــا

ملـال و فقـد رسـخت اخللقيـة موطـأ قـدم حـىت _للسـخرية القصـوى_و. جمعجعـني يف بلـدهمًخلقيني مـدعومني جيـدا 
جوس  ًجمموعــة جــزر تتنــوع أشــكال احليــاة فيهــا كانــت عــامال رئيســيا يف بدايــة مالحظــة دارون (يف أرخبيــل اجلــاال ً
الــيت " ةاأليقونيــ"يف نفــس األرض الــيت صــارت مــن رمــوز نظريــة التطــور، اجلــزر _ هنــاك). حلقيقــة االتطــور العلميــة

 بقـرب نياملـؤمن) سـبتيون(مقدسـي اليـوم السـابع ( Seventh-day Adventistمدرسـة لطائفـة _ أهلمـت دارون
 .بيولوجي خلقية غري خمففة لألطفال من كل العقائدكتب توزع ) قدوم املسيح الثاين

 
ش وعـدم الفهـم بسـبب الكثـري مـن التشـو_عنـد العـوام_عدا صراعها مع األصولية الدينية، حيـيط بنظريـة التطـور   

لكــن املشــكلة . ـبـال شــك فــإن اـلـبعض ببســاطة غــري مهتمــني. العــوز اجلاهــل إىل إدراك وزن وتـنـوع األدلــة لصــاحلها
لكثـري . ًاألكثر انتشارا من ذلك، هي عوز املعلومات ًفحىت الكثري من زمالئـي يف علـم األحيـاء غـري حميطـني علمـا 

ــة علـــى التطـــور، والكـثــري مـــ ــا كمـــا _ن طـــاليب اجلـــامعينيـمــن مســـالك األدـل اـلــذين درســـوا التطـــور يف املـــدارس العلـي
َيفـرتض وعـلـى . ة األساسـية املنظمــة لعلـم األحيـاءًتـون إىل حماضـرايت غــري عـاملني أي شـيء تقريبـا عــن هـذه النظريـ_ُ

فيــة التصــميم اـلـذكي، ال تقــدم الصــحف الشــعبية أي خل: اـلـرغم مــن التغطيــة الواســعة للخلقـيـة، وســليلها املعاصــر
أن الكـثـري مـن النـاس يســقطون فريسـة خطابـة اخللقـيـني _إذن_فـال عجـب. ًتقريبـا عـن ســبب قبـول العلمـاء للتطــور

 .وعدم فهمهم املتعمد للتطور
 
ًرغم أن دارون كان أول من مجـع األدلـة علـى النظريـة، حيـث كـان البحـث العلمـي يف عصـره قـد اكتشـف سـيال    

فـنحن نالحـظ أن النـوع يتفـرع إىل اثنـني أو أكثـر، وجنـد املزيـد واملزيـد . عملـهمن األمثلة اجلديـدة تظهـر التطـور يف 
ًوأمسـاك أمنـت أطرافـا، وزواحـف ًمن املتحجرات احتفظـت بعالمـات التغـري يف املاضـي، كديناصـورات أنبتـت ريشـا، 

ات،  اجليـنـت العلمـيـة احلديـثـة يف عـلـومًيف هــذا الكـتـاب ســأحبك ســو كــل خـيـوط االكتشــافا. متحوـلـة إىل ـثـدييات
، والتشـريح، والتطــور العلمـي اـلـذي بـرهن عـلـى األحيـاء اجلزيـئـيواملتحجـرات، واجليوـلـوجي علـم طبـقـات األرض، و

مـا هـو التطـور، ومـا : سـنبحث يف. للعمليات التطورية اليت اقرتحها ألول مرة تشـارلز دارون" ُاخلتم الذي ال ميحى"
 .كثري من العوامليس هو، وكيف يتحقق املرء من صحة نظرية تغضب ال

 



 ١٦

لتأكيـد تغـريا عميقـا يف الفكـر، فهـو ال يقـود حتميـا إىل العواقـب يتطلـب سـنرى أنـه بينمـا    ً إدراك املعـىن الكامـل  ً ً
ال يتطلــب االقتنــاع  .ًالرهيبــة الــيت يصــفها اخللقيــون دومــا عنــدما حيــاولون تنفــري النــاس مــن نظريــة التطــور العلميــة

هـي ال جتعلـك عـدمي األخـالق، . نهلستية البائسة، أو جتريد حياتك مـن الغايـة واملعـىنلتطور حتولك إىل العدمية ال
 الســبيل ًوال جيــب أن تــدعم اإلحلــاد، ألن التــدين املســتنري لطاملــا وجــد دومــا. هتلــر وال تقــدم لــك آراء ســتالني أو

. َراكنـا لعـامل األحيـاء ومكاننـا فيـهًفإن فهم التطور البد حتما أن يعمق ويغين إديف احلقيقة . للتوافق مع تقدم العلوم
خــر، منحــت كــل_كاألســود واألشــجار احلمــراء والضــفادع_أننــافحقيقــة   ُكلنــا نتجـنـا عــن التبــديل البطــيء جلــني 

َ منتجــة ًخطــوة أفضــلية ننــا جئنــا إىل الوجــود فجــأة مــن َُ لتأكيــد أكثــر إقناعــا مــن األســطورة القائلــة  ًصــغرية، هــي 
 : أفضلعلى حنوها دارون العدم، وكما العادة، صاغ

 
عـنـدما أنظــر إىل كــل الكائـنـات ـلـيس كعملـيـات خلــق مســتقلة، ـبـل كاملتحــدرين املباشــرين مــن بعــض الكائـنـات "   

م يبدون يل يصريون معظمني َّالقليلة منذ زمن طويل قبل ترسب أول طبقة من منظومة العصر الكامربي، فإ َ ُ". 
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   الفصل األولالفصل األولالفصل األول
   طور؟طور؟طور؟ما هو التما هو التما هو الت

 
 ’’.ور هو أن كل أحد يعتقد أنه يفهمهااجلانب الغريب لنظرية التط‘‘   

 

Jacques Monod 
 
ت تبــدو مصــممة إذا كــان    ت واحليــوا كامــل  معقــد وعلــى حنــوً أي شــيء صــحيحا عــن الطبيعــة، فهــو أن النبــا

م م وحيــاكون لالنســج. ًتقريـبـا لعــيش حـيـوا م، صــائرين غــري فاحلـبـار والســمك املفلطــح يغــريون أـلـوا ام مــع حميطــا
الطيور الطنانـة والـيت نقـدر أن حتـوم . ًاخلفافيش لديها رادار الستهداف احلشرات ليال. مرئيني للمفرتسني والفرائس

بشــرية، ولــديها ألســنة طويـلــة ) هليكــوبرت(يف مكــان وتغــري موضــعها يف حلظــة أكثــر رشــاقة مــن أي طــائرة عموديــة 
مصــممة الســتعمال الطـيـور الطنانــة والزهــور اـلـيت تزورهــا تـبـدو ـبـدورها .  يف الزهــورًلرتشــف الرحـيـق املتوضــع عميقــا

 ُإذ بينمــا تنهمــك الطـيـور الطنانــة يف رشــف الرحـيـق، تلصــق الزهــور. كمســاعدين لتكاثرهــا اجلنســي حببــوب اللقــاح
ها من تلقيح الزهرة التاليـة الـيت يزورهـا الطـائرَغبار ً الطبيعـة آلـة مزيتـة جيـدا، وكـل تشـبه. ِّ الطلع مبناقريها، ممكنة إ

 .نوع هو سن عجلة أو ترس فيها
 
لتأكيـد، ميكـانيكي رئـيس    كـرب شـهرة مـن قبـل . ّما الذي يبدو أن كل هذا يتضـمنه؟  َِهـذا االسـتنتاج عـرب عنـه  ِّ ُ

يل   قــال إذا عثــر علــى ســاعة واقعــة علــى. William Paleyَفيلســوف القــرن الثــامن عشــر اإلجنليــزي ولــيم 
ًبطريقـــة مماثلـــة، فـــإن وجـــود الكائنـــات املتعضـــية املتكيفـــة جيـــدا . ًاألرض، ســـندركها حتمـــا كعمـــل صـــانع ســـاعات

، اإللـــه لتأكيـــد مصـــمما مـــدركا، مســـاو ا املعقـــدة تتضـــمن  ًوصـــفا ً ًِ ُ يل يف كتابـــه . ُِّ الالهـــوت (فلننظـــر إىل جدليـــة 
ريخ الفلسفة)الطبيعي  :، وهي واحدة من أشهر اجلدليات يف 

 
ُعندما نقدم علـى فحـص السـاعة، نـدرك أن أجزاءهـا املتعـددة قـد شـكلت ومجعـت هلـدف، علـى سـبيل املثـال، "    ُ

ــا قــد شــكلت وضــبطت للغاـيـة إلنتــاج احلركــة، وتلــك احلركــة مضــبوطة للغايــة لتعـيـني الســاعة مــن الـيـوم، إذ لــو  ُفإ



 ١٨

ًبعـا لطريقـة ُ، أو وضـعوا ت عليـهعمـا هـمًتلفـا ً عليـه، لـو حجمـا خم خمتلـف عمـا هـمعلـى حنـوجزاء املختلفـة صيغت األ
ترتيب آخر غري ما هم عليـه، فـال حركـة كانـت ستتواصـل يف اآللـة علـى اإلطـالق، وال كانـت سـتفي أخرى، أو أي 

كــل داللــة علــى االخــرتاع، كــل مظهــر للتصــميم، ممــا يوجــد يف الســاعة، يوجــد يف .....لغــرض الــذي تؤديــه اآلن
ا أعظم وأكثر، وذلك بدرجة تفوق كل أعمال الطبيعة، مع فارق  ."حسبان، من جهة الطبيعة، كو

 
ـذا الشـكل البليـغ للغايـة كانـت شـعورا مشـرتكا وقدميـة    يل  ًإن اجلدلية اليت قـدمها   عنـدما وصـف هـو وزمـالؤه .ً

ــم يفهرسـون عظمـة وإـبـداع اإللـه ال) الالهـوتيني الطبيعيـني(مـن  ت، اعتقـدوا أ ت واحليـوا ظـاهرة يف خملوقاـتـه النـبـا
 .ًاملصممة جيدا

 
زالته، يف عام     هض سؤال التصميم، قبل أن يقوم   :م١٨٥٩دارون نفسه 
 
وكيـف مت اكتمـال مجيـع هـذه . ًفإن ذلك من شأنه أن يساعد ولو قليال يف تفهم كيف تنشأ األنواع يف الطبيعة"   

ء آخــر، ومــع ظــروف احلـيـاة، وتكـيـف أحــد الكائـنـات التكيفــات الرائعــة ألحــد األجــزاء مــن نظــام التعضــي مــع جــز
ًجـدا يف نقـار اخلشـب ونـبـات املتعضـية مـع كـائن آخـر؟ وحنـن ـنـرى هـذه التكيفـات املتبادلـة الرائعـة بصــورة واضـحة 

لشـعر اخلـاص  ت ًاهلدال، وبصورة واضحة أقل بقليل فقط يف أكثر الطفيليـات تواضـعا والـيت تتعلـق  حـد احليـوا
عية األرجل حـد الطيـور، ويف بنيـان اخلنفسـاء الـيت تغـوص يف املـاء، ويف البـذرة ذات الـريش ر لريش اخلـاص   أو 

ختصار، فإننا نرى تكيفـات رائعـة يف كـل مكـان ويف كـل جـزء مـن  ُاليت تساق عرب اهلواء بواسطة أرق النسمات، و
 ."أجزاء العامل العضوي

 
ًعــامل طبيعــة حــاد اـلـذكاء، تعلــم يف البــدء ليصــري كاهنــا يف . مكــان لــدى دارون جوابــه اخلــاص علــى لغــز التصــمي   

ً، عـرف دارون جيـدا القـوة املغريـة ً)شغل احلجرات الـيت كانـت لبـايل سـابقا_ ساخرعلى حنو_حيث(جامعة كامربدج
يل م . جلدليات كجدلية  ت، وأكثـر مـن تعجـب مـن مـدى مالءمـة تصـميما ت واحليـوا أكثر مـن درس عـن النبـا

معلى حنو ًما الذي سـيكون أكثـر سـوية مـن االسـتدالل علـى أن املالءمـة تظهـر تصـميما .  جيد مع أساليب حيوا ُ
ًمـــدركا؟ إال أن دارون نظـــر أبعـــد مـــن الظـــاهر، مقرتحـــا ً ِ ألدلـــة الـــوافرة_ُ فكـــرتني بـــدد إىل األبـــد فكـــرة _ًوداعمـــا 

ن مها التطور واالنتخاب الطبيعي. التصميم املقصود ن الفكر مل يكن أول من فكر يف التطـور، فـإن عديـدين . ها
لكـن . ، بـدؤوا فكـرة أن احليـاة قـد تطـورتErasmus Darwinقبله، مبا فيهم جـده هـو نفسـه إرازمـوس دارون 

دارون كــان أول مــن اســتعمل املعطيــات مــن الطبيعــة إلقنــاع الـنـاس أن التطــور حقيقــة، وأن فكرـتـه عــن االنتخــاب 
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 يشهد لعبقريته أن تصـور الالهـوت الطبيعـي، املقبـول مـن معظـم الغـربيني املثقفـني إن ما. الطبيعي هي قصة حقيقية
ُِّ، قــد تـغلــب علـيـه خــالل ســنوات قالئــل فقــط بكـتـاب واحــد مــن مخســمئة صــفحة١٨٥٩قـبـل عــام  عــن أصــل . (ُ

َحول ألغاز تنوع احلياة من األسطورة إىل العلم احلقيقي) األنواع َّ. 
 
النتخــاب الطبيـعـي، ـقـد أســيء  هــذه )١(إذن فمــا هــو التطــور؟    النظرـيـة البســيطة واجلميـلـة بعمــق، نظرـيـة التطــور 

لتوـقـــف قلـــيال لـعـــرض نقاطـهـــا ودعاوهــــا  ًفهمهـــا يف أغـلـــب األحـيـــان، وحـــىت أحـيـــا حرـفـــت مبكــــر، هـــذا جــــدير  َ ِّ ُ ً
 .ًسنعود إىل هؤالء مرارا كلما درسنا الدليل على كل واحد منهم. األساسية

 
وإن كاـنــت طويـلــة (ميكـــن تلخيصـــها يف مجـلــة واحـــدة . نظرـيــة احلديـثــة للتطـــور ســـهلة الفـهــميف األســاس، ـفــإن ال   

سخ لنفسـه_ًتطورت احلياة على األرض تدرجييا من نوع بدائي واحد): ًقليال والـذي عـاش منـذ أكثـر _رمبا جزيء 
ــار ســـنة مضـــت٣٫٥ـمــن  ً، مث تفـــرع خـــالل اـلــزمن، منتجـــا أنواعـــا متنوعـــة وجدـيــدة كـثــرية، وآ ملـي ً لـيــة معظـــم التغـــري ِ

 .هي االنتخاب الطبيعي_لكن ليس كله_التطوري
 
ـــا تتـــألف يف الواقـــع مـــن ســـتة عناصـــرًعنـــدما نتوقـــف قلـــيال امـــام هـــذه العبـــارة،     التطـــور، والتدرجيـــة، : جنـــد أ

 .ابية، والسلف املشرتك، واالنتخاب الطبيعي، وآليات التغري التطوري غري االنتخ)االنقسام إىل أنواع(واالستنواع 
 

 .فلنلخص ما يعنيه كل واحد من هذه األجزاء   
 

مما يعـين، انـه خـالل . ًهذا يعين ببساطة أن نوعا خيضع لتغريات جينية عرب الزمن. األول هو فكرة التطور نفسها   
وهــذه االختالـفــات تـقــوم علــى التـغــريات يف احلمـــض . ًأجيــال كـثــرية ميكــن لـنــوع أن يتطـــور إىل شــيء خمتـلــف متاـمــا

ت الــيت حتيــا اليــوم مل تكــن . ، والــيت تنشــأ كطفــراتDNAوي منــزوع األكســجني النــو ت والنبــا إن أنــواع احليــوا
َمنتشرة هنا وهناك يف املاضي، بل حتدرت من تلك اليت عاشت يف زمن أقدم َّ تطـور _علـى سـبيل املثـال_فاإلنسان. ََ

لقرد العلوي، لكن ليس ذات القرود العليا املعاص  .رةمن كائن شبيه 
 

كســراطني حــدوة احلصــان وأشــجار _فـالبعض. رغـم أن كــل األـنـواع تتطــور، فهـم ال يفعـلـون ذـلـك ـبـنفس املـعـدل   
ن .  ضــئيل خــالل مالـيـني الســننيعلــى حنــوـقـد تطــورت _اجلنجكــو الصــينية الـنـواع ســتكون ال تتنـبـأ نظرـيـة التطــور 

ســـتمرار، أو مبـــدى ـــايعتمـــد فهـــذا.  ســـرعة تـغــريهم حينمـــا يفعلـــونمتطـــورة  ــة اـلــيت يعانو .  عـلــى الضـــغوط التطورـي
يبـدون _  والـيت تعتـرب أحفـورة حيـةCoelacanthكــ _ًجمموعتان كاحليتان والبشر قد تطـور سـريعا، بينمـا آخـرون

 .ًمماثلني تقريبا ألسالفهم الذين عاشوا منذ مئات ماليني السنوات
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ًمر أجياال كثرية إلنتاج تغـري تطـوري ضـخم، كتطـور يستغرق األ. اجلزء الثاين من نظرية التطور هو فكرة التدرجية   
تطــور صــفات جدـيـدة، كاألســنان والفكــني املمـيـزين للـثـدييات عــن الزواحــف، ال حتــدث يف . الطـيـور ـمـن الزواحــف

صــحيح، أن بعــض . جـيـل واحــد أو أجـيـال قليلــة فـقـط، ـبـل عــادة خــالل مـئـات أو آالف أو حــىت مالـيـني األجـيـال
ًريعا جــداالتـغـريات ميكنـهـا احلــدوث ســ ت ـهلـا أجـيـال قصــرية جــدا، بعضــها وجـيـز لدرجــة العشــرين . ً ًـفـأفراد امليكــرو

 علـى حنـوًاعتبارا للنشـوء السـريع .  لقدر من التغري يف وقت قصريهذا يعين أن هذه األنواع ميكن أن ختضع. دقيقة
ة للتطـور املعـروف حدوثـه خـالل وهنـاك أمثلـة كثـري. حمزن ملقاومة العقاقري يف البكرت والڤريوسات مسـببة األمـراض

ً عــن تغــري كبــري حقيقــة، فــنحن عــادة نشــري إىل تغــري يتطلــب آالفــا كثــرية مــن لكــن عنــدما نتحــدث. عمــر إنســان ً
أن كـل األنـواع تتطـور بسـرعة متسـاوية، حيـث تتفـاوت األنـواع املختلفـة يف _يـة حـال_ال تعـين التدرجيـة. األعـوام

ــا، لــذا فــإ ن الـنــوع الواحــد يتطــور أســرع أو أبطــأ حســب تزايــد أو تضــاؤل الضـــغوط مــدى الســرعة الــيت تتطــور 
 .التطورية

 

، مثلما عندما يستعمر حيوان أو نبات بيئـة جديـدة، ميكـن للتغـري التطـوري     ًعندما يكون االنتخاب الطبيعي قو
ًحاملا يصري نوع متكيفا جيدا مع موطن مستقر، غالبا ما ختف سرعة ال. ًأن يكون سريعا ً ً  .تطورٌ

 

ن التاليتان فهما الوجه اآلخر لنفس العملـة    ملالحظـة أن بينمـا هنـاك أنـواع . أما الفكر ـا حلقيقـة جـديرة  حيـة إ
، والفيل، والقط، والصبار املوضوع يف إصـيص، نتشـارك بعـض الصـفات األساسـية: كثرية، فإن كلنا مـن . أنت وأ

ا إلنتـــاج الطاقـــة، وحروفنـــا األربعـــة األساســـية للحمـــض النـــووي بينهـــا الســـبل الكيميائيـــة احليويـــة الـــيت نســـتخدمه
DNAا وترمجتها إىل بروتينات هذا خيرب أن كل األنواع تعود إىل سلف مشرتك واحد، سلف كـان . ، وكيفية قراء

ًلكـن لـو كـان التطـور يفيـد تغـريا جينيـا تـدرجيا خـالل. لديه هذه الصـفات املشـرتكة ومررهـا إىل املتحـدرين منـه ً ٍ نـوع ً
لكننـا ـلـدينا . ٍ عـال متحـدر ـمـن النـوع األولعلـى حنــوفقـط، لكـان ـلـدينا نـوع واحـد فـقـط اليـوم، نـوع وحـيـد متطـور 

احليـاة . أكثـر مـن عشـرة ماليـني نـوع يسـكن كوكبنـا اليـوم، ونعـرف أكثـر مـن ربـع مليـون مـنهم كمتحجـرات: الكثري
عـن االنقسـام، أو علـى : ب الفكرة الثالثة للتطـورهذا يتطل. كيف نشأ هذا التنوع من منوذج سلفي واحد. متنوعة

 .االستنواع: حنو أكثر دقة
 

ً، الــذي يرينــا مثــاال لشــجرة تطوريــة والــيت توضــح العالقــات بــني الزواحــف ١انظــر إىل الشــكل التوضــيحي رقــم   
ًرأيناها كلنا من قبل، لكن فلنتفحصها مليا أكثر بقليل لنفهم ما تعنيه حقيقةلقد . والطيور ً. 
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لضـــبط عـنــدما انقســـم امللتقـــى ـمــا اـلــذي    إىل خـــط التحـــدر املـــؤدي إىل الزواحـــف املعاصـــرة _ًمـــثال_X حـــدث 

م الديناصـوريني علـى  كالسحايل والثعابني على جانب، وإىل خط التحدر اآلخر املؤدي إىل الطيور املعاصـرة وأقـار
ًنوعا سلفيا واحدا، زاحفا Xاجلانب اآلخر؟ ميثل امللتقى  ً ً أحـد خطـي مضـى يف . ً قدميا، انقسم إىل نـوعني متحـدرينً

أـمـا . طريقـه النشــيط اخلــاص، وآخـر األـمـر انقســم عــدة مـرات وأدى إىل نشــأة كــل الديناصـورات والطـيـور املعاصــرة
 Xًغالبـا مـا يـدعى السـلف املشـرتك . خط التحدر اآلخر ففعـل نفـس األمـر، لكنـه أنـتج معظـم الزواحـف املعاصـرة

مـــوعتني املتحـــدرتني)املفـقــودةاحللـقــة (س ـبـــ  َإـنــه اـلــرابط النســـيب ـبــني الطـيــور والزواحـــف املعاصـــرة، نقطـــة .  ـبــني ا َ
أكـثـر حداـثـة هـنـا ) حلقــة مفـقـودة(هـنـاك . ًالتـقـاطع اـلـيت ستصــل إليهــا يف النهاـيـة ـلـو تتبـعـت خطــوط حتــدرهم رجوعــا

ائرة علـى رجـلـني آكـلـة اللحــوم مـثـل ، وهــو الـنـوع اـلـذي كـان الســلف املشــرتك للديناصــورات الســYًأيضـا، امللتـقـى 
Tyrannosaurus rex) ءلكن رغم أن األسالف املشـرتكني ليسـوا أحيـا. والطيور احلديثة) كلهم منقرض اليوم 

م  ََّومــع ذلــك، ميثلــون بـنـوع واحــد فقــط مــن آالف يف الســجل (ًبينـنـا بعــد، ومــن املســتحيل تقريبــا توثـيـق متحجــرا ُ
ـم، أنـواع ذوات صـفات ترينـا السـلفية املشـرتكةًاألحفوري، وميكننا أحيـا اكتشـ يف . اف متحجـرات وثيقـة الصـلة 

نحة(سنتعلم عن _على سبيل املثال_الفصل القادم  .X اليت تدعم وجود امللتقى )الديناصورات ا
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ًفكمــا ســنرى الحقــا، . ً إىل ـنـوعني منفصــلني؟ حقيقــة، ال شــيء أكـثـرX حــدث عـنـدما انفصــل الســلف ـمـا اـلـذي   
مـا كنـا . نواع ببساطة هـو تطـور جمموعـات خمتلفـة ال ميكنهـا الـتهجن، أي جمموعـات ال ميكنهـا تبـادل اجلينـاتاالست

النقسـام هـو ببســاطة جممـوعيت سـكان لنـوع زاحفـي واحــد،  جلـوار ملـا ـبـدأ هـذا السـلف املشـرتك  سـنراه لـو عشـنا 
خــالل زـمـن طوـيـل، ـتـزداد . مها عــن اآلخــررـمبـا تعيشــان يف أـمـاكن خمتلفــة، تـبـدآن يف تطــوير اختالـفـات ضــئيلة أحــد

مـوعتني . ًهذه االختالفات تدرجييا ًآخر األمر تطور جمموعتا السكان اختالفا جينيا كافيا لكي ال يستطيع أفـراد ا ً ً
ـا هـذا. (املختلفتني التهجن ت بعضـهم اآلخـر : هناك سبل كثرية ميكـن أن حيـدث  فقـد ال جيـد أفـراد أنـواع احليـوا

لتــزاوج تكــون الذريــة عقيمــةجــذابني جنســ ت املختلفــة اســتخدام ملقحــني . ًيا، أو لــو قــاموا  ميكــن ألنــواع النبــا
 .)خمتلفني أو زهور يف مواسم خمتلفة، مانعة بذلك التلقيح التهجيين

 
ًبعــد مالـيـني الســنوات الحقــا، وبعــد أحــداث انفصــالية أكـثـر، أحــد األـنـواع املتحــدرة الديناصــورية    ، Y، امللتقــى ً

ذاـتـه انقســم إىل نــوعني آخــرين، أحــدمها أنــتج كــل الديناصــورات الســائرة علــى رجلــني الالمحــة، واآلخــر أنــتج كــل 
ُمــيالد ســلف كــل الطيــور، مل تبــد فجاتئيــة هكــذا خــالل : هــذه املرحلــة احلامســة يف التــاريخ التطــوري. الطيــور احليــة

ً بل جمموعيت سكان خمتلفتني قلـيال فحسـب مـن حنن لن نرى الظهور املفاجئ لكائنات طائرة من الزواحف،. الزمن
موعــات الســكانية البشــرية املتنوعــة الـيـومً، رمبــا اختالفــا لــيس أكـثـنفــس الديناصــور كــل التغــريات . ر مــن أفــراد ا

ٍامــة حــدثت بعــد آالف األجـيـال مــن االنقســام، عـنـدما عمــل االنتخــاب يف خــط حتــدر واحــد منهمــا علــى ترقيــة هلا ٍ
عــادة النظــر إىل اخللــف ميكنـنـا التعــرف علــى . فات الديناصــورات منتصــبة القاـمـةالطــريان، ويف آخــر صــ َْإـنـه فقــط 

هـذه األحـداث التطوريـة كانـت بطيئـة، .  علـى أنـه السـلف املشـرتك للديناصـورات منتصـبة القامـة والطيـورYالنوع 
 .اعدينُوتبدو خطرية فقط عندما تنظم يف تسلسل كل متحدري هذين التيارين التطوريني املتب

 
تقــوم علــى الظــروف _كمــا ســنرى يف الفصــل الســابع_ًلكــن الـنـوع ال حيتــاج دومــا إىل االنقســام، فــبعض األـنـواع   

أكثـر _وإن األغلبيـة العظمـى مـن األنـواع. الساحمة بتطوير اختالفات كافية لتصري غري قادرة على التهجن مـن بعـد
حتيـا ماليـني السـنني دون _ اجلنجكو الصـينيةكأشجار_وآخرين. تنقرض دون ترك أي متحدرين_منهم% ٩٩من 

لكــن يف كــل وـقـت ينفصــل فـيـه ـنـوع إىل ـنـوعني، . فاالســتنواع ال حيــدث أغـلـب األحـيـان. إنـتـاج أـنـواع كـثـرية جدـيـدة
ورغـم أن االسـتنواع بطـيء، . ًفهذا يضـاعف فـرص االسـتنواع املسـتقبلي، حبيـث ميكـن لعـدد األنـواع أن يـزداد أسـيا

ٍحنـو كــاف، خـالل تلـك العـهـود املتطاولـة مـن الـتـاريخ، هـذا ميكنـه أن يفســر بسـهولة التـنـوع ًفهـو حيـدث غالـبـا علـى 

ت احلية على األرض ت واحليوا  .املذهل للنبا
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ًكــان االســـتنواع هامــا جـــدا لــدارون حبـيــث جعلــه عـنــوان أشـــهر كتبــه    وـقــدم ذلــك الكـتــاب بعــض األدـلــة عـلــى . ً
 ١هـو شـجرة تطوريـة تشـابه الشـكل رقـم ) عن أصل األنـواع(كل كتاب إن الرسم التوضيحي الوحيد يف . االنقسام
ًمفتقـــدا أيـــة معرفـــة _لكـــن مـــن الواضـــح أن دارون مل يشـــرح يف احلقيقـــة كيـــف ينشـــأ النـــوع اجلديـــد، إذ. يف كتابنـــا
بــدأ الفهــم ). الــتهجن(مل يفهــم يف احلقيقــة قــط أن شــرح االســتنواع يعــين شــرح حــواجز التبــادل اجليــين _جلينــات

سيكون لدي املزيـد لقولـه عـن هـذه العمليـة، الـيت . قيقي لكيفية حدوث االستنواع يف ثالثينيات القرن العشريناحل
 .ًهي جمال دراسيت الشخصي أساسا، يف الفصل السابع

 
ريخ احلياة يشكل شجرة، تنشأ كل األنواع فيها من جذع واحد، فـإن املـرء إنه ملن     الواضح للذهن أنه إن كان 

بتتبـع كـل غصـن عـودة خـالل فروعـه حـىت ) األنـواع احليـة(ميكنه إجياد أصل مشرتك لكـل زوج مـن األغصـان من مث 
وإذا كانت احلياة بـدأت بنـوع . هو سلفهم املشرتك_كما قد رأينا_هذا امللتقى. يتقاطعوا عند الفرع املشرتك بينهم

ــن ــة تـفــرع، ـي جم عـــن ذـلــك أن كـــل زوج ـمــن األـنــواع واحـــد وانقســـم إىل مالـيــني األـنــواع املتحـــدرة ـمــن خـــالل عملـي
ًيتشاركان سلفا مشرتكا يف وقت ما من املاضي األنواع القريبة بشـدة مـن بعضـها، مثلهـا مثـل البشـر األقـارب، هلـم . ً

 واضــح، بينمــا الســلف املشــرتك ألـنـواع بعـيـدة الصــلة ببعضــها، مثلـهـا عـلـى حنــوســلف مشــرتك عــاش يف زـمـن أـقـرب 
هكــذا، ـفـإن فكــرة الســلف املشــرتك، املـبـدأ . ، عــاش يف زمــن أـقـدم ـمـن املاضــيمـثـل البشــر بعـيـدي الصــلة ببعضــهم

ًهـــذا يعــين ببســاطة أنـنــا ميكننــا دائمــا النظـــر رجوعــا يف اـلــزمن، . الرابــع للتطــور، هـــي وجــه آخــر ملفـهــوم االســتنواع ً
مســـتخدمني ســــواء تسلســــالت احلمــــض النـــووي أو املتحجــــرات، وجنــــد خطــــوط التحـــدر تـلـــتحم عـنـــد أســــالفهم 

 .رتكنياملش
 
ت     لفـقــار ــة، وهـــي اخلاصـــة  يف هـــذه الشـــجرة ). ٢الشـــكل التوضـــيحي(فلـنــتفحص إحـــدى الشـــجرات التطورـي

 .وضعت بعض الصفات اليت يستخدمها علماء األحياء الستنتاج العالقات التطورية
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ت، تظهـر كيـف ينـتج التطـور جمموعـة  )شـجرة تطوريـة( ريـخ حتـدري: ٢الشكل التوضيحي ِللفقـار لتـايل ُ تسلسـلية مـن الصـفات، و

ـواع حتتــوي هــذه الصــفات الصــفات علــى الرتتيــب هــي العمــود الفقــري والفكــان . تشــري النقــاط إىل نشــوء كــل صــفة يف الشــجرة. أـن
أـمــا األنــواع فهــي قنــديل البحــر ومســك اجللكــي ومسكــة احلمـــار . ة واألصــابع املتقابلــةيمواألصــابع والبــيض الســلوي والشــعر واملشــ

 .لسمندل والثعابني والسحايل والتماسيح والطيور والكنجارو والفئران والشمبانزي والبشرالوحشي وا
 
ت( األمساك والربمائيات والزواحف والطيور والثـدييات كلهـم لـديهم عمـود ظهـري فقـري، هـم بداية فإن    ) فقـار

ـم حتـدروا مـن سـلف مشـرتك قـد كـان لديـه أيضـا عمـود ظهـري فقـري ت تتحـد لكـن . ًلذا فالبـد أ مـن بـني الفقـار
ِبـيض سـلوي(ن لـديها ) ومتتاز عـن األمسـاك والربمائيـات(الزواحف والثدييات  َ  حمـاط بغشـاء ممتلـئ أي أن اجلنـني) َ
سـلف مشــرتك . لـذا فالـبـد أن الزواحـف والثـدييات كـان لـديها ســلف مشـرتك أكثـر حداثـة. ُلسـائل يـدعى السـال

أحـدمها نـوع لديـه كلـه شـعر وحـار : ًموعة أيضا حتتوي جممـوعتني أدنيـنيلكن هذه ا. امتلك هو نفسه بيضة كهذه
رد الـدماء وينـتج بيضـا مانعـا للمـاء )أي الثـدييات(الدماء وينـتج اللـنب  ً، واآلخـر حمرشـف  ككـل ). أي الزواحـف(ً

ُ، هذا يشكل تسلسال متداخال، تسلسال فيه يعاد تقسيم جمموعة كبـرية مـن األنـواع يتشـاركاألنواع ً ً  أفرادهـا القليـل ً
ًـمـن الصــفات إىل جمموعــات أصــغر مــن األـنـواع املتشــاركة صــفات أكـثـر، وهكــذا ـنـزوال إىل أـنـواع، كاـلـدب األســود 

مالذينوالدب البين األمركي،   .ً يتشاركان تقريبا كل صفا
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ابتـدأ ذلـك مـع . ِتداخلي الصفات ألشكال احلياة قد أُدرك منذ زمن طويل قبـل دارونفإن الرتتيب يف احلقيقة،    
ت الســويدي  ت، ١٦٣٥ عــام Carl  Linnaeusعــامل النـبـا ت والنـبـا ، مث شــرع العلمــاء يف تصــنيف احلـيـوا

تســاق يلتزمــون مبــا مســي تصــنيفا  ــم  ًمكتشــفني أ َ  أخــاذ، فــإن علمــاء األحـيـاء املختلفــني أتــوا علــى حنــو). ًطبييعيــا(ُِ
صـــنيفات ليســت اصـــطناعية ذاتـيــة ـمــن عمـــل إنســـان حيـتــاج إىل هـــذا يـعــين أن هـــذه الت. ًبتصــنيفات متطابـقــة تقريـبــا

ًالتصــنيف، ـبـل هــي ختــرب شــيئا حقيقـيـا وأساســيا عــن الطبيعــة ً لكــن ال أحــد عــرف مــا هــو هــذا الشــيء حــىت جــاء . ً
لضــبط مــا يتنبــأ بــه التطـــور . دارون فيمــا بعــد، وأظهــر أن ذلــك الرتتيــب تــداخلي الصــفات ألشــكال احليــاة هــو 

ًاركة أســالفا مشــرتكة قريـبـة العـهـد تتشــارك الكـثـري ـمـن الصــفات، بينمــا اـلـذين أســالفهم املشــرتكون فالكائنـات املتشــ
ًأبعد زمنا يكونون أكثر اختالفا  .هو نفسه دليل قوي على التطور) الطبيعي(إن التصنيف . ً

 
ــا ترتـيــب أشـــياء مل تنشـــأ يعملـيــة ؟ملـــاذا    ــا ال ـنــرى مـثــل هـــذا الرتتـيــب الـتــداخلي ـلــو حاولـن ــة لالنقســـام  ألنـن تطورـي

هــم ال ينتظمــون يف تصــنيف طبيعــي علــى . ة، ممــا اعـتـدت علــى مجعهــاـيـخــذ صــناديق أعــواد ثقــاب كرتون. والتحــدر
حلجـم، مث البلـد املصـدر _كمثال_ميكنك. نفس طريقة األنواع احلية َأن تصنف صناديق الثقـاب تسلسـليا مبتـد  ً ً

للـون مث أو ميكنـك أن ت. مع احلجم، اللون مـع البلـد، وهكـذا هـا مـن مث  ًبـدأ مـع األصـناف املعلـن عنهـا مصـنفا إ
يـه ال يوجـد نظـام تصـنيف يتفـق عل.  خمتلـفعلـى حنـوهناك طرق عديدة لرتتيبها، وكل امرئ سيعمل ذلـك . التاريخ

ً حبيـث يعطـي كـل صـندوق ثقـاب النشـوء آلخـر خمتلـف عنـه قلـيال، مـن التطـور،ًهـذا ألن بـدال . كل هـواة التجميـع
 .ُِتصميم قد صنع من خربشة هوى إنسانفإن كل 

 
ففــي حاـلـة . تتشــابه صــناديق الثقــاب مــع أـنـواع املخلوقــات املتوقعــة حتــت الشــرح اخللقــي الكـتـايب لنشــوء احلـيـاة   

َكتلك، ملا كان للكائنات سلفية مشرتكة، بل كانوا سيكونون ببساطة نتيجة خلـق حلظـي ألشـكال مصـممة لتـتالءم  َّ
ا ملـا كنـا لنتوقـع أن نـرى األنـواع تنـتظم يف تسلسـل تـداخلي مـن األشـكال ) السـيناريو(ذه احلبكـة ًوفقـا هلـ. مع بيئا

َمدرك من قبل كل علماء األحياء ُِ َ .)٢( 
 
ًحــىت منــذ حـــوايل ثالثــني عامــا مضـــت، اســتعمل علمــاء األحـيــاء صــفات مرئيــة، مـثــل الرتكيــب التشــرحيي وـمنــط    

هــذا قــام علــى االفــرتاض الصــائب أن الكائنــات ذوات الصــفات . احليــةالتكــاثر لبنــاء السلســلة الســلفية لألنــواع 
ة، وـبـذا فهــي أوثــق صــلة ة هلــا أيضــا جيـنـات متشــا لكنـنـا اآلن صــار ـلـدينا طريقــة جدـيـدة قوـيـة ومســتقلة . ًاملتشــا

ع عـن طريـق تسلسـالت احلمـض النـووي ألنـوا. ميكننا النظر مباشرة إىل اجلينـات نفسـها: إلنشاء السلسلة السلفية
م التطوريــة هــذا قــد مت بتنفيــذ الفرضــية . متعــددة وقيــاس درجــة تشــابه هــذه التسلســالت، ميكننــا أن نــنظم عالقــا
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ــيت هلـــا تشـــابه محـــض أمـيــين أكـثــر تكـــون أوـثــق صـــلة ببعضـــها، مبـــا يعـــين أن أســـالفهم ًالصـــائبة متامـــا ن األـنــواع اـل  
احليـاة املعمولـة يف حقبـة مـا  حتـدث كبـري تغـري يف أشـجارهـذه الطـرق اجلزيئيـة مل . ًاملشرتكني عاشوا يف زمن أكثر قر

 ةقبل اكتشاف احلمض النووي، كل من الصفات املرئية للكائنـات احليـة وتسلسـالت أمحاضـهم النوويـة تعطـي عـاد
 .نفس املعلومات عن العالقات التطورية

 
 فـإن كـنـا ـنـرى أن . عـن التطــور طبيعـي إىل تنـبـؤات قوـيـة وقابلـة لالختـبـارعلـى حنــوتـؤدي فكــرة السـلف املشــرتك    

م وتسلسالت أمحاضـهم النوويـة، فيمكننـا التنبـؤ أننـا جيـب أن جنـد  ًالزواحف والطيور جمموعة سو بناء على صفا ً
مـثـل هــذه التنـبـؤات قــد حتققــت، معطـيـة بعــض .  والطـيـور يف الســجل األحفــوريزواحــفًأســالفا مشــرتكني ـلـبعض ال
 .هؤالء األسالف يف الفصل القادمسنرى بعض . أقوى األدلة على التطور

 
. فكـرة االنتخـاب الطبيعـي: اجلزء اخلامس من النظرية التطورية هو ما رآه دارون بوضوح كأعظم إعجازه العلمي   

ــا دارون، فــإن معاصــره عــامل التــاريخ الطبيعــي ألفــرد راســل   Alfred ِوالــسهــذه الفكــرة يف احلقيقــة مل ينفــرد 

Russel Wallace  ًـهـا يف نفــس الوـقـت تقريـبـا، مــؤديني إىل واحــد مــن أعظــم االكتشــافات التارخيـيـة توصــل إلي
ريـــخ العلـــم ــه نصـــيب األســـد ألنـــه يف كـتــاب . املتزامـنــة يف  طـــور فكـــرة ) عـــن أصـــل األنـــواع(إال أن دارون كـــان ـل

ًاالنتخاب الطبيعي بتفصيل عظيم، معطيا األدلة عليه، ومستكشفا نتائجه الكثرية ً. 
 
ً النظريـة التطوريـة الـذي اعتـرب األكثـر ثوريـة يف عصـر دارون، وال  مـناب الطبيعـي كـذلك كـان اجلـزءلكن االنتخ    َ ُِ

ـــا تفســـر : االنتخـــاب الطبيـعــي فكـــرة علمـيــة ثورـيــة ومقلـقــة علـــى الســـواء ـلــنفس الســـبب. ًزال مزعجـــا للكـثــريين أ
ًالتصميم الظاهر يف الطبيعة بعملية مادية صرفة ال تتطلب خلقا أو توجيها  . من قوى فوق طبيعيةً

 
ًإذا تباين األفراد يف نوع جينيا أحدهم عن اآلخـر، وكـان بعـض هـذه . فكرة االنتخاب ليست عسرية على الفهم   

 علــى قــدرة الفــرد علــى البقــاء والتكــاثر يف بيئـتـه، مــن مث فإـنـه يف اجلـيـل الـتـايل ســيكون للجينــات االختالفــات ـيـؤثر
جلينات اليت ليست جيدة هكذااملؤدية إىل بقاء وتكاثر أعلى نسخ  موعـة . أكثر مقارنة  ومبرور الـزمن، ستصـري ا

موعـة، بينمـا الطفـرات  ـا أكثـر فـأكثر بسـبب نشـوء طفـرات وراثيـة مفيـدة وانتشـارها يف ا ًتدرجييا متالءمة مـع بيئا
َالضارة تستأصل ًوآخرا، تنتج هذه العملية كائنات متكيفة جيدا مع مواطنها وأساليب. ُ اً  . حيوا
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ًهـاك مثـاال بســيطا    ً لفـرو األجــزاء الشـمالية ـمـن أوراسـيا ومشـال أمركــا، وكـان متكيـفـا : َ ًاسـتوطن اـملـاموث املكسـو 
نتاج غطاء مسيك من الشعر  منطقـة  Tundra ُِعثر على عينات متجمدة كاملة منـه مدفونـة يف التنـدرة،(للربودة 

دة وخـــط األشـــجار يف املنطقـــة املتجمـــدة الشـــمالية وأرضـــها دائمـــة خالـيــة مـــن األشـــجار تقـــع ـبــني املنطقـــة املتجمـــ

أدت الطفـرات الوراثيـة يف . رمبا احنـدر مـن أجـداد للمـاموث كـان لـديها شـعر قليـل، كالفيلـة املعاصـرة. )٣()التجمد
عنـدما صـار املنـاخ . أشـعر مـن اآلخـرين_كبعض البشر املعاصرين_النوع السلفي إىل أن يكون بعض أفرد املاموث

م  ًردا، وعنـدما انتشــر الـنـوع يف منـاطق أكـثـر مشالـيـة، كـان األـفـراد القاســو الشـعر أفضــل ـقـدرة علـى احتمــال بيـئـا ً
موعـة جبينـات كثـرة الشـعر. القارصة الربودة وتركـوا ذريـة أكثـر مـن نظـرائهم األكثـر جـرودة يف اجليـل . هـذا أغـىن ا

فلتســتمر هــذه العملـيـة خــالل بضــعة آالف األجـيـال، . ابقًالـتـايل، ســيكون اـملـاموث املتوســط أشــعر قلــيال مــن الســ
خــر أشــعث َويســتبدل املــاموث األجــرد  علــى ســبيل (ْولـتـؤثر العدـيـد مــن الصــفات املختلفــة علــى مقاومـتـه للــربد . ُ

 .، وهذه الصفات تتغري بتزامن)حجم اجلسد، كمية الشحم، وهكذا: املثال
 
م علـى البقـاء أحيـاء فهـي تتطلـب ف.  مالحـظعلى حنـوالعملية بسيطة     ًقـط أن يتبـاين أفـراد النـوع جينيـا يف قـدر

ذا، فإن االنتخاب الطبيعي والتطور حتميـان. والتكاثر يف بيئتهم ََّكمـا سـنرى، فـإن هـذا املتطلـب جنـد. ِّمسلمني   هَُ
َفحــصقــد ٍيف كــل نــوع  ِ ، فــإن )تــهمالءم(ومبــا أن الكثــري مــن الصــفات ميكــن أن تــؤثر يف تكيــف الفــرد مــع بيئتــه . ُ

ًحنت حيوان أو نبات إىل شيء يبدو مصمما_عرب الدهور_االنتخاب الطبيعي ميكنه َّ َ ُ ٍ. 
 
ْأن هـنـاك اختالـفـا حقيقـيـا فيمــا نتوـقـع أن ـنـراه ـلـو كاـنـت الكائـنـات ـقـد صــممت _ـمـع ذـلـك_ـمـن اـهلـام إدراكإـنـه     َ ِّ ُ ً ً

النتخــاب الطبيعــي ً الطبيعــي لــيس مهندســا أعظــم، بــل بفاالنتخــا. دراك، علــى العكــس ممــا لــو كــانوا تطــوروا 
لرسـم أوال، بـل هـو أفضـل مـا ميكـن . مسكري ًفهو ال ينتج الكمال املطلق الذي ميكن حتقيقه من قبل مصمم يبدأ  ٍ ِّ َ ُ َ ُِ ِ َ ِ

ال ميكــن أن حتــدث طفــرات وراثيــة لتصــميم كامــل ألن الطفــرات . ًعملــه فحســب مــع مــا لديــه ليعمــل عليــه فعليــا
درة جــدا ًيــد القــرن اإلفريقــي، بقرنـيـه املتعــاقبني، رمبــا يكــون أفضــل تكيفــا حلمايــة نفســه والنــزاع مــع وح. ًببســاطة 

ًحقيقـة، هـي ليسـت قـرو حقيقيـة، بـل شـعر مـدموج(من وحيد القـرن اهلنـدي، الـذي لـه قـرن واحـد رفقائه  ، لكـن )ً
ن واحــد أفضـل ـمـن انـعـدام يظــل مـع ذـلـك قـر. رمبـا ببســاطة مل تنشـأ ـبـني وحيـدي الـقـرون اهلنـديني طـفـرة تـنـتج قـرنني

وحيد القرن اهلندي أفضل من سلفه غري األقرن، إال أن أحداث التـاريخ اجليـين قـد تـؤدي إىل مـا هـو أقـل . القرون
ًكـــل شـــاهد مـــن نـبــات أو حيـــوان تطفـــل علـيــه أو مـــرض ميثـــل إخفاقـــا يف _لتأكـيــد_الكامـــل، و" التصـــميم"مـــن  َ ُِ ُ

كـثـر ـمـن وبطريـقـة مماثـلـة لكــل أســباب االنـقـر. التكـيـف ـمـن األـنـواع اـلـيت عاشــت مــن % ٩٩اض، واـلـذين ميثلــون 
لشـيء_هـذا( .قبل ت التصـميم الـذكي الالهوتيـةيطـرح_بـذكر الشـيء  ًفإنـه ال يبـدو ذكيـا .  مشـكلة شـنيعة لنظـر
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خــرين، أـنـواع مماثلــة، معظمهــم أيضــا ســينقرض ًجــدا تصــميم مالـيـني األـنـواع مقــدر هلــا أن تنقــرض، مث اســتبداهلم  ً .
 ).دو التصميم الذكي مل جيتهدوا قط للتفكري يف تلك املعضلةمؤي
 
ًجيب أن يعمل االنتخاب الطبيعي علـى تصـميم الكـائن ككـل، ممـا يعـين حـال وسـطا     إن . بـني التكيفـات) تسـوية(ً

ث الســالحف البحرـيـة حتـفـر  ِّوهــي عملـيـة شــاقة بطيـئـة وخرـقـاء تعــرض . أعشــاش بيضــها عـلـى الشــاطئ بزعنفتيـهـاإ
ــارف سيسـاعدها عـلـى األداء .  للمفرتســنيبيضـها  أفضــل والعمــل أســرع، عـلـى حنــوكــان اـمـتالك زعــانف شــبيهة 

ًمصمم حي الضمري كان ليعطي السـالحف البحريـة زوجـا إضـافيا . ٍلكن حينئذ ملا استطاعوا السباحة بنفس اجلودة ً ِّ

ـــــــارف قابلـــــــة لالنســـــــحاب، لكـــــــن الســـــــال ككـــــــل _حف البحريـــــــةمـــــــن األطـــــــراف، ذا الحقتـــــــني شـــــــبيهتني 
ربعة_الزواحف  .ملتصقة بنموذج تنموي حيدد أطرافهم 

 
، بـل هـم )انتشـار  الطفـرة املفيـدة يف سـائر جمموعـة النـوع(الكائنات ليست فقط حتت رمحة حظ اجنراف الطفرة    

الطفـرات ال . ًاالطفرات الوراثية هي تغريات يف الصـفات املوجـودة فعليـ. ًأيضا مقيدون بتارخيهم النشوئي والتطوري
ًختلق أبدا تقريبا صفات جديدة متاما كالعالمة التجاريـة ً ًهـذا يعـين أن التطـور جيـب أن يبـين أنواعـا جديـدة انطالقـا . ً ً

لرســم، بــل جيــب أن يبــين كــل منشــأ جديــد التطــور هــو كمعمــاري ال ميكنــه. مــن تصــميم أســالفها َ تصــميم بنايــة  ُ
ًلتكيف مع بناء أسبق وجودا، مبقيا . هـذا يـؤدي إىل بعـض احللـول الوسـطى. ً املنشأ صاحلا للسـكن طـوال الوقـتًُ

ًســـنكون أفضــل حـــاال لــو تكوـنــت خصــا مباشـــرة خــارج اجلســـد، حيــث درجـــة احلـــرارة _ كمثــال_فــنحن البشـــر 
ت املنويـة عنـدما يكـون عمـر .  رغـم ذلـك، فـإن اخلصـيتني تبـدآن نشـوءمها يف الـبطن)٤(. األخفض أفضل للحيـوا

زليتني اجلنني ا اجران  ُِْني تـدعيان القنـاتني األربيتـنيإىل كيس الصفن مـن خـالل قنـاتملتعضي ستة أو سبعة شهور،  ُ 
قـي اجلسـد املـدمرة مهـا عـن حـرارة  ن نقاطـا ضـعيفة يف بنيـان اجلسـد ممـا  .ًأو املغبنيتني، مبعـدا إ ن القنـا ًتـرتك هـا

إذ ميكـن أن تسـد املعـى، ويف بعـض األحيـان : لفتـق تلـك سـيئةحـاالت ا. جيعل الرجال عرضة حلاالت الفتـق األريب
ــا . تســـبب الوفـــاة يف ســـنوات ـمــا قـبــل اجلراحـــة ــا هـــذه الرحـلــة املتعرجـــة للخصـــيتني، إنـن ال مصـــم ذكـــي كـــان ليعطيـن

لسـمك، الـذين تتطـورت غـددهم التناسـلية، وظلـت  جمنا النشـوئي مـن أسـالف شـبيهة  ا ألننا ورثنا بر ملتصقون 
طنيـة لشـبه مسـك، مث تطـور متحـدرو الحقـا إىل اخلصـى . امل يف البطن كعلى حنو ًحنن بدأ النشـوء ذوي خصـى 

 .اخلارجية، كإضافة خرقاء
 
َبيعي ال ينتج الكمال، بل فقط تطويرات على ما وجد من قبللذا فإن االنتخاب الط    ًإنـه ينـتج األكثـر مالءمـة . ُ ِ ُ

ورغــم أن االنتخــاب الطبيعــي يعطــي مظهــر التصــميم، فهــذا التصــميم . قممــا قـبـل، ال األكثــر مالءمــة علــى اإلطــال
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لكمــال ــذه العيــوب ســنجد دـلـيال علــى التطــور، كمــا ســنرى يف . َأغلــب األحـيـان غــري متســم  ًبشــكل آخــر، إـنـه 
 .الفصل الثالث

 
يت بنا إىل آخر نقاط النظرية التطورية الستة    ًيعـي الـيت تلعـب دورا العمليـات األخـرى غـري االنتخـاب الطب: هذا 

أمهها هو تغـري عشـوائي بسـيط يف نسـب اجلينـات السـبب فيـه هـو حقيقـة كـون األسـر املختلفـة . يف التغري التطوري
. ًهـذا يـؤدي إىل تغـري عشـوائي ال ميكنـه عمـل شـيء بصـدد التكيـف، لكونـه عشـوائيا. هلـا أعـداد خمتلفـة مـن النسـل

ــا ـلـيس ـلـديها قــوة االنتخــاب _مــع ذلــك_امـثـري هــذه العملـيـة علــى التغــري التطــوري اهلــ ـنـوي، أل علــى األرجــح 
ِالطبيعي املقولبة كمـا سـنرى _ومـع ذلـك. يظل االنتخاب الطبيعي هو العملية الوحيدة اليت ميكنها إنتـاج التكيـف. ُ

موعــات الصــغرية ورمبــا أســبا_ يف الفصــل اخلــامس ً فــإن االجنــراف اجليــين رمبــا لعــب بعــض الــدور التطــوري يف ا
 .لبعض الصفات غري التكيفية للحمض النووي

 

فلـو كـان االسـتنواع .  أساسيعلى حنو بعض النقاط مرتابطة )٥(.هي النقاط الست للنظرية التطورية_إذن_هذه   
. لكـن بعـض النقـاط مسـتقلة عـن بعضــها. ًفـإن السـلفية املشـرتكة البـد أن تكـون صــحيحة أيضـا_كمثـال_ًصـحيحا

 أنـه يف أوائـل القـرن العشـرين) الطفـريني(اعتقد بعـض . ًدون أن حيتاج إىل التدرج دوما_كمثال_فقد حيدث التطور
ًميكـن لنـوع فـورا إنتـاج ـنـوع آخـر خمتلـف جـذر بواسـطة طـفـرة واحـدة ضـخمة  Richardعـامل احليـوان الشــهري . ً

Goldschmidt_ ن أول كـائن قابـل للتجـا_على سبيل املثـال  مـن بيضـة عريـف كطـائر رمبـا فقـسدل ذات مـرة 
ن األنـواع اجلديـ. )تفنيدها (مثل هذه االدعاآت ميكن اختبارها. َزاحف ال لبس فيه ة جيـب دتتنبأ النظرية الطفرية 

 لكن املتحجـرات ختـرب أن هـذه ليسـت .، بال حلقات انتقالية يف السجل األحفوريًأن تنشأ فور من أخرى أقدم
ا التطور ظهر مثل هذه االختبارات أن األجزاء املختلفة من نظريـة التطـور ميكـن ُومع ذلك، ت. الطريقة اليت يعمل 

 . مستقلعلى حنواختبار كل منها 
 
كـثـري ـمـن علمــاء . ًصـحيحا ، ـفـإن االنتخــاب الطبيـعـي ـلـيس كـنفس احلاـلـةـقـد يكــون ألحـرى، إن يكــن التطــور    

ــادة "قـيــل أن الكائـنــات ـلــديها : َِاعتـقــدوا أن التطـــور حيـــدث مـــن قـبــل ـقــوة غامضـــة أو غائـيــة_كمـثــال_األحـيــاء قـي
ا" داخلية وقيل أن هذا النوع من القيادة دفـع تطـور األسـنان النابيـة . جتعل األنواع تتغري يف اجتاهات معينة مأمور 

ا، حـىت مل يعـد احليـوان  ًالضخمة للنمر سيفي األنيـاب، جـاعال األنيـاب تصـري أكـرب فـأكرب، بغـض النظـر عـن فائـد
مل متـت . إال اننـا نعلـم اليـوم أنـه ال دليـل علـى هـذه القـوى الغائيـة. ًمات نوعه جوعـا فـانقرضيستطيع إغالق فمه و

ـا الكبـرية ملاليـني السـنني، قبـل أن تنقـرض ألسـباب  نيا ًالنمور سيفية األنياب يف احلقيقة جوعا، بل عاشت هانئة 
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 قبـول علمـاء األحيـاء التطـور لعقـود إال أن حقيقة أن التطور قـد يكـون لـه أسـباب خمتلفـة هـو أحـد أسـباب. أخرى
التطـور جمـرد نظريـة، : "َلكـن هنـا عبـارة الزمـة هامـة ومسـموعة بشـكل عـامي. عديدة قبل قبـول االنتخـاب الطبيعـي

 "أليس كذلك؟
 
ـلــد رجيـــان التطـــور هكـــذا١٩٨٠ًمتحــد إىل جمموعـــة إجنيلـيــة يف تكســـاس عـــام     ســـي رو : ، وصـــف املرشـــح الر
ا نظريـة" ـا حـىت ًحسنا، إ ـا نظريـة علميـة فقـط، وقـد عورضـت يف السـنوات املعاصـرة يف عـامل العلـم ومل يعتقـد  َ، إ ُ ِ

ا قدميا تمع العلمي كصحيحة كما اعتقد  ًاآلن يف ا ُِ". 
 
ًالتضــمني أن هـنـاك شــيئا مــا ـلـيس صــحيحا متامــا . نظرـيـة فـقـط". فـقـط"الكلمــة األساســية يف هــذا االقتـبـاس هــي     ً ً

يف احلقيـقـة، ـفـإن املفـهـوم الـيـومي الـعـامي لكلمــة . ًرـيـة، أـنـه جمــرد ختمــني، وخــاطئ جــدا علـى األرجــحبصـدد كلمــة نظ
ــيم ـبـــFredنظـــرييت أن : (أو افـــرتاض، كمـــا يف مجلـــة) ختمـــني(هـــو ) نظرـيــة( ، لكـــن يف العـلــم تعـــين كلمـــة  )Sue مـت
ًشيئا خمتلفا متاما، موصال ثقة أبعد من ذلك ودقة صارمة، أكثر م) نظرية( ً ً ً  .ن نزوة ختمني بسيطً

 
مجلـة ملـا يعتـرب : "، النظريـة العلميـة هـيOxford English Dictionaryًوفقـا لقـاموس ُأكسـفورد لإلجنليزيـة    

َـقــوانني عاـمــة، أو مـبــادئ، او أســـباب لشـــيء مـعــروف أو مالحـــظ ) ذبـيــةنظرـيــة اجلا(ذا ميكنـنــا احلـــديث عـــن هكـــ." ُ
أو نتحـدث . ًا البعض وفقا لعالقة دقيقة تتضمن املسافة بيـنهمكفرضية أن كل األشياء ذوات الكتلة جتذب بعضه

 .اليت تضع مزاعم حمددة عن سرعة الضوء وتقوس الفضاء والزمن) نظرية النسبية(عن 
 
: ًأوال، يف العلم، نظرية تعين أكثر من جمرد ختمـني ملـا هـي األشـياء عليـه. ِّهناك نقطتان أريد أن أشدد عليهما هنا   

ا جمموعـة م ـدف إىل شـرح احلقـائق عـن العـامل احلقيقـيإ ليسـت ) النظريـة الذريـة. (ًدروسـة جيـدا مـن االفرتاضـات 
ًفـهــي مجلــة عـــن كيفيــة تفاعـــل اـلــذرات مــع بعضـــها الــبعض، مكوـنــة مركـبــات، ): الــذرات موجـــودة(فقــط مجـلــة أن 

ـا جمموعـة مـن املبـادئ ): ثالتطـور قـد حـد: (ملثل، فإن نظرية التطـور أكثـر مـن جمـرد مجلـة). ًومتصرفة كيميائيا إ
لتوثيقات، لقد على حنواملدعومة   .شرحت الستة مبادئ الرئيسية، اليت تشرح كيف وملا حيدث التطور شامل 

 
يت بنـا إىل النقطـة الثانـيـة    ًلكـي تعتـرب نظريـة علمـيـة، فالبـد أن تكـون قابلـة لالختـبـار وتقـوم بتنبـؤات ميكــن . هـذا  ٌ ُ

ـا . ب أن نكــون قـادرين عـلـى عمـل مالحظـات عـلـى العـامل احلقيـقـي والـيت إـمـا تثبتهـا أو تدحضــهامبـا يـعـين، جيـ. إثبا
مليــة  ن(فقــد كانــت النظريــة الذريــة يف البدايــة  ، لكنهــا اكتســبت مصــداقية أكثــر فــأكثر )علــى ـيـد فالســفة اليــو
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يع رؤيــة اـلـذرات حــىت رمبــا أنـنـا مل نكــن نســتط. بســبب ـتـراكم املعطيــات مــن علــم الكيمـيـاء، داعمــة وجــود اـلـذرات
ـس املاســح يف عـام  هـر ذي ا هـر تبـدو فـعـال كشـكل الكـرات الصـغرية اـلـيت (١٩٨١ُِاخـرتع اسـتعمال ا ًوحتـت ا

 مماـثـل، ـفـإن نظرـيـة علــى حنــو. ً، كــان العلمــاء مقتنـعـني متامــا مـنـذ وـقـت طوـيـل قـبـل أن تصــري اـلـذرات حقيـقـة)نتخـيـل
فـإن بـدت هـذه التوقعـات للعيـان، فهـي تعطينـا ثقـة . ًيـا أكثـر للطبيعـةجيدة تقوم بتنبؤات عما سنجده لـو نظـر مل

ن الضـوء ينحـين حـني ميـر ١٩١٥ُِاقرتحت نظرية أينشتاين العامة للنسبية يف عـام . أكثر بصحة النظرية ، وتنبـأت 
ت الـزمن، ممـا حيـرف سـبيل الفوتـو-لنكـون تقنيـني، جاذبيـة جسـم كهـذا حتـرف الفضـاء. (جبوار جسـم مسـاوي كبـري

ــاورة خــالل _، برؤيـتـه١٩١٩هــذا التنـبـؤ يف عــام Arthur Eddington  مؤكــد كفايــة، أثـبـت علــى حنــو). ا
حني متر جبوار الشمس، مغرية املواضـع املرئيـة أن الضياء القادة من النجوم البعيدة كانت تنحرف _كسوف مشسي

َفقط عندما أُثبت هذا التنبؤ بدأت نظرية أينشتاين تقبل . للنجوم ُ َ  . واسععلى حنوِ
 
َتقبل كـ ) نظرية(ألن     ـا مـرارا وتكـرارا، وتؤكـد علـى حنـو متكـرر، لـيس ) حقيقة(ُ ا وتنبؤا َفقط عندما ختتـرب توكيـدا ً ً َ ُ

ًتصــري نظرـيـة حقيـقـة . هـنـاك حلظــة واحــدة تتحــول فيهــا نظرـيـة علمـيـة فجــأة إىل حقيقــة علمـيـة  عـنـدما )أو صــحيحة(ٌ
. ًإىل حــد أن يقبلـهـا كــل الـنـاس العقالنـيـني فعلـيـا.  يكــون هـنـاك دلـيـل حاسـم ضــدهاتـرتاكم أدـلـة كـثـرية لصــاحلها، وال

ًلــن تــدحض أـبـدا) حقيقـيـة(هــذا ال يعــين أن نظريــة  َ فكــل احلقــائق العلمـيـة هــي مؤقتــة، خاضــعة للتعــديل يف ضــوء . ُ
ـم أخـريا قـد توصـلوا. األدلة اجلديدة ًليس هناك جرس إنذار يصدر ضـجيجا ليخـرب العلمـاء أ  احلقـائق النهائيـة إىل ً

وكمــا ســنرى، فإـنـه مــن املمكــن رغــم آالف املالحظــات الــيت ـتـدعم التطــور، قــد . غــري القابلــة للتغـيـري عــن الطبيعــة
ِيظهر معطى جديد أن التطور خطأ ال يقـدرون _علـى عكـس املتعصـبني_أعتقد أن هذا غـري حمتمـل، لكـن العلمـاء. ُ

 . كحقيقةأن يتحملوا أن يصريوا متكربين بصدد ما يقبلونه
 
ت البديلــة_أو وقــائع_يف عملـيـة الصــريورة إىل حقــائق    ت العلميــة عــادة ضــد النظــر َختتــرب النظــر َ فمــع ذلــك، . ُ

اَسُهناك عادة تفاسري عديدة لظاهرة م حياول العلماء عمل مالحظـات أساسـية، أو يقومـون بتجـارب حامسـة، . َّلم 
ًختترب تفسريا منافسا ضد اآلخر ً ريـخ احليـاةلسنوات كثـري. ِ . ُِة، اعتقـد أن مواضـع أجـزاء األرض هـي نفسـها خـالل 

االجنــراف (بنظرـيـة  Alfred Wegenerاجلرـمـاين ) اجليوـلـوجي(، جــاء عــامل طبقـات األرض ١٩١٢لكـن يف عــام 
ْ مـبــدئيا، أُهلمــت نظريـتــه مبالحظـــة أن أشــكال ا.ًاملنافســـة مقرتحــة أن الـقــارات ـقــد حتركــت) القــاري َ ِ لـقــارات كأمركـــا ً

َاجلنوبية وإفريقيا ميكن أن تالءم مع بعضها كقطع أحزورة ترتيب أجزاء الصـورة مث صـارت نظريـة االجنـراف القـاري . ُ
ًأكثــر يقينــا عـنــدما تراكمــت املتحجــرات املكتشـــفة ووجــد علمـــاء املتحجــرات أن تــوزع األـنــواع القدميــة يـقــرتح أن 

ُِالحـقـا، اقــرت. َّالـقـارات كــن واحــدة متحــدة ًعلــى أـنـه آلـيـة التحــرك القــاري، متامــا ) االضــطراب البنـيـوي للصــفائح(ح ً
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تتصلب الصفائح البنيويـة لـألرض بشـكل قشـرة وتطفـو علـى . ُِمثلما اقرتح االنتخاب الطبيعي على أنه آلية التطور
َِتقبلت بتشــــكك  اســــورغــــم أن نظرـيـــة االضــــطراب البنيـــوي للصــــفائح. ســـطح ـمـــادة أكـثـــر ســــيولة يف لـــب األرض ُ

الـيـوم، بفضــل . ٍخضــعت الختـبـارات صــارمة يف ـنـواح عدـيـدة، ماحنــة األدـلـة املقنـعـة عـلـى صــحتها، فـقـد جليوـلـوجينيا
 ٤ إىل ٢تقنيـة القمـر الصـناعي لتحديـد املواقـع، ميكننـا حـىت أن نـرى القـارات تتحـرك مبتعـدة عـن بعضـها، بسـرعة 

لشـيءعلـى ذكـ_هـذا. (بوصات يف السـنة، حـوايل نفـس معـدل منـو أظـافر أصـابعك متحـد مـع األدلـة _ ر الشـيء 
إن كانـت . حيث يزعمون أن عمرها ما بني ستة إىل عشـرة آالف سـنة فقـط" صغر عمر األرض"ضد زعم اخللقيني 

ونـرى أـفـق مدينـة نيوـيـورك، ألن أور وأمركــا هـذه هــي احلالـة، لكـنـا بوســعنا أن نقـف عـلـى الشـاطئ الـغـريب إلســبانيا 
 ).ًميل واحد بعيدا عن بعضهماكانت لتكو قد حتركتا أقل من 

 
ٍوتقريبـا كـل أحـد آخـر_، كـان أغلـب العلمـاء الغـربيني)أصـل األنـواع(عندما كتـب دارون     بينمـا قـد ال . خلقيـني_ً

ــا،  ًيقبـلــون كـــل تفصـــيلة تظـهــر يف ســـفر التكـــوين، ـفــإن أغـلــبهم اعتقـــد أن احلـيــاة ـقــد خلقـــت بشـــكلها احلـــايل تقريـب َِ ُ
َمصــممة مــن قبــل خــالق كلــ َِ َ َّ ، قــدم دارون نظريــة بديلــة لنشــوء ) أصــل األنــواع(يف . ي القــدرة، ومل تتغــري منــذ ذلــكَ

يقــدم أغلــب ذـلـك الكـتـاب أدـلـة ـلـيس فقــط التطــور ـبـل يف نفــس الوقــت ـتـدحض مــذهب .  وتصــميم احلـيـاةوتـنـوع
تـــه قـــد ســـيطرت لكـــن مل حتســـم . اخللقيـــة َيف عصـــر دارون، كانـــت األدلـــة علـــى نظر ن ميكننـــا أ.  كامـــلعلـــى حنـــوُ

َعـنـدما اقرتحـت ألول مـرة مـن قبـل تشــارلز ) وإن كانـت نظريـة مدعومـة بقـوة(أن التطـور كـان نظرـيـة _مـن مث_نقـول َِ ُِ
ال ـيــزال التطـــور . إذ تراكمـــت أدـلــة داعمــة أكـثــر فــأكثر) مرحـلــة احلقيقــة( تقــدمت إىل ١٨٥٩دارون، ومنــذ عـــام 

 .ًضا حقيقةً، متاما مثل نظرية اجلاذبية، لكنها نظرية هي أي)نظرية(يدعى 
 
ن احلـيـاة قــد خلـقـت وظـلـت ـبـال تـغـري مــن     َِإذن، كـيـف خنـتـرب النظرـيـة التطورـيـة ضــد الرؤـيـة العامـيـة اـلـيت ال ـتـزال  ُ

ُبعد؟ هناك يف الواقع نوعان من األدلة يت من اسـتعمال املبـادئ السـتة لنظريـة التطـور لعمـل تنبـؤات قابلـة : َ األول 
ألحـرى، . ن نظرية التطور ميكنها التنبؤ بكيـف سـتتطور الكائنـات يف املسـتقبلال أعين بكلمة تنبؤات أ. لالختبار

 :ها هنا بعض التنبؤات التطورية. فهي تتنبأ مبا سوف جنده يف األنواع احلية أو املنقرضة عندما ندرسهم
 
بعــض  مبــا أن هنــاك متحجــرات بقيــت مــن أشــكال احليــاة القدميــة، فيجــب أن نكــون قــادرين علــى العثــور علــى -

طبقـات الصـخر سـتحتوي علـى متحجـرات ) وأقـدم(إن أعمـق . األدلة على التغـري التطـوري يف السـجل األحفـوري
ًن تصــري أكـثـر تعقـيـدا كلمــا صــارت طبقــات الصــخر أحــدث، مــع كـثـر بدائـيـة، وبعــض املتحجــرات جيــب أألـنـواع أ
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ة لألنــواع املعاصــرة املوجـــودة يف أكثــر الطبقــات حداثــة ـنــرى بعــض األنــواع تتغــري عـــرب ن أوجيــب . كائنــات مشــا
 .أو مبعىن آخر تكيف" ساللة مع التعديل"لة خط حتدر يرينا ِّكَالزمن، مش

 
 جيب أن نكون قـادرين علـى العثـور علـى بعـض حـاالت االسـتنواع يف السـجل األحفـوري، مـع خـط حتـدر واحـد -

 .يدة تتكون يف الطبيعةوجيب أن نكون قادرين على العثور على أنواع جد. ينقسم إىل اثنني أو أكثر
 
ــا هلــا ســلف مشــرتك ببعضــها الــبعض،  أن جيــب - موعــات الرئيســية الــيت يظــن أ َجنــد أمثلــة علــى أنــواع تــربط ا ُ

أو مبصــطلح " احللـقـات املفـقـودة"عــالوة عـلـى ذـلـك، ـفـإن هــذه . كــالطيور ـمـع الزواحــف، واألمســاك ـمـع الربمائـيـات
ـلـزمن اـلـذي يفــرتض أن جيــ" األشــكال االنتقالـيـة"أكـثـر مالءـمـة ـتـدعى  َب أن تظهــر يف طبـقـات الصــخر اـلـيت ـتـؤرخ  ُ َّ َ

موعتني انفصلتا فيه  .ا
 
ً نتوقع أن تظهر األنواع تباينا جينيا يف الصفات العديدة - ً ِ  ).وإال ملا كانت هناك إمكانية حلدوث التطور(ُ
 
ِ العيوب هي عالمة التطور، ال التصميم املدرك- ين على إجيـاد حـاالت تكيـف معيبـة، مل جيب إذن أن نكون قادر. ُ

ٌيكن التطور فيها قادرا على أن ينجز نفس درجة املثالية كما كان ليفعل خالق ً. 
 
 . جيب أن نرى االنتخاب الطبيعي يعمل يف الطبيعة-
 
ـــدعم التطــــور أيضــــا مبــــا أمسيــــه إلضــــافة إىل هــــذه التنبــــؤات، ميكــــن أ    ًن ـي َ ـــة(ُ ـــؤات االرجتاعـي ئق أي احلقــــا): التنـب

ــا بنظريــة التطــور، لكــن يصــري هلــا منطــق فقــط يف ضــوء نظريــة التطــور لضــرورة يـتـنـبــأ  ََّواملعطيــات الــيت ليســت  َُ .
االضـطراب البنيـوي (، فعلى سبيل املثال، بعض األدلة الـيت تـدعم التنبؤات االرجتاعية أسلوب صحيح لعمل العلم

ـال املغناطيسـي لـألرض أتت فقط بعدما عرف العلماء كيف يقرؤون ) لصفائح األرض التغريات القدميـة يف اجتـاه ا
) كنقـيض للخلـق اخلـاص(تتضمن بعض التنبؤات االرجتاعية اليت تدعم التطور . من عينات صخور على قاع البحر

 لـيس هلـا أثريـةمناذج من توزع األنواع على سطح األرض، ومسات كيفية تطور الكائنات من األجنـة، ووجـود مسـات 
 .هذه هي مواضيع الفصلني الثالث والرابع. ضحةفائدة وا
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ًقضى دارون حوايل عشرين عاما جيمـع األدلـة علـى نظريتـه . إذن، تتنبأ النظرية التطورية بتنبؤات ظاهرة وواضحة   
كثري مـن املعـارف العلميـة قـد تراكمـت . ً عاما مضت١٥٠ذلك كان منذ أكثر من ). أصل األنواع(قبل أن ينشر 

ا على خريطـة العـامل، كثـري مـن كثري م! منذ ذلك ُِن املتحجرات قد وجدت، كثري من األنواع مجعت ورمست توزيعا ُُِ َ ِ

 كـل فـروع العلـوم الـيت مل حيلـم ونشـأت. األعمال أكثر يف كشف اللثام عن العالقات التطورية بني األنـواع املختلفـة
اســـة العالقـــات التطوريـــة بـــني الكائنـــات در( وتصـــنيف الكائنـــات األحيـــاء اجلزيئـــيـــا دارون، مبـــا يف ذلـــك علـــم 

 ).املتعضية
 
ن  ال علـى حنـوتقـود _القدميـة واحلديثـة علـى السـواء_كما سـوف نـرى، فكـل األدلـة    ميكـن جتنبـه إىل االسـتنتاج 

    .التطور حقيقة
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   الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 
   مكتوب يف الصخورمكتوب يف الصخورمكتوب يف الصخور

 
موعات الط‘‘    ْبيعية قد عملـت فقـط خـالل مـدد مـن الـدهر بعيـدة قشرة األرض هي متحف ضخم، بل ا َ ِ علـى ُ
 ’’. هائلحنو

 

 )عن أصل األنواع(تشارلز دارون، يف كتاب 
 
ريـخ مـزق ولـوي، مـع بقـا صـفحات مبعثـرة     َقصـة احليـاة علـى األرض مكتوبـة يف الصـخور، صـحيح أنـه كتـاب  ِ ُِ َ ّ ُ

 لقـد عمـل علمـاء املتحجـرات بـال كلـل لتجميـع األدلـة .هامـة منـه ال تـزال واضـحةهنا وهناك، لكنه هناك، وأجزاء 
 .السجل األحفوري: املادية التارخيية على التطور

 
خذ األنفاس كه    ِّشـرف متاحفنـا للتـاريخ الطبيعـي، ُياكل الديناصورات الضخمة الـيت تعندما نعجب مبتحجرات 

ِمـن السـهل نسـيان كــم مـن اجلهـود بـذلت الكتشــاف واسـتخراج وحتضـري ووصـ هــمُ ٌأعمـار انقضـت، وبعـثـات . ف إ
فزميلـي يف جامعـة شـيكاجو . ً كثـريا مـا اشـتملها األمـر، العامل البعيدة والقاسية غـري املرحبـةرة إىل أجزاءِمكلفة ومغام

Paul Sereno_ـيـدرس الديناصــورات اإلفريقـيـة، وأغـلـب املتحجـرات اهلاـمـة يوجــد يف وســط الصــحراء _كمثـال
لتأكيـــد شـــدائد الصـــحراء نفســـها واجـــه هـــو وزمـــال. ًالكـــربى متامـــا ؤه املشـــاكل السياســـية واللصـــوص واملـــرض، و

ملالحظـة مثـل  ، Afrovenator abakensis & Jobaria tiguidensisالكتشـاف أنـواع جديـدة وجـديرة 
 .ومها عينتان ساعد على إعادة كتابة قصة تطور الديناصورات

 
ًمـثـل هــذه االكتشــافات تســتلزم تكرســا حقيقيــا ل    تهــد واملثــابرة والشــجاعة، لعلــمً ، وســنوات كثــرية مــن العمــل ا

م ألجـل لقـى كهـذه. إلضافة إىل جرعة وافرة من احلظ ُلكن كثريا من علماء املتحجرات يغـامرون حبيـوا لنسـبة . ً
ت قيمة كتربلعا ْمل أحياء، فاحلفر ُ قـص فقـط للتطـور.  الذهبِّ م، لكان لدينا خمتصـر ختطيطـي  ل مـا كنـا وكـ. فبدو

ات يف  سنســتطيع حينـئــذ فعلــه هـــو دراســة الكائـنــات احليــة وحماوـلــة ختمــني العالـقــات التطوريــة ـمــن خــالل التشـــا
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أن الثـدييات أوثـق قرابـة إىل _علـى سـبيل املثـال_كنـا سـنعرف. الشكل والتنمـي اجلنيـين وتتابعـات احلمـض النـووي
مل نكـن سـتكون لـدينا . و شـكل أسـالفهم املشـرتكنيلكننا مل نكن سـنعرف كيـف كـان يبـد. الزواحف من الربمائيات

األوسـرتالوبيثيكيني أدىن معرفة عن الديناصـورات العمالقـة، الـيت بعضـها بكـرب الشـاحنات احلاويـة، أو عـن أسـالفنا 
كثري مما كنا سنريد معرفته عـن التطـور كـان .  الصغار األدمغة، لكنهم مشوا منتصيب القامة)القردة اجلنوب إفريقية(

إلضـــافة إىل . ًل غامضـــاســـيظ ــاء احليوـيــة،  ء وطبـقــات األرض والكيمـي حلســـن احلـــظ، ـفــإن التقـــدم يف علـــوم الفـيــز
 .مت هذه البصائر الثمينة للماضيَّشجاعة ومثابرة علماء يف كل مكان يف العامل، قد قد

 

 عمل السجل األحفوري
 
ليس، ورمبـا تكـون متحجـرات الديناصـور فقـد وصـفهم أرسـطوطا: عرف البشـر املتحجـرات منـذ األزمـان القدميـة   

ن الـقـدماءgriffinِ ـقـد أنشــأت فكـرة حـيـوان الـغـرفني Protoceratopsاملنقـاري  إال أن .  األسـطوري عـنـد الـيـو
ٍاملـغــزى احلقيـقــي للمتحجـــرات مل ـيــدرك حـــىت وـقــت الحـــق أكـثــر َ ْ ِّوحـــىت يف الـقــرن الـثــامن، فســـروا ببســـاطة وتربـيــر . ُ ُ

َلكائنـات دفنـت يف طوفـان نـوح، أو بقـا كائنـات ال زالـت حيـة مسـتوطنة يف أجـزاء كمنتجات قوى فـوق طبيعيـة،  ُِ

هولة  .الكرة األرضية القصية وا
 
ـــــاة    ـــــخ احلـي رـي ـــــاريخ؟ . لكــــــن ضــــــمن هــــــذه البقــــــا املتحجــــــرة يوجــــــد  ـــــك الـت ـــــا أن نكتشــــــف ذـل ـــــف ميكنـن كـي

وضـعهم يف الرتتيـب الصـحيح، مـن األقـدم إىل مث حنتـاج إىل . حنتاج املتحجرات، أعداد وافرة منهم_لتأكيد_ًبداية
لضــــبط. األحــــدث ـــت  ِّمث جيــــب أن نكشــــف مــــىت كوـن يت مبجموعتــــه اخلاصــــة مــــن . ُ ٌكــــل مــــن هــــذه املتطلبــــات 
ت  .التحد

 
ًفـأوال، جيـب . ًإن عملية تشكل املتحجرات ذات خط مستقيم، لكنها تتطلب جمموعـة دقيقـة جـدا مـن الشـروط   

لرواسـب لكـي ال تـبـلـى أن جتد بقا احليـوان أو َ النبـات سـبيلها إىل املـاء، راسـبة إىل القـاع، وتصـري مغطـاة بسـرعة  ْ ُ
ت القماـمـة ت أو كائـنـات برـيـة ميـتـة إىل ـقـاع حبــرية أو حمــيط. َّأو تبعثرهــا احلـيـوا ًدرا جــدا فحســب أن تصــل نـبـا ً .

علـى  عاشت على أو يف قاع احملـيط، أو وهذا هو سبب كون معظم متحجراتنا اليت لدينا هي لكائنات حبرية، واليت
م إىل القاعحنو  . طبيعي يرسبون عند مو
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مان يف الرواسب، ترتشح األجزاء الصلبة من املتحجـرات    َعندما تدفن  ملعـادن املذابـةُ َ أو تسـتبدل  مـا يتبقـى . ُ
ن األجـزاء الطريـة مـن وأل .ًهو قالـب لكـائن حـي أصـبح مضـغوطا يف صـخرة بضـغط الرواسـب املرتاكمـة يف األعلـى

ت ال تتحجــر بســهولة، فــإن هــذا يــؤدي مباشــرة إىل حتيــز  ت واحليــوا شــديد فيمــا نعرفــه عــن ] أو احنــراف[ًالنبــا
ًإن العظـــام واألســـنان املتحجــرة وـفــرية، وأيضـــا األصـــداف واألجــزاء اهليكلـيــة الصـــلبة للحشـــرات . ِاألنــواع القدـميــة

ت ِوالبكتري والكائنـات اهلشـة كـالطيور أقـل نـدرة يف املتحجـرات، وكـذلك لكن الديدان وقناديل البحر . والقشر ً َ
ملائيـة] درة[متحجـرات كـل األنـواع الربيـة  ريـخ احليـاة كانـت كـل األـنـواع % ٨٠طـوال أكثـر مـن  .ًمقارـنـة  ـمـن 

لنسـبة ألبكـر التطـورات وأكثرهـا إ فـذة ضـبابية مشوشـة فقـط  لتـايل فـإن لـدينا  رة لالهتمـام يف طرية األجساد، 
لنسبة لنشأة احلياة فذة لالطالع   .نشوء أشكال احلياة، وليس لدينا أي 

 
ــائي    ت وحــرارة وســحق قشــرة األرض، : عـنـدما تتكــون متحجــرة، فهــي حتـتـاج إىل النجــاة ـمـن التغــري الال فيضــا

َمث جيب أن تكتشف.  كامل أغلب املتحجراتعلى حنوعمليات تطمس   حتـت سـطح األرض، فـإن ًمدفونة عميقـا. َُ
ح أو األمطــار ميكــن أن . معظمهــم متعــذر عليـنـا الوصــول إـلـيهم فقــط عـنـدما ـتـربز وتنكشــف الرواســب بتعرـيـة اـلـر
ـفــذة قصـــرية ـمــن الوـقــت قـبــل أن متحـــى هـــذه املتحجـــرات . جـــم عـلــيهم مطرـقــة عـــامل املتحجـــرات َوهـنــاك فـقــط  ُ

ح واملاء والطقس ا بفعل الر  .النصف مكشوفة ذا
 
كيـف .  احلسبان كل هذه املتطلبات، فمن الواضح أن السـجل األحفـوري جيـب أن يكـون غـري كامـلآخذين يف   

مــوع الكلــي لألـنـواع اـلـيت عاشــت علــى األرض يف أـميـا وقــت مضــى قــد ـقـدر مبــا ـبـني  ً  ملـيـو١٧غــري كامــل؟ إن ا
 أـلـف ٢٥٠وـمبـا أنـنـا اكتشـفنا حــوايل . اراتوأربـعـة مليـ) ني ـنـوع حتـيـا اليـوم ماليـ١٠ٍورمبـا هــذا إخبـاس مـغـال ـمبـا أن (

ًنوعــا متحجــرا خمتلفــا، ميكننــا أن نقــدر أننــا لــدينا أدلــة متحجــرة علــى مــا بــني  ً . مــن كــل األنــواع% ١إىل % ٠٫١ً
 .ً البد أن كثريا من الكائنات املدهشة اليت قد وجـدت، قـد ضـاعت منـا إىل األبـد!لكاد عينة جيدة لتاريخ احلياة

لـرغم مـن ذلـك،  فلـدينا متحجـرات كافيـة إلعطائنـا فكــرة جيـدة عـن كيفيـة تقـدم التطـور، وإدراك كيفيـة انفصــال و
 .موعات الرئيسية أحدها من اآلخرا

 
َ ساخر، بدأ يف ترتيب السجل األحفوري يف األصل ليس من قبـل علمـاء التطـور، بـل مـن قبـل علمـاء على حنوو    ُِ ِ

ــاة املقدمـــة يف ســـفر التكـــوينًطبقـــات األرض اـلــذين كـــانوا أيضـــا خلقيـــني، رـتــب هـــؤالء .  واـلــذين قبلـــوا قصـــة احلـي
يف (اجليولوجيــون ببســاطة طبقــات الصــخور املختلفــة اـلـيت وجــدوها مســتخدمني مـبـادئ تقــوم علــى احلــس املشــرتك 

وألن املتحجــرات تظهــر يف الصــخور الرســوبية الــيت ). املعظــم مــن حفــر القنــوات الــذي رافــق التصــنيع يف بريطانيــا
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ــار أو البحــريات ـبـدأت  ، إن ) أكـثـر ـنـدرة ككثـبـان رملـيـة أو رواســب ثلجـيـةعـلـى حنــوأو (كطمــي يف احمليطــات واأل
َالطبـقـات األعمــق الـبـد أن تكــون وضــعت قـبـل الطبقــات األكـثـر ســطحية ِ . الصــخور احلديـثـة توجــد فــوق القدميــة. ُ

 .أو يتآكلون مزالنيففي بعض األحيان ال يتشكلون . لكن ليس كل الطبقات توجد يف أي مكان واحد
 
جيــب أن تقـارن وتـربط ـمـا بـني الطبقـات ـمـن مواقـع خمتلـفـة _مـن مث_لتأسـيس ترتيـب كاـمـل لكـل طبقـات الصــخر   

إن كانت طبقة مـن نفـس نـوع الصـخر حتتـوي علـى نفـس نـوع املتحجـرات، تظهـر يف مكـانني خمتلفـني، . حول العامل
إن وجـدت أربـع طبقـات مـن _كمثـال_لـذا . كـال املكـاننيفإن من املنطقي افرتاض أن الطبقة من نفس العصـر يف 

، مث جتد اثنـني فقـط مـن هـذه الطبقـات يف )ولنسمهم من األسطح إىل األعمق كـ أ ب د هـ(الصخر يف موقع واحد 
، ميكنـك أن تسـتنتج أن السـجل حيتـوي علـى )ب ج د(ًمكان آخر، مضافا إليهما طبقـة أخـرى عـالوة علـى ذلـك 

إن مبــدأ تراكــب الطبقــات هــذا . أ ب ج د هـــ: ، يف الرتتيــب مــن األحــدث إىل األقــدممخــس طبقــات علــى األقــل
ِاكتشف أول مـرة يف القـرن السـابع عشـر علـى يـد الـدمناركي متعـدد جوانـب الثقافـة  ُNicolaus Steno والـذي ،

ًصــار الحـقـا مطــرا  أكـيـد احلاـلـة لت. (١٩٨٨ً احلــادي عشــر قديســا عــام Pius، وـقـد رمســه الـبـا )رـئـيس أســاقفة(ً
ٍ، رتــب الســـجل اجليوـلــوجي جبـهــد مضـــن يف Stenoســـتخدام مـبــدأ ). الوحيــدة لقـيــام ـقــديس ـمبــأثرة علميــة هاـمــة َ ُِ

. ًإىل هنا فهـذا جيـد جـدا. ً من طبقة الكامربي القدمية جدا حىت الطبقة املعاصرةالقرنني الثامن عشر والتاسع عشر
ألعمار التقريبية للصخور  .، ال أعمارها الفعليةلكن هذا خيربك فقط 

 
سـتخدام النشـاط اإلشـعاعي١٩٤٥مث منذ عام     تنـدمج .  صر ميكننا قياس األعمار الفعليـة لـبعض الصـخور، 

لصخور النارية عندما تتبلور من الصـخور الذائبـة مـن أسـفل سـطح ) نظائر إشعاعية(ًعناصر نشطة إشعاعيا معينة 
بـتًيا تضمحل النظائر اإلشعاعية تدرجي. األرض َّعـادة يعـرب عنـه بــ. إىل عناصـر أخـرى مبعـدل  أي ). نصـف العمـر(ُ

لـيت يـة النظـري اإلشـعاعي امفإن عرفنا نصف العمـر، وكـم ك. َالوقت املتطلب لتالشي نصف كمية النظري اإلشعاعي
 وكــم تبـقـى اآلن،) وهــو شـيء يـقـدر علمــاء طبقـات األرض عـلـى حتدـيـده بدقـة(نـت هـنـاك عـنـدما تكـون الصــخر اك

تــؤرخ . تضــمحل النظــائر اإلشــعاعية املختلفــة مبعــدالت خمتلفــة. ًفهــي وســيلة بســيطة نســبيا لتحديــد عمــر الصــخر
ســـتخدام اليورانـيــوم   (U238) ٢٣٨إن لليورانيـــوم . ً، موجـــودا يف الزركـــون العـــادي٢٣٨ًالصـــخور األقـــدم غالبـــا 

ُ سـنة، ويسـتخدم للصـخور ٥٧٣٠ فلـه نصـف عمـر ١٤أمـا الكربـون .  هو حـوايل سـبعمئة مليـون سـنةنصف عمر
عــادة توجــد عــدة نظـــائر . األكثــر حداثــة، أو حــىت لقيــاس عمـــر مصــنوعات البشــر مثــل خمطوطــات البحـــر امليــت

، لذا ميكن التحقق  بـت دومـاعلـى حنـو مقارن من التأرخيات، وتتفق األعمـار على حنوًإشعاعية سو رغـم ذلـك، . ً 
لكنـنـا ميكنـنـا .  مباشــرعـلـى حنــوَّنـيـة ـبـل رســوبية، وال ميكــن أن ـتـؤرخ ـفـإن الصــخور احلامـلـة للمتحجــرات ليســت بركا
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ـاورة احملتويـة  احلصول على أعمار املتحجـرات بتصـنيف الطبقـات الرسـوبية مـع تـواريخ الطبقـات الناريـة الربكانيـة ا
 .على النظائر املشعة

 
لتعويـــل عليـهـــا     بقـــوهلم أن معـــدالت االضــــمحالل ،ًكثـــريا مـــا يهـــاجم مـنـــاوئو التطـــور جـــدارة هــــذه التأرخيـــات 

ئيــة بفعــل الصــخورتاإلشــعاعي رمبــا قــد تغــري لضــغوط الفيز ًهــذا االعــرتاض كثــريا مــا ينطــق بــه .  عــرب الــزمن أو 
الذين يعتربون عمر األرض يرتاوح مـا بـني سـتة إىل عشـرة آالف " األرض صغرية العمر"اخللقيون من أصحاب رأي 

طل. سنة رخيـات متوافقـة لـو ائر املشعة فحيث أن النظ. لكن هذا  عمار خمتلفة، فلما كـانوا سـيعطون  تضمحل 
عـنـدما عــالوة عـلـى ذـلـك، ـفـإن أنصــاف أعمــار النظــائر املشــعة ال تتـغـري . كانـت مـعـدالت االضــمحالل ـقـد تـغـريت

ِخيضــعها العلمــاء إىل احلــرارة والضــغوط الشــديدة يف املعمــل عية أمــام وعـنـدما ميكــن التحـقـق مــن التأرخيــات اإلشــعا. ُ
ـبـتعـلـى حنــوفهمــا يتفـقـان _١٤كمــا يف وســيلة الكرـبـون _التأرخيـات ـمـن الســجل الـتـارخيي البشــري إن الـتـأريخ .  

موعـة الشمسـية هـو لقياس اإلشعاعي لألحجار النيزكية هو ما خيرب أن عمر أقـدم . ( مليـار سـنة٤٫٦ األرض وا
ُِّ مشـال كنـدا، ألن الصـخور األقـدم قـد دمـرت حبركـات  مليـار سـنة يف عينـات مـن٤٫٣: ًصخور األرض أصـغر قلـيال

 .)القشرة األرضية
 
لقيـاس اإلشـعاعيقـًهناك أيضـا طـرق أخـرى للتح    أحـدها يسـتعمل علـم األحيـاء، ويتضـمن . ق مـن دقـة التـأريخ 

ت املرجــان ـمـن قـبـل  رعــة حلفــر يظهــر الـتـأريخ . Cornell University مــن جامـعـة John Wellsَِدراســة 
ت قد عاشت أثناء العصر الديڤوين، منذ حـوايل لن لكـن .  مليـون عـام مضـى٣٨٠ظري اإلشعاعي أن هذه املرجا

Wellsلنظـر مليـا إليهـا ت ببسـاطة  ً استطاع أيضا كشـف مـىت عاشـت هـذه املرجـا فلقـد اسـتفاد مـن حقيقـة أن . ً
هــو _أي دورة واحــدة ـلـألرض_ ـيـومكــل. ًاالحتكــاك بســبب اـملـد واجلــزر يبطــئ ـتـدرجييا دوران األرض خــالل اـلـزمن

ـلـيس ممـا ميكـن أن تالحظــه، فلنكـون دقيقـني، ـيـزداد طـول اليـوم حــوايل دقيقتـني كــل . ًأطـول بقليـل جــدا مـن سـابقه
ال يتغــري خــالل _الوقــت الــذي تســتغرقه األرض للــدوران حــول الشــمس_ومبــا أن أمــد الســنة. عشــرة آالف ســنة

م السنة قـد قـل  أنـه Wellsَّمـن خـالل املعـدل املعـروف للتبـاطؤ، قـدر .  خـالل الـزمنالزمن، فهذا يعين أن عدد أ

ـتــــه لقـيــــاس اإلشـــــعاعي ٣٨٠مـنــــذ حـــــوايل _عـنــــدما كاـنــــت حتـيــــا مرجا  ملـيــــون ســـــنة مضـــــت، إن كـــــان الـتــــأريخ 
فـإن كـان هنـاك سـبيل مـا .  سـاعة٢٢ً يومـا، كـل مـنهم طولـه ٣٩٦فإن كل سنة قـد احتـوت علـى حـوايل _ًصحيحا

نفسها كم كـان طـول كـل يـوم عنـدما كانـت حيـة، سـيمكننا التحقـق مـا إذا يكـون ذلـك الطـول لتخرب املتحجرات 
لقياس اإلشعاعي ا من التأريخ   .يتماثل مع االثنني وعشرين ساعة املتنبأ 
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ــا بينمــا تنمــو تســجل يف أجســادها كــم يومــا ـقـد مــرت ـبـه كــل ســنة    ــذا، أل ت نفســها تـقـوم  فتـنـتج . ًـبـل املرجــا
يف عينات املتحجرات، نقدر أن نرى كم عدد احللقـات اليوميـة . ًت احلية كال من حلقات منو يومية وسنويةاملرجا

ت حتيـا: املنفصلة عـن احللقـة السـنوية، أي ًكـم يومـا كـان متضـمنا يف كـل سـنة عنـدما كانـت املرجـا عـاملني مبعـدل . ًَ
إلشــعاع أقارنــة مبالتـبـاطؤ املــدجزري، ميكننــا التحقــق  تــه . مــام العمــر املــدجزريالقيــاس  ًحمصــيا احللقــات يف مرجا
ــا قــد مــرت حبــوايل Wellsالعاـئـدة إىل العصــر الــديڤوين، وجــد   يــوم يف الســنة، ممــا يعــين أن كــل ـيـوم كــان ٤٠٠ أ

ا.  ساعة٢١٫٩طوله  لقد أعطا هـذا التقـومي . ًهذا احنراف صغري جدا فحسب عن االثنني وعشرين ساعة املتنبأ 
لقياس اإلشعاعيالبيولوجي  ًالذكي يقينا إضافيا بدقة التأريخ  ً. 

 

 احلقائق
 

: ًأوال، الصـورة التطوريـة الكبـرية العامـة.  على التطور يف سـجل األحـافري؟ هنـاك عـدة أنـواعًما الذي يؤلف دليال   
ِإن تفحصا خالل التسلسل التام لطبقات األرض ينبغي أن يظهر أن احليـاة املبكـرة كانـت بسـيطة ُ ًامـا، مـع ظهـور  متً

عـالوة علـى ذلـك، فينبغـي أن املتحجـرات األحـدث الـيت جنـدها تكـون . ًأنواع أكثر تعقيـدا فقـط بعـد بعـض الـدهر
 .ًهي األكثر شبها لألنواع احلية املعاصرة

 
ًجيـب أيضـا أن نكـون قـادرين علـى رؤيـة حـاالت للتغـري التطــوري خـالل خطـوط التحـدر، مبـا يعـين تغـري نـوع ـمـن    

ينبغــي أن تكــون األنــواع الالحقــة لــديها صــفات جتعلهــا تبــدو .  أو النبــات إىل شــيء خمتلــف خــالل الــزمناحلـيـوان
ريــخ احليــاة يتضــمن انفصــال أنــواع مــن أســالف مشــرتكة، فيجــب أيضــا أن . كمتحــدري األنــواع األقــدم ًومبــا أن 

، قـد تنبـأ فكمثـال.  األحفـورينكون قادرين على رؤية هذا االنفصال، وجند أدلة على هؤالء األسالف يف السـجل
ن م اجلســدي_علمـاء التشــريح يف القـرن الـثـامن عشـر  ـلـذا . الثـدييات ـقـد تطـورت ـمـن زواحـف عتيـقـة_ـمـن تشـا

لثــدييات لتأكيــد، ألن الســجل . ًينبغــي أن نكــون قــادرين علــى العثــور علــى زواحــف كانــت تصــري أكثــر شــبها 
ل حلـقـة انتقالـيـة ـبـني أشــكال احلـيـاة الرئيســية، إال أنـنـا ينبـغـي عـلـى األحـفـوري غــري كاـمـل، ـفـال ميكنـنـا توـقـع توثـيـق كــ

 .األقل أن جند البعض
 
يف ذـلـك الوقــت كــان ). التخطيطــي(، حتســر دارون علــى الســجل األحفــوري الـنـاقص)أصــل األـنـواع(عـنـد كتاـبـة    

فـبعض . لتغـري التطـوريبني األشـكال األساسـية توثـق ا) حلقات مفقودة(يعوز سالسل انتقالية من املتحجرات أو 
موعــات لكــن ظــل ـلـدى دارون بعــض . ظهــرت فجــأة يف الســجل األحفــوري، ـبـال أســالف معــروفني_كاحليـتـان_ا
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ت العتيقـة كانـت خمتلفـة جـدا عـن األنـواع . الدليل األحفوري على التطـور ت والنبـا ًمشـل هـذا مالحظـة أن احليـوا
 ً.ىل األنــواع املعاصـــرة كلمـــا ارتفعنــا إىل أحـــدث الصـــخور تكـــواحليــة املعاصـــرة، ـمــزدادة يف التشــابه أكـثــر ـفــأكثر إ

ا إىل بعضـها الـبعض عـن الـيت توجـد يف طبقـات أكثـر  ًالحظ أيضا أن املتحجـرات يف الطبقـات املتقاربـة أكثـر تشـا ً
ًتباعدا بكثري، متضمنة بداهة عمليـة اخـتالف تدرجييـة ومسـتمرة  متيـل َّني،ُعـالوة علـى ذلـك، فإنـه يف أي مكـان يعـ. ً

الرسوبية إىل التشابه مع األنواع املعاصرة احلية يف تلـك املنطقـة، علـى العكـس مـن صخور املتحجرات يف أحدث ال
ت اجلرابـيـات. األنـواع احلـيـة يف األجــزاء األخــرى ـمـن الـعـامل ِفحـفـر َـقـد وجــدت ـبـوفرة فـقـط يف _عـلـى ســبيل املـثـال_ِ ِ ُ

تتضـمن متحجـرات اجلرابيـات تلـك بعـض أكثـر الثـدييات . (ةأسرتاليا، وهذا حيث تعيش معظم اجلرابيات املعاصـر
ًغرابـة ممــا عــاش عـلـى اإلطــالق، مـثـل الكاجنــارو العمــالق ذي العشــرة أـقـدام طــوال، ذي الوجــه املســطح، واملخاـلـب 

 .)الضخمة، واحلافر الواحد يف كل قدم
 
رجيي يف األنــواع، أو علــى مــا مل يكــن لــدى دارون هــو متحجــرات كافيــة إلظهــار دليــل واضــح علــى التغــري التــد   

ًلكـن منـذ ـلـك الوقـت، اكتشـف علمـاء املتحجـرات وـفـرة منهـا، حمققـني كـل التنبـؤات املشــار . األسـالف املشـرتكني
ت، فلـدينا الكثـري ـمـن ميكننـا يف العصـر احلـايل . إليهـا أعـاله ًأن نـرى تغـريا متواصــال خـالل خطـوط حتـدرات احليـوا ً

األســــــــالف املشـــــــرتكة للحيـتـــــــان واـلـــــــيت كاـنـــــــت (ألشــــــــكال االنتقالـيـــــــة األدلـــــــة عـلـــــــى األســــــــالف املشـــــــرتكني وا
ِقد اكتشفت_كمثال_مفقودة ا)ُ ت احلياة املعقدة ذا  .ً، وقد حفر عميقا كفاية لنرى بدا

 

 النماذج الكبرية
 
ر توارخيهــا، ميكننــا قــراءة الســجل األحفــوري مــن القــاع إىل يقــدت األرض يف ترتيــب واآلن بوضــعنا كــل طبقــات   

ــا الشـــكل التوضـــيحي . القمـــة ــة واجليولوجـيــة ٣يريـن ــا مبســـطا لـتــاريخ احلـيــاة، رامســـا األحـــداث احليوـي ً تسلســـال زمنـي ً ً ً
الســجل يقــدم هــذا  )٦(. ملـيـار ســنة مضــت٣٫٥الرئيســية اـلـيت قــد حــدثت مـنـذ نشــأت أول الكائـنـات منــذ حــوايل 
لبســيط ومتقــدما إىل األكثــر تعقـيــدا د  ًصــورة واضــحة للتغــري،  ً رغــم أن الشــكل التوضــحي يرينــا مــا يبــدو كــــ . ً

ــاة احلديثـــة " النشـــوآت األوىل" َموعـــات كـــالزواحف والـثــدييات، فهـــذا ال ينبغـــي أن يفهـــم علـــى أن أشـــكال احلـي ُ
شــئة مـن العـدم موعـات تطـورا ـتـدرجييا . ظهـرت إىل يف السـجل األحفـوري فجـأة،  ًألحـرى، فـنحن ـنـرى ملعظـم ا ً

إن ). قد تطورت عرب ماليني السـنني مـن أسـالف زاحفيـة_على سبيل املثال_ر والثديياتفالطيو(من أشكال أقدم 
ريــخ لـــ وجــود اال ه، يعــين أن تعيــني  قشــه أد موعــات، والــذي سأ يصــري " أول ظهــور"نتقــاالت التدرجييــة بــني ا

ًاعتباطيا نوعا ما ً. 



 ٤٢

َنشأ أول الكائنات، البكرت املمثلة للضوء البسيطة، وجد    ِ ، أي بعـد حـوايل  مليـار٣٫٥ت يف رسوبيات تعـود إىل ُ
كانـت هـذه الكائنـات وحيـدة اخلليـة هـي كـل مـا احتـل األرض ملليـاري . مليار سنة فقط من تشـكل كوكـب األرض

كائـنــات هلــا خـــال صــحيحة ذوات أنوـيــة وصـــبغيات : ســنة الـتــاليني، بعــدمها ـنــرى أول حقيقيــات الـنــوى البســيطة
ً، نشـأت سلسـلة كاملـة مـن الكائنـات البسـيطة نسـبيا لكنهـا عديـدة وايل ستمئة مليـونمث، منذ ح). كروموسومات(

، متضـمنة الديـدان وقناديـل البحـر واإلسـفنج موعـات خـالل ماليـني السـنوات العديـدة . اخلال اسـتنوعت هـذه ا
عيـات األطـراف، وأبكرهـا كـان األمسـاك ذات الزعـانف ا ت الربيـة ور املرتبطـة إىل (لغصـنية التالية، مع ظهـور النبـا

نســجة لتأكـيـد يف . مـنـذ حــوايل أربعمـئـة ملـيـون ســنة) اجلســد  موعــات املبكــرة واـلـيت اســتمر بعضــها  إن أغـلـب ا
ًكـالبكرت املمثلـة للضـوء واإلسـفنج والديـدان، تظهـر يف السـجل األحفـوري مبكـرا، وال تـزال حتيـا : احلياة إىل اليـوم

 .معنا
 
ًسـنة الحقـة جنـد أول الربمائيـات احلقيقيـة، وبعـد مخسـة عشـر مليـون سـنة أخـرى تقريبـا وبعد مخسة عشـر مليـون    

ِكمــا تنبــأ_شــئة( مليــون ســنة ٢٥٠أمــا أول الثــدييات فيصــل منــذ حــوايل . تنضــم إليهــا الزواحــف مــن أســالف _ُ
شـئة بعـد مخسـني مليـون سـنة الحقـة)زاحفية  الثـدييات وبعـد أن ظهـرت. ، والطيـور األوىل تتحـدر مـن الزواحـف، 

ت الربيــة_األبكــر، صــاروا ًأكثــر تنوعــا، وكلمــا اقرتبنــا مــن الصــخور األكثــر ســطحية تصــري _مــع احلشــرات والنبــا
ا للكائنـات احليـة احلديـثـة البشـر وافـدون أحـداث علـى مسـرح الكوكـب، فتحــدر . ًاملتحجـرات بتزايـد أكثـر تشـا

. ، إننـا اجلزيئـة الصـغرى للـزمن التطـوريالين سنة فقطيتفرع من الذي لكل الرئيسيات األخرى منذ حوايل سبعة م
ِاستعملت تشبيهات خيالية كثرية لتوضيح هذه النقطة لـو انضـغط كـل زمـن التطـور . ًوهي تسـتحق تكرارهـا جمـددا. ُ

ايـة مـارس، لكننـا لـن نـرى أول أسـالف البشـر حـىت السادسـة صـباحا  ًيف سنة واحـدة، فـإن أبكـر بكـرت تظهـر يف 
ن، منـذ حـوايل مخسـمئة سـنة قبـل املـيالد، سـيمثل بثالثـني دقيقـة فقـط قبـل . رب ديسم٣١من  َّالعصـر الـذهيب لليـو ُ

 .منتصف الليل
 
ت أكثر ضـآلة    ًفهـي تظهـر منوذجـا _الفتقادهـا األجـزاء الصـلبة سـهلة التحجـر_رغم أن السجل األحفوري للنبا ِ ُ

ت، مث األشـجار النفضـية، فاألقدم هي األشنات والطحالب، متبوعة. ًتطور مماثال  بظهور السراخس، مث الصنوبر
ت املزهرة  .ًوآخرا النبا

 



 ٤٣

 

 
 

 ٤٫٦السـجل األحفـوري يرينـا أول نشـوآت للعديـد مـن أشـكال احليـاة الـيت نشـأت منـذ تكونـت األرض مـنـذ : ٣الشـكل التوضـيحي 
ريــخ احليــاة فقــط% ١٥يف آخــر نالحــظ أن أول أشــكال احليــاة عديــدة اخلــال قــد نشــأت واســتنوعت . مليــار ســنة تظهــر . مــن 

موعات على مسرح الوجود يف منط تطوري مرتب، مع العديد من النشوآت بعد متحجرات معروفـة انتقاليـة مـن أسـالف النتيجـة . ا
ن كل أشكال احليـاة نشـأت لـيس فقـط فجـأة، إلضافة إىل األشكال االنتقالية، تدحض االدعاآت اخللقية  ً بـل أيضـا الظاهرة هلذا، 

 .يف نفس الوقت
 



 ٤٤

َكمــا يـــرى يف املتحجــرات_إذن فــإن ظهــور األنــواع خــالل اـلـزمن    فقــد نشــأت الكائنــات . بعيــد عــن العشــوائية_ُ
ــم قـبـل املتحــدرين ًأكـثـر املتحجــرات حداـثـة هــي األكـثـر شــبها لألـنـواع . البســيطة قـبـل املعقــدة، األســالف املتنـبـأ 

موعـات الرئيسـيةولدينا متحجرات  انتقاليـة تـرب. احلية وال أي _ال نظريـة اخللـق اخلـاص املسـتقل. ط العديـد مـن ا
 .ميكنها شرح هذه األمناط_نظرية غري التطور

 
 

 التطور الظاهر يف املتحجرات واالستنواع
 
ًلرتى تغريا تطور تدرجييا    ً ٍخـالل خـط حتـدر واحـد، حتتـاج إىل سلسـلة جيـدة مـن الرسـوبيات، مـع تفضـيل النـزول  ً ٍ ِ

، وبـال طبقـات )ًحيث أن كل فرتة زمنيـة متثـل بشـرحية صـخرية مسيكـة، ممـا جيعـل التغـري أسـهل رؤيـة(ىل أسفل أسرع إ
 ).فجائية" قفزة"فالطبقة املفقودة يف الوسط جتعل االنتقال التطوري اهلادئ يبدو كـ(مفقودة 

، مثاليـة هلـذا )Planktonsيف امليـاه كائنـات جمهريـة طافيـة (مثـال العوالـق _   املتحجرات البحرية الصـغرية للغايـة
ً لـه أجـزاء صـلبة، وهـي علـى حنـو مالئـم تسـقط مباشـرة إىل قـاع البحـر بعـد افهناك الباليني منها، كثـري منهـ. الغرض

ٌأخــذ العيـنـات مــن الطبقــات يف ترتـيـب ســهل .ًاملــوت، مرتاكمــة يف سلســلة متواصــلة مــن الطبقــات ٍ ميكـنـك إقحــام : ُ
رخيها من األسفل إىل القمةأنبوب طويل يف قاع البحر ا و ُِّّ، ساحبا عينة عمودية لبية، وقراء ً. 

 
ً   متتبعــا متحجــرات نــوع واحــد خــالل اللــب، كثــريا مــا ميكنــك رؤيــة تطورهــا ً مثــاال للتطــور يف ٤يظهــر الشــكل . ً

لنمـاذج هـي مـن شـرائح هـذه ا. َّتنمـىً جتاويف أكثـر كلمـا ِّة صغري يبين حمارة حلزونية، مكوحيوان أويل وحيد اخللي
ُتظهـر . بطول مئيت مرت من اللب مأخوذة من قاع احمليط قرب نيوزيالنـد، متثـل حـوايل مثانيـة ماليـني سـنة مـن التطـور

ًهنـا نـرى تغـريا هــاد . عـدد التجــاويف يف االلتفـاف النهـائي للمحـارة: الصـورة التغـري خـالل الـزمن يف صـفة واحـدة ً
ًمتامــا وتــدرجييا خــالل الــزمن  عنــد النهايــة، ٣٫٣ً جتويفــا لكــل التفافــة عنــد بدايــة السلســلة و٤٫٨ألفــراد كــان هلــا ا. ً

 %.٣٠نقصان حبوايل 
 



 ٤٥

 
 

ِيظهر سـجل األحـافري : ٤الشكل التوضيحي  َُتغـريا تطـور يف احليـوان املن) احملفـوظ يف لـب قـاع البحـر(ُ ً  foraminiferanب َرْخـً
ت حبرية دنيا مثقبة األصداف( يقدم املقياس املـدرج عـدد .  فرتة مثانية ماليني سنة خاللGloborotalia conoidea) حيوا

 Kennet 1981)  (After .التجــاويف يف االلتفــاف النهــائي للمحــارة، مبعدلــه بــني األفــراد مــن كــل شــرحية مــن اللــب
Malmgren and 

 
، أو بسـرعة منتظمـة_من خالل التدرج_   التطور ًال حيتاج دوما مسـريا هـاد ً ً منوذجـا ٥نـا الشـكل التوضـيحي ُيري: ً

ت وحيدة اخللية هلـا أشـواك وهيكـل عظمـي أحد (أقل نظامية يف كائن جمهري حبري آخر، إشعاعي األطراف  حيوا
نتظـام مـن لـب بطـول  . Pseudocubus vema) سيليكوين يف هـذه احلالـة أخـذ اجليولوجيـون عينـات متباعـدة 

َ مـرتا طــوال مسـتخرج ـمـن قـرب الـقـارة ال١٨ ً كانـت الصــفة . قطبيـة اجلنوبـيـة، ميثـل حــوايل مليـوين ســنة مـن الرواســبً
خـالل الـزمن، فـإن االجتـاه % ٥٠رغـم أن احلجـم ازداد حـوايل ". حلقـه"اليت قيست هي سعة قاعدتـه األسـطوانية 

ًمتامـا يف ط عـام مهـذا الـن. ًفهناك فرتات مل يتغري احلجم فيها كثريا، تتخللها فرتات ذوات تغـري أسـرع. ًمل يكن هاد
َهــذه املتحجــرات، وهــو ميكــن فهمــه متامــا إذا كاـنـت التغــريات اـلـيت نراهــا قـيـدت بعوامــل بيئـيـة كتقلبــات املنــاخ أو  ِِ ً

 .تتغري البيئات نفسها بتشتت وعدم انتظام، لذا فإن قوة االنتخاب الطبيعي كانت تزداد وتتضاءل. امللوحة
 



 ٤٦

 
 

خــالل حقـبـة ملـيـوين  Pseudocubus vema حلـلـق يف إشــعاعي األطــرافالتـغـري التطــوري يف حجــم ا: ٥الشــكل التوضــيحي 
مليكرون مرت. سنة  After Kellogg and Hays) .القيم هي املتوسطات السكانية من كل شرحية من اللب التساع احللق 

1975.) 
 
إن ثالثيـات . )مفصـليات منقرضـة ((Trilobites)ثالثيـات الفصـوص : ًفلننظر إىل التطور يف نوع أكثر تعقيـدا   

موعـة الـيت تنتمـي إليهـا احلشـرات والعناكـب ـم كـانوا حمميـني مبحـارة . الفصوص هي من املفصليات، يف نفـس  أل
م متوفرون جدا يف الصخور القدمية  إذن لقـد مجـع ). رمبا ميكنك شراء واحدة من أقرب حمل حتـف لـك(ًصلبة، فإ

Peter Sheldon مـن كليـة Trinity College Dublin متحجـرات ثالثيـات الفصـوص مـن طبقـة الطفـل 
خـــالل هـــذا الصـــخر، وجـــد ـمثــاين خطـــوط حتـــدر خمتلـفــة لثالثـيــات .  تســـتغرق حـــوايل ثالـثــة مالـيــني ســـنةWelshـبـــ

ً، وخالل الزمن يظهر كل منها تغريا تطور يف عـدد الفصوص ً ٌ ِ أي الفصـوص علـى اجلـزء املـؤخر " األضـالع اخللفيـة"ُ
ورغــم أن خــالل جممــل .  التغــريات يف العديــد مــن خطــوط التحــدر تلــك٦وضــيحي يظهــر الشــكل الت. مــن اجلســم

ائيـة يف عـدد الفصـوص، فـإن التغـريات ضـمن األنـواع املختلفـة مل يكـن  دة  حقبة العينة املأخوذة أظهـر كـل نـوع ز
 .فقط غري مرتابط، بل يف بعض األحيان مضى يف اجتاهات متعاكسة خالل نفس احلقبة

 



 ٤٧

 
خلمسة أنـواع مـن ثالثيـات الفصـوص ) الفصوص على اجلزء اخللفي(التغري التطوري يف عدد األضالع اخللفية : ٦حي الشكل التوضي

ِتظهـر اخلمسـة . الرقم هو املتوسط السكاين عند كل شرحية من عينة احملـارات لثالثـة ماليـني سـنة. من احلقبة اجليولوجية األوردوڤشتية ُ
لصـورة ز ائيـة يف عـدد الضـلوع خـالل احلقبـة، ممـا يقـرتح أن االنتخـاب الطبيعـي كـان حيـدث خـالل أنواع وثالثة آخـرى ليسـت  َدة 

 (.After Sheldon 1987). ٍن األنواع مل تتغري يف تواز كاملاألمد الطويل، إال أ
 
ق ـلـالتغــريات التطورـيـة يف هــذه العوالألســف، حنــن ـلـيس ـلـدينا فكــرة عــن ماهـيـة الضــغوط االنتخابـيـة اـلـيت ـقـادت    

ًإـنــه ـمــن الســـهل دوـمــا توثـيــق التطـــور يف ســجل األحـــافري عـــن فـهــم ـمــا ســـببه، ألـنــه رغـــم أن . وثالثيــات الفصـــوص
ا ليست كـذلك ٍمـا ميكننـا قولـه أنـه كـان هنـاك تطـور، وكـان تـدرجييا، وقـد تنـوع يف كـل . األحافري حمفوظة، فإن بيئا ً

 .من السرعة واالجتاه
 



 ٤٨

إلضـافة إىل التطـور يف خـط التحـدر الواحـدالعوالق البحرية أدلـة علـى انتقدم     يظهـر . شـقاق خطـوط التحـدر، 
ِ نوعـا عالقيـا سـلفيا ينفصـل إىل متحـدرين، خمتلفـني يف كـل مـن احلجـم والشـكل٧الشكل التوضـيحي رقـم  َْ ِ ً ً بشـكل . ً

  مـن املنطقـة الـيتً تطور أوال يف منطقـة إىل الشـمالEucyrtidium matuyamaiمشوق، فإن النوع األحدث 
ا سلفه ًُأخذت منها عينات اللب، والحقا فقط غزا املنطقة اليت نشأ  كما سنرى يف الفصل السـابع، فـإن تكـون . ِ

 . عن بعضهم البعضًوعة جغرافيامًنوع جديد يبدأ عادة عندما ينعزل أفراد ا
 

 



 ٤٩

ً، مـأخوذا مـن لـب رسـويب يسـتغرق  Eucyrtidium ستنواع يف نوعني من العوالقي اإلشعاعيالتطور واال: ٧الشكل التوضيحي 
ّيف منـاطق إىل الشـمايل مـن . متثل النقاط عرض الضلع الرابع، كمعدالت لكل نوع يف كل شرحية من اللب.  مليون سنة٣٫٥أكثر من 

ــة، جمموعـــة ســـلفية  ــت االســـم صـــارت E. calvertenseمـــن مكـــان أخـــذ هـــذه العيـن ـل  .E) التصـــنيف(ً أكـــرب، تـــدرجييا 
matuyamai مث أعاد . رت أكرب إذ صاE. matuyamai احتالل جمال قريبـه، كمـا يظهـر يف الرسـم البيـاين، ويعـيش اليـوم 

دئني يف االختالف حبجم اجلسم رمبا كـان هـذا االخـتالف نتيجـة االنتخـاب الطبيعـي لتقليـل التنـافس . كال النوعني يف نفس املكان، 
  (After Kellogg and Hayes 1975) .على الطعام بني النوعني

 
هنـــاك املئـــات ـمـــن األمثلـــة األخــــرى علـــى التـغـــري التطـــوري يف املتحجـــرات، تدرجيـيـــة ومؤكـــدة، ـمـــن أنـــواع خمتلـفـــة 

ت والقوارض والرئيسيات فلنتـذكر أن . ( ضـئيل خـالل الـزمنعلـى حنـوًوهناك أيضا أمثلـة ألنـواع تغـريت . كالرخو
ن كل األنواع ينبغي أن تتطـور ال يعطـي : لكـن تسـجيل هـذه احلـاالت لـن يغـري نقطـيت) !النظرية التطورية ال تقول 

ن كـل األـنـواع ظهـرت فجـأة وظلـت بعدئـذ غـري متغـرية ٍالسـجل األحفـوري دلـيال علـى التنبـؤ اخللقـي  َ ٍ ً ًعوضـا عــن . ً
 .ذلك فإن أشكال احلياة قد ظهرت يف السجل األحفوري بتسلسل تطوري، وهي نفسها تطورت واستنوعت

 

 احللقات االنتقالية
 

ــة علـــى التطـــور، لكـــن هـــذا لـــيس اـلــدرس الوحيـــد ـلــدى الســـجل طـــي التغـــريات يف األـنــواع البحريـــة أرمبـــا تع    دـل
َاألحفوري ليـعلمه َِّ ًما يثري الناس حقا. ُ تلـك : هـو األشـكال االنتقاليـة_وعلمـاء األحيـاء واملتحجـرات مـن ضـمنهم_ َ

ت الربيـة حقـا مـن . ات احليـةًاملتحجرات اليت تسد الفجـوة بـني نـوعني خمتلفـني جـدا مـن الكائنـ ًهـل جـاءت احليـوا
ت برـيـة؟ إن كــان كــذلك، فــأين اـلـدليل األحفــوري بعــض حــىت ؟ مســك، والطـيـور مــن زواحــف، واحليتــان مــن حـيـوا

نه قد حتدث تغريات صغرية يف احلجم والشكل خـالل الـزمن، عمليـة تـدعى التطـور الضـئيل،  ِّاخللقيني سيسلمون  َ ُ
يت مـن آخـر لكنهم يرفضون فكرة أن ً نوعا خمتلفـا جـدا مـن احليـوان أو النبـات ميكـن أن  ً جيـادل ). التطـور الكبـري(ً

ن هذا النوع من االختالف يتطلب التـدخل املباشـر خلـالق  أصـل ( يف رغـم أن دارون. )٧(ٍمؤيدو التصميم الذكي 
ملـدى الـ) األنواع كـدت بـه نظريتـه بفضـل مثـار علـم مل ميكنه اإلشارة إىل أشكال انتقالية،  فإنه كان سـيبتهج  ذي 

، ُُِيتضـمن هـذا الكثـري مـن األنـواع املنقرضـة الـيت تـنبـأ بوجودهـا قبـل اكتشـافها بسـنوات كثـرية. املتحجرات احلديث
ِلكــن ذلــك اكتشــف يف العقــود األخــرية القليلــة فقــط  لكــن مــا الــذي يعتــرب علــى أنــه الــدليل األحفــوري النتقــال. ُ

ًكــان هنــاك قــدميا نــوع واحــد كــان جــد _مهمــا اختلفــا_ريــة التطوريــة، فــإن لكــل نــوعنيًتطــوري رئيســي؟ طبقــا للنظ
كمــا قــد رأينــا، فــإن فرصــة ". الــرابط املفقــود"أو " احللقــة االنتقالـيـة"و هــذا النــوع الواحــد  أن نــدعميكنـنـا. كليهمــا

فــوري ببســـاطة فالســجل األح. ًالعثــور علــى ذلــك النــوع الســلفي الواحــد يف الســجل األحفــوري هــي صــفر تقريبــا



 ٥٠

 إال أننا لسنا مضطرين إىل االستسالم، ألننا نستطيع إجياد بعـض األنـواع األخـرى .ًمتقطع جدا عن أن نتوقع ذلك
ًيف الســجل األحفــوري، أقــارب لصــيقة للــروابط املفقــودة الفعليــة، يوثقــون الســلفية املشــرتكة بصــورة مســاوية متامــا ِّ َ .

ات يف بنيـة القلـوب  _ علمـاء األحيـاء مـن الـدليل التشـرحيييف عصر دارون، حدس. فلنأخذ أحد األمثلة كالتشـا
لـقــــد مخنــــوا أـنــــه ينبغــــي أن كـــــان هنــــاك ســـــلف .  وثـيــــق إىل الزواحــــفعـلــــى حنــــوأن الطـيــــور مرتبطــــة _واجلمــــاجم

ٍـلـذي خــالل حــدث اســتنواعاو_مشــرتك ًأـنـتج خطــي حتــدر، أحــدمها أـنـتج آخــرا كــل الطـيـور احلديـثـة، واآلخــر كــل _ِ
 .ةالزواحف احلديث

 
ً   كيف كـان يبـدو هـذا السـلف املشـرتك؟ حدسـنا سـيقول أنـه كـان يشـبه شـيئا متوسـطا بـني زاحـف حـديث وطـائر  ً

ت ًحديث، مظهرا مزجيا من الصفات من كال النوعني من احليوا ً لضـرورة هـي احلالـة، كمـا قـد . ِ لكن هذه ليسـت 
 ):أصل األنواع(رأى دارون يف 

 
 مباشــر علــى حنــوًجتنــب أن أصــور لنفســي أشــكاال تتوســط _ر إىل أي نــوعنيعنــد النظــ_أجــد أنــه مــن الصــعب"   

ً، ينبغــي أن نبحــث دومــا عــن أشــكال تتوســط بــني كــل نــوعني وســلف ًلكــن هــذه وجهــة نظــر خاطئــة متامــا. بينهمــا
ِمشرتك لكنه جمهول، والسلف سيكون عامة خمتلفا يف بعض النواحي عن كل متحدريه املعدلني َّ َُ ً". 

 
حف تظهر يف السجل األحفوري قبل الطيور، ميكننا أن حندس ان السلف املشرتك للطيـور والزواحـف    ألن الزوا

ٍاحلديثة كان زاحفا عتيقا، وكان يبدو كواحد من هؤالء ً مظهـره . ًنعلم اليوم أن هذا السلف املشرتك كان ديناصـورا. ً
ًأحــد خطـي املتحــدرين سـيؤدي الحـقـا إىل حيـث أن ". الـرابط املفـقـود"كـان يعطــي مفـاتيح قليـلـة كانـت يف احلقيـقـة 

كاألجنحــة وعظمــة _ًحقــا فــإن الســمات الشــبه طريـيـة. نشــوء كــل الطـيـور احلديـثـة، واآلخــر إىل ديناصــورات أخــرى
وحيـث . ًسـتكون قـد تطـورت الحقـا فقـط يف الفـرع املـؤدي إىل الطيـور_الصدر العريضـة لتثبيـت عضـالت الطـريان
زواحـف إىل الطيـور، فإنـه ينبثـق عنـه أنـواع عديـدة هلـا مسـات خمتلطـة شــبه أن خـط التحـدر ذلـك نفسـه يرتقـي مـن ال

بعــض هــذه األـنـواع قــد انقرضــت، بينمــا أخــرى اســتمرت يف التطــور إىل مــا هــو اليــوم الطيــور .زاحفـيـة وشــبه طريـيـة
موعـات مـن األنـواع القدميـة. احلديثة ينبغـي أن _َّالفـرع املعـنيذوات الصـلة مـن األنـواع القريبـة إىل _إنه إىل هـذه ا

 . دليل على السلفية املشرتكةنبحث عن
 
لتفاصـيل الدقيقـة علـى     موعتني ال يتطلب أن نقـدم متحجـرات نـوع ملـيء  إذن، فإن إظهار السلفية املشرتكة 

ألحـرى، فـنحن حنتـاج . ٍملباشـر مـن سـلف إىل متحـدراٍأنه كان سـلفهما املشـرتك، أو حـىت نـوع علـى خـط التحـدر 



 ٥١

مـوعتني معـا تـربط الـاليتقدمي متحجرات لديها أمناط الصفات فقط إىل ت ريـخ علـى حنـوو. ًا  هـام جيـب أن نعطـي 
ت ظهرت يف الوقت الصحيح مـن السـجل اجليولـوجي ًلـيس مرادفـا لــ " نـوع انتقـايل. "الدليل مثبتني أن هذه احلفر

ً، فهــو ببســاطة ـنـوع يظهــر خليطــا مــن صــفات الكائـنـات اـلـيت ع"ـنـوع ســلفي" ِ مســلمني . اشــت ســواء بعــده أو قبلــهُ
يف االنتقـال .  هـذه األشـكال يف األزمنـة الصـحيحة هـو هـدف سـليم وواقعـيبتخرق السجل األحفـوري، فـإن إجيـاد

ينبغي أن تبدو األشكال االنتقالية كالزواحف املبكـرة، لكـن مـع بعـض الصـفات _كمثال_من الزواحف إىل الطيور
ًتحجـرات االنتقاليـة بـعـد أن كانـت الزواحــف قـد نشـأت فعلـيـا، لكـن قـبـل أن وينبـغـي أن جنـد هــذه امل. شـبه الطرييـة

عــالوة علـى ذـلـك، ـفـال جيــب أن تكـون األشــكال االنتقالـيـة عـلـى خـط التحــدر املباشــر ـمـن . تظهـر الطـيـور احلديـثـة
فكما سوف نرى، فـإن الديناصـورات . املمكن أن يكونوا أقارب تطوريني قد انقرضواسلف إىل متحدر حي، فمن 

اـلـيت أدت إىل نشــوء الطـيـور قــد اكتســت ـبـريش، لكــن بعــض هــذه الديناصــورات املريشــة ـقـد اســتمرت يف الوجــود 
لطري ًجيدا بعد تطور الكائنات األكثر شبها  هذه الديناصورات املريشة املتاخرة تظل تقدم الدليل علـى التطـور، . ً

ا خترب شيئا عن من أين جاءت الطيور  .ًأل
 

بعـض مـن  .يـةنظريـة التطورال ميكـن التنبـؤ بـه مـن الكائنات االنتقالية وإىل حد ما مظهرهـا اجلسـدي   إذن، فتاريخ 
ت: أكثر التنبؤات املتحققة حداثة ودرامية هي ضمن جمموعتنا اخلاصة  .الفقار

 

 من السمك إىل الربمائيات: على الرب
 
لشـكل انتقـايل بـني _٢٠٠٤يف عـام_كتشـافواحد من أعظـم التنبـؤات املتحققـة لعلـم األحيـاء التطـوري هـو اال   

الكثـري عـن كيفيـة بـدء اليت ختـرب ، Tiktaalik roseaeهذه هي متحجرة النوع تيكتاليك . والربمائياتالسمك 
ت يف احلياة على الرب  . اكتشافها هو إثبات مذهل لنظرية التطور.الفقار

 
ت الوحـيـ٣٩٠   حــىت حــوايل  دة هــي األمســاك، لكــن بعــد ثالثــني مليــون عــام  مليــون ســنة ماضــية، كانــت الفقــار

عية األرجل بوضوح ت ذوات أربع أرجل سارت علـى الـرب: الحقة، جند كائنات ر عيـات األرجـل . فقار كانـت ر
ـهلـا رؤوس وأجســاد مســطحة، ورقـبـة واضــحة، وأرجــل كــأطراف : املبكــرة هــذه تشــبه الربمائـيـات احلديـثـة ـمـن ـنـواحي

ا ك. ًمتطورة جيدا ِذلك تظهر صالتإال أ موعـة املسـماة األمسـاك فصـية ُ  قوية مع السمك األقدم منهـا، خاصـة ا
الزعانف، اليت مسيت هكذا بسبب زعانفها العظمية القويـة الـيت مكنتهـا مـن دعـم نفسـها علـى قيعـان البحـريات أو 
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ـار الضـحلة عيـات األرجــل املبكـرة تتضـمن حراشــف وعظـام .األ . أطـراف وعظــام رأس البنيـوات الشــبه مسكيـة لر
 )٨انظر الشكل التوضيحي(

 

 
 

عــي األـقـدام ســاكن اـلـرب . غــزو اـلـرب:  أ ٨ الشــكل التوضــيحي  ـمـن جــرين الـنـد، مـنـذ حــوايل Acanthostega gunnariر
ـذ حــوايل Eusthenopteron foordi ملـيـون ســنة، ومسكــة فصــية الزعــانف مبكــرة ٣٦٥  ملـيـون ســنة، والشــكل ٣٨٥ مـن

يظهـر توسـط شـكل جسـد .  مليـون سـنة٣٧٥ منذ حوايل Ellesmere Island من جزيرة Tiktaalik roseaeاالنتقايل 
التيكتاليك من خالل توسط أطرافه، اليت هلا بنية عظمية تتوسط بني اليت للزعـانف القويـة لألمسـاك فصـية الزعـانف واألطـراف األكثـر 

عي األرجل لتظليـل : إىل عظـام األذرع للثـدييات احلديثـةًالحقـا العظام املظللة هي اليت سـتتطور . قوة املتساوية لر فالعظمـة املظللـة 
د، على الرتتيب لتظليل الوسط واخلفيف ستصري األذرع واألز ، والعظام الظللة   .األغمق ستصري أعضاد

 



 ٥٣

ألحـرى أقلـق_َّ الـذي أهـمكيف تطورت األمساك العتيقة لتبقى حية على الرب؟ كان هذا هو السؤال    زميلـي _أو 
ٍ سـنوات يـدرس تطـور األطـراف مـن الزعـانف، ووصـل لفهـم  Neilلقـد قضـى  . Neil Shubinجبامعة شـيكاجو 

 .املراحل األسبق لذلك الظهور
 

حليثـيـة التالـيـة ِإذا كاـنـت األمســاك فصــية الزعــانف قــد وجــدت مـنـذ حــوايل :    جــاءت الفكــرة   ملـيـون ســنة، ٣٩٠ُ
ــة، وبوضـــوح  ت برـي ــة مـنــذ لكـــن مل توجـــد فقـــار ت الربـي  ملـيــون ســـنة، فـــأين ســـتتوقع أن جتـــد ٣٦٠تظهـــر الفقـــار

َمتبعـــا هـــذا املنطـــق، تنبـــأ نـيــل شـــوبني أنـــه ـلــو وجـــدت األشـــكال . األشـــكال االنتقالـيــة؟ يف مكـــان مـــا ـبــني االثـنــني ِ ُ ً
َاالنتقالية، فسيعثر عليها يف طبقة عمرها حوايل  يـاه عـالوة علـى ذلـك، سـتكون الصـخور مـن امل.  مليون سـنة٣٧٥ُ

ًالعذبة عوضا عن الرسوبيات البحرية، ألن كال من األمساك فصية الزعانف املتـأخرة والربمائيـات املبكـرة قـد عاشـوا  ً
 .يف املياه العذبة

 
حثا يف كتابه اجلامعي عن خريطة لرواسب ماء عذب مكشوفة من العصـر املالئـم، عـني شـوبني وزمـالؤه منطقـة     ً ً

، الـيت تقـع يف احملـيط القطـيب Ellesmere Islandجزيـرة : طـب الشـمايل الكنـديًغـري مستكشـفة حفـر مـن الق
ـدب واملكلـف، حــازوا آخـر األمـر اكتشـافا حمــرزا. الشـمايل مشـال كنـدا ًوبـعـد مخـس سـنوات طـوال ـمـن البحـث ا ًِ ُ ٍ ِ :

ــر ـقـدمي عـنـدما رأى . جمموعــة ـمـن اهلياكــل العظمـيـة املتحجــرة املتكدســة أحــدها فــوق اآلخــر يف صــخر رســويب مــن 
ًوتكرميـا للسـكان . شوبني ألول وهلة وجه املتحجرة يربز من الصخر، علـم أنـه قـد وجـد يف النهايـة شـكله االنتقـايل

 Tiktaalikُاحملليـــني واملـــانح الـــذي ســـاعد يف متويـــل البعثـــات، مسيـــت املتحجـــرة اإلنيوئـــت اإلســـكيمويني أو 

roseae، و"الكبـريةيـاه العذبـة مسكـة امل "تعين بلغة اإلنيوئـت" تيكتاليك" حيث ،" roseae " هـو إشـارة خفيـة إىل
هول  .املانح ا

 
ًللتيكتاليك صفات جتعـل منـه رابطـا مباشـرا بـني األمسـاك فصـية الزعـانف األقـدم والربمائيـات الالحقـة    خبياشـيم، . ً

ا هلا كـذلك صـفات شـبه برما. وحراشف، وزعانف، فقد كان بوضوح مسكة اعتاشت يف املاء ألجـل عـدة . ئيـةإال ا
ًرأســها كــان مســطحا كاـلـذي للسـالمندر، ـمـع العيـنـني واملنخــرين عـلـى قمـة اجلمجــة ـبـدال ـمـن جانبيـهـا: أشـياء هــذا . ً

ا عاشت يف املياه الضـحلة واسـتطاعت ال ت الزعـانف أكثـر قـوة، صـار. فـوق السـطح_ورمبـا التـنفس_نظـريوحي أ
ًممكنة احليوان مـن ثـين نفسـه إىل األعلـى ملسـاعدت ُِّ كـان للتيكتاليـك _ كالربمائيـات املبكـرة_و. ه علـى فحـص بيئاتـهَ

 .ليس لألمساك رقاب، فجمامجها تتصل مباشرة بكواهلها. رقبة
 



 ٥٤

ما يف مســاعدة متحدرـيـه علــى غــزو     ن برهنـتـا علــى فاـئـد األكـثـر أمهـيـة، أن التيكتالـيـك كــان ـلـه صــفتان جديــد
اعدت احليـوان علـى ضـخ اهلـواء إىل رئتيـه وحتريـك األكسـجني األوىل هي جمموعـة مـن الضـلوع القويـة الـيت سـ. الرب

لطريقتني(من خياشيمه  ًوعوضا عن العظام الصـغرية الكثـرية يف زعـانف السـمك ). كان التيكتاليك ميكنه التنفس 
ة يف العـدد واملواقـع ملـا لـدى كـل  ًفصي الزعانف، امتلك التيكتاليك عظاما أقل وأقوى يف األطـراف، عظامـا مشـا ً

ًيف احلقيقة يستحسن وصف أطرافه كزعانف جزئيا، أرجل جزئيا. ًكائن بري نشأ الحقا، مبا يف ذلك حنن ً ُ. 
 
ً واضح، فـإن التيكتاليـك كـان متكيفـا جيـدا للحيـاة والزحـف على حنو    يف امليـاه الضـحلة، والنظـر فـوق السـطح، ً

ًالتاليـة، والـيت رمبـا تضـمنت سـلوكا جديـدا احلامسـةحمددين بنيته، ميكننا أن نتصور اخلطوة التطوريـة . وتنفس اهلواء ً .
، رمبـا ألخـذ  القويـةقليل مـن متحـدري التيكتاليـك كـانوا جـريئني كفايـة للمغـامرة خـارج املـاء علـى أطـرافهم الزعنفيـة

ـر آخـر  ، ِ، أو لتجنـب املفرتسـني)كمـا تفعـل مسكـة الطـني القـافزة املدهشـة يف املـدار االسـتوائي اليـوم(سبيلهم إىل 
لـو كـان هنـاك أفضـليات للمغـامرة علـى . أو رمبا إلجياد طعام من احلشـرات الضـخمة الكثـرية الـيت تطـورت مـن قبـل

تكشــفت تلــك اخلطــوة . الــرب، فــيمكن لالنتخــاب الطبيعــي تشــكيل أولئــك املستكشــفني مــن مســك إىل برمائيــات
نهايـة إىل تطـور كـل كـائن مسـتوطن الـرب الصغرية األوىل على الشاطئ عـن قفـزة عظيمـة للنـوع الفقـاري، مؤديـة يف ال

 .ذي عظمة ظهرية
 
ِّألجـل شـيء واحـد، فهـو مل يطـور بعـد أطرافـا متكنـه ـمـن . ًمل يكـن التيكتاليـك نفسـه جـاهزا للحيـاة علـى الشـاطئ    ً ِّ

يف مكـان مـا، يف رواسـب : لـذا بوسـعنا عمـل تنبـؤ آخـر. وال زال لديه خياشيم داخليـة للتـنفس حتـت املـاء. املشيء
ً ملـيــون ســنة، ســـوف جنــد مســـتوطنا للربيــة مبكـــرا جــدا ٣٧٠يــاه العذـبــة الــيت تـعــود إىل حــوايل امل ً ذا خياشـــيم أـقــل ً

 .وأطراف أقوى بقليل عن اليت للتيكتاليك
 

ــار الضــحلةُ   ي ًظـهـر التيكتالـيـك أن أســالفنا كــانوا مسكــا مفرتســا مســطح اـلـرأس كمـنـوا يف مـيـاه األ ــا متحجــرة . ً إ
لرمائيـات مـدهعلـى حنـوتربط  ًن متوقعـا فحسـب، بـل ٍ مسـاو أن اكتشـافها مل يكـعلـى حنـوواملـدهش . ش السـمك 
 . بظهوره يف صخور عصر معني ويف مكان معنيًومتنبأ

 
أو األفضـــل عـــالوة عـلــى  التطـــور املـثــرية هــي رؤـيــة املتحجـــرات بنفســك،    إن أفضــل طريـقــة الكتشـــاف أحــداث

ــذه الفرصــ. ذـلـك، التعاـمـل معـهـا ًمنوذجــا للتيكتالـيـك إىل الفصــل، ممــررا Neil ة عـنـدما أحضــر نـيـل حظــي طــاليب  ً



 ٥٥

ه، ومر كيف أنه يشغل مكان شكل انتقايل . لـى أن التطـور حقيقـةًأكثر دليل مادية ع_ لنسبة هلم_كان هذا. ًإ
  تتوصل إىل وضع يديك على قطعة من التاريخ التطوري، األقل منهم قد يكون سلفك البعيد؟ًكم كثريا مرة

 
 ب٨انظر صورة تشرحيية ملتحجرة التيكتاليك يف ملحق الصور برقم صورة 

 
 

 زواحفنشأة الطيور من ال: خالل اهلواء
 

ـــاح؟    ـــذ عصــــر دارون، طــــرح هــــذا الســــؤال إللقــــاء التشــــكك علــــى التطــــور فيمــــا يســــتعمل نصــــف جـن ِ حــــىت مـن ُ
تيقة، لكن كيف قـدر حيـوان مسـتوطن خيرب علماء األحياء أن الطيور تطورت من زواحف ع. واالنتخاب الطبيعي

ـا  ن االنتخـاب الطبيعـي ال ميكنـه شـرح هـذه االنتقالـة، أل الرب على تطوير القدرة على الطريان؟ يعرتض اخللقيون 
ت األجنحــة فـقـط ت فيـهـا ـلـديها بـدا فـهـذا ســيبدو عـلـى األرجــح يثـقـل . سـتتطلب مراحــل متوســطة تكــون احلـيـوا

 .ة انتخابيةالكائن أكثر من إعطائه أفضلي
 
ًإال أـنـك ـلـو فكــرت قلــيال بعــد، فإـنـه ـلـيس صــعبا جــدا اكتشــاف مراحــل وســطى يف تطــور الطــريان، مراحــل رمبــا     ً ً

ٌوقد تطـور التزلـق اهلـوائي مـرات كثـرية كـل منهـا . إن التزلق اهلوائي هو أول خطوة واضحة. كانت مفيدة ملمتلكيها ٍ

ً جيـد متامـا علـى حنـوتنزلق السناجب الطـائرة . ِابيات، وحىت السحايلِيف بعض الثدييات املشيمية، واجلر: ستقالل
 للفـرار مـن املفرتسـني طريقـة جيـدة لالنتقـال مـن شـجرة إىل أخـرى. متدادت جلدية متتد علـى جـانيب الواحـد منهـا

لـذكر، أو اـلــ ) َّليمــور أو هبـار طـائر(وهنـاك حـىت . أو إجيـاد اجلـوز والبـنـدق نـوب شــرق  اجلColugoأكـثـر جـدارة 
لقــد شــوهد أحــد الـــ . )٩/٠انظــر صــورة  (آســيوي، اـلـذي لدـيـه غشــاء مـثـري لإلعجــاب ميـتـد مــن اـلـرأس إىل اـلـذيل

Colugo قدما، وهو تقريبا طول ستة مالعب لكرة املضرب٤٥٠ً ينزلق هوائيا ملسافة ً ًبينما خسـر أربعـني قـدما . ً
 األطـــراف املماثلـــة للكولوجـيــة إلنـتــاج طـــريان رفرفـــة: ـلــيس مـــن الصـــعب تصـــور اخلطـــوة التالـيــة. ًارتفاعـــا فحســـب

إال أننا لسنا مضطرين إىل ختيل هذه اخلطوة فحسـب مـن بعـد، إذ أننـا اليـوم لـدينا . حقيقي، كما نرى يف اخلفافيش
ِاملتحجرات اليت تظهر بوضوح كيف تطورت الطيور الطائرة ُ. 

 
لطيـور وبعـض الديناصـورات علمـاء املتحجـرات إىل ل   منذ القرن التاسع عشر، قـاد التشـابه بـني اهلياكـل العظميـة 

ًوضــع نظريــة أن هلمــا ســلفا مشــرتكا لالتينيــة الرشــيقة،  : The Theropodsً وخاصــة الـــ  .ً وهــو اســم يعــين 
ـــون ســــنة يظهــــر الســــجل األحفــــوري وفــــرة مــــن .  ســــارت علــــى رجلــــنيديناصــــورات المحــــة ـــذ حــــوايل مئــــيت ملـي ُمـن



 ٥٦

Theropodsلطــري  لكــن ال شــيء يـبـدو وـلـو حــىت هــتعلــى حنــوً شــبيها  ومـنـذ حنــو ســبعني ملـيـون ســنة ـنـرى .  
إن كان التطور حقيقة، فـإذن ينبغـي أن نتوقـع رؤيـة االنتقالـة الزاحـف طرييـة . متحجرات طيور تبدو حديثة بوضوح

 .يف الصخور بني السبعني واملئيت مليون عام املاضية
 

ّ هم، إن الرابط األول املكتشف بـنيَ   وهناك مثَّ ً الطيـور والزواحـف كـان يف احلقيقـة معلومـا لتشـارلز دارون، الـذي ُ
ا هـو أشـهر مبـإنـه لر. ٍواع، وكحـادث فريـد فحسـب إذن وقتئـذاألنـخرة ألصـل ار إليه بدقة واختصار يف طبعة متأأش

ِ اـلـذي حبجــم الـغـراب، اكتشــف يف Archaeoeryx lithographicaالطــائر العتـيـق أو : كــل األشــكال االنتقالـيـة ُ
ــــاح العتيـــــق، و. (م١٨٦٠جـــــر للحجـــــر اجلـــــريي جبرمانيـــــا عـــــام حم ــــة اجلـن لالتينـي  االســـــم أركيـــــوبرتكس يعـــــين 

lithographica ـــة عـلـــى حنــــو، املتجــــزع يت ـمـــن اســــم حمجــــر احلجــــر اجلــــريي  لطـيـــف كفاـيـــة لعمــــل صــــفائح جريـي
نطباعــات اـلـريش الدقيـقـة رء إجيادهــا يف شــكل إن لألركـيـوبرتكس جمموعــة الصــفات اـلـيت ســيتوقع املــ). واالحتـفـاظ 

 .تتوقع العثور عليهً مليون سنة، متوضعا حيث س١٤٥ويعود عمره إىل حوايل . ًانتقايل متاما
 

ــ . ًحقــا زاحــف أكـثـر مـنـه طــائر    األركـيـوبرتكس ًفهيكلــه العظمــي متطــابق تقريـبـا مــع اـلـذي ـلـبعض الديناصــورات اـل
Theropods .ًالـذين مل ينظـروا إىل متحجـرات األركيـوبرتكس مليـا ، فإن بعـض علمـاء األحيـاء القـدماء يف احلقيقة

م الــريش، وأخطــؤوا تصــنيف الكــائن كـــ  لتشــابه بــني أ ا ٩ُيظهــر الشــكل التوضــيحي . (Theropodsكفايــة فــا
ًتتضمن الصفات الزاحفيـة فكـا ذا أسـنان، وذيـال عظميـا طـويال، وخمالـب، وأصـابع منفصـلة علـى اجلنـاح ). النوعني ًً ً

كـليف الطيـور احلد( ، ورقـبـة )يثـة هـذه العظـام مندجمـة، كمـا ميكنـك رؤـيـة ذلـك بـتفحص جنـاح دجاجـة أو بطـة ممـا 
جلمجمـة مـن اخللـف كمـا يف الديناصـورات بـدال مـن األسـفل كمـا يف الطيـور احلديثـة عـدد الصـفات شـبه . ًمتصلة 

ال مـن غـري الواضـح مـا إذا مـا ز. ريش عريض وأصابع أقدام متالقية، رمبـا اسـتخدمت للجثـوم: الطريية اثنتان فقط
أحـد جـانيب الريشـة أعـرض مـن _لكن ريشـه الغـري متماثـل. قد استطاع الطريان_ًرغم تريشه متاما_كان هذا الكائن

ـنـه ـقـد اســتطاع_اآلخـر يصــنع شــكل كســوة الطــريان _مثـلـه مـثـل أجنحـة الطــائرة_إن الـريش الـغـري متماـثـل. ـيـوحي 
لدرجـة لكن. الضرورية للطريان الديناميكي اهلوائي  حىت لو كـان قـد اسـتطاع الطـريان، فـاألركيوبرتكس ديناصـوري 

ًفبــدال مــن امــتالك كــل صــفة تكــون وســطا ـبـني الــيت ): فسيفســائي(ًإـنـه أيضــا مــا ـيـدعوه علمــاء التطــور . األساســية ً
قـدار ًللطيور والزواحف، فقد كان لدى األركيوبرتكس مقـدار قليـل مـن الصـفات الشـبه طرييـة متامـا، بينمـا معظـم امل

 )ب٩انظر جمموعة صور ملتحجرات شهرية له يف امللحق برقم  (ً.صفات زاحفية متاما



 ٥٧

 
 
 

ــة لطـــائر حـــديث  هياكـــل: أ٩الشـــكل التوضـــيحي  ــة )دجاجـــة( عظمـي ــوبرتكس(، وأحـــد األشـــكال االنتقالـي وديناصـــور رشـــيق ) األركـي
Theropod الحـم منتصـب القاـمـة (Compsognathus)ا ألحــد أسـالف األرك كــان لـدى األركـيـوبرتكس . يـوبرتكسً مشـا

ً، لكـن هيكلـه مشـابه جـدا للـذي للديناصـورات، مبـا يف ذلـك )ريـش وأصـابع أقـدام متالقيـة(قليل من صفات كـاليت للطيـور املعاصـرة 
 فكــان أكــرب مبقــدار Compsognathusأمــا . ًكــان األركيــوبرتكس حبجــم الغــراب تقريبــا. أســنان وحــوض وذيــل عظمــي طويــل

 .ضئيل
 



 ٥٨

ركــا فجــوة وبعـد    ً اكتشــاف األركـيـوبرتكس، مل يعـثـر لسـنوات طــوال عـلـى متوســطات زاحــف طرييـة أخــرى،  َ اســعة ُ
 يف منتصــف التســعينيات ـمـن الـقـرن العشـرين، ـبـدأ ـفـيض ـمـن االكتشــافات املدهشــة ـمـن مث. بـني الطـيـور وأســالفهم

متـثــل _نطبــاع األجـــزاء الرقيقــةًمعثــورا عليـهــا يف رواســب حبرييــة حتـفــظ ا_هــذه املتحجـــرات. الصــني يف ســد الفجـــوة
ًاستعراضا حقيقيا للديناصورات الرشيقة  ًTheropodsالبعض منها كان لديه بنيوات شـعريية صـغرية )٨(.  املريشة 
ملالحظـة . ًجدا تغطي كل اجلسد، رمبا ريش مبكـر تعـين  (Sinornithosaurus milleniiأحـدهم هـو اجلـدير 

Sinornithosaurus والذي كان كل جسده مغطـى بـريش طويـل رفيـع، ريـش صـغري )يينالص الطائر السحلية ،
ية حال أن يكون قد سـاعده علـى الطـريان  وأصـابع يديـه ).  يف ملحـق الصـور أ١٠الصـورة (ًجدا حبيث ال ميكن 

ًوأسنانه وذيله العظمي الطويل تظهر بوضوح أن هذا الكائن كان بعيدا عن أن يكون  ِ ًطائرا حديثاُ ً .)٩(. 
 

لطيــور احلديثــةر ديناصــورات ُتظهــ    ًأخــرى ريشــا متوســط احلجــم علــى األطــراف ااألمامـيـة والــذيل أكثــر شــبها  ً .
عـي األجنحـة"، Microraptor guiًاألكثـر إدهاشـا بـني اجلميـع هـو  خبـالف أي طـائر حـديث، ". الديناصـور ر

، والـيت ) ب١٠الصـورة (ًمتامـا فهذا الكائن العجيب ذي طول الثالثني بوصة كان لديـه ذراعـان ورجـالن مريشـتان 
َرمبا كانت تستعمل للتزلق اهلوائي عندما تنشر ُ ُ. )١٠(

  
 
ـا حـىت قـد تصـرفت بطـرق شـبه     مل يكن لدى الديناصورات الرشيقة فحسب صفات بدائية شبه طريية، فيبـدو أ

ً وفريقه متحجرتني تظهران سلوكا عMark Norellوصف عامل اإلحاثة واملتحجرات . طريية ًتيقـا، ولـو كـان هنـاك ُ
ن ملـؤثرة فهمـا هــا ئمــا ورأسـه مغطــى . ِّعلـى اإلطـالق متحجــرات ميكـن وصــفها  ًأحـدمها لديناصــور صـغري مـريش 

لضــبط كمــا تنــام الطيــور احلديثــة  جلنــاح املطــوي،  ، أُعطــي )يف ملحــق الصــور١١الصــورة (حتــت ذراعــه الشــبيه 
أمـا املتحجـرة . ، والبـد أنـه مـات أثنـاء هجوعـهً) التنني النائم متاما:لصينية أي (Meilongاحليوان االسم العلمي 

 القـت حتفهـا بينمـا تقبـع يف عشـها احملتـوي علـى اثنـني وعشـرين Theropodاألخرى فهي ألنثى ديناصور رشـيق 
 .بيضة، سلوك فقس مماثل للذي للطيور

 
ٍ مليـون عـام مـاض، متـأخرة عـن ١١٠ و١٣٥إن كل متحجرات الديناصورات املريشة غري الطائرة تؤرخ ما بـني    

ـم ال ميكـن أن يكونـوا أسـالف األركـيـوبرتكس، . ٍ مليـون عـام مـاض١٤٥األركيـوبرتكس الـذي يعـود إىل  هـذا يعـين أ
رمبــا اســتمرت الديناصــورات املريشــة يف الوجــود بـعـد أن أدى أحــد أنســبائهم إىل نشــوء . لكــنهم ـقـد يكوـنـون أقارـبـه

. ً قــادرين عـلـى إجيــاد ديناصــورات مريشــة أـقـدم أيضــا كاـنـت أســالف األركـيـوبرتكسأن نكــون_إذن_ينبغــي. الطـيـور
َاملشـــكلة أن ذلـــك حيفـــظ يف رواســـب خاصـــة فقـــط الطمـــي املتجـــزع برفـــق لبيئـــات هادئـــة كقيعـــان البحـــريات أو : ُ



 ٥٩

درة جدا. األهوار ًمـا مـا سـوف جنـد يو: إال أننا ميكننا عمل التنبؤ التطوري القابل لالختبـار التـايل. ًوهذه الظروف 
 )١١( .متحجرات لديناصورات مريشة أقدم من األركيوبرتكس

 

ويـبــدو بعـيــد . إنـنــا لســـنا متأكـــدين مـــا إذا كـــان األركـيــوبرتكس هـــو الـنــوع الوحـيــد اـلــذي أدى إىل نشـــوء الطـيــور   
ضــهم بع(لكــن بغــض النظــر، فإـنـه واحــد مــن سلســلة طويلــة مــن املتحجــرات ". اـلـرابط املفقــود"االحتمــال أـنـه هــو 

ِاكتشــف ـمـن ق ِ ٍتوـثـق جبــالء نشــأة الطـيـور احلديـثـة) Paul Serenoـَبـل اجلــريء ُ ِّ وكلمــا صــارت هــذه املتحجــرات . ُ
ًأحدث، نرى أن الذيل الزاحفـي يـتقلص، واألسـنان ختتفـي، وتنـدمج األصـابع معـا، وتظهـر عظمـة الصـدر العريضـة 

 .لتثبيت عضالت الطريان
 
ُجرات تظهر أن املخطط اهليكلي األساسي للطيور، وذلـك الـريش اجلـوهري، رابطني األشياء ببعضها، فإن املتح   

كـان هنـاك الكثـري مـن الديناصـورات املريشـة، وريشـهم مـرتبط بوضـوح . قد تطورا قبل أن تستطيع الطيـور الطـريان
 شــأ كتكيــف للطــريان، فمــا اـلـذي كــان ـلـه علــى األرض؟لكــن إذا مل يكــن الــريش قــد ن. مــع اـلـذي للطيــور احلديـثـة

ًويبـدو رغـم ذلـك أكثـر ترجيحـا . رمبا كان يستعمل للتزين أو االستعراض، رمبا جلـذب العشـراء. ًجمددا، إننا ال نعلم
م قد استعملوا لعزل احلرارة ًفبخالف الزواحف احلديثة، رمبا كانـت الديناصـورات الرشـيقة حـارة الـدماء جزئيـا، . أ

ومـا الـذي تطـور منـه الـريش هـو . فاظ على درجـة حـرارة اجلسـدوحىت لو مل يكونوا فإن الريش كان سيساعد يف احل
ـنـه ـقـد نشـأ ـمـن نـفـس اخلـال اـلـيت أنشــأت حراشـف الزواحــف، لكــن التخمــني األفضــل هـو أ. ًأكـثـر غموضـاسـؤال 

 .ليس كل العلماء متفقني على هذا التخمني
 
هولة، ميكننا عمل بعـض التخمينـات عـن كيفيـة تشـكيل االنتخـا    لقـد . ب الطبيعـي للطيـور احلديثـةرغم األمور ا

لفريسـة والتعامـل طـورت الديناصـورات  م علـى اإلمسـاك  ًالالمحـة املبكـرة أطرافـا وأيـدي أطـول، والـيت رمبـا سـاعد
م إىل اجلسـد سـريعا. معها : ًهذا النوع مـن اإلمسـاك سـيؤيد تطـور العضـالت الـيت ستنشـر الطـرفني األمـاميني وجتـذ

. مث يتبعــه الغطــاء الريشـــي، رمبــا للـعــزل. عملة يف الســباحة االحندارـيــة يف الطــريان احلقيـقــيًمتامــا نفــس احلركـــة املســت
. مفرتضـني هــذه األفكــار املبتكــرة، فهـنـاك عـلـى األـقـل إذن ســبيالن ميكــن أن يكــون الطــريان ـقـد تطــور ـمـن أحــدمها

 Theropodsشــيقة أن بعــض الديناصــورات الرهنــاك أدلــة علــى ". اهلبــوط مــن األشــجار"األول يــدعى ســيناريو 
كانت ستساعد األطراف املريشة تلـك الزواحـف علـى التزلـق اهلـوائي مـن شـجرة إىل . ًعاشت جزئيا على األشجار

ِأخـرى، أو مـن شـجرة إىل األرض، ممـا كـان سيسـاعدهم علـى اهلـرب مـن املفرتسـني، وإجيـاد طعـام بسـهولة أكثـر، أو 
م  .تلطيف سقطا

 



 ٦٠

، اليت ترى أن الطريان قـد تطـور نتيجـة اجلـري "االرتفاع من األرض"ُ يدعى نظرية ً   سيناريو خمتلف واكثر ترجيحا،
رمبا قـد تطـورت األجنحـة . والوثب بذراعني مفتوحتني الذي رمبا قامت به الديناصورات املريشة لإلمساك بفرائسها

ِاألطـــول أيضـــا كمســــاعدات علـــى اجلــــري ســــه ، وهـــو طــــائر أحجـــل درchukar partridgeطـــائر احلجـلـــة . ً
Kenneth Dial جبامعة University of Montanaميثل مثاال حيا على هذه اخلطوة ،ً  فطيـور احلجلـة هـذه .ً

م على اجلري صـعدا  جنحتهم ملساعد ًال تطري أبدا تقريبا، ويرفرفون  ً ًَ ُ الرفرفـة ال تعطـيهم فقـط .  أساسـيعلـى حنـوُ
ًدفعا إضافيا، بل أيضا مقاومة أكثر ضد جاذبيـة األرض ً ًتسـتطيع أفراخـه املولـودة حـديثا الصـعود علـى منحـدرات . ً

م عمــوديني١٤٥ درجــة، وميكــن لبالغـيـه صــعود منحــدرات مبـيـل ٤٥بدرجــة  مبجــرد ! درجــة، مـتـدلني أكـثـر مــن كــو
جنحـــتهم ًاألفضـــلية الواضـــحة هـــي أن التســـلق صـــعدا يســـاعد هـــذه الطـيــور علـــى اـهلــرب مـــن . اـلــركض والرفرـفــة 

ــا اـلـديك الرومــي اخلطــوة التاليــ. املفرتســني ًة يف تطــوير الطــريان ســتكون قفــزات هوائـيـة قصــرية جــدا، كــاليت يقــوم 
 .ً من اخلطر هروالسلوى

 
ييـد )االرتفاع عن األرض(أم ) اهلبوط من األشجار(سواء يف سيناريو     ، كان ميكن لالنتخاب الطبيعـي البـدء يف 

مث سـتأيت . القفـز، أو الطـريان النـدفاعات قصـريةد التزلـق، أو ًاألفراد الـذين اسـتطاعوا الطـريان أبعـد، بـدال مـن جمـر
وفـة ألجـل اخلفـة، وعظمـة الصـدر العريضـة  املبتكرات األخرى اليت تشرتك فيها الطيور احلديثة، مبـا فيهـا العظـام ا

 .تلك
 
. و حقيقــةبينمــا قــد خنمــن بصــدد التفاصــيل، ـفـإن وجــود املتحجــرات االنتقالـيـة، وتطــور الطـيـور ـمـن الزواحــف هــ   

ًتظهــر املتحجـــرات كـــاألركيوبرتكس وأقارـبــه الالحقــني خليطـــا ـمــن الصـــفات الشــبه طريـيــة والزاحفـيــة القدـميــة، وهـــم  ُ
تنـبـــأ العلمـــاء أن الطيـــور قـــد تطـــورت مـــن االديناصــــورات : يظهـــرون يف الوقـــت الصـــحيح يف الســـجل األحفـــوري

ًإننـا نـرى تقـدما عـرب الـزمن مـن ديناصـورات .  مؤكد كفاية وجد ديناصورات رشـيقة ذوي ريـشعلى حنوالرشيقة، و
. ة شـعريية إىل الحقـني ذوي ريـش مميـز، رمبـا  كـانوا متـزلقني هـوائيني مـاهرينرشيقة مبكرة لديها أغطية للجسد رفيعـ

إىل ) علـى اجللـدأطـراف ذوات أصـابع وشـعريات رفيعـة (يف تطور الطيـور هـو إعـادة تشـكيل لصـفات قدميـة ما نراه 
 .ً، متاما كما تتنبأ النظرية التطورية)نحة بال أصابع وريشأج(أخرى جديدة 
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 تطور احليتان: عودة إىل املاء
 

 علـــى حنـــووإن تكـــن مضـــللة ( حماضـــراته النشـــيطة والشـــعبية ألجـــل Duane Gishاشـــتهر اخللقـــي األمركـــي    
ن  مــن نظريــة علGishحضــرت ذات مــرة إىل إحــداها، وخالهلــا ســخر . للتطــوراملهامجــة ) متطــرف مــاء األحيــاء 

ألبقــار ت بريــة ذوي صــلة  وســأل كيــف ميكــن أن حتــدث هــذه االنتقالــة، حـيــث أن . احليتــان حتــدرت مــن حيــوا
النتخـــاب علـــى حنـــوًالشـــكل الوســـيط ســـيكون متكيفـــا  ُْ رديء لكـــل مـــن اـلــرب واملـــاء، وهكـــذا ال ميكـــن أن يــبــىن 

شـرحية صـورة علـى  Gishلتوضـيح قصـده، عـرض ). جدلية النصف جنـاح ضـد تطـور الطيـور هذا مياثل(الطبيعي؟ 
حمــري جبــالء بصــدد مصــريه . بحــر نصــفه األـمـامي بـقـرة منقطــة واخللـفـي مسكــةالبـعـروس حلـيـوان كرـتـوين شــبيه  الشاشــة

 جـلـي يقــف عـلـى حافــة املــاء، فيمــا حامــت عالمــة علــى حنــوالتطــوري، كــان هــذا احلـيـوان الكرـتـوين رديء التكـيـف 
اـنـدفع اجلمهــور يف الضــحك، وفكــروا كــم هــم أغبـيـاء :  للكرـتـون الـتـأثري املطلــوبكــان. اســتفهام كـبـرية فــوق رأســه

 .علماء األحياء التطورية
 
الكرتونيـــة هـــي مـثــال مضـــحك لشـــكل انتقـــايل بـــني الثـــدييات الربيـــة " عـــروس البحـــر-البقـــرة"يف الواقـــع، فـــإن    

هـــل . بــة، وننظــر إىل الطبيعــةَ، لكــن فلنــنس األضـــحوكات واخلطاGishحســـبما دعــاه " إخفــاق ثــديي"والبحريــة، 
ٌنستطيع أن جند أي ثديي يعيش على كل من الرب واملاء، نوع الكائن الذي يفرتض أنه مل يستطع التطور؟ ٍ 

 
لثـدييات الربيـة، ميكنـه أن يصــري شـرسـهولة، فـإن فـرس أو جـاموس النـهـر مب    ح جيـد، الـذي رغـم صــلته الوثيقـة 

ًمائيا مثلما هو بري تقريبا ، الذي امسـه العلمـي علـى "القياسي"جاموس النهر القزم، وجاموس النهر : عانهناك نو. ً
تقضــي جــواميس النهــر معظــم وقتهــا . جــاموس النهــر الربمــائي Hippopotamus amphibiousحنــو مالئــم 

ــار واملســتنقعات االســتوائية، ماســحني جمــاهلم بعـيـون وأنــوف وآذان متموضــعة  أعلــى رؤوســهم، كــل غاطســة يف األ
حكــام حتــت اـملـاءمنـهـا  اـلـذين يقــدرون علــى _تـتـزاوج جــواميس النهــر يف املــاء، وأطـفـاهلم الرضــع. ميكـنـه االنغــالق 

م مائيون. َيولدون ويرضعون حتت املاء_السباحة قبل أن يقدروا على املشي  يف الغالب عليهم، فـإن جلـواميس وأل
ـــــم عرضـــــة حلـــــروق _ًيال، وفهـــــم عـــــادة يرعـــــون ـلــــ: النـهــــر تكيفـــــات خاصـــــة للصـــــعود عـلــــى الشـــــاطئ للرعـــــي أل

َيفــرزون ســائال زيتيــا أمحــر حيتــوي علــى صــبغ، محــض عرقــي جاموســنهري، يعمــل كعــازل للشــمس ورمبــا_الشــمس ً ً 
ًجــواميس النـهـر متكيـفـون جـيـدا . ًهــذا ـمـا أدى إىل نشــوء أســطورة أن جــواميس النهـر يعرـقـون دـمـا. كمضـاد حـيـوي

ًم لو وجدوا طعاما كافيا يف املاء، لكانوا تطـوروا آخـر األمـر  واضح مع بيئتهم، وليس من الصعب رؤية أعلى حنو ً
حليتان لكامل، إىل كائنات شبيهة   .إىل مائيني 
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السـتقراء مـن كائنـات حيـة    فقـد صـادف أن للحيتـان . إال أننا لسنا مضطرين إىل جمرد ختيل كيفية تطور احليتـان 
م امل ًسجال أحفور ممتازا، متوافقا مع عادا ً ً تطـورهم وقـد بزغـت معرفـة كيفيـة . ائية وعظامهم القويـة سـهلة التحجـرً

هذا واحد من أفضل أمثلتنا على االنتقال التطوري، حيـث لـدينا سلسـلة مرتبـة  .خالل العشرين سنة األخرية فقط
ِ، يظهر حتركهم من الرب إىل املاءًزمنيا من املتحجرات، رمبا خط حتدر من األسالف واملتحدرين ُ. 

 
مل    ــم حــارو . الـدالفني وحيـتـان خـنـازير البحــر ـثـدييات: ِقـد أُدرك مـنـذ الـقـرن الســابع عشــر أن احليـتـان وأـقـار وأ

م احللـيـب، وـهلـم شــعر حــول منخــري الواحــد مــنهم واألدـلـة ـمـن احلمــض . ًاـلـدماء، وينجـبـون أطـفـاال أحـيـاء يضــرعو
. ُرجلني تظهــر أن أســالفهم عاشــوا علــى الــربالـنـووي للحيتــان، وكــذلك الرتاكـيـب األثريــة الالوظيفيــة كــاحلوض والــ
ٍتطورت احليتـان علـى حنـو مؤكـد تقريبـا مـن نـوع مـن شـفعيات األصـابع جمموعـة الثـدييات الـيت هلـا عـدد فـردي مـن : ً

 )١٢( .األظالف، كاجلمال واخلنازير
 
جـواميس النهـر، _ هـذاَ مخنـتولعلـك_احلية قرابـة إىل احليتـان هـميعتقد علماء األحياء اليوم أن أوثق الكائنات    

ً إىل احلوت ليس متكلفا جدا برغم كل شيءلذا رمبا سيناريو جاموس النهر ً. 
 
م الربـيـني    م اخلاصــة الفرـيـدة اـلـيت جتعلهــم ملحــوظني أكـثـر مــن أقــار هــذا يتضــمن غيــاب . إال أن للحيـتـان صــفا

ـدافني، والـذيل  املسـطح الشـبيه بشـعبة املرسـاة، وفتحـة نفـخ الرجليني اخللفيتني، والطـرفني األمـاميني املشـكلني كا
خمتلفـة عـن األسـنان املعقـدة واملتعـددة األنيـاب (، ورقبة قصرية، وأسـنان خمروطيـة بسـيطة )فتحة أنف أعلى الرأس(

 متكنهم من السماع حتت املاء، ونتوآت قوية علـى أعلـى العمـود الفقـري ني، وصفات خاصة لألذن)للثدييات الربية
َبفضــل سلســلة مدهشــة مــن املتحجــرات وجــدت يف الشــرق األوســط، . ســباحة القويــة للــذيللتثبيــت عضــالت ال ِ ُ

ـمـن شــكل ـبـري إىل شــكل _عــدا اـلـذيل غــري العظمــي اـلـذي ال يتحجــر_ميكنـنـا تتـبـع كــل واحــدة ـمـن هــذه الصــفات
 .مائي

 
الكائنـات تظهـر . ٍمنذ سـتني مليـون عـام مـاض هنـاك وفـرة مـن متحجـرات الثـدييات، لكـن ال متحجـرات حيتـان   

حليتان احلديثة بعد ثالثني مليون عام الحقة علـى العثـور علـى أشـكال _مـن مث_ينبغـي أن نكـون قـادرين. الشبيهة 
لضبط حيث يوجدون. انتقالية خالل هذه الفجوة  .ومرة أخرى، هذا 

غل احلقبـة مـا ، يف ترتيب زمين، بعـض املتحجـرات املتضـمنة يف هـذه االنتقالـة، تشـ١٢ُيظهر الشكل التوضيحي    
 .ٍ مليون عام ماض٤٠ و٥٢بني الـ
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ـان احلديـثـة مــن الســلف شــفعي األظــالف : ١٢شــكل توضــحي   إىل احلــوت صــفائحي Indohyusأشــكال انتقالـيـة يف تطــور احليـت
 تظهــر.  ذي احلــوض والطــرفني اخللفيــني األثــريني، بينمــا األشــكال األخــرى هــي متحجــرات انتقاليــةBalaenaاألســنان احلــديث 

ت يف التظليل الرمادي  .األحجام النسبية للحيوا
 
لتفاصــيل، إذ ي    إن ال _تحــدث الشــكل التوضــيحي املرســوم بوضــوحـلـيس هنــاك حاجــة لوصــف هــذه االنتقالــة 

ًتبـدأ السلسـلة مبتحجـرة مكتشـفة حـديثا . عـن كيفيـة جلـوء حيـوان عـائش فـوق الـرب إىل املـاء_ صـارخعلى حنـويكن 
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 مليـون عـام، ٤٨عـاش منـذ  . Indohyusيـدعى ) الراكـون( احليتان، حيوان حبجـم الشـره لقريب وثيق الصلة إىل
فهم ديثــة وأســـالُلديــه الصــفات اخلاصــة لألذنــني واألســـنان الــيت تــرى فقــط يف احليتــان احل Indohyusوقــد كــان 

ً يظهــر متــأخرا قلــيال عــن األســالف املائيــة الضــخمة للحيـتـان، فإنــه Indohyusرغــم أن . املــائيني ًرمبــا كــان قريبــا ً
ُوقد كان مائيا جزئيا على األقل. نللغاية مما كان يبدو عليه سلف احليتا نعلـم هـذا ألن عظامـه كانـت أكثـر كثافـة . ً

ًمن اليت للثدييات الربية متاما، اليت حتول دون متايل الكائن ميـىن ويسـرى يف املـاء، وألن النظـائر الذريـة املستخلصـة 
ـار أو البحـريات الضـحلة للرعـي ُمن األسـنان تظهـر أنـه امـت ص وفـرة مـن األكسـجني مـن املـاء، فرمبـا خـاض يف األ

ة للغايـة ملـا يفعـل اليـوم حيـوان مشـابه، الــ ت أو اهلرب من أعدائه، بصورة مشا   املـائيChevrotain على النبا
م مـائيني َ رمبا وضعت هذه احليـاة الـيت جـزء منهـا يف املـاء أسـالف احليتـان علـى )١٣( .اإلفريقي علـى طريـق صـريور

 . كاملحنو
 
لكـن لـو وعـد يف الـزمن أربعـة . ً مؤكـد تقريبـا قـريبهمعلـى حنـوً سلفا للحيتان، إال أنـه كـان Indohyusمل يكن    

ـا متحجـرة مججمـة مـن كـائن . ً مليـون سـنة ماضـية، نـرى مـا لعلـه ذلـك السـلف متامـا٥٢ماليني سـنة أخـرى، إىل  إ
حلــوت أكثــر بقليــل جــدا مــن Pakicetusُحبجــم الثعلــب يــدعى  ، لديــه أســنان Indohyusً، اـلـذي كــان أشــبه 

حليتـان أكثـر ً ال يبـدو شـبيها يف شـيء للحيتـان احلديثـة، لـذا Pakicetus ال زال الــ . أكثـر بسـاطة وأذنـني أشـبه 
شـوء تشـعب تطـوري فلو كنت يف اجلوار آنذاك لرؤيته ملا كنـت سـتحدس أنـه أو أحـد أقاربـه الـوثيقني سـيؤدي إىل ن

عنــد . سلســلة مــن املتحجــرات اـلـاليت تصــري أكـثـر فــأكثر مائـيـة مــع اـلـزمن_يف تـتـابع ســريع_مث يتلــو ذلــك. درامــي
ملالحظة Ambulocetusمخسني مليون سنة ماضية كان هناك الـ  لالتينية احلـوت السـائر( اجلدير  ، )يعين امسه 

قصة لكن ال تزال قوية، ظالف تشي بسلفيتهاذو مججمة ممتدة وأطراف  رمبا قضى معظـم وقتـه .  أطراف تنتهي 
ـادى  لفقمــةعـلـى حنـويف املـاء الضـحل، و  مـنـذ  Rodhocetusأمـا.  أخـرق عـلـى الـرب، علـى حنــو شـديد الشـبه 

ً ملـيــون عـــام ـمــاض فكـــان مائـيــا بدرجـــة أكـــرب٤٧ حتـــرك منخـــراه إىل حـــد ـمــا إىل اخلـلــف، وكـــان ـلــه مججمـــة أكـثــر . ٍ
ًدادات قوـيـة علـى العمــود الظـهـري لتثبيـت عضــالت ذيلـه، الـبـد أـنـه كـان ســاحبا مـاهرا، لكـنـه كــان ًامتـدادا، ـمـع امتـ ً

لتأكيــد معظــم إن مل يكــن كــل وقتــه يف . ًمعاقــا علــى الــرب بســبب حوضــه وطرفيــه اخللفيــني الصــغار قضــى الكــائن 
ــ . البحــر ، وهــي Basilosaurus and Dorudonًآخــرا عـنـد أربعــني ملـيـون ســنة ماضــية، جنــد متحجــرات اـل

ال ميكـن أن يكونـوا قـد قضـوا .  على حنو كامـل بوضـوح ذوي رقـاب قصـرية ومنخـرين أعلـى اجلمجمـةثدييات مائية
ً ذي طـول اخلمسـني قـدما Dorudon كان لــ (أي وقت على الرب، ألن أحواضهم وأرجلهم اخللفية كانت ضامرة 

 .ية اهليكل العظميوكانت غري مرتبطة ببق) رجالن طول الواحدة منهما قدمان فقط
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ت برية سريعا على حنو ملحوظل    معظم التغري حدث خـالل عشـرة ماليـني سـنة : ًقد كان تطور احليتان من حيوا
هــذا لــيس أكثــر بكثــري مــن الوقــت الــذي اســتغرقناه لالنفصــال عــن ســلفنا املشــرتك مــع الشــمبانزي، وهــي . فقــط

، مل يتطلـب التكيـف للحيـاة يف البحـر تطـور أيـة صـفات ثبـاتـدوء و. ًت تعـديال أقـل بكثـري للجسـدانتقالة تضمن
ا عالمة جتارية،   .بل فقط تعديالت على القدميةجديدة كأ

 
ت إىل املاء     .  عام؟ مع أن منذ ماليني السنوات األسبق غـزا أسـالفهم الـربعلى حنولكن ملاذا تعود بعض احليوا

إحــدى االحتمــاالت تتضــمن . ً، إال أن هنــاك أفكــارا عدـيـدةملــاذا كانــت هنــاك هجــرة عكســيةإنـنـا لســنا متأكــدين 
م املــــائيني املفرتســــني،  ـــب أقــــار  mosasaurs, ichthyosaurs, andِاختـفـــاء الديناصــــورات إىل جاـن

plesiosaursهذه الكائنـات مل تكـن سـتتنافس فقـط مـع الثـدييات املائيـة علـى الطعـام، بـل رمبـا .  آكلي السمك
اض منافســيهم، رـمبـا وجــد أســالف احليـتـان كــوة مفتوحــة، خالـيـة مــن املفرتســني وغنـيـة مــع انـقـر. جعـلـت مــنهم وجـبـة

 .ُكل منافعه كانت على بعد طفرات وراثية قليلة. ًكان البحرمستعدا لالجتياح. لطعام
 

 ما الذي تقوله املتحجرات
 

ين أمهلــتلربكــة ًإن تكــن عـنـد هــذه النقطــة شــاعرا     ُمــع املتحجــرات، فكــن متعــز   املـئـات مــن األخــرى الــيت ً
ًتظهر أيضا التطور سهاب للغاية . ُ " الثدييات شـبيهة الزواحـف"مع فهناك انتقالة بني الزواحف والثدييات، موثقة 

مث هـنـاك األحصــنة كشــجرية تطوريــة متفرعــة أدت مــن ســلف صــغري . الوســيطة الــيت هــي مــادة العديــد مــن الكتــب
لتأكـيـد هـنـاك ســجل أحفــوري . )ب١٢صــورة  (فخــيم للعصــر احلــايلمخاســي األظــالف إىل الـنـوع ذي احلــوافر ال و

  .لتأكيد أفضل مثال على حتقيق تنبؤ تطوري. بشري، وصفناه يف الفصل الثامن
 

األول هــو . طنــاب سأشــري فقــط علــى حنــو خمتصــر إىل القلـيـل مــن األشــكال االنتقاليــة اهلامــة األخــرى   خشــية اإل
بـري غـري لقد افرتض علماء احلشـرات . حشرة ات التشـرحيية أن النمـل قـد تطـور عـن ز منـذ زمـن طويـل مـن التشـا

ـــة ـــر ١٩٦١يف عــــام . اجتماعـي ، حتمــــل ، حمفوظــــة يف الكهرمــــان"منلــــة انتقاليــــة" وزمــــالؤه علــــى E.o.Wilson عـث
ــا علمــاء احلشــرات شــكل توضـــيحي  (.ًلضــبط تقريبــا جمموعــة الصــفات شـــبه النمليــة وشــبه الزنبوريــة الــيت تنـبــأ 

 ). يف ملحق الصور١٣صورة برقم و
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لسـحايل فقـدت أرجلـهـا،     ُِعلـى حنـو مماثـل، اـفـرتض منـذ زمـن طويـل أن الثـعـابني قـد تطـورت مـن زواحــف شـبيهة 
عثــر علمــاء  ٢٠٠٦يف عــام . ًحيــث أن الزواحــف ذوات األرجــل تظهــر يف الســجل األحفــوري قبــل الثعــابني متامــا

ًمتاـمـا كمــا . رة ألقـدم ثعـبـان مـعـروف، يـعـود إىل تسـعني ملـيـون ســنة عـلـى متحجــPatagoniaمتحجـرات منقـبـني يف 
ِقد تنبأ، كان لديه حزام حوضي ضئيل ورجلني خلفيتني ضامرتني  )ب يف ملحق الصور١٣صورة  (.ُ

 
  ملـيــــون عــــام ـمــــن الصــــني ـتــــدعى٥٣٠ورمبــــا أكثــــر اكتشـــــاف مثــــري ـمــــن بــــني اجلمـيــــع هــــو متحجـــــرة عمرهــــا    

Haikouella lanceolata ًوهلــا أيضــا رأس ومــخ وقلــب . مسكــة أنقلــيس ذات زعنفــة ظهريــة مشرشــبة، تشــبه
موعـة الـيت أدت إىل نشـوء كـل . احلبل الشوكي: وعمود غضرويف على طول الظهر هذا يعينها رمبا كأقدم حبلي، ا

ت أو احلبليــات، مبــا يف ذلــك حنــن   رمبــا يكمــن يف هــذا الكــائن املعقــد ذي طــول البوصــة الواحــدة جــذور.الفقــار
 .تطور

 

ِّ يعلمنا     السـجل يؤكـد. ٍتحـدث بصـوت عـال وعلـى حنـو بليـغ عـن التطـورًأوال، إنـه ي.  ثالثة أشـياءافريسجل األحُ
ت(التغـري التـدرجي خـالل خطــوط التحـدر : يف الصـخور تنبـؤات عديـدة لنظريـة التطــور َّالـذر وانشـقاق خطــوط ، )ُ

تجنـب هلـذه األدلـة، سـبيل للـيس هنـاك مـن . ني مـن الكائنـاتالتحدر، ووجود أشكال انتقالية بني كل نوعني خمتلفـ
 .إقصائها، التطور قد حدث، ويف حاالت كثرية نرى كيفوال 

 

نيا، عندما جنـد أشـكاال انتقاليـة، فهـي تظهـر يف السـجل األحفـوري متامـا حيـث ينبغـي أن تكـون    ً ً أقـدم الطيـور . ً
ًرى حيـتـا ســلفية تســد الفجــوة ـبـني أســالفهم عــدميي اخلــربة ـنـ. تظـهـر بعــد الديناصــورات لكــن قـبـل الطـيـور احلديـثـة

. إن ال يكــن التطــور حقيـقـة، ـملـا ظـهـرت املتحجــرات يف ترتـيـب ـلـه منطــق تطــوري. ًلســباحة واحليـتـان احلديـثـة متاـمـا
 .J. B. Sًمســؤوال مــا هــي املالحظــة املمكــن تصــورها تــدحض التطــور، تــذمر عــامل األحيــاء ســريع الغضــب 

Haldane ًيـقـال جميـبـا حسـبما العصــر اجليوـلـوجي اـلـذي انتـهـى عـنـد (!" ّمتحجــرات أراـنـب يف العصــر الكــامربي": ُ
َمل يعـثـر ـقـط عـلـى أراـنـب قـبـل كامربـيـة أو أي متحجــرات ٍـلـيس هـنـاك مــن حاجــة للـقـول، ). ٍ ملـيـون عــام مــاض٥٤٢ ُ

رخيية  .أخرى منطوية على مفارقة 
 

ًيتضمن دوما تقريبا إعادة تشكيل القـدمي إىل اجلديـد_ريحىت من النوع الكب_ً   آخرا، فإن التغري التطوري فأرجـل . ً
ت الربية هي تغيريات على األطراف القوية للسمك السلفي عظام األذن الوسـطى الصـغرية للثـدييات هـي . احليوا

واحليـتـان هــي . أجنحــة الطـيـور معدـلـة عــن أرجــل الديناصــورات. إعــادة تشــكيل لعظــام الفــك ألســالفهم اـلـزاحفيني
ت برية ممطوطة صارت أطرافها جماديف وحتركت مناخريها إىل أعلى الرأسحي  .وا
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   ليس هناك سبب لكي يقوم مصمم مساوي بتشـكيل الكائنـات مـن نقطـة انطـالق، مثـل مهنـدس معمـاري يصـمم 
عادة تشكيل مالمح املوجودة، كل نوع كـان ميكـن أن يبـىن مـن املرتبـ ة الـدنيا ُمباين، وينبغي عليه عمل نوع جديد 

فهــو ال ميكـنـه إنـتـاج صــفات . ًلكــن االنتخــاب الطبيعــي ميكـنـه فقــط العمــل بتغـيـري مــا هــو موجــود فعلـيـا. إىل العلـيـا
يؤكــد . ًة ســوف تكــون نســخا معدلــة مــن القدميــةأن األنــواع اجلدـيـد_إذن_يــة التطــورتتنبــأ نظر: جدـيـدة مــن العــدم

سهاب هذا التنبؤ  .السجل األحفوري 
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   الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
   واألجنة والتصميمات الرديئةواألجنة والتصميمات الرديئةواألجنة والتصميمات الرديئةاألعضاء األثرية األعضاء األثرية األعضاء األثرية : : : اآلثاراآلثاراآلثار

   واجلينات امليتةواجلينات امليتةواجلينات امليتة
 

 ’’ال شيء يف علم األحياء يكون له معىن منطقي إال يف ضوء التطور   ‘‘
 

Theodosius Dobzhansky  
 
لكتاـبـة عـلـى     الرـقـاق والرـقـاع، يف أور القـرون الوســطى، قـبـل أن يكــون هـنـاك ورق، كاـنـت تصـنع املخطوطــات 

فف ، أعاد كثري من كتبة القرون الوسطى ببسـاطة اسـتعمال ًوألن إنتاجها كان صعبا. صفحات من جلد احليوان ا
هــذه املخطوطــات املـعـاد . الكتـب القدـميـة بكشــط الكلمــات القدـميـة والكتاـبـة عـلـى الصــفحات النظيـفـة ـمـن جدـيـد

نية  من الPalimpsestsُتدويرها تدعى يف اإلجنليزية   ".ًمكشوطة جمددا" أي Palimpsestosكلمة اليو
 
ر رقيقــة مــن الكتابــة األقــدم    . هــذا تكشــف عــن دور هــام يف فهمنــا للعــامل القــدمي. ًغالبــا، رغــم ذلــك، بقيــت آ

لتحـديق أسـفل طبقـة الكتاـبـة الفوقيـة لتغطيـة الكلمــات  ٌفكثـري مـن النصـوص العتيـقـة يف احلقيقـة معـروف لنـا فـقـط 
ً رمبـــا أشـــهر هـــؤالء هـــي خمطوطـــة أرمخـيــدس، كتبـــت أوال يف القســـطنطينية يف القـــرن العاشـــر املـــيالدي مث .األصـــلية َُِ

َِاســـتنظفت وكتـــب فوقـهـــا بعـــد ثالـثـــة قـــرون الحقـــة كـتـــاب صـــالة ـمـــن قبـــ ِ ُ ِ  تعـــرف عــــامل ١٩٠٦يف عــــام . ل كـــاهنُ
، وإدراك  X عـة مـن أشـعةُمنـذ ذلـك احلـني، اسـتعملت جممو.  دمناركي على النص األصلي ألرمخيدسكالسيكيات

أنــتج هــذا العمــل املضــين ثالثــة أحبــاث . ألفبــائي بصــري، ووســائل معقــدة أخــرى لكشــف الــنص األصــلي التحــيت
نـيـة العتيقــة ضــية ألرمخـيـدس مكتوـبـة يف اليو رـيـخ . ر ًاثـنـان مــنهم كــا جمهــولني ســابقا وهامــان علــى حنــو مــاس يف 

 .املاضيمبثل هذه الوسائل امللغزة نسرتجع  .العلم
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رخييــة معــاد كشــطها، التــاريخ التطــوري فضــمن أجســاد .    كمثــل هــذه النصــوص القدميــة، الكائنــات خمطوطــات 
ت توجــد مفـاتيح ألصـلها الســلفي، مفـاتيح هـي شــهادة علـى التطـور، وهــي كثـرية ت والنبـا َِ خفيـت هاهـنـا .احليـوا ُ

ًوجنـد أحـيـا . ً مســات كانـت قـدميا مفـيـدة يف سـلف، الـيت يكـون ـهلـا منطـق فقـط كبقـا"أعضـاء أثرـيـة"مسـات خاصـة 
النبعـاث املجـدد العرضـي جلينـات سـلفية ُأسـكتت منـذ زمـن بعيـد" سل" ْأي عودة إىل صـفات األسـالف تنـتج  ََِ ّ ََ َّ َ ُ .

رخيـيـة  أحـيـائي ًاليـوم ألنـنـا ميكنـنـا قـراءة تسلســالت احلمــض الـنـووي مباشـرة، جنــد أن األـنـواع هــي أيضـا خمطوطــات 
ــا : ـيـة مـعـاد كشــطهاجزيئ رخيـهـم التطــوري، متضــمنا حطــام اجليـنـات اـلـيت ) اـهـجماين(فـفـي جينوما ًكـتـب الكـثـري مــن  ُِ

: ما هو فوق هـذا، أنـه يف تطـورهم مـن أجنـة، الكثـري مـن األنـواع متـر بتحـويرات غريبـة للشـكل. ًكانت مفيدة قدميا
ذلك بــواألنــواع ليســت . ًي متامــا قبــل الــوالدةأعضــاء ومســات أخــرى تظهــر، مث تتغــري بطريقــة دراميــة أو حــىت ختتفــ

ًالتصميم اجليد متاما، فأيضا يظهر الكثري منهم عيو هي عالمات ليس على مهندس مساوي، بل على التطور ً ًُ. 
 

العالمـات اخلاليـة مـن املعـىن " هـذه املخطوطـات احليويـة معـادة الكتابـة عليهـا بــ Stephen Jay Gould    دعـا
م يؤلفون بعض أقوى األدلة على التطورلكنهم ". للتاريخ  .ليسوا بال معىن يف احلقيقة، إذ أ

 
 

 األعضاء األثرية
 

ًعندما كنت طالبا متخرجا يف     ًBostonقـد كتـب ورقـة عمـا إذا كـان أكثـر ملساعدة عـامل متقاعـد ً ، كنت متطوعا
ت حـــارة الـــدماء أن تســـري علـــى رجلـــني أم أربعـــة  إىل دوريـــة الطبيعـــة إرســـال الورقـــةاعتـــزم علـــى . فعاليـــة للحيـــوا

Nature ت العلمية مهابة، وسألين أن أسـاعده علـى أخـذ صـورة أخـاذة كفايـة لوضـعها علـى ، إحدى أكثر الدور
ًمتحمسا للخروج من املعمل، قضيت عصـرا كـامال طـاردا حصـا ونعامـة . غالف الدورية وجلذب االنتباه إىل عمله ً ً ًً

َْهمــا جــاريني جــوار بعضــهما، مظهــرا أســلويبًحــول حظــرية، آمــال احلصــول علي غــين عــن .  اـلـركض يف صــورة واحــدةً
ـك_ولقول أن احليوانني رفضا التعاون، ا أقلعنـا عـن األمـر يف النهايـة، رغـم أننـا مل حنصـل علـى _ِكون كليهما قـد ُأ

ً لقــد علمـتـين اخلــربة درســا بيولوجـيـا)١٤(.الصــورة قــط ن ال ـيـزال يقــدر علــى أن النعــام ال يقــدر علــى الطــريان، لكــ: ً
مها على اجلانبني حلفظه مـن االنقـالب. استعمال جناحيه شرا إ وعنـدما . ًفعندما جيري يستخدم جناحيه للتوازن، 

ا حول حظرية_تصري نعامة مستثارة شـرة جناحيهـا يف _كما حاولت أن تفعل عندما طارد جتري اجتاهـك مباشـرة، 
 الطريق، ألن النعامة املستاءة ميكنهـا بسـهولة نـزع أحشـائك بركلـة سـريعة هذه إشارة لالبتعاد عن. استعراض مهدد

ا لتظليـــل أفـــراخهم مـــن الشـــمس )١٥( ًيســـتخدمون أجنحـــتهم أيضـــا يف استعراضـــات التـــزاوج. واحـــدة ، وينشـــرو
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 ًمسـة لنـوع كانـت تكيفـا يف: إن جنـاحي النعامـة مهـا صـفة أثريـة. يصـري أعمـق_مـع ذلـك_الـدرس. اإلفريقية القاسـية
ا على حنو كامـل أوأسالفه ككـل الطيـور . اكتسـبت اسـتعماالت جديـدة_كمـا يف النعـام_، لكنها إما فقدت فائد

ٍنعلـم هـذا مـن كـل مـن الـدليل األحفـوري ومـن منـط السـلفية الـذي . غري الطائرة، ينحدر النعام من أسالف طـائرين
ـــا ال ـتــزال موجـــودةرغـــم_إال أن األجنحـــة. حتمـلــه الطـيــور غـــري الطـــائرة يف محضـــها الـنــووي مل تعـــد تـقــدر علـــى _ أ

ِمســـاعدة الطــــائر يف الطــــريان إىل عـلـــف أو اهلـــرب ـمـــن املفرتســــني أو الطــــالب املتخـــرجني اـملـــزعجني وـمـــع ذـلـــك . ِ
فهي تساعد الطائر يف احلفـاظ علـى التـوازن، والتـزاوج، . فاألجنحة ليست غري مفيدة، فقد طورت وظائف جديدة

ديد أعدائه  .و
 

جمموعــة طـيـور غــري طــائرة (فبجــوار طائـفـة مســطحات الصــدر . إلفريـقـي ـلـيس الطــائر غــري الطــائر الوحـيـد   النعـام ا
َِالطيـور غـري الطـائرة الـيت تتضـمن الريـة اجلنـوب إفريقـي واإلميـو ): املـرتجم_ذوو عظم صدر مسطح بال بـروز للقـص

فقـدت علـى حنـو مسـتقل القـدرة علـى األسرتايل والكيوي األسرتايل، هناك دسـتات مـن أنـواع الطيـور األخـرى الـيت 
لتأكيـد البطريـقraisهؤالء يتضمنون الـ . الطريان رمبـا األكثـر غرابـة هـو الكاكـابو . ، والطيـور الغواصـة، والـبط، و

Kakpo النيوزيلندي، ببغاء بدين غري طائر يعـيش بشـكل رئيسـي علـى األرض لكـن ميكنـه أيضـا تسـلق األشـجار ً
أقل مـن مئـة ال زالـوا يوجـدون : إن الكاكابو عرضة خلطر االنقراض على حنو خطر. ةواهلبوط بلطف إىل أرض الغاب

لوبني إىل البيئة كالقطط والفئران. يف الربية م على الطريان، هم فريسة سهلة للمفرتسني ا  .ِبسبب عدم قدر
 

صـات ، فقـط بضـع بوًتكـون األجنحـة صـغرية جـدا_كـالكيوي_   كل الطيور غري الطائرة لديها أجنحة، يف بعضـها
 رأينــا مــع مــاك_يف آخــرين. هــم فقــط بقــا.  حــد أنــه ال يبــدو أن هلــا أيــة وظيفــةًطــوال ومدفونــة حتــت ريشــهم، إىل

ِّيف البطــاريق تطــورت األجنحــة الســلفية إىل زعــانف، متكــن ا. األجنحــة هلــا اســتعماالت جديــدة_النعــام لطــائر مــن ُ
لضبط اليت نراها يف أجنحة األنـواع الـيت .  مدهشةالسباحة حتت املاء بسرعة ومع ذلك كلهم لديهم نفس العظام 

َّذلك ألن أجنحة الطيور غري الطـائرة ليسـت منـتج تصـميم متعمـد . تستطيع الطريان َ ُ ٌملـاذا سيسـتخدم خـالق نفـس (َُ
لضـبط يف األجنحــة الطـائرة وغـري الطــائرة، مبـا يف ذلـك أجنحــة البطـاريق السـ ، ـبـل منـتج التطـور ـمـن )احبة؟العظـام 

 .أسالف طائرين
 

لســمات األثريـة كــدليل علـى التطــور، يقوـلـون ُ   دائمـا ـمـا يقـول معارضــو التطــور نفـس اجلدلـيـة عنـدما يستشــهد  ً :
ِالســـمات ليســــت ـبـــال فاـئـــدة، فـهـــم إـمـــا مفـيـــدون لشــــيء ـمـــا، أو إنـنـــا مل نكتشــــف بـعـــد ألجــــل ـمـــاذا هــــي" هــــم ." ُ

َ ال ميكن أن تكون أثرية إن كانت ال يزال هلا وظيفة، أو وظيفة مل تكتشف بعدأن السمة_بعبارة أخرى_يدعون ُ. 
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لضــرورة.    لكــن هــذا اجلــواب يفتقــد غرضــه . فالنظريــة التطورـيـة ال تقــول أن اخلصــائص األثرـيـة ـلـيس هلــا وظيفــة 
ــا ال وظيفيــة، بــل . فــيمكن لصــفة أن تكــون أثريــة ووظيفيــة يف نفــس الوقــت ــا أثريــة لــيس أل ــا مل تعــد تقــوم إ أل

مـا ال تفجناحا النعامة مفيـ. لوظيفة اليت تطورت ألجلها ألـن . ًقـوالن شـيئا عـن التطـوردان، لكـن هـذا  ال يعـين أ
عطــائهم لواحــق يصــادف متــام أن تبــدو مـثـل األجنحــة  ًيكــون غريبــا ـلـو ســاعد خــالق النعــام علــى موازنــة أنفســهم  َ ٌ ً

لضب   اليت لألجنحة املستخدمة للطريان؟طالضامرة، ومبنية بنفس الطريقة 
 
ًيف الواقع حنن نتوقع أن الصفات السلفية سوف تطور استعماالت جديـدة، هـذا هـو مـا حـدث متامـا عنـدما بـىن    

َعضو جيعـل": الحظ دارون نفسه أن .التطور صفات جديدة من القدمية ُ ًال وظيفيـا _خـالل عـادات احليـاة املتغـرية_ٌ
َ، ميكن بسهولة أن يعدل ويستخدم لغاية أخرىاألغراضًأو مؤذ ألحد  ُ َُّ". 

 
ٍففـي أي أسـالف كانـت وظيفيـة؟ مـا الـذي كانـت .    لكن حىت عندما حندد أن صـفة هـي أثريـة، ال تنتهـي األسـئلة

ًتســتعمل ـلــه؟ ـملــاذا فقــدت وظيفتـهــا؟ ـملــاذا مــا زاـلــت موجـــودة بــدال ـمــن االختـفــاء علــى حنـــو كاـمــل؟ وأي وظـــائف  َ ُ
ا؟_ٌناك أي منهاإن يكن ه_جديدة  قد طور

 
عـلــى حنـــو واضـــح، هـنــاك أفضـــليات كـثــرية الـمــتالك جـنــاحني، أفضـــليات تشـــاركتها . ً   فلنتـنــاول األجنحـــة جمـــددا

ا علـى الطـريان؟ . األسالف الطائرة للطيور غري الطائرة لتايل ملاذا فقدت بعض األنواع قـدر إننـا لسـنا متأكـدين و
فمعظــم الطـيـور اـلـيت طـورت عــدم الطــريان عمـلـت ذـلـك عـلـى . املفـاتيح القوـيـةعلـى حنــو جــازم، إال أن ـلـدينا بـعـض 

زيالنـد، والكثـري مـن وّ اهلـاويي، الكاكـابو والكيـوي يف نيrail، الــ Mauritiusالدودو املنقرض على جزيرة : جزر
مســاء بعـد أمسـاء اجلـزر الـيت تســكن   the Samoan wood rail, the): فيهـاُالطيـور غـري الطـائرة تسـمى 

Gough island moorhen, the Auckland Island tealكمــا سـنرى يف الفصــل . )ً، وهلـم جـرا
لكــن . القـدام، أحـد السـمات املالحظــة للجـزر البعيـدة افتقارهــا للثـدييات والزواحـف، األنـواع اـلـيت تفـرتس الطيـور

تطـور يف نصــف الكــرة ُمـاذا عــن مسـطحات الصــدر الـيت تـعـيش عـلـى القـارت، كالنـعـام واإلميـو؟ كــل ـمـن هـذين ـقـد 
 .اجلنويب حيث هناك مفرتسون ثدييون أقل بكثري مما يف الشمال

 
َّالطـريان مكلـف أيضـيا، يسـتنفد وفـرة مـن الطاقـة ميكـن بـدال مـن ذلـك أن حتـول :    إن خالصة املوضوع هـي هـذا ُ ً ً

ًبـا مفتقـدون يف اجلـزر، أو ِ أساسـي لالبتعـاد عـن املفرتسـني، لكـن املفرتسـني غالعلـى حنـوإن كنـت تطـري . إىل التكاثر
، )ًواـلـيت غالبـا ـمـا تفتقـر إىل األشــجار الكـثـرية(ن يكــون علـى اجلــزر ـنـال بسـهولة عـلـى األرض، كمــا ميكـن أالطعـام م
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لكامـل؟ يف وضـع كهـذا، الطيـور ذوات األجنحــة الضـامرة هلـا أفضـلية تكاثرـيـة،  مـن مث ملـاذا حتتـاج أجنحـة وظيفـيـة 
ًيف كلـتــا احلـــالتني، ســـيؤيد االنتخـــاب مباشـــرة . ًـيــد عـــدم الطـــريان أيضــا بضـــمورهاوميكــن لالنتخـــاب الطبيـعــي أن يؤ

ًالطفرات اليت تؤدي إىل أجنحة أصغر تدرجييا، مؤد إىل عدم القدرة على الطريان ً. 
 

جناحـا الكيـوي مهـا نتـوآت الوظيفيـان، : ً   إذن ملاذا مل خيتفوا على حنو كامل؟ يف بعـض احلـاالت هـم تقريبـا لـديهم
ستعماالتلك مـا يف . ُسيبقي االنتخـاب الطبيعـي عليهمـا_كما يف النعام_ جديدةن عندما يقوم اجلناحان  بـرغم أ

ِّشكل ال ميكن من الطريان يف أنواع أخرى، رمبا تكون األجنحـة يف عمليـة االختفـاء، وحنـن ببسـاطة يف وسـط هـذه . ُ
 .العملية

 
م، ً   العيون األثرية شائعة أيضا، فالعديد من احل ت، مبا يف ذلك احلفارون وقاطنو الكهوف، تعـيش يف ظـالم  يوا

ـــم احنـــدروا مـــن أـنــواع عاشـــت فـــوق األرض وكـــان هلـــا عـيــون وظيفـيــة ــة أ ــجار التطورـي ــاء األشـ . لكنـنــا نعلـــم مـــن بـن
َفهمــا يســتهلكان طاـقـة للبـنـاء، وميكــن أن جيرحــوا بســهولة. كاألجنحــة، العيـنـان عــبء عـنـدما ال حتتاجهمــا  لـتـايل. ُ

ا ســتكون مفيــدة جبــالء عنــدما يكــون هـنـاك ظــالم ال ميكــن مــن الرؤيــة متامــا ًفــإن أي طفــرات تؤيــد فقــدا ُِّ بشــكل . ٍ
ا ال تساعد وال تؤذي احليواناختياري، ميكن أن ترتاكم الطفرات الوراثية   .املقللة للرؤية طاملا أ

 
ذ اخللــدي األعمـــى يف منطقــة شــرق البحـــر ً   متامــا مثــل الفقــدان التطـــوري للعيــون الــذي حـــدث يف أســالف اجلــر

لفـرو ذات فـم صـغري . املتوسط، وهو قارض طويل إسطواين ذو أرجل قصرية غليظـة، يشـبه قطعـة سـجق مكسـوة 
ثـر عـني، عضـو صـغري قطـره مليمـرت واحـد . يقضي هذا الكائن كل حياته حتت األرض ومع ذلك فال يزال حيـتفظ 

لكامل حتت طبقة حامية مـ خيـرب الـدليل اجلزيئـي أن . ًال ميكـن أن تصـنع العـني املتبقيـة صـورا. ن اجللـدفقط وخمبأ 
م الضـامرة تشـهد ٢٥منذ حوايل   مليون سنة ماضية، تطورت اجلـرذان اخللديـة العميـاء مـن قـوارض مبصـرة، وعيـو

ـا حت. على هذه السلفية تـوي علـى صـبغيات ُلكن ملاذا تبقى هذه البقا على العمـوم؟ تظهـر الدراسـات املعاصـرة أ
ت منخفضــة مــن الضــوء، وتســاعد علــى تنظــيم إيقــاع نشــاط احلـيـوان الـيـومي هــذه الوظيفــة . رؤـيـة حساســة ملســتو

انظـر  (.املتبقية، مقـادة بكميـات ضـئيلة مـن الضـوء النافـذ إىل حتـت األرض، ميكنهـا تفسـري اسـتمرار العيـون األثريـة
 )أ١٤صورة 

 
ــا، ِ   أـمـا اخلـلـدان احلقيقـيـة، اـلـيت ليســ ت قــوارض ـبـل ـثـدييات آكـلـو حشــرات، قــد فـقـدت عـلـى حنــو مســتقل عيو

جللد فقط  ً.ميكنك رؤيته بدفع الفرو الذي على رأسه جانبا. حمتفظة بعضو أثري مغطى 
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الكـثــري مـــن .    عـلــى حنـــو مماـثــل، يف بـعــض الثـعــابني احلـفــارة تكـــون العـيــون خمـبــأة عـلــى حنـــو كاـمــل حتـــت احلراشـــف
ت الكهوف كـذلك هلـ مثـل مسكـة الكهـوف العميـاء، ميكنـك (ًهـذا يتضـمن مسكـا . ا عيـون ضـامرة أو مفقـودةحيوا

ت األليفـة هنـاك حـىت جـراد حبــر . ، وعناكــب، وسـالماندرات، ومجـربي، وخنـافس)شـراء واحـدة مـن حمـالت احليـوا
 .أعمى ال يزال لديه سويقيت العينني لكن ال عينني فوقهما

 
الكثــري مــن األنــواع احليــة لــديها عظــام حــوض وأرجــل خلفيــة . ء األثريــة   احليتــان هــم كنــز مكتشــف مــن األعضــا

عيــة األرجــل_كمــا رأينــا يف آخــر فصــل_أثــريني، تشــهد إن نظــرت إىل هيكــل . علــى حتــدرهم مــن أســالف بريــة ر
واحلوض الصغار معلقني ببسـاطة ببقيـة اهليكـل عظمي كامل حلوت يف متحف، غالبا سرتى عظام الرجلني اخللفيتني 

سالكالعظ م يف احليتان احلية ليسـوا مربـوطني ببقيـة العظـام، بـل ببسـاطة مطمـورون يف النسـيج. مي  لقـد . هذا أل
ًكانوا قدميا جزء من اهليكل العظمي، لكـن صـاروا غـري مـرتبطني وصـغارا ملـا مل يعـد هلـم احتيـاج إن قائمـة األعضـاء . ًً

ت ميكن أن متأل دليال كبريااألثرية ً يف احليوا ـم يف صـغره_رون نفسهدا. ً أشـار إىل أن _الـذي كـان جـامع خنـافس 
ر األجنحة حتت األغطية اجلناحية املدموجة   ).اخلنفس" قوقعة"(بعض اخلنافس غري الطائرة ال يزال لديها آ

 
لز. أشهرها هو الزائدة.  األثرية املثبتة أننا تطور   حنن البشر لدينا الكثري من الصفات ائـدة دوديـة ًاملعروفة طبيـا 

ــا إســطوانة رفيعــة حبجــم القلــم مــن النســيج الكيســي أو املصــران األعــور، اـلــذي Vermi formالشــكل   ، إ
يتموضــع عـنـد ملتـقـى أمعائـنـا الغليظــة والرقيـقـة، كــالكثري ـمـن الصــفات األثرـيـة، ـفـإن حجمـهـا ودرجــة تنميـهـا متنوعــة 

حـىت أن بعـض النـاس تولـد بـدون . ة إىل مـا فـوق القـدمففي البشر، يرتاوح طوهلا ما بني حوايل البوص: بدرجة عالية
 .واحدة

 
ت آكلي العشب كالكواالت واألرانب والكاجنـارو، يكـون األعـور وطرفـه املسـتدق الزائـدي أكـرب ممـا     يف احليوا

ليمــور صــغري بطــيء ( األوراق كــالليمورات، والليمــورات البليــدة ًضــا ينطبــق علــى الرئيســيات آكلــيهــذا أي. لــدينا
ت آســيااحل َيســتعمل الكــيس املتســع كوعــاء ختمــر . ، والقــرود العنكبوتيــة)ًركــة عــدمي الــذيل يســعى لــيال بغــا كــــ (ُ
ت قابلــة )لــدى األبقــار" األمعــاء اإلضــافية" ً، حمتــو علــى بكــرت تســاعد احليــوان علــى حتلـيـل الســليلوز إىل ســكر

ت أمــا يف الرئيســيات اـلـذين حيـتـوي نظــامهم الغــذائي ع. لالســتعمال ) إنســان الغــاب(لــى أوراق أـقـل، كــاألوراجنو
كلـون أوراق الشـجر وال ميكـنهم هضـم الســليلوز، . واملكـاك، يكـون األعـور والزائـدة ضـامرين يف البشــر الـذين ال 

بعبــارة . علــى حنــو واضــح، كلمــا كــان احليــوان أقــل عشــبية، صــغر املصــران والزائــدة. ًقــد انقرضــت الزائــدة تقريبــا
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ًكان هاما على حنو خطر ألسالفنا آكلـي األوراق، لكـن بـال قيمـة فعليـة تنا هي ببساطة بقية عضو فإن زائد: أخرى
 .لنا اليوم

 
ي فائدة لنا على اإلطالق؟ إن تكـن كـذلك، فهـذا غـري واضـح إزالتهـا ال تـؤدي إىل أيـة فـإن .    هل تقوم الزائدة 

دة معـدل الوفـاة  ر جانبية سـيئة أو ز ُحثـا حـول الزائـدة ).  أن إزالتهـا تقلـل التهـاب القولـونيف احلقيقـة، يبـدو(آ
قتضـابAlfred Romer، علـق عـامل اإلحاثـة )اجلسـم الفقـاري(يف كتابـه الدراسـي اجلـامعي الشـهري  أمهيتهـا : " 

حتتـوي . لكـن لنكـون متحـرين الدقـة، رمبـا تكـون ذات اسـتعمال ضـئيل. "الرئيسية تتبدى كدعم مايل ملهنـة اجلراحـة
ـا تـزود مبلجـأ للبكـرت املعويـة .  على قطع من النسيج رمبا تعمل كجزء من النظام املناعيالزائدة ِلقد اقـرتح أيضـا أ ِّ ُ ً ُ

 .ُعندما تزيلها عدوى من بقية جهاز اهلضمي
 

ملشـاكل اخلطـرية الـيت   فضـيقها جيعلهـا تنسـد.  مـن الزائـدة البشـريةيتً   لكن هذه الفوائد الثانوية مرجوحة حتما 
لعـدوى وااللتهـاب لتهـاب الزائـدة الدوديـة. بسهولة، مما ميكن أن يؤدي إىل إصـابتها  إن مل تعـاجل، . ُأو مـا يعـرف 

لتهــاب الزائــدة يف . فالزاـئـدة املنفجــرة ميكــن ان تقـتـل املصــاب ـلـديك احتمــال واحــد علــى مخســة عشــر لإلصــابة 
لتهـاب الزائـدة حلسن احلظ، بفضل املمارسة احلديثـة املتطـورة للجر. حياتك ُاحـة، فاحتمـال املـوت عنـدما تصـاب 

لكن قبل أن يبدأ األطباء يف إزالة الزوائد امللتهبة يف أواخر القـرن التاسـع عشـر، لرمبـا فـاق معـدل %. ١هو فقط 
. ئـة مـات مـن التهـاب الزائـدةمبعبارة أخرى، قبل عصر اإلزالة اجلراحية، أكثر من شخص من كـل %. ٢٠الوفاة 

ًتخا طبيعيا قو جيداهذا كان ان ً ً ً. 
 

مل يكـن هنـاك جراحـون، وقـد عشـنا بقنبلـة موقوتـة _منهـا% ٩٩أكثـر مـن _   خالل حقبة التطور البشري املديدة
ـا إمجـاال شـيء سـيء . دقاقة يف حشا ًعندما تزن املزا الضـئيلة للزائـدة مقابـل مضـارها الفادحـة، فمـن الواضـح أ

ا مل تعـد تقـوم لكن بصرف الن. امتالكه ببساطة ظر عما إذا كانت جيدة أم سيئة، ال تزال الزائدة البشرية أثرية، أل
 .لوظيفة اليت تطورت ألجلها

 
رمبـا يف احلقيقـة قـد كاـنـت يف طريقهـا إىل االختفـاء، لكــن .    إذن ملـاذا ال زلنـا منلـك واحــدة؟ مل نعـرف اإلجابـة بـعـد

هناك احتماليـة أخـرى ان االنتخـاب . ناس ذوي الزوائد الدوديةاجلراحة قد ختلصت من االنتخاب الطبيعي ضد ال
ًالزائـدة األصـغر رمبـا تشـكل خطـرا أكثـر : ال ميكنه تقليص الزائدة أكثر من ذلك دون أن تصـري ضـارة بدرجـة أكـرب

لكامل. نسدادها  .ذلك رمبا هو عقبة طريق تطورية الختفائها 
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العصـــعص، أو النهاـيــة مثلثـيــة الشـــكل : فـلــدينا ذـيــل أـثــري. ئيســـية   تعــج أجســـاد ببـقــا أخـــرى ـمــن الســـلفية الر
ا مصنوعة من فقرات مستقلة مدموجة معلقـة أسـفل أحواضـنا ـا مـا. لعمود الفقري، إ تبقـى مـن الـذيل الطويـل  إ

ــا ال تــزال هلــا وظيفــة ). ١٤الصــورة (املفيــد ألســالفنا  ، لكــن تــذكر أن )بعــض العضــالت املفيــدة مرتبطــة إليهــا(إ
ــا مل يعــد هلــا الوظيفــة اـلـيت تطــورت أصــال ألجلهــا ا ـبـل أل ًأثريتهــا ال تشــخص بعــدم فائــد َّ ٍعلــى حنــو معــرب، بعــض . ُ

ــة  ، متطابقـــة للـــيت حتـــرك ذـيــول القـــرود والـثــدييات )العضـــلة الباســـطة العصعصـــية(البشـــر ـلــديهم عضـــلة ذيلـيــة أثرـي
ا ال تزال متصلة بعصعصنا، لكن مبا أن العظام غري. األخرى رمبـا .  قادرة علـى التحـرك، فـإن العضـلة غـري مفيـدةإ

 .يكون لديك واحدة لكنك ال تعرفها حىت
 
صــبة . عضــالت أثريــة أخــرى تصــري ظــاهرة يف الشــتاء، أو عنــد مشــاهدة أفــالم الرعــب     هــذه هــي العضــالت 

ًا إ تنـقــبض يقــف الشـــعر، معطـيــعـنــدما . الشــعر، عضـــالت ضـــئيلة متصــلة بقاعـــدة كـــل شــعرة ـمــن شـــعر اجلســد
ا مع جلد اإلوزة منتوفة الـريش  ، "نتوآت إوزية" ال تقـوم النتـوآت اإلوزيـة والعضـالت . تسمى هكذا بسبب تشا

فـعـة، عـلـى األـقـل يف البشــر ي وظيـفـة  فـهـي توـقـف الـفـرو للـعـزل _رغــم ذـلـك_أـمـا يف ـثـدييات أخــر. اـلـيت تســببها 
ردا، وجتعل احليوان يبـدو أكـرب عنـد لتهديـد أو يتلقـاهًعندما يكون اجلو  فكـر يف القـط، الـذي يتشـعث . ما يقـوم 

ردا أو غاضبا ًفروه عندما يكون اجلو   .الربد أو اندفاع األدرينالني: َتنتج نتوآتنا اإلوزية األثرية بنفس املنبهات. ً
 

ً   وهــاكم مـثـاال أخــريا  فــروة إنـنـا منـلـك ـثـالث عضــالت حتــت. إن كـنـت تســتطيع يل أذنـيـك، فأـنـت تثـبـت التطــور: ً
ذاننا ـم . رأسنا املتصلة  أ (يف معظم األفـراد هـي غـري مفيـدة، لكـن القليـل مـن النـاس ميكـنهم اسـتعماهلا للـي آذا

هـذه هـي ). ، يف املعظـم لتسـلية الطـالبواحد من هؤالء احملظوظني، وكل عام أعرض هذه املهـارة لفصـلي التطـوري
ت أخـرى ـم هنـا وهنـاك، مسـاعدة _لقطط واألحصـنةكـا_َِنفس العضـالت املسـتعملة مـن قبـل حيـوا ِلتحريـك آذا

هم على حتديد مواضع األصوات يف هذه األنواع، يسـاعد حتريـك اآلذان علـى كشـف املفرتسـني، وتعيـني مواقـع . إ
 )١٦(. لكن يف البشر هذه العضالت جيدة فقط للتسلية. صغارهم، وما إىل ذلك

 
َ اـلـذي افـتـتح هـذا الفصــل، يكــون Theodosius Dobzhansky   كإعـادة صــياغة لالقتبـاس ـمـن عــامل الوراثـة 
لضــبط مــا ســنتوقع . للصــفات األثريــة معــىن فقــط يف ضــوء التطــور ــا  ًأحيــا مفـيـدة، لكــن يف األغلــب ليســت، إ

ًإجياده إذا كان االنتخاب الطبيعي أزال تدرجييا السمات غـري  املفيـدة أو عـدهلا إىل أخـرى جديـدة أكثـر تكيفـا إن . ًَّ
جنحــة الضــئيلة غــري الوظيفيــة، والزائــدة الدوديــة اخلطــرة، والعيــون الــيت ال تــرى، وعضــالت األذنــني املضــحكة األ

ًببساطة ال يكون هلا معىن أو منطق إن تكن تعتقد أن األنواع قد خلقت خلقا خصوصيا ً َِ ُ. 
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 التأسل
 

ن يولــد حصــان ذو أصــابع ميكــن ا.  لصــفة ســلفيةمــن حــني آلخــر يطــرأ فــرد ذو شــيء شــاذ يبــدو كعــودة ظهــور   
ســـالت . إضـــافية، طفـــل بشـــري ذو ذـيــل هـــذه البـقــا الظـــاهرة علـــى حنـــو متقطـــع ـمــن الســـمات الســـلفية ـتــدعى 

atavisms ـمــن الكلمـــة الالتينـيــة ،atavus ه أي ـنــزع إلـيــه يف الشـــبه( أي ســـلف ســـل االـبــن أ ). ويف العربـيــة 
ا حتدث من حني إىل آخر   .ًفقط بدال من أن تكون يف كل فردختتلف عن الصفات األثرية أل

 
لضـــبط ت مشـــوهة .    التأســـالت احلقيقـيــة ينبغـــي أن تســـتعيد صـــفة ســـلفية، وـبــنفس الطريـقــة  هـــم ليســـوا حـيــوا

سال إذ ال أحد من أسالفنا كـان لـه مخسـة أطـراف_كمثال_فاإلنسان املولود برجل إضافية . ببساطة لعـل . ًليس 
حـواض وأرجــل لقـد تعلمـنـا مـن قبـل أن بعـض أنـواع . احليتـانأشـهر التأسـالت احلقيقيـة هـي أرجـل  احليتـان حتـتفظ 

تئتـان خـارج جـدار اجلسـد َخلفية أثريني، إال أن حوايل حو واحدا من كل مخسمئة يولد بـرجلني خلفيتـني  ً ِتظهـر . ً ُ
للثـدييات ية هذه األطراف كل درجات التشذيب، مع كون العديد منهم حيتوون بوضوح علـى عظـام الرجـل الرئيسـ

 !عظم الفخذ والساق والشظية الصغرى، البعض لديه حىت أقدام وحوافر: الربية
 

يت مــن عــودة تعبــري جينــات كانــت وظيفيــة يف  ــا  تنــا أ ســالت كهــذه علــى العمــو؟ أفضــل نظر    ملــاذا حتــدث 
أن هــذه اجليـنـات اخلاملــة إال . ِاألســالف، لكنـهـا ُأســكتت بفـعـل االنتخــاب الطبيـعـي عـنـدما مل يـعـد هـنـاك حاجــة ـهلـا

ال تـزال احليتـان . ًميكن يف بعض األحيان أن تستيقظ جمددا عندما يسري شيء ما بشكل منحرف يف التطور اجلنيين
ِحتتوي بعض املعلومات اجلينية لعمل األرجـل، لـبس أرجـال كاملـة، حيـث أن املعلومـات قـد أُفسـدت خـالل ماليـني  ً

ـني( يف اجلينـوم السـنني الـيت كمنـت فيهـا غـري مســتعملة ـا أرجـل رغــم ذلـك)ا وتلـك املعلومـات هـي هـنـاك . ، إال أ
عية األطراف كأحواض احليتان اليت يف كل أفرادها، فإن أرجل احليتـان النـادرة . ألن احليتان حتدرت من أسالف ر

 .دليل على التطور
 

ِ   تظـهـر األحصــنة احلديـثـة ِّيـوـثـق الســجل . ســالت مماثـلـة_رواـلـيت احنــدرت مــن أســالف مخاســية األصــابع وأصــغ_ُ َ ُ
َّاألحفوري اخلسارة التدرجيية لألصابع خالل الـزمن، نتيجـة هلـذا تبـقـى يف األحصـنة احلديثـة األوسـط فقـط . احلـافر: َ

ًإـنـه يظـهـر أن أجـنـة األحصــنة تـبـدأ التطــور بثالـثـة أصــابع، واـلـيت تنمــو مبعــدالت متســاوية، الحـقـا يـبـدأ _رغــم ذـلـك_َ
ُنمــو أسـرع ـمـن األخـريني، واللـتـني ترتكـان عنـد اـلـوالدة كعظـام شــظوية رفيعـة عـلـى كـال جــانيب اإلصـبع األوسـط يف ال

لتضــخم العظمــي يف عظــم  (القــدم ُالعظــام الشــظوية هــي مســات أثريــة صــحيحة، عنــدما يلتهبــان يصــاب احلصــان 
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درة). الشـــظية عني زائـــدتني تســـتمر اإلصـــبعان اإلضـــافيتان يف التطـــور حـــىت تصـــريا إصـــب_ رغـــم ذـلــك_يف أحـيــان 
هـذا مـا كـان يبـدو عليـه . ًغالبا ال متس هذه األصابع األرض إال إذا ركض احليوان. حقيقيتني، كاملني مع حافريهما
ُقــدميا كاـنـت تعـتـرب األحصــنة زاـئـدة األصــابع عجاـئـب خارقــة . ٍ ملـيـون عــام ـمـاض١٥لضــبط احلصــان العتـيـق مـنـذ  ً

وهــم عجائــب مــن نــوع معــني، . ســكندر األعظــم قــد ركـبـا علــيهمًللطبيعــة، فقيــل أن كــال مــن يولـيـوس القيصــر واإل
م يظهرون جبالء النسب اجليين بني األحصنة العتيقة واحلديثة  .ُعجائب االتطور، أل

 
ُ   أكثر التأسالت إدهاشا يف نوعنا يـدعى بــ  لـذيل البشـري"الـربوز العصعصـي"ً كمـا سـوف نـتعلم . ُ، يعـرف أكثـر 

تفـاء عنـد به مسكـي كبـري، والـذي يبـدأ يف االخطور األجنة البشرية يكـون لـديهم ذيـل شـً موجز، مبكرا يف تعلى حنو
نيـة ببسـاطة مـن قبـل اجلسـد(حوايل األسبوع السابع  َِمتتص عظامـه وأنسـجته  َ أن ال يرتـد علـى _رغـم هـذا_ًدرا). ُ

علـى تتنـوع الـذيول ). ريف ملحـق الصـو١٤الصـورة (َحنو كامل، ويولد طفل ذو ذيل يربز من قاعدة عموده الفقري 
الفقرات عينها اليت تنـدمج علـى حنـو طبيعـي مـع . فالبعض رقيق بال عظام، بينما األخرى حتتوي فقرات:  واسعحنو

ْوهـي ليسـت جمـرد سـدالت مـن اجللـد، بـل . ًبعـض الـذيول طوهلـا بوصـة، وأخـرى قـدم تقريبـا. بعضها يف عظم ذيلنـا ِ

ن احلـظ، هـذه سـحل! َّالـبعض ميكـن حـىت أن يتلـوى. مويـة، وأعصـابميكن أن يكون لديها شعر، عضالت، أوعية د
جلراحة بسهولة  .ُالربوزات غري املالئمة تزال 

 
جمــا تطــور جنيــين لعمــل الــذيول؟ يف احلقيقــة، فــإن    ّ   مــا الــذي ميكــن أن يعنيــه هــذا، ســوى أننــا الزلنــا حنمــل بر َ ً

ت كـالفئران، إال البحث الوراثي املعاصر قد أظهر أننا حنمـل نفـس اجلينـا لضـبط الـيت تعمـل الـذيول يف احليـوا ت 
َّأن هذه اجلينات تعطل على حنو طبيعي يف األجنة البشرية بعد ثالثة أشهر  .تتضح الذيول كتأسالت حقيقية. ُ

 
يف عـــام . أســـنان الـــدجاج: ًأكثرهـــا إدهاشـــا هـــو ذلـــك املـثــال النـــادر. ميكـــن إنتـــاج بعـــض التأســـالت يف املعمـــل   

نسـيجي  University of Connecticutمـن جامعـة  E. J. Kollar and C. Fisherم ، ضـ١٩٨٠
نســجة ـمـن ـفـك فــم متطــور  عـلـى حنــو ـمـدهش، أـنـتج النســيج .ـنـوعني، المحــني النســيج املــبطن لـفـم جـنـني دجاجــة 

ألســنان، بعضــها جبــذور وتيجــان واضــحة ومبــا أن أنســجة الفــم األساســي ! اـلـدجاجي آخــر األمــر بيـنـوات شــبيهة 
مج تطـور جنيـين خامـل لعمـل  وحدها ال ميكن أن تنتج أسـنان، فقـد مخنـا أن اجلزيئـات مـن الفـم أعـادت إيقـاظ بـر

ـا كانـت تفتقـد عامـل . األسنان يف الدجاج هذا عىن أن الدجاج لديه كل اجلينات الصحيحة لعمـل األسـنان، إال أ
وأثبتـوا أن  األحيـاء اجلزيئـية، كشـف العلمـاء  سنة الحقـبعد عشرين. تنشيط والذي استطاع النسيج الفمي تقدميه

ـا ال تعملهـا : ًكان صائبا Kollar and Fisherاقرتاح  ًالطيـور لـديها حقـا السـبل اجلينيـة إلنتـاج األسـنان، إال أ
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ًألن بروتينــا واحــدا حامســا مفتقــد ً ألســنان علــى . ً عنــدما يــتم اإلمــداد بــذلك الربوتــني، تتكــون البنيــوات الشــبيهة 
لقد فقـدوا تلـك األسـنان منـذ أكثـر مـن سـتني مليـون . ستتذكر أن الطيور تطورت من زواحف ذوي أسنان. املنقار

م جبالء ال زالوا حيملون بعض اجلينات لعملها  .جينات هي بقا من سلفيتهم الزاحفية. سنة، إال أ
 

 اجلينات امليتة
 

سـتعملة، أو تصــري ضـامرة، ال ختتـفـي اجلينـات اـلـيت    ترينـا التأسـالت والصــفات األثريـة أـنـه عنـدما ال تـعـود صـفة م
ـمـن هــذا ميكنـنـا عمــل . ـفـالتطور يوـقـف عملـهـا بتعطيلـهـا، ال بقصــها ـمـن احلمــض الـنـووي: ًتعملـهـا ـفـور ـمـن اجليـنـوم

َجينات مسـكتة أو _يف جينومات الكثري من األنواع_نتوقع أن جند. تنبؤ َ ًاجلينـات الـيت كانـت قـدميا مفيـدة ": ميتـة"ُ
ملقارـنـة فـإن كـل فكـرة أن كــل . بعبـارة أخـرى، ينبغـي أن يكــون هنـاك جينـات أثريـة.  تعـد سـليمة أو مـعـربةلكنهـا مل

ن ال جينـات كهـذه سـتوجد، مبـا أنـه لـن يكـون ِاألنواع قد خلقـت مـن تصـميم تتنبـأ  َِ  هنـاك أسـالف مشـرتكة كانـت ُ
م تلك اجلينات  .تعمل 

 
 ســبيل لـقـراءة شــفرات أمحاضــهم  اختـبـار هــذا التنـبـؤ ألـنـه مل يكــن ـلـديناً   مـنـذ ثالـثـني عاـمـا ماضــية مل نكــن نســتطيع

ًسهل متاما قراءة تسلسل اجلينومات الكاملة لألنواع، وقد مت هذا للكثري مـنهم، مبـا فـيهم _مع ذلك_اليوم. النووية ٌ
روتني، بــروتني هــذا يعطيـنـا أداة فرـيـدة لدراســة التطــور عـنـدما نــدرك أن الوظيفــة الطبيعـيـة جلــني هــي صــنع ـبـ. البشــر

وحاملـا يكـون . تسلسالته من األمحاض األمينية حمددة بتتابعات القواعد النيوكليوتيديـة الـيت تؤلـف احلمـض النـووي
َّلـدينا تسلسـل احلمـض النـووي جلــني حمـدد، ميكننـا عـادة تقرـيـر مـا إذا كـان يـعـرب عـلـى حنـو طبيعـي، أي َ ُ مـا إذا كــان : ً

ًيصنع بروتينا وظيفيا أم مسكتا ً ًَ َ َّمـا إذا كانـت الطفـرات الوراثيـة قـد غـريت _كمثال_ميكننا أن نرى. ً وال يصنع شيئاُ
مســؤولة عــن تشــغيل جــني قــد " املتحكمــة"ميكـنـه صــنع ـبـروتني صــاحل لالســتعمال، أم أن املـنـاطق اجلــني ـلـذا مل يعــد 

ِّعطل ً الذي ال يعمل يسمى جينا زائفا اجلني. ُ ًa pseudogene . 
 

ســهاب   وـقـد حتـقـق التنـبـؤ ال نـنـا ســنجد جيـنـات زائـفـة،  ًفعلـيـا ـتـؤوي كــل األـنـواع جيـنـات ميـتـة، الكـثـري . تطــوري 
ـا َهـذا يتضـمن أن تلـك اجلينـات كانـت أيضـا نشـطة يف سـلف مشـرتك، وحطمـت يف . منها ما زالت نشـطة يف أقار ِّ ُ ً

ن البشـر أكثـر مـن  كمثال، من حـوايل ثالثـني ألـف جـني، حنمـل حنـ)١٧(.بعض املتحدرين ولكن يف آخرين استمرت
 .ًعامرون حقا مبقابر اجلينات امليتة_واآلخرين الذي لألنواع األخرى_إن جينومنا. ألفي جني زائف
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ُ، مســي هكــذا ألنــه يف األنــواع األخــرى ينــتج إنزميــا يــدعى GLO   أشــهر جــني زائــف بشــري هــو  ًُ ِ ُL-gulono--

lactone oxidase .  َيســـتعمل هـــذا اإلـنــزمي يف عمـــل ڤيـتــامني ُC) مـــن ســـكر اجللوكـــوز ) ســـكوريباألمـــض احل
ً أساسي لتمثيل غذائي سـليم، وفعليـا كـل الثـدييات لـديها السـبيل لصـنعه، الكـل، أي عـدا Cإن ڤيتامني . البسيط

َيف هـــذه األنـــواع، حيصـــل علـــى ڤيتـــامني . الرئيســـيات وخفـــافيش الفاكهـــة وقـــوارض خنـــازير غينيـــا ُC مباشـــرة مـــن 
ـا كفايـةطعامهم، واألنظمة الغذائيـة ا فقـد : ، تعتـل صـحتناCكميـة كافيـة مـن ڤيتـامني إن مل نتنـاول . لطبيعيـة عـادة 

الســبب يف أن الرئيســيات . ًكــان داء اإلســقربوط شــائعا ـبـني البحــارة احملــرومني مــن الفواكــه يف القــرن التاســع عشــر
ـا ال حتتـاج إىلCوهذه الثدييات القالئل األخـرى ال تصـنع ڤيتـامني  ـا هـو أ إال أن تتـابع احلمـض .  ذلـك اخلـاص 

 .النووي خيرب أن الرئيسيات ال تزال حتمل معظم املعلومات اجلينية الالزمة لصنع الڤيتامني
 

ِ من اجللوكوز يتضمن تسلسال من أربع مراحل، كـل واحـدة تؤسـس بنتـاج جـني C   يتضح أن سبيل صنع ڤيتامني  َّ ً
ينـيـا جيـنـات نشــطة ألول ـثـالث مراحــل، لكــن آخــر مرحلــة، ال ـيـزال ـلـدى الرئيســيات وـقـواراض خـنـازير غ. خمتـلـف

ِّ، ال حتــدث، فقــد عطــل GLOاـلـيت تتطلــب إنــزمي  ُGLOًلقــد صــار جينــا زائفــا، .  بطفــرة وراثيــة  ψGLO يــدعىً
ين احلــرف هــي ψ حـيـث( بســبب افتقــاد نيوكليوتيــد  ψGLOال يعمــل . )أي زاـئـف Pseudo إىل يرمــز Psi اليــو

لضبط نفس النيوكليوتيد املفتقد يف سائر الرئيسـيات. ي للجنيواحد يف تسلسل احلمض النوو ُهـذا يظهـر . وهذا 
َ كاـنـــت موجـــودة يف ســــلف كــــل الرئيســــيات، وـمـــررت إىل Cأن الطفـــرة اـلـــيت دـمـــرت ـقـــدرتنا علـــى صــــنع ڤيـتـــامني  ِّ ُ

لت وفر. متحدريه  Cة مـن ڤيتـامني إنه مرجح بدرجة عالية أنه مبا أن خفافيش الفاكهة وخنازير غينيا والرئيسيات 

ًهذا رمبا كان حىت مفيـدا مبـا أنـه يـتخلص مـن بـروتني .  لتعطيل السبيل الذي يصنعهقبةايف تغذيتهم، مل يكن هناك ع
 .ًرمبا يكون مكلفا يف إنتاجه

 
عنـدما ننظـر . ً   اجلني امليت يف نوع، والذي يكون نشطا يف أقاربه هو دليل على التطـور، لكـن هنـاك مـا هـو أكثـر

ا بــني األقــارب األوثــق عمــا بــني األقــارب ψGLOإىل  ً يف الرئيســيات احليــة، نكتشــف أن تسلســالته أكثــر تشــا
 وثـيـق، لكــن عـلـى حنــوتشــابه بعضــها اآلخــر _كمـثـال_  لإلنســان والشــمبانزي ψGLOتسلســالت . ًاألكـثـر بـعـدا

ت ψGLOختتلــف أكثــر عــن  أكثــر، تسلســل مــا هــو . ، الــذين هــم أقــارب بعيــدون)إنســان الغــاب( لألواجنــو
ψGLOخلنازير غينيا خمتلف جدا عن الذي لكل الرئيسيات ً. 

 
ِّ   فقـط التطـور والسـلفية املشـرتكة ميكـن أن يفسـرا هـذه احلقـائق كـل الثـدييات قـد ورثـت نسـخة عاملـة مـن جــني . ُ

GLO .ه حاجـة منذ حوايل أربعني مليون سنة ماضية، يف السـلف املشـرتك لكـل الرئيسـيات، اجلـني الـذي مل يعـد لـ
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َعطل بطفرة وراثية ِّ َ أن ُأسـكت جـني بعـد. ورثت كل الرئيسـيات نفـس الطفـرة. ُ ِ GLO اسـتمرت طفـرات أخـرى يف
َّاحلـدوث يف اجلــني اـلـذي مل يعـد يــعـرب َ فـهـي غـري ضــارة إذا كاـنـت حتــدث يف _تراكمــت هــذه الطفـرات خــالل اـلـزمن. ُ

ً األقــارب األوثــق صـــلة يتشــاركون ســلفا مشــرتكا أكـثــر ومبــا أن. ُِونقلــت إىل األـنــواع املتحــدرة_ًجينــات ميتــة فعليــا ً
ـلــزمن تتبــع ـمنــوذج الســلفية املشـــرتكة، مؤديــة إىل أن تسلســـالت  ن  حداثــة، ـفــإن اجلينــات اـلــيت تتغــري بطريـقــة تــر

ا يف األنواع األقارب األوثق صلة عن بعيديها ًهـذا حيـدث سـواء كـان اجلـني ميتـا . ًاحلمض النووي تكون أكثر تشا
ِّ يف خنــازير غينيــا خمتلــف جــدا ألنــه قــد عطــل علــى حنــو مســتقل، يف خــط حتــدر قــد ψGLOإن تسلســل . أم ال ُ ً

 .ًليس فريدا يف إظهاره هذ النماذج، فهناك جينات زائفة كثرية أخرىψGLO و. ًانفصل عن الثدييات سابقا
 

ً   لكــن لــو اعتـقــدت أن الرئيســيات وقــوارض خـنــازير غينيــا قــد خلـقــوا خلقــا خصوصــي ِ ُ ًا، ال يكـــون هلــذه احلـقــائق َ
ًفلمــاذا سيضــع خــالق ســبيال لصــنع ڤيتــامني . منطــق ٌC ألــن يكــون مــن األســهل واع، مث يعطلــه؟األنــ يف كــل هــذه 

ِّببساطة حـذف كـل السـبيل منـذ البدايـة؟ ملـاذا سـتوجد نفـس الطفـرة املعطلـة يف كـل الرئيسـيات، وأخـرى خمتلفـة يف  ُ
لضبط منوذج التشابه املتنبـا بـه مـن السـلفية املعروفـة قوارض خنازير غينيا؟ ملاذا تعكس تسلسال ًت اجلينات امليتة 

 هلذه األنواع؟ ويف املقام األول ملاذا لدى البشر أكثر من ألفي جني زائف؟
 

 الڤريوســـات"ويــدعي _منهــاالــبعض . ً   حنــن أيضــا نــؤوي جينــات ميتــة أتــت مــن أنــواع أخــرى، أعــين الڤريوســات
ألـنـواع الــيت يعيــدها "العكســية داخليــة املنشــأ  HIV(ُ ميكنــه نســخ جينومــه وإدخاـلـه إىل احلمــض الـنـووي اخلــاص 

ت املنوـيـة  إذا عـدت).  أحــدهمة نقـص املناعــة املكتسـبAIDSاملسـبب لـلــ  الڤريوســات اخلـال اـلـيت تصـنع احلـيـوا
ُوالبييضــات، ميكــن أن ينقـلـوا إىل األجـيـال املســتقبلية الڤريوســات كهــذه،   ـمـنحيـتـوي اجليـنـوم البشــري علــى آالف. ُ

ِكلهم تقريبا قد جعلوا غري ضارين بطفرات ُ ر عـداوى قدميـة. ً لكـن بعـض هـذه البقـا توجـد يف نفـس . هـذه هـي آ
لضبط لتأكيـد. املواضع على صبغيات البشر والشمبانزي  َڤريوسـات عـدت سـلفنا املشـرتك ونقلـت  هـذه كانـت  ُِ

َْإىل كــال املتحــدرين ِ تقريبــا ألن تــدخلومبــا أنــه ال احتمــال. ِ ُ الڤريوســات نفســها علــى حنــو مســتقل يف نفــس النقــاط  ً
 .لضبط يف النوعني، فهذه النقاط تشري بقوة إىل السلفية املشرتكة

 
ألحــرى حاســة مشـنـا البائســة، إذ البشــر حقــا  ً   حكاـيـة مثــرية أخــرى عــن اجلينــات امليتــة تتضــمن حاســة مشنــا، أو 

. عشــرة آالف رائحــةفــوق الومــع ذـلـك، ال نــزال نقــدر علــى التميـيـز ـبـني . لربيــةمتشــممون رديـئـون بــني الـثـدييات ا
لكامـل اإلجابـة توجـد يف محضـنا النـووي، يف . ًكيف ميكننا إجنـاز مثـل هـذه املهـارة؟إىل وقـت قريـب كـان هـذا لغـزا 

 . olfactory receptor (OR) genesأو ) م ش(ِجيناتنا العديدة املستقبلة الشمية 
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َِ أو اجلينات املستقبلية الشـمية قـد ُأجنـزت مـن قبـل ORلـ    إن قصة ا ِLinda Buck and Richard Axel 
 .الفأر:  يف متشمم ممتازOR، فلننظر إىل جينات ٢٠٠٤ فازا جبائزة نوبل ألجل هذا اإلجناز يف عام الذين، 
 

ً املفرتســني، بــل أيضــا    يعتمــد الفئــران علــى حنــو كثيــف علــى حــواس مشهــم، لــيس فقــط إلجيــاد الطعــام أو جتنــب ِ
ت أحدهم اآلخر بنـا، الـذي فيـه الرؤيـة أهـم العامل احلسي لفأر خمتلف على حنو واسع عن اخلـاص . الستبيان فرمو

كلهـا تنحـدر مـن جـني سـلفي واحـد نشـأ منـذ . لدى الفئران حوايل ألفي جني مستقبل مشي نشـط. بكثري من الشم
ًوكـــل واحـــد ينـــتج بروتينـــا . ًكـــل جـــني خيتلـــف قلـــيال عـــن اآلخـــرينًماليـــني الســـنني وصـــار مضـــاعفا مـــرات كثـــرية،  ِ ُ

ًمســتقبال مشيـا_ًخمتلفـا ً ٍ مســتقبل مشـي يــعـرب عنـه ـبـنمط خمتـلـف كــل بـروتني. ًء منقـول جــوا خمتلـفييتـعـرف علـى جــز_ِ َّ َ ُ
ِّقليال من اخلال املستقبلة يف النسيج املبطن لألنف ِ  مـن اجلزيئـات، حتتوي الروائح املختلفة على جمموعات خمتلفة. ً

الـذي يـدمج وحيـل شـفرة اإلشــارت تبعـث اخلـال إشـارات إىل اـملـخ، . وكـل جمموعـة تثـري جمموعـة خمتلفـة ـمـن اخلـال
بـدمج جمموعـات اإلشـارات، تقـدر الفئـران . تلك هـي كيفيـة متييـز الفئـران رائحـة القطـط عـن الـيت للجـنب. املختلفة

 .genes (OR)ن جينات مستقبلة مشية أن تتعرف على روائح أكثر بكثري مما ميلكون م
 

فهــي متكـنـك ـمـن متيـيـز القرـيـب ـمـن غــري القرـيـب، وإجيــاد :  الـقـدرة عـلـى التـعـرف علــى اـلـروائح املختلـفـة مفـيـد   إن
. بقــاء ضــخمةأفضــليات ال. ِالعشــري، وحتديــد مواقــع الطعــام، والتعــرف علــى املفرتســني، ورؤيــة مــن يغــزو منطقتــك

ًعي؟ يف البدء، صار جـني سـلفي مضـاعفا عـددا مـن املـراتفكيف اختارها االنتخاب الطبي ً تضـاعف كهـذا حيـدث . ّ
ٍمن وقت إألى آخر كحادث أثناء انقسام اخللية على حنو تدرجيي، اختلفت النسخ املضاعفة أحدها عـن اآلخـر، . ٍ

 مســتقبل ٍف ـمـن اخلــال لكــل مــن العشــرة آالف جــنينشــأ ـنـوع خمتلــ. ٌواـلـيت كــل منـهـا مرـبـوط جبــزيء رائحــة خمتـلـف
ًويف نـفـس الوقـت، صــار اـملـخ ممـدا بوصــالت جدـيـدة جلمـع اإلشــارات مـن األـنـواع الكـثـرية مـن اخلــال لعمــل . مشـي

لقيمة البقائية احملضة للشم الفطن. أحاسيس الروائح املختلفة ِإنه حقا إلجناز مذهل للتطور، مقادا  ً ًُ! 
 

 أقـل، حـوايل أربعمئـة فقـط، ORِّألسـباب أننـا نعـرب جينـات أحـد ا. ً   ال تداين حاسـة مشنـا تلـك الـيت للفـأر إطالقـا
ًونصـف هـذه اجلينـات متامـا . ًتقريبـا مـن جينومنـا الكلـي% ٣، تشـكل ORلكننا ال نزال حنمل جمموع مثامنئة جـني 

ستمرار بطفرات. جينات زائفة لنسـبة إىل معظـم الثـدييات األخـرى. ُعطلت  كيـف حـدث . نفس األمر صـحيح 
علـى الرؤيـة أكثـر مـن الشـم، ولـذا ال حنتـاج إىل نعتمـد _الـذين ننشـط أثنـاء النهـار_ننـا حنـن الرئيسـياتهذا؟ رمبـا أل

لطفـــرات. ًالتميـيــز ـبــني رواـئــح كـثــرية جـــدا َتصـــري اجليـنــات غـــري احملـتــاج هلـــا مزاحـــة  فـــإن عـلــى حنـــو قاـبــل للتنـبــؤ، . ُ
 . ميتة أكثرORهم جينات الرئيسيات ذوي الرؤية اللونية، ومن مث التمييز األعظم للبيئة، لدي
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ٌ، كـــل مـــن النشـــطة واملعطلـــة، فهـــي أكـثــر ORَ   إن نظـــرت إىل تسلســـالت جيـنــات االســـتقبال الشـــمي البشـــرية 
ا للـيت لـثـدييات بدائيـة كـالبالتيبوس  ا مـع اـلـيت للرئيسـيات األخـرى، أـقـل تشـا ًتشـا مفلطــح الفـم أو منقـار البطــة (ً

ِملــاذا ســتظهر اجلينــات .  االســتقبال الشــمي ألقــارب بعـيـدين كــالزواحفً، وأقــل شــبها أكثــر إىل جيـنـات)األســرتايل ُ
ًإن مل يكن ألجل التطور؟ وحقيقة أننا نـؤوي جينـات معطلـة كثـرية جـدا دليـل بدرجـة أكـرب علـى امليتة عالقة كهذه، 

ـا كانـت حمتاجـا هلـا يف أسـالفنا البعيـدين الـذين اعتمـد: التطور وا علـى حاسـة شـم ًحنن حنمل هذه األمتعة البالية أل
 .قوية للبقاء أحياء

 
ال حتتـــاج . جيـنــات االســـتقبال الشـــمي للـــدولفني_أو إزالـــة التطـــور_ًإال أن أكـثــر األمثلـــة إدهاشـــا علـــى التطـــور   

م حتــت املــاء، ولــديهم جمموعــة  ــم ميارســون شــؤون حيــوا اـلـدالفني إىل اســتبيان روائــح متطــايرة يف اهلــواء، حيــث أ
لكامــل مــن اجل ملــاءخمتلفــة   ORكمــا قــد يتنبــأ املــرء، فــإن جينــات . ينــات الســتبيان املــواد الكيميائيــة املنقولــة 

مئـات منهـا ال تـزال موجـودة بصـمت يف جينـوم الـدولفني، . منهـا معطلـة% ٨٠فـإن  يف احلقيقـة .للـدالفني معطلـة
ــا وإن تنظـر إىل تسلســالت احلمــض الـنـووي ـهلـذه اجلينـات امليـتـة . شـهادة صــامتة عـلـى التطــور لـلـدالفني، ســتجد أ

ة للــيت للثــدييات الربيــة هــذا يصــري لــه منطــق عنــدما تــدرك أن الــدالفني تطــورت مــن ثــدييات بريــة والــذين . مشــا
ـم ـبـال فائـدة عـنـدما اOR صـارت جيـنـات االسـتقبال الشــمي أو   هـذا ال يكــون ـلـه )١٨(. جلـؤوا إىل اـملـاءخلاصــة 

ِمنطق أو معىن إن كانت الدالفني قد خلقت خل ًقا خصوصياُ ً. 
 
لقـد تطـور حنـن الثـدييات مـن أسـالف زاحفيـة، كانـت . ميكـن أن تتماشـى اجلينـات األثريـة مـع الرتاكيـب األثريـة   

ًاستغنت الثدييات عن وضع البيض، وتغذي األمهـات صـغارها مباشـرة مـن خـالل املشـيمة بـدال مـن . تضع البيض ً
ت املخـرج الـيت حتتـوي علـى آكـل النمـل الشـوكي سـتثناء). صـفار البـيض(التزويد مبستودع مـن املـح   رتبـة أحـاد

نتـــاج . )والبالتيـبــوس أو مفلطـــح الفـــم األســـرتاليني وحتمـــل الثـــدييات ثالثـــة جينـــات تقـــوم يف الزواحـــف والطيـــور 
ـــذي ميــــأل كــــيس اـملـــح(Vitellogenin)الربوـتـــني احملــــي املغــــذي  ـــة فعــــال يف كــــل . ، واـل ـــات ميـت ًإال أن هــــذه اجليـن

لطفرات. الثدييات ت املخـرج ال تـزال تنـتج الــ . ًمعطلة متاما  ً ، ممتكلـة جينـا واحـدا Vitellogeninفقط أحـاد ً
لـون . ًنشطا واثنني ميتني ُما هو أكثر من ذلك، فإن الثدييات مثلنا ال تزال تنتج كيس مح، لكنه أثري وبال مـح، 

ــاة اهلضـــمية اجلنينيـــة  لقـن لســـائل، مربـــوط  يف الشـــهر الثـــاين مـــن احلمـــل ).  ملحـــق الصـــوريف١٥الصـــورة (ملـــيء 
 .البشري ينفصل عن اجلنني
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ثـه علـى وضـع  لبطة، وذيله السـمني، واملهـامز احلـادة علـى األرجـل اخللفيـة لـذكوره، وقـدرة إ    مع منقاره الشبيه 
إن . ةشــاذ مــن أوجــه عدـيـد) ب يف ملحــق الصــور١٥صــورة (الـبـيض، فــإن البالتيـبـوس أو مفلطــح الفــم األســرتايل 

إال أن . فـهـو هــذا_ أو رـمبـا ألجــل تســلية صــانع_ًكــائن يـبـدو مصــمما بطريقــة غــري ذكـيـةكــان هـنـاك عـلـى اإلطــالق 
ت تقريبـا، الـذين لـديهم معـدة . إنـه يفتقـد املعـدة: البالتيبوس لديه صفة أخرى إضافية غريبة ًفـبخالف كـل الفقـار

جلــراب فيهــا حتلــل اإلنزميــات اهلضــمية الطعــام، فــ البالتيبــوس هــي جمــرد انتفــاخ ضــئيل للمــريء " معــدة"إن ُشــبيهة 
ملعــى لكامــل الغــدد املنتجــة لإلنزميــات اهلضــمية. حـيـث يتصــل  ت األخــرىِتفتقــد هــذه املعــدة  لســنا .  يف الفقــار

ن ـمـن ســبب إزاـلـة التطــور للمـعـدة، رـمبـا النظـام الـغـذائي للبالتيـبـوس ـمـن احلشــرات الليـنـة ال يتطـلـب معاجلــة يدمتأكـ
حيتـوي أحـد األسـباب هـو أن جينـوم البالتيبـوس .  لكننا نعلم ان البالتيبوس أتـى مـن أسـالف ذوي معـدات.كثرية

هلضــم ِّمل يـعـد هلمـا احتـيـاج، فعطـلـوا بطـفـرة، لكنهمــا ال ـيـزاالن يشــهدان عـلـى . علـى جيـنـني زائـفـني إلنزـميـات ـتـرتبط  ُ
 .تطور هذا احليوان الغريب

 

 

  األجنةكتابة عليها يفلاملخطوطات املعاد ا
 

كـيـف تتنمــى (ٍاء األحـيـاء منشــغلني بدراســة كــل ـمـن عـلـم األجـنـة ـقـع مـنـذ ـمـا قـبـل عصــر دارون، كــان علمــ   يف الوا
ت ات واالختالـفــات يف بنـيــيت حـيــوانني خمتلـفــني(وعـلــم التشـــريح املـقــارن ) احليــوا كشـــف جـهــدهم عـــن ). التشـــا

ت يف .  منطــقمل يكــن ـهلـا_يف ذـلـك الوـقـت_الكـثـري ـمـن األشــياء الغريـبـة اـلـيت  علــى ســبيل املـثـال، تـبـدأ كــل الفقــار
دـيـــة إىل حــــد ـمـــا كســــمكة جنينـيـــة ـــدأ األـنـــواع املختلفــــة يف . التنمــــي ـبـــنفس الطريقــــة،  عـنـــدما يتقــــدم التنمــــي، تـب

ختتفي فجأة األوعيـة الدمويـة، واألعصـاب، واألعضـاء الـيت كانـت موجـودة يف أجنـة . االختالف، لكن بطرق غريبة
 تبلــغ  يف آخــر األمــر، فــإن رقصــة التنمــي.دايــة، بينمــا متــر األخــرى بتحــويرات غريبــة وهجــراتكــل األنــواع يف الب

مـع أنـه حـني يبـدأ التطـور . أوجها يف األشكال املختلفـة للغايـة لألمسـاك والربمائيـات والزواحـف والثـدييات والطيـور
ني جـدا  Karl Ernst  vonين العظـيم أخـرب دارون بقصـة كيـف صـار عـامل األجنـة اجلرمـا. ًاجلنيـين يبـدون متشـا

Baer لتشابه بني األجنة الفقارية  : إىل دارونvon Baerكتب . ًمرتبكا 
 

ًحبوزيت جنينان صغريان يف الكحول، اللذان أمهلت لصق امسيهما، ويف الوقـت احلاضـر أ غـري قـادر متامـا علـى    " َ ُ
ًل جــدا هــو امــًصــغريين، أو ـثـديني صــغريين جــدا، كرمبــا كــا ســحليتني أو طــريين . التقرـيـر إىل أي تصــنيف ينتمـيـان

 ."التشابه يف طريقة تشكل الرأس والبدن يف هذين احليوانني
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َّ   وجمددا، كان دارون من وفـق بـني احلقـائق املتنوعـة بصـدد علـم األجنـة الـيت شـغلت الكتـب الدراسـية يف عصـره،  ً
ِّىن كامل حتت فكرة التطور املوحدة اجلنيين فجأة يكون هلا معوأظهر أن السمات امللغزة للتطور َُ: 

 
للشــكل _هتـة إىل درجــة ـمـا_اجلـنـني كصــورةًيـزداد عـلـم األجـنـة أمهيـة عـلـى حنــو عظـيم، عـنـدما ننظــر هكـذا إىل    "

ت  ."األبوي املشرتك لكل التصنيفات الكربى للحيوا
 
ت، بـال أطـراف ومبـد ذيـال السمكي لكـل ) املرتجم_بعد الشهر الثاين(فلنبدأ مع ذلك اجلنني املتكون     ًالفقـار ً

خاديـد، . شبه مسكي َرمبا أكثر السمات شبه السمكية إدهاشـا هـي سلسـلة مـن مخسـة إىل سـبعة أكيـاس، مباعـدة  ُ ً
ألقــواس اخليشــومية، لكنـنـا ســندعوها . تقــع علــى كــال جــانيب اجلـنـني قــرب رأســه املســتقبلي ـُتـدعى هــذه األكـيـاس 

حيـتـوي كــل قــوس علــى أنســجة تتطــور إىل أعصــاب، ). ١٦الشــكل التوضــيحي  (ألقــواس علــى ســبيل االختصــار
أـمـا عـنـدما تتطــور أجـنـة األمســاك والـقـروش، ـفـإن أول ـقـوس يصــري . وأوعـيـة دموـيـة، وعضــالت، وعظــم أو غضــروف

ِّالشــقوق ـبـني األكـيـاس تنفــتح لتصــري الشــقوق الطولـيـة اخليشــومية وتطــور : الـفـك ويصــري البقـيـة تراكـيـب خيشــومية ُ
وأوعـيـة دموـيـة لنقــل األكســجني ـمـن املــاء، وقضــيبني مــن العظــم أو . ًكـيـاس أعصــا للــتحكم يف حركــة اخلياشــيماأل

اخلياشــيم مــن األقــواس ) ِّتنمــي جنيــين(إذن، ففــي األمســاك والقــروش، فــإن تطــور . الغضــروف لــدعم بنيــة اخليشــوم
ِّكــرب دون تغــري كبــري لتكــون اجلهــاز التنفســي ُفهــذه الســمات اجلنينيــة ببســاطة ت: ًاخليشــومية اجلنينيــة مباشــر تقريبــا ُ َّ َ

 .الناضج
 
ت األخــر اـلـذين ـلـيس ـلـديهم خياشــيم يف الناضــجني، تتحــول هــذه األـقـواس إىل بنـيـوات خمتلفــة     لكــن يف الفـقـار

ِّجــدا، بنـيـوات تؤـلـف اـلـرأس ِّتشــكل العظــام الصــغرية الثالـثـة ـلـألذن، وقـنـاة إســتاكيوس، _كمثــال_ففــي الـثـدييات. ً

َوـلــوز احلـلــق، واحلنجـــرة، واألعصـــاب الدماغيــةن الســـبايت، والشــر يف بـعــض األحـيــان ختـفــق الشـــقوق اخليشـــومية . ِ
ســلية مــن أســالفنا _هــذه احلالــة. اجلنينيــة يف االنغــالق، مؤديــة إىل طفــل رضــيع ذي كــيس علــى رقبتــه وهــي بقيــة 

جلراحة_السمكيني  .ميكن تصحيحها 
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ألعلـى(نـني قـرش أقـواس خيشـومية جل: ١٦شكل توضيحي ألسـفل(وجنـني بشـري ) يف اليسـار  يف القـروش والسـمك ). يف اليسـار 
تتطـور األقـواس مباشـرة إىل )  الـذي يبـدو يف األعلـىbasking shark Cetorhinus maximusمثـل القـرش املـنمش (

 .عة يف الرأس الناضجة واجلذع العلويالبنيوات اخليشومية الناضجة، بينما يف اإلنسان والثدييات األخر تتطور إىل بينوات متنو
لـذات بتعرجـات غريبـة    ففـي السـمك والقـروش، يتطـور النمـوذج اجلنيـين لألوعيـة الدمويـة . متـر أوعيتنـا الدمويـة 

ت األخـر، تتحـرك األوعيـة هنـا وهنـاك، وبعضـها . دون تغري كبري إىل اجلهاز الناضج أمـا حينمـا تتطـور أجنـة الفقـار
َـتـرتك ال. خيتـفـي ًحـقـا أـنـه حــني الشــيء املـثـري . ط مــن الســتة األصــليةبثالـثـة أوعـيـة دموـيـة رئيســية فـقـ_مثلـنـا_ـثـديياتُ

ًيتقــدم تطــور اجلنيــين تشــابه التغــريات تسلســال تطــور إن جهــاز الــدوري املشــابه للســمكي يتحــول إىل مشــابه . ً
ضـجة، لكـن اخلاصـة بنـا تسـتمر يف الربمائيات، تتحول األوعية اجلنينيـة مباشـرة . للذي لألجنة الربمائية إىل أوعيـة 

يف أجنـة الزواحـف، يتطـور هـذا اجلهـاز بعـد ذلـك مباشـرة . يف التغري إىل جهاز دوري مشابه للـذي لألجنـة الزاحفيـة
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ضج ، مضـيفة تعرجـات قليلـة أكثـر حتولـه إىل جهـاز دوري ثـديي صـحيح، . إىل  إال أن التغريات متضي أكثر عنـد
ن ا  )١٧الشكل التوضيحي . (لسبايت، والرئوي، والشرايني الظهريةًكامال مع الشر

 

 
 

ة للـيت جلنـني مسكـة، مـع وعـائني علـوي وسـفلي مـرتبطني ) والثدييـة(تبدأ األوعية الدموية لألجنـة البشـرية : ١٧شكل توضيحي  مشـا
ـة متوازيــة، واحــد علــى كــل جانــب،  ـة"وعـي ـة الــدم إىل ومــن اخلياشــيميف الســمك حتمــل هــذه األوعيــة اجلان". أقــواس أورطـي لــدى . بـي

ت يف . األمساك اجلنينية والناضجة ستة أزواج من األقواس، هذا هو التصميم القاعدي الذي يظهر عنـد بدايـة تطـور أجنـة كـل الفقـار
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ر أربعـة أسـابيع، اجلنني البشري، تتشكل األقواس األول والثاين واخلامس لفرتة وجيزة عند بداية التطور اجلنيين، لكنها ختتفي عنـد عمـ
بعمر سبعة أسابيع تعيـد األقـواس اجلنينيـة تنظـيم ). مميزة بدرجات خمتلفة من التظليل (بينما تتشكل األقواس الثالث والرابع والسادس

ألوعية اجلنينية لزاحف دية أكثر شبها  ضج، حيث يعـاد تنظـيم األوعيـة أكثـر بعـد، مـع تالشـي الـبعضيف النهاية. ًنفسها،   ُ شكل 
 .ال متر األقواس األورطية للسمك مبثل هذا التغري. أو حتويل أنفسها إىل أوعية خمتلفة

ت املختلفة اليت تنتهي إىل أن تبـدو خمتلفـة للغايـة .  األمناط تطرح الكثري من األسئلة   هذه ًأوال، ملاذا تبدأ الفقار
ديـة كجـنـني مسكـة؟ ـملـاذا ت ِّشـكل الـثـدييات رؤوسـها ووجوهـهـا مـن نـفـس عـن بعضــها الـبعض، كلـهـا التطـور اجلنـيـين 

ا اليت تصـري اخلياشـيم يف السـمك؟ ملـاذا متـر األجنـة الفقاريـة مبثـل هـذه السلسـلة املتعرجـة مـن  البينوات اجلنينية ذا
التغريات يف اجلهاز الدوري؟ ملاذا ال يبدأ اجلنـني البشـري، أو جنـني السـحلية التطـور مـع جهـازهم الـدوري الناضـج 

َحلني يف وضعه العادي، بدال من عمل الكثري مـن التغـريات ملـا تتطـور أبكـر؟ وملـاذا حتـاكي سلسـلة تطـور يف ذلك ا ً
ـــين ترتـيـــب أســــالفنا  ـــدييات(اجلنـي ـــات، إىل الزواحــــف إىل الـث أصــــل (؟ كمــــا جــــادل دارون يف )الســــمك إىل الربمائـي

ُ، فهــذا لــيس ألن األجنــة ختــرب سلســلة مــن البيـئــات خــالل التطــو)األنــواع ر اجلنيــين إىل مــا جيــب أن يتكيفــوا مـعــه ُْ
 :ًبنجاح، أوال مشابه للسمك، مث زاحفي، وما إىل ذلك

 
ت املختلفـة    " س التصـنيف بعضـها للـبعض، مـن نفـإىل حـد كبـري إن مراحل البناء، اليت تشـابه فيهـا أجنـة احليـوا

طريقـة التطـور اجلنيـين الغريبـة يف افـرتاض أن _كمثـال_فال نستطيع . ًغالبا ليس له عالقة مباشرة بظروف وجودهم
لظـروف املتماثلـة نشوطة للشرايني قرب الشقوق اخليشـومية تتعلـق  ت الشبيهة  يف الثـديي الصـغري . أجنة الفقار
َالذي يغذى يف رحم أمه، ويف بيضة الطائر اليت تفقس يف عش، ويف جرثومة ضفدع حتت املاء ُ ُ". 

 
، علـى سـبيل املثـاللسسلة تطورية يف " التلخيص"ُيرى     فخـالل . ُالسلسلة التطـور جنينيـة ألعضـاء أخـرى، كـال

ِّالتطور اجلنيين، يكون اجلنني البشري يف احلقيقـة ثالثـة أنـواع خمتلفـة مـن الكلـى، واحـدة تلـو األخـرى، مـع نبـذ أول  َ ُ
ن الكليتان املؤقتتـان متـاثالن اللتـان جنـدمها. اثنتني قبل أن تنشأ كال النهائية  نشـآ قبلنـا يف الـذين يف النـوعني وها

 األمساك عدمية الفك والزواحف، على التوايل، ما الذي يعنيه هذا؟: السجل األحفوري
 

لتطـور اجلنيـين يف سلسـلة مـن املراحـل، وهـذه : ً   ميكنك اإلجابة على هذا السؤال ظاهر كالتايل ميـر كـل فقـاري 
ــا تتبــ لــذا، فعلــى ســبيل املـثـال، تبــدأ . ع السلســلة التطورـيـة ألســالفهالسلســلة مــن هــذه املراحــل يظهــر مصــادفة أ

ة مسكــة جنينـيـة، مث الحقــا قلــيال برمائيــا جنينـيـا، وآخــرا زاحفــا جنينيــا ًســحلية التطــور اجلنيــين مشــا ً ً ً ً ًِ متــر الثــدييات . ً
 .ُبنفس السلسلة، لكن تضيف املرحلة النهائية لثديي جنيين
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ـذه الطريقـة؟ ملـاذا . لنهايـة تطـرح مسـائل أعمـق   هـذه اإلجابـة صـحيحة، لكنهـا يف ا حيـدث التطـور اجلنيـين عـادة 
ِـملــاذا مل ـيــزل االنتخـــاب الطبيعـــي مرحلـــة  يف التطـــور البشـــري، مبـــا أن تركـيــب اـلــذيل، واألقـــواس " جـنــني الســـمكة"ُ

ة للســمك، واجلهــاز اـلــدوري املشــابه للســمك ال يبــدون ضـــروريني جلنــني بشــري؟ ملــاذ ا ال نـبــدأ اخليشــومية املشــا
وفقــط _ كمــا ظــن بعــض علمــاء األحـيـاء يف القــرن الســابع عشــر أنـنـا نفعــل_ببســاطة التطــور اجلنـيـين كبشــر صــغار

 نصري أكرب فأكرب حىت نولد؟ ملاذا كل التحول وإعادة التنظيم؟
 

مج التطـور _وهي جيدة_   اإلجابة املرجحة جنيـين تتضمن أن عندما يتطور نوع إىل آخر، فإن املتحدر يرث الـرب
. ًوالتطــور اجلنيــين هــو عمليــة مقاومــة للتغــري جــدا. كــل اجلينــات الــيت تشــكل البنيــوات الســلفية:لســلفه، مبــا يعــين

الـيت كيميـائي حيويـة مـن السـمات " تلميحـات"ًفالكثري من البنيوات اليت تتكون الحقـا يف التطـور اجلنيـين تتطلـب 
ـا، حاولت مسكرة اجلها_على سبيل املثال_فإذا. تنشأ أبكر عادة تصميمه من بداية التطـور اجلنيـين ذا ز الدوري 

ر اجلانبيـة املؤذيـة، فإنـه عـادة أسـهل إحلـاق تغـريات أقـل عنفـا ببسـاطة علـى مـا هـو خطـة  ًرمبا تسـبب كـل أنـواع اآل ً
ًإنــه أفضــل لألشــياء الــيت تطــورت الحقــا أن تــربمج علــى التطــور اجلنيــين الحقــا . تطــور جنينيــة صــحية وقاعديــة ًَ يف ُ

 .اجلنني
 

السلسـلة ًهذا أيضا ملاذا تعكس سلسلة التغـريات التطـور جنينيـة " إضافة جوهر جديد على القدمي"   يشرح مبدأ 
جمها التطور جنيين فوق القدمي. التطورية للكائنات  .عندما تنشأ جمموعة من أخرى، فهي عادة تضيف بر

 
ً   مالحظــا هــذا املـبـدأ، صــاغ عــامل التطــور اجلرـمـاين  ِErnst Haeckel  ٍّـقـانو نشــوءحيايت"واملعاصــر ـلـدارون َ يف " ً

 هــذا يعـين أن التطــور اجلنيـين لكــائن ".تلخيصــات النشـوء للنمــو التطـوري"ِ، ُأمجـل عـلـى حنـو شــهري كــ ١٨٦٦عـام 
رخيــه التطــوري ال تشــابه املراحــل : لكــن هــذه الفكــرة العامــة صــحيحة يف معــىن حمــدد فقــط. ببســاطة يعيــد عــرض 

 فاألجنــة. ، بــل تشــابه األشــكال اجلنينيــة ألســالفهاHaeckelة األشــكال الناضــجة ألســالفها، كمــا ادعــى اجلنينـيـ
ون _علـى سـبيل املثـال_)بعد الشهر الثالث(البشرية املتشكلة  ضـجة، بـل يشـا ًال تشـابه البتـة مسكـا أو زواحـف 

ًمــا وال حتميــاًأيضـــا، فــإن التلخــيص ـلــيس . يف نــواح معينــة األمســـاك والزواحــف اجلنينيــة ٍـلــيس كــل مســة لســـلف . ً

إلضــافة إىل ذلــك، . للجنــني تظهــر يف متحدريــه، وال تتطــور كــل مراحــل التطــور اجلنيــين يف ترتيــب تطــوري صــارم
ـــواع ت_بـعـــض األـن ـــا ر ســــلفيتها تقريـبـــا خــــالل تطورهــــا اجلنـيـــين_كالنـب لقــــد ســــقط قــــانون . ًتســــتغين عــــن كــــل آ

Haeckel ـم  يف سـوء السـمعة لـيس فقـط ألنـه م، بـل أيضـا ألنـه ا ًلـيس صـحيحا عـلـى حنـو  علـى حنـو ظــامل إىل _ً
ا ممـا هـم عليـه حقيقـةلتالعب_حد بعيد ً ببعض رسومات األجنة املبكرة جلعلهم يبـدون أكثـر تشـا  إال أننـا )١٩(. ً
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ًتظهـر شـكال مـن التلخـيص تظـل األجنـة. ال ينبغي أن ننبذ اجلمل مبـا محـل ِ  التطـور السـمات الـيت نشـأت أبكـر يف: ُ
ريخ تطوري. ًغالبا ما تظهر أبكر يف التطور اجلنيين  .وهذا يكون له منطق فقط لو كان لألنواع 

رخيهــا التطــوري أثـنـاء التنمــي ، فأنـنـا لســنا متأكــديبـعـدو    ن بشــكل مطلــق ملــاذا تـتـذكر بعــض األـنـواع الكـثـري مــن 
إنــه مــن . ســب، تفســري حلقــائق علــم األجنــةهــو نظريــة فح" إضــافة جــوهر جديــد علــى القــدمي"إن مبــدأ . اجلنيــين

مج تطــور جنـيـين أن يـبـدأ بســبيل مـعـني ـبـدال ـمـن آخــر لكــن تبـقـى حـقـائق علــم . ًالعســري إثـبـات أـنـه كــان أســهل ـلـرب
ة لسمك جنيين ألننـا كلنـا . األجنة، ويكون هلا منطق فقط يف ضوء التطور ت التطور اجلنيين مشا تبدأ كل الفقار

لســمكحتـدر مـن سـلف شـبيه  ٍإننـا نـرى تعرجـات غريبـة واختفـاآت أعضـاء، وأوعـيـة . لسـمك ذي أجنـة شـبيهة  ٍ

ــة ًوأيضـــا . ٍدموـيــة، وشـــقوق خيشـــومية ألن املتحـــدرين ال يزاـلــون حيملـــون جيـنــات وـبــرامج األســـالف التطـــور جنينـي
ً دور جنينيـا كالـذي ًيف إحدى مراحل التطور اجلنيين يكون للثدييات جهازا: سلسلة التغري التطور جنيين هلا منطق ً

 .للزواحف، لكننا ال نرى احلالة املعاكسة؟ ملاذا؟ ألن الثدييات حتدرت من زواحف عتيقة وليس العكس
 

اليوم لكان علـى األرجـح أعطـى . ، اعترب دارون علم األجنة أقوى أدلته على التطور)أصل األنواع(ُِ   عندما كتب 
ســتمر العلــم يف تكــديس معــامل آســرة عــن التنمــي اجلنيــين تــدعم ومــع ذلــك، ي. أفضــل مكانــة للســجل األحفــوري

عيـة األرجــل . التطـور ِّفاحليتـان واـلـدالفني اجلنينيـة تكــون بـراعم أرجــل خلفيـة، نتـوآت نســيج، والـيت يف الـثـدييات ر َ ُ
ورة ُتظهــر الصــ. ُلكــن يف الثــدييات البحريــة يعــاد امتصــاص الــرباعم بعــد أن تتكــون بقليــل. تصــري األرجــل اخللفيــة

 . هذا االرتداد يف التنمي اجلنيين للدولفني املنقط)يف ملحق الصور(١٨
 

ً الـيت تفتقـد األسـنان لكـن أسـالفها كانـت حيتـا ذوي أسـنان، Balen whales   إن احليتان صفائحية األسنان 
 .ًتنمي أسنا جنينية ختتفي قبل امليالد

 
) بعــد الشــهر الثالــث(املتشــكل ور هــي اجلـنـني البشــري  مــن أدـلـة علــم األجـنـة علــى التطــاملفضــلةأحــد حججــي    

لـفـراءاملكســ ـلـيس _علــى خــالف الرئيســيات األخــرى_ألنـنـا " ـقـرود جــرداء"حنــن معروفــون عـلـى حنــو شــهري كـــ . و 
فحـوايل الشـهر السـادس بعـد احلمـل، . نفعـل_ كأجنـة_لكن يف احلقيقة لفرتة قصـرية. لدينا غطاء مسيك من الشعر

لكامل يتسـاقط الزغـب عـادة قبـل شـهر . Lanugo بكسوة رقيقة زغبـاء مـن الشـعر تـدعى الزغـب نصري مغطني 
َمن الوالدة تقريبا، عندما يستبدل بشعر موزع على حنو أكثر  ُ َتناثرا والـذي نولـد بـهً رغـم ذلـك، فاألطفـال اخلـدج . (ً

ة المـتالك جنـني بشـري اآلن حيـث أن لـيس هنـاك حاجـ). ًأحيا يولدون بزغب، والذي يتناقص خالل فرتة وجيزة
َّميكـن أن يفسـر الزغـب فقـط كبقـا . ً درجة مئوية دفئا٣٧لكسوة شعر مؤقتة، فمع ذلك إن احلرارة يف الرحم هي  ُ
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ًفــإن األجنــة القرديــة املتشــكلة أيضــا تنمــي كســوة شــعر يف نفــس مرحلــة التنمــي تقريبــا: ســلفيتنا الرئيســية إال أن . ً
ًلـديها أيضــا زغــب، _كالبشــر_وأجـنـة احليتـان املتشــكلة. الكسـوة الناضــجةشـعرهم ال يتســاقط، بـل يســتمر ليصــري 

 .بقية من أسالفهم عندما عاشوا على األرض
 
خذ إىل جمال التخمني، لكنه أكثر جاذبيـة مـن     ) رد الفعـل اإلمسـاكي(إنـه . ن حنذفـهأاملثال األخري من البشر 

ُسـيظهر الرضـيع رد فعـل انعكاسـي بعمـل . فت راحيت يديهإن دخلت على رضيع، والط. ًن حديثالألطفال املولودي
ًيف احلقيقـة فـإن اإلمسـاك أكثـر إحكامـا عـن قـدرة رضـيع، فـال ميكنـه اسـتعمال يديـه، ليتعلـق . قبضة حـول إصـبعك

ك أن حتـــاول عمـــل جتربـــة كهـــذه يف املنـــزل: حتـــذير. (عـــدة دقـــائق مـــن عصـــا مكنســـة رمبـــا يكـــون رد الفعـــل !). إ
ســليا متاـمـا_ـفـي بـعـد عـدة أشــهر ـمـن اـملـيالداـلـذي خيت_اإلمسـاكي ًسـلوكا  ً  ـلـديهم نـفـس رد ـفـالقرود والقـرود العلـيـا. ً

م بينما حيملنهم هنا وهناك الفعل، لكنه يستمر ًخالل فرتة احلداثة، ممكنا الصغار من التشبث بفرو أمها ِّ. 
 

ً   إنـه ملـن احملــزن أنـه بينمــا يقـدم عـلـم األجنـة كـنـزا ذهبيـا ـمـن األدلـة ع ًـلـى التطـور، غالـبـا مـا ختـفـق الكتـب الدراســية ً
يعرفـون كـل شـيء عـن الزغـب عـدا _علـى سـبيل املثـال_لقـد قابلـت أطبـاء والدة. لعلم األجنة يف اإلشـارة إىل هـذا

 .سبب ظهوره يف املقام األول
 

ت ميكـن تفسـريه لتطـور فقـطً   كالسمات الغرائبية للتطور اجلنيين، هنـاك أيضـا مسـات غرائبيـة لبنيـوات احليـوا . ا 
 )التصميم الرديء(هذه هي حاالت 

 

 التصميم الرديء
 

 ، يلعـب املمثـل الكوميـدي Man of the year" رجـل السـنة"   يف الفلـم السـينمائي املعـرض للنسـيان عـادة 
Robin Williams مج حوارات تلفزيوين، والذي خالل سلسلة مـن األحـداث العجيبـة يصـبح  دور مضيف بر

َخـــالل نقـــاش قـبــل الرتشـــيح، تســـأل شخصـــية . ت املتحـــدةرـئــيس اـلــوال ْ ُ ــامز بصـــدد التصـــميم الـــذكيٍ . روبـــن ولـي
ِّيقول النـاس التصـميم الـذكي، ينبغـي أن نـدرس التصـميم الـذكي: "فيجيب انظـروا إىل جسـد اإلنسـان، هـل ذلـك . ُ
 !"نطقة استجمامَديك آلة معاجلة نفاية متموضعة جبوار مذكي؟ ل
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ـا إشـارة جيـدة، ـا، ـفـإن فكـرة التصـميم الكاـمـل    إ ً ـفـرغم أن الكائنـات املتعضـية تبـدو مصــممة جيـدا لـتالئم بيئا
فـالكيوي لدـيـه جناحـان عـدميا الفائـدة، واحلـوت لديـه حـوض أثـري، وزاـئـدتنا . ٍكـل نـوع معيـب يف عـدة نـواح. وهـم

 .هي عضو شنيع
 

ٍ تصميم مصممهو مفهوم أن الكائنات لو كانت من) التصميم السيء(   ما أعنيه بـ ِِّ َ الـذي اسـتعمل قوالـب البنـاء _ُ
التصـميم الكامـل كـان . ملا كانت لديهم مثل هذه العيـوب_احليوي من األعصاب والعضالت والعظم وما إىل ذلك

 هــو عالـمـة التطــور، يف احلقيـقـة هــو ـمـا تتوقعــه إن التصــميم املعـيـب. ًســيكون حـقـا عالـمـة علــى مصــمم ـمـاهر وذكــي
ٍ تعلمنـا أن التطـور ال يبـدأ مـن رسـم تصـميملقد. لضبط من التطور تتطـور األجـزاء اجلديـدة مـن القدميـة، وحيتـاج . ِ

ًاألجزاء اليت قـد نشـأت مـن قبـل فعليـا◌إىل العمل على  ت. ً بعـض السـمات : بسـبب هـذا، ينبغـي أن نتوقـع تسـو
تعمـل علـى اإلطـالق، ال _كجنـاحي الكيـوي_ًلى حنو جيـد متامـا، لكـن لـيس كمـا ينبغـي هلـا، أو مسـاتاليت تعمل ع

 .لكنها بقا تطورية
 

يت شـــعبيته )مســـك موســـى،كمثال( املفلطـــح Flounder   مـثــال جـيــد للتصـــميم الســـيء هـــو مســـك اـلـــ  ، اـلــذي 
هـنـاك حقيقــة حــوايل مخســمئة ـنـوع مــن الســمك . ًكســمك مــأكول جزئـيـا ـمـن تســطحه، مــا جيعـلـه ســهل ـنـزع العظــم

ئهماهللـبـوت، ومســك اـلـرتس، ومســك موســى: املفلطــح . Pleuronectiformesكلهــم يوضــعون يف رتبــة . ، وأقــر
توـلـد األمســاك املفلطحــة كأمســاك . ، وصــف هــو األساســي لتصــميمهم البــائسً)الســاحبات جانبيــا(وهــي كلمــة تعــين 

، حيـدث لكـن بعـد ذلـك بشـهر. ًتبدو عادية تسبح رأسيا، مع عني متوضعة على كال جانيب اجلسـد فطـريي الشـكل
اجر علـى اجلمجمـة وتنضـم إىل العـني األخـرى علـى . إحدى العينني يف التحرك إىل األعلىتبدأ : شيء غريب ا  إ

ًتغري اجلمجمة شكلها أيضا لتعزيز هـذه احلركـة، وهنـاك . ًو اليسار، تبعا للنوعأجانب واحد من اجلسد، إما اليمني  ِّ
د عــدمي العــني، نتيجــة هلــذا كــال العينــني يف تنــاغم، متيــل الســمكة علــى جانبهــا اجلديــ. تغــريات يف الزعــانف واللــون

ألعلى ا تصري ساكنة قاع البحر مسـطحة مموهـة تفـرتس األمسـاك األخـرى. تصريان  عنـدما حتتـاج إىل السـباحة، . إ
ت الالمتماثلــة اجلــانبني يف العــامل. تقــوم بــذلك علــى جانبهــا خــذ عينــة املــرة . الســمك املفلطــح هــو أشــهر الفقــار

 . إىل سوق السمكالقادمة عندما تذهب
 

لكنت أنتجت مسكة تشبه املزجلـة، مسـطحة .    إن أردت أن تصمم مسكة مفلطحة، ملا كنت فعلتها بتلك الطريقة
لـنــوم عـلــى أحـــد جانبيـهــا، حمركـــة عينهـــا،  ـمــن اـملــيالد وتـنــام عـلــى بطنـهــا، ـلــيس واحـــدة حتـتــاج إىل إجنـــاز التســـطح 

َلـقــد صــممت األمســاك املفلطحـــ. ومشــوهة مججمتهــا ِّ يت مــن ـمــرياثهم لكــن التصــميم . ة علــى حنـــو رديءُ اـلــرديء 



 ٩٢

جبـالء، لقـد . تطوروا من أمسـاك عاديـة متماثلـة_ككل األمساك_ن الفالوندرإننا نعلم من شجرة عائلتهم أ. وريالتط
ِوجــدوا أنــه مــن املفيــد املـيـل علــى جــوانبهم واالضــطجاع علــى قــاع البحــر، خمبئــني أنفســهم مــن كــل مــن املفرتســني  ٍ

. وسـهلة االجنـراح كـال األمـرين العني السفلى ستصـري عدميـة االسـتعمال: خلق مشكلة_لتأكيد _ هذا. ائسوالفر
انظـر صـور  (.حلل هذا، أخذ االنتخاب الطبيعي السبيل املتعرج لكنه املتاح لنقـل عينهـا، هـذا غـري تشـويه جسـدها

 )ب يف ملحق الصور١٨
 

 احلنجــرة، ًممتــدا مــن املــخ إىل. عطــف للثــدييات احلنجــري املن   إحــدى أســوأ تصــميمات الطبيعــة نــراه يف العصــب
ًفـبـدال مــن . ن يكــونرـيـب أـنـه أطــول بكـثـري ممــا حيـتـاج أالشــيء الغ. يســاعد هــذا العصــب علــى الكــالم واالـبـتالع

، متحلقـا حــول _مسـافة حـوايل قـدم يف البشـر_مسـلك مباشـر مـن املـخ إىل احلنجـرة ًميتـد العصـب سـفال إىل صـدر ً
ن  ط ممـتـدالشــر ن، مث يطــوف عاـئـدا عـلـوا األورطــي ور ً ـمـن شــر حلنجــرة " يرجــع"ً الشــكل التوضــيحي (لالتصــال 

ستثناء أنه يسلك كـل الطريـق الـذي . أنه يصل وطوله ثالثة أقدام). ١٩ ًيف الزراف، يتخذ العصب مسارا مماثال،  ً
ًللرقبة الطويلة سفال مث يعود صـعدا جمـددا ً عنـدما مسعـت .! ً قـدما عـن املسـلك املباشـرمسـافة أطـول خبمسـة عشـر: ً

ًراغبـا يف الرؤيـة بنفسـي، اسـتجمعت شـجاعيت . أول مرة عن هذا العصب الغريب، عانيت مشكلة يف تصـديق هـذا
رة إىل معمــل تشــريح بشــري وفحصــت أول جثــة يف حيــايت ًأراين أســتاذ جــامعي لطيــف العصــب، متتبعــا . لعمــل ز

ًع وصعودا راجعا إىل احلنجرةًمساره بقلم رصاص نزوال إىل اجلذ ً. 
 

ً   هذا السـبيل غـري املباشـر للعصـب احلنجـري املنعطـف لـيس تصـميما رديئـا فحسـب، بـل إنـه تكيـف رديء ألن . ً
ًأن يتضرر بضـربة علـى الصـدر، جـاعال الـتكلم أو _كمثال_فيمكن له. الطول اإلضايف جيعله أكثر عرضة لالجنراح

ِمنطــق عنــدما نفهــم كيــف نشــأ العصــب احلنجــري املعــاودلكــن املســلك يصــري ـلـه . ًالبلــع صــعبا كــان يف أســالفنا . ُ
ن األورطي نفسه يف الثدييات_شبيهي األمساك ينحدر من تلك األقـواس اخليشـومية يف األجنـة املبكـرة _مثل الشر

ت، ميـتــد العصـــب ـمــن األعلــى إىل األســـفل جنـبــا إىل جـنــب ـمــع الوعـــاء اـلــدموي لســـمك لكـــل الفـقــار  ًالشــبيهة 
القوسي اخليشومي السادس، إنه قوس ألطول األعصاب اجلمجميـة وهـو العصـب املـبهم الـذي يطـوف علـى طـول 

ًويف األمساك الناضـجة، يظـل العصـب يف ذلـك الوضـع، واصـال املـخ إىل اخلياشـيم ويسـاعدها علـى . الظهر إىل املخ
 . ضخ املياه

 

، اختفـــى الوعـــاء الـــدموي مـــن القـــوس اخلـــامس،  وحتركـــت األوعيـــة الدمويـــة مـــن األقـــواس الرابـــع    أثنـــاء تطـــور
ن األورطـي وشـر يصـل األورطـي  ًوالسـادس إىل األسـفل إىل اجلـذع املسـتقبلي، لكـي يسـتطيعوا أن يصـريوا الشـر

ن الرئوي لبنيـوات _الذي ما زال خلف القوس اخلـامس_لكن العصب احلنجري. لشر ًحيتـاج إىل البقـاء متصـال 
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ن األورطي املستقبلي تطور إىل الـوراء اجتـاه . ري احلنجرة، البنيوات اليت ظلت قرب املخاجلنينية اليت تص ألن الشر
لكان اكثر فعالية للعصـب احلنجـري ان . ًالقلب، أجرب العصب البصري على التطور إىل الوراء جنبا إىل جنب معه

ة، لكـن االنتخـاب الطبيعـي مل ميكنـه ًينعطـف حـول األورطـي، متوقفـا مث يعيـد تشـكيل نفسـه يف مسـلك أكثـر مباشـر
ــاراة التطــور اخللـفـي لألورطــي، احـتـاج . حتقـيـق ذـلـك، ألن فصــل وإعــادة وصــل عصــب هــي خطــوة تقـلـل الكـفـاءة

ًالعصـب احلنجـري أن يصـري طـويال ومنعطفـا َّوذلـك السـبيل التطـوري يلخـص أثنـاء التنمـي اجلنيـين، فعنـدما نكــون . ً ُ
َيف النهاية، نرتك بتصميم رديء. وعية الدمويةلألعصاب واألأجنة نبدأ بنمط سلفي شبه مسكي  ُ. 

 

 
 

املســلك امللـتـف للعصــب احلنجــري املنعطــف األيســر يف البشــر هــو دليــل علــى تطــورهم مــن ســلف شــبيه : ١٩الشــكل التوضــيحي 
لقـوس السـادس األ. لسمك ًيف األمسـاك فـإن القـوس اخليشـومي السـادس الـذي يصـري الحقـا خيشـوما، يغـذى  ميتـد القـوس . ورطـيً

ِّتظــل هــذه البنيــوات جزئيــا يف اجلهــاز اخليشــومي يف األمســاك الناضــجة، معصــبة .الرابــع للعصــب املــبهم اجلمجمــي وراء هــذا القــوس َ ُ ً
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ـدم مــن اخلياشــيم ـة اـل ـدييات، تطــور جــزء مــن القــوس اخليشــومي إىل احلنجــرة. اخلياشــيم وجالـب ـه يف الـث ظلــت احلنجــرة وعصــبها . إال أـن
ًثناء هذه العملية، لكن القوس السـادس األورطـي علـى جانـب اجلسـد األيسـر حتـرك سـفال إىل الصـدر ليصـري بقيـة الوظيفيـة متصلني أ

ـة يف . ligamentum arteriosumـيـدعى  ـا متصــال إىل البنـي قـي ًألن العصــب احلنجــري ظــل خلــف هــذا القــوس لكــن ال زال  ً
ًالرقبة، فقد ُأجرب على تطوير مسلك يطـوف سـفال إىل مث يطـوف . ً الصـدر، متحلقـا حـول األورطـي وبقـا العصـب السـادس األورطـيِ

ًراجعا صعدا إىل احلنجرة َال يعكس هذا السبيل غري املباشر تصميما ذكيا، لكن ميكن أن يفهم فقـط كنتـاج تطـور مـن أسـالف كـان . ً ُ ً ً
 .ًهلا أجساد خمتلفة جدا

 
هـزة بلهوجـةالتساق مع التطور، فإن أجهزة التكاثر البشر    لسمات ا لقـد تعلمنـا مـن قبـل أن . ًي أيضا مليئة 

ًختلـق نقاطـا ضـعيفة يف التجويـف البطـين ميكـن أن تسـبب _نتيجة لتطورها من غدد تناسـلية مسكيـة_اخلصى الذكرية
ًاـلـذكور أكـثـر تضــررا بعــد بســب التصــميم اـلـرديء لإلحلـيـل، اـلـذي يصــادف أـنـه ميـتـد خــالل غــدة . حــاالت الفـتـق

ًستا متاما اليت تنتج بعضا من سائلنا املنويالربوت لوعـة كإعادة لصياغة كالم روبن وليامز، إنـه أنبـوب قـاذورات. ً  
م، ممــا . جيــري مباشــرة خــالل منطـقـة اســتجمام ًيتـعـرض جــزء كـبـري مــن اـلـذكور لتضــخم الربوتســتا مـتـأخرا يف حـيـوا

ًيضغط على اإلحليل وجيعل التبول عسريا ومؤملا تمل أن هـذه مل تكـن مشـكلة خـالل معظـم تطـور البشـر، من احمل. (ً
ـيـار خــالل عضــو عرضــة لمل يكــن مصــمم ذكــي ). حــني عــاش القلـيـل مــن البشــر حــىت الثالـثـني يضــع قـنـاة قابـلـة لال

ـــذه الطريقـــة ألن غـــدة الربوتســـتا الثديـيــة تطـــورت مـــن أنســـجة يف جـــدران . للعـــدوى والـتــورم لقـــد حـــدث هـــذا 
   .اإلحليل

 
قبـل الطـب _احلوض، وهي عمليـة مؤملـة وغـري كفـأة كانـت فهن يلدن من خالل. للنساء ما هو أفضل    ال حيدث

ًاملشــكلة هــي أننــا حــني طــور دماغــا كبــرية، .  الرضــعًتقتــل عــددا ميكــن تقــديره مــن األمهــات واألطفــال_احلــديث
لنســبة إىل فتحــة احلــوض، واـلـيت احتاجــت إىل أن تظــل  ِّضــيقة ـلـتمكن مــن مشــي صــارت رأس اجلـنـني أكــرب بكـثـري 

ت الـوالدة البشـرية وأملهـا الشـنيع. كـفء) على رجلـني(منتصب  َإن صـممت أنثـى . أدت هـذه التسـوية إىل صـعو
. ًالطفـل ـمـن خـالل أدىن الـبطن ـبـدال مـن احلــوضبشـرية، أمل تكـن لتعـيـد توجيـه جهـاز التكــاثر األنثـوي حبـيـث خيـرج 

 قــد تطــوروا مــن كائنــات وضــعت البــيض مث وضــعت مواليــد لكــن البشــر! ختـيـل كــم كانــت ســتكون الــوالدة أســهل
 . إننا مقيدون بتارخينا التطوري. من خالل احلوض_ًبطريقة أقل أملا منا_حية
 
ًوهل كان مصمم ذكي سيخلق الفجـوة الصـغرية بـني املبـيض البشـري وقنـاة فـالوب، نتيجـة لـذلك جيـب أن تعـرب    

ًخــالل القنــاة واالنغــراس يف الــرحم؟ أحيــا ال تقــوم بييضــة ملقحــة قبــل أن ميكنهــا االنتقــال البيضــة هــذه الفجــوة 
ً، وهـــو دومـــا تقريـبــا ممـيــت للطـفــل و)احلمـــل البطـــين(هـــذا يســـبب . لقـفــزة بنجـــاح وتنـغــرس يف اـلــبطن ــتم _ً إذا مل ـي
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ـمـن اـلـرحم   طرحــوا الـبـيضاـلـذينهــذه الثـغـرة هــي بقـيـة مــن أســالفنا الســمك والزواحــف، . ـلـألم_الـتـدخل اجلراحــي
ا تطورت الحقا، كإضافة يف الثدييات. رة إىل خارج إجسادهممباش  )٢٠(. ًقناة فالوب هي رابط معيب، أل

 
ن التصميم الرديء ليس برها على التطـور   جييب ًذلـك أن مصـمما ذكيـا فائقـا للطبيعـة ميكـن . ً بعض اخللقيني  ً ً

الصـندوق األسـود (يف كتابـه  Michael Beheيـدعي نصـري التصـميم الـذكي  .أنه قد خلق مع ذلك مسات معيبة
ٍتصــميم رمبــا وضــعت هنــاك مــن قـبـل مصــمم لســبب، ألســباب فنيــة،  الســمات الــيت تدهشــنا كغريـبـة يف"): ـلـدارون ِّ َِ َ ِ ُ

ورمبــا ال عملـيـة غــري غــري ممكــن اكتشــافها، أو ألســباب غــري ممكــن ختمينـهـا، _ـمـع ذـلـك_للتـنـوع، للتـبـاهي، ألغــراض
ٍأجـل، قـد يكـون ملصـمم أفكـار ال ميكـن سـرب أغوارهـا. جـة احل لكن هـذا يفتقـد."تكون كذلك لكـن التصـميمات . ِّ

إن كـان ملصـمم أفكـار قابلـة . الرديئة املعينة اليت نراها هلا منطـق فقـط لـو كانـت تطـورت مـن صـفات أسـالف أقـدم
لتأكيد هو خداع علماء األحياء بعمل كائنـات تبـدو  كمـا لـو كانـت لإلدراك عند خلق األنواع، فالبد أن إحداها 

 .تطورت
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يف التاريخ الطبيعي، على منت السفينة بيجل التابعة خلدمة جاللـة امللكـة،             كمتخصص  عندما كنت أعمل    "   

اجلنوبيـة، واملتعلقـة بالعالقـات    ذُِهلت بشدة مع بعض احلقائق املتعلقة بتوزيع الكائنات اليت تستوطن أمركا      
ى يف الفصول األخـرية     كما سنر _وهذه احلقائق   . اجليولوجية اخلاصة بالقاطنني يف احلاضر واملاضي هلذه القارة       

كما قد أطلق عليه    " سر األسرار "بدت وكأا تلقي بعض الضوء على نشأة األنواع احلية، وهو           _من هذا الد  
  ."أحد أعظم فالسفتنا

  
  تشارلز دارون، عن أصل األنواع

  
ا هي جزيـرة   أحداه.    بعض أكثر األماكن عزلة على األرض هي اجلزر الربكانية املعزولة للمحيطات اجلنوبية           

حيث قضى نابليون بعيداً آخر مخس سنوات من        . القديسة هيلينة، مبنتصف الطريق بني إفريقيا وأمركا اجلنوبية       
 Juanإال أن اجلزر األكثر شهرة لعزلتـها هـو أرخبيـل    . حياته يف األسر الربيطاين، منفياً من موطنه فرنسا

Fernandez        وايل أربعون ميالً مربعاً وتقع على بعد أربعمئة        ، أربع بقع صغار من األرض جمموع مساحتهم ح
 Robinson كـروز  سنروبن_ Alexander Selkirkألن على واحدة من هؤالء عاش . ميل غريب شيلي

Crusoeمدة سجنه االنفرادي كمنبوذ_واقعي ال.  
  

ر إىل إسكتلندياً حاد املزاج، الـذي صـا   Selkirkم، وكان ١٦٧٦يف عام  Alexander Selcraig   وِلد 
، سفينة مسلحة بريطانية فوضت لـسرقة الـسفن   Cinque Ports كرئيس للمالحني للـ ١٧٠٣البحر يف 

  .اإلسبانية والربجتالية
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 يوضـع علـى      أن Selkirk قِلقاً من طيش قبطانه ذي الواحد وعشرين عاماً واحلالة الرديئة للسفينة، أمر              
 Mas a ألجل الطعام واملاء عند جزيـرة  Cinque Portsالشاطئ، آمالً ان ينقَذ يف حينه، عندما توقفت 

Tierra  يف جمموعةJuan Fernandez . أُكِره القبطان، وصارSelkirk   ،باالختيار ملقى علـى اجلزيـرة 
الكتـاب  آخذاً إىل الشاطئ الثياب فقط، وفراشاً، وبعض األدوات، وبندقية ذات صوانة، وتبـغ، وغاليـة، و   

  . وات ونصف من العزلةت أربع سنهكذا بدأ. املقدس
  

كانت الثدييات الوحيـدة هـي   Selkirk غري مأهول، وباإلضافة إىل  Juan Fernandez   كان أرخبيل 
من الوحدة والكآبة، تكيـف  لكن بعد فترة أولية . املاعز والفئران والقطط، كلهم قد جلبوا من ِقبل حبارة أقدم   

فه، عامالً نـاراً حبـك عـصي         واخلضراوات اليت زرعها أسال    اكهمع ظروفه، صائداًَ املاعز واحملار، آكالً الفو      
  .ببعضها، مصمماً ثياباً من جلد املاعز، وراداً الفئران بتربية هررة ملشاركته مسكنه

  
من ِقبـل   _على حنو غريب كفاية   _ من ِقبل سفينة بريطانية، مدارة     ١٧٠٩آخر األمر يف عام      Selkirk   أًنِقذ  

كان الطاقم مروعاً بالرجل الوحشي يف جلد املاعز، الذي كان وحيـداً  . القدمية Cinque Portsربان سفينة 
بعد املساعدة على إعادة تزويد السفينة بالفواكـه        . لفترة طويلة لدرجة أن إجنليزيته كانت تفهم بشق األنفاس        

شعبية عـن  ج رواية حيث انضم إىل كاتب إلنتا. ودته إىل إجنلترا  وقطع الطريق ع   Selkirkوحلم املاعز، ركب    
 )٢١() روبنسن كروز (Daniel Defoe، اليت يقال أا أهلمت رواية )الرجل اإلجنليزي(مغامراته، وهي رواية 

م، ومـات  ١٧٢٠وعاد إىل البحر يف عام .  مل يقدر أن يتكيف على احلياة املستقرة على الرب     Selkirkإال أن   . 
  .باحلمى بعد سنة بعيداً عن الساحل اإلفريقي

  
قـصة  : لكن املصادفة هي أيضاً درس قصة أعظـم       . Selkirk   مصادفات الوقت والشخصية صنعت قصة      

 مل Selkirkإذ رغـم أن  .  واجلزر األخرى املشاة هلا Fernandez Juanالقاطنني غري البشريني ألرخبيل 
أهولـة  كانـت م ) Alejandro Selkrikتدعى اليوم جزيـرة   (Mas a Tierraيعرف هذا، فإن جزيرة 

وجدت طريقها إىل اجلزيرة باملصادفات     _كروبنسن كروز _نباتات وطيور وحشرات  . مبتحدري مطروحني أقدم  
  .جبهٍل، كان يعيش يف معمل تغري تطوري. Selkirkمنذ آالف السنوات قبل 

  
 هم متحف حي للنباتات واحليوانـات النـادرة    Fernandez Juan   اليوم، فإن اجلزر األربعة ألرخبيل 

من بينهم مخسة أنواع مـن  . لغريبة، مع العديد من األنواع املتوطنة، اليت ال توجد يف أي مكان آخر يف العامل           وا
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يتضمنون طناناً ضخماً ذا طول مخس بوصات بين حممر، طائر تـاج النـار املـثري واملعـرض خلطـر        (الطيور  
، وفقمة مكسوة   )ة زهرة تباع الشمس   يتضمنون أفراداً غريبني من أسر    ( نوعاً من النباتات     ١٢٦، و )االنقراض

ال منطقة مشاة للمقارنة يف أي مكان بالعامل ا هـذه الكثـرة مـن األنـواع            . بالفرو، وحفنة من احلشرات   
إا ال تؤوي نوعاً حملياً واحـداً مـن         : إال أن اجلزر جديرة باملالحظة بنفس الدرجة ألجل ما تفتقده         . املتوطنة

 هـذا الـنمط مـن       .ييات، اموعات اليت هي شائعة على القارات يف كل العامل         الربمائيات والزواحف والثد  
أشكال احلياة املتوطنة الغريبة واملزهرة، مع غياب الكثري من اموعات الرئيسية على حنو مدهش، يتكرر مراراً                

  .يعطي هذا النمط دليالً مدهشاً على التطور_كما سنرى_و. وتكراراً على اجلزر احمليطية
  
من خالل رحالته شاباً على سـفينة البيجـل ومث       .   لقد كان دارون هو أول من نظر بإمعان إىل هذه األمناط           

مراسالته الغزيرة مع العلماء ومتخصصي التاريخ الطبيعي، أدرك أن نظرية التطور ضرورية ليس فقط لـشرح                
 طرحت هذه التوزعات الكثري     . على الكرة األرضية   أصول وضروب النباتات واحليوانات بل كذلك توزعام      

فلماذا للجزر احمليطية مثل تلك احلياة النباتية واحليوانات احمللية الغريبة وغري املتوازنة، مقارنة مـع            . من األسئلة 
 كل ثدييات أستراليا احمللية ِجرابية، بينما تسود الثدييات املشيمية باقي العـامل؟ ولـو               اموعات القارية؟ ملاذا  

كصحروات إفريقيا  _ قد خِلقَت، فلماذا يزود اخلالق مبناطق متباعدة هلا مناخ وتضاريس متشاة           كانت األنواع 
  ذوات أنواع متشاة ظاهرياً يف الشكل، إال أا تظهر اختالفات أكثر جذرية أخرى؟_واألمريكتني

  
و أمر اعتربه هامـاً     وه.    متفكرين يف هذه األسئلة، وضع آخرون أقدمون قبل دارون أساس فرضيته الفكرية           

يعتبر هذان الفصالن عادةً الوثيقة املؤسسة ـال        ). أصل األنواع (للغاية لدرجة أنه يشغل فصلني كاملني من        
وتفسريمها التطوري جلغرافيا احلياة قـووم بـشكل        . دراسة توزع األنواع على األرض    : علم اجلغرافيا احليوية  

الدليل اجلغرايف احليـوي اليـوم   . ل ودِعم جبيش من الدراسات الالحقةواسع عندما اقتِرح أول مرة، وقد صقِ     
يزعم اخللقيـون ببـساطة أن   . قوي للغاية لدرجة أين مل أر قط كتاباً خلقياً أو مقاالً أو حماضرة حاولت دحضه              

  .األدلة ال توجد
  

قد " الالهوتيني الطبيعيني "دم  فإن أق .    على حنو ساخر، فإن جذور علم اجلغرافيا احليوية توجد بعمق يف الدين           
. حاولوا تشويف كيفية إمكان التوفيق بني توزع الكائنات مع رواية سفينة نوح يف سفر التكوين من التـوراة                 

لقد تصِورت كل احليوانات احلية كأنسال األزواج اليت أخذها نوح على منت السفينة، األزواج اليت هـاجرت               
). حسب التقاليد الدينية قرب جبل أرارات يف تركيـا (السفينة بعد الطوفان  احلالية من مكان رسو     إىل أماكنها 
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جنارو وديدان األرض الضخمة طريقهما عـرب احملـيط إىل          افكيف اختذ الك  : لكن هذا التفسري به مشكلة جلية     
مـاء  موطنهم املعاصر يف أستراليا؟ وأمل يكن زوج األسود سيصنعان سريعاً من الظباء وجبة؟ وعندما استمر عل               

التاريخ الطبيعي يف اكتشاف أنواع جديدة من النباتات واحليوانات أدرك حىت املؤمن األكثر ثباتاً أن ال فُلـك                  
  .بأية حال ميكنه محلهم كلهم، ناهيك عن طعامهم ومائهم لرحلة ستة أسابيع

التاسـع  يف منتصف القرن    . عن عمليات خلق متعددة انتشرت على سطح األرض       :  أخرى    لذا قامت نظرية  
لـيس فقـط   ": أن_ Harvardحينئذ جبامعـة  _Louis Agassizالسويدي الشهري عشر، أكد عامل احليوان 

لكن العديد من    . ."األنواع غري متغرية وثابتة، بل وكذلك توزعام، حيث كلٌ بقي عند أو قرب موقع خلقه              
 الداحضة الدعاء    عدد املتحجرات  جعلت هذه الفكرة غري ممكن الدفاع عنها، خاصة ازدياد        التقدمات العلمية   

صديق دارون وناصـحه  _Charles Lyellوبدأ علماء طبقات األرض كـ ". غري متغرية وثابتة"أن األنواع 
يف رحلة سفينة البيجل،    . يف إجياد األدلة على أن األرض ليست فقط قدمية جداً، بل ويف تغري متواصل             _املخلص

عالياً يف جبال األنديز، مربهنة أن ما هو اليوم جبل كان قـدمياً  اكتشف دارون نفسه متحجرات أصداف حبرية   
. فاألراضي ميكن أن ترتفع أو تغرق، والقارات اليت نراها اليوم رمبا كانت أكرب أو أصغر يف املاضي                . حتت املاء 

للـيت يف جنـويب      للغاية   ة النباتية جلنويب أفريقيا مماثلة    ذا احليا ملا. وكان هناك تلك األسئلة عن توزعات األنواع      
. أمركا اجلنوبية؟ اقترح بعض علماء األحياء أن كل القارات كانت قدمياً متصلة عن طريق جسور برية ضخمة                

 ، لكن مل يوجد دليل")بنفس سهولة طبخ طاٍه لفطائر حمالة"أن هذه اجلسور تصورت Lyell تذمر دارون لـ (
  .على أا قد وِجدت قط

  
فادعى أن توزعات األنواع تفسر ليس باخللق، بل        . بات، اقترح دارون فرضيته اخلاصة       للتعامل مع هذه العق   

إن كان للنباتات واحليوانات طرق للتشتت على مسافات كبرية وميكن هلم التطور إىل أنواع جديدة                . بالتطور
ميكنـه أن  _ اجلليديباإلضافة إىل بعض التغريات القدمية يف األرض،كعصور االمتداد_بعد تشتتهم، فمن مث هذا  

  .يفسر الكثري من مسات اجلغرافيا احليوية اليت حريت أسالفه
  

صحيح أن الكثري من احلقائق بـصدد اجلغرافيـا         .    لقد اتضح أن دارون صائب، لكن ليس على حنو كامل         
 غـري   لكن ليس كل احلقائق، فالطيور    . احليوية يكون له منطق لو افترض املرء التشتت والتطور وتغري األرض          

إن كان هلـم    . الطائرة الكبرية كالنعام والرية وواإلميو تظهر على الترتيب يف إفريقيا وأمركا اجلنوبية وأستراليا            
كلهم سلف مشترك غري طائر، فكيف ميكن بأية حال أن يتشتتوا ذا االتساع؟ وملاذا يتشارك شرقي الـصني                  
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نباتات كأشجار التوليب والكرنب املننت املستنقعي،      _ومها منطقتان متباعدتان باتساع   _وشرقي أمركا الشمالية  
  اليت ال تظهر يف األراضي الفاصلة؟

  
اجلرف : ، بفضل تقدمني مل يكن ميكنه ختيلهما         حنن اليوم نعرف الكثري من اإلجابات على ما فات دارون قدمياً          

 الزمن، إال أنـه مل يكـن   لقد أدرك دارون أن األرض قد تغريت عرب   . القاري، وعلم التصنيف اجلزيئي احليوي    
منذ ستينيات القرن العشرين، علم العلمـاء أن اجلغرافيـا          . لديه فكرة عن كيفية حدوث أغلب التغري حقيقةً       

املاضية للعامل كانت خمتلفة جداً عن اليت للحاضر، كقارٍة أم كبرية تزحزحت، كانت متحدة فيها كل القارات،                 
  )٢٢(. مث انفصلت إىل أجزاء

  
راكمنا املعلومات من تسلسالت احلمض النووي والربوتني اليت ختربنا لـيس           منذ حوايل أربعني عاماً،        وبدًء  

تتنبـأ النظريـة    . فقط العالقة بني األنواع، بل وكذلك األوقات التقريبية عندما اختلفا من أسالف مـشتركة             
تركة، تتغري تسلـسالت أمحاضـها      بفكرة أن عندما تنفصل أنواع عن أسالفها املش       _واملعطيات تؤيد _التطورية

مقومة مع األسـالف    ) الساعة اجلزيئية (ميكننا استعمال هذه    . النووية يف منط خط مستقيم تقريباً خالل الزمن       
  .املتحجرة لألنواع احلية لتقدير أزمنة االنفصاالت لألنواع اليت هلا سجالت أحفورية متواضعة

  
 مالءمة العالقات التطورية بني األنواع مـع التحركـات املعروفـة               مستعملني هذه الساعة اجلزيئية، ميكننا    

هذا خيربنـا مـا إذا    . للقارات، إضافة إىل حتركات األار اجلليدية وتشكل جسور برية حقيقية مثل برزخ بنما            
هذه االبتكارات اجلديدة قد حولت علـم       . كانت نشوآت األنواع متفقة مع نشأة القارات واملواطن اجلديدة        

مستعملني أدوات متنوعة وحقائق تبدو ظاهرياً غري مترابطة، يستطيع         : رافيا احليوية إىل قصة كشفية عظيمة     اجلغ
أن التـشاات بـني   _كمثـال _فنحن نعلم اليوم. علماء األحياء أن يستنتجوا ملاذا حتيا احليوانات حيث تفعل      

تـدعى  _ قـدمياً قـارة أمـاً        نباتات أفريقيا وأمركا اجلنوبيـة لـيس مفاجئـاً، ألن أسـالفها اسـتوطنت             
Gondwana_     هي اآلن أفريقيا وأمركا اجلنوبية واهلند ومدغشقر والقطب اجلنويب       (انفصلت إىل قطع عديدة (

  . مليون سنة١٧٠منذ حوايل 
  

لـو مل تتطـور     . د حلقيقة التطـور   ي   إن كل مقدار ضئيل من العمل الكشفي اجلغرايف حيوي يكتشف أنه تأي           
سننظر أوالً إىل األنـواع الـيت       . منطق_سواء األحياء أو املتحجرات   _لتوزعهم على األرض  األنواع، ملا كان    

  .ةلدتعيش على القارات، مث اليت تعيش على اجلزر، ألن هذه املناطق املتباعدة تقدم نوعني خمتلفني من األ
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  القارات
  

ني متباعدتني هلما تـشاات يف  إن ذهبت إىل منطقت.    فلنبدأ مع مالحظة واحدة تدهش أي واحد يسافر كثرياً 
أي : الكثري من نباتات الصحراء ريانـة    . خذ الصحارى كمثال  . ، جتد أمناطاً خمتلفة من احلياة     املناخ والتضاريس 

تظهر جمموعة تكيفية من السمات اليت تتضمن سوقاً عريضة حلمية لتخزين املياه، وأشواك لـردع امللتـهمني،                 
أنواع خمتلفة من النباتات الريانة     إال أن الصحارى املختلفة هلا      . قليل فقد املياه  وأوراق صغرية أو غري موجودة لت     

ففي أمركا الشمالية وأمركا اجلنوبية، النباتـات املاصـة هـي أعـضاء يف أسـرة                ). أو العصارية او املاصة   (
اتات املاصـة إىل    الصباريات، أما صحراوات آسيا وأستراليا وأفريقيا، فليس هناك صباريات حملية، وتنتمي النب           

ميكنك معرفة االختالف بني نوعي النباتات املاصة بزهورهـا         . euphorbsأسرة خمتلفة متاماً، هي القربيونيات      
إآل أنه رغم هذه االختالفـات      .  أما يف القربيونيات فلبنية ومرة     ونسغها، واليت هي صافية ورطبة يف الصباريات      

إن لدي كال النوعني ينمـوان علـى عتبـة          . ونيات متشاة جداً  األساسية، ميكن أن تبدو الصباريات والقربي     
  .النافذة، والزائرون ال ميكنهم متييزهم دون قراءة بطاقام

  
   ملاذا سيضع خالق نباتات خمتلفة جذرياً، لكن تبدو متشاة، يف مناطق خمتلفة من العامل تبدو متطابقـة بيئيـاً؟    

  لنباتات يف املناطق ذوات نفس نط التربة واملناخ؟كثر منطقية وضع نفس أنواع األن يكون أ
  

رغم أن الصحراوات تبدو متشاة، إال أن املَواطن ختتلف يف نواٍح دقيقة لكنها هامة، وقـد                :    رمبا جتيب بأن  
إال أن هذا التفسري ال يصلح، إذ       . خِلقت الصباريات والقربيونيات لتكون أفضل تالؤماً مع بيئام اخلصوصية        

عاشوا على حنو   _حيث ال يوجدون فيها على حنو طبيعي      _ جِلبت الصباريات إىل صحراوات العامل القدمي      عندما
يف أوائل القرن التاسع عشر، حيـث       فعلى سبيل املثال، جِلب صبار اإلجاص الشائك إىل أستراليا          . جيد جداً 

هذا هو الـصبغ الـذي      (النبات  زرعه املستعمرون الستخالص صبغ أمحر من اخلنفساء القرمزية املتغذية على           
حبلول القرن العشرين، انتشر اإلجاص الـشائك بـسرعة      ). يعطي اللون القرمزي الغامق للسجادات اإليرانية     

شديدة إىل درجة أنه صار وباء خطراً، مدمراً آالف اهلكتارات من األراضي الزراعية ودافعاً إىل برامج إبـادة                  
، والـيت تتغـذى   Cactoblastis  جبلب العثـة ١٩٢٦خر األمر يف عام كُِبح النبات يف آ . عنيفة وغري جمدية  

فمن غري ريـب يـستطيع      . يرقاا على الصباريات، وهو واحد من أوائل وأجنح األمثلة على التحكم احليوي           
  .قربيونياتصبار اإلجاص الشائك االزدهار يف أستراليا، رغم أن النباتات املاصة احمللية هي 
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الـيت توجـد اآلن بـشكل       _نواع خمتلفة تشغل أدواراً متشاة، يتضمن الثدييات اِجلرابية          إن أشهر مثال أل   
تظهـر  . والثدييات املشيمية اليت تسود باقي العـامل    _)أوبوسوم ڤريجينيا هو استثناء مألوف    (رئيسي يف أسترايل    

فكل اِجلرابيـات   (التناسلية  اموعتان املختلفتان اختالفات تشرحيية هامة، أكثرها جدارة بالذكر هو أجهزم           
االنـوالد يف  تقريباً لديها أكياس وتلد صغاراً غري متنمية للغاية، بينما للمشيميات مشامي تمكِّن الـصغري مـن         

فهناك . بعض اِجلرابيات واملشيميات متشاة على حنو مذهل      ى  ومع ذلك، ففي نواٍح أخر    ). مرحلة أكثر تقدماً  
تزلق املك متاماً مثل اخللدان املشيمية، وفئران جرابية تشابه الفئران املشيمية، و          خلدان جرابية حفارة تبدو وتتحر    

 منـل  و الذي يتزلق من شجرة إىل أخرى متاماً مثل سنجاب طائر، وآكلmarsupial sugar gliderاجلرايب 
  )٢٠الشكل التوضيحي . (ن يعملون بالضبط ما يقوم به آكلو النمل الشمال أمركينيوجرابي

  
إن كانت احليوانات خِلقت خلقاً خصوصياً مستقالً، فلماذا سينتج اخلالق على           : دداً جيب أن يتساءل املرء       جم

القارات املختلفة حيوانات خمتلفة على حنو جذري واليت رغم هذا تبدو وتتحرك على حنو متـشابه للغايـة؟ إن     
تراليا، ألن الثدييات املشيمية الوبة قـد       هذا ليس ألن اِجلرابيات أقوى على حنو متأصل من املشيميات يف أس           

هي مبثابة وباء خطري يف أستراليا إىل درجة أا قد حلـت            _كمثال_فاألرانب الوبة . عاشت جيداً للغاية هناك   
للمساعدة علـى متويـل     ). ثديي صغري ذي أذنني طويلتني على حنو رائع        (bilbyحمل جرابيات حملية مثل الـ      

 عيد الفصح، حيـث  bilby عيد الفصح بـ يانة الطبيعة محلة الستبدال أرنب املنادون بص  إبادة األرانب، يدير  
  . البنيةbilbiesكل ربيع متتلئ أرفف األسواق املركزية بالـ 
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 تطـورت يف أسـتراليا،      marsupial آكلو منل ومتزلقون صغار وخلدان جرابية     . التطور التقاريب يف الثدييات   : ٢٠الشكل  
  .يف األمريكتني، إال أن أشكاهلم متشاة على حنو رائع placentalsفآا املشيمية مستقلة عن مكا
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تفسرياً معقوالً لـسبب كـون      _سواء من مذهب تنوع ركاب سفينة نوح أو غري ذلك         _   مل يقدم أي خلق     
هو االستناد إىل   كل ما يستطيعون فعله     . األنواع املختلفة من احليوانات هلا أشكال متشاة يف األماكن املختلفة         

 باالستناد على عملية معروفة جدياً تدعى بـالتطور  لكن التطور يفسر حقاً هذا النمط. األهواء الغامضة للخالق 
مواطن متشاة سـتعاين ضـغوطاً       إن األنواع اليت تعيش يف    . إا بسيطة للغاية يف احلقيقة    . املتالقي أو املتقارب  

وف يطورون تكيفات متشاة، أو متقاربة، صائرين يبدون ويتصرفون على          انتخابية متشاة من بيئام، لذا فس     
إال أن هذه األنواع تظل حمتفظة باختالفات أساسية تعطي معلومات          . حنو متشابه للغاية رغم كوم غري أقارب      

 مثال شهري على التطور املتقارب هو التلون األبيض التمـويهي الـذي يتـشارك فيـه     . (عن سلفيام البعيدة  
لقد استعمر سلف اجلرابيـات     ). حيوانات قطبية متنوعة كالدب القطيب والبومة ثلجية البياض والذئب القطيب         

وكلٌ من املشيميات واجلرابيات تنقسم إىل تشكيلة من األنـواع،  . تراليا، بينما سادت املشيميات باقي العامل     سأ
ضل ألنك حتفـر حتـت األرض، سـيقلص    لو بقيت وتكاثرت أف. وتلك األنواع قد تكيفت مع بيئات متنوعة 

لكنك سـتظل حتـتفظ   . االنتخاب الطبيعي عينيك ويزودك مبخالب حفر كبرية، سواء كنت مشيمياً أم جرابياً   
  .ببعض السمات املميزة ألسالفك

  
لقد استعمر سلف القربيونيات العامل القدمي، وسلف       .    تظهر الصباريات والقربيونيات كذلك صفات متقاربة     

إن كنـت   :  إىل الصحراء طورت تكيفات متشاة     هذه األنواع اليت صادف أن تنتهي     . ريات األمريكتني الصبا
هكـذا صـاغ   . نباتاً يف مناخ جاف، فمن األفضل أن تكون خشناً وعدمي األوراق، ذا ساق غليظة خلزن املياه               

  .االنتخاب الطبيعي القربيونيات والصباريات إىل أشكال متشاة
  

السلفية املشتركة، واالسـتنواع،    : ور التقاريب على ثالثة أجزاء من النظرية التطورية تعمل سوياً            يربهن التط 
إن السلفية املشتركة هي السبب لكون اجلرابيات األسترالية تتشارك بعـض الـصفات             . واالنتخاب الطبيعي 

علـى  (ة صفات خمتلفـة     ، بينما تتشارك الثدييات املشيمي    )على سبيل املثال، لإلناث مهبالن ورحم مضاعف      (
أما االستنواع فهو العملية اليت ا يؤدي كل سلف مشترك إىل           ). سبيل املثال، مشيمة طويلة البقاء وغدد لبنية      

جامعني كـل   . كائن متكيفاً جيداً مع بيئته     واالنتخاب الطبيعي جيعل كل   . نشوء الكثري من املتحدرين املختلفني    
عامل املختلفة ميكن أن يكون ا مواطن متشاة، نتحصل علـى حقيقـة             هذا، مضيفني عليه حقيقة أن مناطق ال      

  .التطور التقاريب، وتفسري بسيط لنمط جغرايف حيوي كبري
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ىل تنبـؤ  وهي تؤديي إ. زء من قصة تطورية أخرىأما بالنسبة لكيفية وصول اجلرابيات إىل أستراليا، فذلك ج     
. ال توجد يف أستراليا بل أمركا الـشمالية       _ايل مثانني مليون سنة   عمرها حو _إن أقدم اجلرابيات    . قابل لالختبار 

عندما نشأت اجلرابيات، انتشرت باجتاه اجلنوب، واصلة إىل ما هو اآلن الرأس املستدق ألمركا اجلنوبية منـذ                 
وفعلت اجلرابيات نفس األمر مع أستراليا بعد حوايل عشرة ماليني سـنة الحقـة،              . حوايل أربعني مليون سنة   

  .ث شرعوا يف التنوع إىل املئيت نوع غريب اليت تعيش هناك اليومحي
  

فعنـد وقـت اجتيـاح    .    لكن كيف استطاعوا عبور القطب اجلنويب؟ اإلجابة هي أنه مل يكن قد وِجد بعـد  
لقد كانـت   . Gondwanaاجلرابيات، كانت أمركا اجلنوبية وأستراليا متصلتني كجزء من جنويب القارة األم            

حة الواسعة من األرض قد بدأت فعلياً يف االنفصال، متفككة لتشكل احمليط األطلـسي، إال أن رأس               هذه املسا 
، اليت كانت بدورها متصلة مبا هو اليـوم  أمركا اجلنوبية كان ال يزال متصالً مبا هو اآلن القارة القطبية اجلنوبية          

  .)١٢الشكل  التوضيحي (أستراليا 
  

هو اليوم قـارة   ت إىل املضي براُ من أمركا اجلنوبية، فالبد ام قد عربوا عرب ما             ومبا أن اجلرابيات قد احتاج    
ينبغي أن يكون هناك جرابيات متحجرة على القارة القطبية تؤرخ مبـا  : لذا نستطيع التنبؤ ذا . القطب اجلنويب 

  . مليون سنة ماضية تقريبا٤٠ً و٣٠بني 
  

ماء إىل القارة القطبية اجلنوبية، باحثني عن متحجرات جرابيـات             كانت هذه الفرضية قوية كفاية لتقود العل      
تعِرف عليها من خالل أسـناا وفكوكهـا   (أكثر من اثين عشر نوعاً من اجلرابيات  : وجدوها_بتأكد كافٍ _و

هـذه املنطقـة   .  بعيداً عن شبه اجلزيرة القطبية اجلنوبيةSeymour Islandاكتشِفت على جزيرة ). املميزة
واملتحجـرات  .  تقع متاماً على الطريق العتيق اخلايل من الثلج بني أمركا اجلنوبية والقارة القطبية اجلنوبية              كانت

م، كـان عـامل     ١٩٨٢بعد اكتشاٍف يف عام     .  مليون سنة  ٤٠ و ٣٥عمرها بني   : هي يف العصر الصحيح متاماً    
ت اعتقـد النـاس أن   لـسنوات وسـنوا  ": مبتهجاً William Zinsmeister متحجرات القطب اجلنويب

إن . هذا يربط بني كل الفرضيات اليت وِضعت عن القارة القطبيـة اجلنوبيـة            . اجلرابيات البد أن تكون هناك    
  ."األشياء اليت وجدناها هي ما كنت ستتوقع أن حنصل عليه

  
ة لكن علـى    اليت تعيش يف مواطن متشا    ) لكن ليست متطابقة  (   ماذا عن احلاالت الكثرية لألنواع املتشاة       

يعـيش يف   _الذي يشاه إىل حد بعيد    _قارات خمتلفة؟ يعيش األيل األمحر يف مشايل أوربا، لكن اإللك أو املوظ           
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:  توجد يف مكانني متباعـدين باتـساع       Pipidaeإن الضفادع املائية عدمية اللسان من أسرة        . أمركا الشمالية 
 علمنا سابقاً عن احلياة النباتية املتماثلة لشرقي آسيا وشرقي        لقد ت . شرقي أمركا اجلنوبية وأفريقيا شبه االستوائية     

هذه املالحظات كانت ستكون حمرية لعلماء التطور إن كانـت القـارات علـى الـدوام يف         . أمركا الشمالية 
 ملا كان هناك سبيل لنبات املنغولية السلفي ليتشتت إىل أالباما، أو لضفادع املياه العذبة لتعرب              . مواضعها احلالية 

بوجـود أرض قدميـة     : لكننا اليوم نعرف متاماً كيف حدث هذا التـشتت        . احمليط بني أفريقيا وأمركا اجلنوبية    
هذا خيتلف عن اجلسور الربية الضخمة اليت ختيلـها أوائـل علمـاء اجلغرافيـا               . (توحدت فيها كل القارات   

ة اجلسر الربي، الذي بواسطته اسـتعمرت      كانت آسيا وأمركا الشمالية قدمياً مرتبطتني متاماً بواسط       ). األحيائية
وقد كانت أمركا اجلنوبية وأفريقيا قدمياً جـزًء مـن          . أمركا الشمالية ) مبا يف ذلك البشر   (النباتات والثدييات   

  .Gondwanaالقارة األم 
  

 وهذا يقود إىل تنبؤ آخر    .  تتشتت كائنات متعضية وتستعمر بنجاح منطقة جديدة، فهم يتطورون عادةً             حني
إن حدث التطور، فينبغي أن تكون األنواع احلية يف منطقة متحدري أنـواع أقـدم               : قمنا به يف الفصل األول    

متحجـرات  جند ن األحدث يف منطقة حمددة، فالبد ألذا إن حفرنا يف طبقات الصخور . يف نفس املكانعاشت  
  .تلك األرض اليومتشابه الكائنات اليت تطأ 

  
أين ميكننا أن حنفر حبثاً عن كناغر متحجرة تشابه بـشدة الكنـاغر احليـة؟ يف    : لة   وهذه هي أيضاً نفس احلا   

 فريدة بني الثدييان يف امتالكها غطاًء خارجياً من         املدرعون. ملدرع يف العامل اجلديد   مث هناك حيوانات ا   . أستراليا
إـا تعـيش   . باللغة العربيةأو املُديريع " املدرع الصغري" هي كلمة إسبانية تعين armadilloإن  . درع عظمي 

يف األمـركتني، مـوطن الــ        أين جند متحجرات مشاة لـه؟     . فقط يف أمركا الشمالية والوسطى واجلنوبية     
glyptodonts    كمدرعني مفرطـي النمـو   متاماًا  بدو آكلو النباتات العتيقون الذين      املدرعة، وهي الثدييات  .

ن، مغطني بدرع مسكـه بوصـتان،   ، وزا طVolkswagenبعض هؤالء املدرعني العتيقني كان حبجم مطارق      
لدى مذهب اخللقية صعوبات يف تفسري هـذه  .  بزهو كرة شائكة على الذيل استخِدمت كهراوة شائكة      وأبدوا
 يف لفعل هذا، سيحتاج إىل افتراض أن هناك عدداً الائياً من االنقراضات وعمليات اخللـق املتعاقبـة      : األمناط

مل، وأن كل جمموعة من املخلوقات املخلوقة حديثاً صِنعت لتشابه القدمية اليت عاشـت يف نفـس                 أحناء العا  كل
  .لقد جتاوزنا كثرياً فرضية طوفان نوح. املكان
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إن الوجود املتشارك لألسالف املتحجرين واملتحدرين يقود إىل إحدى أشهر التنبؤات يف تاريخ علم األحياء                  
  :أن البشر تطوروا يف أفريقيا_١٨٧١عام ) نشأة اإلنسان(يف كتابه _التطوري، لقد افترض دارون

  
إننا منقادون على حنو طبيعي إىل التساؤل، أين مكان حمل ميالد اإلنسان عند تلك املرحلة مـن النـشوء،                      "

قة بكـوم   ؟ فاحلقيقة املتعل  )قرود وقرود عليا العامل القدمي    ( تشعبت أجدادنا العليا عن األصل الكاتاريين        عندما
تابعني إىل هذا األصل تبني على حنو واضح أم كانوايقطنون العامل القدمي، ولكن ليس أستراليا أو أي من اجلزر                 

ففي كل املناطق الكـبرية مـن       . احمليطية، وذلك كما ميكن لنا استنتاجه من القوانني اخلاصة بالتوزيع اجلغرايف          
وعلـى هـذا   . ة على حنو وثيق باألنواع املنقرضة التابعة لنفس املنطقة      العامل، فإن احليوانات الثديية احلية مرتبط     

 مأهولة بقردة غري مذيلة منقرضة متقاربة على حنو وثيـق           النحو فإنه من احملتمل أن أفريقيا قد كانت يف املاضي         
تمل أن تكـون    مع اجلوريال والشمبانزي، ومبا أن هذين النوعني مها حالياً أقرب األقرباء لإلنسان، فإنه من احمل              

  ."جدودنا العليا املبكرة قد عاشت على سطح القارة اإلفريقية على حنو أكرب بعض الشيء عن أي مكان آخر
  

كمـا  .    يف العصر الذي قام فيه دارون ذا التنبؤ، مل يكن أحد قد رأى من قبلُ أي متحجرات للبشر القدماء  
إن غزارة  . إفريقيا_ولعلك حزرت هذا  _م يف ١٩٢٤ يف عام    سنرى يف الفصل الثامن، لقد عِثر عليها ألول مرة        

مل يتـرك أي  _مع كون األقدم دوماً إفريقية_املتحجرات االنتقالية البشر قردية علوية املكتشفة منذ ذلك احلني        
  .شك أن تنبؤ دارون كان صائباً

  
ـ  .    ال يقوم علم اجلغرافيا احليوية فقط بالتنبؤات، بل وحيل األلغاز          ديـة  يد يتـضمن األـار اجلل     هاهو واح

لقد عرف علماء طبقات األرض منذ زمن طويل أن كل القارات وأشباه القارات اجلنوبية              . واألشجار املتحجرة 
نعلم هذا ألنـه    .  مليون سنة ماضية   ٢٩٠قد مرت حبقبة شديدة من التجمد خالل احلقبة البريمية، منذ حوايل            

خيربنا اجتاه  . تيةحخور واحلصى الذي حتمله خربشات يف الصخور الت       عندما تتحرك األار اجلليدية ، تصنع الص      
  .هذه اخلربشات يف أي طريق كانت تتحرك هذه األار اجلليدية

  
يبدو أن األار اجلليديـة     .    إن نظرت إىل اخلربشات يف الصخور البريمية للبلدان اجلنوبية، ترى أمناطاً غريبة           

يبدو أا حتركت من _على حنو أكثر تشويشاً   _اليت هي اليوم دافئة جداً، و     قد وِجدت يف مناطق كوسط إفريقيا       
اآلن، هذا مستحيل متاماً، ميكن أن تتكون       ). ٢١انظر اجتاه األسهم يف الشكل التوضيحي       (البحار إىل القارات    

 جليد يبـدأ يف  األار اجلليدية فقط يف مناخ بارد باستمرار على أرض جافة، عندما تنضغط الثلوج املتكررة إىل        
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إذن كيف تفسر هذه األمناط من التحزز اجلليدي اليت تبدو ظاهرياً عشوائية كيفما اتفـق،               . التحرك حتت ثقله  
  واملصدر الظاهر لألار اجلليدية يف البحر؟

  
 وهناك جزء آخر من هذا اللغز، يتضمن توزع ليس اخلربشات بل األشجار املتحجرة، أنواع من اجلـنس     

Glossopteris  بدالً من إبرية الشكل     لقد كانت هذه صنوبريات لسانية شكل األوراق      . أو لسانيات األوراق 
لسانيات األوراق كانت من النباتات السائدة يف احلياة النباتيـة باحلقبـة   ).  أي باليونانية لسان glossaكلمة  (

تسِقط أوراقها كل خريف وتعيد إمناءها      (للعديد من األسباب يعتقد علماء النباتات أا كانت نفضية          . البريمية
إا تظهر حلقات منو، تدل على دورات مومسية، ومسات متخصصة تدل على ان األوراق كانـت                ). يف الربيع 

توحي بأن لسانيات األوراق عاشت يف منـاطق معتدلـة          _ومسات أخرى _هذه. مربجمة لالنفصال عن الشجرة   
  .املناخ مع شتاآت باردة

  
 يعتوجـد  ن على اخلريطة توزع متحجرات لسانيات األوراق يف جنويب الكرة األرضية، املنطقة اليت                 عندما ت

ال ميكن تفـسري    . ، فهي تعمل منطاً غريباً، مبعثرة يف قطع عرب القارات اجلنوبية          )٢١الشكل(فيها على األغلب    
ثقيلة ال ميكنها يقينـاً الطفـو       األوراق كانت ذوات بذور كبرية      النمط بالتشتت بواسطة املاء، ألن لسانيات       

  !هل ميكن أن يكون هذا دليالً على خلق النبات على قارات خمتلفة؟ ليس ذه السرعة. تقريباً
  

هي يف العصر احلايل القـارات اجلنوبيـة      إن كال هذين اللغزين يحالن عندما ندرك أين كانت يف احلقيقة ما       
وعنـدما  . Gondwanaمتِحِدين كأحجية جتميع الصورة يف الـ       ،  )٢١الصورة(أثناء العصر البريمي املتأخر     

ع هذه القطع  تتشري اخلربـشات األن  .  سوياً، يصري ملوضع اخلربشات اجلليدية وتوزع األشجار فجأة منطق     جم
اليت مرت علـى القطـب       Gondwanaبعيداً عن مركز قارة القطب اجلنويب، اليت قد كانت جزًء من الـ             

فأنتجت الثلوج أاراً جليدية واسعة منتشرة بعيداً عن هذا املوقع، عاملة           .  أثناء احلقبة البريمية   )املوضع(اجلنويب  
وعندما يركَّب توزع أشجار لسانيات األوراق على خريطـة للــ    . خربشات يف االجتاهات املالحظة بالضبط    

Gondwana     ار اجلليدية  تتصل الرقع، ممتدة كحلقة حول حوا     : ، اليعود النمط مشوشاً من بعدهذه . ف األ
  .هي بالضبط املواقع الباردة حيث كانت توجد األشجار النفضية للمناخ املعتدل
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األشجار اليت هاجرت من قارة إىل قارة بعيدة، من مث فإا القارات نفسها اليت حتركت، حاملـة                    إا ليست   
ا مذهب اخللقية يف حرية لتفسري سواء منـط         بينم. هذه األلغاز يكون هلا منطق يف ضوء التطور       . األشجار معها 

  .اخلربشات اجلليدية أو التوز املفكك على حنو غريب للسانيات األوراق
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 أو لـسانية األوراق   Glosoopterisيفسر االجنراف القاري اجلغرافيا احليوية التطوريـة لـشجرة          : ٢١الشكل التوضيحي   
مقسماً إىل أجزاء منتشرة بني القارات، مما جيعـل  ) مظلل(تحجرات لسانية األوراق    التوزع يف العصر احلايل مل    : يف األعلى . العتيقة

جيعل هـذا   . توزع لسانية األوراق أثناء العصر البريمي، عندما كانت القارات متحدة يف قارة أم            : يف األسفل . األمر عسري الفهم  
واملناطق اجلليدية املوضـحة يف خريطـة   . نطقة طقس معتدل  ة بالقطب اجلنويب هي يف م     األمر منطقياً ألن األشجار احمليط    النموذج  

  .العصر احلايل أيضاً هلا منطق، ألا كلها توجد بعيداً عن القطب الشمايل البريمي
  
م، ١٩١٢ يف عـام  Robert Scottعندما عِثر علـى فرقـة   : مؤثراً على هذه القصةإن هنالك هامشاً    

لقد وصل النروجيـي  (ناجحة ألن يكونوا األوائل يف القطب اجلنويب متجمدين حىت املوت عقب حماولتهم غري ال    
Roald Amundsenرطالً من متحجرات لـسانيات األوراق توجـد جـوار    ٣٥، كان ) أبكر بقليل 

رغم طرحهم الكثري من معدام يف حماولة يائسة للبقاء أحياء، فقد حفروا بدنياً هذه الصخور الثقيلة                . جثامينهم
لقد كانت أول عينات ألشجار لسانيات الفم يعثَر عليهـا          . ية، مدركني بال ريب قيمتها العلمية     باملطارق اليدو 

  .يف القطب اجلنويب

  اجلزر
  

إدراك أن توزع األنواع على اجلزر يقدم برهاناً حامساً على التطور كان أحد أعظم أعمال التحري يف تـاريخ                   
. تزال أفكاره تلوح بقوة على حقل علم اجلغرافيا احليويـة         هذا كان أيضاً عمل دارون، الذي ال        . علم األحياء 

يقرر دارون حقيقةً تلو أخرى، جِمعت مبجهود مضٍن عرب سـنوات           ) أصل األنواع (يف الفصل الثاين عشر من      
عندما أُعلِّم األدلة على التطور لطاليب، فهذه هي حماضـريت      . من املالحظة واملراسلة، بانياً حجته مثل حماٍم ذكي       

  .إا قصة غموض مدا ساعة، تراكم ملعطيات متباعدة ظاهرياً حتل يف النهاية كحجة حمكمة للتطور. فضلةامل
  

تلك : عن الدليل، حنتاج أن منيز بني نوعني من اجلزر، األول هو اجلزر القارية                لكن قبل أن نصل إىل احلديث     
واء بارتفاع مستويات البحار اليت فاضت مـشكلة  متصلة بقارة لكنها الحقاً انفصلت ساجلزر اليت كانت قدمياً  

اجلزر الربيطانية واليابان وسريالنكا    _بني أخر كثر  _تتضمن هذه اجلزر  . جسوراً برية أو بتحرك الصفائح القارية     
، واألخرى  ) مليون سنة  ١٦٠انفصلت مدغشقر عن إفريقيا منذ حوايل       (البعض منها قدمية    . وتزمانيا ومدغشقر 

 ألف سنة، رمبا خالل فيضان مفجع منبعثاً من حبرية          ٣٠٠ بريطانيا عن أوربا منذ حوايل       انفصلت جزر (أحدث  
فهي اليت مل تكن قط متصلة بقـارة،        _من جهة أخرى  _ أما اجلزر احمليطية   ).كبرية كانت حماطة بسد إىل الشمال     

.  السالسل املرجانيـة   لقد ارتفعت من قاع البحر، حمرومة يف األول من أشكال احلياة، كالرباكني املكشوفة أو             



 ١١٢

 املوصـوفة يف  Juan Fernandez هذا يتضمن جزر هاواي وأرخبيل جاالباجوس والقديسة هيلينة وجمموعة
  .أول هذا الفصل

  
تفتقد اجلزر احمليطية ضروباً كثرية من األنواع احملليـة         : على التطور باملالحظة التالية   " الربهان اجلزري "يبدأ     

أرخبيل استوائي تـشغل جـزره      _على سبيل املثال  _فهاواي  . لقارات واجلزر القارية  اليت نراها على كٍل من ا     
بينما اجلـزر مـزودة     .  األمركية Massachusetts ميل مربع، أصغر بقليل من والية        ٦٤٠٠مساحة حوايل   

ـ                 ة جيداً بطيور ونباتات وحشرات حملية، فهي تفتقد متاماً أمساك مياه عذبة وبرمائيات وزواحف وثـدييات بري
 نفـس هـذه   Juan Fernandezتفتقد جزيرة القديسة هيلينة منفى نـابليون وأرخبيـل أرخبيـل    . حملية

إن أرخبيل جزر اجلاالباجوس بـه      .  اموعات، لكنها تظل ا وفرة من النباتات والطيور واحلشرات املتوطنة         
، لكنها تفتقد أيـضاً  )القة الشهريةإجوانات برية وحبرية، باإلضافة إىل السالحف العم (حقاً زواحف حملية قليلة     

مراراً وتكراراً، على اجلزر احمليطية الواقعـة يف احملـيط اهلـادئ،            . ثدييات وبرمائيات وأمساك مياه عذبة حملية     
  .نفس اموعات املفتقدة_بدقة أكثر_ى املرء منط اموعات املفتقدةواألطلسي اجلنويب، واهلندي، ير

  
_ إن نظرت ولو إىل رقعة صغرية جداً من قارة إستوائية أو جزيرة قارية            . غياب غريباً    ألول وهلة، يبدو هذا ال    

  .ستجد وفرة من األمساك والربمائيات والزواحف والثدييات احمللية_فلنقل إىل بريو، أو نيوجينيا، أو اليابان
  

  :   كما الحظ دارون، من العسري تفسري هذا التفاوت حتت سيناريو خلقي
  

 الذي يعترف باملذهب اخللقي اخلصوصي لكل نوٍع على حدة، سوف يكون عليه أن يعترف بأن                والشخص   "
  ." مل تخلَق على اجلزر احمليطيةعدداً كافياً من النباتات واحليوانات ذوات التكيف األجود

  
مل حمليطية؟ فرمبا      لكن كيف نعلم أن الثدييات والربمائيات وأمساك املياه العذبة والزواحف مالئمة حقاً للجزر ا             

إحدى اإلجابـات الواضـحة أن      ). لن يعيشوا على حنو جيد    (يضعهم اخلالق هناك ألم كانوا لن يبلوا حسناً         
اجلزر القارية ا فعالً هذه احليوانات، إذن فلماذا سيضع خالق أنواعاً خمتلفة من احليوانات على اجلزر القاريـة                 

لكن دارون ينهي اجلملة املقدمة أعاله بإجابة أفـضل  .  تكون اجلزيرة فرقاً   مقابل احمليطية؟ ينبغي أال تعمل كيفية     
  :للغاية
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  ."إذ أن اإلنسان قد زودها م بغري قصد من مصادر متعددة على حنو أكثر غزارة وكماالً مما فعلته الطبيعة   "
  

للغاية عنـدما  باً تبلي بالًء حسناً    بعبارة أخرى، فإن الثدييات والربمائيات وأمساك املياه العذبة والزواحف غال       
فاخلنـازير  . يف احلقيقة، هي غالباً ما تسود على األنواع احمللية مبيدة إياهـا           . طيةيجيلبها اإلنسان إىل اجلزر احمل    

والفئران والنموس الوبة قـد أبـادت       . واملاعز الوبة قد اجتاحت هاواي، صانعة والئم من النباتات احمللية         
إن علجوم القصب، وهو برمائي ضخم سـام موطنـه          . راض الكثري من طيور هاواي املدهشة     وهددت باالنق 

لقد صـارت   .  للسيطرة على اخلنافس بقصب السكر     ١٩٣٢أمركا اجلنوبية االستوائية، جِلب إىل هاواي عام        
حماولـة  السامة اليوم وباًء، تتوالد خبصب وتقتل القطط والكالب الـيت ختطـئ يف              ) ضفادع الطني (العالجيم  

  .أكلهم
  

قـد رسـخ   _م١٩٩٨جِلب عام  _   ليس جلزر اجلاالباجوس برمائيات حملية، لكن ضفدع أشجار إكوادوري        
، بعيداً عن الساحل الغريب إلقريقيا، حيث مجعتSao Tome وعلى اجلزيرة الربكانية . نفسه على ثالث جزر

لقد أبلوا  . من الرب اإلفريقي  _رمبا مصادفةً _بت  ذبابات فاكهة لبحثي اخلاص، هناك ثعابني كوبرا سوداء قد جلِ         
 جداً لدرجة أننـا     بالًء حسناً لدرجة أننا ببساطة مل نعمل يف مناطق حمددة من اجلزيرة، حيث الكوبروات كثرية              

تبلي الثدييات الربية بالًء حسناً . ميكن أن نالقي دستات عديدة من هذه الثعابني املميتة والعدوانية يف يوم واحد         
 Juan على البقاء حيـاً علـى جزيـرة    Alexander Selkrikاً على اجلزر، فاملاعز الوبة ساعدت أيض

Fernandez       جيلـب  : هي نفـسها  فإن القصة   يف كل العامل    . ، وهي أيضاً تزدهر على جزيرة القدييسة هيلينة
هـذا مـا    . كال احلياة احمللية  البشر أنواعاً إىل اجلزر احمليطية حيث مل توجد، وحتل هذه األنواع حمل أو تبيد أش              

ميكن قوله للجدال بأن اجلزر احمليطية بطريقة ما غري مالئمة للثدييات والربمائيات والزواحف وأمسـاك امليـاه                 
  .العذبة

  
رغم أن اجلزر احمليطية تفتقد الكثري من األنواع الرئيسية للحيوانـات،           :    اخلطوة التالية من الربهان هي هذه     

ولنأخذ جزر أرخبيل   . متضمنة أنواعاً متشاة كثرية    توجد هناك تكون غالباً متواجدة بغزارة،        فإن األنواع اليت  
ففيما بني جزرها الثالثة عشر هناك مثانية وعشرون نوعاً من الطيور ال توجد يف أي مكان                . جاالباجوس كمثال 

بـراقش أو   : ر وثيقة القرابـة   من هذه الثمانية والعشرين، ينتمي أربعة عشر إىل جمموعة واحدة من طيو           . آخر
إال أنه رغم   . ال قارة أو جزيرة قارية هلا طائر حملي مسيطر بثقل جداً كالشراشري           . شراشري جاالباجوس الشهرية  

صفام املشتركة الشبيهة بالشرشور، فإن جمموعة شراشري اجلاالباجوس متنوعة متاماً تبعاً للبيئة، ذوات أنـواع               
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هـو  " الـربقش النجـار  "إن . تلفة كاحلشرات، والبذور، وبيض األنواع األخرىخمتلفة متخصصة يف أغذية خم 
النادرة اليت تستخدم األدوات، يف حالتنا هذه شوكة صبار أو غصني النتزاع احلشرات             واحد من تلك األنواع     

ك حىت  وهنا. تشغل الرباقش النجارة الدور البيئي لنقار اخلشب، الذي ال يعيش يف اجلاالباجوس           . من األشجار 
  .الذي يثقب جروحاً يف األطراف اخللفية للطيور البحرية مث يستقبل الدم جبشع" الربقش مصاص الدماء"

  
عندما وصل البولينيزيـون    . honeycreepers   هلاواي تطور متشعب مدهش بدرجة أكرب، الطيور املتسلقة         

من دراسـات  نعلم هذا (ر احمللية  نوعاً من الطيو   ١٤٠ عام، وجدوا حوايل     ١٥٠٠إىل جزر هاواي منذ حوايل      
حوايل ستني مـن    ). العظام احملفوظة يف أمكان نفايات عتيقة والقنوات الربكانية       : للطيور" املتحجرات الثانوية "

، كلهم حتدروا من برقش سـلفي     honeycreepersكانت من الـ    _تقريباً نصف طيور املنطقة   _هذه األنواع 
لألسـف، فقـط عـشرون نوعـاً مـن        . بعـة ماليـني سـنة     واحد وصل إىل جزر هاواي منذ حـوايل أر        

honeycreepers     وفقدان املواطن، واملفترسات    البقية أبيدت بالصيد  . خلطر االنقراض باقية، وكلها معرضة ،
 ترينـا تنوعـاً بـديعاً    honeycreepersإال أنه حىت البقية القليلة من     . اليت جلبها البشر كالفئران والنموس    

ميكن أن نعلم من منقار الطائر الكثري عن نظامـه          . ٢٢ا هو موضح يف الشكل التوضيحي       لألدوار البيئية، كم  
فبعض األنواع قد حنت املناقري الرتشاف الرحيق من الزهور، وأخرى ذوات مناقري قويـة ببغائيـة                 . الغذائي

دقة الـرأس   الشكل لتكسري البذور الصلبة أو سحق الغصينات، بينما أخرى ال زالت ذوات مناقري رفيعة مست              
النتشال احلشرات من أوراق النباتات، وحىت أن بعضهم لديه مناقري صنارية النتزاع احلشرات من األشـجار،           

مثلما نرى على اجلاالباجوس جمموعة واحدة ممثلة على حنو مفرط بأنواع متأل مواضع             . شاغلة دور نقار اخلشب   
  . القاريةأدوار مشغولة بأنواع خمتلفة جداً على القارات أو اجلزر
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اهلاوايني الذين تطوروا بعد honeycreepers بعض األنواع األقارب من . تكيف إشعاعي أو تشعيب: ٢٢الشكل التوضيحي
 يـساعد  Iwiاملنقار الرفيع لــ  . طعام خمتلفكل برقش لديه منقار ميكنه من استعمال      . استعمار سلفهم الشبيه بالربقش اجلزر    

 فيمكِّنه من انتزاع براعم للبحث عن       Akepaور األنبوبية الطويلة، أما املنقار املتقاطع قليالً للـ         على ارتشاف الرحيق من الزه    
 ببغائي املنقار فلديه منقار كبري النتزاع اللحاء وشق الغصينات للعثـور علـى يرقـات                Mauiاحلشرات والعناكب، أما الـ     

  . فتح أغلفة البذور واستخراج البذور القصري لكنه قوي فيساعده علىPalilaاخلنافس، ومنقار الـ 
  

إن جزيـرة القديـسة     . من النباتـات واحلـشرات    ) أو تكيفات إشعاعية  (تؤوي أيضاً اجلزر احمليطية تشعبات      
هي موطن دستة من أنواع خنافس صغرية غـري طـائرة           _رغم افتقادها الكثري من جمموعات احلشرات     _هيلينة

ذباب الفاكهة من اجلنس دروسـوفيال      _موعة اليت أدرسها    وعلى جزر هاواي، فإن ا    . خاصة سوس اخلشب  
Drosophila  ـا حتتـوي        .% ٠٠٤فرغم أن جزر هاواي تشكل    .  خصبة بالتأكيدمن مساحة األرض، إال أ

مث هناك التشعبات اجلديرة باملالحظة للنباتـات يف  . على نصف ألفي نوع الدروسوفيال املوجودة يف العامل تقريباً      
.  والقديسة هيلينة، فبعضها صارت أشجاراً خـشبية صـغرية  Juan Fernandezس على أسرة تباع الشم

متحررة من التنافس مـع الـشجريات واألشـجار         _فعلى اجلزر احمليطية فقط ميكن للنباتات الصغرية املزهرة       
  .أن تتطور إىل األشجار نفسها_األكرب
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من جمموعات األنـواع   إم يفتقدون الكثري  : يطية   لقد تعلمنا حىت اآلن جمموعتني من احلقائق حول اجلزر احمل         
اليت تعيش على القارات واجلزر القارية، ومع ذلك فإن األنواع اليت توجد على اجلزر احمليطية تكون متخمـة                   

أن احلياة على اجلزر    _مقارنة مع مناطق العامل األخرى    _تظِهر هاتان احلقيقتان سوياً   . بالكثري من األنواع املتشاة   
  .أي نظرية لعلم اجلغرافيا احليوية تكون ذات فاعلية البد أن تفسر هذا التباين. يطية غري متوازنةاحمل
  

ألق نظرة على القائمة التالية للمجموعات اليت عادة ما تكون حملية على اجلـزر              .    إال أن هناك شيئاً آخر هنا     
  :احمليطية واألخرى اليت عادة مفتقدة

  

  املفتقد  احمللي
  الثدييات الربية  تالنباتا

  الزواحف  الطيور
  الربمائيات  )إخل...كالعناكب(احلشرات وغريها من املفصليات 

  أمساك املياه العذبة  
 

عمود األول ميكنها استعمار    األنواع يف ال  .    ما وجه االختالف بني العمودين؟ دقيقة من التفكري تعطي اجلواب         
. ت طويلة، بينما األنواع يف العمود الثاين تفتقـد هـذه القـدرة            احمليطية من خالل التشتت على مسافا     اجلزر  

فالطيور قادرة على الطريان مسافات عظيمة فوق البحر، حاملة معها ليس فقط بيضها بل أيضاً بذور النباتـات   
، والطفيليات يف ريشها، والكائنـات املتعـضية الـصغرية          )واليت ميكن أن تنبت من أرواثهم     (اليت قد أكلتها    

. وميكن للنباتات أن تصل إىل اجلزر كبذور، عائمةً عـرب فـساحات البحـر             . تصقة على الطني يف أرجلها    املل
وميكن أن تحمل اجلـراثيم  . بة ميكنها السفر املتطفل على ريش اليطور     ور ذوات األشواك أو األغلفة الرط     فالبذ

 أيضاً ميكنها الطريان إىل اجلـزر       واحلشرات. اخلفيفة للسراخس والفطريات والطحالب مسافات هائلة بالرياح      
  .أو حتملها الرياح

  
.    على النقيض من هذا، فإن احليوانات يف العمود الثاين لديها عقبة عظيمـة يف عبـور فـساحات البحـر                   

ومعظم الربمائيات وأمسـاك امليـاه العذبـة    . فالثدييات الربية والزواحف ثقيلة وال ميكنها السباحة بعيداً كثرياً  
  . ميكنه البقاء حياً يف املياه املاحلةببساطة ال

  



 ١١٧

   وبالتايل فإن ضروب األنواع اليت توجد على اجلزر احمليطية هي متاماً اليت تقدر على الوصول عرب البحر مـن          
" الزائـرة "إن كل عامل طيور يعلم عـن الطيـور           لكن ما الدليل على أم قد فعلوا هكذا؟       . األراضي البعيدة 

حـىت أن بعـض     .  على بعد آالف األميال من مواطنها، ضحايا الرياح أو الطريان املعيب           العرضية اليت توجد  
فالسحنون األرجواين كان زائـراً     . الطيور قد رسخت مستعمرات تكاثرية على اجلزر احمليطية يف الزمن املؤرخ          

ألمـر يف التكـاثر    آخر ا البعيدة يف جنوب األطلسي، بدأTristan da Cunhaعرضياً لعهد طويل جلزيرة 
  .هناك يف مخسينيات القرن العشرين

  
   لقد قام دارون نفسه ببعض التجارب البسيطة لكن املمتازة اليت تثبت أن بذور بعض أنواع النبات ميكنـها                  

لقد وِجدت البذور من غرب اإلنديز على الشواطئ     . أن تظل قادرة على اإلنبات بعد غمر مطول يف ماء البحر          
من القارات أو جزر أخرى أيـضاً       " البذور املنجرفة "كتلندا، حممولة من الواضح بالتيار اخلليجي، و      البعيدة إلس 

تستطيع الطيور احملبوسة يف قفص االحتفاظ ببذور النبات يف         . وِجدت على شواطئ جزر احمليط اهلادئ اجلنوبية      
وهناك حماوالت ناجحة كـثرية  . بعيدةأجهزا اهلضمية ألسبوع أو أكثر، مرية االحتمال القوي للنقل ملسافات       

ضمن األنـواع   . ألخذ عينات حشرات يف اهلواء باستخدام مصائد ملصقة بالطائرات أو السفن بعيداً عن الرب             
عـرض  . وخنـافس ) حشرات ماصة للنباتات   (aphidsاموعة كان هناك جراد وعث وفراشات وذباب و       

Charles Lindbergh _ ممسكاً  جمهرية زجاجية للهواءشرائح_يط األطلنطي عرب احمل١٩٣٣يف رحلة عام ،
تنتشر الكثري من العناكب وهي أحداث بـالطريان املنطـادي   . بالكثري من الكائنات اهرية وأجزاء احلشرات  

  .لقد وِجد هؤالء املتجولني على بعد عدة مئات من األميال بعيداً عن الرب. مبظالت هبوط من احلرير
  

، جذوع أو كتل من احلياة    إىل اجلزر " أطواف"ت والنباتات أيضاً أن تسافر متطفلة راكبة على         يوانا   ميكن للح 
م إحـدى هـذه األطـواف       ١٩٩٥يف عـام    . النباتية اليت تطفو مبتعدة عن القارات، عادةً من أفواه األار         

 الكاريبيـة،  Anguillaوصلت مودعة محولة من مخسة عشر إجوانا على جزيرة          _رمبا مضربة بإعصار  _الكبرية
 مـن  Douglas firلقد وِجدت جذوع تنوب دوجالس . حيث مل يوجدوا من قبل، من مصدر يبعد مئيت ميل

ركوب طوافات كهذه يفسر    . أمركا الشمالية على هاواي، وجذوع من أمركا اجلنوبية قد وصلت إىل تازمانيا           
  .حف جزر اجلاالباجوسوجود زواحف متوطنة عرضية على اجلزر احمليطية، مثل إجوانات وسال

  
   أيضاً، عندما ننظر إىل منط احلشرات والنباتات احمللية للجزر احمليطية، فهم يشكلون جمموعات هـي أفـضل           

على النقيض فإن النباتات اخلـشبية،      . فمعظم احلشرات صغرية، متاماً اليت تحمل بسهولة بالرياح       . املستعمرين
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يطية، على حنو مؤكد تقريباً ألن الكثري من األشجار هلا بذور ثقيلة ال هي              واألشجار نادرة نسبياً على اجلزر احمل     
هي استثناء جدير باملالحظـة،  _ببذورها الكبرية القابلة للطفو   _خنلة جوز اهلند  (تطفو وال هي تؤكَل من الطيور       

يفسر ملـاذا   _ احلقيقة يف_إن الندرة النسبية لألشجار   ). موجودة على كل اجلزر احمليطية اهلادئية واهلندية تقريباً       
  .تطورت الكثري من النباتات اليت هي أعشاب ضارة قصرية إىل شبه أشجار خشبية على اجلزر

  
لكنـها ال تفتقـد كـل    .    إن الثدييات الربية ليسوا مستعمرين جيدين، وهذا سبب افتقاد اجلزر احمليطية هلم   

  :ل الحظه دارونالثدييات، فهذا يتعرض الستثنائني يثبتان القاعدة، األو
  

. رغم أن الثدييات الربية ال توجد على اجلزر احمليطية، فإن الثدييات الطائرة توجد على كل اجلزر تقريبـاً                    "
وأرخبيـل   Norfolkفنيوزيالند لديها نوعان من اخلفافيش ال يوجدان يف أي مكان آخر يف العامل، أما جزيرة                

Viti  وجزرBonin  وأرخبيال Caroline and Marianne [Mariana] وجزر Mauritius  فـإن ،
ت القوة اخلالقة املفترضة خفـافيش وال  ومن املمكن أن يثور تساؤل، ملاذا أنتج. مجيعها حيوز خفافيش خاصة به    

وبناًء على وجهة نظري ميكن األجابة على هذا السؤال بسهولة،          . شيء غريها من الثدييات على اجلزر البعيدة      
  ."تستطيع الطريان عربهافيش كن أن ينقَل عرب مسافة وسيعة من البحر، ولكن اخلفاإذ ال ثديي أرضي مي

  
   وبعد، إنه من الواضح أن االنتشار ملسافة طويلة لنوع حمدد إىل جزيرة بعيدة ال ميكن أن يكون ليس حـدثاً                    

احات البحر إىل فاحتمال أن تتمكن حشرة أو طائر ليس فقط من اجتياز فس          . متكرر احلدوث يف فترات قصرية    
هذا يتطلب أنثى خمصبة من قبلُ أو فردان من         (بر جزيرة، بل ويرسخ أيضاً تكاثراً سكانياً حينما يصل إىل هناك            

ولو كان ذلك االنتشار شائعاً، لكانت أشكال احلياة علـى          . البد أن يكون منخفضاً جداً    ) اجلنسني على األقل  
ومع ذلك، فمعظم اجلزر احمليطية قد تشكلت منذ        . ارات واجلزر القارية  اجلزر احمليطية مشاة متاماً لليت على الق      

 George Gaylordكما علق عامل احليوان . ماليني السنني، وهو امد طويل كفاية ليسمح ببعض االستعمار

Simpson :"      كافٍ     .... أي حدٍث ليس مستحيالً على حنو مطلق كمثال نظـري،   . ."يصري ممكناً إن مر زمن
فإنه من السهل أن نرى أن بعد       .  نوعاً معيناً لديه احتمال واحد يف املليون الستعمار جزيرة كل سنة           افتِرض أن 

  .لنكون دقيقني% ٦٣مرور مليون سنة، هناك احتمالية كبرية أن تستعمر اجلزيرة على أقل تقدير بنسبة 
  
مع استثناآت قليلـة،  : اجلزر، وهي هذه   السلسلة املنطقية اليت تثبت احلجة للتطور من         تغلق مالحظة ختامية     

. فإن احليوانات والنباتات على اجلزر احمليطية مشاة للغاية لألنواع اليت توجـد علـى أقـرب بـر قـاري                   
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، اليت تشابه أنواعها تلك اليت يف الـساحل الغـريب ألمركـا             صحيح بصدد جزر اجلاالباجوس   _كمثال_هذا
بأن جزر اجلاالباجوس وأمركا اجلنوبية ذاتا بيئات متـشاة ألنـواع           ال ميكن تفسري التشابه باجلدل      . اجلنوبية

ألن اجلاالباجوس جافة وبال أشجار وبركانية، خمتلفة متاماً عن االستوائيات اخلصيبة الـيت تـسود              . خملوقة إهلياً 
  :لقد كان دارون بليغاً يف هذه النقطة بشكل خاص. األمركتني

  
البعيدة مئات األميال عن    _عي إىل سكان هذه اجلزر الربكانية يف احمليط اهلادئ        عندما ينظر عامل التاريخ الطبي    "   

فلماذا ال يكون األمر هكذا؟ وملاذا جيب أن حتمل األنواع احلية اليت            . يشعر أنه يقف على أرض أمركية     _القارة
لـصلة العرقيـة    الطابع اخلاص با  _على هذا النحو الواضح   _ مت خلقها يف أرخبيل اجلاالباجوس     من املفترض أنه  

بينها وبني تلك املخلوقة يف أمركا؟ فإنه ال يوجد هناك شـيء يف ظـروف احليـاة، أو يف الطبيعـة                     املوجودة  
اجليولوجية للجزر، أو يف مرتفعاا أو مناخها، أو يف توزيع النسب اليت تترابط الطوائف العديدة املختلفة عـن                

نوبية، ويف احلقيقة، فإنه هناك كمية هلا اعتبارها من عـدم    طريقها، مياثل على حنو وثيق ظروف ساحل أمركا اجل        
واحلقائق اليت على هذه الشاكلة ال تسمح بأي جمال للتفسري بناًء على وجهـة  .....التماثل يف مجيع هذه املناحي    

لواضـح أن  النظر املعتادة اخلاصة باخللق املستقل، بينما بناًء على وجهة النظر اليت يتم تأكيدها هاهنا، فإنه من ا       
، سواء عن طريق وسـائل االنتقـال        جزر اجلاالباجوس قد استقبلت على األرجح أنواعاً مستعِمرة من أمركا         

عن طريق االتصال السابق لألرض، وتستقبل جزر الرأس األخـضر   ) ولو أنين ال أؤمن ذا املبدأ     (العارضة، أو   
عرضني للتعديل، ولكن املبدأ اخلاص بالوراثـة  مستعمريها من أفريقيا، ومثل هؤالء املستعمرين سوف يكونون م        

  ."سوف يستمر يف كشف الغطاء عن مسقط رأسها األصلي
  

إن ألصق أقارب النباتات    .  على جزر اجلاالباجوس ينطبق كذلك على سائر اجلزر احمليطية األخرى           ينطبق    ما
. نويب أمركا اجلنوبية، أقرب قارة هي اليت يف الغابات املعتدلة جبJuan Fernandezواحليوانات املتوطنة على 

إندونيـسيا  : اليت يف املنطقـة اهلنديـة اهلادئيـة   _ لكن ليس تطابق_إن معظم األنواع على جزر هاواي تشابه    
وبعد، مسلمني بتقلبات الرياح واجتاه التيارات احمليطية، فأننا        . ونيوغينيا وفيجي وساموا وتاهييت، أو األمركتني     

فأربعـة باملئـة مـن أنـواع نباتـات          .  جزيرة يأتون بالضرورة من أقرب مصدر      ال نتوقع أن مستعمري كل    
لكن يظل التشابه بني أنواع اجلزر مع اليت علـى          . أقرب أقارا يف سيربيا أو أالسكا     _على سبيل املثال  _هاواي

  .أقرب بر قاري يتطلب تفسرياً
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فاجلزر احملبطية هلا أشكال    . ت أو اجلزر القارية    فإن اجلزر احمليطية هلا مسات متيزها سواء عن القارا            للتخليص،
تفتقد علـى اجلـزر     ) اموعات(حياة غري متوازنة، فهي تفتقد جمموعات رئيسية من الكائنات، وهي نفسها            

وهـي  . لكن ضروب الكائنات اليت عليها غالباً ما تتضمن أنواعاً متشاة كـثرية، تـشعب             . احمليطية املختلفة 
طيور واحلشرات، اليت ميكنها أن تنتشر بسهولة للغاية على فـساحات واسـعة مـن               ضروب من األنواع كال   

وغالباً ما توجد األنواع األكثر شبهاً للقاطنة على اجلزر احمليطية على أقرب بر قـاري، رغـم كـون                   . احمليط
  .املَواطن البيئية خمتلفة

  
إن قـاطين اجلـزر   : ري تطوري بسيط  كيف تتسق هذه املالحظات مع بعضها؟ إا يكون هلا منطق حتت تفس              

احمليطية حتدروا من أنواع أقدم استعمرت اجلزر، غالباً من القارات ااورة، يف أحداث نادرة لالنتشار ملسافات                
حينئٍذ هناك كان املستعمرون العرضيون قادرين على تشكيل أنواع كثرية ألن اجلزر احمليطيـة تقـدم                . طويلة

هذا يفسر سبب أن االستنواع واالنتخاب الطبيعـي      . ة اليت تفتقد املنافسني واملفترسني    الكثري من املواطن اخلالي   
اواي أو طيور الـربقش      honeycreepersكاليت للـ   " تكيفات تشعبية "يصريا جاحمني على اجلزر، منتجني      

إىل _ حيـدث  الذي من املعروف أنه   _إن كل شيء يتسق مع اآلخر لو أضفت االنتشار العرضي         . اجلاالباجوسية
باختصار، فإن اجلزر احمليطيـة تـربهن       . العمليات التطورية لالنتخاب والتطور والسلفية املشتركة واالستنواع      

  .وتشرح باألمثلة كل فكرة يف نظرية التطور
  

، واليت  )سنأيت على استثناء بعد قليل    (   من اهلام أن نتذكر أن هذه األمناط ال تنطبق على اجلزر القارية عموماً              
تشكل نظاماً  _كمثال_فنباتات وحيوانات بريطانيا  . تتشارك األنواع مع القارات اليت كانت متحدة معها قدمياً        

خبالف اجلزر احمليطيـة، فـإن      . بيئياً أكثر توازناً، ذوات أنواع متطابقة على حنو كبري لليت للرب القاري األرويب            
  . فعلياً يف مكاااجلزر القارية قد قُِطعت منجرفة مع وجود معظم أنواعها

  
 حاول التفكري بنظرية تفسر األمناط اليت حبثناها بالتفصيل باالستناد إىل اخللق اخلصوصي لألنواع على                  اآلن،

ملاذا سيصادف أن خالقاً يترك عمل الربمائيات والثدييات والزواحف وأمساك امليـاه            . اجلزر احمليطية والقارات  
ليس اجلزر القارية؟ وملاذا سينتج خالق تشعبات أنواع متشاة علـى اجلـزر             العذبة على اجلزر احمليطية، لكن      
وملاذا خِلقَت األنواع على اجلزر احمليطية لتشابه اليت على أقرب بر قاري؟ ال             . احمليطية، لكن ليس اجلزر القارية    

انت تطورت على   إن افترضت أن هدف خالٍق جعل األنواع تبدو كما لو ك          _بالتأكيد_توجد إجابة حسنة، إال   
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ال أحد متحمس لتقبل تلك اإلجابة، وهو ما يفسر سبب نكوص اخللقيني بعيداً عـن علـم اجلغرافيـا             . اجلزر
  .احليوية على اجلزر

  
إن اجلزر القارية القدمية جداً اليت انفصلت عن الرب القاري منذ حقـب،             :    ميكننا اآلن عمل تنبؤ واحد أخري     

 فاجلزر القارية القدمية مثـل . القارية احلديثة واجلزر احمليطيةية تقع ما بني اليت للجزر      ينبغي أن تظِهر أمناطاً تطور    
 مليون سنة على الترتيب، وانعزلتا قبـل  ٨٥ مليون سنة و١٦٠مدغشقر ونيوزيالند، انقطعتا من قارتيهما منذ  

ه اجلزر عن الرب القـاري،      وحينما انفصلت هذ  . أن تنشأ الكثري من اموعات كالرئيسيات والنباتات احلديثة       
هذا فتح الباب لبعض األنـواع املتطـورة الحقـاً السـتعمار     . البيئية شاغرة ) أدوارها(ظلت بعض مواضعها    
أن هذه اجلزر القارية القدمية ينبغي أن تكون ذوات حياة نباتيـة  _من مث_ميكننا أن نتنبأ . وترسيخ نفسها بنجاح  

  . بعض املميزات اجلغرايف حيوية للجزر احمليطية احلقيقيةوحيوانية غري متوازنة إىل حد ما، مظهرة
  
فمدغشقر مشهورة حبياا احليوانية والنباتية الفريدة، متضمنة الكـثري مـن           . وبالفعل، هذا هو ما جنده متاماً        

بعـد  _اليت تشعبت أسـالفها _أكثر الرئيسيات بدائية  _الفريدة) ليموراا(هباراا  _بالتأكيد_النباتات احمللية و  
لـديها  _أيـضاً _نيوزيالند .  نوعاً متوطناً ٧٥إىل أكثر من    _الوصول إىل مدغشقر منذ حوايل ستني مليون سنة       

 قـدماً   ١٣ كائن ضخم طوله      العمالق moa  املُوا    :شهرةنواع احمللية، أكثر الطيور غري الطائرة       الكثري من األ  
تظهـر  . ساكن األرض الـسمني بو الببغاء  سنة، والكيوي، والكاكا ١٥٠٠اصطيد حىت االنقراض منذ حوايل      

لديها زواحف قليلة متوطنة، ونـوع واحـد فقـط مـن     : نيوزيالند أيضاً بعضاً من عدم توازن اجلزر احمليطية       
لديها أيـضاً   ). رغم أنه قد عثر على متحجر ثديي صغري مؤخراً        (الربمائيات، وثدييان حمليان كليهما خفافيش      

واألنواع علـى مدغـشقر ونيوزيالنـد       . نوعاً من املوا، كلها قد انقرضت     تشعب، لقد كان هناك أحد عشر       
  .إفريقيا وأستراليا على الترتيب: ذاتا عالقة مبا يوجد على أقرب بر قاري_كاجلزر احمليطية_
  

  خامتة
  

هو أن التطور فقط ميكنه تفسري تنوع أشكال احلياة علـى القـارات       الدرس األساسي لعلم اجلغرفيا احليوية      
إن توزع أشكال احلياة على األرض يعكس مزجيـاً مـن املـصادفة             : إال أن هناك درساً آخر كذلك     . اجلزرو

املصادفة، ألن انتشار احليوانات والنباتات يعتمد على تقلبات ال ميكن التنبؤ ا كالرياح والتيارات              . والقانونية
اواي، لرمبا رأينا طيوراً خمتلفة للغايـة هنـاك   لو مل تصل أوائل الرباقيش إىل اجلاالباجوس وه      .وفرصة االستعمار 
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وعلـى األرجـح كـل    _لو مل يفعلها سلف شبيه بالليمور مع مدغشقر، ملـا كـان بتلـك اجلزيـرة              .اليوم
وحدمها يقرران من يصري على جزيرة، رمبا يسمي املرء هذا بــ            ) احلظ(الوقت واملصادفة   . ليمورات_األرض

فنظرية التطور تتنبأ بأن احليوانات والنباتـات الواصـلة إىل   . اً القانونيةلكن هناك أيض". عامل روبنسن كروز "
سوف تتطور لتزدهر هناك، وستشكل أنواعاً جديدة، مالئة الكوات او الفراغات           مواطن جديدة وغري مشغولة     

كن للمـرء   ال مي . هذا هو ما نراه، مراراً وتكراراً     . وسنجد عادة أقارم على أقرب جزيرة أو بر قاري        . البيئية
تفاعل هام على حنو خطري يف فهـم فكـرة   . أن يفهم التطور بدون إدراك تفاعله الفريد بني املصادفة والقانونية    

  .االنتخاب الطبيعي، كما سنرى يف الفصل التايل
  

تتكيف نباتات وحيوانـات    .    لكن دروس علم اجلغرافيا احليوية متضي أكثر، إىل جمال الصيانة احليوية البيئية           
اجلزر مع بيئاا معزولةً عن األنواع اليت تعيش يف كل مكان آخر، منافسيهم ومفترسيهم واملـتطفلني علـيهم                  

ال تخبر تنوع احلياة املوجود على القارات، فهم ليسوا جيـدين يف الوجـود     ألن األنواع على اجلزر   . املمكنني
شياء هشة، تتلَف بسهولة مـن ِقبـل اتـاحني          من مث، فإن األنظمة البيئية للجزر هي أ       . املشترك مع اآلخرين  

أسوأ هؤالء هم البشر، الذين ليس فقط يقطعون الغابـات        . األجانب الذين يستطيعون تدمري املواطن واألنواع     
ويصطادون، بل أيضاً حيضرون معهم حاشية من اإلجاص الشائك واخلراف واملـاعز والفئـران والعالجـيم                

زر احمليطية الفريدة قد انقرضت فعليـاً، ضـحايا للنـشاط البـشري، وميكننـا      الكثري من أنواع اجل . املهلكة
 honeycreepersيف أعمارنا رمبا نرى ايـة طيـور الــ           . أن نتنبأ أن املزيد سيختفون قريباً     _وأسى_بثقة

اهلاوايوية، وانقراض كاكابو وكيوي نيوزيالند، وهالك معظم الليمورات، وخسارة الكـثري مـن النباتـات               
كل نوع ميثل ماليني السنني من التطور، وحاملـا     . ليست أقل أمهية  _ا أقل سحراً للجماهري   اليت رغم أ  _نادرةال

خسارة أي منـهم    . وكلٌ منها هو كتاب حيتوي على قصص فريدة عن املاضي         . تنقرض، لن ميكن أن تعاد أبداً     
  .تعين خسارة جزء من تاريخ احلياة

  
  
  
  
  
  
  

A
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     ماذا غري أسنان الذئب مربية بدقة للغاية، واألطراف السريعة للظيب؟

     ماذا غري خوف الطيور انحة، وجوع الباز ذي الرأس الكبرية املرصعة بعينني كهاتني؟
    

Robinson Jeffers, “The Bloody Sire”  
  
  

من الصعب  .  خباصة يف اليابان   ائع  أعاجيب التطور هو الدبور اآلسيوي الضخم، وهو زنبور مفترس ش            أحد  
أكرب دبور يف العامل، إنه بطول إصبعك اإلام، ذو جسد طوله بوصتان ومزخـرف              . تصور حشرة أكثر إرعاباً   

إنه مسلح بفك خميف إلمساك وقتل فرائسها من احلشرات، وإبرة طوهلا ربـع             . خبطوط برتقالية وزرقاء مهددة   
واملسافة بني اجلناحني ثـالث بوصـات، وميكنـه         . اآلسيويني كل سنة  بوصة أيضاً، تسبب الوفاة للعديد من       

  .، وميكنه قطع ستني ميالً يف يوم واحد)أسرع بكثري مما ميكنك اجلري( ميالً يف الساعة ٢٥الطريان بسرعة 
  
فإن يرقاته الدودية ضخمة، آالت أكل مة، اليت على حنو الفـت            . ليس فقط ضاراً، بل وشره    هذا الدبور      
إلشباع احتياجهم املستمر للطعام، تغـري      . نظر تطرق رؤوسها يف اخللية لإلبالغ باإلشارة عن جوعهم للحم         لل

  .الدبابري البالغة على أعشاش النحل والدبابري االجتماعية
  

تتضمن الغارة على عش حنل العسل جمزرة كبرية عدمية         .    أحد ضحايا الدبور هو حنل العسل األوريب الوب       
ببطنـه، يعلِّـم   . إا تبدأ عندما جيد دبور مستكشف وحيد عـشاً       . ليس هلا نظائر إال القليل يف الطبيعة      الرمحة  

متنبهني ذه العالمة، يرتل    . املستكشف العش للموت، واضعاً قطرة من الفرمون قرب مدخل مستعمرة النحل          
فني ضد مستعمرة حبدود ثالثني ألف      رفقاء عش املستكشف النقطة، جمموعةٌ من عشرين أو ثالثني دبوراً مصفو          

  .حنلة عسل
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مبعدل كل  . فخائضني العش بفكوٍك ضخمة، يقطع الدبابري رؤوس النحل واحداً تلو اآلخر          .    إال أنه ال منازلة   
كل النحـل ميـت، واألشـالء       : دبور يدحرج رؤوس أربعني حنلة يف الدقيقة، تنتهي املوقعة يف ساعات قالئل           

خالل األسبوع التايل، ينهبون العش بنظام، آكلـني العـسل          . ن الدبابري خمزم للحوم   ومث مي . مبعثرة يف العش  
وحاملني يرقات النحل الدودية العاجزة عائدين إىل عشهم، حيث يضعوا فوراً يف األفواه الفـاغرة لذريتـهم             

  .الشرهة
  

لدبابري الضخمة هـي آالت      ا )٢٣(.Tennyson   هذه طبيعة دموية األنياب واملخالب، كما وصفها الشاعر         
حنـل العـسل   : لكن هناك حنل يقدر أن يطرد باملقاومة الدبور العمـالق      . صيد مرعبة، والنحل الوب أعزل    

فعندما يصل الدبور املستكـِشف أوالً إىل       . ، أعجوبة أخرى للسلوك التكيفي    ودفاعهم مذهل . الياباين املتوطن 
خل إىل اخللية، مستدعية رفقاء العش لالستعداد للحـرب بينمـا      خليتهم، تندفع حنالت العسل القريبة من املد      

حينمـا يـدخل    . يف غضون ذلك، حتتشد مئات النحالت العامالت داخل املـدخل         . تغري الدبور يف الداخل   
هازين بطوم يرفع النحل سريعاً درجة احلـرارة داخـل   . الدبور، تتجمهر عليه وتغطيه كرة حمكمة من النحل     

يف . يستطيع النحل البقاء حياً يف هذه احلرارة، لكن الـدبور ال يـستطيع            .  درجة مئوية  ٤٧الكرة إىل حوايل    
خـال حمـاكم   _ال ميكنين التفكري يف حالة أخرى    . ينقَذ العش _عادةً_عشرين دقيقة يطهى الدبور حىت املوت و      

  )٢٤(.تقتل فيها حيوانات أعداءها بتحميصهم_التفتيش اإلسبانية
  

حنو مـدهش  أكثرها وضوحاً أن الدبور متكيف على . لدروس التطورية يف قصة هذه احليلة  ا   هناك الكثري من    
حجم كبري، إبـر، فكـوك      (هذا يتضمن شكل اجلسد     .  كان قد صمم لإلبادة التامة     للقتل، فهو يبدو كما لو    

ـ (، وسـلوكيات    )فرمونات معلِّمة وسم مميت يف اإلبرة     (، مواد كيميائية    )قاتلة، أجنحة كبرية   ريان سـريع،   ط
مث هناك دفاع   ). الريقي الذي حيث هجومات الدبابري    " أنا جائع "هجومات منسقة على أعشاش النحل، وسلوك       

، وهو بالتأكيد استجابة متطورة     )لذلك لعدوهم االحتشاد املنسق والتحميص التايل     (حنل العسل املتوطن احمللي     
  ).مز جينياً يف مٍخ أصغر من سن قلم رصاصتذكر، أن هذا السلوك مر. (هلجمات الدبابري املتكررة

  
هذا بالضبط مـا كنـا   .    على اجلانب اآلخر، فإن حنل العسل األوريب الوب حديثاً أعزل فعلياً أمام الدبابري   

سنتوقعه، إذ أن هذا النحل قد تطور يف منطقة تفتقد الدبابري الضخمة املفترسة، ولذا مل يِنب االنتخاب الطبيعـي      
أن الدبابري إذا كانوا مفترسني أشداء على حنو كاٍف، فإن النحل األوريب سوف             _مع ذلك _ميكننا التنبؤ . دفاعاً
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، أو سيجد استجابته التطورية اخلاصة به للدبابري، وليس بالـضرورة أن تكـون         )ما مل يعاد جلبه   (يباد يف آسيا    
  .نفس االستجابة كالنحل احمللي

  
أحدها يتضمن ديداناً إسطوانية تتطفل على نوع من منل أمركـا           . أكثر شراً    تستلزم بعض التكيفات وسائل     

أوالً، يتحول بطنـها   . عندما تصاب بالعدوى، ختضع النملة لتغري جذري يف كٍل من السلوك واملظهر           . الوسطى
تـصري  . فوعمث تصري النملة خاملة وتظِهر بطنها إىل اهلواء، كمثل علم أمحر مر           . األسود السوي إىل أمحر المع    

 عنـدما  عـد املصابة تنتج فرمونات منبهة من بوال تعود النملة . الصلة الرقيقة بني البطن واحللق واهية وضعيفة     
  .تهاجم، لذا ال ميكنها تنبيه رفقاء عشها

  
لة، تغير الدودة مظهر وسلوك النم    .    كل هذه التغريات تسبب جبينات الدودة املتطفلة كحيلة بارعة لتكاثرها         
نملة األمحـر الـشبيه     يظهر بطن ال  . اليت تعلن عن نفسها للطيور كتوتة لذيذة، وبعمٍل كهذا جتلب موا إليها           

وتلتـهم  . لتراه، وتصطاد بسهولة بسبب مخوهلا والصلة الضعيفة بني البطن وبقية اجلـسد            الطيور بالتوتة لكل 
، والذي يبحـث عنـه      )برازهم(ر البيض يف ذرقهم     مث مترر الطيو   .الطيور هذه البطون، املمتلئة ببيض الدودة     

عندما تـصري الريقـة    . ينموويفقس بيض الدود داخل يرقات النمل       . النمل ويعيده إىل أعشاشه ليطعمه يرقاته     
  .، منِتجة املزيد من البيض، وهكذا تدور احللقة جمدداً، تنتقل الديدان إىل بطن النملة وتتزاوج)شرنقة(خادرة 

  
 السبل العديدة اليت تتحكم ا الطفيليات يف حامليهـا، ـرد متريـر جينـات               دهشة كهذه    إن تكيفات م  

عامالً علـى دودة    _ لقد جعل االنتخاب الطبيعي    )٢٥(.التدفق التطوري ) مربط فرس (املتطفلني، تصيب جوهر    
  )٢٦(.مغريةجعلها تستحوذ على مضيفها وتغري مظهره وسلوكه وبنيته، حمولة إياه إىل فاكهة زائفة _بسيطة

  
بعض أنواع األوركيد هلا أزهار تشبه ظاهرياً النحـل والـدبابري،       . نباتات تبدو كحيوانات  :    ويوجد العكس 

إن التشابه كاٍف خلداع الكثري مـن       . تشبه األجنحة ) أوراق توجيية (على التمام مع نقاط عيون زائفة وبتالت        
أثناء حدوث هذا، تلتـصق     . وحياولون التزاوج معها   حيطون على الزهرة     الذينذكور احلشرات قصرية النظر،     

عندما تغادر احلشرة الذكر احملبط دون حتقيق غريزته، فإنه حيمـل بغـري تعمـد            . أكياس اللقاح برأس احلشرة   
لقد شكَّل االنتخـاب الطبيعـي      . اللقاح إىل األوركيدة التالية، ملقحاً إياها أثناء اجلماع الزائف العقيم التايل          

أكثر . ىل حشرة زائفة ألن اجلينات اليت جتذب امللقحني ذه الطريقة أرجح ألن تمرر إىل اجليل التايل          األوركيد إ 
  .من ذلك أن بعض األوركيدات تغوي ملقحيها بإنتاج مواد كيميائية تفوح برائحة فرمونات اجلنس للنحل
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 نقار اخلشب ذو العـرف، طـائر        .إجياد الطعام، كإجياد الشريك اجلنسي، ميكن أن يتضمن تكيفات معقدة            
متوج هو أكرب نقار خشب يف أمركا الشمالية، يعتاش بنقر احلفر يف األشجار والتقـاط احلـشرات كالنمـل                   

رمبـا بـسماع حتركـام أو       (عالوة على قدرته الرائعة على تبني الفريسة أسفل اللحاء          . والنحل من اخلشب  
. صطياد والطـرق  موعة كاملة من الصفات اليت متكنه من اال       ، إن لنقار اخلشب جم    )الشعور ا، لسنا متأكدين   

 إن أصل اللسان متصل بعظم الفك، ومن مث يـدور  )٢٧(.كثرها جدارة باملالحظة هي لسانه الطويل للغاية   لعل أ 
اللسان خالل إحدى منخاري األنف، خالل وحول مؤخرة الرأس بشكل تام، وآخر األمر يعـود إىل دخـول       

 يف معظم الوقت يكون اللسان منسحباً، لكنه ميكنه االمتداد عميقاً يف شجرة جلس النمـل                .املنقار من األسفل  
يـستخدم  . لزج للمساعدة على استخراج تلك احلشرات اللذيذة من احلفر        أنه مملط ومغطى بلعاب     . والنحل

وجلب الشركاء  نقارو اخلشب ذوو العرف أيضاً مناقريهم حلفر جتاويف عِشية كبرية، والطرق على األشجار،              
  .اجلنسيني، والدفاع عن مناطقهم

  
 يف اخلشب دون إيذاء     ضعيف الثقب  كيف يستطيع كائن  : هذا يطرح مشكلة  .    إن نقار اخلشب ثقابة حيوية    

إن املعاملة السيئة اليت تتلقاهـا مججـة نقـار    ). تفكر يف القوة املستلزمة لدق مسمار يف لوح خشب؟        (نفسه؟  
" يطبـل "يف الدقـة عنـدما       يستطيع الطائر أن يطرق مبعدل مخسة عشر طرقـة           .اخلشب ذي العرف مذهلة   

هذه سرعة ميكنها   .  ميالً يف الساعة   ١٦للتواصل، كل طرقة تولد طاقة مساوية لضرب رأسك يف حائط بسرعة            
هناك خطر حقيقي يف أن يضر نقار اخلشب ذو العرف مبخه، أو خترج عيناه               .أن جتعل من سيارتك كومة خردة     

  .ج مججمته بفعل القوة الفائقةخار
  

يوجد املنقار علـى وسـادة   .    ملنع تضرر املخ، فإن مججمة نقار اخلشب مشكّلة ومقواة خصيصاً بعظم إضايف      
خمفِّفة للصدمات من الغضروف، وتتقلص العضالت حول املنقار حلظةً قبل كل صدمة لتحويل قـوة الطرقـة                 

. وخالل كل طرقة، ينغلق جفنا الطائر حلماية عينيه مـن اخلـروج         . واةبعيداً عن املخ وإىل قاعدة اجلمجمة املق      
هناك أيضاً مروحة من الريش الرقيق تغطي منخري األنف لكي ال يستنشق الطائر نشارة اخلشب أو شـرائحه                

إنه يستخدم جمموعة من ريش ذيلي قوي جداً لدعم نفسه ضد الشجرة، ولـه قـدمان رباعيتـا            . حني الطرق 
  .للتمسك باجلذع على حنو آمن) اثنتان يف األمام واثنتان يف اخللف (Xشكل الـ األصابع هلا 

  
   أينما ننظر يف الطبيعة، نرى حيوانات تبدو كأا مصممة على حنو بديع لتالئم بيئاا، سواء كانت تلك البيئة              

ـ : أو الكائنـات األخـرى    _ كدرجة احلرارة والرطوبة  _هي الظروف الطبيعية للحياة      سني واملفتِرسـني   املناِف
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إنه ال غرابة أن أوائل علماء التاريخ الطبيعي قد اعتقـدوا   . والفرائس، اليت جيب على كل نوع أن يتعامل معها        
  .أن احليوانات هم منتج تصميم مساوي، خملوقون من ِقبل الرب ليؤدوا أعماهلم

  
استبدل متاماً قروناً من الـيقني بـصدد        يف فصل واحد،    ). أصل األنواع (بدد دارون هذه الفكرة يف كتابه          

إنـه صـعب    . االنتخاب الطبيعي، اليت ميكنها إجناز نفس النتيجة      : التصميم اإلهلي بفكرِة عمليٍة ال واعية آلية      
تقدير مدى التأثري الذي كان هلذا الفهم البصري ليس فقط على علم األحياء، بل أيضاً وجهة النظر اليت يـرى                    

كثريون مل يستفيقوا بعد من الصدمة، وال تزال فكرة االنتخاب الطبيعي تثري معارضة عنيفـة               ال. الناس ا العامل  
  .وغري عقالنية

  
فما هو الدليل على أنـه يعمـل يف         . عدداً من املشاكل لعلم األحياء كذلك        لكن االنتخاب الطبيعي طرح     

مد دارون على نطاق واسع علـى التنـاظر         الطبيعة؟ هل ميكنه حقاً تفسري التكيفات، مبا فيها املعقدة؟ لقد اعت          
النجاح الشهري للمربني يف حتويل احليوانات والنباتات إىل حيوانات ونباتات مالئمة للغـذاء أو              : ليعمل حجته 

لكن يف ذلك الوقت، كان لديه دليل مباشر ضئيل على االنتخـاب يف اموعـات   . التربية أو املالطفة والزينة   
االنتخاب بطيء إىل أبعد حد، يغري اموعات السكانية خالل آالف أو       _كما افترض _وألن. السكانية الطبيعية 

  .ماليني من السنوات، يكون عسرياً مالحظته عامالً خالل عمٍر بشرٍي واحد
  

إننـا  .  وعلماء أحياء املعامل، لدينا اليوم هذا الدليل، أعداد وافرة منـه قلي   حلسن احلظ، فبفضل الكدح احل    
ميكنه . ب الطبيعي يف كل مكان، يمحص األفراد، مغربالً الغري مالئم وناشراً جينات األكثر مالئمة             جند االنتخا 

  .صنع تكيفات معقدة، يف بعض األحيان يف وقت قليل على حنو مذهل
  

لرؤية كيف يعمل، فلننظـر إىل تكيـف        .    إن االنتخاب الطبيعي هو أكثر جزء مساء فهمه يف نظرية التطور          
 Peromyscus)فالفئران طبيعية اللـون أو فئـران احلقـل العتيقـة     . ون الفراء يف الفئران الربيةل: بسيط

polionotus)    لكن على الكثبان الرملية الشاحبة لـساحل خلـيج         . ةق يف الترب الغام   ونتبئ هلم فراء بين وخي
ماً، مع خط بين ضـعيف       متا إم بيض ): فئران الشاطئ (النوع يسمى   فلوِردا يعيش جزٌء فاتح اللون من نفس        

البلـشون أو  كالصقور والبوم و_هذا اللون الشاحب هو تكيف لتمويه الفئران من املفترسني        . فقط على الظهر  
وإن كانت خميفـة  ( هذا تكيف؟ جتربة بسيطة  كيف نعلم أن  . ل الكثبان البيضاء  اليت تصطاد خال  _مالك احلزين 

  أظهرت أن الفئران يبقونKansas State University من جامعة Donald Kaufmanقام ا ) قليالً
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 خلوية كبرية،   سياجات Kaufmanبىن  .  فيها ونعيشن فروهم مماثالً للون التربة اليت ي       أفضل عندما يكو   أحياء
وضع يف كل قفص أعداداً متساوية مـن الفئـران ذوي          . بعضها ذوات تربة فاحتة واألخرى ذوات تربة غامقة       

مث أطلق بومة جائعة جداً يف كل قفص، عائداً الحقاً لريى أي الفئران بقـوا               .  اللون الفراءات الغامقة والفاحتة  
ار على حنو أسرع، مثبتـاً     بكما يتوقع، فالفئران ذوو الفراء املتباين بوضوح أكثر مع التربة أُردوا باالخت           . أحياء

: يضاً عالقة متبادلة نراها يف الطبيعة     تفسر هذه التجربة أ   . أن الفئران املموهة قد بقوا أحياء فعالً على حنو أفضل         
  .الترب األغمق تؤوي فئراناً أغمق

  
   مبا أن اللون الشاحب فريد يف فئران الشاطئ، فيفترض أم قد تطوروا من فئران الرب القاري البنيـة، رمبـا          

هذا . ة عن الرب القاري   حديثاً منذ ستة آالف سنة عندما انعزلت اجلزر املتامخة وكثباا الرملية البيضاء ألول مر             
 اجتـاحوا رمـل   الذينتتنوع فئران احلقل العتيدة يف ألوان الفراء جداً، ومن بينهم     . مصدر االنتخاب الطبيعي  

الشاطئ الفاتح، فاألفراد ذوو الفراء األفتح سيكون هلم فرصة أعلى للبقاء أحياء عن الفئران األغمـق الـيت                  
حيمـل  : نا نعلم كذلك أن هناك اختالفاً جينياً بني الفئران الفاحتة والغامقة          إن. تالحظ بسهولة من ِقبل املفترسني    

أما فئران احلقـل    . جلينات صبغية عديدة تعطي سوياً هلم فراآم فاحتة اللون        " الفاحتة"فئران الشاطئ األشكال    
ـ   _خـالل الـزمن   . من نفـس اجلينـات    " مقالغا"العتيقة األغمق فلديها الشكل املناظر       راس بـسبب االفت

) لديهم فرصة أعلى للبقاء أحيـاء للتكـاثر       (سيترك الفئران األفتح نسخاً أكثر من جينام الفاحتة         _التفاضلي
  .وبسبب استمرار هذه العملية جيالً تلو جيل، ستتطور جمموعة سكان فئران الشاطئ من داكنة إىل فاحتة

  
التركيـب اجلـيين للمجموعـة    _ن الفـراء عامالً على لو_ما الذي حدث هنا؟ لقد غير االنتخاب ببساطة      

ويف حني أقول أن  . اليت تعزز البقاء والتكاثر   ) جينات اللون الفاتح هنا   (السكانية، مزيداً نسبة املتغايرات اجلينية      
فاالنتخاب ليس آلية تفرض على جمموعة سـكانية مـن     . االنتخاب الطبيعي يعمل، فإن هذا ليس دقيقاً حقيقةً       

إا عملية، وصف لكيفية صريورة اجلينات اليت تتِنج تكيفات أفضل أكثر تكـرراً خـالل               باألحرى،  . اخلارج
فحسب قـائلني   فهم يستخدمون اختصاراً    ". يعمل على صفة  "عندما يقول علماء األحياء أن االنتخاب       . الزمن

إرادة متـضمنة وال    ال توجد   . بنفس املعىن، فإن األنواع ال حتاول التكيف مع بيئتها        . أن الصفة ختضع للعملية   
  .الصحيحة للتباين اجليينالتكيف مع البيئة حمتوم إن كان نوع لديه الصفة األساسية . كفاح مقصود

  
أوالً، ينبغي للمجموعة السكانية املستِهلة أن تكون       .    ثالثة أشياء تتضمن يف صنع تكيف باالنتخاب الطبيعي       

وإال لن ميكن أن تتطـور     . وعة سكانية بعض االختالف يف ألوان فرائهم      ينبغي أن تظهر الفئران يف جمم     : متغايرة
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يف حالة الفئران، حنن نعلم أن هذا صحيح ألن الفئران يف اموعات السكانية على الرب القـاري                 . هذه الصفة 
  .يظهرون بعض التباين يف لون الفراء

  
يف أشكال اجلينات، مبعىن ينبغي أن يكون للتبـاين     ثانياً، ينبغي أن يأيت بعض نسبة ذلك التباين من التنوعات       

لو مل يكن هناك اختالف جيين بني الفئران الفاحتة والداكنـة،           ). تدعى إمكانية التوارث  (بعض األسس اجلينية    
لكانت الفئران الفاحتة بقيت حية أفضل على الكثبان، لكن مل يكن اختالف لون الفراء سيمرر إىل اجليل التايل،                 

يف احلقيقة، حنـن    . إننا نعلم أن املتطلَّب اجليين متوفر أيضاً يف هذه الفئران         . كان سيصري هناك تغري تطوري    وملا  
، نفـس  Agoutiأحدمها يدعى  .الفاتح/نعلم بالضبط أي جينني هلما التأثري األكرب على اختالف اللون الداكن  

، وأحد أشـكاله املطفـرة يف       Mc1rاآلخر يدعى   و.  الذي تنِتج طفراته اللون األسود يف القطط األهلية        اجلني
  )٢٨(. تنِتج النمش والشعر األمحر_شائع على حنو خاص يف اموعات السكانية اإليرلندية_البشر

  
   من أين أتى هذا التباين الوراثي؟ من الطفرات، تغريات عارضة يف تسلسل احلمض النووي حتـدث عـادةً                  

تفـسر  : التباين اجليين املُولَّد بالطفرات واسـع االنتـشار       . انقسام اخللية أثناء  كأخطاء عندما ينسخ اجلزيء     
التباين يف ألوان عيون البشر، وفصائل الـدماء، والكـثري مـن          _على سبيل املثال  _األشكال املطفرة للجينات  

  .يف الطول والوزن والكيمياء احليوية وصفات أخرى ال تحصى_وتباين األنواع األخرى_تبايننا
  

مـصطلح  . العنصر األساسي للكثري من التجارب املختربية، استنتج العلماء أن الطفرات حتدث عشوائياً               يف
فما يعنيـه هـو أن الطفـرات    . هنا له معىن دقيق، غالباً ما يساء فهمه، حىت من ِقبل علماء األحياء " عشوائي"

ساطة أخطاء يف نسخ احلمض النووي،      الطفرات هي بب  . حتدث دون اعتبار ملا إذا كانت ستكون مفيدة لألفراد        
إال أنه ليس هناك سبيل علـم حيـوي   . معظمها ضار أو عدمي التأثري، لكن القليل منها ميكن أن يظهر أنه مفيد   
رغم أنه أفضل للفئران الذين يعيـشون       . لتحديد احتمالية أن طفرة ستالئم االحتياجات التكيفية احلالية لكائن        

ن هلم فراء أفتح، فإن فرصتهم للحصول على طفرة مفيدة كهذه ليست أعلى من              على الكثبان الرملية أن يكو    
، يبـدو أكثـر دقـة       "عشوائية"إذن، فبدالً من تسمية الطفرات       .اليت للفئران اليت تعيش على التربة الداكنة      

  .احتمالية ظهور طفرة هو حيادي ملا إذا كانت ستكون مفيدة أو مؤذية للفرد": حيادية"تسميتها 
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ـ           ة تـرك الفـرد   اجلانب الثالث واألخري لالنتخاب الطبيعي هو أن التباين اجليين جيب أن يؤثر على احتمالي
 أن الفئران األكثر متوهـاً سـتترك نـسخاً          Kaufmanيف حالة الفئران، أثبتت جتارب االفتراس لـ        . لنسل

  .ري ليكون قد تطور كصفة تكيفيةيطابق كل املعايمن مث، فإن اللون الفاتح لفئران الشاطئ . أكثرمن جيناا
  

": حياديـة "أو " عـشوائية "فهناك أوالً عملية .    إذن، فالتطور باالنتخاب هو مركب من العشوائية والقانونية     
يف مثال الفـأر، تنـوع يف ألـوان    (حدوث طفرات تحِدث منظومة من التباينات اجلينية، سواء جيدة أو سيئة  

االنتخاب الطبيعي، الذي ينظم هذا التباين، مبقيـاً اجليـدة ومغـربالًَ       ": لقانونيةا"، مث العملية    )الفراء اجلديدة 
  ).على الكثبان، تزداد جينات اللون الفاتح على حساب جينات اللون الداكن(السيئة 

  
فكـرة أن، يف  :    هذا يستدعي ما هو بالتاكيد أكثر إساآت الفهم انتشاراً باتساع بصدد بصدد نظرية التطور           

هذا االدعاء الشائع لدى العامـة  "). كل شيء حيدث باملصادفة: "أيضاً تقال" (كل شيء حيدث باحلظ   "ر،  التطو
أن يربهن قط على أن االنتخاب الطبيعي يقوم علـى          _وبالتأكيد وال دارون  _مل حياول أي عامل تطور    . خطأ متاماً 

صنع نقار اخلشب الطارق، أو األوركيـد   فهل تستطيع عملية عشوائية متاماً وحدها       . بل النقيض متاماً  . الصدفة
فلو أن  . ، أو فئران الساحل؟ بالتأكيد ال     )ب يف امللحق  ٢٢صورة   (خمادع النحل، أو اجلنادب األمركية املموهة     

. التطور فجأة أُجبر على االعتماد على الطفرات العشوائية وحدها، لكانت األنواع تدهورت سريعاً وانقرضت             
  .سري املالءمة املدهشة بني األفراد وبيئتهمال ميكن للصدفة وحدها تف

  
. تنتج بالفعل بـالطفرات الـصدفوية    _التباينات بني األفراد  _صحيح أن املواد اخلام للتطور    . وهذا ال حيدث     

لكنه الترشيح لذلك التباين    . حتدث هذه الطفرات كيفما اتفق، دون اعتبار ملا إذا كانوا جيدين أو سيئني للفرد             
إنه قوة تشكيلية قويـة،  . لطبيعي ما ينِتج التكيفات، واالنتخاب الطبيعي هو بوضوح ليس عشوائياً    باالنتخاب ا 

مراكمة للجينات اليت هلا فرصة أكرب للتمرير عن األخرى، ويف قيامه ذا جيعل األفراد أفضل قدرة على حتمـل     
ما يعلمنـا كيـف صـارت      _ والقانونية الصدفة_إذن، فإن االحتاد الفريد بني الطفرة واالنتخاب      . بيئام دوماً 

البقاء الغري عشوائي "إنه :  أوجز تعريف لالنتخاب الطبيعيRichard Dawkinsلقد قدم . الكائنات متكيفة
  ".للتباينات العشوائية

  
إن مهمتها تفسري كيف تطـور كـل       . نظرية االنتخاب الطبيعي هلا وظيفة كبرية، األكرب يف علم األحياء         إن     

هذا ال يتضمن فقط شكل اجلسد واللون، بل كذا الـسمات           . من الصفات اليت سبقته   _خبطوةخطوة  _تكيف
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جيب أن يفـسر االنتخـاب الطبيعـي تطـور الـصفات الوظائفيـة              . اجلزيئية اليت تشكل أساس كل شيء     
نـاعي  ، واألنظمة األيضية اليت حتول الغذاء إىل طاقـة، والنظـام امل  )عند االجنراح(جتلط الدم  ): الفسيولوجية(

أو  (وماذا عن تفاصـيل علـم الوراثـة       .  الذي ميكنه التعرف على وتدمري آالف الربوتينات األجنبية        املدهش
 عندما تتكون البييضات واحليوانـات  )أو الكروموسومات(نفسه؟ ملاذا ينفصل زوجان من الصبغيات     ) اجلينات

، كما تفعل بعض    )أي مستعمرات خلوية   (املنوية؟ ملاذا لدينا جنس على العموم، عوضاً عن أن نتربعم من نسخ           
ملاذا تصطاد األسود   . األنواع؟ ينبغي على االنتخاب الطبيعي أن يفسر السلوكيات، سواء التعاونية أو العدائية           

بتعاون، إال أنه حني حتل ذكور متطفلة حمال الذكور املقيمة يف جمموعة تناسلية، فلماذا يقتل املتطفلـون كـل                   
  ة؟األشبال غري املفطوم

  
يف أغلب األحيان   _أوالً، جيب أن يصنعهم   . وجيب أن يشكِّل االنتخاب الطبيعي هذه الصفات بطريقة حمددة           

كما قد رأينا، فإن كل صفة متطورة حديثة بدأت كتعديل على مسـة       . خطوة خبطوة من صفات أقدم    _بالتدريج
 يف هذه العملية، كـل تطـويِر   وكل خطوة. هي ببساطة زعانف معدلة   _كمثال_أرجل رباعيات األرجل  . أقدم

مـاذا  . إن مل حيدث هذا، فلن يعمل االنتخاب الطبيعي       . تكيٍف، جيب أن مينح فائدة تكاثرية لألفراد املالكني له        
كانت أفضليات كل خطوة يف االنتقال من زعنفة ساحبة إىل رجٍل ماشية؟ من ديناصور غري مـريش إىل واحـد    

يف تطوِر تكيـٍف، ألن االنتخـاب   " وجه حنو مستوى أحط أو منحدرت"لديه كل من ريش وجناحني؟ ال يوجد       
يف عامل التكيف، ال نرى أبداً السمة املميزة هلـالك  . الطبيعي بطبيعته نفسها ال ميكنه صنع خطوة ال تفيد مالكها 

  ". حتسن دائم-عدم مالءمة مؤقت"سائقي الطرق السريعة، بل 
  

ب الطبيعي بدالً من أن تكون قد خِلقَت، ميكننـا عمـل بعـض                 لو كانت مسة تكيفية قد تطورت باالنتخا      
 على تصور سيناريو تدرجيي معقول لتطور تلك الـصفة،  أوالً، من حيث املبدأ جيب أن نكون قادرين . التنبؤات

بالنسبة لبعض السمات هذا سهل، كـالتغري       . ملالكها) مبعىن الرقم املتوسط للذرية   (مع كل خطوة تزيد املالءمة      
بالنسبة ألخرى فهو أصعب، خاصة الـسبل  . جيي للهيكل العظمي الذي حول احليوانات الربية إىل احليتان التدر

ورمبا لن منلك أبداً معلومات كافية إلعادة بناء تطـور  . الكميائي حيوية اليت ال تترك أثراً يف السجل األحفوري  
مثالً ألجل ماذا كانت  (الصفات بدقة   فهم كيف عملت تلك     _يف أنواع منقرضة  _الكثري من الصفات، أو حىت      

أن علماء األحيـاء مل جيـدوا   _رغم ذلك_يأكَّد  إنه  ).  حقاً؟ Stegosaurusالصفائح العظمية على ظهر الـ      
  .تكيفاً واحداً يتطلب تطوره على حنو جازم خطوة وسطى تقلل مالءمة األفراد
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يقـرر  _ال البقاء حياً  _ألن التكاثر . لتناسلي ملالكه البد أن يتطور التكيف بزيادة اإلنتاج ا      :    وهاك شرطاً آخر  
بالتأكيد، مترير جني يتطلب أن تبقى حياً أوالً إىل السن الذي           . أي جينات تمرر إىل اجليل التايل وتسبب التطور       

، فإن جيناً يبيدك بعد السن التكاثري لـن يتعـرض خلـسارة             ىمن جهة أخر  . ميكنك فيه احلصول على ذرية    
ينتج عن هذا أن جيناً إن يكن يساعدك على التكاثر يف شبابك لكـن              .  يبقى يف احلوض اجليين    سوف. تطورية

يعتقَد باتساع أنه   _يف احلقيقة _إن تراكم جينات كهذه باالنتخاب الطبيعي     . يقتلك يف عمر كبري سيفضل حقيقةً     
نفس اجلينات اليت تـساعدك  . )الشيخوخة(يفسر سبب تدهورنا يف نواٍح كثرية جداً عندما نصل إىل سن كبري       

  .على بذر بذورك اجلاحمة عند الصغر قد تسبب لك التجعدات وتضخم غدة الربوتستاتا يف أواخر عمرك
  

   حمددين كيف يعمل االنتخاب الطبيعي، فينبغي أنه ال ينِتج تكيفات تساعد األفراد على البقاء دون تعزيـز                 
يأس أو انقطـاع  اً يساعد إناث البشر على البقاء حيات بعد سن ال     أحد األمثلة كان سيكون جين    . التكاثر أيضاً 

  .ن نرى تكيفات يف نوع تفيد فقط أفراد نوع آخروال نتوقع أ. احليض
  

لو أن هذه الـصفات قـد       .    ميكننا اختبار هذا التنبؤ األخري بالنظر إىل صفات نوع مفيدة ألفراد نوع آخر            
ولنأخـذ كمثـال    . ن مفيدة أيضاً للنوع األول صاحب هذه الصفات       نشأت باالنتخاب، فإننا نتنبأ أا ستكو     

. ة، اليت هلا أشواك جموفة منتفخة تعمل كمنازل ملستعمرات النمل الالسع املفتـرس            أشجار اخلرنوب االستوائي  
يبـدو كمـا لـو أن       . تفرز الشجرة أيضاً رحيقاً وتنتج أجساماً غنية بالربوتني على أوراقها متد النمل بالغذاء            

الشجرة تضيف وتطعم النمل على حساا، فهل يتعدى هذا على تنبئنا؟ كال على اإلطالق، ففي احلقيقة ميـنح          
لذين يتوقفون ألجل التمتع     احلشرات والثدييات آكلي العشب ا     أوالً، فإن . النملُ املُأوى الشجرةَ فوائد كبرية    

         ل قبيلِة منٍل غاضبة، كما اكتشفتد من ِقبصلتعسي حـني عبثـت يف شـجرة خرنـوب يف            بأكل األوراق ت 
يقلل النمل أيضاً الشجريات حول قاعدة الشجرة، واليت عندما تكرب ميكن أن تنـافس الـشجرة             . كوستاريكا

 اليت تقدر على جتنيد النمل للـدفاع     إنه سهل أن نرى كيف أن شجرة اخلرونوب       . على املواد الغذائية والضوء   
يف كـل   . ني ستنتج بذوراً أكثر من أشجار اخلرنوب املفتقدة هلذه القـدرة          عنها من كٍل من املفترسني واملنافس     

إن هذا تنبؤ مباشر لنظرية التطور، وال       . حالة، عندما يفعل نوع شيئاً ما ملساعدة آخر، فهو دائماً يساعد نفسه           
  .ينتج عن عقيدة اخللق اخلصوصي أو التصميم الذكي

  
فكـرة أن االنتخـاب     . ، وليس بالضرورة مالءمة اموعة أو النـوع       والتكيفات دائماً تزيد مالءمة الفرد       

يف احلقيقة، ميكن أن ينِتج التطور صفات بينما تـساعد      . مضللة_ رغم شيوعها _" لصاحل النوع "الطبيعي يعمل   
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يتبع هذا غالبـاً  حمل زمرة أسود ذكور مقيمة، فعندما حتل جمموعة من األسود الذكور       .فرداً، تضر النوع ككل   
هذا سلوك سيء للنوع حيث أنه يقلل اموع الكلي لعدد األسود، مزيداً            . جمزرة مريعة لألشبال غري املفطومة    

الاليت يعدن إىل الـدورة  (لكنه جيد لألسود الغازية، إذ ميكنهم تلقيح اإلناث سريعاً        . احتمال انقراضهم القوي  
   رِضعنِحلون ذريتهم حمل األشبال   ) الرتوية عندما ال يأن نرى كيف أن    _رغم كونه مقلقاً  _إنه سهل .  املقتولة وي

 الغازية  ، واليت كانت ببساطة ستجعل الذكور     "األلطف"طفال ينتشر على حساب اجلينات      جيناً يسبب قتل األ   
كما يتنبأ التطور، فإننا ال نرى أبداً تكيفات تفيد النوع علـى حـساب              . ترعى األشبال الغري منسوبني إليهم    

  .يء الذي كنا سنتوقعه لو أن الكائنات قد صممت من ِقبل خالٍق محِسٍنوهو الش. الفرد
  

  التطور دون انتخاب
  

.    فلنقم باستطراد هنا، ألنه من اهلام أن ندرك أن االنتخاب الطبيعي ليس العملية الوحيدة يف التغري التطوري                
األشـكال املختلفـة    ( أو املتضادات    Alleles األحياء التطور بأنه تغري يف نسبة األليالت         يعرف معظم علماء  

 يف  Agoutiتكرار أشكال اللـون الفـاتح جلـني         يزداد  _على سبيل املثال  _فعندما. يف جمموعة سكانية  ) جلني
لكن مثل هذا التغري ميكن أن يحدث بطرق     . جمموعة سكانية من الفئران، تتطور اموعة السكانية ولون فرائها        

كل مـرة حيـدث فيهـا    .  نسختان من كل جني، واللتان قد تتطابقان أو ختتلفان   فكل فرد لديه  . أخرى، أيضاً 
إا . التكاثر اجلنسي، واحد من كل زوج جينات من أحد الوالدين ينتقل إىل النسل، مع آخر من الوالد اآلخر                 

ل املثال،  على سبي . كرمي قطعة معدنية مسألة أي واحد من زوج جينات أحد الوالدين سينتقل إىل اجليل التايل              
% ٥٠، وأجنبت طفالً واحداً فقط، فهناك احتمال )واحد Bواحد وأليل A أليل ( ABإن كنت ذا فصيلة دم 

يف أسـرة ذات طفـل   . Bأنه سيحصل على أليلك الــ  % ٥٠، واحتمال Aأنه سيحصل على أليلك الـ     
ارك جينات اآلباء يف سـحٍب      والنتيجة هي أن يف كل جيل، تش      . واحد، فإنه من اليقني أن أحد أليليك سيفقَد       

وألن عدد الذرية حمدود، فإن تكرارات اجلينات املمثلة يف الذرية لـن            .  جائزته ممثلة يف اجليل التايل     )يانصيب(
رغم . هذا للجينات مثل رمي عملة معدنية متاماً      " أخذ العينة "منط  . بالضبطتمثَّل بنفس التكرارات عند آبائهم      

ل على وجه الرسم ألي رمية، لو قمت بقليل من الرميـات فقـط فهنـاك                للحصو% ٥٠أن هناك احتمال    
% ١٢على سبيل املثال، يف أربع رميـات، لـديك احتمـال            (احتمال كبري أنك ستنحرف عن هذا التوقع        

نـسبة  _خاصة يف اموعات السكانية الـصغرية     _وكذلك). للحصول إما على كل الوجوه رسوماً أو ظهوراً       
وتدخل الطفرات اجلديدة يف التنافس وتزاد أو بط        . كن أن تتغري عرب الزمن بالصدفة كلية      األليالت املختلفة مي  
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الناجتة جيناٍت ثابتةً   " املسرية العشوائية "آخر األمر ميكن أن جتعل      . تكراراا بسبب أخذ العينات العشوائي هذا     
  .تفقَد متاماً_ ذلكبدالً من_أو%) ١٠٠مبعىن ترتفع إىل نسبة تكرار (يف اموعة السكانية 

  
 إنه منط معقـول . )الوراثيأو  (   يدعى هذا التغري العشوائي يف تكرارات اجلينات عرب الزمن باالجنراف اجليين            

أحد . للتطور، إذ أنه يتضمن التغريات يف تكرارات األليالت عرب الزمن، لكنها ال تنشأ من االنتخاب الطبيعي               
 يف )ABOكما يف نظـام   (يين رمبا تكون التكرارات الفريدة يف فصائل الدماألمثلة على التطور  باالجنراف اجل    

.  يف أمركـا Dunker وجمتمعات طائفة الغاطسني املـسيحية  Old Order Amish القدمية Amishرهبنة 
يحة لتطور سريع   هذه جمموعات دينية صغرية معزولة يتزوج أعضاؤها ضمن بعضهم فقط، متاماً الظروف الصح            

  . اجليينباالجنراف
  

ن حتدث عندما تؤسس جمموعة سكانية مبهاجرين قليلني فقط، مثلما حيـدث            أميكن  " أخذ العينات "   أحداث  
فعلى سبيل املثال، الغياب الكامل تقريباً للجينات املنتجة فصيلةَ         . عندما يستعمر أفراد جزيرةً أو منطقة جديدة      

ني رمبا يعكس نقص هذا اجلني يف جمموعة سكانية صغرية من            يف اموعات السكانية لألمركيني األصلي     Bالدم  
  . ألف عام١٢البشر استعمرت أمركا الشمالية من آسيا منذ حوايل 

  
لكن هناك اختالفـاً    .    ينِتج كلٌ من االجنراف الوراثي واالنتخاب الطبيعي التغري اجليين الذي ندركه كتطور           

ميكن أن يغيـر االجنـراف اجلـيين    . االنتخاب هو نقيض العشوائية فاالجنراف هو عملية عشوائية، بينما      . هاماً
من جهة أخرى، يتخلص االنتخـاب دومـاً مـن    . تكرارات األليالت بصرف النظر عن مدى فائدا حلامليها 

  .األليالت الضارة ويزيد تكرارات املفيدة
  
فهو ال ميكن أبداً أن     . ر التكيفات كعملية عشوائية على حنو صرف، ال ميكن أن يسبب االجنراف اجليين تطو              

ما ميكن أن يفعله االجنراف هو التسبب يف        . يبين جناحاً أو عيناً، فهذا يتطلب االنتخاب الطبيعي الغري عشوائي         
أصل (بصرياً كما كان دوماً، دارون نفسه افتتح هذه الفكرة يف           . تطور صفات ليست مفيدة وال ضارة للكائن      

  ):األنواع
  



 ١٣٥

تغريات ليست مفيـدة  . ظ بالتغريات املفضلة ونبذ التغريات الضارة، أدعوه باالنتخاب الطبيعي   فاهذا االحت    "
وال ضارة لن يؤثَّر عليها من ِقبل االنتخاب الطبيعي، وستترك كعنصر متقلب، رمبا كمـا نـرى يف األنـواع                    

  ."متعددة األشكال
  

 تكيفات، بل ميكن حقيقةً أن يهـزم االنتخـاب             يف احلقيقة، االجنراف اجليين ليس فحسب عاجزاً عن صنع        
كـبرياً جـداً    " أخذ العينات "على حنو خاص يف اموعات السكانية الصغرية، ميكن أن يكون تأثري            . الطبيعي

هذا علـى حنـو   . لدرجة أن يزيد تكرار جينات ضارة بالرغم من أن االنتخاب الطبيعي يعمل يف االجتاه املضاد    
ا نرى احلدوث مرتفع النسبة ألمراض جينية األساس يف اتمعات البـشرية املعزولـة،              مؤكد تقريباً سبب أنن   

-Tay يف السويديني اجلنوبيني، ومرض تاي سـاكس  Gaucher’s diseaseمتضمناً داء جوشر الشحامي 

Sachs يف Cajuns لويزيانا، والتهاب الشبكية االصطباغي retinitis pigmentosa   يف سـكان جزيـرة 
Tristan da Cunha ، ومرض هنتنجتون Huntington's disease يف قريةSan Luis  بفرتويال علـى 

 وهي قرية أسسها جمموعة صغرية من املهاجرين من أوربا يف القرن التاسع عشر وكان من                Maracaiboحبرية  
  .بينهم سيدة حتمل جني هذا املرض

  
ليست مفيـدة وال    "_كما صاغها دارون  _تكون     ألن تغريات معينة يف تسلسل احلمض النووي أو الربوتني          

على . ، فإن مثل هذه التغريات عرضة على حنو خاص للتطور باالجنراف          ً(أو حيادية كما ندعوها حاليا    (،"ضارة
سبيل املثال، ال تؤثر بعض الطفرات يف جني على تسلسل الربوتني الـذي ينتجـه، ولـذا ال يغيـر مالءمـة              

خربات جينات ال تزال هنا وهنـاك يف    : لطفرات يف اجلينات الزائفة غري العاملة     نفس األمر ينطبق على ا    .حامله
 ليس له تأثري على الكائن، ولذا ميكن أن تتطور فقط بـاالجنراف             أي طفرات يف هذه اجلينات    . )اني(اجلينوم  

  .اجليين
  
كس االجنراف عوضـاً    تع_كتغريات معينة يف احلمض النووي    _إذن، فإن الكثري من جوانب التطور اجلزيئي         

إنه حمتمل أن كثرياً من الصفات املرئية ظاهرياً للكائنات ميكن أن تكون قد تطورت عن طريـق  . عن االنتخاب 
كاالختالفـات  _األشكال املتنوعة ألوراق األشجار املختلفة     .االجنراف، خاصة إن كانت ال تؤثر على التكاثر       

لكنه صعب الربهنـة    . ة تطورت باالجنراف اجليين   ديأا مسات حما  قد اقتِرح قدمياً    _بني أوراق البلوط والقيقب   
فحىت أفضلية صغرية، صغرية حبيث ال تكون ممكن قياسها         . على أن مسة ليس هلا على حنو مطلق أفضلية انتخابية         

  .ورأو مالحظتها من ِقبل علماء األحياء يف وقت جتربِة مالحظٍة، ميكن أن تؤدي إىل تغٍري تطوري هام عرب الده
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. تظل األمهية النسبية لالجنراف اجليين مقابل االنتخاب يف التطور موضوع جدال حمتدم بني علماء األحيـاء                  
. نرى على حنو جلي دليالً على االنتخـاب       _كسنام اجلمل أو خمالب األسد    _كل مرة نرى فيها تكيفاً واضحاً       

ومع ذلك،  . عن االجنراف الوراثي  بدالً  حرى  لكن الصفات اليت ال يفهم تطورها قد تعكس فحسب جهلنا باأل          
 االجنراف الوراثي حيدث، ألنه يف أي جمموعة سكانية ذات حجم حمدود هنـاك دومـاً                فنحن نعلم أنه البد أن    

وحمتمل أن االجنراف قد لعب دوراً كبرياً يف تطور اموعات السكانية           . خالل التكاثر " أخذ العينات "تأثريات  
    . نستطيع اإلشارة سوى إىل أمثلة قليلةالصغرية، رغم أننا ال

  

  تربية احليوانات والنباتات
  

ال تتوقع إجيادها يف    _األكثر أمهية _   تتنبأ نظرية االنتخاب الطبيعي بأي أنواع من التكيفات ستتوقع إجيادها و          
ن رؤيـة   يريـدو : لكن كثرياً من الناس يريدون ما هو أكثر مـن ذلـك           . وقد حتققت هذه التنبؤات   . الطبيعة

إنه عسري قبول فكرة أن االنتخـاب       . االنتخاب الطبيعي وهو يعمل، وأن يشهدوا التغري التطوري يف حيوام         
لكن إىل حد ما تصري فكرة   تطور احليتان من ثدييات برية خالل ماليني السنني،         _مثالً_الطبيعي ميكن أن يسبب   

  .االنتخاب دامغة أكثر عندما نرى العملية أمام أعيننا
  
رغم _ هذا يتطلب رؤية االنتخاب والتطور يف وقت إجراء جتربة، على الرغم من كونه فضوالً متفهما، فإننا                   

 قد نتج عن ماليني السنني من النحـت  Grand Canyonنقبل بسهولة حقيقة أن الوادي العظيم _كل شيء
 أننا ال ميكننا رؤية واٍد يـصري  ، رغمColorado Riverالبطيء الغري ممكن مالحظته من ِقبل ر كولورادو 

لكن بالنسبة إىل بعض الناس هذه القدرة على تقدير الزمن للقوى اجليولوجية ال تنطبـق               . أعمق خالل حيواتنا  
إذن، كيف ميكننا أن نقرر ما إذا كان االنتخاب الطبيعي سبباً هاماً للتطور؟ فعلى حنو جلـي، ال                  . على التطور 

لكن لو استطعنا رؤية    . حليتان لنرى األفضلية التناسلية لكل خطوة أعادم إىل املاء        ميكننا إعادة أحداث تطور ا    
خالل ماليني  _االنتخاب يسبب تغريات صغرية خالل أجيال قليلة فقط، رمبا حينئٍذ يصري أكثر سهولةً قبول أن              

  .تحجراتأمناطاً مشاة من االنتخاب ميكن أن تسبب تغريات تكيفية كبرية مسجلة يف امل_السنني
  

أي تربية احليوانات   _أكثرها وضوحاً هو االنتخاب االصطناعي    .    الدليل على االنتخاب يأيت من مناٍح عديدة      
إننا نعلـم أن املـربني قـد عملـوا          . هي متواٍز جيد لالنتخاب الطبيعي    _كما أدرك دارون  _واليت_والنباتات

خمتلفة متاماً صـاحلة لألكـل أو تـشبع متطلباتنـا     األعاجيب يف حتويل النباتات واحليوانات الربية إىل أشكال       
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نعلـم كـذلك أن   . وإننا نعلم أن هذا قد مت باالختيار من تباينات وراثية موجودة يف أسالفهم الربيني  . اجلمالية
التربية قد عملت تغريات ضخمة يف حقبة قصرية على حنو جدير باملالحظة من الزمن، إذ أن تربية احليوانـات                   

  .موِرست آلالف قليلة من السنوات فقطوالنباتات قد 
  

، نوع واحد يف كل األشـكال  )Canis lupus familiarisوامسه العلمي (   فلنأخذ كمثال الكلب األليف 
يتحدر من نـوع سـلفي   _سواء نقي الساللة غري ممتزجها أو هجني      _كل واحد . واألحجام واأللوان واألمزجة  

لقـد  . بدأ البشر يف انتخابه منذ حوايل عشرة آآلف سنة        _يويعلى األغلب الذئب الرمادي األوروآس    _وحيد
ـ :  ساللة خمتلفة، ولقد رأيت الكـثري منـها  ١٥٠ األمركي American Kennel Clubميز نادي   فالـ

Chihuahua    ليب كحيوان متغذى عليه من ِقبالصغري النشيط رمبا ر Toltec   مكسيكو، وكلـب القـديس 
يظ الفراء وقادر على جلب براميل الربانـدي للمـسافرين احملاصـرين     القوي غلSaint Bernardبرنارد 

القصري  dachshund للسباق ذو أرجل طوال وشكل انسيايب، واألملاين الدكسهوند          بالثلوج، والسلوقي ريب  
ربـوا   retrievers يف حفرهم، وكالب الصيد badgersذو األرجل الطوال مثايل لإلمساك حبيوانات الغرير   

لقـد حنـت   .  ريب ككلب تدليل مـسلٍّ fluffy Pomeranianوالبومرياين األزغب يد من املاء، جللب الص
املربون عملياً هذه الكالب إىل ما يودون، مغريين درجة لون ومسك فرائهم، وطول ومكان آذاـم، وحجـم               

  .وشكل هيكلهم العظمي، وخصائص سلوكيام وأمزجتهم، وتقريباً كل شيء آخر
  

لو بطريقة مـا كانـت توجـد    ! نوع الذي ستراه لو صفَّت كل هذه الكالب لالستعراض سويةً            فكر يف الت  
السالالت فقط كمتحجرات، لكان علماء املتحجرات سيعتربوم ليسوا نوعاً واحداً بل أنواعاً كثرية، يقينـاً               

التنوع بني الكالب األليفـة   يف احلقيقة، فإن )٢٩(. نوعاً من الكالب الربية يعيش يف الطبيعة اليوم       ٣٦أكثر من   
تتراوح أوزان الكالب   . الوزن: فلنأخذ على سبيل املثال صفة واحدة     . يفوق كثرياً ما بني أنواع الكالب الربية      

ذي املئة ومثـانني   English mastiff ذي الرطلني إىل الِدرواس اإلجنليزي Chihuahuaاألهلية ما بني الـ 
وليس هناك يقيناً كلب بري له شـكل   . الربية ما بني رطلني إىل ستني رطالً      رطالً، بينما تتراوح أوزان الكالب      

  .)كلب أهلي صيين( Pugأو وجه الـ  dachshundالـ 
  

أوالً، لقد كان هناك تباين متـسع يف اللـون         .    يثبت جناح تربية الكلب شرطني من ثالثة للتطور باالنتخاب        
ثانياً، بعـض   . السالالت ليتيح إمكانية صنع كل      بللكالواحلجم والشكل والسلوك يف خط التحدر السلفي        

.  ملا استطاع املربون حتقيق تقـدم تكن كذلكمل ذلك التباين أُنِتج بالطفرات اجلينية اليت ميكن أن تورث، إذ لو         
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لقد انتِخبت كل هذه السالالت يف أقل مـن  . ما هو مذهل بشأن تربية الكلب مدى سرعة حصوهلا على نتائج      
 من الزمن الذي استغرقته أنواع الكالب الربية لتتنـوع مـن سـلفها    فقط.% ٠١وهو ف عام، عشرة آال

فإن كان االنتخاب االصطناعي أمكنه إنتاج مثل هذا التنوع الكليب سريعاً هكذا، يـِصر              . املشترك يف الطبيعة  
الل حقبة أطول بعـشرة     أكثر سهولةً قبول أن التنوع األقل للكالب الربية قد نشأ بعمل االنتخاب الطبيعي خ             

  .آالف مرة
  

ففي االنتخاب االصطناعي املُربي بدالً من      .    هناك حقيقةً اختالف واحد بني االنتخاب االصطناعي والطبيعي       
بعبارة أخرى، معيار النجاح التكاثري هو الرغبة البشرية        ". سيئة"و" جيدة"الطبيعة هو من يفرز املتغايرات إىل       

إىل الكلب السلوقي، الـذي     _كمثال_وأحياناً يتطابق هذان املعياران، انظر      . يئة طبيعية بدالً من التكيف مع ب    
تعطي : املتالقيهذا مثال على التطور     . انتِخب ألجل السرعة، الذي انتهى إىل شكل شديد الشبه للغاية بالفهد          

  .الضغوط االنتخابية املتشاة نتائج متشاة
  

): أصـل األنـواع  (ى جناح سائر مناهج التربية األخرى، كما دون دارون يف             ميكن أن ميثل الكلب مثاالً عل     
"يتحدث املربون عادة عن تنسيِق حيواٍن كشيٍء لدائين plastic ،ًميكنهم تشكيله تقريباً كما يودون متاما".  

  
يار البـشر   واخلراف واخلنازير واخلضروات والزهور، وما إىل ذلك، كلهم نتجوا عن اخت           إن سالالت األبقار    

مـن خـالل   . للمتغايرات املوجودة يف األسالف الربية، أو التباينات اليت نشأت بـالتطفر خـالل التـدجني    
 الوديع كثري اللحم الذي حنتفـل بأكلـه يف عيـد          النحيل دجاجنا  )الرومي(االنتخاب، صار الدجاج التركي     

 الذكر التركـي األهلـي مل يعـد         الشكر األمركي، وهو كائن غريب الشكل، ذو صدر كبري جداً لدرجة أن           
لقد ربى دارون احلمام، ووصف التنـوع  . يستطيع اعتالء اإلناث، الاليت جيب بدالً من ذلك أن خيصنب صناعياً    

 ذو rock dove(الضخم لسلوكيات وأشكال احلمائم املختلفة، كلٌ اُنتِخبوا من احلمام الطـوراين الـشائع   
إنك لن تتعرف على سلِف كوز الذرة اخلاص        ). الرقبة ذو أصل أوريب   ريش ملون وعالمات قزحية اللون على       

الطماطم تزن جرامات قليلة فقط، لكنها قد ربيت اليـوم حـىت وزن             . بنا، الذي كان عشباً غري الفت للنظر      
: امللفوف أو الكرنب الربي قد أنتج مخـسة خـضروات خمتلفـة           . الرطلني ذات مدة ختزين دون تلف كبرية      

امللفوف املرىب، والكرنب الساقي أو أبا ركبة، وزهرة بروكسل، والقرنبيط، كـلٌ قـد انتِخـب        الربوكويل، و 
وتدجني كل نباتات   ). الربوكويل كمثال هو ببساطة عنقود زهور مكرب مدموج       (لتعديل جزء خمتلف من النبات      
  .االثين عشر ألف سنة األخريةاحملاصيل الربية قد حدث خالل 
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ليس بنقاش عن االنتخاب الطبيعـي أو التطـور يف          ) أصل األنواع (أن دارون بدأ    _ مث من_   إنه ليس مفاجئاً  
لقد أدرك أن الناس لو أمكنهم      . عن تربية احليوانات والنباتات   " التنوع حتت التدجني  "الربية، بل بفصل يدعى     

قفـزة إىل   من مث ال يكون عمل ال     _وهم مضطرون لذلك ألن جناحه واضح للغاية      _قبول االنتخاب االصطناعي  
  :كما سعى للربهنة. االنتخاب الطبيعي صعباً جداً

  
ولكن القابلية  . حتت التدجني، رمبا يكون من الصائب القول أن كل عملية التنسيق تصري لدائنية بدرجة ما                " 

ـ          .....اليت نقابلها بال استثناء تقريباً يف منتجاتنا الداجنة       _للتباين ه وهل مـن املمكـن مـن مث، أن يعتقَـد بأن
أن تباينات أخرى مفيدة بطريقة مـا لكـل         _رائني التباينات املفيدة لإلنسان قد نشأت، بدون شك       _مستحيل

  "كائن يف املعركة اهلائلة واملعقدة من أجل احلياة ينبغي أن حتدث على مدى آالف األجيال؟
  

ر متحضرين، فقد أدرك       ومبا أن تدجني األنواع الربية قد حدث يف وقت قصري نسبياً فقط منذ أن صار البش               
دارون أنه لن يكون من املبالغة الكثرية قبول أن االنتخاب الطبيعي ميكنه خلق تنوع أعظم خالل زمن أطـول                   

  .بكثري
  

  التطور يف أنبوب االختبار
  

يف " طبيعيـاً "فبدالً من املربني املختارين متغايراٍت مفضلة، ميكننا جعل هذا حيدث           .    ميكننا املضي خطوة أبعد   
هـذا أسـهل أن يعمـل يف امليكروبـات          . جمموعة سكانية حبيسة إىل حتديات بيئية جديدة      املعمل، بتعريض   

 كالبكتريا، اليت تستطيع االنقسام عادة مرة كل عشرين دقيقة، ممكِّنة إيانا مـن مالحظـة تغـري                 )اهريات(
وهـذا الـتغري    . صول على النتائج  تطوري خالل آالف األجيال يف الوقت املستغرق ما بني بدء التجربة واحل           

التباين، والقابلية للتـوارث، والبقـاء      : التطوري احلقيقي يربهن على كل الثالث متطلبات للتطور باالنتخاب        
رغم أن التحدي البيئي مصنوع من ِقبل البشر، فإن هذه األنواع أكثر طبيعيةً             . والتكاثر التفاضلي للمتغايرات  
  .لبشر ال خيتارون أي األفراد سيصلون إىل التكاثرمن االنتخاب االصطناعي ألن ا

  
: تستطيع امليكروبات التكيف مع أي شيء فعلياً يلقيه العلماء عليها يف املعمـل            .    فلنبدأ مع تكيفات بسيطة   

احلرارة العالية أو املنخفضة، واملضادات احليوية، والسموم، وااعة، واألغذية اجلديدة، وأعدائهم الطبيعـيني             
 مـن جامعـة   Richard Lenskiلعل الدراسة األطول أمداً من هذا النوع قد نفِّذت من قبل . وساتالڤري
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Michigan State University . م وضع ١٩٨٨ففي عامLenski   سالالت متماثلة جينياً مـن بكتريـا 
E.coli         غ فيها طعامهافرعـاد   كل يـوم مث   _وهو سكر اجللوكوز  _ إي كوالي املعوية الشائعة حتت ظروف يي 

. انت هذه جتربة الختبار قدرة امليكروب على التكيف مع بيئة وليمة فمجاعة           وبالتايل ك . جتديده يف اليوم التايل   
استمرت البكتريا يف مراكمة طفرات جديدة مكيفة       ) أربعون ألف جيل بكتريا   (خالل الثمانية عشر سنة التالية      

مـن الـساللة    % ٧٠طعام املتغرية يتكاثرون أسرع بـ      اليوم حتت ظروف ال   . أنفسها مع هذه البيئة اجلديدة    
 وزمالؤه على تسع جينات على األقل       Lenskiتستمر البكتريا يف التطور، ولقد تعرف       . األصلية غري املنتخبة  

  .أدت طفراا إىل التكيف
  

ويـة جديـدة    ميكن أن تكون أيضاً أكثر تعقيداً، متضمنة تطور أنظمة كيميائي حي          " املعملية"   لكن التكيفات   
لعل التحدي األقصى هو ببساطة نزع جني حيتاجه امليكروب للبقاء حياً يف بيئة معينة، ورؤية كيفيـة                 . بالكامل

 Barryيف جتربة درامية، بدأ .  اإلجابة عادةً هي أجلهل يقدر أن يتطور ملتفاً حول هذه املشكلة؟. استجابته
Hall وزمالؤه من جامعة  University of Rochester دراسة حبذف جني منE.coli .  نتج هذا اجلـنيي

مث وِضعت البكتريـا  . إنزمياً ميكن البكتريا من تكسري سكر الالكتوز إىل عناصر أبسط ميكن أن تستعمل كطعام  
افتقـدت اإلنـزمي ومل     _بالتأكيد_يف األول . مرتوعة اجلني يف بيئة حتتوي على الالكتوز كمصدر الغذاء الوحيد         

بينما مل يكن قادراً سابقاً _لكن بعد وقت قصري فقط، توىل وظيفة اجلني املفقود إنزمي آخر الذي           . تستطع التكاثر 
أخرياً، حدثت طفرة أخرى    . استطاع اآلن عمل هذا بضعف شديد بسبب طفرة جديدة        _على تكسري الالكتوز  

آخـر األمـر،    .  أكرب أزدات كمية اإلنزمي اجلديد نتيجة لذلك أمكن استعمال الالكتوز بدرجة         : تكيفية عالوة 
بكـل هـذا    . نت طفرة ثالثة عند جني خمتلف آخر البكتريا من استهالك الالكتوز من البيئة بسهولة أكثر              مكَّ

سويةً، ترينا هذه التجربة تطور سبيل كيميائي حيوي معقد مكّن البكتريا من التكاثر على طعـام غـري قابـل              
أوالً، يستطيع االنتخاب الطبيعـي   . هذه التجربة درسان هامان   ، فل دوناً عن التطور التدجيين   . لالستهالك سابقاً 

تأسيس تطور األنظمة الكيميائي حيوية املعقدة املترابطة اليت تعتمد فيها كل األجزاء على أحدها اآلخر، رغـم               
فإن االنتخاب ال خيلق صـفات جديـدة مـن    _كما قد رأينا تكراراً_ثانياً. ادعاآت اخللقيني أن هذا مستحيل   

  .، بل هو ينتج تكيفات جديدة بتعديل مسات موجودة من قبلالعدم
  

فقد وضـع  .    ميكننا حىت أن نرى أصل األنواع البكتريية اجلديدة املتنوعة بيئياً، الكل يف دورق معملي واحد              
Paul Rainey   وزمالؤه من جامعـةOxford University   سـاللة مـن بكتريـا  Pseudomonas 

fluorescens     غذٍّ، وببساطة راقبوهيف وعاء صغريأنه مفاجئ لكنـه صـحيح أن وعـاء    . (حمتٍو على حملول م



 ١٤١

على على القمـة واألدىن علـى       على سبيل املثال، كثافة األكسجني هي األ      . كهذا حيتوي حقيقةً بيئات متنوعة    
ىل اخلامدة حـرة احلركـة إ  تطورت البكتريا السلفية   _ليس أكثر من مئات األجيال    _خالل عشرة أيام  ). القاع

شكَّلَ شـبكته علـى سـطح       " املوزع املتغضن "أحدمها دعي   . شكلني إضافيني يشغالن جزآ الوعاء املختلفني     
واستمر النوع السلفي اخلامد يف البيئة السائلة       . شكَّلَ فَرشة على القاع   " املوزع الزغيب "ول، واآلخر دعي    لاحمل

ـ لسلف، قد تطورا من خالل    كال الشكلني اجلديدين كانا خمتلفني جينياً عن ا        .يف الوسط  رة واالنتخـاب   الطف
: من مث، فهاهنا ليس فقط تطور بل استنواع حادث يف املعمل          . الطبيعي ليتكاثرا أفضل يف بيئتيهما اخلصوصيتني     

الشكل السلفي أنتج وتشارك الوجود مع متحدرين خمتلفني بيئياً، ويف البكتريا تعترب أشـكال كهـذه أنواعـاً        
يف " تكيفـاً تـشعبياً  "  Pseudomonasري جداً، أنتج االنتخاب الطبيعي على الـ خالل وقت قص. واضحة

نطاق ضيق، املرادف لكيفية تشكيل احليوانات والنباتات لألنواع حني يواجهون بيئات جديدة علـى جـزر                
  .حميطية

  

  مقاومة العقاقري والسموم
  

 أم قـد حلـوا      قرن العشرين، اعتقد كل امرئ       عندما قُدمت املضادات احليوية ألول مرة يف أربعينيات ال        
لقد عملت العقاقري على حنو جيد للغاية لدرجـة أن          . أخرياً مشكلة األمراض املُعدية اليت تتسبب فيها البكتريا       

كل واحد تقريباً مصاب بالدرن، أو التهاب احلنجرة املتقرح، أو التهاب الرئة أمكن عالجه بزوج من احلقـن                  
مسلِّمني بأحجام جمموعـام الـسكانية      . لكننا نسينا شأن االنتخاب الطبيعي    . من احلبوب البسيطة أو زجاجة    

فـإن  _وهي الصفات اليت جتعل البكتريا منوذجية لدراسات التطور يف املعمل         _الضخمة وعمر األجيال القصري   
تكون هي اليت تبقـى،  والبكتريا اليت تقاوم العقار س. احتمال حدوث طفرة تنِتج مقاومة للمضاد احليوي مرتفع   
تضعف فعالية العقار، ومرة جديـدة      يف آخر األمر،    . تاركة وراءها ذرية متطابقة جينياً مقاومة للعقار هي أيضاً        

فكمثـال، هنـاك اليـوم      . لقد أضحى هذا أزمة خطرية بالنسبة إىل بعض األمراض        . يكون لدينا مشكلة طبية   
وبعد حقبة طويلـة مـن   .  اليت قد استخدمها األطباء عليهاسالالت من بكتريا الدرن مقاومة ضد كل العقاقري     

  .األدوية والتفاؤل، صار مرض السل أو الدرن مرة ثانية مرضاً مميتاً
  

يعلم كل امرئ بشأن مقاومة العقاقري، لكنه ال يدرك غالبـاً أن            .    هذا هو االنتخاب الطبيعي خالصاً وبسيطاً     
لو وِجدت هذه الظواهر يف عهد دارون لكان جعلها         . (خاب يف عمله  هذا هو بشأن أفضل مثال لدينا على االنت       

إنه اعتقاد شائع باتساع لدى العوام أن مقاومة العقاقري حتـدث  ). بالتأكيد جزًء مركزياً من كتابه أصل األنواع     
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تأيت قاومة  امللكن هذا خطأ، فإن     . أقل تأثرياً بسبب أن املرضى أنفسهم على حنو ما يتغريون بطريقة جتعل الدواء            
  .من تطور امليكروبات، ال تعود املرضى على العقاقري

  
فعندما قُدم يف أوائل أربعينيات القرن العشرين، كان        .    مثال رئيسي آخر على االنتخاب هو مقاومة البنسلني       

 Staphylococcusاإلنسولني عقاراً معجزة، فعال على حنو خاص يف عالج العدوى اليت تـسببها بكتريـا   

aureus (“staph”). متكن العقار من القضاء على كل سالالت تلك البكتريـا يف العـامل  ١٩٤١ يف عام  .
ما حدث هو أن طفـرات حـدثت يف   . من سالالا مقاومة للبنسلني% ١٥اليوم، بعد سبعني عاماً، أكثر من       

كرد، جاءت صناعة   . عاملياًأفراد البكتريا أعطتهم القدرة على تدمري العقار، وبالتأكيد انتشرت هذه الطفرات            
. ، لكن حىت ذلك يصري اليوم بال فائدة بسبب طفرات أحدث      methicillinاألدوية مبضاد حيوي جديد، الـ      

  .يف كل احلاالت، تعرف العلماء على التغريات الدقيقة يف احلمض النووي البكتريي اليت أعطت مقاومة للعقار
  

قد طورت أيضاً مقاومة للعقاقري املضادة للڤريوسـات، أكثرهـا          _أصغر شكل للحياة النشوئية   _   الڤريوسات
 ة املسبب لنقص املناعة املكتـسب HIV، صمم ملنع ڤريس الـ AZT (azidothymidine)جدارة بالذكر هو

AIDS     س يتطفر           .  من التضاعف يف اجلسم املعدىس يف جسد مريض واحد، حيث أن الڤريحيدث تطور الڤري
 نبقـي اإليـدز يف حالـة        اليوم.  غري فعال  AZT آخر األمر مقاومة وجاعالً آخر األمر        بسرعة شديدة، متجاً  

دفاعية خبليط من ثالثة عقاقري يومي، وإن يكن التاريخ مرشداً على أي حنو، فهذا أيضاً سيتوقف عـن العمـل             
  .متاماً آخر املآل

  
يس الراحبون فيها هم البكتريا فقـط بـل            تطور املقاومة خيلق سباق تسلح بني البشر والكائنات اهرية، ل         

لكن حلسن احلـظ    . وأيضاً صناعة األدوية، اليت ختترع باستمرار عقاقري للتغلب على الفاعلية املتضائلة للقدمية           
جيب أن نتذكر أن نظرية التطور ال تتنبأ        . (الت املثرية لكائنات جمهرية مل تنجح يف تطوير مقاومة        اهناك بعض احل  

 أحـد   فعلى سبيل املثال،  ). طور، إن مل ميكن أن تنشأ الطفرات الصحيحة فلن حيدث التطور          بأن كل شيء سيت   
لقد أخفقت  .  عدوى شائعة يف األطفال    ح، وهي  يسبب التهاب احلنجرة املتقر    Streptococcusأشكال الـ   

اإلنفلونزا، فـإن  وخبالف ڤريس . هذه البكتريا يف تطوير ولو أوضع مقاومة للبنسلني، الذي يظل العالج املختار  
  .ڤريسي شلل األطفال واحلصبة مل يطورا مقاومة للقاحات اليت اليوم قد استعِملت ألكثر من مخسني عاماً
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فاحلشرات قـد  .    وبعد فهناك أنواع أخر قد تكيفت من خالل االنتخاب مع البشر مسبيب التغريات يف بيئتها  
اتات قد تكيفت مع مبيدات األعشاب الطفيليـة،         ومبيدات حشرية أخرى، والنب    DDTصارت مقاومة للـ    

يبدو أن هناك دائماً    . والفطريات والديدان والطحالب قد طورت مقاومة للمعادن الثقيلة اليت قد لوثت بيئتهم           
من البقاء أحياء والتكاثر، وسرعان مـا تتطـور اموعـة           تقريباً أفراداً قالئل ذوي طفرات حمظوظة متكنهم        

 عندما تواجه جمموعة سكانية ضغطاً ليس آتياً       : من مث ميكننا القيام بتنبؤ معقول     . سة إىل مقاِومة  السكانية املتحس
  .غالباً ما سينتج االنتخاب الطبيعي استجابةً تكيفية_مثل تغري يف امللوحة أو احلرارة أو سقوط املطر_من البشر

  

  االنتخاب يف الربية
  

د الكيميائية املفروضة من قبل البشر تشكل انتخابـاً طبيعيـاً بـأي       االستجابات اليت رأيناها للضغوط واملوا 
رغم أن وسائل االنتخاب قد اخترعت من ِقبل البشر، فإن االستجابة طبيعية علـى حنـو           . عقالنية ذات منطق  

لكن لعله سيكون مقنعاً بدرجة أكرب رؤية كامل العمليـة          . ميكن أن تكون معقدة متاماً    _كما قد رأينا  _ و صرف
نريد أن نرى جمموعة سكانية طبيعية تواجه حتدياً طبيعياً، نريـد أن  : مبعىن. ل يف الطبيعة، دون تدخل بشري     تعم

  .نعرف ما هو ذلك التحدي، ونريد أن نرى اموعة السكانية تتطور مواجهةً له أمام أعيننا
  
ب الطبيعي يف الربية بطـيء جـداً        أن االنتخا : ألجل شيء واحد  . ال ميكننا توقع أن يكون هذا حدثاً شائعاً          

فلـو أن   . على األرجح استغرق مئات اآلالف من السنوات      _كمثال_فتطور الريش . غالباً على حنو ال يصدق    
الريش كان يتطور اليوم لكان مستحيالً ببساطة مشاهدة هذا حيدث يف وقت التجربة، وهو أقل بكـثري مـن                   

فإن نكن بصدد رؤية انتخاب طبيعـي       . ى جعل الريش أكرب   نوع االنتخاب أياً كان الذي كان يعمل عل       قياس  
 إىل حيوانـات أو    على اإلطالق، فالبد أن يكون انتخاباً قوياً، يسبب تغرياً سريعاً، وسيكون أفضل لنا النظـر              

وحنتاج أن نقدم مـا  . نباتات هلا أعمار أجيال قصرية حبيث ميكن أن ترى التغريات التطورية خالل أجيال كثرية  
  .يريد الناس رؤية االنتخاب فيما يدعى بالنباتات واحليوانات الراقية: ل من البكترياهو أفض

  
   عالوة على هذا، ال ينبغي أن نتوقع أكثر من تغريات صغرية يف مسة واحدة أو مسات قالئل لألنواع، وهو ما                    

متعقل أن نتوقع رؤيـة االنتخـاب    التدرجيي للتطور، فإنه غري ممسلِّمني بالتقد . يعرف بالتغري التطوري الصغري   
رغـم أن   . خالل عمر إنـسان   _وهو ما يدعى بالتطور الكبري    _حيول نوعاً من النباتات أو احليوانات إىل آخر       

فلنتذكر أن القضية ليست ما إذا كـان        . التطور الكبري حيدث اليوم، فإننا ببساطة لن نعيش طويالً كفاية لنراه          
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بل ما إذا كان تسبب فيه      _ بالفعل نعرف من سجل املتحجرات أنه حيدث       فنحن_التغري التطوري الكبري حيدث   
  .ه بناء السمات املعقدة واألعضاءباالنتخاب الطبيعي، وما إذا كان االنتخاب الطبيعي ميكن

  
   هناك عامل آخر جيعل عسرياً رؤية انتخاب يف وقت جتربة هو أن منط االنتخاب الـشائع نفـسه ال جيعـل                     

لعـل  . فكل نوع متكيف على حنو بارع، مما يعين أن االنتخاب قد جعلها فعلياً متسقة مع بيئاا               . األنواع تتغري 
األحداث العرضية للتغري الذي حيدث عندما يواجه نوع حتديات بيئية جديدة نادرة مقارنة باحلقـب الـيت ال                  

فعلى سبيل املثال، لـو  . حيدثلكن ذلك ال يعين أن االنتخاب ال . شيء جديد للتكيف معهيكون هناك ا أي    
أن نوعاً من الطيور قد طور حجم اجلسد األمثل لبيئته، وال تتغري تلك البيئة، سيعمل االنتخاب فقـط علـى                    

ويدعى باالنتخاب املرسـخ    _لكن هذا النوع من االنتخاب    . غربلة الطيور األكرب أو األصغر من احلجم األمثل       
فإن تنظر إىل اموعة السكانية من جيل إىل التايل، لن يتغري شـيء             : دلن يغري متوسط حجم اجلس    _أو املُوطِّد 

بالنسبة _ على سبيل املثال  _ميكننا أن نرى هذا   ). رغم أن جينات كل من احلجم الكبري والصغري ستزال        (كثري  
ل تثبت إحصائيات املستشفيات على حنـو ثابـت أن الطفـا        . إىل وزن امليالد يف أطفال البشر حديثي الوالدة       

 رطل يف الواليات املتحدة وأوربـا يبقـون أحيـاء    ٧,٥حديثي الوالدة الذين هلم متوسط أوزان ميالد حوايل    
الذين (أو األثقل وزناً    ) مولودين خدجاً أو من أمهات سيئات التغذية      (أفضل من كٍل من األطفال األخف وزناً        

  ).لديهم عقبات يف والدم
  

يف عمله، ينبِغ أن ننظر إىل أنواع هلا أعمار أجيال قصرية وتتكيف مـع بيئـة      من مث، إن نِرد رؤية االنتخاب      
وبالفعل، ذلك هـو    . هذا أرجح أن حيدث إما عندما جيتاح نوع موطناً جديداً أو مير بتحٍد بيئي قاس              . جديدة

  .حيث تكون األمثلة
  
علـى سـبيل    _انظـر (والذي لن أستفيض فيه كما وصف بالتفصيل يف كل موضع آخـر             _أشهر األمثلة    

هو تكيف طائٍر مع تغـري  _ )قصة تطور يف زمننا-منقار الربقش:  الرائعJonathan Weinerكتاب _املثال
لقد دِرس الربقش متوسط احلجم مالزم األرض اخلاص جبزر اجلاالباجوس لعدة عقود من ِقبل              . شاذ يف الطقس  

Peter and Rosemary Grant من جامعة Princeton University ١٩٧٧ففي عـام  . وزمالؤمها ،
أُجِبـر هـذا    .Daphne Majorقلل جفاف حاد يف اجلاالباجوس على حنو عنيف مؤونة البذور على جزيرة 

تثبـت  . على التحـول إىل األكـرب واألصـلب   _الذي يفضل على حنو طبيعي البذور الصغرية اللينة   _الربقش
كانـت  . يور األكرب، اليت لديها مناقري أكرب وأقوى  التجارب أن البذور الصلبة تكسر بسهولة فقط من قبل الط         
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النتيجة أن األفراد كبريي املناقري فقط حصلوا على غذاء كاٍف، بينما ذوو املناقري األصغر جاعوا حىت املوت أو               
 أكثر، ويف اجليـل التـايل زاد        ترك الباقون أحياء كبريو املناقري ذريةً     .كانوا سيئي التغذية جداً عن أن يتكاثروا      

هذا معدل مدهش صـاعق     ).زاد حجم اجلسد كذلك   % (١٠ الطبيعي متوسطَ حجم املنقار بنسبة       االنتخاب
فباملقارنة فإن حجم املخ يف سلسلة حتـدر  . للتغري التطوري، أكرب بكثري من أي شيء نراه يف سجل املتحجرات          

ب الطبيعـي قـد وثِّـق    وكل شيء اشترطناه للتطور باالنتخا. للجيل.% ٠٠١البشر قد زاد مبتوسط حوايل    
تباين األفراد يف اموعة الـسكانية األصـلية األوىل يف عمـق    :  يف دراسات أخرىGrantبإسهاب من ِقبل   

املنقار، ونسبة كبرية من ذلك التباين كانت جينية، وقد ترك األفراد ذوو املناقري املختلفة أعـداد ذريـات يف                   
  .االجتاه املتنبأ به

  
إن .  الطعام للبقاء أحياء، فإن القدرة على مجعه وأكله وهضمه بفاعلية هي قوة انتخابية قويـة            بأمهية    مسلِّمني

أي الذين يتغذون ويضعون بيضهم فقط على نوع واحد أو أنواع قليلة مـن              : معظم احلشرات نوعيي املضيف   
ذلك جهاز تغذية مالئم    يف مثل هذه احلاالت حتتاج احلشرة إىل تكيفات الستهالك النباتات، يتضمن            . النباتات

لبزل مواد النبات الغذائية، ونظام أيض يزيل أي مسوم نباتية، ودائرة تكاثرية تنتج الصغار عندما يكون هنـاك                  
ومباأن هناك حشرات كثرية أقرباء تستخدم نباتات مضيفة خمتلفة، فالبـد أن            ). فترة إمثار الشجرة  (طعام متاح   

مساوية السـتعمار مـوطن     _هذه التحوالت . خالل الزمن التطوري  قد كان هناك حتوالت من نبات إىل آخر         
  .البد أنه قد رافقها انتخاب قوي_خمتلف متاماً

  
 القليلة األخرية يف بقـة شـجرة الـصابون االسـتوائية     هذا قد حدث خالل العقود   _يف احلقيقة _لقد رأينا    

soapberry bug (Jadera haematoloma)البقة على نباتني متوطنني يف تعيش .  اخلاصة بالعامل اجلديد
الصابوين أو الرغوي يف مشايل وسـط أمركـا،       " التوت"شجرية  : جزئني خمتلفني من الواليات املتحدة األمركية     

 مبنقارها الطويل الشبيه باإلبرة ختترق البقـة      .والكرمة املنتفخة املعمرة لثالث سنوات أو أكثر يف جنويب فلوردا         
لكن خـالل الـسنوات اخلمـسني       . م البذور بداخلها، مذيبة حمتوياا وماصة إياها      فواكه هاتني النبتتني وتلته   

إن مثار هذه النباتات خمتلفة جداً يف احلجـم         . األخرية، استعمرت البقة ثالث نباتات أخرى جلبت إىل منطقتها        
  . اثنتان أكرب بكثري وواحدة أصغر بكثري: عن مضيفتيها املتوطنة ما

  
.  وزمالؤه أن هذا التحول االستضايف سيسبب انتخاباً طبيعياً ملتغريات حجم املنقـار Scott Carroll   تنبأ 

يبنغي أن يطور البق مستعمر األنواع ذوات الثمار األكرب مناقري أكرب ليخترق الثمار ويصل إىل البذور، بينمـا                 
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مع تغري طـول     حدث بالضبط،    هذا ما قد  . سيتطور البق مستعمر النوع ذي الثمار األصغر يف االجتاه املعاكس         
رمبا ال يبدو هذا ككثري، لكنه هائل باملعدالت التطورية، خاصـة    . يف عقود قليلة  % ٢٥املنقار إىل ما يصل إىل      

 لتوضيح هذا للذهن، لو أن معدل تطور منقار البقة ثبت لعشرة آالف جيـل      )٣٠(.على املدى القصري ملئة جيل    
 ميل طوالً، وقـادراً     ١٨٠٠مل مخسة باليني تقريباً، ليصري طوله حوايل        ، الزداد حجماً مبعا   )مخسة آالف سنة  (

إظهار القوة التراكمية   _بالتأكيد_هذا التصوير املضحك والغري واقعي قُِصد به      ! على تسييخ فاكهة حبجم القمر    
  .للتغريات البادية صغرية ظاهرياً

  
ها أبكر مـن     إزهار طبيعي إىل تطور نباتاتٍ   حتت ظرف اجلفاف الطويل، سيؤدي االنتخاب ال      :    هاك تنبأً آخر  

يزهر وينتج البذور سريعاً    إن كنت نباتاً ال     . جتف التربة سريعاً بعد األمطار    _خالل اجلفاف _هذا ألن . أسالفها
فإنه من األجدى تـأخري     _من ناحية أخرى  _أما حتت ظروف الطقس الطبيعي    . يف جفاٍف فلن تترك أي أنسال     

  .و أكرب وتنتج بذوراً أكثراإلزهار لكي تستطيع النم
  

 الوب إىل والية (Brasssica rapa)   لقد اختِبر هذا التنبؤ يف جتربة طبيعية تضمنت نبات اخلردل الربي 
م عاىن جنوب كاليفورنيا من جفاف قاٍس خلمس        ٢٠٠٠بدًء من عام    . كاليفورنيا منذ حوايل ثالمثئة سنة ماضية     

 زمن ازدهـار أشـجار   University of Californiaمن جامعة  وزمالؤه Arthur Weisقاس . سنوات
على حنو مؤكد كفايةً، لقد غري االنتخاب الطبيعـي زمـن االزدهـار يف    . اخلردل عند بداية واية هذه الفترة     

  .فهابعد انتهاء اجلفاف، بدأت نباتات اخلردل يف االزدهار أبكر بأسبوع عن ما فعله أسال: االجتاه املُتنبأ به متاماً
  

ميكننا أن نشهد مباشرة االنتخاب الطبيعـي       :    هناك أمثلة كثرية أخرى، لكنها كلها تربهن على نفس الشيء         
 يوثِّق أكثر مـن  John Endlerلعامل األحياء ) االنتخاب  الطبيعي يف الربية(كتاب . مؤدياً إىل تكيف أفضل

 فكرة جيدة عن الكيفيـة الـيت عمـل ـا            لتطور مالحظ، ويف حوايل ثلث هذه احلاالت لدينا        حالة   ١٥٠
 يتكيف مع منافسيه، وأمساك براقـة   حنل عسل إننا نرى ذباب فاكهة يتكيف مع احلرارة الشديدة، و        . االنتخاب

guppiesفكم أمثلة أكثر حنتاجها؟.  تصري أقل تلوناً للهرب من مالحظة املفترسني  
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  هل يستطيع االنتخاب بناء التعقيد؟
  

الذي ميكنـه عملـه     مدى العمل   طبيعي يعمل حقاً يف الطبيعة، فما       و اتفقنا على أن االنتخاب ال        لكن حىت ل  
حقيقةً؟ بالتأكيد، ميكن لالنتخاب أن يغري مناقري الطيور، أو فترة ازدهار النباتات، لكن هل ميكنه بناء التعقيد؟                 

الدم يميائي حيوية املعقدة مثل جتلط      ماذا عن الصفات املعقدة كطرف الكائن رباعي األرجل، أو التكيفات الك          
، الذي يتضمن سلسلة دقيقة من اخلطوات تتضمن الكثري من الربوتينات، أو رمبا أكثر األعضاء              )عند االجنراح (

  .املعقدة اليت قد تطورت على اإلطالق
  

ور، ومعظمها قد   تستغرق زمناً طويالً للتط   _كما نعلم _   إننا اآلن بصدد عائق إىل حد ما، ألن السمات املعقدة         
بالتايل كيف ميكننا أن نكـون متأكـدين أن   . تطورت يف املاضي البعيد عندما مل نكن هناك لنرى كيف حدثت   

االنتخاب قد تضِمن؟ كيف نعلم أن اخللقيني خمطؤون عندما يقولون أن االنتخاب ميكنه عمل تغريات صـغرية                
  يف الكائنات لكنه عاجز عن عمل الكبرية؟

  
ما هي النظرية البديلة؟ إننا ال نعلم أي عملية طبيعية أخرى ميكنها بنـاء تكيـف                :  جيب أن نسأل      لكن أوالً 

هو مذهب اخللقية، املعروف    _بالتأكيد_هذا. أكثر البدائل املقترحة شيوعاً يأخذنا إىل جمال فوق الطبيعة        . معقد
ـ    صمماً فوق طبيعي قـد تـدخل يف   يقترح مؤيدو التصميم الذكي أن م". التصميم الذكي"يف جتسده األخري ب

أوقات كثرية خالل تاريخ احلياة، سواء جبلب التكيفات املعقدة إىل الوجود حلظياً اليت ال يستطيع االنتخـاب                 
وبعض أنصار التصميم الذكي    . (ال ميكن أن حتدث بالصدفة    " طفرات معجزية "الطبيعي زعماً صنعها، أو إنتاج      

الذين يعتقـدون أن كوكـب األرض   " األرض احلديثة"ن أصحاب عقيدة ميضون أبعد، وهم اخللقيون املتطرفو   
  ).عمره حوايل ستة آالف سنة وأن احلياة ليس هلا تاريخ تطوري على اإلطالق

  
   بشكل رئيسي، فإن التصميم الذكي فرضية غري عملية، ألا حتتوي على نطاق واسع على ادعـاآت غـري                  

حبتة يف نسخ احلمض النـووي أو  ديد ما إذا كانت الطفرات حوادث ميكننا حت _ كمثال_فكيف. قابلة لالختبار 
أريد أن تأيت إىل الوجود من ِقبل خالٍق؟ لكننا نستطيع االستمرار يف السؤال ما إذا كانت هنـاك تكيفـات ال                 

ي اقترح مؤيدو التصميم الـذك    . يتطلب حينئٍذ التفكري يف آلية أخرى      ميكن أن تكون قد بنيت باالنتخاب، مما      
عضيات صغرية، شكلها كالشعر، ذات حمـرك       (الكثري من التكيفات اليت يروا كذلك، كاألسواط البكتريية         

على سـبيل  : هذه حقاً صفات معقدة. وآلية جتلط الدم) جزيئي، تستخدمها بعض أنواع البكتريا لتسيري نفسها   
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ألجل املُسير ذي شكل    ن تعمل بتناغم    املثال، تتألف األسواط من دستات من الربوتينات املختلفة، كلها جيب أ          
  .الشعرة ليتحرك

  
متضمنة أجزاًء كثرية جيب أن تتعـاون ألجـل تلـك    _   جيادل مؤيدو التصميم الذكي أن مثل هذه الصفات       

البد أا قد صممت من ِقبل قـوة        _نتيجةَ عجزها _ولذا. تتحدى التفسري الداروين  _الصفة لتعمل من األساس   
ومـا تقولـه يف     . ، وهي جدلية من اجلهل    "إله الفراغات " هذا ما يسمى على حنو شائع جبدلية         .خارقة للطبيعة 

احلقيقة هو أننا إن نكن ال نفهم كل شيء بصدد كيفية بناء االنتخاب الطبيعي لصفة، فإن هذا االفتقاد للفهـم         
  .نفسه دليل على اخللق اخلارق للطبيعة

  
ملاذا ال حتجز هذه   : يف النص اإلجنليزي حرفياً   (صمد هذه اجلدلية للنقد      أن ترى ملاذا ال ت      على األرجح  ميكنك   

إننا لن نكون قادرين أبداً على إعادة بناء الكيفية اليت صنع ا االنتخاب            . )اجلدلية ماًء كناية يف اللغة اإلجنليزية     
غري معلومـة   الطبيعي كل شيء، فالتطور حدث قبل أن نكون على مسرح األحداث، وستكون بعض األشياء               

إننـا  . لديه ألغازه، والكثري منها قد حلّ، واحداً تلـو اآلخـر          : لكن علم األحياء التطوري ككل علمٍ     . دائماً
، بـل   )كما اعتاد اخللقيون أن يؤكـدوا     (من أين أتت الطيور، إا مل تخلَق من العدم          _على سبيل املثال  _نعلم

ومبـا أن   .  فيها لغز، يجبر التصميم الذكي على التراجع       ويف كل مرة يحل   . تطورت تدرجيياً من الديناصورات   
فرضية التصميم الذكي نفسها ال تقوم بادعاآت علمية قابلة لالختبار، بل تقدم انتقادات نصف خمبوزة لنظرية                

عالوة على هذا، فإن تفسري التـصميم الـذكي         . التطور، فإن مصداقيتها تتالشى ببطء مع كل تقدم يف فهمنا         
فرمبـا  . ر أي مالحظة ممكن تصورها عن الطبيعـة       ميكن أن يفس  _م خارق للطبيعة  هوى مصم _عقدةللصفات امل 

جبالء يعتقد الكثري من اخللقيني هذا، رغـم  (حىت كان هوى اخلالق أن جيعل احلياة تبدو كما لو أا قد تطورت         
حظة ميكن أن تدحض نظريـة،  لكن إن تكن ال تستطيع التفكري يف مال). أن قليلني منهم يفسحون جماالً للتطور   

  .فتلك النظرية ببساطة ليست علمية
  

ميكننا دحض ادعاء اخللقيني أو أنصار التصميم الذكي أن بعض الصفات تدحض ببساطة             _رغم هذا _   كيف
 أن يـضعوا رمسـاً       ال يقع على علماء األحيـاء      أ فإن العب  أي أصل باالنتخاب الطبيعي؟ يف مثل تلك احلاالت       

فهذا سيتطلب معرفة كل شـيء      . اريو دقيق تدرجيي موثَّق لكيفية نشوء الصفات املعقدة بالضبط        ختطيطياً لسين 
عن ما حدث حني مل نكن يف الوجود، وهو شيء مستحيل بالنسبة إىل معظـم الـصفات وإىل كـل الـسبل                      

 Ford Doolittle and Olga Zhaxybayevaكما برهن عاملا الكيمياء احليوية . الكيميائي حيوية تقريباً
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ال حيتـاج علمـاء التطـور إىل        : "ادعاء التصميم الذكي أن السوط ال ميكن أن يكون قد تطور           عندما تناوال 
إننا حنتاج فقـط أن     . االضطالع بالتحدي املستحيل أن يعطوا معلومات مفصلة عن كل تفصيلة لتطور السوط           

ونـستطيع االتفـاق     مـن قبـل      هاامتضمناً عمليات وعناصر ليست خبالف ما عرفن      _نثبت أن تطوراً كهذا   
أنه البد أن هناك صفات سابقة تطورية لكل صفة جديدة، وأن تطور تلك             " مالئم" وعنيا بكلمة    ."مالئم_عليها

  .الصفة ال ينتهك الشرط التطوري بأن كل خطوة يف بناء تكيف تفيد مالكها
  

كيـف ميكننـا أن نكـون       . طبيعي   يف الواقع، ال نعلم أي تكيفات ال ميكن أن تتضمن أصوهلا االنتخاب ال            
يف السجل األحفـوري،    ) عندما ميكن (متأكدين؟ ألجل السمات التشرحيية، فنحن ميكننا ببساطة تتبع تطورها          

من مث ميكننا حتديد ما إذا كانت تسلسالت التغريات تتطابق على           . ورؤية بأي ترتيب حدثت التغريات املختلفة     
لقد رأينا هـذا  . ل حالة، ميكننا أن جند على األقل تفسرياً تطورياً مالئماً   ويف ك . األقل مع عملية تكيفية تدرجيية    

إا مل تكـن  . بالنسبة إىل تطور احليوانات الربية من السمك، واحليتان من حيوانات برية، والطيور من زواحف            
لـى الـرأس يف   عفعلى سبيل املثال، كان ميكن أن يسبق حترك املنخـرين إىل أ      . حتتاج أن تتطور بتلك الطريقة    

وحينئٍذ كان هذا سيكون فعل العناية اإلهلية خلالٍق، وال ميكن أن يكـون قـد               احليتان السلفية تطور الزعانف،     
  .لكننا دوماً نرى ترتيباً تطورياً يصنع منطقاً تطورياً. تطور باالنتخاب الطبيعي

  
ثـراً يف الـسجل   حيث أا مل تتـرك أ    إن فهم تطور السمات والسبل الكيميائي حيوية املعقدة ليس يسرياً،          

إن تطورها البد أن يعاد بناؤه بسبل أكثر ختمينيةً، حماولني رؤية كيفية احتاد مثل هذه السبل سـوية        . األحفوري
، لنرى ما إذا كانت كل      )أو التجمع (وسنريد أن نعرف خطوات هذا االحتاد       . من بوادر كيميائي حيوية أبسط    
  .ىل تالؤم محسنخطوة جديدة ميكن أن تؤدي إ

  
 التصميم الذكي يزعمون يداً خارقة للطبيعة وراء هذه السبل أو املتتاليات، فإن األحبـاث                  رغم أن مناصري  

ولنأخذ علـى  . لكيفية إمكان تطورهم  ) وقابلة لالختبار (العلمية املثابرة قد بدأت يف تقدمي سيناريوهات معقولة         
هذا يتضمن سلسلة من األحداث تبدأ عندما يلتصق بروتني بآخر          . لفقارياتسبيل املثال، متتالية جتلط الدم يف ا      

ذلك يتسبب يف رد فعل تسلسلي معقد، من ستة عشر خطوة، كلٌ تتضمن تفـاعالً بـني                 . جوار جرح مفتوح  
. باإلمجال أكثر من عشرين بروتينـاً متـضمناً       . زوٍج خمتلف من الربوتينات ويبلغ ذروته بتكوين اجللطة نفسها        

   يحتمل أن هذا ميكن أن يتطور؟كيف
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   إننا ال نعلم بعد على وجه اليقني، إال أننا لدينا دليل على أن ذلك النظام ميكن أن يؤسس على حنو تكيفـي                      
فالكثري من بروتينات جتلط الدم قد صِنعت جبينات أقارب نشأت بالتضاعف، وهـو             ). عناصر أقدم (من بوادر   

مضاعفاً بالكامل على طول جديلة احلمـض النـووي         _والحقاً متحدراته _فيشكل للطفرة فيه يصري جني سل     
ن تطـور معـاً     أحينما تنشأ، فإن مثل هذه اجلينات املضاعفة ميكن بعد ذلـك            . بسبب خطأ أثناء نسخ اخللية    

 أن وإننـا نعلـم  . متتاليات كيميائية خمتلفة حبيث تؤدي يف النهاية وظائف خمتلفة، كما تفعل اآلن يف جتلط الدم      
هلا وظائف خمتلفة أخرى يف اموعات اليت قد نـشأت قبـل            ل الكيميائية   يبروتينات وإنزميات أخرى يف السب    

 مولِّـد اللـيفني،   fibrinogenفعلى سبيل املثال، إن بروتيناً أساسياً يف متتالية جتلط الدم يـدعى    . الفقاريات
 يقطَع هذا الربوتني بإنزمي، وتلتصق الربوتينـات        يف آخر خطوة لتجلط الدم،    . والذي هو مذاب يف بالزما الدم     

. وتصري عدمية الذوبان مشكِّلة اجللطة النهائية     )  أو الليفني كما ترمجت يف العربية      fibrinsتدعى  (األقصر سوياً   
 فمن املفترض أنه قد تطـور       يوجد يف كل الفقاريات كربوتني جتلط للدم،       fibrinogenومبا أن مولد الليفني     

رغـم أن   . ني له وظيفة خمتلفة يف األسالف الغري فقارية، اليت وِجدت أقدم لكنها افتقدت متتالية جتلط              من بروت 
البد أن هنـاك بروتينـاً   . مصمماً ذكياً كان سيمكنه اختراع بروتني مالئم، فإن التطور ال يعمل بتلك الطريقة         

  .سلفياً تطور عنه مولِّد الليفني
  

 بأننا سـنجد بروتينـاً كهـذا،    University of California من جامعة Russell Doolittle   لقد تنبأ 
 يف خيار البحر، وهـو ال فقـاري   Xun Xuم اكتشفه هو وزميله ١٩٩٠يف عام _على حنو مؤكد كفاية_و

لقد انفصل خيار البحر عن خط حتدر الفقاريات منذ مخسمئة مليـون سـنة             . يستعمل أحياناً يف الطبخ الصيين    
. ال يستعمل يف جتلط الدم    _بينما هو مرتبط القرابة جبالء بربوتني جتلط الدم       _ومع ذلك لديه بروتني   على األقل،   

اريات كان لديه جني اختري الحقاً يف الفقاريات لوظيفة جديدة،          قهذا يعين أن السلف املشترك خليار البحر والف       
 تسلـسالً معقـوالً   Ken Miller اخلليـة   وعاملDoolittleمنذ ذلك، أجنز كلٌ من . متاماً كما يتنبأ التطور

كل هذه البوادر توجـد يف      ). بوادر كيميائية (وتكيفياً لكامل سلسلة جتلط الدم من أجزاء من بروتينات أقدم           
 يف  الالفقاريات، حيث هلا وظائف أخرى ال عالقة هلا بتخثر الدم، وقد اختريت تطورياً من ِقبـل الفقاريـات                 

أيـضاً معلـوم أنـه      _رغم أنه مل يفهم بعد على حنو كامل       _طور األسواط البكتريية  وت. النظام التجلطي العامل  
  )٣١(.يتضمن بروتينات كثرية اختريت من متتاليات كيميائي حيوية أخرى

     
   غالباً ما توضع املشاكل العسرية أمام العلم، رغم أننا ال زلنا ال نفهم كيف نشأ كل نظام كيميـائي حيـوي    

إن . فمع ذلك، فإن علم التطور الكيميائي حيوي هو حقل ال يزال يف طفولته            . لم أكثر كل يوم   معقد، فإننا نتع  
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يكن تاريخ العلم يعلمنا أي شيء، فهو أن ما يهزم جهلنا هو البحث، ال االستسالم وعزو جهلنـا إىل العمـل               
من كتابـه نـشأة   ( هذه عندما تسمع أحداًَ يدعي ما هو خمالف هلذا، تذكر فقط كلمات دارون    . اخلارق خلالقٍ 

  ):املترجم_اإلنسان
  

هو مـن   _وليس من يعرف كثرياً   _اجلهل يولد الثقة بشكل أكثر مما تفعله املعرفة، إنه من يعرف قليالً           لكن     "
  ."جيزم مبثل ذلك اليقني أن هذه املعضلة أو تلك لن تحلَّ أبداً بالعلم

  
. ية يف بناء التطوِر األنظمةَ الكيميائي حيوية املعقـدة           إذن، يتضح أن من حيث املبدأ ليس هناك معضلة حقيق         

لكن ماذا عن الوقت؟ هل كان هناك وقت كاٍف لالنتخاب الطبيعي ليصنع كالً من التكيفات املعقدة وكذلك                 
أنه قد كان هناك وقت كاٍف للكائنات لكي تتطور، خيربنا سجل           على حنو مؤكد إننا نعلم       تنوع أشكال احلياة؟  

  حده بذلك، لكن هل كان االنتخاب الطبيعي قوياً كفايةً ليؤدي إىل تغري كهذا؟املتحجرات و
  

أحد املناهج أو املقاربات هو مقارنة متوسطات التطور يف السجل األحفوري مع ما نراها يف التجارب املعمليـة         
عنـدما اسـتعمر   املستخِدمة لالنتخاب االصطناعي، أو مع املعطيات التارخيية عن التغري التطوري الذي حدث    

لو كان التطور يف السجل األحفوري أسرع بكثر من التجارب املعملية           . نوع مواطن جديدة يف األزمنة املؤرخة     
لكنا احتجنا إىل إعـادة الـتفكري فيمـا إذا كـان            _كالمها يتضمنان انتخاباً قوياً جداً    _أو أحداث االستعمار  

 Philip لقد أثبـت . يف احلقيقة النتائج هي النقيض متاماًلكن . االنتخاب ميكنه شرح التغريات يف املتحجرات

Gingerichمن جامعة  University of Michigan  أن معدالت التغري يف حجم وشكل احليوانات خالل
 مـرة   ٥٠٠ما بـني    : الدراسات املعملية واالستعمارية يف احلقيقة أسرع بكثري من معدالت التغري األحفوري          

وحىت أسـرع  . )جتارب االنتخاب املعملية(إىل حوايل مليون مرة أسرع ) ستعماراتاالنتخاب خالل اال  (أسرع  
معدالت التطور يف السجل األحفوري ال تقترب بأي حال من سرعة أبطأ املعدالت عنـدما ميـارس البـشر                   

 لتجعل  عالوة على ذلك فإن املعدالت املتوسطة للتطور املرئية يف الدراسات كبرية كفاية           . االنتخاب يف املعمل  
  !فأراً حبجم الفيل يف عشرة آالف سنة فقط

  
. هو أن االنتخاب كاٍف على حنو كامل لتفسري التغريات اليت نراها يف السجل األحفـوري    إذن، فإن الدرس  

الفساحات اهلائلة من   ) أو ال يستطيعون إدراك   (أحد أسباب طرح عوام الناس هذا السؤال هو أم ال يدركون            
إضافة إىل ذلك، لقد تطورنا للتعامل مع أشـياء حتـدث   . انت لدى االنتخاب الطبيعي ليعملالوقت اليت قد ك   
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ففساحة عشرة ماليني سنة هي فوق إدراكنـا  . على مقياس أعمارنا، رمبا حوايل ثالثني سنة خالل معظم تطورنا         
  .البديهي

  
 "الكـامرا "عـني الفقاريـات        ختاماً، هل االنتخاب الطبيعي كاٍف لتفسري عضو معقد حقاً، مثل العـني؟             

مالِحظني نظامها املعقـد مـن القزحيـة        . كانت قدمياً أثرية لدى اخللقيني    ) والرخويات كاحلبار واألخطبوط  (
ادعـى معارضـو   . والعدسة والشبكية والقرنية وما إىل ذلك، كلٌ منها البد أن يعمل سوياً لتكـوين صـورة       

ـ    .  تشكلت خبطوات تدرجيية   االنتخاب الطبيعي أن العني ال ميكن أن تكون قد         نصف "فكيف ميكن أن يكون ل
  أية فائدة؟" عني
  

لقد تفحص األنواع املوجودة لـريى إن       ). أصل األنواع (   عاجل ودحض دارون بذكاء المع هذه اجلدلية يف         
اً كان ميكن للمرء إجياد عيون عاملة لكن أقل تعقيداً واليت ليست مفيدة فحسب بل ميكن أيضاً أن تجمع سـوي  

وهـو  _إن كان ميكـن عمـل هـذا       . يف سلسلٍة نظريٍة تظهر كيف ميكن أن تكون العني الكامرا قد تطورت           
بالتايل تنهار جدلية أن االنتخاب الطبيعي ال ميكن قط أنه قد أنتج عيناً، ألن عيـون األنـواع البدائيـة     _ميكن

    واضحة، ألنه جيعل الفرد أفضل قـدرة        ميكن أن مينح كل حتسن يف العني فوائد       . املوجودة مفيدة على حنو جلي 
  .على إجياد الطعام، وجتنب املفترسني، واإلحبار هنا وهناك يف بيئته

  
 كمـا  غ حساس للـضوء،    تبدأ سلسلة حمتملة من هكذا تغريات من النقاط العينية البسيطة املصنوعة من صب      

 حيمي النقاط أو البؤر العينية وميكِّنها من        ، مشكالً كوباً  مث انطوى اجللد إىل الداخل    . يرى يف الديدان املسطحة   
ويف حيوان البحار أو النويت القـوقعي       . حتديد مكان مصدر الضوء على حنو أفضل، البطلينوس لديه عني كهذه          

nautilus               نة، ويف الديدان احللقية البحريـةنرى تضيقاً أكثر لفتحة الكوب إلنتاج صورة حمسragworms 
ختثر جزٌء من الـسائل يف العـني    abalones ويف آذان البحر  . فاف حاٍم حلماية الفتحة   غُطِّي الكوب بغطاء ش   

اختريت عضالت جماورة   _منها الثدييات _ليكون عدسة واليت تساعد على تركيز الضوء، ويف كثري من األنواع          
. اب الطبيعـي  يتلو تطور الشبكية والعصب البصري وما إىل ذلك باالنتخ        . لتحريك العدسات وتغيري تركيزها   

االنتقالية النظرية تكيفاً مزداداً ملالكها، ألا متكن العني من مجـع ضـوء   " السالسل"تعطي كل خطوة من هذه   
ألا وكل خطوة يف هذه العملية مالِئمة ومعقولة        . أكثر أو تكوين صورة أفضل، وكالمها يدعم البقاء والتكاثر        

، الـيت يبـدو     )أو آلة التـصوير   (اية السلسلة لدينا العني الكاِمرا      يف  . مرئية يف عيون األنواع احلية املختلفة     
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 من اخلطوات   إال أن تعقيد العني النهائية ميكن أن يفكك إىل سالسل         . تطورها التكيفي معقداً على حنو مستحيل     
  .التكيفية الصغرية

  
. سلـسلة تكيفيـة     وعالة على هذا ميكننا عمل ما هو أفضل من جمرد مجع عيـون أنـواع حيـة معـاً يف               

متثل حقيقةً تطور العني ونرى ما إذا كان االنتخاب ميكنه حتويل البادرة إىل عني              _بادئني من بادرة بسيطة   _ميكننا
 من جامعـة  Dan-Eric Nilsson and Susanne Pelgerصنع . أكثر تعقيداً يف كمية معقولة من الوقت

Lund University دئني من رقعة من خاليا حساسة للـضوء مدعومـة    منوذجاً رياضياً كهذا، بايف السويد
مث مسحوا لألنسجة الورقية حول هذه البنية أن تشوه شكل نفسها عـشوائياً، حمـددين               ). شبكية(قة صبغ   ببط

ـ   تقليداً لالنتخاب الطبيعي، قِبل النوذج فقـط       . فقط من احلجم أو السمك يف كل خطوة       % ١كمية التغري ب
  .البصر، ورفض اليت حتط منهااليت حتسن حدة " الطفرات"

  
   خالل وقت قصري على حنو مذهل، أنتج النموذج عيناً معقدة، سائراً خـالل مراحـل مـشاة لـسالسل                 

انطوت العني إىل الداخل لتشكل كوباً، وصار الكـوب مغطـى بـسطح           . احليوانات احلقيقية املوصوفة أعاله   
 عدسة، بل عدسة ذات أبعاد تنتج أفـضل صـورة           شفاف، مث حتول باطن الكوب إىل هالم ليشكل ليس فقط         

  .ممكنة
  

   إذن، بادئاً من نقطة عينية كاليت لدودة مسطحة، أنتج النموذج شيئاً شبيهاً بالعني املعقدة للفقاريات، كـل                 
 Nilsson andلكـن  .  خطوة لنكون حمـددين ١٨٢٩التكيفية الصغرية، هذا خالل سلسلة من اخلطوات 

Pelger  ًلعمـل هـذا، قامـا بـبعض        .  حساب كمية الزمن اليت قد استغرقتها هذه العمليـة          استطاعا أيضا
االفتراضات عن كمية التباين الوراثي لشكل العني اليت وجدت يف اموعـة الـسكانية الـيت بـدأت متـر                

كانت هذه االفتراضات مترويـة     . حجم العني  تأييد االنتخاب كل خطوة مفيدة يف        مدى قوة باالنتخاب، وعن   
رة، مفترضة أن قد كان هناك كميات معقولة لكن ليست كبرية من التباين الوراثي وأن االنتخـاب كـان      حذ

استغرقت كل العملية من الرقعة احلـساسة للـضوء         : ورغم ذلك، تطورت العني بسرعة شديدة     . ضعيفاً جداً 
ذوي العيون يعـودون تارخييـاً إىل   ومبا أن أقدم احليوانات . البدائية إىل العني الكاِمرا أقل من أربعمئة ألف سنة 

وقت كاٍف للعني املعقدة للتطـور أكثـر مـن ألـف     _طبقاً هلذا النموذج _ مليون سنة، فقد كان هناك     ٥٥٠
يف احلقيقة، لقد تطورت العيون على حنو مستقل يف أربعني جمموعة من احليوانات على              . مرة فوق هذا  ومخسمئة  
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إنه واضح أن العني مل تكـن قـط   ": قتضاب يف ورقتهم العلمية باNilsson and Pelgerكما دون . األقل
  ."ديداً حقيقياً لنظرية دارون عن التطور

  
   إذن، ما الذي توصلنا له؟ إننا نعرف عملية مشاة جداً لالنتخاب الطبيعـي، وهـي تـدجني احليوانـات                   

إننـا  . ضخمة" تطورية"ه صانعة حتوالت والنباتات، قد أخذت التباين الوراثي املوجود يف األنواع الربية وشكلت 
لقد رأينـا أن   . نعلم أن هذه التحوالت أسرع بكثري وأكرب من التغري التطوري احلقيقي الذي حدث يف املاضي              

ال نعلـم أي تكيفـات ال       . عمل، ويف الكائنات اهرية اليت تسبب األمراض، ويف الربية        االنتخاب يعمل يف امل   
 باالنتخاب الطبيعي، ويف كثري من احلاالت ميكننا أن نستدل على حنو معقـول              ميكن على حنو مطلق أن تشكل     
وتثبت النماذج الرياضية أن االنتخاب الطبيعي ميكنه إنتاج الصفات املعقـدة           . على كيفية تكوين االنتخاب هلا    

 سبب كـل    ميكننا أن نفترض على حنو حمترز أن االنتخاب الطبيعي هو         : إن النتيجة الواضحة  . بسرعة وسهولة 
  .تطور تكيفي، ولو أنه ليس سبب كل صفة تطورية، حيث أن االجنراف الوراثي ميكن أن يلعب دوراً أيضاً

  
 مجـع   bacterium(صحيح أن املُدجنني مل حيولوا قطاً إىل كلب، ومل حتول الدراسات املعملية البكتريوات                 

 إال أنـه مـن الـسذاجة    ). ع بكتريية جديدة يف املعمل    رغم أنه كما قد رأينا قد نشأت أنوا       (إىل أميبا   ) بكتريا
. فالتحوالت الكبرية تستغرق فساحات هائلة من الـزمن        .حسبان أن هذه األمور مماثَالت لالنتخاب الطبيعي      

لنرى حقاً قوة االنتخاب، جيب أن نستقرئ استنباطياً التغريات الصغرية اليت صنعها االنتخاب يف أعمارنا خالل             
 Grand Canyonال ميكننا أن نرى الوادي العظـيم  . نني اليت كانت لديه حقاً ليعمل يف الطبيعةماليني الس

يصري أعمق، بل باألحرى النظر إىل األمور بعمق عند بدايتها، مع حنت ر كولورادو بشكل طفيف باألسـفل،      
 تـصنع تغـرياً كـبرياً       القوى الضعيفة العاملة خالل حقب طويلة من الزمن       : نتعلم أهم درس لنظرية التطور    

  .ودرامياً
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أن ذكور طيور اجلنة أو الطواويس ينبغي أن تتكبد جهـوداً كهـذه يف            _على سبيل املثال  _   ال ميكن افتراض  

  ."نصب ونشر وهز ريشهم اجلميل أمام اإلناث ليس لغرٍض
  

  اإلنسان واالنتخاب اجلنسيكتاب نشأة _   تشارلز دارون
  

من احليوانات يف الطبيعة أكثر تألقاً من طاووٍس ذكر يف عرض كامل، بذيله القزحي األخـضر                   هناك القليل   
لكن يبدو الطري   . املزرق، مرصعاً بنقاط عينية، منتشراً على شكل مروحة يف هالة كاملة وراء جسد أزرق المع              

 ألن الصفات اليت جتعله مجيالً هي يف نفس الوقت تكيف سيء بالنسبة             كأنه ينتهك كل جوانب نظرية التطور،     
 يف الطريان، كما يعلم كـل       aerodynamicالذيل الطويل يسب مشاكل هوائي حركية       هذا  . إىل البقاء حياً  

 هذا بالتأكيد جيعل عسرياً على هذه الطيور التسلق إىل        . امرئ شاهد من قبل طاووساً يكافح ليصري حمموالً جواً        
جمامثهم الليلية على األشجار واهلرب من املفترسني، خاصة أثناء مواسم الرياح املومسية حينما يصري الذيل املبتل                

جتذب األلوان املتألقة أيضاً املفترسني، خاصة مقارنةً مع اإلناث ذوات الذيل القـصري ومموهـات         . عائقاً حرِفياً 
لتمثيل الغذائي تحول إىل ذيل الذكر املتألق، الذي جيـب أن  والكثري من طاقة ا. رمادي مسمر-بلون بين خمضر 

  .ينمو جمدداً بالكامل كل سنة
  
هل ميكن أن يحتمل أنه تكيـف؟ وإن تـرك          . ال يبدو فحسب ريش الطاووس عدمي اجلدوى، بل هو عائق            

االنتخـاب  كما سيتوقع املـرء لـو كـان قـد تطـور ب            _األفراد ذوو مثل هذا الريش امللون جينات أكثر       
 يف عام Asa Grayفلماذا ليست اإلناث متألقة على حنو مساٍو؟ يف رسالة إىل عامل األحياء األمركي _الطبيعي
  :م، تذمر دارون من هذه املشاكل١٨٦٠
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أتذكر جيداً وقت أن جعلَتين فكرة العني متأزماً متاماً، لكين تغلبت على هذه الدعوى واآلن تفاصيل تافهـة     "   
  !"مظهر الريش يف ذيل الطاووس، كلما أحدق به جيعلين أشعر بالغثيان: باً ما جتعلين متضايقاً جداًغاللبنية 

  
حقيقةً هي تسمية خاطئة،    _ اإليرلندي املنقرض    elkفلنأخذ كمثال اإللك    .   األلغاز مثل ذيل الطاووس تسود    

قة أكرب ظيب وِصف على اإلطالق، وعاش يف        ألنه ليس إيرلندياً على وجه احلصر وال إلكاً أو تيتالً، إنه يف احلقي            
 املالكني الفخـورين  _والذي انقرض منذ حوايل عشرة آالف سنة فقط       _كان ذكور هذا النوع   ).  أوراسيا أحناء

يزنان سوياً حوايل تسعني رطالً     ! لزوٍج ضخم من القرون، ممتديِن ألكثر من اثين عشر قدماً من أسلة إىل أخرى             
فكـر يف الـضغط   ). كجم٢,٢٦حوايل(عني على مججمة ضئيلة تزن مخسة أرطال        ، متموض ) كجم ٤١حوايل  (

كـان  _ كذيل الطـاووس _و. هذا كاملشي هنا وهناك طوال اليوم حامالً مراِهقاً فوق رأسك     . الذي سيتسبب 
  .هذان القرنان ينموان بالكامل من البداية كل سنة

  
فـذكور ضـفادع   . بة ترى فقط يف نوٍع جنسي واحدباإلضافة إىل الصفات املبهرجة، فهناك سلوكيات غري     

tungara              جتذب .  يف أمركا الوسطى تستعمل أكياسها الصوتية القابلة لالنتفاخ لغناء حلن ليلي طويل كل ليلة
األغنيات انتباه اإلناث، لكن أيضاً انتباه اخلفافيش واحلشرات ماصة الدم، اليت تفترس الذكور املغـنني أكثـر              

كـبرية  " أكواخـاً  "bowerbirdsويف أستراليا، يبين ذكور طيور الكوخ    . من اإلناث غري املنادية    غالباً   ريبكث
إـا مزينـة بالتزيينـات      .ل كـاجلحر أو الفطـر أو اخليمـة        تشكَّ_تبعاً للفصيلة _وعجيبة من العصي واليت   

ـ   _زهور وقواقع وحبات توت وبذور قرنات البسلة، و       : )الديكورات( أغطيـة  _وارحني يكون البـشر يف اجل
بعضها (، وأحياناً أياماً، لبنائها     تستغرق هذه األكواخ ساعات   . الزجاجات وقطع من الزجاج وورق األلومنيوم     

فلماذا ميضي الذكور يف كـل  . ، ورغم ذلك فهي ال تستخدم كأعشاش )طوله مخسة أقدام واآلخر عشرة أقدام     
  )أ يف ملحق الصور٢٣صور برقم (هذا العناء؟

    
ففـي الـسنوات    . أن هذه الصفات بالفعل تقلل فرص البقاء      _كما فعل دارون  _اج أن خنمن فحسب   ال حنت    

أو اهلويـد  widowbird  إن ذكر طائر األرملة . املعاصرة أثبت العلماء يف احلقيقة كم ميكن أن تكون مكلفة
:  ذيلياً طويالً على حنو هائـل      أمحر الياقة هو أسود المع، حامالً طوقاًَ ورقعة رأسية قرمزية غامقة، وحممالً ريشاً            

مكافحاً خـالل اهلـواء مـع ذيلـه املتخـبط           _أي شخص رائياً الذكر يف طريانه     . تقريباً طول جسده مرتني   
 مـن  Sarah Pryke and Steffan Anderssonجيب أن يتساءل ما مغزى ذلك الذيل؟ أسـر  _وراءه

 مجهورية جنوب إفريقيا وقصا من ذيوهلم،  السويدية جمموعةً من الذكور يفGoteborg Universityجامعة 
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مستردين الذكور خـالل موسـم التكـاثر        . مزيلني حوايل بوصة واحدة يف جمموعة وأربع بوصات يف أخرى         
علـى  . وجدوا أن الذكور ذوي الذول الطويلة فقدوا على حنو ذي مغزى وزناً أكثر من الذكور قصريي الذيل  

  )ب لذيل الطائر املبالغ يف طوله٢٣صورة  (.ر باالعتبار جلي، هذه الذيول املديدة عائق جديحنو
  
يف هذه السحلية ذات طول     . وكذلك األلوان الوضيئة، كما برِهن يف جتربة ذكية على السحلية ذات الطوق              

أزرق (تتباهى الذكور بلون فـريوزي      : القدم اليت تعيش يف غريب الواليات املتحدة، يبدو اجلنسان خمتلفني جداً          
 ورأس أصفر وطوق رقيب أسود ونقاط سوداء وبيضاء، بينما اإلناث األقل رجـة ذوات لـون بـين                   )خمضر

الختبار فرضية أن لون الذكور املتألق جيذب مفترسني أكثـر، نـشر            . ضارب إىل الرمادي ومنقطة قليالً فقط     
Jerry Husak وفريقه من جامعة Oklahoma State University  ـت   يف الصحراء مناذج طينيـةطُِلي

سيحتفظ الطني اللني بعالمات العض ألي مفترسني خيطؤون ظانني النمـاذج           . لتبدو مثل سحايل ذكور وإناث    
 من األربعني منوذج ذكر مبهرج عالمات عض، يف املعظـم           ٣٧بعد أسبوع فقط، ظهر على      . حيوانات حقيقية 

  .الرمادية املسمرةمن الثعابني والطيور، بينما مل تهاجم وال واحدة من مناذج اإلناث 
  

   تدعى الصفات اليت ختتلف بني الذكور واإلناث من نوٍع، كالذيول واأللوان بازدواجية أو ثنائيـة الـشكل         
ولقد وجد علماء األحياء مراراً وتكراراً أن الصفات        ). بعض األمثلة د   ٢٣يظهر الشكل التوضيحي    (اجلنسية  

 وتقلـل فـرص      للنظرية التطورية، ألا تضيع الوقت والطاقة      مزدوجة الشكل جنسياً يف الذكور تبدو منتهكة      
ج ٢٣صـورة    ( الغنية باأللوان تفترس أكثر غالباً من اإلناث األبسط        guppiesإن ذكور أمساك اجلايب     . البقاء

وهـو طـائر   _wheatearإن ذكـر طـائر أبـو بلَيـق أو سـنبلة القمـح األسـود              . )يف ملحق الصور  
واماً كبرية من احلجارة يف أماكن عديدة، مكوماً حجارة مقدار مخـسني ضـعف              يبين جبهد أك  _حوضمتوسطي

فيـؤدي استعراضـات    sage grouseأما ذكر الطيهوج احلكيم الغريب أمركـي  . وزنه خالل مدة أسبوعني
كـن   مي)٣٢(.جمهدة، متبختراً فوق املروج، مرفرفاً جبناحيه، وعامالً أصواتاً مرتفعة من كيسيه الصوتيني الكبريين     

حيرق يوم استعراض واحد سـعرات      : أن تستهلك كل هذه املمارسات كمية هائلة من الطاقة بالنسبة إىل طائر           
وجيب أن يكون، مسلمني    _ فإن يكن االنتخاب الطبيعي مسؤوالً عن هذه الصفات          .حرارية تساوي حبة موزة   

  .فإننا حنتاج إىل تفسري كيفية هذا_ بتعقيدها
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  احللول
  
تفسري ملاذا ينبغي   _كما اليوم _حينذاك مل يستطع اخللقيون   . كانت ازدواجية الشكل اجلنسية لغزاً    ن،  قبل دارو    

كونه املفـسر العظـيم     . تضر ببقائه حياً  _أحدمها فقط _أن ينتج خالق حارق للطبيعة صفات يف أحد اجلنسني        
الحظ أخرياً . مية اجلدوى ظاهرياً  لتنوع الطبيعة، كان دارون شغوفاً بالطبيعة لفهم كيفية تطور هذه الصفات عد           

كالـسلوكيات اتهـدة أو البنيـوات أو        _إن اختلفت الصفات بني ذكور وإنـاِث نـوعٍ        : مفتاح تفسريها 
  .فهي دوماً تقريباً مقصورة على الذكور_الزينات

  
 تذكر أن عملة االنتخـاب ليـست      .    وصوالً إىل هذا فلعلك قد مخنت كيف تطورت هذه الصفات املكلفة          

امتالك ذيل مزخرف أو غناء مغٍر ال يساعدك على البقاء، لكنه قد يزيـد           : البقاء يف الواقع، بل التكاثر الناجح     
كان دارون أول   . وتلك هي كيفية نشوء هذه الصفات والسلوكيات املبهرجة       . على نسل فرصك يف احلصول    

وع االنتخـاب املـسؤول عـن       ، وصاغ اسم ن   )التخلي عن فائدة ألجل أخرى أهم     (من أدرك هذه املقايضة     
االنتخاب اجلنسي هو ببساطة انتخاب يزيد فرصة الفرد يف         . االنتخاب اجلنسي : السمات ثنائية الشكل جنسياً   
إنه حقاً جمموعة جزئية من االنتخاب الطبيعي، إال أنه يستحق فصالً خاصـاً بـه        . احلصول على شريك جنسي   

  .اليت تبدو ظاهرياً غري تكيفية اليت ينتجهابسبب املسلك الفريد الذي يعمل به والتكيفات 
  

رمبـا ال يهـرب   .   تتطور الصفات املنتخبة جنسياً إن كانت ترجح فرص بقاء الفرد املقللة بزيادة يف تكـاثره    
                  ذكور طائر األرملة ذوو الذيول األطول من املفترسني على حنو حسن جداً، لكن ستفضل اإلنـاثُ الـذكور

 رمبا يكافح الظيب ذو القرنني األكرب للبقاء حياً حتت عبء أيضي، لكن لعلهم يفوزون               .األطولَ ذيوالً كعشراء  
  .بصراعات املبارزة على حنو أكثر تكراراً، وبذا ينجب هلم نسل أكثر

  
ضرب له املثال بالقرون الضخمة للظـيب األوروآسـيوي الـضخم           _أحدمها  .    لالنتخاب اجلنسي شكالن  

الذي أنتج الذيل الطويل لطائر األرملة      _واآلخر  .  بني الذكور للوصول إىل اإلناث     هو تنافس مباشر  _ املنقرض
أو حسب مصطلحات   (إن الصراع بني الذكور     . هو اختيار األنثى بني العشراء احملتملني     _ واملزخرف للطاووس 

أن يف كـل  إنه مؤكـد  ": كما كتب دارون. هو األسهل فهماً  ) قانون القتال : دارون املشاكسة أغلب األحيان   
عنـدما يتـصارع ذكـور نـوع     . )احليوانات تقريباً هناك صراع بني الذكور ألجل احلصول علـى األنثـى     

سواء كان ذلك بالقرون املتضاربة لأليائل، أو القرون الطاعنة للخنافس األيلية، أو الرؤوس املتناطحة              _مباشرة
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م ينجحون يف الوصـول إىل اإلنـاث بإبعـاد          فإ_للذباب قصيب األعني، أو املعارك الدموية للفقمات الفيلية       
سيؤيد االنتخاب أي صفة تؤازر املنتصرين طاملا أن الفرصة املزدادة للحصول على عشريات أكـرب               . املنافسني

أسلحة أقوى، أو أحجام أجساٍد أكـرب،       : ينِتج هذا النوع من االنتخاب تسلحاتٍ     . من توازناِت أي بقاٍء مقلل    
  . على الفوز يف الصراعات اجلسديةأو أي شيء يساعد الذكر

  

  
  

يف األعلـى   . أمثلة على ثنائية الشكل اجلنسية، تظهر اختالفات ملحوظة يف مظهري الـذكر واألنثـى             : ٢٣الشكل التوضيحي   
 Bird of Paradiseط طـائر اجلنـة   سو، يف الswordtail (Xiphophorus helleri)السمك سيفي الذيل 

(Pteridophora alberti)قنة زرقاء مساوية على جانب وبنية على اآلخر، باألسـفل  تي متتلك ذكوره حلياً رأسية م الذ
  .stag beetle (Aegus formosae)احلنظب أو اخلنفساء األيلية 
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   باملقابل، فإن صفات كاأللوان املتألقة والتزيينات واألكواخ واستعراضات التزاوج قد شكلت بالنوع الثاين             
يبدو أنه لعيون اإلناث ليس كل الذكور متماثلني فهن جيدن بعض          . ، وهو اختيار العشرية   من االنتخاب اجلنسي  

الصفات والسلوكيات الذكورية أكثر جاذبية من األخرى، لذا فإن اجلينات اليت تنتج تلك الصفات تتراكم يف                
الذكور الفائزة  : ري مباشر هناك أيضاً عنصر منافسة بني الذكور يف هذا السيناريو، لكنه غ          . اموعات السكانية 

لديها األصوات األعلى، األلوان األكثر تألقاً، روائح الفرمونات األكثر إغراء، االستعراضات األكثر جاذبيـة              
  .لكن باملقارنة مع تنافس الذكور مع الذكور، فهنا الفائز تقرره اإلناث. جنسية، وما إىل ذلك

  
لكن ملاذا ليس العكس؟ سنتعلم باختـصار       . كور ألجل اإلناث     يف كال نوعي االنتخاب اجلنسي، يتنافس الذ      

  .احليوان املنوي والبييضة: أن هذا كله يقوم على االختالف يف احلجم بني خليتني صغريتني جداً
  

أن الذكور الذين يقوزون بالصراعات، أو مزينني على حنو أعلـى، أو يـؤدون           _رغم هذا _   هل صحيح حقاً  
  . على عشريات أكثر؟ إن مل يكونوا كذلك، تنهار كل نظرية االنتخاب اجلنسيأفضل االستعراضات حيصلون

  
تظهر الفقمـة الفيليـة الـشمالية    . فلنبدأ مع الصراعات. يف احلقيقة، فإن األدلة تدعم بقوة وثبات النظرية          

ـ   . للساحل اهلادئي ألمركا الشمالية ثنائية شكل جنسي فائقة بالنسبة إىل احلجم           ى إىل حـوايل    يصل طول األنث
، بينما طول الذكور ضعف اإلناث تقريبـاً وميكـن أن           )كجم٦٨٠( رطالً   ١٥٠٠عشرة أقدام وتزن حوايل     

هم أيـضاً  .  وأثقل منها مبرتني Volkswagenأكرب من مطارق. يصل وزن الواحد منهم إىل ستة آالف رطل
حـوايل ثلـث الـذكور    .  التكاثرمبعىن أن الذكور تتزاوج مع أكثر من أنثى خالل موسم    : متعددو العشريات 

بينما يحكم على باقي    ! حيرسون حرمياً من اإلناث الاليت يرتبطون ن، مبا يصل إىل مئة عشرية لكل ذكر واحد              
التزاوج تقرره الصراعات الشرسة بني الذكور أمـام      ) يانصيب(من يفوز ومن خيسر سحب      . الذكور بالعزوبية 

تضحى هذه الصراعات دموية، مع ضـرب الفحـول أجـسادهم    . الشاطئاإلناث املرادفة لغنيمة الفائز على    
الضخمة ببعضها، مصيبني جبروح رقبية عميقة بأسنام، ويؤسسون تسلسل أو هرم هيمنة يكون فيه الـذكور                

يضمهن الذكور املهيمنون إىل حـرميهم ويبعـدون املنافـسني          عندما تصل اإلناث،    .األكرب حجماً على القمة   
  .أي سنة، تنجب معظم اجلراء لقليل من الذكور األكرب فقطففي . املقتربني

  
رؤية _مسلمني ذا النظام التزاوجي    _إنه يسهل .    هذا صراع ذكوري، صرف وبسيط، واجلائزة هي التكاثر       

 تترك الذكور األكرب جيناـا للجيـل التـايل،          :تأييد االنتخاب اجلنسي لتطور الذكور الكبرية العنيفة       كيفية
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رمبـا  . فهن قريبات افتراضاً إىل الوزن املثايل للتكاثر    _الاليت ال حيتجن إىل القتال    _أما اإلناث . ر ال تفعل  واألصغ
بسبب الصراع بـني الـذكور    _مبا فيها نوعنا  _كانت ثنائية الصفة اجلنسية حلجم اجلسد يف الكثري من األنواع         

  )ني فيليتني ذكرينهـ يف ملحق الصور لصراع فقمت٢٣صورة  (.ألجل الوصول إىل اإلناث
  

ففي كثري من األنواع، جيذب الذكور اإلناثَ فقـط         . تتصارع الطيور الذكور على ِملِْكيات حقيقية         غالباً ما 
الذكر على رقعته، يـدافع      حاملا حيصل . بالسيطرة على رقعة من األرض، ذات خضرة جيدة، مناسبة للتعشيش         

الكثري مـن أغـاين     . ىل اهلجومات املباشرة على الذكور املتعدية     عنها باستعراضات بصرية وصوتية، باإلضافة إ     
  .الطيور اليت تسعد آذاننا هي يف احلقيقة ديدات، حتذّر الذكور اآلخرين باالبتعاد

  
كالفقمـة  .    حيمي الشحرور األسود أمحر اجلناح مناطق يف مواطن مفتوحة، عادة املستنقعات عذبـة امليـاه              

.  أنثى معششة يف منطقة الواحد منهم      ١٥د العشريات، حيث بعض الذكور هلم حبدود        الفيلية، هذا النوع متعد   
باستمرار اجتياح املناطق   حياول اهلائمون   . ميضون غري مزاِوجني  " اهلائمني"اآلخرين، ويدعون    الكثري من الذكور  

ن أن يقضى ما يـصل إىل  ميك. املؤسسة الختالس تسافدات مع اإلناث، مما جيعل الذكر املقيم مشغوالً بإبعادهم        
باإلضافة إىل االستطالعات أو الدوريات املباشرة، يدافع الـذكر عـن     . الذكر بيقظة يف محاية أرضه     ربع وقت 

. منطقته بغناء أغاٍن معقدة وعمل استعراضات مهددة بزينٍة رمزية، وهي ِكتفية محراء متألقـة علـى الكاهـل                 
، بل باألحرى فهـي      اإلناث الكتفيات ليست موجودة جلذب   ). ريةاإلناث بنية، أحياناً ذوات كتفية صغرية أث      (

حينما طمست جتارب كتفيات الذكور بطالئهـا       . تستخدم لتهديد الذكور اآلخرين يف الصراع ألجل املناطق       
 مبـذيٍب  ين الذين طُلـوا   من الذكور املسيطر  % ١٠من الذكور مناطقهم، مقارنة مع      % ٧٠باألسود، خسر   

الغناء أيضاً  . تبِعد الدخالء باإلشارة إىل أن املنطقة مشغولة      من احملتمل أن الكتفيات     . اكمة يف التجربة احل   صاٍف
  .فالذكور الصامتة، احملرومة مؤقتاً من قدرا على الغناء ختسر أيضاً مناطقها. هام

  

 سـات ايف الدر .    إذن، ففي طيور الشحرور يساعد الغناء والريش الذكر على احلصول على عشريات أكثر            
املوصوفة أعاله، والكثري غريها كذلك، قد أثبتت األحباث أن االنتخاب اجلنـسي يعمـل ألن الـذكور ذوي           

تبدو هذه النتيجة بسيطة لكنـها تطلبـت   . الصفات األكثر اتقاناً حيصلون على حصيلة إمجالية أكرب من النسل    
رمبا تبدو تسلـسالت احلمـض      . ضوليني املضجر من ِقبل علماء األحياء الف      قليمئات الساعات من العمل احل    

النووي يف معمل وضيء أكثر فتنةً بكثري، لكن السبيل الوحيد ليخربنا عاملٌ بكيفية االنتخاب يف الطبيعـة هـو               
  )ز يف امللحق للشحرور األسود ذي الكتفية احلمراء٢٣صورة ( .قلي احلاالاالتساخ يف 
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. نفسه، فيمكن أن تستمر الذكور يف الصراع حىت بعد التـزاوج    ال ينتهي االنتخاب اجلنسي بالفعل اجلنسي       
بعد أن يخصب ذكـر     . ففي كثري من األنواع، تتزاوج األنثى مع أكثر من ذكر خالل فترة قصرية من الوقت              

لقد أنتج هذا الصراع بعـد التزاوجـي        . أنثى، كيف يستطيع منع الذكور اآلخرين من تلقيحها وسلب أبوته         
أحياناً يتعلق الذكر بعد التزاوج، حارسـاً أنثـاه مـن    .  السمات فتنةً املبنية باالنتخاب الطبيعي بعضاً من أكثر  

عندما ترى زوجاً من اليعاسيب ملتصقني ببعضهما، فمن األرجح أن الـذكر ببـساطة              . املتقدمني اآلخرين هلا  
) أم أربعة وأربعـني  (ودة األلفيةهناك نوع من الد. حيرس األنثى بعد تلقيحها، معيقاً بدنياً وصول ذكور آخرين       

فبعد تلقيح األنثى، يركب عليها الـذكر ببـساطة         : يف أمركا الوسطى متضي يف احلراسة التزاوجية إىل أقصاها        
حيتوي . ميكن أن تقوم املواد الكيميائية كذلك ذا العمل       . عدة أيام، مانعاً أي منافس من احلصول على بيضها        

لى مواد تسد على حنو مؤقت جهاز التناسل األنثوي بعـد التـزاوج، مانعـة               مين بعض الثعابني والقوارض ع    
يف جمموعة ذباب الفاكهة اليت أعمل عليها، حيقن الذكر األنثى مبـضاد للـشهوة،              . الذكور الساِبرين اآلخرين  

  .مادة كيميائية يف منيه جتعلها غري راغبة يف التزاوج جمدداً لعدة أيام
  

لكنهم ميكن أن يكونـوا خمـادعني بدرجـة أكـرب،           . من األسلحة حلراسة أبوم      يستخدم الذكور العديد    
إحدى أذكـى   . فالكثريون لديهم أسلحة هجومية للتخلص من مين الذكر املزاِوج قبله وإحالل اخلاص به حمله             

فعندما يتزاوج ذكر مع أنثى متزاوجة من قبل، يـستخدم          . يف بعض اليعاسيب  " القضيب املغرفة "األدوات هي   
فقط بعد أن تصري مرتوعـة      . إىل اخللف على قضيبه لغرف وإخراج مين الذكر املزاوج األبكر         منتوآت متجهة   

يف الدروسوفيال وجد معملي أن مين الذكر حيتوي على مواد تعطل املين املخزن للـذكر  . املين ينقل منيه اخلاص   
  .الذي تزاوج أسبق

  
ختيار العشرية؟ فمقارنة مع صراع الذكور، نعلم أقل بكثري عن          ا:    ماذا عن الشكل الثاين لالنتخاب اجلنسي     

هذا ألن داللة األلوان والريش واالستعراض أقل وضوحاً بكثري مما للقرون واألسلحة            . كيفية عمل هذه العملية   
  .األخرى

  
ـ                ل هـذا      لفهم كيفية تطور اختيار العشرية، فلنبدأ مع ذلك الذيل املزعج للطاووس الذي سبب لدارون مث

 وزمالئها، الـذين  Marion Petrieعلى االختيار العشريي يف الطاووس قيم به من ِقبل  معظم العمل. القلق
 Whipsnade Park, Bedfordshire, Englandدرسوا جمموعة سكانية حـرة التجـول يف حديقـة    

كلـهم سـوياً، مـاحنني    يف هذا النوع حتتشد الذكور يف مستعرضات، أي مناطق حيث يستعرضون   . بربيطانيا
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يف املُستعرض، بل فقط الذين يـستطيعون       ليس كل الذكور يشتركون     . اإلناث فرصة للمفاضلة بينهم مباشرة    
أظهرت إحدى الدراسات املالحظية لعشر ذكور مستعِرضة عالقة متبادلة بني عدد النقـاط             . الفوز بأنثى فعلياً  

وجات اليت حققها، أكثر الذكور تزيناً باتقان ذو املئة وستني          وعدد التزا  الذكر) الطاووس(العينية يف ريش ذيل     
  .من مجمل التسافدات% ٣٦نقطة عينية كسب 

  
ممكن أن جانباً آخر ما يف تـودد  .    هذا يوحي بأن الذيول األكثر تزيناً باتقان تفضل من اإلناث، لكنه ال يثبته    

وهذا فقط يصادف أن يكـون مرتبطـاً بعالقـة    إلناث، أو نشاط استعراضه، هو حقاً ما ختتاره ا      _مثالً_الذكر
تغيري عدد النقاط العينية على ذيل طـاووس        : ملنع هذا، ميكن للمرء القيام بتالعبات جتريبية      . تبادلية مع الريش  

اجلدير بالذكر، أن مثل هذه التجربـة قـد         . ورؤية ما إذا يؤثر هذا على قدرته على احلصول على العشريات          
فرغم أن الرجلني اتفقـا علـى أشـياء    . Alfred Russel Wallaceم منافس دارون ١٨٦٩اقترحها عام 

مل تشكِّل : كثريها، أكثرها مالحظةً هو االنتخاب الطبيعي، فقد اختلفا حينما تطرق األمر إىل االنتخاب اجلنسي             
. ية اختيار األنثـى    مل يوافق على إمكان    واِلسفكرة الصراع الذكوري مشكلة لكال الرجلني، لكن ألفرد راسل          

  :ومع ذلك، فقد أبقى عقالً منفتحاً هلذه املسألة، وكان سابقاً لعصره يف اقتراحه لكيفية اختبار هذا
  

أن _وهو ما مل حيـدث    _ ليلعب من ِقبل التزين وحده سيكون صغرياً جداً، حىت لو أُثِبت           اجلزء الذي يتبقى     "
  . عشريةتفوقاً تافهاً يف التزين وحده حيدد اختيار 

  

مسألة تسمح بالتجربة، وسأقترح أنه ينبغي أن جيرب سواء أحد مجعيات علم احليـوان أو               _رغم ذلك _   هذه
، طيور متوطنة، كالدرجة الـشائعة،  دستة طيور ذكور من نفس العمر. أي شخص لديه األدوات جتارب كهذه     

وينبغي أن يقص بعـض ريـش   . اث الطري هلاينبغي أن تختار، كلها معلوم قبول إن _كمثال_أو الدرجة الذهبية  
ذيول نصف هؤالء، أو يقصر ريش الرقبة قليالً، هذا كاٍف متاماً إلنتاج مثل هذا االختالف كما حيدث بالتباين                  
يف الطبيعة، لكن ليس إىل احلد الذي يشوه شكل الطائر، مث يالحظ ما إذا كانت اإلناث يبدين أيـة مالحظـة            

معمولةً بعناية ومنوعـة    _مثل هذه التجارب  .  على حنو متماثل يرفضن الذكور األقل تزيناً       للنقص، وما إذا كن   
  ."ستعطي أكثر املعلومات قيمةً عن هذا السؤال املهم_حبكمة ملواسم قليلة

  
لكن النتائج تحِصل عليهـا اليـوم،       .  أكثر من قرن الحق       يف احلقيقة، مل يقَم مبثل هذه التجارب حىت مرور        

 عـشرين  Marion Petrie and Tim Hallidayففي إحدى التجارب، قـص  . الختيار األنثوي شائعوا
نقطة عينية من ذيل كل ذكر يف جمموعة من الطواويس، ومقارنة جناحهم التزاوجي مع جمموعة أخرى مأسـورة         
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لتايل، كلٌ مـن    على حنو مؤكد كفايةً، يف موسم التزاوج ا       . لكن غري مقصوص منها يف جتربة ضابطة أو حاكمة        
  . عن باقي ذكور التجربة احلاكمة٢,٥الذكور مرتوعي بعض التزين كانوا أقل تزاوجات مبتوسط 

  
لكن سنريد كذلك على حنـو      .    توحي هذه التجربة بال ريب أن اإلناث تفضل الذكور الذين مل تقلل زينام            

ر تزيناً ورؤية ما إذا كان ذلك يعـزز جنـاح           جعل الذيول أكث  : مثايل أن نعمل هذه التجربة يف االجتاه املعاكس       
بل عامل  بينما هذا صعب يف الطواويس، فقد قيم به يف طائر األرملة طويل الذيل مستوطن إفريقيا من قِ                . التزاوج

يف هذا النوع ثنائي املظهر جنسياً، للذكور ذيول طوهلـا حـوايل   . Malte Anderssonاألحياء السويدي 
بإزالة أجزاء من ذيول الذكور الطويلة وتغريـة بعـض هـذه            . ايل ثالث بوصات  عشرين بوصة، واإلناث حو   

، )ست بوصـات  ( ذكوراً ذوي ذيول قصرية على حنو شاذ         Anderssonاألجزاء املزالة بذيول طبيعية، صنع      
ثالثـون  (، وآخرين ذوي ذيول طويلـة       )قُِطع جزء منها مث لُِصق جمدداً     " (حتكمية"وآخرين ذوي ذيول طبيعية     

كما توِقع، أحرز الذكور قصريو الذيل إناثاً معششة أقل يف منطقة كٍل منهم مقارنـةً مـع الـذكور                   ). ةبوص
هائلة يف التزاوجات، جاذبني مـا      لكن الذكور ذوي الذيول الطويلة على حنو اصطناعي نالوا زيادة           . الطبيعيني

  .يصل إىل ضعف ما فعله الذكور العاديون تقريباً
  

إن كان الذكور ذوو الذيول بطول ثالثني بوصة اصطناعياً فازوا بإناث أكثر، ملاذا مل تطـور   :    هذا يثري سؤاالً  
طيور األرملة أو اهلويد ذيوالً بذلك الطول يف املقام األول؟ إننا ال نعلم اإلجابة، إال أن من املرجح أن امـتالك              

رمبا يكون طول   . حلصول على اإلناث  ذيول بذلك الطول سيقلل طول عمر الذكر أكثر مما سيزيد قدرته على ا            
  .قرب حدها األقصى_يف املتوسط خالل العمر_العشرين بوصة هو الذي تكون القدرة التكاثرية عنده

  
الذي يكسبه أولئك الطياهيج األمركية من تصرفام الغريبة الشاقة على املرج؟ جمدداً، فإن اإلجابة هي                  وما  

أي أمـاكن تجمـع     (تعمل ذكور الطياهيج األمركية مـستعرضات       فكالطواويس،  . احلصول على العشريات  
الـذين  _لقد أُثِبت أن أكثر الذكور نشاطاً فقط    . حيث يستعرضون على حنو مجاعي ملعاينة اإلناث      ) لالستعراض

ر غري  يفوزون باإلناث، بنما متضي األغلبية العظمى من الذكو       _الواحد منهم حوايل مثامنئة مرة يف اليوم      " يتبختر"
  .متزاوجني

  
أثبتت العديد من الدراسات أن أمناط زينات       .  األكواخ    يفسر االنتخاب اجلنسي أيضاً املفاخر املعمارية لطيور      

طـائر الكـوخ األِلـق      فنوع  . ترتبط بعالقة متبادلة مع النجاح التكاثري     _واليت ختتلف يف كل نوع      _الكوخ
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Satin_   ويف .  إن وضع الذكر منهم ريشاً أزرق أكثر يف كوخـه    حيصل على عشريات أكثر   _على سبيل املثال
). نوع ذو صلة بالطماطم الربية    ( خضراء   Solanumنوع طائر الكوخ املنقط يتحقق أكثر النجاح بعرض مثار          

 الزينات من أكواخ طيور الكوخ املنقطـة،  Cambridge University من جامعة Joah Madden أزال
على حنو مؤكد متاماً، فقد أعادوا تزيني أكواخهم على حنـو رئيـسي             . يئاًمث قدم للذكور خيارات من ستني ش      

  .، واضعني إياها يف أكثر املواضع وضوحاً على الكوخSolanumبثمار الـ 
  
لقد ركزت على الطيور ألن علماء األحياء وجدوا أن األسهل دراسة اختيار العشرية يف تلـك اموعـة،                     

لكن هناك أمثلة كثرية الختيار العشرية أو االختيار األنثوي يف          . هل مالحظتها فالطيور تنشط خالل النهار وتس    
 تفضل التزاوج مع الذكور الذين يصيحون بأكثر النـداآت          tungaraفإناث ضفادع الـ     .حيوانات أخرى 

تفـضل إنـاث   . الذكور ذوي الذيول األطول والنقاط امللونة األكثر guppiesحتب إناث أمساك الـ   . تعقيداً
 Malte Anderssonوصف ) االنتخاب اجلنسي(يف كتابه الشامل . العناكب واألمساك غالباً الذكور األكرب

تثبت أن تبايناً ضخماً للصفات الذكورية يرتبط بعالقـة تبادليـة مـع النجـاح                 نوعاً ١٨٦ جتربة يف    ٢٣٢
 ليس هناك شك ببـساطة أن       .التزاوجي، وقد تضمنت األغلبية العظمى من هذه االختبارات االختيار األنثوي         

  .بالنهايةلقد كان دارون حمقاً . االختيار األنثوي قد قاد تطور الكثري من ثنائيات الشكل اجلنسية
  

ملذا حتوز اإلناث عمل االختيار بينما جيب على الـذكور أن يتـوددوا أو   :    حىت اآلن قد أمهلنا سؤالني هامني  
جابة هذين السؤالني جيب أوالً أن نفهم ملـاذا تـضايق           ى العموم؟ إل  يتصارعوا ألجلهن؟ وملاذا ختتار اإلناث عل     

  .الكائنات بامتالك اجلنس
  

  ملاذا اجلنس؟
  

أي يصنع بيضاً أو منيـاً      _إن أي فرد يتكاثر جنسياً    .    ملاذا نشأ اجلنس هو يف احلقيقة أحد أعظم ألغاز التطور         
يين للجيل التايل، مقارنة مع فرد يتكـاثر ال  من إسهامه اجل  % ٥٠يضحي بـ   _ حيتوي فقط على نصف جيناته    

فلنفترض أن قد كان هناك جني يف البشر يؤدي شـكله الطبيعـي إىل     : فلننظر إىل املسألة ذه الطريقة    . جنسياً
بعـض  . (التكاثر اجلنسي لكن شكله املطفر يمكِّن األنثى من التكاثر عذرياً، بإنتاج بييضات تتطور دون تلقيح             

) حشرات ماصة لعـصارة النبـات      (aphids تتكاثر ذه الطريقة، لقد شوهدت يف األفيدات         احليوانات حقاً 
أول امرأة مطفرة سيكون هلا بنات فقط، الاليت سينجنب بدورهن هن أنفسهن املزيد مـن        ). واألمساك والسحايل 
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ع ذكـور، منتجـاٍت   على النقيض، فإن النساء غري املطفرة املتكاثرات جنسياً سيحتجن إىل التزاوج م         . البنات
حيث % ٥٠يف االرتفاع سريعاً فوق الـ      ستبدأ نسبة النساء يف اموعة السكانية       . شطراً أبناء وشطراً بنات   

يف النهاية، ستنتج كل اإلنـاث    . صار بتزايد ممتلئاً باملُطفَّرات اليت تنتج بناٍت فقط       أن احلوض اجليين لإلناث قد      
ال إنـاث مطفَّـرة سـيحتجن إىل        : صري الذكور زائدين عن احلاجة وخيتفون     سي. باألمهات املتكاثرة ال جنسياً   

 جني التكاثر الالجنسي جـني التكـاثر        حسيزي. التزواج معهم، وستنجب كل اإلناث فقط املزيد من اإلناث        
ميكنك أن ترى نظرياً أن يف كل جيٍل سينتج اجلني الالجنسي نسخاً من نفسه ضعفني أكثر مما فعـل                    . اجلنسي

يف احلـد األدىن فإنـه حتـت        ". فة للجنس التكلفة املضاع "يدعو علماء األحياء هذه احلالة يـ       . ني اجلنسي اجل
  .االنتخاب الطبيعي ستنتشر جينات التكاثر العذري سريعاً، مزيلةً التكاثر اجلنسي

  
مـن التكـاثر   فالغالبية العظمى من أنواع كوكب األرض تتكاثر جنسياً، وذلك الشكل .    لكن هذا مل حيدث  

 تكلفة اجلنس إىل إحالل التكاثر العذري حمله؟ على حنو جلي،           ملاذا مل تؤد  ) ٣٣(.موجود منذ أكثر من مليار سنة     
رغم أننا مل نكتشف ما تلك األفضلية بالضبط فإنـه لـيس            . البد أن للجنس أفضلية تطورية ما ترجح تكلفته       

 الـذي حيـدث خـالل التكـاثر      يف اخللط العشوائي للجيناترمبا يوجد املفتاح متاماً. هناك افتقار للنظريات  
جبمع الكثري من اجلينات املُفضلة يف فـرد واحـد   . اجلنسي، الذي ينتج ائتالفات جديدة من اجلينات يف النسل 

 كالطفيليات اليت تتطور بال هـوادة     . رمبا يعزز اجلنس تطوراً أسرع للتعامل مع جوانب البيئة املتغرية باستمرار          
أو رمبا ميكن أن يطهر اجلنس من نوع من اجلينات السيئة بإعادة مجعها معـاً يف فـرد                  . لتقاوم دفاعاتنا املطورة  

األحياء ال زالوا يتساءلون ما إذا تكـون       إال أن علماء    . بشدة، كبش فداء جيين   ) ذي أفضلية  أي غري (مضرور  
  .هناك أي أفضلية معروفة ترجح التكلفةَ املضاعفة للجنس

  
 االنتخاب اجلنسي يتبعه باحلتمية، إن اسـتطعنا تفـسري شـيئني    فإن_كيفما حدث ذلك_   حينما نشأ اجلنس 

جيب أن يتزاوجا ويوحدا جيناما إلنتاج نـسل؟  )  من ثالثة أو أكثربدالً(أوالً، ملاذا هناك جنسان  : آخرين بعد 
ر كثرياً من احليوانات املنوية الصغرية، واإلنـاث     ينتج الذك (وثانياً، ملاذا للجنسني أمشاج خمتلفة العدد واحلجم        

؟ إن سؤال عدد األجناس هو مسألة نظرية معضلة ال جيب أن تعيقنا، باستثناء مالحظة               )بييضات أقل لكن أكرب   
أن نظام اجلنسني سيحل تطورياً حمل أنظمة تزاوجية تتضمن ثالثة أجناس أو أكثر، إن نظـام                أن النظرية تظِهر    

  .قوى وأرسخ إسترياتيجيةاجلنسني هو أ
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لقد تطورت هذه   .    أما نظرية سبب كون اجلنسني هلما عدد وحجم خمتلف لألمشاج فمعضلة على حنو مساوٍ             
احلالة على حنٍو افتراضي من األنواع املبكرة املتكاثرة جنسياً اليت كان اجلنسان فيها هلما أمشاج ذوات أحجام                  

ن أن االنتخاب الطبيعي سيؤيد تغري هذه احلالة السلفية إىل حالة فيها أحد          لقد أثبت الباحثون النظريو   . متساوية
يصنع الكثري من األمشاج الصغرية، حيوانات منوية أو حبوب لقـاح، واآلخـر           ) الذي ندعوه ذكراً  (اجلنسني  

  .تصنع أمشاجاً أقل لكن أكري، تعرف بالبييضات) األنثى(
  

مرحلة مجيع االنتخاب اجلنسي، ألنه جعـل اجلنـسني          الذي وضع       إن هذا الالتناظر يف حجم األمشاج هو      
ميكن للذكر إنتاج كميات كبرية من احليوانات املنوية،        : وكمثاٍل الذكور . يطوران إسترياتيجيات تزاوج خمتلفة   

وبالتايل إمكانياً إجناب عدد ضخم من الذرية له، حمدود فقط بعدد اإلناث الاليت يـستطيع جـذا والقـدرة                   
  أنثى مكلفة وحمدودة العدد، وإن تتزاوج    البييضات  : األمور خمتلفة بالنسبة إىل اإلناث    . افسية حليواناته املنوية  التن

  .يف زيادة عدد ذريتها_إن يكن أي شيء_مرات كثرية خالل فترة قصرية، فهي تقوم بالقليل
  

طفال املولودين من ِقبل أنثى        ميكن أن يرى برهان حيوي على هذا االختالف بالبحث عن الرقم القياسي لأل            
إن كنت لتخمن الرقم األقصى لألطفال الذي ميكن المرأة أن تنجبهم يف عمرهـا، فرمبـا                . بشرية مقابل ذكر  

يعطي كتاب ِجِنس لألرقام العاملية الرقم القياسـي الرمسـي المـرأة            . احزر جمدداً . ستقول حوايل مخسة عشر   
 -١٧٢٥ محـالً بـني األعـوام    ٢٧يف  . روسية يف القرن الثامن عـشر     كتسعة وستني، أُِجنبوا من ِقبل فالحة       

 زوجاً من التوائم، وسبع جمموعات من ثالثة توائم، وأربع جمموعات من أربعة توائم              ١٦م، لقد أجنبت    ١٧٤٥
ـ ). يفترض أنه كان لديها نزعة وظيفية أو وراثية للوالدات املضاعفة        ( ن يبكي املرء ألجل هذه املرأة املبتالة، لك

امرباطور املغرب، قُرر عنه من     ) م١٧٢٧ -١٦٤٦(رقمها متجاوز بكثري من الذي لذكر، هو موالي إمساعيل          
م حِسب أن لـه     ١٧٢١ ابناً، وحبلول عام     ٥٢٥ ابنة، و  ٣٤٢على األقل   "قبل موسوعة ِجِنس أنه قد أُِجنب له        

 على اإلناث بـأكثر مـن عـشرة         يتقدم الذكور _إذن_حىت عند هذه األرقام القصوى    ". سبعمئة سليل ذكر  
  .أضعاف

  
   االختالف التطوري بني الذكور واإلناث هو مسألة استثمار متباين، استثمار يف البييضات املكلفـة مقابـل                

، واستثمار يف الرعاية    )حينما حتتفظ اإلناث بالبييضات وتغذيها    (احليوانات املنوية الرخيصة، واستثمار يف احلمل       
بالنـسبة إىل الـذكور فـالتزاوج رخـيص،     . كثري من األنواع تريب اإلناث وحدها الصغار     األبوية واليت يف ال   

بالنسبة إىل الذكور يتكلف تزاوج جرعة قليلة من احليوانات املنوية، وبالنسبة           . وبالنسبة إىل اإلناث فهو مكلف    
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ففي . رية من الطاقة والوقت   باً نفقة كب  لإنتاج بييضات كبرية وافرة التغذية وغا     : إىل اإلناث يتكلف أكثر بكثري    
من أنواع الثدييات استثمار الذكر الوحيد هو حيواناته املنوية، أما بالنسبة إىل اإلناث فيقدمن              % ٩٠أكثر من   

  .كل الرعاية األبوية
  

   هذا الالتناظر بني الذكور واإلناث يف األرقام املمكنة للتزاوجات والذرية يؤدي إىل مصاحل متعارضة عنـدما          
، )مثالً، ضعيفة أو سـقيمة    " (دون املستوى "ال خيسر الذكر الكثري بالتزاوج مع أنثى        . وقت اختيار عشري  يأيت  

من مث يؤيد االنتخاب اجلينات اليت جتعل الـذكر غـري        .ألم ميكنهم بسهولة التزاوج جمدداً، وعلى حنو متكرر       
اً أو أي شيء حامل ألقل تشابه مع األنثى، فذكور          وأحيان. (مميز، حماوالً بال هوادة التزاوج مع أي أنثى تقريباً        

كمـا تعلمنـا مـن      _حياولون مع أكوام من السماد البقري، و      _على سبيل املثال  _الطيهوج احلكيم األمركي  
  .) بتالا على التلقيح بإغراء ذكور النحل الشبقة بالتزاوج مع توجيااعض األوركيداتحتصل ب_قبل
  

ثمارهن األعلى يف البييضات والذرية، أفضل تكتيك هلن أن يكن انتقائيات بـدالً  فبسبب است .    اإلناث خمتلفة 
جيب أن تقوم اإلناث حبساب كل الفرص الختيار أفضل أب ممكن لتخصيب ببيضان ذوات              . من غري مميزات  

  .لذا فيجب أن يفحصن الذكور املمكنة ملياً جداً. العدد احملدود
  

غـري  ينبغي أن يكون الذكور . أنه جيب على الذكور الصراع ألجل اإلناث      _معلى العمو _   ما يؤدي إليه هذا   
ينبغي أن تكون حياة الذكر ذات صراع ضروس، متنافساً مـع رفقائـه ألجـل               . مميزين، واإلناث خجوالت  

عادةً سيحرزون رقماً كـبرياً مـن العـشريات    _سواء أكثر جاذبية أو أكثر قوة    _الذكور اجليدون . العشريات
)فضمن الناحيـة   . ، بينما ميضي الذكور دون املستوى غري متزاوجني       )لون افتراضاً من ِقبل إناث أكثر أيضاً      سي

ومبا أن كل ذكر يتصارع ألجلهن، فإن حـصتهن مـن   . ستجد كل اإلناث تقريباً آخر األمر عشراء    األخرى،  
  .النجاح التزاوجي ستكون أكثر كماالً

  
بالقول أن التفاوت يف النجاح التكاثري ينبغي أن يكون أعلى بالنـسبة     يصف علماء األحياء هذا االختالف      

فعلى سبيل املثال يف األيل األمحـر  . هل هو كذلك؟ أجل، إننا نرى عادةً اختالفاً كهذا. إىل الذكور عن اإلناث 
عـدم  . يكون التفاوت بني الذكور يف كم الذرية اليت يتركوا خالل أعمارهم أعلى بثالث مرات عما لإلناث             

من كل الذكور يترك أي نـسل       % ١٠التكافؤ أعظم بكثري بالنسبة إىل الفقمات الفيلية، الذين فيهم أقل من            
  )٣٤(.خالل مواسم التزاوج الكثرية، مقارنة مع أكثر من نصف اإلناث
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ي    لقد أدى االختالف بني الذكور واإلناث يف أرقامهم املمكنة للنسل إىل تطور كٍل من الـصراع الـذكور              
قانون (هذا سبب رؤيتنا لـ     . لتخصيب عدد حمدود من البييضات    جيب أن يتنافس الذكور     . واالختيار األنثوي 

وهذا أيضاً سبب كون الـذكور أغنيـاء     . الصراع املباشر بني الذكور لترك جينام إىل اجليل التايل        ): الصراع
: ومثَل هذا كأنه طريقتـهم ليقولـوا      . وايبنباأللوان، أو لديهم استعراضات، أو نداآت تزاوجية، أو أكواخ          

، إنه على حنو جوهري التفضيل األنثوي الذي يؤدي إىل تطـور الـذيول األطـول أو                 !"اختاريين! اختاريين"
  .االستعراضات اآلكثر نشاطاً أو األصوات األعلى لألغاين يف الذكور

  
فـبعض األنـواع أحاديـة      . الك استثناآت بعد، فإن السيناريو الذي قد وصفته تواً هو على العموم، وهن             و

ميكن للتطور أن يؤيد التـزاوج األحـادي لـو أن    . التزاوج، مع تقدمي كٍل من الذكر واألنثى الرعاية األبوية        
الذكور حيصلون على نسل أكثر مبساعدم يف رعاية األطفال عما لو هجروا نسلهم للبحث عـن تزاوجـات             

عندما خيـرج أحـدمها جلمـع       : ن أنواع الطيور، يتطلَّب والدان متفرغا      من فعلى سبيل املثال، يف كثري    . أكثر
% ٢فكمثـال،   . لكن األنواع أحادية التزاوج ليست بذلك الشيوع يف الطبيعة        . العلف، حيضن اآلخر البيض   

  .فقط من كل األنواع الثديية هلا هذا النوع من النظام التزاوجي
  

ففي . الشكل اجلنسية يف حجم اجلسد ال تتضمن االنتخاب اجلنسي           عالوة على هذا، فهناك تفسريات لثنائية       
أو . ألا ببساطة تعوز إنتاج بيض كبري ومكلـف        قد تكون اإلناث أكرب   _كمثال_ذباب الفاكهة الذي أدرسه     

قد يؤدي االنتخـاب الطبيعـي    . رمبا يكون الذكور واإلناث مفترسني أكثر كفاءة لو ختصصوا يف مواد غذائية           
هذا رمبا يفسر ثنائيـة الـشكل       .  أقل بني أعداد اجلنسني إىل تطويرمها اختالفات يف حجم اجلسد          ألجل تنافس 

   .أيضاً اجلنسي يف بعض السحايل والصقور اليت فيها اإلناث أكرب من الذكور وتصطاد فرائس أكرب
  

  االستثناء على القاعدة
  

دية التزاوج اجتماعياً، اليت فيها يرتبط الـذكر  لشكل يف الكثري من األنواع أحا   على حنو غريب، نرى ثنائية ا   
وحيث أن الذكور ال يبدون متنافسني ألجل اإلناث، فلماذا قد طـوروا ألوانـاً              . واألنثى ويربيا الصغار سوياً   

فيتـضح أن يف    .  أكثر لنظرية االنتخاب اجلنسي    وضيئة وزينات؟ هذا التناقض الظاهري يف احلقيقة يقدم دعماً        
  .إن هذه األنواع أحادية التزاوج اجتماعياً لكن ليست أحادية التزاوج حقيقةً. ظاهر خادعةهذه األنواع امل
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، دِرس مـن ِقبـل   )طائر صغري احلجـم  (fairy wren   أحد هذه األنواع هو الصعو اجلين الرائع ألستراليا 
حادية التزاوج، ألول وهلة، يبدو هذا النوع كنموذج أل. Stephen Pruett-Jonesزميلي جبامعة شيكاجو 

يقضي الذكر واألنثى عادةً حياتيهما البالغة كلها مرتبطني اجتماعياً ببعـضهما، ويـدافعان باالشـتراك عـن                
فالـذكور يـو   : إال أما يظهران ثنائية شكل جنسية مدهشة يف الريش. منطقتهما ويتشاركان الرعاية األبوية  

 .منتشرة" اخليانة الزوجية "ملاذا؟ ألن   . ارب إىل الرمادي باهت   األلوان أزرق وأسود، بينما اإلناث بنية اللون ض       
العـشري  "فعندما يأيت وقت التزاوج، تتزاوج اإلناث مع ذكور آخرين يف أغلب األحيان أكثر مما يفعلن مـع                  

يلعب الذكور نفس اللعبـة، ملتمـسني وبـاحثني         ). هذا يثبت بتحليل احلمض النووي األبوي     ". (االجتماعي
. ، لكنهم يظلون متباينني أكثر بكثري من اإلناث يف جناحهم التكـاثري           "أكثر من زوجني  "تزاوجاِت  بنشاط عن   

تطور االختالفات اللونية بـني     " غائيةالِب"أنتج على حنو مؤكد تقريباً االنتخاب اجلنسي املرافق هلذه االقترانات           
أنواع الطيـور أحاديـة التـزاوج       من كل   % ٩٠فرغم أن   . إن هذا الصعو ليس فريداً يف سلوكه      . اجلنسني

  .شريكهم االجتماعياجتماعياً، ففي ثالثة أرباع هذه األنواع بالكامل يتزاوج الذكور واإلناث مع أفراٍد غري 
  

إن يكن أحد اجلنسني فقط لديه ريـش وضـيء، أو        . لالختبار   تقوم نظرية االنتخاب اجلنسي بتنبؤات قابلة       
 نشطة، أو يبين بناآت جمتهدة إلغراء اإلناث، فيمكنك أن تراهن أـم             قرون، أو يؤدي استعراضات تزاوجية    

يف أقـل  واألنواع املُظِهرة لثنائية شكل . أفراد ذلك اجلنس هم من يتصارعون للتزاوج مع أعضاء اجلنس اآلخر  
ريكها، إن يكن الذكور واإلناث ترتبط وال حتيد عن ش        : أكثر أحاديةَ تزاوجٍ  السلوك أو املظهر ينبغي أن تكون       

بالفعل، يرى علماء األحياء عالقة متبادلة بني أنظمـة         . فال تنافس أو صراع جنسي وبالتايل ال انتخاب جنسي        
يعثَر على ثنائيات الشكل القصوى يف احلجم أو اللون أو الـسلوك يف تلـك   . التزاوج وثنائية الشكل اجلنسية  

رع الذكور ألجل اإلناث، وحيصل ذكور قليلون على        اليت فيها يتصا  _كطيور اجلنة أو الفقمات الفيلية    _األنواع
 اإلوز والبطـاريق واحلمـام      مـثالً _نيأما األنواع اليت يبدو فيها الذكور واإلنـاث متـشا         . معظم التزاوج 

ـ        _والببغاوات إن هذه العالقة املتبادلـة     . احليواين" اإلخالص"فتميل إىل أن تكون أحادية التزاوج حقاً، أمثلة ل
مـاذا  ف. ظرية التطور، ألا يتنبأ ا فقط بفكرة االنتخاب اجلنسي وليس بأي بـديل خلقـي              هي نصر آخر لن   

حقيقة؟ حقاً، فإن اخللقيني أحرى مـن         عالقة تبادلية بني اللون ونظام التزاوج إن مل يكن التطور          سيكون هناك 
  )٣٥(.التطوريني بأن يصريوا مغثيني لرؤية ريش الطاووس

  
االنتخاب اجلنسي كما لو أن اجلنس الغري مميز هو دائماً الذكر واجلنس االنتقـائي  نا عن      حىت اآلن لقد تكلم   

ل هـذه الـسلوكيات بـني    وعندما تحـو  . يكون هنا السبيل اآلخر   _وإن يكن نادراً  _لكن أحياناً . هو األنثى 
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ر جاذبية من األمسـاك     إننا نرى هذا النقيض يف تلك األنواع األكث       . اجلنسني، فكذلك يفعل اجتاه ثنائية الشكل     
يف بعض هذه األنـواع يـصبح       . pipefish زمارة   وحصان البحر وقريبه وثيق الصلة السمك األنبويب أو أيب        

كيف ميكن أن حيدث ذلك؟ رغم أن األنثى تنتج فعالً البيض، فبعد أن خيصبه              ! الذكور بدالً من اإلناث حوامل    
حيمل الذكور فقسة واحدة    . ، وحيملهم حىت يفقسوا   الذكر يضعه يف كيس حضانة متخصص على بطنه أو ذيله         

إذن، فالذكور حقيقـةً    . تستغرقه أنثى إلنتاج دفعة جديدة من البيض      تطول أكثر عما    " محلهم"يف املرة، وفترة    
 غري املخصب أكثر من      أيضاً، ألن هناك إناثاً حاملة للبيض.  اإلناثتفعل ربية األطفال عماتيستثمرون أكثر يف 

هنا يعكَس االختالف   . شحيحي العدد " غري احلوامل "بوهلن، فالبد أن تتنافس اإلناث ألجل الذكور        الذكور لق 
ومتاماً كما كنت لتتوقع حتت نظرية االنتخاب اجلنسي فإا اإلنـاث  . بني الذكر واألنثى يف إسترياتيجية التكاثر  

  .هي املزينة بألوان وضيئة وزينات جسدية، بينما الذكور باهتون نسبياً
  

، وهي ثالثة أنواع من طيور الشاطئ اجلميلة اليت تعيش يف أوربا            phalaropes   نفس األمر ينطبق على الـ      
. هؤالء ضمن األمثلة القليلة لنظام تعدد األزواج التزاوجي، أي أنثى واحدة وذكور عديدين            . وأمركا الشمالية 

ذكر ). اهلنودأقلية من   لة، مبا فيها بعض التبتيني و     هذا النظام التزاوجي ميكن أن يوجد بني جمموعات بشرية قلي         (
 مسؤول على حنو كامل عن رعاية األطفال بانياً األعشاش ومغذياً الفقسة، بينما تـستمر               phalaropesالـ  

إذن، فإن إنفاق الذكر يف النسل أكرب من إنفاق اإلناث، وتتنافس           . آخرين األنثى يف التنقل للتزاوج مع ذكور     
يف كل األنواع الثالثة اإلناث ملونة      _على حنو مؤكد كفاية   _و. لذكور الذين سيعتنون باألطفال   اإلناث ألجل ا  

  .على حنو اوضأ من الذكور
  
فإن تزيينـهم   .  هي االستثناآت اليت تثبت القاعدة     phalaropesإن أحصنة البحر والسمك األنبويب والـ          
 التطوري لثنائية الشكل اجلنسية صـحيحاً، لكنـه ال          هو بالضبط ما يتوقعه املرء إن يكن التفسري       ) املعكوس(

ِلقََت على حنو خصوصييكون له منطق إن كانت األنواع قد خ.  
  

  ملاذا االختيار؟
  
ما الذي يبحثن عنـه بالـضبط       . االختياريات، الذي فيه اإلناث هن      "العادي"فلنعد إىل االختيار التزاوجي        

كما _واِلسفألفرد راسل   . لسؤال خالفاً شهرياً يف علم األحياء التطوري      عندما تنتقي إحداهن ذكراً؟ أثار هذا ا      
كانت نظريته اخلاصـة  . بصدد ما إذا اإلناث خمتارات على اإلطالق) وخمطئاً على حنٍو تام   (كان مرتاباً   _قد رأينا 
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ن الـذكور  ، بينمـا ألـوا  غىن باأللوان من الذكور ألن حيتجن أن يكن مموهات عن املفترسني   قل  أن اإلناث أ  
  .رغم هذا، فهو مل يعِط تفسرياً ملاذا ال يكون الذكور مموهني كذلك. الوضيئة هي نواتج عرضية لوظيفتهم

  
لقد شعر بقوة أن النداآت واأللوان والزينات الذكوريـة تطـورت مـن    .    كانت نظرية دارون أفضل قليالً  

مل يـر   . اجلماليات البحتة : ت إجابته مدهشة  كانعلى أي أساس كانت اإلناث ختتار؟       . خالل االختيار األنثوي  
سوى أن وجدا جذابـة  دارون سبباً لكون اإلناث ينبغي أن ختتار أشياء كاألغاين اتهدة أو الذيول الطوال            

نشأة اإلنسان واالنتخـاب يف عالقتـه مـع    (أُثِريت دراسته الرائدة عن االنتخاب اجلنسي . على حنو جوهري  
" التـودد إليهـا  "إنـاث احليوانـات و  " افتتان"أوصاٍف جذابة شبيهة بالبشرية لكيفية   م ب ١٨٧١عام  ) اجلنس

خاصـة  _هل احليوانـات  : كان ال يزال هناك مشكلة    _واِلسكما كتب   _إال أنه   . بالسمات العديدة للذكور  
  :باجلهلحقاً حس مجايل كالذي لنا؟ قامر دارون على هذه املسألة، متذرعاً  هايدل_البسيطة كاخلنافس والذباب

  
رغم أن لدينا بعض الدليل اليقيين على أن الطيور تدرك األشياء الوضيئة واجلميلة، كما هو احلال مع طيور                     "

األكواخ اخلاصة بأستراليا، ورغم أا يقيناً تقدر قوة الغناء، إال أنين أُسلِّم متاماً أنه مدهش أن إناث الكثري مـن         
ون موهوبة بذوٍق كاٍف إلدراك الزينات، اليت لدينا سـبب لعزوهـا إىل             الطيور وبعض الثدييات ينبغي أن تك     

نعـرف  لكننا حقيقـةً    . الزواحف واألمساك واحلشرات  االنتخاب اجلنسي، وهذا مدهش بدرجة أكرب يف حالة         
  ."القليل عن عقول احليوانات األدىن

  
أجـل،  . ب عما كان واِلـس    كان أقرب إىل الصوا   _رغم أنه مل يكن لديه كل اإلجابات      _   يتضح أن دارون  

ن ألكنـه ال يكـون منطقيـاً        . اإلناث ختتار حقاً، ويتراءى أن ذلك االختيار يفسر ثنائيات األشكال اجلنسية          
أنواعها هلا  _طيور اجلنة اخلاصة بنيوجينيا   _فاألنواع وثيقة القرابة  . التفضيل األنثوي قائم على اجلماليات وحدها     

جداً عمـا هـو    ما هو مجيل بالنسبة لنوع خمتلف    . ريش والسلوك التزاوجي  ذكور ذوو أمناط خمتلفة جداً من ال      
  مجيل ألقرب أقربائه؟

  
ألن تفضيل أمناط حمـددة  .    يف احلقيقة، لدينا اليوم الكثري من األدلة أن التفضيالت األنثوية هي نفسها تكيفية  

كما افتـرض  _ق عشوائي وغريزيالتفضيل ليس دوماً مسألة ذو    . من الذكور يساعد اإلناث على نشر جيناا      
  . بل يف كثري من احلاالت تطور على األرجح باالنتخاب_دارون

  



 ١٧٣

ميكنها أن تستفيد مباشرة، أي بانتقاء ذكر سيساعدها        : ما الذي تناله أنثى باختيار ذكر حمدد؟ هناك إجابتان           
 على حنو غري مباشـر، باختيـار   أو ميكنها االستفادة. على إنتاج صغار أكثر وأصح خالل عملية تربية األطفال  

بأٍي من  . )أي جينات ستعطي نسلها أفضلية يف اجليل التايل       (ذكر لديه جينات أفضل من اليت للذكور اآلخرين         
  .السبيلني، سيؤيد تطور التفضيالت األنثوية باالنتخاب، االنتخاب الطبيعي

  
تتزاوج مع ذكور مسيطرين على مناطق أفضل ميدها        إن جيناً ميلي على األنثى أن       :    فلنتناول الفوائد املباشرة  

سيبقون أحياء أفضل ويتكاثرون أكثر من الصغار الذين        . بنسل مغذى على حنو أفضل أو يشغل أعشاشاً أفضل        
هذا يعين أن اموعة السكانية للصغار ستحتوي على نسبة أعلى من اإلناث حامالت             . مل يربوا يف مناطق جيدة    

عندما متر األجيال ويستمر التطور، ستحمل كـل اإلنـاث         .  مما احتوت يف اجليل السابق     أكثر" جني التفضيل "
وإن كانت هناك طفرات أخرى تزيد التفضيل ألجل مناطق أفضل، فستزيد تلك            . آخر األمر جينات التفضيل   

. خالل الزمن، سيتطور التفـضيل للـذكور ذوي املنـاطق األفـضل ليـصري أقـوى فـأقوى       . أيضاً تكرراً 
يتطور التفضيل األنثوي بالترابط مع صـراع       . ينتخب الذكور للصراع بقوة أكثر ألجل املناطق      _بدوره_اوهذ

  .الذكور ألجل ممتلكات حقيقية
  
تصور أن ذكراً لديه جينات أكثر      . إن اجلينات اليت تعطي فوائد غري مباشرة لإلناث املختارات ستنتشر أيضاً             

ألنثى اليت تتزاوج مع مثل هكذا ذكر سيكون هلا نسل هم أيضاً أكثـر              ا. خرين للمرض  اآل مقاومةً من الذكور  
اآلن تصور كذلك أن هناك جيناً يمكِّن اإلناث        . هذا يعطيها فائدة تطورية لتختار ذلك الذكر      . مقاومة للمرض 

إن تزاوجت مع ذكر كهذا، فسينتج ذلك التـزاوج أبنـاء           . من التعرف على هؤالء الذكور األصح كعشراء      
تلك اليت ملقاومة ملرض وكذلك تلك اليت لتفـضيل الـذكور ذوي            : ت حيملون كال النوعني من اجلينات     وبنا

سيحملون أيضاً اجلينـات    _الذين يتكاثرون أفضل  _يف كل جيل، أكثر األفراد مقاومةً للمرض      . مقاومة املرض 
قاومـة هـذه باالنتخـاب    تنتشر جينـات امل كما . اليت متلي على اإلناث اختيار أكثر الذكور مقاومةً للمرض  

ذه الطريقة يزداد كـلٌ مـن التفـضيل    . جلينات للتفضيل األنثوي تترافق جنباً إىل جنب معها  االطبيعي، فإن   
  .األنثوي ومقاومة املرض يف نوع

  
   كال هذين السيناريوين يفسران سبب تفضيل اإلناث أمناطاً حمددة من الذكور، لكن ليس سـبب تفـضيل                 

هذا حيدث على األرجح ألن هذه الصفات       . ء الذكور، كاأللوان الوضيئة أو الريش اجلميل      صفات حمددة هلؤال  
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فلننظر إىل أمثلـة قليلـة لالختيـار        . احملددة تعِلم األنثى أن الذكر سيمنح فوائد مباشرة أو غري مباشرة أكرب           
  .األنثوي

  
فاإلناث بنية لكن : النسبة إىل اللونالشمال أمركي ثنائي الشكل جنسياً ب house finch    طائر برقش املرتل

ال يدافع الذكور عن مناطق لكن يتبدى منهم رعاية أبوية          . الذكور هلم ألوان وضيئة على رؤوسهم وصدورهم      
 أن يف إحدى اموعات السكانية احملليـة  University of Michigan من جامعة Geoff Hillوجد . حقاً

 ما إذاراغباً يف رؤية    . باهت ومروراً بالربتقايل ووصوالً إىل األمحر الوضيء      يتباين الذكور يف اللون من األصفر ال      
على حنـو يقـيين     . يكون اللون يؤثر يف النجاح التكاثري، استخدم أصباغ شعر جلعل الذكور أوضأ أو أت             

وبـني الطيـور غـري    . كاٍف، حصل الذكور األوضأ على حنو ذي مغزى على عشريات أكثر من األت منهم  
  .األوضاً تالعب ا، هجرت اإلناث أعشاش الذكور األفتح يف أغلب األحيان أكثر من أعشاش الذكورامل
  

 أن يف نفس اموعة السكانية، يغذي الـذكور         Hill   ملذا تفضل إناث برقش املرتل الذكور األوضأ؟ أثبت         
اإلناث على فائدة مباشـرة، يف  هكذا حتصل  . األوضأ صغارهم يف أغلب األحيان أكثر مما يفعل الذكور األت         

رمبا جر اإلناث املتزاوجـة مـع الـذكور األفـتح           . (شكل متوين أفضل ألنساهلن، باختيار الذكور األوضأ      
وملاذا جتلب الذكور األوضأ طعاماً أكثر؟ على األرجـح ألن    ). أعشاشهم ألن األطفال ال تغذّى على حنٍو كافٍ       

 اللون األمحر لـذكور الـربقش بالكُِليـة مـن أصـباغ كاروتينيـة               يأيت. الوضاءة هي عالمة الصحة العامة    
carotenoid  ا، فال ميكنهم عمل هذا الصبغ بأنفسهم   يف البذورلذا فإن الذكور األوضأ أفـضل  .  اليت يأكلو

: يتراءى أن اإلناث ختتار الذكور الوضيئة ببساطة ألن اللون يعِلمهن         . تغذيةً، وعلى األرجح أصح على العموم     
أي جينات جتعل اإلناث يفضلن الذكور األوضأ تعطي هؤالء         ". أنا ذكر أفضل قدرةً على متوين مؤونة األسرة       "

ومع التفضيل يف الوضع املالئم، سيحـصل أي   . اإلناث فائدة مباشرة، وبالتايل سيزيد االنتخاب ذلك التفضيل       
خالل الـزمن،   . على عشريات أكثر   وضيء على أفضلية، ألنه سيحصل       ذكر أفضل يف حتويل البذور إىل ريشٍ      

تظل اإلناث قامتة اللون ألن ال يـنلن فائـدة مـن أن يكـن               . سيعظِّم االنتخاب اجلنسي لون الذكر األمحر     
  .وضيئات، ففي احلقيقة قد يعانني من صريورن أكثر وضوحاً للمفترسني

  
كور طفيليـات أو أمـراض قـد    ميكن أن حيمل الذ.    هناك فوائد مباشرة أخرى الختيار ذكر صحيح وقوي  

وإنه من مصلحة األنثى جتنب هؤالء الذكور، ميكن أن يكون لـون      . ينقلوا إىل اإلناث أو صغارهن أو كليهما      
 فقط الذكور األصـحاء ميكنـهم  :  أو معدى بطفيلاً مريضكانذا  إالذكر أو ريشه أو سلوكه مفتاحاً ملعرفة ما    
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فـإن تكـن   . رض نشيط، أو تطوير جمموعة من الريش الوضيء اجلميـل الغناء غناًء عايل الصوت، أو تأدية ع      
سيكون أفضل لألنثى جتنب التزاوج مـع ذكـر أزرق   _على سبيل املثال_ذكور نوٍع زرق ِوضاٌء بصورة سوية 

  .باهت
  

كـل مـا هـو    .    تربهن نظرية التطور أن اإلناث ينبغي أن يفضلن أي صفة تظِهر أن ذكراً سيكون أباً جيداً       
يف يعطي ذلك التباين اجلـيين      أن  لَّب هو أن يكون هناك بعض اجلينات اليت تزيد التفضيل لتلك الصفة، و            متط

ففي طائر الطيهوج احلكـيم يـسبب قمـل    . بقية تتبع هذا على حنو آيل ال. تعبري الصفة إشارة إىل حالة الذكر     
و جلي كجراب متورم واضح بينما      طفيلي نقطاً من الدم على كيس الذكر الصويت، وهي هيئة معروضة على حن            

الذكور الذين يوضع هلم نقاط دم مزيفة مطلية على أكياسهم الصوتية حيصلون علـى       . يتبخترون يف املُستعرض  
. لعل النقاط الدموية تعِلم اإلناث أن ذكراً معدى وسيكون حرفياً أباً مقَمالً           . تزاوجات أقل على حنو ذي داللة     

ب اجلينات اليت تعزز ليس فقط التفضيل األنثوي لألكياس غري املنقطة، بل أيضاً صـفة الـذكر         االنتخاسيؤيد  
. سيصري الكيس الصويت للذكر أكرب، وسيزداد تفضيل األنثى للكيس الصويت املنبـسط           . اليت تدل على حالته   

 طائر األرملة أو    حك يف مضهذا ميكن أن يؤدي إىل تطور مسات معظَّمة بدرجة عالية، كالذيل الطويل على حنو               
تتوقف كامل العملية فقط عندما تصري صفة الذكر معظّمة جداً لدرجة أن أي زيـادة إضـافية       . بالعربية اهلَِويد 

  .تقلل فرصة بقائه حياً أكثر مما جتذب اإلناث، ونتيجةً لذلك كان سيدفع الثمن نتاجه الكلي من النسل
  

طي فوائد غري مباشرة؟ أكثر هذه الفوائد وضوحاً هو ما يعطيه الـذكر                ماذا عن التفضيالت األنثوية اليت تع     
ونفس نوع السمات الذي يظِهر أن ذكراً صحيح ميكن أن يظِهر أيضاً أنه مـانح جيـد                 . جيناته: دائماً لنسله 

ذه سيكون الذكور ذوو األلوان األوضأ أو الذيول األطول أو النداآت األعلى قادرين على استعراض ه              . جينياً
نفس األمر بالنسبة   . السمات فقط لو أم لديهم جينات جتعلهم يبقون أحياء أو يتكاثرون أفضل من منافسيهم             

ميكنك تصور مسات كـثرية   . إىل الذكور القادرين على بناء أكواخ متقنة، أو مراكمة أكوام كبرية من احلجارة            
تربهن نظرية التطور   . أعظم على التكاثر  أو قدرة   ميكن أن تظهر أن ذكراً لديه جينات لبقاء على احلياة أعظم،            

تعكس أن  " دليل"جينات لسمة ذكورية    : أن يف هذه احلاالت ستزداد ثالثة أنواع من اجلينات تكراراً كلها معاً           
لديه جينات جيدة، وجينات جتعل األنثى تفضل السمة الدليل، وبالتأكيد اجلينات اجليدة اليت يعكَس وجودهـا     

 سيناريو معقد، إال أن معظم علماء األحياء التطورية يعتربونه أفضل تفسري للسمات والسلوكيات              هذا. بالدليل
  .الذكرية اتهدة

  



 ١٧٦

صحيح حقاً؟ هل تبحث اإلناث عن الفوائـد        ) اجلينات اجليدة ( كان منوذج    ما إذا    لكن كيف ميكننا اختبار     
ةً أو أقل رونقاً، إال أن هذا قد ال يعكس هبتـه اجلينيـة              املباشرة أو غري املباشرة؟ قد تأىب أنثى ذكراً أقل حيوي         

جتعل هذه التعقيـدات أسـباب االنتخـاب        . الرديئة بل ببساطة ضعفاً مسبباً بيئياً، كالعدوى أو سوء التغذية         
  .صعبة التكشفاجلنسي يف أي حالة متناولة 

  
الرماديـة مـن ِقبـل      ع األشـجار    اختبار لنموذج اجلينات اجليدة كان ما مت عمله على ضفاد            لعل أفضل   

Allison Welch وزمالؤها من جامعة University of Missouri . جتذب ذكور الضفادع اإلناث بتقدمي
برهنت الدراسات علـى الـضفادع      . نداآت عالية، وامسةً ليايل الصيف يف جنويب الواليات املتحدة األمركية         

 يكون هؤالء الـذكور     ما إذا الختبار  .  النداآت األطول  األسرية أن اإلناث تفضل على حنو قوي الذكور ذوي        
أنثى خارج اجلسد يف     هلم جينات أفضل، فصل الباحثون بييضات من إناث خمتلفة، خمصبني نصف بييضات كل            

األنابيب الزجاجاية مع احليوانات املنوية من الذكور طويلي النداء، والنصف اآلخر مع احليوانات املنوية مـن                
. كانت النتائج درامية  . مث ربيت بعد ذلك الدعاميص من هذه التلقيحات حىت النضج         . النداءقصريي  الذكور  

الوقـت الـذي    (منى نسل طويلي النداء أسرع وبقوا أحياء أفضل كدعاميص، وكانوا أكرب يف وقت التحول               
الرماديـة ال   ومبا أن ذكور ضفادع األشـجار       . ، ومنوا أسرع بعد التحول    )تتحول فيه الدعاميص إىل ضفادع    

تسهم يف النسل سوى باحليوانات املنوية، فإن اإلناث ال ميكن أن حيصلن على فوائد مباشرة من اختيار ذكـر                   
يدل هذا االختبار بقوة على أن النداء الطويل هو عالمة على ذكر صحيح ذي جينات جيـدة،                 . طويل النداء 

  .اً جينياًوأن اإلناث الاليت خيترن هؤالء الذكور ينتجن نسالً متفوق
  

   إذن فماذا عن هؤالء الطواويس؟ لقد رأينا أن اإلناث تفضل أن تتزاوج مع ذكور لديهم نقاط عينية أكثـر                   
أثبـت    Whipsnade Parkعـامالً حبديقـة   . وال يقوم الذكور باإلسهام يف تربية صـغارهم . يف ذيوهلم

Marion Petrieب هلنجم صغار ليسوا فقط ينمون أسرع بل أيضاً  أن الذكور ذوي النقاط العينية األكثر ي
إنه مرجح أن باختيارهن ذيوالً أكثر اتقاناً ختتار اإلناثُ اجليناِت اجليدة، ألن ذكراً ماحنـاً               . يبقون أحياء أفضل  

  .جيداً جينياً أكثر قدرةً على تنمية ذيل متقن
  

. ث ختتار الذكور ذوي اجلينات األفـضل         هاتان الدراستان مها كل األدلة اليت لدينا حىت اآلن على أن اإلنا           
واجلـودة  ) أي األنثوي نسبة إىل العـشرية (وإن رقماً كبرياً من الدراسات مل جيد ترابطاً بني التفضيل العشريي        

يف مقابـل   _هذه الثقة . رغم هذا يظل منوذج اجلينات اجليدة التفسري املفضل لالنتخاب اجلنسي         . اجلينية للنسل 
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 املتزمتة، وهو االعتقاد بـأن  التطوريةرمبا تعكس جزئياً تفضيالً لعلماء التطور للتفسريات  _األدلة الضئيلة نسبياً  
  .بني جينات الذكوراإلناث جيب أن يكن قادرات بطريقة ما على التمييز 

  
إنه يقوم على ما يدعى بنماذج      .    ومع ذلك، هناك تفسري ثالث لثنائيات األشكال اجلنسية، وهي أبسط الكل          

ذج أن تطور ثنائيات األشكال اجلنسية يقاد ببساطة برتعات مسبقة الوجـود            امتفترض هذه الن  . ة احلسية الرتع
وقد تكون هذه الرتعات ناجتاً عرضياً لالنتخاب الطبيعي لوظيفٍة غري إجياد العشراء،            . يف النظام العصيب األنثوي   

وا تفضيالً بصرياً للون األمحر ألن ذلك التفضيل        على سبيل املثال، تصور أن أفراد نوع قد طور        . كإجياد الطعام 
إن ظهر ذكر مطفَّر برقعة محراء اللون على صدره،         . يساعدهم على حتديد مواقع الفواكه الناضجة ومثار التوت       

 للـذكور احلمـر     من مث سـيكون   . فقد يفضل من جانب اإلناث ببساطة بسبب هذا التفضيل سابق الوجود          
).  يف اإلناث ألنه جيذب املفترسـني      نفترض أن اللون األمحر ضار    .(لونية ثنائية شكل أفضلية، وميكن أن تتطور     

علـى سـبيل    . وبدالً من ذلك، فقد تفضل اإلناث أيضاً ببساطة مساٍت غريبة تثري بطريقة ما أنظمتهن العصبية              
ـ               ات أكثـر   املثال، قد يفضلن الذكور األكرب، أو الذكور الذين يستحوذون على اهتمامهن بعمـل استعراض

خبالف النموذجني الذين وصفتهما آنفـاً،     . تعقيداً، أو الذكور املُشكَّلني بصورة غريبة ألم لديهم ذيول أطول         
  .من اختيار ذكٍر معنيففي منوذج الرتعة احلسية ال تستمد اإلناث فائدة مباشرة وال غري مباشرة 

  
هذا مت عملـه يف  . ذكور ورؤية ما إذا ستحبها اإلناث   ميكنك اختبار هذه الفرضية بإنتاج مسة غريبة حقاً يف ال   

 Nancy Burley and  مـن ِقبـل  Australian grassfinches نوعني من براقيش العشب األسترالية

Richard Symanskiمن جامعة  University of California .    لقد لصقا ببـساطة ريـشة واحـدة
مع ضـبطيني  _صطناعياً، مث عرضا هؤالء الذكور املُعرفني     عمودية التوضع على رؤوس الذكور، مشكِّلة عرفاً ا       

راف، رغم أن بعض األنواع غري ذات القرابة كببغـاء          العشب أع  براقيشيس لدى   ل.(إىل اإلناث _ غري معرفني 
اتضح أن اإلناث يظهرن تفضيالً قوياً للذكور املوضوع هلم أعراف اصطناعية           ).  لديهم cockatoos الكوكاتو
 الذكور ذوي األعراف االصطناعية احلمراء أو اخلضراء على السواء، أو الـذكور غـري املعـرفني                 بيضاء عن 
ال ندري ملاذا تفضل اإلناث األبيض، لكن رمبا هذا ألن حيشني أعشاشهن بريش أبـيض لتمويـه                 . الطبيعيني

فـضيالت لـصفات مل     األمساك أن اإلناث لديهن ت     تثبت جتارب مشاة على الضفادع و      .بيضهن عن املفترسني  
لعل منوذج الرتعة احلسية هام، مبا أن االنتخاب الطبيعي قد يصنع كـثرياً مـن                )٣٦(.يتعرضن هلا من قبل قط    

األحيان تفضيالت سابقة الوجود تساعد احليوانات على البقاء والتكاثر، وميكن أن تختار هـذه التفـضيالت              
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لعل نظرية دارون عن اجلماليـات      .  ذكورية جدية  على حنو مشترك من جانب االنتخاب اجلنسي لصنع صفات        
  ".تذوق للجميل"عند احليوان كانت صحيحة جزئياً، ولو أنه قد أنسن التفضيالت األنثوية كـ

  
فماذا عنا؟ السؤال عن إىل أي مدى تنطبق نظريـات  .    على حنو واضح يفتقد هذا الفصل أي حبث عن نوعنا      

  .عقد، سنتابعه يف الفصل التاسعاالنتخاب اجلنسي على البشر هو سؤال م
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كل نوع هو حتفة نادرة للتطور ال ميكن للبشرية بأية حال عمل مطابقة هلا حىت لو أجنزنا بطريقة ما تكـوين               "

  ."أنواع جديدة باهلندسة اجلينية
  

   E.O.Wilson  
 

 رحلة إىل براري نيوجينيا اهلولنديـة  Ernst Mayrن جرماين شاب يدعى م، بدأ عامل حيوا١٩٢٨   يف عام 
حدثَاً متخرجاً من مدرسة اخلرجيني، افتقر إىل أي خربة حقلية، إال أنه كـان لديـه          . جلمع النباتات واحليوانات  

ريف الدعم املـايل مـن املـص      _األكثر أمهية _حب للطيور طوال حياته، ومحاس كبري، و        : ثالثة أشياء ساعدته  
أكـرب   Rothschild لقد امتلك .Lord Walter Rothschildالربيطاين وهاوي التاريخ الطبيعي اللورد 

 خالل الـسنتني التـاليتني،      .ستضيف إليها  Mayrجمموعة خاصة من مناذج الطيور يف العامل، وأملَ أن جهود           
األحيان وحيداً، كان ضـحية     يف أغلب   . سرياً خالل اجلبال واألدغال مع مفكراته وعدة اجلمع        Mayrسافر  

، )وهو شأن خطر يف أيام ما قبل اختراع املضاد احليوي تلـك (املناخ السيء، والطرق اخلطرة، واملرض املتكرر     
: رغم ذلك، كانت محلته الفردية جناحاً عظيمـاً . ورهاب األجانب عند احملليني، فالكثريون منهم مل ير غربياً قط     

 نوعـاً مـن   ٣٨ نوعـاً مـن الطيـور و   ٢٦اجلديدة على العلم، مـشتملةً   بالكثري من العينات  Mayrعاد  
أطلق عمل نيوجينيا سريته املهنية النجمية كعامل أحياء تطوري، بالغاً أوجه يف منصب األسـتاذية               . األوركيدات

  .، حيث تشرفت كطالب متخرج بأن يكون صديقاً ومعلماً يلHarvardجبامعة 
  

من بينـها كـان كتابـه       . منتجاً فيضاً من الكتب واألوراق حىت يوم وفاته         مئة عام بالضبط،   Mayr   عاش  
أنواع احليوانات والتطور، وهو الكتاب عينه الذي جعلـين أرغـب يف دراسـة              : م١٩٦٣الكالسيكي بعام   

 بنيوجينيـا  Arfakعندما حصر األمساء اليت يستعملها مواطنو جبال      : فيه حقيقةً مدهشة   Mayrد  سر .التطور
مستعملني الوسـائل   _ نوعاً خمتلفاً وتعرف علماء احليوان الغربيون      ١٣٦احمللية، وجد أم تعرفوا على      للطيور  
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بعبارة أخرى، كلٌ من املواطنني احملليني والعلماء قد ميزوا نفـس           .  نوعاً ١٣٧على  _التقليدية وعلم التصنيف  
فيتني خمتلفتني خبلفيتني خمتلفـتني جـداً أقنـع    االتفاق بني جمموعتني ثقا   هذا  . أنواع الطيور اليت تعيش يف الربية     

Mayr_٣٧(.أن نقاط االنفصاالت يف الطبيعة ليست اعتباطية، بل هي حقيقةٌ موضوعية_ أن يقنعناكما ينبغي(  
  

عنـدما تنظـر إىل احليوانـات       .    يف احلقيقة، لعل أكثر احلقائق إدهاشاً عن الطبيعة كوا منفصلة األنـواع           
فعلى سبيل املثال، عندما ننظـر إىل       . كل واحد دوماً إىل إحدى اموعات املنفصلة الكثرية       والنباتات، ينتمي   

ال ختـتلط  . ، وما إىل ذلكأبيضأو منر cougar فوراً التعرف عليه كأسد أو كوجر ، ميكننا )قط بري(سنور 
ورغم أن هنـاك  . البعض على حنو ثابت خالل سالسل من املتوسطات السنورية   كل أنواع السنوريات ببعضها     

، )كما يعلم كل باحثي األسود، فإن كل أسد يبدو خمتلف الشكل عن اآلخر            (تبايناً بني األفراد ضمن اموعة      
  .إننا نرى جمموعات يف كل الكائنات تتكاثر جنسياً". فضاء كائين"ومع ذلك تظل األنواع منفصلة يف 

  
     ف هذه اعرة، يبدو وجودهم كأنه معـضلة للنظريـة التطوريـة         هلوألول و . موعات املنفصلة باألنواع  ت .
، فإن التطور عملية مستمرة، إذن كيف ميكنها إنتاج جمموعات من احليوانـات والنباتـات املنفـصلة       بالنهايةف

والغري متصلة، منفصلة بعضها عن اآلخر بفجوات يف املظهر والسلوك؟ كيف نشأت هـذه اموعـات هـو                  
  .ألنواعمعضلة االستنواع، أو أصل ا

  
هو عنوان أشهر كتب تشارلز دارون، وهو عنوان يتضمن أنه لديه الكـثري ليقولـه عـن                 _بالتأكيد_   ذلك

ستلقي بعض الـضوء علـى      "فحىت يف الفقرة االفتتتاحية قال بأن اجلغرافيا احليوية ألمركا اجلنوبية           . االستنواع
          ت من ِقبِعيكـان الفيلـسوف يف      (."ل أحد أعظم فالسـفتنا    أصل األنواع، تلك اليت هي لغز األلغاز، كما د

إال أن عمل دارون العظيم كان صامتاً إىل حد بعيـد بـشأن   ). John Herschelاحلقيقة هو العامل الربيطاين 
مل . قيل من جانبه بشأن هذه املسألة ينظَر إليه من ِقبل معظم علماء التطور مشوشاً             ، والقليل الذي    )لغز األلغاز (

ى حنو جلي االنفصاالت يف الطبيعة كمعضلٍة لتحلّ، أو اعتقد أن هذه االنفصاالت ستؤيد بطريقة               ير دارون عل  
  .بأية حال، فقد أخفق يف تفسري جمموعات الطبيعة بطريقة متماسكة. ما باالنتخاب الطبيعي

  
 دارون كيفيـة  فبينما اكتشف.    من مث، فإن عنواناً أفضل لكتاب أصل األنواع، كان سيكون أصل التكيفات   

، فهو مل يفسر قط كيف ينفصل نـوع         )إىل حد كبري باالنتخاب الطبيعي    (وسبب تغري نوع واحد خالل الزمن       
، بالنهايـة ف. رغم أن معضلة االنفصال هذه من نواٍح عديدة بنفس أمهية فهم كيفية تطور نوع واحد              . إىل اثنني 
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وكـل هـذا    . موعتها الفريدة اخلاصة من الـصفات     فإن تنوع الطبيعة يشتمل على ماليني األنواع، كلٌ هلا جم         
من مث، فإن نِرد تفسري التنوع احليوي حنتج إىل عمل أكثر من تفسري كيفيـة               . التنوع أتى من سلف قدمي واحد     

فلو مل حيدث االستنواع ملـا كـان   . جيب أن نفسر أيضاً كيفية نشوء األنواع اجلديدة     . نشوء الصفات اجلديدة  
  .متحدر واحد متطور ملدة طويلة من نفس ذلك النوع األولعلى اإلطالق، بل فقط هناك تنوع حيوي 

  
يف تفسري كيفية إنتـاج عمليـة التطـور         _وأخفقوا_لسنواٍت بعد نشر أصل األنواع، كافح علماء األحياء          

و جـاد حـىت     يف احلقيقة مل تعالَج مشكلة االستنواع على حن       . املستمرة للمجموعات املنفصلة املعروفة باألنواع    
لدينا أخرياً صورة كاملة علـى      _بعد أكثر من قرن على موت دارون      _اليوم. أواسط ثالثينيات القرن العشرين   

  .ولدينا أيضاً أدلة على تلك العملية. حنو معقول ملاهية األنواع وكيف تنشأ
  

اإلجابات الواضحة تقـوم    إحدى  .    لكن قبل أن ميكننا فهم أصل األنواع، حنتاج أن نفهم ما ميثلّونه بالضبط            
كمجموعة من األفراد يشاون بعضهم البعض أكثر مما يشاون أعـضاء جمموعـة             : على كيفية إدراك النوع   

فصنف النمر سـيعرف بتعريـف علـى غـرار          _التشكّلياملعروف مبفهوم النوع    _طبقاً هلذا التعريف  . أخرى
غوها أطول من مخسة أقدام وهلا خطوط سوداء طوليـة        اموعة املشتملة على كل السنورات اآلسيوية اليت بال       "

هذه هي الطريقة اليت ستجد أنواع احليوانـات      ." العينني والفم على جسد برتقايل الفراء، مع رقٍع بيضاء حول         
 األنواع ألول مرة يف عـام       Linnaeusوالنباتات موصوفة ا يف األدلة احلقلية، وهي الطريقة اليت صنف ا            

  .م١٧٣٥
  

كمـا قـد رأينـا يف الفـصل     _ففي األنواع ثنائية الشكل جنـسياً . ال أن هذا التعريف له بعض املشاكل       إ
يف احلقيقة، باحثو متاحف الطبيعة املبتدئون العاملون على    . ميكن أن يبدو الذكور واإلناث خمتلفني جداً      _السابق

من الـسهل   . أعضاء نوعني خمتلفني  الطيور واحلشرات غالباً ما خيطؤون تصنيف ذكور وإناث النوع الواحد ك          
كيف ميكن أن يصنف ذكور وإنـاث الطـواويس ـذه           _لو ننظر فقط إىل األسطح اخلارجية للمتحف      _فهم

ميكن أن يصنفوا يف جمموعات     _كمثال_فالبشر. هناك أيضاً مشكلة يف التباين ضمن اموعة املتكاثرة       . الطريقة
هذا اختالف على حنو واضح تقريبـاً،     . من هلم عيون زرقاء وبنية وخضراء     : منفصلة قليلة، بناًء على لون العني     

فلماذا ال نعتربهم أنواعاً خمتلفة؟ نفس األمر ينطبق على اموعات السكانية األحيائية الـيت تبـدو خمتلفـة يف     
 الكـونج   كندا يبدون خمتلفني عـن قبائـل      ) إسكيمو(فإنيوئت  : البشر جمدداً مثال رئيسي   . األماكن املختلفة 

هل نِصف كلَّ هذه اموعـات الـسكانية        . جبمهورية جنوب إفريقيا، وكالمها يبدون خمتلفني عن الفنلنديني       



 ١٨٢

، فإن أعضاء اموعات السكانية البشرية كلها ميكنـهم    بالنهايةكأنواع خمتلفة؟ بطريقٍة ما نعلم أن هذا خطأ، ف        
فعلـى سـبيل املثـال،      . كثري من النباتات واحليوانـات    وما ينطبق على البشر ينطبق على ال      . التزاوج بنجاح 

تدعى أحيانـاً بـأنواع   ( ساللة جغرافية ٣١ قد صنف إىل song sparrowالعصفور املغين الشمال أمركي 
إال أن أعضاء كل هذه السالالت ميكنهم التزاوج وِنتاج نسل          . بناًء على االختالفات يف الريش والغناء     ) فرعية

قطة تكون االختالفات بني اموعات السكانية كبرية كفاية لتجعلنا ندعوها أنواعاً خمتلفة؟            فعند أي ن  . خصيب
هذا املفهوم جيعل تعيني األنواع ممارسة اعتباطية، إال أننا نعرف أن األنواع هلا حقيقة موضوعية وليست جمـرد                  

  .تنظيمات بشرية اعتباطية
  
عرف عليها علماء األحياء كأنواع خمتلفة تبدو إما متـشاة          على حنو معكوس، فإن بعض اموعات اليت يت          

توجد يف معظم جمموعات الكائنات، مبا فيها الطيور والثـدييات          " ةاملائه"هذه األنواع   . متاماً أو متشاة تقريباًً   
 اليت تشتمل على تـسعة   _الدروسوفيال_إنين أدرس االستنواع يف جمموعة ذباب الفاكهة      . والنباتات واحلشرات 

ـ                إناث  . أنواع كور فقـط   ذكل هذه األنواع ال ميكن التمييز بينها، حىت حتت اهر، وميكـن أن يـصنف ال
 Anophelesعلى حنو مشابه، فالبعوضة حاملـة املالريـا   . باختالفات ضئيلة يف أشكال أعضائهم التناسلية

gambiae           ًا ختتلف يف مكان عيـشها         هي واحدة من جمموعة من سبعة أنواع تبدو متماثلة متاماً تقريباإال أ ،
إذا كنا لنكـافح هـذا      . فالبعض ال يتطفلون على البشر وبالتايل ال حيملون خطر املالريا         . وأي املضيفني تعض  

علـى  عـالوة  . املرض على حنو فعال، فمن احلاسم أن نكون قادرين على متييز هذه األنواع عن بعضها البعض  
نا منيل ألن نغفل عن صفات ال ميكن مالحظتها بسهولة، كاالختالفات يف            هذا، ألن البشر حيوانات بصرية، فإن     

  .الفرمونات اليت غالباً ما متيز األنواع ذوات املظهر املتشابه من احلشرات
  

. نعتقد أا حقيقةً أنواع خمتلفة    _إن تكن هذه األشكال املائهة تبدو متشاة للغاية       _   رمبا قد سألت نفسك ملاذا    
 ال يتـهجن أحـد    : م يوجدون على حنو متشارك يف نفس املوقع ولكنهم ال يتبادلون اجلينات أبـداً             اإلجابة أ

ميكنك اختبار هذا يف املعمل بعمل جتارب التربية، أو بـالنظر مباشـرة إىل              . (األنواع ببساطة مع أعضاء آخر    
إم : زولة تناسلياً عن بعضها البعض    وبالتايل فإن اموعات مع   ). اجلينات لرؤية ما إذا تكون اموعات تتبادهلا      

حتت أي رؤية واقعيـة عمـا جيعـل         _يبدو من املعقول افتراض أن    . متميزة ال متتزج  " أحواضاً جينية "يؤلفون  
  .هذه األشكال املائهة متميزة_جمموعة متميزة يف الطبيعة
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كونج أعضاء يف نفس النوع،        وعندما نفكر يف سبب شعورنا أن البشر بنيي العيون وزرقها، أو اإلنيوئت وال            
. ندرك أن هذا بسبب أم يستطيعون التزاوج مع بعضهم البعض وإنتاج نسل حيتوي على توليفات من جينام                

عندما تتأمل األنواع املائهة، والتباين الوراثي يف البـشر،         . بعبارة أخرى، فإم ينتمون إىل نفس احلوض اجليين       
  .زة فقط ألا تبدو خمتلفة، بل ألن هناك حواجز بينها متنع التهجنتصل إىل فكرة أن األنواع ليست ممي

  
 أول من أدركا هذا، ويف عام Theodosius Dobzhansky وعامل الوراثة الروسي Ernst Mayr   كان 
مستعمالً املعيـار التكـاثري     . يم اقترح ماير تعريفاً للنوع صار القاعدة الذهبية لعلم األحياء التطور          ١٩٤٢
جمموعة من اموعات السكانية الطبيعية املتكاثرة املعزولة تناسـلياً عـن    "لنوع، عرف ماير النوع بأنه      لوضع ا 

تعين ببساطة أن   " املعزولة تناسلياً . " يعرف هذا التعريف باملفهوم البيولوجي للنوع      ."اموعات األخرى املماِثلة  
متنعهم من التناسل   _ر أو السلوك أو الوظائف اجلسدية     اختالفات يف املظه  _أعضاء األنواع املختلفة هلم صفات    

  .بنجاح، بينما أعضاء نفس النوع ميكنهم التناسل بسهولة
  

قـد  .    ما الذي مينع أعضاء نوعني أقارب من التزاوج مع بعضهم اآلخر؟ هناك حواجز تكاثرية خمتلفة عديدة               
علـى سـبيل    _فـبعض املرجانـات   . تـزامن ال تتهجن األنواع ببساطة ألن مواسم تزاوجها أو إزهارها ال ت          

تتكاثر يف ليلة واحدة فقط يف السنة، قاذفةً أعداداً هائلة من البييضات والنطف يف البحر خـالل فتـرة         _املثال
تظل األنواع وثيقة القرابة العائشة يف نفس املوقع متميزة ألن فترات قذفهم بالغـة األوج هـي                 . عدة ساعات 

أنواع احليوانات غالباً ما يكون هلا      . د األنواع من االلتقاء بنطف آخر     ضات أح عدة ساعات منفصلة، مانعة بيي    
اإلناث يف جمموعِتِي مـن أنـواع   . استعراضات تزاوج أو فرمونات خمتلفة، وال جتد بعضها اآلخر جذاباً جنسياً   

ن تعزل األنـواع  ميكن أ. الدروسوفيال هلن مواد كيميائية على بطون جيدها ذكور األنواع األخرى غري جذابة    
كثري من احلشرات ميكنها التغـذي    . أيضاً بتفضيل مواطن خمتلفة، بالتايل فإم ببساطة ال يالقون بعضهم اآلخر          

هذا ميـنعهم  . والتكاثر على نوع واحد فقط من النبات، واألنواع املختلفة تحصر يف أنواٍع خمتلفة من النباتات           
ميكن أن تبقى األنواع وثيقة القرابة من النباتـات معزولـة ألـا             . من التزاوج ببعضهم خالل وقت التزاوج     

تعيش يف نفس  monkey flowers Mimulusالقرد من زهور كمثال فإن نوعني . تستعمل ملقحني خمتلفني
ألن أحد النوعني يلقَّح بالنحل الطنان واآلخـر بـالطيور   ، لكنها نادراً ما تتهاجن Sierra Nevadaمنطقة 
  .الطنانة
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فقد خيفق لقاح أحد أنواع النباتات يف اإلنبات على مدقـة    .    ميكن أن تعمل حواجر العزل بعد التزاوج أيضاً       
املتشكلة فقد متوت قبل امليالد، هذا ما حيدث عندما تهجن خروفاً مـع   األجنة كونتإن ت . آخر )عضو تأنيث (

يدي هو البغل النشيط لكنه عقيم، نسل حصان ذكر         املثال التقل : وإن عاش اهلُجن فقد يكونون عقيمني     . معزاة
  .األنواع اليت تنِتج هجناً عقيمني ال ميكنها تبادل اجلينات بالتأكيد. وأنثى محار

  
ملعظم السنوات العشر األخرية، قد درست نـوعني   .    وبالتأكيد ميكن أن تعمل العديد من هذه احلواجز سوياً        

، بعيداً عـن الـشاطئ الغـريب    Sao Tomeيرة الربكانية االستوائية من ذباب الفاكهة الذي يعيش على اجلز
أحدمها يعيش على اجلزء العلوي من الربكان، واآلخـر عنـد           : النوعان معزوالن إىل حد ما باملوطن     . إلفريقيا

لكنهم خيتلفون أيضاً يف استعراضات التودد، لـذا حـىت          . القاعدة، رغم أن هناك بعض التالقي يف انتشارهم       
يف  وعندما ينجحون يف التزاوج فإن مين أحـد النـوعني رديء   .  يلتقون نادراً ما يتزاوج أعضاء النوعني      عندما

واضعني كل  . عقيم_كل الذكور _ونصف هذا النسل اهلجني   . تلقيح بييضات اآلخر لذا ينتج نسلٌ قليل نسبياً       
الطبيعة، وقـد أكـدنا هـذه النتيجـة         هذه احلواجز سويةً، نستنتج أن النوعني ال يتبادالن اجلينات فعلياً يف            

  .حقيقينيمن مث، فهؤالء ميكن اعتبارهم نوعني حيويني . بتسلسالت أمحاضهم النووية
  

 للنوع هي أنه يراعي مشاكل كثرية ال تستطيع مفاهيم األنواع القائمة علـى              املفهوم علم األحيائي     إن ميزة   
هة من البعوض؟ إم أنواع خمتلفـة ألـم ال يتبـادلون            فما تكون هذه اموعات املائ    . الشكل التعامل معها  

اجلينات؟ ماذا عن اإلنيوئت والكونج؟ رمبا مل تتزاوج هاتان اموعتان السكانيتان مع بعضها البعض مباشـرة                
، لكن هناك جيناً كامناً يتدفق من جمموعة سـكانية إىل األخـرى             )طقأشك أن مثل هذا التزاوج قد حدث        (

والـذكور واإلنـاث    . جلغرافية الوسيطة، والشك قليل أم لو تزاوجوا سينتجون نسالً عقيماً         خالل املناطق ا  
  .أعضاء يف نفس النوع ألن جينام تتحد عند التناسل

  
وهذا يعـين أن النـوع أيـضاً    .  للنوع، النوع هو جمتمع تكاثري، حوض جيين  للمفهوم علم األحيائي     طبقاً  

ضمن النوع، كمثال طفرة يف النمور تزيد ِنتاج اإلناث مـن األشـبال    " جيدةطفرة  "فإن تطرأ   . جمتمع تطوري 
لكنه لن يذهب إىل حد أبعد مـن        . على الطفرة خالل نوع النمر     ، من مث سينتشر اجلني احملتوي     %١٠بنسبة  

 من مث، فإن النوع احليوي هو وحدة تطوريـة، إنـه     . ذلك، ألن النمور ال تتبادل اجلينات مع األنواع األخرى        
نوع عموماً يبدون ويتصرفون علـى      هذا هو سبب كون أعضاء كل       . الشيء الذي يتطور  _على مدى أوسع  _

وإن افتقاد  . ألم كلهم يتشاركون اجلينات، فإم يستجيبون بنفس الطريقة للقوى التطورية         . حنو متماثل جداً  
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ت األنواع يف املظهر والسلوك، بـل  التهجن بني األنواع العائشة يف نفس املنطقة ليس فقط حيافظ على اختالفا           
  .حدود أيضاً يمكِّنهم من االستمرار يف االختالف بال

  
فمـاذا عـن الكائنـات      .  النجاح يف كل احلاالت    مضمون للنوع ليس مفهوماً     املفهوم علم األحيائي     لكن  

ى املتـاحف وعلمـاء     لذا جيب أن يلجأ القيمون عل     . املنقرضة؟ يصعب اختبارهم بالنسبة إىل التوافق التناسلي      
. ، وتصنيف املتحجرات والعينات بتشاهم الكلـي املتحجرات إىل مفاهيم النوع القائمة على الشكل التقليدية      

 للنـوع   املفهوم علم األحيائي  ال تتالءم مع معايري     _كالبكتريا وبعض الفطريات  _والكائنات املتكاثرة ال جنسياً   
تأكـدين حـىت أن الكائنـات       مذه اموعات معقد، وحنن لـسنا       فالسؤال عما يؤلِّف نوعاً يف مثل ه      . أيضاً

  .كائنات اجلنسيةالالجنسية تشكِّل جمموعات منفصلة بالطريقة اليت تقوم ا ال
  

 للنوع هو الذي يفضله علماء التطـور أثنـاء دراسـة            املفهوم علم األحيائي     لكن رغم هذه املشاكل، يظل      
 للنوع إن استطعت تفسري كيفيـة       املفهوم علم األحيائي  حتت  . تطورياالستنواع، ألنه يصيب قلب السؤال ال     

  .نشوء املوانع التناسلية تكون قد فسرت أصل األنواع
  

حـوايل عـام    _أخـرياً .    هكذا بالضبط أنشأت هذه العوائق التناسلية علماء أحياء متحريين لوقت طويـل           
إحدى أهم املالحظات ِقِيم ا من      . قلي واملعملي بدأ علماء األحياء حتقيق تقدم يف كٍل من العمل احل         _م١٩٣٥

أي األنواع اليت هي األوثـق  _" األنواع األخوات"ِقبل علماء التاريخ الطبيعي، الذين الحظوا أن ما يدعى بـ   
فكمثال، توجد األنـواع األخـوات      . تكون غالباً مفصولة يف الطبيعة حبواجز جغرافية      _ صلة ببعضها البعض  

تسكن األنواع األخوات ألمساك املياه العذبة غالباً يف مصارف         . لى اجلانبني املتقابلني لربزخ بنما    لقنافذ البحر ع  
   دور يف كيفية نشوء هذه األنواع من سلف مشترك؟أميكن أن يكون هلذا االنفصال اجلغرايف. رية منفصلة

  
فية جعل التأثريات املتحـدة للتطـور      نعم، هكذا أجاب علماء الوراثة والتاريخ الطبيعي، وآخراً اقترحوا كي  

 Mayrكيف يصري نوع واحد منقسماً إىل اثنني، مفصولني باملوانع التناسلية؟ جـادل             . واجلغرافيا هذا حيدث  
بأن هذه املوانع هي ببساطة النتائج اجلانبية لالنتخاب الطبيعي أو اجلنسي الذي جيعل اموعـات الـسكانية                 

  .اجتاهات خمتلفةاملعزولة جغرافياً تتطور يف 
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قد يكون  .    كمثال، هب أن نوعاً سلفياً للنباتات املزهرة قد انقسم إىل قسمني حباجز جغرايف، كسلسلة جبال              
اآلن تصور أن إحـدى اموعـات       . عرب اجلبال من خالل أمعاء الطيور     _ على سبيل املثال  _النوع قد انتشر  

يف تلك املنطقة سـتتطور الزهـور       . انة لكن حنل قليل فقط    السكانية تعيش يف مكان به الكثري من الطيور الطن        
) لون جتده الطيور الطنانـة جـذاباً  (على حنو منوذجي ستصري الزهور محراء       : لتجذب الطيور الطنانة كملقحني   

 قد). لتالئم مناقري وألسنة الطيور الطنانة الطويلة     (وهلا أنابيب عميقة    ) الذي يكافئ الطيور  (منتجة رحيقاً وافراً    
هنـاك  . طيور طنانة قليلة لكن حنـل كـثري  : جتد اموعة السكانية على اجلانب اآلخر حالة ملقحها معكوسة        

وتطور أنابيب رحيـق سـطحية      ) لون يفضله النحل  (رمبا تصري قرنفلية    : سوف تتطور الزهور لتجذب النحل    
 زهوراً أكثر تسطحاً تـشكِّل       وكذلك )يتطلب مكافأة رحيق كبرية    للنحل ألسنة قصرية وال   (ذوات رحيق أقل    

آخر املآل،  ). فبخالف الطيور الطنانة املُحومة، غالباً ما حيط النحل جلمع الرحيق         (أوراقها التوجيية منصة هبوط     
ستختلف اموعتان السكانيتان يف شكل لون زهورمها وكمية رحيقهما، وكلٌ منهما سيتخـصص يف الـتلقح          

صور أن احلاجز اجلغرايف قد زال، واموعتان املختلفتـان حـديثاً وجـدتا            اآلن ت . بنوٍع واحد من احليوانات   
: سيصريان اآلن معزولني تكاثرياً   . أنفسهما جمدداً يف نفس املنطقة، منطقة حتتوي كالً من النحل والطيور الطنانة           

سيـصريان  . لتـهجين كل نوع من الزهور سيالئم ملقحاً خمتلفاً، وبالتايل لن ختتلط جيناما من خالل التلقيح ا    
هذه يف احلقيقة هي الطريقة املرجحة اليت تنوعت ا زهور القرد اليت درسناها سابقاً من سلفهم                . نوعني خمتلفني 

  .املشترك
  

، أي االنتخـاب    )املتباعد أو املنفـرج   (   هذا فحسب منوذج واحد إلمكانية نشوء عازل تناسلي باالنتخاب          
ميكنك تصور سيناريوهات أخـرى فيهـا       . ختلفة يف اجتاهات تطورية خمتلفة    الذي يقود اموعات السكانية امل    

ميكن أن تنشأ طفرات خمتلفة     . لدرجة أن ال ميكنها التهاجن الحقاً     تنقسم اموعات السكانية املعزولة جغرافياً      
موعـات  ريش ذيلي أطول يف إحـدى ا : مؤثرة على سلوكيات أو صفات الذكور يف األماكن املختلفة، مثالً  

آخر األمر، ستفضل   . من مث فقد يقود االنتخاب اجلنسي اموعات يف اجتاهات خمتلفة         . ولون برتقايل يف أخرى   
إن تالقـت   . اإلناث يف إحدى اموعات الذكور طوال الذيول، واإلناث يف األخرى الـذكور الربتقـاليني             

م من خلط اجلينات، وسيموعتان الحقاً فستمنعهم تفضيالرون نوعني خمتلفنياعتب.  
  

   ماذا عن اهلُجن العقيمني والغري قادرين على احلياة؟ كانت هذه معضلة كبرية لعلماء التطور األوائل، الـذين         
االنتخاب الطبيعي مثل تلك الصفات سيئة التكيف واملخربة على حنو          كان لديهم مشكلة يف رؤية كيفية إنتاج        

فات مل تختر مباشرةً، بل كانت ببساطة نتائج جانبيـة عارضـة لالخـتالف    لكن افتِرض أن هذه الص    . واضح



 ١٨٧

 إن تطورت جمموعتان معزولتـان جغرافيـاً      . اجليين، االختالف املسبب باالنتخاب الطبيعي أو االجنراف اجليين       
 أنه عنـدما    بالتوازي بطريقتني خمتلفتني على حنو طويل كفاية، ميكن أن يصبح جينومامها خمتلفني جداً، إىل حد              

هذا قد يوقع الفوضى يف التطور اجلنيين، جاعالً      . يوضعان سوياً يف هجٍن فهما ال يعمالن معاً على حنو جيد متاماً           
  .عقيموناهلجن إما أن متوت خدجاً، أو لو عاشوا يتضح أم 

  
لـيس  . يف الطبيعـة  مأل الكوات الفارغة    _كما اعتقد دارون  _   من اهلام أن ندرك أن األنواع ال تنشأ لغرضِ        

بعيداً عن هذا، فإن دراسة االستنواع تعلِّمنا أن األنـواع    . يوجد أنواع خمتلفة ألن الطبيعة حتتاجهم على حنٍو ما        
اموعات ذه األمهية بالنسبة إىل التنوع احليوي ليس ألا تنشأ لتزيد ذلك التنوع، وال              . هي حوادث تطورية  

بل إا ببساطة النتيجة احلتمية للحواجز اجلينية الـيت تنـشأ عنـدما    . ية متوازنةألا تنشأ لتجعل األنظمة البيئ  
  .تتطور اموعات السكانية املعزولة مكانياً يف اجتاهات خمتلفة

  
كمثـاٍل  (لغتني وثيقيت الصلة من سلف مشترك       " استنواع"   يف العديد من النواحي يشابه االستنواع احليوي        

فكاألنواع، ميكن للغات أن ختتلف يف اموعات السكانية املعزولة         "). لغتان أختان "، ومها   اجلرمانية واإلجنليزية 
 وتتغري اللغات بسرعة أكثر حينما يكون هناك اختالط أقـل لألفـراد مـن               .اليت تشاركت قدمياً لساناً سلفياً    
وأحياناً (ن خالل االنتخاب الطبيعي     وبينما تتغري اموعات السكانية جينياً م     . اموعتني السكانيتني املختلفتني  

) تختـرع الكلمـات اجلذابـة أو املفيـدة        (، فإن اللغات البشرية تتغري باالنتخاب اللغوي        )االجنراف اجليين 
خالل االستنواع احليوي تتغري اموعـات  ). تتغري األلفاظ بسبب التقليد واالنتقال الثقايف    (واالجنراف اللغوي   

د األقصى لدرجة أن أعضاءها ال يتعرفون على بعضهم البعض كعشراء من بعـد، أو ال                السكانية جينياً إىل احل   
على حنو مماثل، ميكن للغات أن ختتلف إىل احلد األقصى حبيث تصبح            . ميكن جلينام االحتاد إلنتاج فرد خصيب     

اللغات كاألنواع  .  صحيح فمتحدثو اإلجنليزية ال يفهمون اجلرمانية آلياً والعكس      . غري مفهومة على حنو متبادل    
بدالً من سلسلة متوالية، فكالم أي شخص ميكن عادةً أن يـصنف            احليوية يف أا توجد يف جمموعات منفصلة        

فيمكن تتبـع تطـور     . ميضي التشابه إىل مدى أبعد حىت     . على حنو واضح يف إحدى العدة آالف لغات بشرية        
هذا مشابه جداً   . عائلة، بتصنيف تشاات الكلمات والقواعد    اللغات عودةً إىل املاضي البعيد، وتصاغ شجرة        

ميكننا أيـضاً إعـادة إنـشاء       . إلعادة إنشاء شجرة تطورية للكائنات من قراءة شفرة احلمض النووي جلينام          
هذه هي  . اللغات األولية، أو األلسنة السلفية، بالنظر إىل الصفات اليت لدى اللغات املتحدرة على حنو مشترك              

وأصـل  . بط الطريقة اليت يتنبأ ا علماء األحياء بكيفية ما هي عليه احللقات املفقودة أو اجلينات السلفية               بالض
تتـشكل اللغـات    . فالناس ال يبدؤون احلديث بألسنة خمتلفة ـرد أن يكونـوا خمـتلفني            : اللغات عرضي 
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. لالتينية إىل اإليطاليـة يف إيطاليـا  كما يف حتول اكنتائج عرضية لعمليات أخرى،  _كاألنواع اجلديدة _اجلديدة
  .دارون، يف أصل األنواع_؟هن غريوم_وِصفَت التناظرات بني االستنواع واللغات أول مرة من ِقبل

  
، متبنيـة   "التلقح التهاجين "لغات  لفبخالف األنواع، ميكن    .    لكن ال جيب أن ندفع ذا التناظر أبعد مما جيب         

. angst and kindergartenعمال اإلجنليزية لكلمات جرمانيـة مثـل   كلمات من بعضها البعض، كاست
 تشاات مدهشة أخرى واختالفات بني تنوع اللغات واألنواع يف كتابـه الفـاتن   Steven Pinker يصف

  ).غريزة اللغة(
  

كـن  مي.    فكرة االنعزال اجلغرايف يف أول خطوة دِعيت يف كتاب أصل األنواع بنظرية االستنواع اجلغـرايف              
تطور االنعزال الوراثي بني اموعات السكانية يتطلب أن يكونوا منعـزلني جغرافيـاً             : عرض النظرية ببساطة  

ملاذا االنعزال اجلغرايف ذه األمهية؟ ملاذا ال ميكن أن ينشأ نوعان جديـدان يف نفـس املوقـع فحـسب      . أوالً
أن انـشقاق   _والعديد من التجـارب املختربيـة     _ةتعِلمنا نظرية وراثة اموعات السكاني    كسلفهم املشترك؟   

فبـدون االنعـزال،   . جمموعة سكانية مفردة إىل جزئني معزولني وراثياً صعب جداً إن احتفظوا بفرصة التهجن           
سيواجه االنتخاب الذي يقود اموعات السكانية بعيداً عن بعضها البعض التهجن الـذي يوحـد األفـراد                 

 اليت تأوي إىل نوعني من النباتـات اللـذين ميكنـها       ر حشرة تعيش يف اخلشب    تصو. باستمرار وخيلط جينام  
 خمتلفـة،  toxinsكل نبات يتطلب جمموعة خمتلفة من التكيفات الستعماله، ألن هلـا مسومـاً       . التغذي عليهما 

ـ           . ومواداً مغذية خمتلفة، وروائح خمتلفة     ف مـع   لكن عندما تبدأ كل جمموعة من احلشرات يف املنطقة يف التكي
سيمنع هذا التمازج املتواصل احلوض اجليين      . نبات، فهي أيضاً تتزاوج مع احلشرات املتكيفة مع النبات اآلخر         

. يـستخدم كـال النبـاتني    " عـام "ما سيصري األمر إليه على األرجح هو فقط نوع          . من االنشقاق إىل نوعني   
  .باستمرارال لو استِمر يف خلطهما رغم الكدح لفصلهما، لن ينفص: االستنواع كفصل الزيت عن اخلل

  
فـنحن  .    ما هو الدليل على االستنواع اجلغرايف؟ ما نسأل عنه هنا ليس ما إذا االستنواع حيدث، بل كيـف            

مـا  . نعلم فعلياً من سجل املتحجرات، وعلم األجنة، ومعطيات أخرى أن األنواع تنقسم من أسالف مشتركة             
هذه ليست مهمة سهلة، فقبل     . ة معزولة جغرافياً تتحول إىل أنواع جديدة      نريد حقاً رؤيته هو جمموعات سكاني     

زميلـي  . كل اعتبار آخر، االستنواع يف الكائنات غري البكتريا عادةً بطيء، أبطأ بكثري من انشقاق اللغـات                
Allenorr       رنا أن بدًء منسلٍف واحد، يتطلب األمر ما بني مئة ألف ومخسة ماليـني سـنة لتطـور               وأنا قد 

ال ميكننا توقع أن نـشهد     _مع استثناآت قليلة  _تعين السرعة البطيئة لالستنواع أننا    . متحدرين معزولني تكاثرياً  
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لدراسة كيفية تكون األنواع جيب أن نلجأ إىل وسائل         . ، أو حىت جزًء صغرياً منها، خالل عمر بشر        كل العملية 
  . االستنواع اجلغرايفغري مباشرة، وهي التنبؤات االختبارية املستنتجة من نظرية

  
   أول تنبؤ هو أن لو كان االستنواع يعتمد على حنو كبري على االنعزال اجلغرايف، فالبد أن كان هناك الكثري                    

، هناك ماليـني األنـواع      بالنهايةف.  للمجموعات السكانية لتمر بذلك االنعزال     من الفرص خالل تاريخ احلياة    
ايف شائع، تربز سالسل اجلبال، وتنتشر األـار اجلليديـة، وتتكـون            لكن االنعزال اجلغر  . على األرض اليوم  

كل مـرة   . الصحارى، وتنجرف القارات، ويشق اجلفاف الغابة املتصلة إىل قطع تفصل بينها األراضي العشبية            
عندما تشكل برزخ بنمـا منـذ       . حيدث هذا تكون هناك فرصة للنوع ليقسم إىل جمموعتني سكانيتني أو أكثر           

ثالثة ماليني سنة ماضية، فصلت األرض الظاهرة جمموعات سكانية من الكائنات البحرية علـى كـال                حوايل  
حىت ر ميكن أن يعمل كحاجز جغـرايف لطيـور          . اجلانبني، وهي الكائنات اليت تنتمي أصالً إىل نفس األنواع        

  .كثرية من اليت ال حتب الطريان فوق املاء
  

فهي ميكن ببـساطة أن     . عزولة بتشكل احلواجز اجلغرافية   ميستلزمها أن تصري       إال أن اموعات السكانية ال      
    ضيرمـضت  _أو حىت أنثى واحـدة حبلـى      _هب أن أفراداً قالئل منفلتني    . تنفصل باالنتشار بعيد املسافة الع

اماً ما  هذا مت . من بعد ذلك ستتطور املستعمرة يف عزلة عن أسالفها القاريني         . شاردة وأمتت استعمار شاطئ بعيد    
إن فرص هذا النوع من االنعزال من خالل االنتشار أعظم بكثري على األرخبيالت،             . حيدث على اجلزر احمليطية   

كل دورة مـن    . معزولني جغرافياً حيث ميكن لألفراد أحياناً أن يترحلوا بني اجلزر املتجاورة، كل مرة يصريون             
رخبيالت تؤوي التشعبات الشهرية لألنواع وثيقـة       هذا سبب كون األ   . االنعزال متد بفرصة أخرى لالستنواع    

  . بالكارييب، وبراقش اجلاالباجوسAnolisالصلة، مثل ذباب الفاكهة اواي، وسحايل 
  

لـيس مـشكلة،    _أيضاً_   إذن هناك فرصة وافرة لالستنواع اجلغرايف، لكن هل كان هناك وقت كاٍف؟ هذا            
لفي إىل غصنني، والذين مها أنفسهما ينـشقان الحقـاً،          فاالستنواع هو حدث فاصل، فيه ينفصل كل فرع س        

هذا يعين أن عدد األنواع يزداد أسياً، رغم أن بعض الفروع تشذَّب من             . وهلم جراً كما تتشعب شجرة احلياة     
 احلايل؟ لقد قُدر أن هنـاك عـشرة         عما مدى السرعة اليت حيتاجها االستنواع لتفسري التنو       . خالل االنقراض 

. فلنِزد ذلك التقدير إىل مئة مليون لنأخذ يف احلسبان األنواع غـري املكتـشفة            .  على األرض اليوم   ماليني نوع 
 مليار عام، ميكنك احلصول على مئة مليون نوع حي اليوم حىت لـو              ٣,٥يتضح أنه لو بدأت بنوع وحيد منذ        

 فإن االسـتنواع واقعـاً    كما قد رأينا،  .كان كل نوع سلفي ينشق إىل متحدرين فقط مرة كل مئيت مليون سنة            



 ١٩٠

حيدث أسرع بكثري من ذلك، لذا فحىت لو أخذنا يف احلسبان األنواع الكثرية اليت نشأت لكن انقرضت، فـإن       
  )املترجم-٢٤يف ملحق الصور برقم منوذج لشجرة حياة مبسطة  ( )٣٨(.الوقت ببساطة ليس مشكلة

  
علـى  _ النتيجة اجلانبية للـتغري التطـوري؟ ذلـك     ماذا عن الفكرة اخلطرة األمهية بأن احلواجز التكاثرية هي        

يقوم علماء األحياء بعمل جتارب انتخابية، جمربين احليوانات أو النباتات على           . ميكن أن يختبر يف املخترب    _األقل
هذا منوذج ملا حيدث عندما تواجه اموعات الطبيعيـة املعزولـة           . التكيف من خالل التطور مع بيئات خمتلفة      

مبـا أن  . لرؤية ما إذا طوروا حواجز تناسلية" اموعات السكانية"بعد فترة من التكيف، تختبر   . لفةمواطن خمت 
هذه التجارب حتدث خالل عشرات الدستات من األجيال، بينما االستنواع يف الربية يستغرق آالف األجيال،               

  .دايات االنعزال التكاثريإال أننا ينبغي أن نرى أحياناً ب. ال ميكننا توقع رؤية نشوء نوع كامل
  

أكثر من نصف هـذه     .    على حنو مذهل، حىت هذه التجارب قصرية املدة غالباً ما تحِدث فعالً حواجز جينية             
أعطت نتيجة إجيابيـة،    ) حوايل عشرين منها، كلها عِملت على الذباب ألجل عمر أجياهلم القصري          (الدراسات  

     يف أغلب األحيان، يـؤدي  . موعات السكانية خالل سنة بعد بدء االنتخاب     عادةً مظهرة انعزاالً تكاثرياً بني ا
على سبيل املثال، األنواع املختلفة من الطعام، أو القدرة على الصعود مقابـل             (املختلفة  " البيئات"التكيف مع   

 أي صـفات    لسنا متأكدين حتديـداً   . إىل التمييز التزاوجي بني اموعات السكانية     ) الرتول يف متاهة عمودية   
تستعملها اموعات السكانية لتمييز بعضهم عن بعض، لكن تطور احلواجز اجلينية يف وقت قصري كهذا يؤكِّد                

  .تنبؤ رئيسياً لالستنواع اجلغرايف
  

إن كانت اموعات السكانية جيب عادةً أن تنعزل مادياً بعـضها     . التنبؤ الثاين للنظرية يتضمن اجلغرافيا نفسها     
ميكنـك  . تصري أنواعاً، فمن مث جيب أن جند أحدث األنواع املتكونة يف مناطق خمتلفة لكن متجاورة            عن اآلخر ل  

احلصول على فكرة تقريبية عن منذ مىت نشأت أنواع بالنظر إىل كمية االختالف بني تسلـسالت أمحاضـهم                  
نا من مث النظر إىل األنواع      ميكن. النووية واليت تتناسب تقريباً مع الوقت املنقضي منذ انفصلوا من سلف مشترك           

ورؤية ما  ) وهم بالتايل أكثر قرابة وثيقة    (يف جمموعة، الذين هلم التشابه األعظم يف أمحاضهم النووية          " األخوات"
  .إذا يكونون معزولني جغرافياً

  
 سـبيل   علـى . فإننا نرى الكثري من األنواع األخوات مقسمني حباجز جغرايف        : حمققة_أيضاً_   هذه النبوءة    

القريب الوثيق  . املثال، فإن كل جانب من مضيق بنما يأوي سبعة أنواع من اجلمربي املطقِطق يف املياه الضحلة               
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ما ينبغي أنه قد حدث أن سبعة أنواع سلفية من اجلمـربي قـد              . لكل نوع هو نوع آخر على اجلانب اآلخر       
كونَ كل سلف نوعاً أطلـسياً وآخـر   . ة ماضيةقُسمت عندما برز الربزخ من حتت البحر منذ ثالثة ماليني سن    

 ال يلمـس . يأيت امسه من الطريقة اليت يقتل ا. على ذكر الشيء، فإن اجلمربي املطقطق معجزة حيوية       . (هادئياً
، بل بطقطقة خملبه بالغ الضخامة الوحيد ببعضه يكون انفجاراً صوتياً عايل الضغط يدوخ              فريسته هذا اجلمربي 

  ).كن أن تكون جمموعات كبرية من هذا اجلمربي مزعجة جداً لدرجة أن تشوش سونار الغواصاتمي. ضحيته
  

ميكنك أن جتد أزواجاً من األنواع األخوات من النباتات املزهرة يف شرقي            . ألمر ينطبق على النباتات   ا   نفس  
 حياة نباتيـة متـشاة، تتـضمن    يعلم كل علماء النبات أن هاتني املنطقتني هلما  . آسيا وشرقي أمركا الشمالية   

كشفت إحدى املسحات للنباتـات عـن تـسعة    . وشجرة التوليب واملغنولية) نبات مستنقعي(الكرنب املُنِتن   
مثر بيضوي الشكل يؤكَـل  (أزواج من األنواع األخوات، تتضمن املتسلقة البوقية وأشجار القرانيا وتفاح مايو         

وضع علماء النبات نظريـة أن  . ا وقريبه الوثيق يف أمركا الشمالية، كل زوج له نوع يف آسي    )لكن بذوره سامة  
كل من األزواج التسعة كان من قبل نوعاً واحداً منتشراً بتواصل عرب كال القارتني، لكـن هـؤالء صـاروا                    

عندما صار الطقس أبرد وأجف منذ حوايل مخسة ماليني سـنة           ) وبدؤوا يف التطور باستقالل   (معزولني جغرافياً   
على حنو مؤكد كفاية، يضع التأريخ املعتمد على احلمض النووي هلذه األزواج            . ة، مدمراً الغابات املتخللة   ماضي

  .التسع أزمنة اختالفهم منذ مخسة ماليني سنة
  

إن كانت جمموعة قد أنتجـت  .    األرخبيالت هي أماكن جيدة لكشف ما إذا يتطلب االستنواع انعزاالً مادياً         
ة من اجلزر، من مث جيب أن جند األقارب الوثيقني يعيشون على جزر خمتلفة بدالً من نفـس                 أنواعاً خالل جمموع  

 اجلزيرة الواحدة عادةً أصغر من أن تسمح باالنفصال اجلغرايف للمجموعات السكانية أي أول              تكون. (اجلزيرة
 تـسمح بنـشوء األنـواع    من جهة أخرى، فإن اجلزر املختلفة معزولة باملاء، وينبغي أا  . خطوة يف االستنواع  

فكمثال، يف أرخبيل هـاواي تـشغل األنـواع         . يتضح أن هذا التنبؤ أيضاً صحيح عموماً      ). اجلديدة بسهولة 
األخوات لذباب الدروسوفيال عادةً جزراً خمتلفة، هذا أيضاً صحيح بالنسبة حلشرات صرار الليل غري الطـائرة      

يخ أحداث االستنواع يف الدروسوفيال قـد حـدد باسـتعمال        من ذلك، أن توار    ما هو أكثر  . ونباتات اللوبيا 
  .أن أقدم األنواع توجد على أقدم اجلزر_كما قد تنبأ بالضبط_األمحاض النووية للذباب، وقد وجدنا

  
   يظل هناك تنبؤ آخر لنموذج االستنواع اجلغرايف يرتكز على االفتراض املعقول بأن االستنواع اجلغـرايف ال                

إن يكن ذلك هكذا، فينبغي أن نكون قادرين على إجياد جمموعات سـكانية معزولـة               . ث يف الطبيعة  يزال حيد 



 ١٩٢

. لنوع واحد بدأت يف االستنواع، وتظِهر مقادير قليلة من االنعزال التكاثري عن اموعات السكانية األخرى              
لة األوركيـدات أو    مـن فـصي   (أحدها هـو األوركيـد      . وعلى حنو مؤكد كفاية، هناك الكثري من األمثلة       

يف األجزاء الشمالية والـشرقية مـن   . ، الذي يعيش يف جنوب إفريقياSatyrium hallackii) السحلبيات
جلذب هذين امللقحني، قد طـور  . والذباب طويل اللسان) عثة كبرية احلجم(البلد يلقَّح من قبل العثة الصقرية   

ث التلقيح فقط عندما يقترب العث والذاب طـويلي         األوركيد قنوات رحيق طويلة يف زهوره، ميكن أن يحد        
لكن يف املناطق الساحلية، امللقحون الوحيدون هم النحـل       . اللسان كفاية من الزهرة للصق ألسنتهم بالقنوات      

لو عاشت اموعتـان الـسكانيتان يف منطقـة    . قصري اللسان، وهنا طور األوركيد قنوات رحيق أكثر قصراً       
الثالثة من امللقحني، ألظهرت األزهار طويلة وقصرية القنوات بال شك بعض االنعزال            حتتوي على كل األنواع     

. التكاثري، ألن األنواع طويلة اللسان ال ميكنها تلقيح الزهور قصرية القنوات بسهولة، والعكـس صـحيح               
تلفة بسهولة أقل مما    وهناك أمثلة كثرية ألنواع احليوانات اليت يتزاوج فيها األفراد من اموعات السكانية املخ            

  .يفعل األفراد من نفس اموعة
  

التكاثري بني زوج مـن     ينبغي أن جند أن االنعزال      :    هناك تنبؤ أخري ميكننا عمله الختبار االستنواع اجلغرايف       
 وأنا هذا بالنظر إىل الكـثري  Allenorr اخترب زميلي. اموعات السكانية املعزولة مادياً يزداد ببطء مع الزمن

باسـتعمال  . (من أزواج الدروسوفيال، كل زوج فد انفصل عن سلفهما املشترك يف أزمنة خمتلفـة يف املاضـي       
وسيلة الساعة اجلزيئية املوصوفة يف الفصل الرابع، ميكننا تقدير وقت بدء انفصال زوج من األنواع حبـساب                 

: ع من احلواجز التناسـلية يف املختـرب       لقد قسنا ثالثة أنوا   ). عدد االختالفات يف تسلسالت أمحاضهما النووية     
متاماً كما تنبأ،   . التمييز التزاوجي بني األزواج، والعقم، وعدم قدرة اهلجن على العيش أو النمو بصورة سليمة             

تصري احلواجز اجلينية بني اموعـات قويـة   . وجدنا أن االنعزال التكاثري بني األنواع يزداد بثبات مع الزمن     
على _من الواضح . ذلك زمن طويل  .  مليون سنة من االنشقاق    ٢,٧اماً التزاوج بينها بعد حوايل      كفاية لتمنع مت  

  .أن نشوء األنواع اجلديدة عملية بطيئة_األقل يف ذباب الفاكهة
  

" تطـور "   الطريقة اليت اكتشفنا ا كيفية نشوء األنواع تشابه الطريقة اليت اكتشف ا الفلكيـون كيفيـة                 
لكننا ال نزال ميكننا    . كال العمليتني حتدثان ببطء جداً عن أن نرامها حتدثان خالل أعمارنا          . لزمنالنجوم خالل ا  

لقطات من العملية عند مراحل تطورية خمتلفة ووضع هذه اللقطات سـوياً يف             فهم كيفية عملهما بالعثور على      
يف . يف اـرات  " حضانات النجـوم  "بالنسبة إىل النجوم، رأى الفلكيون سحباً منتثرة من املادة          . فلم تصوري 

ويف أماكن أخرى شاهدوا النجوم األولية تصري جنوماً        . مكان آخر شاهدوا هذه السحب تتكثف إىل جنوم أولية        
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كاملة، متكثفةً أكثر ومن مث مولِّدة ضوًء عندما تصري حرارة اللب عالية كفاية لـدمج ذرات اهليـدروجني إىل               
، والبعض تظِهر عالمات إلقاء طبقاا اخلارجيـة إىل         Betelgeuseكـ  ) رعمالقة مح (جنوم أخر تكون    . هليوم

بتركيب كل هذه املراحل يف تسلسل عقالين، قائم على         . أقزام بيضاء كثيفة  : الفضاء، والبعض ما زالت صغرية    
 رارهاما نعرفه عن بنيواا الفيزيائية والكيميائية وسلوكها، قد أمكننا تركيب كيفية تكـون النجـوم واسـتم                

فعلى سبيل املثال، نعلم أن النجوم القريبة       . من خالل صورة التطور النجمي هذه، ميكننا القيام بتنبؤات        . وموا
حيث أن الـشمس  . تشع بثبات حلوايل عشرة مليارات سنة قبل أن تنتفخ لتشكِّل األقزام احلمراء     حلجم مشسنا   

ف مدتنا ككوكب تقريباً قبل أن نبتلَع آخر األمر بتمدد           مليار سنة، فإننا نعلم أننا يف منتص       ٤,٦عمرها حوايل   
  .الشمس

  
فنحن نرى جمموعات سكانية معزولة جغرافياً متضي يف سلسلة كاملة من الغـري  .    ونفس احلال مع االستنواع  

 السكانية  عندما تصري اموعات  (مظِهرين انعزاالً تكاثرياً، إىل ذوي الدرجات املتزادية من االنعزال التكاثري           
متحـدرة مـن سـلف    _إننا نـرى األنـواع األحـدث   . ، وآخراً االستنواع الكامل)معزولة لفترات طويلة  

عندما جنمـع   . على كال جانيب حواجز جغرافية كاألار أو برزخ بنما، وعلى اجلزر املختلفة ألرخبيل            _مشترك
عندما يستمر هذا االختالف لفترة طويلة      كل هذا سوياً، نستنتج أن اموعات السكانية املعزولة ختتلف، وأنه           

  .على حنو كاٍف تنشأ احلواجز التكاثرية كنتيجة جانبية للتطور
  

   كثرياً ما يزعم اخللقيون أننا إن نكن ال نستطيع رؤية نشوء نوع جديد خالل حياتنا، فمن مث فاالستنواع ال                   
 واحداً ميضي عرب دورة حياته الكاملـة فـإن        إنه كالقول بأن ألننا مل نر جنماً      . لكن هذا اجلدل سخيف   . حيدث

إن إعادة البناء التارخيية لعملية هي سـبيل  . النجوم ال تنشأ، أو ألننا مل نر نشوء لغة جديدة فإن اللغات ال تنشأ    
 ميكننا التنبؤ بأن الشمس سـتبدأ يف  )٣٩(.صاحل متاماً لدراسة تلك العملية، وميكنها إنتاج تنبؤات قابلة لالختبار    

لنفاد يف حوايل مخسة مليارات سنة، متاماً كما ميكننا التنبؤ بأن اموعات السكانية املعزولة املنتخبة اصـطناعياً   ا
  .يف اجتاهات خمتلفة ستصري معزولة جينياً

  
   يقبل معظم علماء التطور أن االنعزال اجلغرايف للمجموعات السكانية هو السبيل األكثر شـيوعاً حلـدوث             

فهمـا حقيقـةً    _وضع مشترك : أي_ هذا يعين أنه عندما يعيش نوعان وثيقا الصلة يف نفس املنطقة           .االستنواع
إال أن بعض علماء األحيـاء      . معزولني جغرافياً  سالفهمااختلفا عن بعضهما اآلخر أثناء زمن أقدم عندما كان أ         

) أصـل األنـواع   (ثال، يف   فكم. يعتقدون أنه ميكن لنوع أن ينقسم إىل اثنني دون حاجة ألي انفصال جغرايف            
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ميكن أن تنشأ ضمن منطقة صـغرية جـداً   _خاصة النباتات_اقترح دارون على حنو متكرر أن األنواع اجلديدة  
ومنذ عهد دارون، قد جتادل علماء األحياء باحتدام يف إمكانية حـدوث االسـتنواع دون حـواجز                 . حمددة

، من اللفظة اليونانية الـيت  Sympatric Speciationهذا يدعى باالستنواع شاغل نفس املنطقة (جغرافية 
أنه من العسري انفصال حوض جيين واحد إىل اثنني         _كما أشرت من قبل   _املشكلة يف هذا  "). نفس املكان "تعين  

تظِهـر  . بينما يظل أفراده يف نفس املنطقة، ألن التزاوج بني األشكال املختلفة سيبقيهم باستمرار نوعاً واحـداً        
اضية أن االستنواع شاغل نفس املنطقة ممكن، لكن فقط حتت ظروف تقييدية لعلها غري شائعة يف                النظريات الري 

  .الطبيعة
  

   إنه سهل نسبياً إجياد أدلة على االستنواع اجلغرايف، لكن هذا أصعب بكثري بالنسبة إىل االسـتنواع شـاغل                  
دة، فهذا ال يعين بالضرورة أما قد نشآ يف         يعيشان يف منطقة واح   لو رأيت نوعان مترابطا القرابة      . نفس املنطقة 
تغير األنواع باستمرار نطاقاا عندما تتوسع وتتقلص مواطنها خالل التغريات طويلـة األمـد يف       . تلك املنطقة 

قد تكون األنواع املترابطة الصلة العائشة يف نفس املكان قد نشأت يف            . املناخ، وفترات التجمد، وما إىل ذلك     
إذن، كيف ميكننا أن نكون متأكدين أن نوعني مرتبطـي          . ى وتالقيا مع بعضهم اآلخر الحقاً فقط      أماكن أخر 

  الصلة يعيشان يف مكان واحد قد نشآ حقيقةً يف ذلك املكان؟
  

أي رقع صغرية مـن اليـابس املعـزول        :    هاكم إحدى الطرق لعمل ذلك، ميكننا النظر إىل املواطن املعزولة         
لـو  .  اليت هي عامة أصغر من أن حتتوي أي حواجز جغرافيـة       )كالبحريات الصغرية ( املاء   أو) كاجلزر احمليطية (

رأينا أنواعاً وثيقة الصلة يف هذه املواطن ميكننا استنتاج أا تكونت يف نفس املنطقة، حيث أن احتمال االنعزال                  
  .اجلغرايف مستبعد

  
هاتـان البحريتـان    . تني صغريتني يف الكـاِمرون     يف حبري  cichlidأفضلها هو مسك    .    هناك فقط أمثلة قليلة   

أصغر من أن تسمحا للمجموعات السكانية ضمنهما أن تصري         _شاغلتني فوهيت بركانني  _األفريقيتان املعزولتان 
ومع ذلك، فكل حبرية حتتوي تـشعباً صـغرياً   . ) ميالً مربعاً على التوايل١,٦ و٠,٢مساحتهما (معزولة مكانياً   

هـذا  .  نوعاً، واألخرى تـسعة ١١فإحدى البحريات هلا : كلٌ ينحدر حديثاً من سلف مشترك خمتلفاً لألنواع،   
  .لعله أفضل دليل لدينا على االستنواع شاغل نفس املنطقة، رغم أننا ال نعلم كيف وال ملاذا قد حدث
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 ، وهي جزيرة حميطيـة تقـع يف حبـر   Lord Howe   وهناك حالة أخرى تتضمن أشجار النخل على جزيرة 
حوايل مخسمئة _فرغم أن اجلزيرة صغرية.  ميالً شرقي ساحل أستراليا٣٥٠على بعد حوايل Tasman تزمان 

 والنخيل اعد، واحلادث أن كالً   Kentiaإال أا حتتوي نوعني متوطنني من النخيل، مها خنيل الـ           _ميالً مربعاً 
 يتضح أن هذين    ).ات مرتيل ذو شعبية عرب العامل      نب ولعل خنيل الكنتيا مألوف، فه    . (منهما أوثق قريب إىل اآلخر    

احتمال أن هـذا االسـتنواع      . قد نشآ من خنل سلفي عاش على اجلزيرة منذ حوايل مخسة ماليني سنة ماضية             
تضمن انعزاالً جغرافياً يبدو ضئيالً متاماً، خاصة ألن النخيل يلقَّح بالرياح اليت ميكنها نشر اللقاح عرب منطقـة                  

  .واسعة
  

مـا هـو أكثـر      . ناك أمثلة قليلة أخرى لالستنواع الشاغل نفس املنطقة، رغم أا ليست مقنعة كهـذه                ه
هو عدد املرات اليت مل حيدث فيها االستنواع شاغل نفس املنطقـة رغـم كونـه ممنـوح             _رغم ذلك _إدهاشاً
ن ال أحد منها أوثق قريـٍب       فهناك الكثري من املواطن املعزولة اليت حتتوي عدداً جيداً من األنواع، لك           . الفرصة
عـاين زميلـي   . املـواطن املعزولـة    نفس املنطقة يف تلك على حنو واضح، مل حيدث االستنواع شاغل      . لآلخر

Tevor Price  ِجـدوا علـى    أنواع الطيور على اجلزر احمليطية، وأناباحثني عن وجود أقارب لصيقني لـو و
.  أنواع طيور متوطنة كلٌ منها أقرب قريـب لآلخـر   جزيرة فحصناها، ال واحدة احتوت   ٤٦من  . االستنواع

تبـاع يف حمـالت      ، احليوانات اخلضراء الصغرية اليت عادة مـا       Anolisنتيجة مماثلة شوِهدت يف سحايل الـ       
جزر أصغر من جامايكا، اليت هي متسعة       ال توجد أنواع األنوليس وثيقة الصلة ببساطة على         . احليوانات األليفة 

غياب األنواع األخوات علـى هـذه اجلـزر يظِهـر أن         . اية لتسمح باالستنواع اجلغرايف   وجبلية ومتنوعة كف  
. هذا أيضاً يعد دليالً ضد اخللقيـة      . االستنواع شاغل نفس املنطقة ال ميكن أن يكون شائعاً يف هذه اموعات           

ايل على القـارات لكـن   ألن ينتج خالق أنواعاً متشاة من الطيور أو السح ، ليس هناك سبب واضح      بالنهايةف
ـ . (ليس على اجلزر املعزولة    ال . متشاة جداً إىل حد أن يعتربها علماء التطور أقارب لصيقني         " متشاة"أعين ب

ـ     إن ندرة االستنواع شاغل نفس املنطقة      ). ، مبا أن ذلك يستلزم التطور     "أقارب"يقبل معظم اخللقيني األنواع ك
  .ر، وهو دعم إضايف لتلك النظريةهو متاماً ما تتنبأ به نظرية التطو

  
   ورغم ذلك، هناك شكالن خاصان من االستنواع شاغل نفس املكان ليسا فقط شائعني يف النباتـات، بـل                  

أحـدمها  . أنواع تتكون حقاً خالل عمر إنـسان     ): االستنواع عامالً (أيضاً يعطياننا احلاالت الوحيدة لدينا لـ       
الشيء الغريب بشأن هذا الشكل من االستنواع هو أنه بدالً مـن          . تباينامليدعى االستنواع تعددي الصبغيات     

وهـذا  . البدء مبجموعات معزولة من نفس النوع، فإنه يبدأ بتهجني نوعني خمتلفني يعيشان يف نفـس املنطقـة               
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. )الصبغيات(يقتضي عادة أن ذينك النوعني املختلفني لديهما أيضاً أعداد أو أمناط خمتلفة من الكروموسومات               
اقتران الكروموسومات السليم عندما حياول عمل لقاح       بسبب هذا االختالف فإن هجيناً بني النوعني لن جيتاز          

تركيب صغري يف بذور النبات حيتوي على الكيس اجلنيين وحماط جبزء البييضة ovules (أو البذيرات اجلرثومية 
رغم ذلك، لـو  . ، وسيكون عقيماً)ة اإلخصاباملركزي الذي يكتنف الكيس اجلنيين يتطور إىل بذرة بعد عملي   

كان هناك سبيل ملضاعفة كل كروموسوم يف ذلك اهلجني، فكل كروموسوم سيكون حينئذ لـه زوج مقتـرن                  
وسيكون أيضاً نوعاً جديداً، ألنه بينما يتخاصب داخليـاً         . واهلجني مضاعف الكروموسومات سيكون خصيباً    

ادراً على التزاوج مع أٍي من النوعني األصليني األبـوين، ألن تزاوجـاً   مع اهلجن املشاة األخرى، لن يكون ق    
يف احلقيقة فإن مثـل هـذه املتباينـات عـدد           . كهذا سينِتج نسالً عقيماً ذا عدد غريب من الكروموسومات        

  )٤٠(.تظهر بانتظام، مسببة نشوء األنواع اجلديدة) مضاعفة الكروموسومات(الكروموسومات 
  

ميكن أن ينشأ متعدد الصبغيات املتباين بببساطة       . جيناً املتبايناً االستنواع تعددي الصبغيات        ال يتطلب دوم  
هذا ينتج أيـضاً نوعـاً   . مبضاعفة كل الكروموسومات لنوٍع واحد، وهي عملية تعرف بتعدد الصبغيات الذايت  
تـزاوج مـع متعـددات      جديداً، ألن كل متعدد كروموسومات ذاتياً قادر على إنتاج هجن خصبة عنـد ال             

  .كروموسومات ذاتياً أخرى، لكن ينِتج فقط هجناً عقيمة عند التزاوج مع النوع األبوي األصلي
  

   للحصول على أي منطي االستنواع تعددي الصبغيات املتباين، يستلزم حـدوث حـدث نـادر يف جـيلني       
بسبب هذا، لعلك   . ايل على حنو شاذ   تكون واحتاد اللقاح والبييضات ذوات عدد الكروموسومات الع       : ناجحني

مسلِّمني بأن نباتاً واحـداً     . لكنه ليس كذلك  . قد حسبت أن مثل هذا االستنواع سيكون نادراً جداً يف الواقع          
تتفاوت التقـديرات،   . ميكنه إنتاج ماليني البييضات وحبوب اللقاح، يصري احلدث املستحيل آخر األمر ممكناً           

باتات املزهرة قد تكونت من خالل تعدد      يداً من العامل قد قُدر أن حبدود ربع كل الن         لكن يف املناطق املدروسة ج    
 يف مكان ما يف     وهي جزء من األنواع املوجودة اليت كان هلا حدث متعدد الصبغيات متباين           . الصبغيات املتباين 

لي لنشوء نوع نبايت    هذا سبيل شائع على حنو ج     %. ٧٠ن يكون بارتفاع    أأسالفها، على اجلانب اآلخر، ميكن      
من ذلك، أننا جند األنواع متعددة الصبغيات املتباينة يف كل جمموعـات النباتـات تقريبـاً       ما هو أكثر  . جديد

 هـي متباينـة تعـدد       والكثري من النباتات املستعملة للطعام أو الزينة      ). االستثناء اجلدير بالذكر هو األشجار    (
نو تعدد الصبغيات، مبا يف ذلك القمح والقطـن والكرنـب وزهـور             الصبغيات أو هجن عقيمة هلا آباء متباي      

هذا ألن البشر أدركوا أن اهلجن يف الطبيعة حائزين صفات مفيدة من كال النوعني األبويني،               . األقحوان واملوز 
. هذايظِهر مثاالن من مطبخك     . أو أم أَنتجوا عمداً متباينات تعدد الصبغيات لتكوين احتادات وراثية مرغوبة          
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من أنواع القمح هلا ست جمموعات من الكروموسومات، ناشئة عن سلسلة معقدة مـن التـهجينات،                 الكثري
املوز التجاري هو هجن عقيمة بني نـوعني بـريني، لـه            . تتضمن ثالثة أنواع خمتلفة، عِملَت من ِقبل أسالفنا       

تلك البقع الـسوداء يف وسـط       .  وجمموعة واحدة من اآلخر    جمموعتان من الكروموسومات من أحد األنواع     
ال تـستطيع   ) صبغياا(بذيرات نباتية مجهضة ال تتحول إىل بذور ألن كروموسوماا          _يف احلقيقة _موزتك هي 

  .وحيث أن نباتات املوز عقيمة، فينبغي أن توالَد من أجزاء مقطوعة. االقتران على حنو سليم
  

. يوانات، ظاهراً أحياناً يف السمك واحلشرات والديدان والزواحف          تعدد الصبغيات املتباين أكثر ندرة يف احل      
معظم هذه األشكال تتكاثر ال جنسياً، إال أن هناك ثديياً متابني تعدد الصبغيات واحداً متكاثراً جنـسياً، فـأر             

. ي ثديي  يف أ  كروموسوماته املئة واالثنا عشر هي أكثر ما رِئي       . األمحر األرجنتيين الغريب   Viscachaڤسكاشا  
رمبا لديها شيء حيـدث مـع تبـاين    . إننا ال ندري سبب كون متباينات تعدد الصبغيات احليوانية نادرة للغاية   

باملقارنة، فالكثري من   . ، أو مع عجز احليوانات عن التلقيح الذايت       X/Yالتعدد الصبغي يعطل آلية حتديد اجلنس       
كِّن فرداً متباين التعدد الصبغي جديداً واحداً من ِنتاج أفـراد          النباتات هلا القدرة على التلقيح الذايت، واليت تم       

  .أقارب كثريين كلهم أعضاء يف نوعه اجلديد
  

   خيتلف االستنواع متباين التعدد الصبغي عن ضروب االستنواع األخرى ألنه يتـضمن تغـريات يف عـدد                 
ى حنو هائل من االسـتنواع اجلغـرايف    إنه أيضاً أسرع عل   . الكروموسومات بدالً من تغريات يف اجلينات نفسها      

هـذا تقريبـاً حلظـي يف الـزمن         . ، إذ أن نوعاً متباين التعدد الصبغي ميكن أن ينشأ يف جيلني فقط            )العادي(
ويعطينا فرصة غري مسبوقة لرؤية ظهور أنواع جديدة يف الوقت املالحظ منا، ويشِبع رغبةَ رؤيـة                . اجليولوجي

  .م على األقل خبمسة أنواع نباتات جديدة نشأت ذه الطريقةحنن نعل. االستنواع عامالً
  

 ،Welsh groundsel (Senecio cambrensis)   أحدها هو نبات زهرة الشيخ أو القريض الـويلزي  
أظهـرت الدراسـات    . م١٩٨٥لوِحظ ألول مرة يف مشال ويلز عـام         . وهو نبات مزهر من عائلة األقحوان     

 متباين تعدد الصبغيات بني نوعني آخرين، أحدمها هو زهـرة الـشيخ الـشائعة          يف احلقيقة هجني  املعاصرة أنه   
(Senecio vulgaris)    يف اململكة الربيطانية، واآلخر هو زهـرة الـشيخ األوكـسفورية احمللي Oxford 

ragwort (Senecio squalidus) لوب إىل اململكة الربيطانية يف عاممل تظهر زهرة الـشيخ  . م١٧٩٢ ا
مسلِّمني بالولع الربيطاين بدراسة النباتات، والذي ينـِتج قائمـة         _هذا يعين . م١٩١٠ز حىت حوايل عام     يف ويل 

 ١٩١٠أن زهرة الشيخ الويلزية اهلجينة ينبغي أا قـد نـشأت بـني عـامي                _جرد مستمرة للنباتات احمللية   
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 الكروموسومي، يأيت من نـواٍح  الدليل على أا بالفعل هجني وقد نشأت عرب التباين تعددي العدد     . م١٩٨٥و
. فبدايةً، إا تبدو بالفعل كهجني، حيث أا هلا مسات كل من زهرة الشيخ الشائعة والقريض الـويلزي  . عديدة

هلجني متباين التعدد الصبغي مـع هـذين        ) ٦٠(عالوة على ذلك، فلها بالضبط عدد الكروموسومات املتوقع         
أظهـرت الدراسـات الوراثيـة أن جينـات         ). ٢٠اً واآلخـر     كروموسـوم  ٤٠أحد األبوين له    . (األبوين

 Jacqueline Weir andالربهان األخري جاء مـن  . وكروموسومات اهلجني هي املرئية يف النوعني األبويني

Ruth Ingram من جامعة St. Andrews University in Scotland يف إسكتلندا، الذين ركّبا على 
يبدو اهلجني املُنتج اصطناعياً متاماً     . عمل بعمل جينات عديدة بني نوعيها السلفيني      حنو كامل النوع اهلجني يف امل     

كثرياً ما يعاد تركيب األنواع اهلجينة الربيـة ـذه الطريقـة            . (مثل زهرة الشيخ الويلزية املشاهدة يف الربية      
وعاً جديداً نشأ يف املئـة سـنة        أن زهرة الشيخ الويلزية متثِّل ن     _من مث _هناك شك قليل  ). للتحقق من سلفيتها  

  .األخرية
  

كلها تتضمن هجناً بني نـوع حملـي وآخـر          .   احلاالت األربع األخرى لالستنواع يف وقٍت مالحظ مشاِبهة       
هناك، فهي تقريباً ضرورية     و رغم أن هذا يتضمن بعض االصطناعية، يف شكل نقل البشر النباتات هنا           . جملوب

يبدو أن االستنواع تبايين التعدد الكروموسـومي       . ون أنواع جديدة أمام أعيننا    حلدوث هذا إن أردنا رؤية تك     
إن أردنا رؤية نشوء نوع متباين التعدد       . حيدث سريعاً جداً عندما تعيش األنواع األبوية املالئمة يف نفس املكان          

لفيني يف تقـارب    الكروموسومي، فمن مث جيب أن نكون على مسرح احلدث مبكراً بعيد دخول نوعيها الـس              
  .وهذا سيحدث فقط بعد غزٍو حيوي حديث. لصيق

  

نعلم هـذا  . مراٍت كثرية خالل سياق التطور    _غري مشهودٍ _   لكن االستنواع تبايين التعدد الصبغي قد حدثَ      
 ألن العلماء قد ركَّبوا اهلجائن متباينة التعدد الصبغي يف البيوت الزجاجية واليت هي متطابقة فعلياً مـع الـيت                  

ومتباينات التعدد الصبغي تتخاصب داخلياً مع اليت يف الربيـة،  . تكونت يف الطبيعة قبل زمن طويل من وجودنا     
  .وهذا دليل جيد على أننا قد أعدنا تكوين نشأة األنواع املتكونة على حنو طبيعي

  

اد الذين لن يقبلوا التطور حـىت          هذه احلاالت من االستنواع تبايين التعدد الصبغي ينبغي أن تقِنع هؤالء النق           
إننـا  . لكن حىت دون تباين التعدد الصبغي، يظل لدينا وفرة من األدلة على االستنواع         ) ٤٢(.حيدث أمام عيوم  

ونرى األنواع ذوات الصلة بشكل لصيق معزولة باحلواجز        . نرى خطوط التحدر تنقسم يف السجل األحفوري      
أ يف النشوء كمجموعات سكانية تطور حواجز تكاثرية ابتدائية، حـواجز      تبد نرى األنواع اجلديدة  و. اجلغرافية

لكان سيكون مبتهجاً بإجياد أن أصل      _لو ابتِعثَ اليوم  _ال شك أن السيد تشارلز دارون     . هي أساس االستنواع  
  ".سر األسرار"األنواع مل يعد 
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     اإلنسان الداروين، رغم كونه خلوق

  ن األحوال هو جمرد قرد حليق ففي أحس  
  

William S. Gilbert and Arthur Sullivan, Princess Ida  
  

 قد سلِّم ما سـوف يـصبح   Raymond Dartم، بينما يلبس ألجل زفاف صديٍق، كان ١٩٢٤   يف عام 
 علم التشريح جبامعـة   فحسب أستاذاً جامعياً شاباً يفDartمل يكن . أعظم حفرية عِثر عليها يف القرن العشرين   
University of Witwatersrandكان أيضاً عامل سالالت إنسانية هـاٍو،    يف مجهورية جنوب إفريقيا، بل

يرتـدي   Dartبينما كـان  . لشغل متحف تشرحيي جديد" اللقايا املثرية لالهتمام"وقد نشر نبأَ أنه يبحث عن      
 احملتوية على شظايا عظمية مستخرجة باحلفر مـن         صخوربدلته الرمسية، جلب له ساعي الربيد صندوقني من ال        

مغـامرات مـع احللقـة    _يف مذكراتـه . Transvaal، يف منطقـة   Taungsحمجر للحجر اجلريي قـرب 
  : هذه اللحظةDartوصف _املفقودة

  
 فعلى قمة كومة الصخر كان ما هو بغري شك قالـب أو       . ما إن أزحت الغطاَء اجتاحتين اهتزازة من اإلثارة          "

لقد كان قالب املخ املتحجر الوحيد ألي نوع من القردة العليا حمتالً            . سبيكة مججمية داخلية لداخلي اجلمجمة    
لكين قد علمت يف ومضٍة أن ما يقبع   . مرتلةً كاكتشاف عظيم، إذ أن شيئاً كهذا مل يقدم تقريراً عنه من قبل قط             

قسى كانت نسخة مطابقـة ملـخ أكـرب      م هنا يف رمل جريي   . ياًبني يدي مل يكن خماً قردياً شبيهاً باإلنسان عاد        
كان املنظر املدهش لتالفيف وجتاعيـد املـخ        . بثالث مرات من البابون وأكرب إىل حد بعيد مما لشمبانزي بالغ          

  .واألوعية الدموية للجمجمة مرئياً بوضوح
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النسبة إىل قرد علوي كـان خمـاً كـبرياً         مل يكن كبرياً على حنو كاٍف بالنسبة إىل إنسان بدائي، لكن حىت ب            
هل . غطت مؤخرة املخ متاماً    كانت مقدمة املخ كبرية للغاية وقد منت إىل اخللف حبيث         _األكثر أمهية _منتفخاً و 

كـان حبثـي   . وجه يالئم املخ؟ فتشت بشكل حمموم خالل الصندوقني_يف أي مكان بني كومة الصخور _هناك
جلزء مكسور   كان هناك الشكل اخلارجي   .  ذا اخنفاض يتالئم معه القالب متاماً      مجازى، إذ وجدت حجراً كبرياً    

  ....من اجلمجمة مرئياً على حنٍو ضعيٍف وحىت مؤخرة الفك السفلي وجتويف أسنان
  

هنا كنت متأكداً أا أحـد أهـم   . كأي خبيل يعتنق ذهبه، وعقلي يسابقين   وقفت يف الظل ماسكاً املخ بشرٍه    
نظرية دارون املُكذَّبة على حنٍو واسع      .فات اليت قد متت على اإلطالق يف تاريخ علم السالالت البشرية          االكتشا

اليت وِجـدت ـا   هل كنت أنا الوسيلة  . أن أسالف البشر املبكرين على األرجح عاشوا يف إفريقيا عادت إيلَّ          
  ".احللقة املفقودة"

  
  .بل العريس نفسه ساحباً كمي   أحالم اليقظة السارة هذه قوِطعت من ِق

  
جيب أن تنهي اللبس فـوراً، وإال       "_ مكافحاً إلبقاء اإلحلاح العصيب خارج صوته     _ "Rayيا إهلي، يا    : "   قال

  ."سيارة الزفاف ستكون هنا يف أي حلظة. آخر) شاهد عريس(سأضطر إىل إجياد إشبني 
  

ـ فافه أن إشبينه مهتم أكثر بصندوق     ال يريد أحد أن يكتشف يف يوم ز       .  العريس مفهوم  قلق    خور مغـربة  ص
يف كتاب نـشأة اإلنـسان كـان    .  كذلك Dartإال أنه ليس عسرياً التعاطف مع       . أكثر من الزفاف الوشيك   

كالمهـا  _اجلـوريالت والـشمبانزي   _دارون قد حدس أن نوعنا كان قد نشأ يف إفريقيا ألن أقاربنا األلصق              
وكان هناك على حنو واضح     . مل يكن هناك متحجرات لتأييده    .  عن حزر  لكن هذا كان ال يزيد    . يوجدان هناك 

 البد أننا قد تشاركناها مع القرود العليا األخرى، سلف كـان            شيء كهاوية تطورية بيننا وأسالفنا املشتركني     
ة أن  م، أول نواة بداية اكتِشفَت، مظِهـر      ١٩٢٤يف ذلك اليوم من عام      .  بالتأكيد أشبه بالقرد أكثر من البشر     

حملة مباشرة ملا لُقِّب منـذ زمـن        _ املرتعشتني Dartبني يدي   _لقد كان هنالك  : اهلاوية سوف تزال آخر األمر    
يتعجب املرء كيف استطاع التركيـز يف واجباتـه يف          ". املفقودةاحللقة  "طويل على حنو مفرط يف التبسيط بـ        

  .الزفاف
  

أي  (Australopithecus africanusاه الحقـاً   يف ذلك الصندوق كان أول منوذج ملا مسDartما وجده 
مستعمالً إبر  _ الدقيق للصخر  Dartيف األشهر الثالث التالية، حتليل      ). القرد العلوي البشري جنوب اإلفريقي    
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، Taungsلقد كان وجه طفل، يعـرف اآلن بطفـل          . كشف الوجه الكامل  _خياطة حادة خمتلسة من زوجته    
 أنه  Dartمزجه بني صفات اإلنسان وشبيه القرد أكد جبالء فكرة          . روس املنبتة كامالً مع األسنان اللبنية والض    

  ) يف امللحق٢٥انظر صور  (.حقاً قد عثر على فجر سلفية البشر
  

 املتحجراِت وتسلـسالت احلمـض   األحياء اجلزيئي، استعمل علماء املتحجرات والوراثة و    Dart   منذ عهد   
إننا قرود عليا تتحدر من قرود عليا أخرى، وابن عمنا اللـصيق هـو              . النووي لتعيني مكاننا يف شجرة التطور     

هذه حقائق ال تقبل    . الشمبانزي، الذي انفصلت أسالفه عن أسالفنا منذ ماليني عديدة من السنوات يف إفريقيا            
ائنـات،  إنسانيتنا، فإا ينبغي أن تحِدث االرتياح والتعجب، ألا تربطنا بكل الك        وأحرى من أن تقلل     . اجلدل

  .احلية واملنقرضة
  

فبني هؤالء الكارهني لقبول نظرية التطور، يشكّل تطور البشر لـب    .    لكن ليس كل أحد يراها ذه الطريقة      
إنه ال يبدو عسرياً جداً قبول أن الثدييات قد تطورت من الزواحف، أو احليوانـات الربيـة مـن                   . مقاومتهم
إننا . تطورنا من سلف كان خمتلفاً جداً     _ متاماً ككل نوع آخر   _ا أيضاً ال ميكننا فحسب أن نعترف بأنن     . السمك

نتصور أنفسنا دوماً بشكل واقفني جانباً عن باقي الطبيعة، مشجِعني باالعتقاد الديين أن البشر كـانوا هـدفاً                  
التطـوري أننـا    خاصاً للخلق، وكذلك باألنانية الطبيعية اليت تصاحب خماً مدركاً للذات، فإننا نقاوم الدرس              

وبسبب سـيطرة التـدين   . نواتج طارئة لعملية االنتخاب الطبيعي العمياء والغري عاقلة   _كاحليوانات األخرى _
  .يف الواليات املتحدة األمركية صارت بلدي ضمن األكثر مقاومةً حلقيقة تطور البشراألصويل 

  
، Dayton يف John Scopes هو م، ذهب مدرس مدرسة ثانوية١٩٢٥الشهرية عام " حماكمة القرد"   يف 

على حنو معبر، مل يحرم هذا القـانون تـدريس          . Tennesse، وأُدين بانتهاك قانون والية      Tennesseبوالية  
  :التطور عموماً، بل فقط فكرة أن البشر قد تطوروا

  
"    ألي مدرس يف أٍي مـن  سيكون غري قانوينعاً من قبل اجلمعية التشريعية العامة لوالية تنسي، أنه     ليكن مشر 

اجلامعات، أو املدارس املتوسطة وكل املدارس العامة األخرى للوالية اليت تدعم كلياً أو جزئياً مبوارد الواليـة                 
املالية للمدارس العامة، تدريس أي نظرية تنفي قصة اخللق اإلهلي لإلنسان كما علِّـم يف الكتـاب املقـدس،                   

  ."ن قد احندر من رتبٍة أقلَ من احليواناتوتدريس بدالً من ذلك أن اإلنسا
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   بينما يسلِّم أكثر اخللقيني حترراً أن بعض األنواع ميكن أن تكون قد نشأت من أخرى، فإن كـل اخللقـيني                  
فهم يقولون أن الفجوة بيننا وبني الرئيسيات األخرى غـري قابلـة للتجـاوز              . يضعون خطاً أمحر حتت البشر    

  . تضمنت حركةَ خلق خاصبالتطور، ولذا جيب أن قد
  

م، ١٧٣٥يف عـام    .خالل معظم تاريخ علم األحياء    ) ملعونة(   فكرة أن البشر جزء من الطبيعة كانت أناثيما         
 Homoالذين مساهم _، الذي أسس التصنيف احليوي، وضع البشرCarl Linnaeusعامل النبات السويدي 

Sapiens)   مل يقتـرح  .  بناًء على التشابه التـشرحيي ، مع القردة والقرود العليا)احلكيماإلنسانLinnaeus 
عن الترتيب وراء خلق اهللا، لكن قراره ظـل     عالقة تطورية بني هذه األنواع، فقد كان هدفه بوضوح الكشف           

  .مثرياً للجدل، وجلب على نفسه غضب أسقفيته
  

أن البشر قد تطـوروا     _بصالبةكما اعتقد   _   بعد قرن الحق، عِلم دارون متاماً احلنق الذي سيواجهه باقتراح         
مباشـرة يف ايـة      حتفظ دارون حول املسألة، خمتلساً مجلة واحدة غـري        ) أصل األنواع (يف  . من أنواع أخرى  

 مل يقِدم دارون على تناول املسألة حىت أكثر مـن عقـد           ".سيلقَى الضوُء على نشأة اإلنسان وتارخيه      ":الكتاب
مشجعاً ببصريته النامية وثقته، وبالقبول السريع ألفكاره، جاء أخـرياً          . م١٨٧١عام  ) نشأة اإلنسان (الحق يف   

جامعاً األدلة من علم التشريح والسلوك، صرح دارون ليس فقط بأن البشر قـد تطـوروا مـن    . إىل الصريح 
  :كائنات أشباه قرود، بل وفعلوا ذلك يف إفريقيا

  
ر، مزود بذيل وآذان مدببة، على األرجح شجري        هكذا نكتشف أن اإلنسان يتحدر من رباعي أرجل أشع           "

  ." يف مواطنه، وساكن للعامل القدمي
  

وكـانوا مـزودين   ! االعتقاد أن أسالفنا عاشوا على األشجار.    ختيل تأثري تلك اجلملة على اآلذان الڤكتورية   
  :ات الدينيةيف الفصل األخري، تعامل دارون أخرياً وجهاً لوجٍه مع االعتراض! بذيول وآذان مدببة

  
إين مدرك أن االستنتاجات املتوصل إليها يف هذا العمل ستشجب من قبل البعض كتجديفية إىل حد كـبري،       "

لكن من يقوم ذا الشجب سيكون مقيداً بتوضيح ملاذا يكون أكثر جتديفاً تفسري نشأة اإلنسان كنوع متميـز                  
التباين واالنتخاب الطبيعي، عن تفسري مولد الفـرد مـن      بالتحدر من أحد األشكال األدىن، من خالل قوانني         

  ."خالل قوانني التكاثر املعتاد
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 ألفـرد  Alfred Russel Wallace and Charles Lyellفــ  . زمالئـه     ومع ذلك، هو مل يقنع كل
كالمها وافقا على فكرة التطـور،      _ منافس دارون وناصحه املخلص على الترتيب     _ راسل والس وتشارلز ليل   

لقد احتـاج األمـر     . كن ظال غري مقتنعني أن االنتخاب الطبيعي ميكنه تفسري القدرات العقلية األعلى للبشر            ل
  .املتحجراِت إلقناع املتشككني آخر األمر أن البشر قد تطوروا بالفعل

  

  األسالف املتحجرون
  

مشاني للبـشر  .  النشوءم، تضمن السجل األحفوري فقط عظاماً قليلة للنندرثاليني متأخري    ١٨٧١   يف عام   
لقد كانوا يعتربون بدالً مـن ذلـك كمجموعـة    . جداً عن أن يعتربوا حلقة مفقودة بني أنفسنا والقرود العليا  

 Eugene Duboisم، اكتشف الطبيب الـدمناركي  ١٨٩١ يف عام .Homo Sapiens٣سكانية من الـ 
 كانت اجلمجمة نوعاً مـا أكثـر      :  باملراد  تفي Javaقمة مججمة وبعض األسنان وعظمة فخذ يف جزيرة جاوة          

 Duboisأعـاد   _حمزوناً باملعارضة الدينية والعلمية لفكرته    _لكنه. غلظة مما للبشر احلديثني، وحجم املخ أصغر      
أسـفل  )  اإلنسان املنتصبHomo erectusيدعى اليوم  (Pithecanthropus erectusعظام الـ دفن 

  . لثالثة عقودمرتله، خمبئاً إياهم عن الفحص العلمي
  

 يف صيٍد ألسالف البشر يف إفريقيا، مؤدياً آخر األمر إىل أعمـال             Taungs لطفل   Dart   تسبب اكتشاف   
بداية من ثالثينيات القـرن العـشرين، واكتـشاف     Olduvai Gorge عند Leakeysاحلفر الشهرية يف 

لدينا اليوم سجل . األخرىم، وحشد من املكتشفات ١٩٧٤  يف عامDonald Johansonمن ِقبل ) لوسي(
الكثري من األلغـاز، وأكثـر مـن    _كما سنرى_وهناك. أحفوري منطقي لتطورنا، رغم أنه بعيد عن االكتمال    

  .مفاجآت قليلة
  
، Linnaeusكما قد اقتـرح     . يف شجرة التطور  لكن حىت دون احلفريات كنا سنظل نعلم شيئاً عن مكاننا              

ات إىل جانب القرود والقرود العليا والليمورات، كلها تتـشاطر صـفات            فإن تشرحينا يضعنا يف رتبة الرئيسي     
تضعنا صفات أخرى يف حتت     . كالعيون املواجهة لألمام، وأظافر األصابع، ورؤية األلوان، وأصابع إام متقابلة         

                                                
أن ثبـت   و السلف املشترك لنا وهلم،Homo erectusحالياً يرى أم جمموعة سكانية من اإلنسان املنتصب  ٣

 جيناته متضمنة يف جينات نوعنا مما يدل على حدوث تزاوج بني النوعني الفرعيني مـن اإلنـسان املنتـصب                  
  املترجم_
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ـ     ) اجليبـون ( جبوار القرود العليا الدنيا      Hominoideaالرتبة األصغر البشرانيني     ى والقـرود العليـا األمس
وضمن البشرانيني نصنف مع القرود العليـا       ). الشمبانزي واجلوريالت واألواجنوتان أو إنسان الغاب وأنفسنا      (

 سناً، ومبايض متـسعة،     ٣٢األمسى يف أسرة البشرانيني، متشاطرين صفات فريدة كأظافر األصابع املسطحة، و          
فنا املشترك مع القرود العليا األمسى عاش أكثر        ن سل أهذه السمات املتشاركة تظهر     . وعناية أبوية طويلة األمد   

  .حداثةً عن سلفنا املشترك مع أي ثديي آخر
  

إننا أكثر صـلة    .    تؤكد املعطيات اجلزيئية املستمدة من تسلسالت األمحاض النووية والربوتني هذه العالقات          
 وقد انفصلنا عـن سـلفنا       ،)bonoboعلى حد سواءإىل الشمبانزي الشائع والبونوبو       _وثيقة إىل الشمبانزي  

اجلوريال قريب أبعد قليالً، وإنسان الغاب أكثر بعداً مـن          .املشترك املُلتقَى منذ حوايل سبعة ماليني سنة ماضية       
  ). مليون سنة منذ سلفنا املشترك١٢(ذلك 

  
م لع أحد األشياء للتإن. ات اجلزيئية   إال أنه بالنسبة للكثريين، فإن الدليل احلفري أكثر إقناعاً نفسياً من املعطي           

من تسلسل محضنا النووي مع الشمبانزي، لكنه شيء آخر كلياً رؤية هيكل عظمي             % ٩٨,٥أننا نتشارك بـ    
قرد بشري علوي جنوب إفريقي، جبمجمته الصغرية الشبه قردية اجلامثـة فـوق              australopithecineلـ  

أن ننظر إىل احلفريات، ميكننا القيـام بـبعض         لكن قبل   . هيكل عظمي متطابق تقريباً مع الذي للبشر احلديثني       
  .التنبؤات عما نتوقع إجياده لو ان البشر قد تطوروا من قرود عليا

  
   ما الذي ينبغي أن تبدو عليه حلقتنا االنتقالية مع القرود العليا؟ فلنتذكر أن احللقة االنتقالية أو املشتركة هي                  

إنه من غري العقـالين     . من جانب والشمبانزي من جانب آخر     نوع سلفي واحد أدى إىل نشوء البشر احلديثني         
توقع اكتشاف هذا النوع الوحيد حاسم الدور، ألن مطابقته ستتطلب سلسلة كاملة من متحجرات األسالف               

خـال  . املتحدرة يف كل خطي حتدر الشمبانزي واإلنسان، سلسلة ميكننا تتبعها رجوعاً حىت تتقاطع عند سلف              
وأسالفنا البـشريون املبكـرون   . ة قليلة فإن مثل هذه املتتاليات املتحجرة الكاملة ال توجد     كائنات جمهرية حبري  

كانوا كباراً، أقل يف العدد نسبياً باملقارنة مع مرتِعيات كالظباء، وسكنوا جزًء صغرياً من إفريقيا حتت ظـروف                  
هذا يشابه مشكلتنا مـع     . نادرة_ياكاليت لكل القرود والقرود العل    _متحجرام. جافة ال تساعد على التحجر    

ميكننا بالتأكيد تتبع تطور الطيور من ديناصورات جمنحـة،         . تطور الطيور، ألن متحجراا االنتقالية نادرة أيضاً      
  . بالضبط أي أنواع متحجرة هي األسالف املباشرة للطيور احلديثةلكننا لسنا متأكدين
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د النوع الدقيق الوحيد الذي ميثل احللقة املشتركة بني البشر والقـرود     مسلِّمني بكل هذا، ال ميكننا توقع إجيا 
فلنتذكر أيضاً أن هذا السف املـشترك مل يكـن          . ميكننا أن نأمل فقط أن جند أقاربه التطوريني       . العليا األخرى 

قة املفقودة  ومع ذلك، فمن املرجح أن احلل     . مشبانزي، وعلى األرجح مل يبد ال كالشمبانزي وال البشر احلديثني         
حنن البشر غريبون يف تطور القرود العليـا        . كانت أقرب يف املظهر إىل الشمبانزي احلديثني عن البشر احلديثني         

اجلوريالت هم أقاربنـا البعيـدون، إال أـم    . احلديثة، اليت كلها تشابه بعضها اآلخر أكثر بكثري مما يشاوننا      
رية نسبياً، والتشعر، واملشية باحنناء، وأسـنان نابيـة حـادة          يتشاركون مع الشمبانزي صفات كاألخماخ الصغ     

عندما يرى من األعلى، فإن الصف      : اجلوريالت والشمبانزي لديهم أيضاً صف أسنان مستطيل الشكل       . كبرية
البشر هم النوع الوحيد الـذي      ). ٢٧انظر الرسم التوضيحي    (السفلي ألسنام يبدو كثالثة أضالع ملستطيل       

لدينا أصابع إام مرنة على حنو فريد، وشعر قليل جـداً، وأسـنان            :  املخطط القردي األساسي   قد اختلف عن  
صف أسناننا ليس مستطيل الشكل، بل إهليلجي، كمـا  . ، ومنشي منصبني)أقل حدة(نابية أصغر وأكثر انثالماً   

مـخ  : مما ألي قـرد علـوي  أكثر متيزاً، لنا مخ أكرب بكثري     . ميكنك أن ترى بفحص أسنانك السفلية يف املرآة       
.  سنتيمتراً مكعبـاً   ١٤٥٠ سنتيمتراً مكعباً، بينما الذي للبشر حوايل        ٤٥٠الشمبانزي البالغ له حجم حوايل      

الشمبانزي واجلوريالت واألوراجنوتانات أو إنسان الغاب بالسمات املختلفـة للبـشر،           تشاات  عندما نقارن   
  .قد تغرينا أكثر مما فعلت القرود العليا احلديثة_شتركبالنسبة إىل سلفنا امل_ميكننا استنتاج أننا

  
   من مث، ما بني حوايل مخسة إىل سبعة ماليني سنة ماضية نتوقع أن جند أسالفاً متحجرين لنـا هلـم الـصفات      

هذه الصفات متشاركة ألا كانـت موجـودة يف         (املتشاركة من ِقبل الشمبانزي واجلوريالت واألوراجنوتان       
كلما صارت املتحجرات أكثر حداثة ينبغي أن نرى        . ، لكن مع بعض الصفات البشرية أيضاً      )ركالسلف املشت 

األخماخ تصري أكرب نسبياً، واألسنان النابية تصري أصغر، وصف األسنان يصري أقل استطالة يف شـكله وأكثـر               
لكمال، فإن سـجل تطـور      رغم كونه بعيداً عن ا    . وهذا بالضبط ما نراه   . تقوساً، وتصري الوقفة أكثر انتصاباً    

  .البشر هو أحد أفضل التأكيدات اليت لدينا لتنبٍؤ تطوري، وهو مِسر على حنو خاص ألن التنبؤ كان لدارون
  

. منلك سجالً أحفورياً متصالً للـسلفية البـشرية  ) وال ميكننا توقع أن(حنن ال   :    لكن أوالً بعض التوضيحات   
معظمها قد انقرض دون ترك متحدرين، وفقـط خـط   . اع خمتلفة كثرية باألحرى، إننا نرى أمجة متشابكة ألنو     

إننا لسنا متأكدين بعد أي األنواع املتحجرة يقع على         . حتدر وراثي شق طريقه عرب الزمن ليصري البشر احلديثني        
ننـا  أكثر شيء إدهاشاً قد تعلمناه عن تارخينا هو أ      . طول ذلك اخلط احملدد، وأيها كان ايات تطورية مسدودة        

حمتملٌ حىت أن ما يصل إىل أربعة أنواع بشرية قد      إنه  . كان لنا أقارب لصيقني كُثُر انقرضوا دون ترك متحدرين        
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هـل قتلـوا    ! ختيل املواجهات اليت رمبا قد حـدثت      . عاشت يف إفريقيا يف نفس الوقت، ورمبا يف نفس املكان         
  بعضهم البعض، أم حاولوا التزاوج؟

  
فكعلم الالهوت، علم السالالت البشرية القدميـة  . شرية ال ميكن أن تؤخذ جبدية جداً      وأمساء املتحجرات الب  

حـول مـا إذا     _وأحياناً الذعة _هناك مناقشات قوية  . هو جمال فيه التالميذ يفوقون عدداً بكثري مواد الدراسة        
ألمساء العلميـة   هذه اجلداالت حول ا   . كانت متحجرة معينة حقاً شيءجديد، أم جمرد تنوع لنوع مسمى فعلياً          

ن يثري مـسائل بـصغر     به بشري يسمى كنوع أو آخر ميكن أ       ما إذا كان متحجر ش    . غالباً ما تعين القليل جداً    
 قليلـة للغايـة   املشكلة أن هناك مناذج.  مليمتر يف ثخانة سن، أو اختالفات ضئيلة يف شكل عظمة الفخذ ٠,٥

حتدث االكتشافات  . عل هذه النقاشات ذات أي ثقة     حقاً، منتشرة على مساحة جغرافية متسعة جداً، عن أن جت         
 حنتفظ به يف ناظرنا هو االجتاه العام للمتحجرات         نما جيب أ  ، اجلديدة وتعديالت االستنتاجات القدمية باستمرار    

  .عرب الزمن، واليت تظِهر جبالٍء تغرياً من مسات أشباه قرود إىل مسات أشباه بشر
  

األنواع على اجلانب     البشريني لكل  Homininعلماء السالالت البشرية لفظة        بالنسبة إىل العظام، يستعمل     
 عشرون نوعـاً مـن   )٤٣(.لشجرة عائلتنا بعدما انفصلت عن الفرع الذي صار الشمبانزي احلديثني    ) البشري(

ء  من هؤالء يف ترتيب تقرييب لزمن النشو       ١٥ قد أُعِطيت أمساًء كأنواع مستقلة، يظهر        Homininsالبشريني  
، جنبـاً إىل    ٢٦لقد عرضت مجاجم بشريني قليلني كنماذج يف الشكل التوضيحي          . ٢٧يف الشكل التوضيحي    

  .جنب مع اليت لشمبانزي وإنسان حديثني للمقارنة
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  .تهممخسة عشر نوعاً بشرياً، واحلقب اليت يظهرون خالهلا كمتحجرات، وطبيعة أخماخهم وأسنام ومشي) ٢٦شكل توضيحي (
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  . والبشريني األقدم والشمبانزي(homo Sapiens)مجاجم البشر احلديثني ) ٢٧شكل توضيحي (

  
مىت نرى املتحجرات األقدم اليت رمبا متثل أسالفنا        . حتديد منوذج تطور البشر   _بالتأكيد_   قضيتنا الرئيسية هي  

شريني قـد انقـرض، وأيهـم أسـالفنا         الذين قد انفصلوا من قبل عن القرود العليا األخرى؟ أي أقاربنا الب           
املباشرين؟ كيف صارت تلك السمات للقرد العلوي تلك اليت للبشر احلديثني؟ هل تطور خمنا الكـبري أوالً، أم      

  إننا نعلم أن البشر بدؤوا التطور يف إفريقيا، لكن أي جزء من تطورنا حدث يف مكاٍن آخر؟وقفتنا املستقيمة؟ 
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لعظمية اليت تصنيفها مبهم، فحىت وقت قريب مل يذهب سجل البشريني األحفـوري                باستثناء بعض الشظايا ا   
 وزمـالؤه االكتـشاف املـذهل    Michel Brunetم، أعلن ٢٠٠٢لكن يف عام . أبعد من أربعة ماليني سنة
 القرد العلوي البشري الساحلي التشادي، مـن  Sahelanthropus tchadensisلبشري أقدم حمتمل، هو 

أكثر شيء إدهاشاً بشأن هـذا املكتـشف هـو      . ا الوسطى يف تشاد، املنطقة املعروفة بالساحل      صحاري إفريقي 
حتدرنا قد انفصل عن الذي     بني ستة وسبعة ماليني سنة ماضية، متاماً وقتما خيربنا الدليل اجلزيئي أن خط              : تارخيه

و ميكن أن يكون فرعـاً      بشري الساحل حقاً أقدم سلف بشري، أ       Sahelanthropusرمبا ميثل   . للشمبانزي
لكن مزجيه من الصفات بالتأكيد يبدو أنه يضعه على اجلانب البشري مـن التقـسيم إنـسان                 . جانبياً انقرض 

، لكنه فسيفـسائي التكـوين،   )رغم حتطم ضئيل أثناء التحجر(ما لدينا هنا هو مججمة كاملة تقريباً   . ومشبانزي
فكالقرود، له مججمة مستطيلة ذات مخ صغري حبجـم    . والشبه قردية مظِهراً مزجياً غريباً من السمات البشرانية       

الـشكل  (مخ الشمبانزي، لكن كالبشريني الالحقني، له وجه مسطح وأسنان صـغرية وبـروزات جبينيـة                
  . يف امللحق ملتحجرته٢٨ وانظر صورة )٢٧التوضيحي 

  
 كـان لـه     Sahelanthropusساحل  مفتقدين بقية اهليكل العظمي، ال ميكننا معرفة ما إذا كان بشري ال              

يف املاشني املشية املنحنية كاجلورالت     . القدرة احلامسة على املشي منتصباً، إال أن هناك تلميحاً مثرياً أنه استطاع           
يف البـشر   . والشمبانزي، وضع احليوان املعتاد أفقي، لذا يدخل حبلهم الـشوكي اجلمجمـة مـن اخللـف               

ميكنك أن ترى هـذا االخـتالف يف        . جمة مباشرة فوق احلبل الشوكي    تتموضع اجلم _على النقيض _املنتصبني
، وتعين بالالتينية foramen magnumالـ . (يف اجلمجمة اليت يعرب من خالهلا احلبل الشوكي موضع الفتحة
يف بشري الساحل الثقب إىل األمـام  . هذه احلفرة أو الثقب يتموضع إىل األمام أكثر يف البشر        ): الثقبة العظمى 

علـى اجلانـب البـشري مـن     هذا مثري، إذ لو كان هذا النوع حقاً   . ثر مما يف القرود العليا املاشية منحنية      أك
التقسيم، فإنه يدل على أن املشي املنتصب كان أحد أوائل االبتكارات التطورية لتمييزنا عن القـرود العليـا                  

  )٤٤(.األخرى
  

، Orrorin tugensisماليني سنة من نوع آخر، هـو     بعد بشري الساحل، لدينا شظايا قليلة عمرها ستة 
لكن بعد ذلك فجوة مليوين سـنة دون  . متضمنة عظمة ساق وحيدة قد فُسرت كدليل على السري على رجلني      

لكـن،  . هذا حيث سنجد يوماً ما معلومات حامسة بشأن مىت بدأنا يف املشي منتصبني            . متحجرات بشرية هامة  
 سنة ماضية، تعود املتحجرات إىل الظهور، ومنها نرى فروعاً تبدأ يف التربعم مـن            بداية من حوايل أربعة ماليني    

بـني هـؤالء الــ      . يف احلقيقة، قد تكـون عـدة أنـواع عاشـت يف نفـس الـزمن               . الشجرة البشرية 
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australopithecines    ظِهر جمدداً أمزجة مـن الـسمات   )القردة البشرية اجلنوبية( الرشيقة النحيلةواليت ت ،
فعلى جانب القرود العليا أخماخهم حبجم أخماخ الشمبانزي تقريباً، ومجـامجهم           . به قردية عليا والشبه بشرية    الش

لكن األسنان صغرية نسبياً، وتتموضع يف صـفوف يف منتـصف   . أكثر شبهاً بالقرود العليا عن الشبيهة بالبشر   
  .بال شك ماشني على رجلني وقد كانوا .رالطريق بني الشكل املستطيلي للقرود العليا واحلنك البيضاوي للبش

     
   فت سـوياً كــ   ر ظِهوتنجمموعة مبكرة من احلفريات من كينيا، صAustralopithecus anamensis 

  ) يف امللحق٢٩صورة (. على قدمني من عظمة ساق متحجرة وحيدة تلميحاٍت مشرية للمشي
  
، عـامل متحجـرات أمركـي نقـب عـن      Donald Johansonلكن االكتشاف احلاسم قد مت من ِقبل    

ار املتحجرات يف منطقة  شـاعراً  Johanson م، اسـتيقظ  ١٩٧٤ نوڤمرب ٣٠يف صباح .  بإثيوبيا Afarعف
لكنه مل يكن لديه فكرة عن كيـف سـيكون          . باحلظ، وكتب مالحظة عن هذا التأثري يف دفتر يومياته احلقلي         

 طالـب  Tom Gray و Johanson أخدود جاف، كان بعد البحث بال جدوى طوال الصباح يف. حمظوظاً
 عظمة بشري على األرض، مث      Johansonفجأة الحظ   . متخرج على وشك االستسالم والعودة إىل املعسكر      

، لكنـه  AL 288-1على حنو رائع لقد عثرا على عظام فرد واحد، سِمي الحقاً رمسياً بــ  . أخرى، وأخرى
لوسي يف السماء   ( شغلَت على حنو متكرر أغنية فريق البيتلز         ، بعدما Lucy" لوسي"يعرف على حنو أشهر بـ      

  .يف املعسكر احتفاالً باالكتشاف) مع املاسات
  

 Australopithecus     عندما ركِّبت مئات شظايا لوسي، اتضح أا أنثـى مـن نـوع جديـد، هـو      

afarensis    كـان عمرهـا بـني      . مليون سنة ماضية   ٣,٢، يعود تارخيها إىل     القرد البشري اجلنويب العفاري
، ) كجـم تقريبـاً    ٢٧(، وتزن بالكاد ستني رطالً      ) سم تقريباً  ١٠٠,٧( قدم   ٣,٥العشرين والثالثني، وطوهلا    

  .وعلى األرجح كانت مصابة بالتهاب املفاصل، لكن األكثر أمهية أا قد مشت على رجلني
  

 عظم الفخذ باحلوض من أحد طرفيه وبالركبة من طرفه             كيف ميكننا معرفة ذلك؟ من الطريقة اليت يتصل ا        
يف رئيسي ماٍش على رجلني مثلنا متيل عظمتا الفخذين حنو بعضهما الـبعض             ). ٣٠الشكل التوضيحي   (اآلخر  

من الوركني لكي يبقى مركز اجلاذبية يف مكان واحد أثناء املشي، ممكِّنة من مشية على الـرجلني فعالـة إىل                    
بينما يف القرود املاشية منحنية عظمتا الفخذين منفرجتان إىل اخلارج قليالً، لذا عندما ميـشون               . األمام واخللف 

 متحجـرة    من مث، فإذا تناولت    )٤٥(.مستقيمني يكون هلم اٍد متقوس الساقني، كتسكع تشاريل تشابلن القليل         
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إذا كان الكـائن     كنك معرفة ما  رئيسي ونظرت إىل الكيفية اليت تتالءم ا عظمة الفخذ مع عظمة احلوض، مي            
ان للوسي  واللت.  الوسط فهو سائر على رجلني     إن كانت عظمتا الفخذين متيالن حنو     . مشى على قدمني أم أربعة    

لقد مـشت  .  متيالن للداخل، بنفس امليل الذي للبشر احلديثني تقريباAustralopithecus afarensisًأو 
  .شر احلديثني أكثر بكثري مما للشمبانزي املعاصرينتشابه ما للب_أيضاً_عظام حوضها. منتصبة

  

  
باحلوض يف البشر احلديثني والـشمبانزي والقـرد البـشري    ) عظمة الرجل الطويلة (اتصال عظمة الفخذ    : ٣٠شكل توضيحي   
ـ  _إن حوض العفاري متوسطة بني االثنني اآلخرين، لكن عظمة فخذه املتجهة إىل الداخل. اجلنويب العفاري  ى املـشية  عالمـةً عل

 يف ٣١ انظر صور ملتحجـرات بـرقم   .تشابه اليت للبشر وختتلف عن عظمة الفخذ املنفرجة للشمبانزي املاشي باحنناء        _املستقيمة
  .ملحق الصور

     
 املشية على قدمني للقرد البـشري  Mary Leakey من علماء السالالت البشرية القدمية بقيادة أكد فريق   

آثار أقدام : ( باكتشاف فريد آخر جدير بالذكر يف ترتانياAustralopithecus afarensisاجلنويب العفاري 
Laetoli .( كان١٩٧٦يف عام ، Andrew  Hill  وعضو آخر من الفريق يأخذان استراحة باالنغمـاس يف 
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يف قـاع   " ذخرية"باحثاً عن   . رشق بعضهما اآلخر بكميات كبرية من روث الفيلة اجلاف        : تسلية حقلية مفضلة  
بعد حفر حذر، اتضح أن آثار األقدام هي أثـر          .  على خط من آثار األقدام املتحجرة      Hillول جاف، عثر    جد

 )ليس هناك انطباعات مشية منحنية    (مثانني قدماً عِملَت ِمن ِقبل بشريني كانا ميشيان بشكل واضح على رجلني             
باإلمسنـت  ل الرماد إىل طبقة شـبيهة       تبع تلك العاصفة مطر، والذي حو     . أثناء عاصفة رمادية من بركان ثائر     

  .واليت الحقاً عِزلَت بطبقة أخرى من الرماد اجلاف، حافظةً آثار األقدام
  

واألقـدام  . متطابقة فعلياً مع املعمولة من ِقبل البشر احلديثني املاشني على أرٍض لينـة             Laetoli   آثار أقدام   
 مليون سنة   ٣,٦باحلجم الصحيح، وتؤرخ اآلثار حبوايل       اآلثار: كانت على حنو مؤكد تقريباً من عشرية لوسي       

 البـشري الوحيـد يف   A. afarensisماضية، وهو الوقت الذي كان فيه القرد البشري اجلنويب العفـاري  
 أحد اآلثار أكـرب مـن       )٤٦(.السلوك البشري املتحجر  : ما لدينا هنا هو ذلك األندر من املكتشفات       . السجل

لقد أظهرت متحجرات أخرى للعفـاري ثنائيـة        (ا على األرجح عِمال من ِقبل ذكر وأنثى         اآلخر، لذا رمبا كان   
تبدو آثار أقدام األنثى أعمق قليالً على أحد اجلانبني عن اآلخر، لذا رمبا كانت حتمل               ). شكل جنسية يف احلجم   

رب السهل أثناء ثـورة     تبتعث اآلثار رؤى لزوٍج صغريين مكسوين بالشعر يشقان طريقهما ع         . طفالً على ظهرها  
  . يف ملحق الصور٣٢صور ، ٤هل كانا خائفني، ومتشابكي األيدي؟. بركانية

                        
رأس شـبه   " لوسـي "، كان للعفاري أو     australopithecines    كسائر القردة البشرية اجلنوبية األخرى    

ان شبه بيضاوي وأسـنان نابيـة أقـل         وأيضاً صف أسن  .  للشمبانزي قردي جداً ذو قحف دماغ حبجم الذي      
بني الرأس واحلوض كان هلا خليط من الصفات شبه القردية العلوية وشبه            ). ٣٣ و ٢٧الشكالن التوضيحيان   (

كان الذراعان أطول نسبياً من الذين للبشر احلديثني، لكن أقصر مما للشمبانزي، وعظـام األصـابع                : البشرية
هذا أدى إىل االقتراح أن العفاري رمبا قد قضى على األقل بعض الوقـت              . مقوسة نوعاً ما كاليت للقرود العليا     

  .على األشجار
  

من الرقبة فـأعلى هـي   .    قد ال يتطلب املرء شكالً انتقالياً أفضل بني البشر والقرود العليا القدمية من لوسي          
وهي تعلمنا حقيقـة    .  حديث شبيهة بالقرود العليا، ويف الوسط هي خليط، ومن اخلصر فأدىن هي تقريباً إنسان            

عندما اكتِشف هذا صار ضـد      . لقد تطورت مشيتنا منذ وقت طويل قبل أدمغتنا الكبرية        : حامسة حول تطورنا  
االعتقاد القدمي أن األدمغة األكرب تطورت أوالً، وجعلنا نعيد التفكري يف الطريقة اليت شـكَّل ـا االنتخـاب             

  .الطبيعي البشر احلديثني
                                                

  املترجم_رمبا يكون هذا تصوراً مغاىل فيه ٤
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 احلديث، والقـرد البـشري اجلنـويب    Homo sapiens) اإلنسان احلكيم(مجاجم وصفوف أسنان : ٣٣وضيحيالشكل الت
بينما الشمبانزي ليسوا السلف خلط حتـدر البـشر،   . ، والشمبانزي)لوسي (Australopithecus afarensisالعفاري 

من النواحي، القرد اجلنويب العفاري متوسـط بـني         يف العديد   . فإم على األرجح يشاون السلف املشترك أكثر مما يفعل البشر         
  .البنيتني الشبه قردية والبشرية
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يظِهر السجل األحفوري خليطاً مشوشاً من أنواع الـ ، A. afarensis   بعد القرد البشري اجلنويب العفاري 
australopithecine           مفحوصـةً  .  القرود اجلنوبية البشرية الرشيقة تستمر حىت حوايل مليوين سنة ماضـية

يصري صف األسنان أكثـر بيـضاوية،   : حسب الترتيب الزمين، فإا تظِهر تقدماً حنو شكل بشري أكثر حداثة     
  .ويصري املخ أكرب، ويفقد اهليكل العظمي مساته شبه القردية

  
نـوع  مث تصري األمور أكثر فوضى، إذ تعني مليوين سنة ماضية اخلط الفاصل بني املتحجرات املوضوعة يف ال                   

Australopithecus            القرود البشرية اجلنوبية، واليت توضع يف اجلـنس األحـدثHomo .    ال ينبغـي أن
مـا  . فجأة" البشر احلقيقيني "أن هذا التغري يف األمساء يعين أن شيئاً هاماً قد حدث أي نشأة              _رغم هذا _حنسب

 أم أصـغر  (Homo) إذا كانت متحجرة تدعى باسم أو آخر يعتمد على مـا إذا كانـت هلـا مـخ أكـرب       
(Australopithecus)        حوايل ستمئة سم مكعب بعض متحجرات القرود البشرية    . ، عادة على حٍد اعتباطي

تبدو متوسطة للغاية يف حجم املخ لدرجة أن العلماء يتجادلون باحتدام حول  A. rudolfensisاجلنوبية، كـ 
تضاعف مشكلة التسمية هذه حبقيقة أنه حىت       . Australopithecusأم   Homoما إذا كان ينبغي أن يسمى       

كمثال، حيتل البشر احلديثون مدى واسعاً جداً، بني ألف       . (خالل نوع واحد نرى تنوعاً كبرياً يف حجم الدماغ        
لكن ال ينبغي أن تلهينا العقبـات الدالليـة    ). بالذكاء_على ذكر الشيء  _وألفي سم مكعب، والذي ال يرتبط     

كانت بدأت يف إظهار تغـريات يف       _املاشية على رجلني من قبل    _ القرود اجلنوبية املتأخرة   اللغوية عن إدراك أن   
إنه مرجح جداً أن خط التحـدر الـذي أدى إىل         . األسنان واجلمجمة واملخ اليت كانت بشرياً بالبشر احلديثني       

  .نشوء البشر احلديثني قد تضمن أحد هذه األنواع
  

رغـم أن   . ألمام يف تطور اإلنسان هي القدرة على صنع واستعمال األدوات         قفزةً عظيمة أخرى إىل ا       كانت  
الشمبانزي يستعملون أدوات بسيطة، تتضمن عصياً الستخراج النمل األبيض من روابيـه، فـإن اسـتعمال                

كـان أول   . أدوات متقنة أكثر على األرجح تطلب أصابع إام أكثر مرونة ووضعية منتصبة حررت اليـدين              
، الـذي تظهـر   )٢٧الشكل التوضيحي ( Homo habilisلألدوات على حنو مطلق  هو الـ إنسان صانع 

، )اإلنسان البـارع يـدوياً  ( أي Homo habilisتعين .  مليون سنة ماضية٢,٥بقاياه ألول مرة منذ حوايل 
متأكـدين  لسنا  . وترافق متحجراته تشكيلة من األدوات احلجرية املرققة املستعملة يف الضرب والقتال والذبح           

 .H، لكن اإلنـسان البـارع يـدوياً    Homo Sapiensإن كان هذا النوع سلفاً مباشراً لإلنسان احلكيم 
habilis                 ةً لإلنسان، تتضمن أسناناً خلفية أقل وخماً أكرب من الذي للـظِهر حقاً تغريات حنو مرتلة أكثر مشاي 

australopithecines    ظِهر ق . القرود البشرية اجلنوبيةالب ألحد األدمغة انسجاماً يف التـضخم املتميـز         ي
، ومها جزآن من الفص األيـسر  Broca’s area and Wernicke’s areaملنطقة بروكا ومنطقة ويرنك 
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 .Hأن الــ  _تظل بعيدة عن التأكد_يقِيم هذان االنتفاخان احتمالية. للمخ يرتبطان بإنتاج الكالم واإلدراك
habilisيف ملحق الصور٣٤صور  (.تكَلَّمة كان أول نوع ذا لغة م (  

  
مـع  _ يف الزمن إن مل يكن يف نفس املكان كـذلك _ قد تواجد سوياً H. habilis   إننا نعلم فعالًً أن الـ 

كنقـيض   (robust أو الغالظ    "األقوياء"أشهرهم البشريون   .  اآلخرين homininsحشد كامل من البشريني     
الشبه بـشري أو القـرد البـشري اجلنـويب          : الثة أنواع من هؤالء   هناك على األقل ث   ). gracileللرشيقني  

Paranthropus (or Australopithecus) bosei )  و )٢٥الشكل التوضـيحي ،P. robustus وP. 

aethiopicus         بعض األضراس قطرهـا بوصـة تقريبـاً       (، كلهم ذوو مجاجم كبرية، وأسنان ماضغة كبرية( ،
امتداد من العظم فوق اجلمجمـة      :  كان لديهم أيضاً عرف متوسط للرأس      .وعظام قوية، وأدمغة صغرية نسبياً    
  ) يف ملحق الصور٣٥صور  (.والذي ثبت عضالت مضغ ضخمة

  
   لقد تغذت هذه األنواع الغليظة على األرجح على األطعمة اخلشنة كاجلـذور وحبـات البنـدق واجلـوز       

باإلنـسان كاسـر   "، وكان قد لُقِّب بــ  Louis Leakey من قبل P.boseiاكتِشف النوع ( .والدرنات
  . مليون سنة ماضية، غري تاركة متحدرين١,١لقد انقرضت كل األنواع الثالث منذ "). البندق

 ,H. ergaster:  كـذلك Homoأنواع أخرى من البشريني  رمبا قد عاش جبوار ثالثة H. habilis   لكن 
H. rudolfensis, and H. erectusًم خمتلـف   م، رغم أن كالظِهر تبايناً كبرياً وعالقان هذه األنواع ي

سبق كونه أول بـشري  ) اإلنسان منتصب القامة (H. erectusلقد حاز . ) يف ملحق الصور٣٦صور  (عليها
وأوربـا والـشرق    ) إنـسان جـاوة   (وإندونيسيا  ) كإنسان بكني (لقد وِجدت بقاياه يف الصني      : يغادر إفريقيا 

 ببـساطة أمـاكن   H. erectusه عندما انتشرت جمموعاته السكانية يف إفريقيا، التمس إنه مرجح أن. األوسط
  ) يف امللحق٣٧صور (.أخرى للحياة

كانت هياكلـهم  .  مساوياً تقريباً للذي للبشر احلديثنيerectus   بوقت الشتات هذا، كان حجم دماغ الـ        
الذقن هي دمغة مميـزة للــ   (هم وجه مسطح بال ذقن لديالعظمية متطابقة أيضاً تقريباً لليت لنا، رغم أم ظل          

Homo sapiensم معقدة، خاصة اليت للـ  ).  احلديثكانت أدواerectus   املتأخرين، الـذين صـمموا 
 األحداث  همن هذا النوع مسؤول أيضاً عن أحد أ       يبدو أ . فؤوساً حجرية معقدة وكاشطات ذات ترقيق معقد      

يف مجهورية جنوب إفريقيا، وجد      Swartkransففي كهف بـ    . م يف النار  التحك: يف تاريخ احلضارة البشرية   
عظام سخنت يف درجة حرارة أعلى من أن تكون قد جاءت مـن             .  جبوار عظام حمروقة   erectusالعلماء بقايا   

 .هذه قد تكون بقايا حيوانات طُبخت على نار معسكر أو موقد. احتراق أمجات طارئ
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السكانية بل ويف طول فترة حجم جمموعاته   نوعاً ناجحاً بدرجة عالية، ليس فقط يفH. erectus   كان الـ 
رمبـا  . لقد كان ملليون ونصف مليون عام، خمتفياً من السجل األحفوري منذ حوايل ثالمثئة ألف سـنة          . وجوده

، H. heidelbergensis and H.  neanderthalensis: يكون رغم ذلك قد ترك متحـدرين شـهريين  
. الـشهري " إنـسان ننـدرثال  " وarchaic H. sapiens" اإلنسان احلكيم العتيق"فان على الترتيب بـ يعر

 .Hمـن الــ   ) جمموعتني سكانيتني خمتلفتني لكنـهما متزاوجتـان  (كالمها يصنفان أحياناً كنوعني فرعيني 
sapiens              ٣٨صور  ( .٥لبشر احلديثني ، رغم أننا ليس لدينا فكرة عما إذا كانوا قد أسهموا يف احلوض اجليين ل 

  .) يف ملحق الصور٣٩و
  

 أول مـرة  H. heidelbergensis   عائشاً يف ما هو اليوم جرمانيا واليونان وفرنسا وكذلك إفريقيا، ظهـر  
يـصل  . H.erectusمنذ نصف مليون عام، مظِهراً خليطاً من صفات البشر احلديثني واإلنـسان املنتـصب               

كـان هلـم أدمغـة    .  ألف سنة، وعاش يف مجيع أحناء أوربا والشرق األوسط  ٢٣٠النندرثاليون بعد ذلك منذ     
حتمـل بعـض    . وكانوا صانعي أدوات متميزين، وصائدين ماهرين     _أكرب حىت من اليت للبشر احلديثني     _كبرية

هذا يدل على أن بـشر   . كعظام احليوانات واألدوات  " سلع القرب "اهلياكل العظمية آثار مغرة صبغية، وترافقها       
  .ة لدين اإلنسانحملنوا موتاهم شعائرياً، لعله أقدم النندرثال قد دف

  
عندما كنت طالباً، علِّمت أم ببـساطة       .  ألف سنة، اختفت متحجرات النندرثاليني     ٢٨٠   لكن منذ حوايل    

ـ         . تبدو هذه الفكرة اليوم خاطئة    . تطوروا إىل البشر احلديثني    ى حنـو   ما قد حدث هلم فعالً هو أكرب جمهول عل
اإلنـسان احلكـيم    : رمبا ترافق اختفاؤهم مع انتشار نوع آخر نشأ يف إفريقيا         . قابل للجدل بشأن تطور البشر    

Homo sapiens . مليون سنة ماضية، انتـشر  ١,٥كما قد تعلمنا، فمنذ حوايل Homo erectus  علـى 
 خمتلفة، أي جمموعات سكانية     "فصائل"وضمن هذا النوع كانت هناك      . إىل إندونيسيا طول الطريق من إفريقيا     

الصيين له أسنان قواطع جمرفية الشكل ال ترى  Homo erectusكمثال، كان الـ . (ختتلف يف بعض صفاا
مث، منذ حوايل ستني ألف عام، اختفت كل اموعـات الـسكانية فجـأة              ). يف أي جمموعات سكانية أخرى    

رحيياً، والذي كان له هياكل عظمية مطابقة تقريبـاً  احلديث تشHomo sapiens واستبِدلَت مبتحجرات الـ 
 النندرثال فترة أطول، لكن بعد ذلك، بعدما وجدوا معقالً أخرياً هلـم             كمتاس. مع اليت للبشر احلديثني األحياء    

                                                
 بعد فحـوص    خبار بثبوت صحة ذلك علمياً أخريا بالنسبة لبشري النندرثال        األأثناء ترمجة الكتاب وردت      ٥

  املترجم_تحجراته وبقايا احلمض النووي احديثة على م
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. اإلنسان احلكيم احلـديث  H. sapiensيف كهوف مطلة على مضيق جبل طارق، فقد أفسحوا الطريق للـ 
  . اإلنسان احلكيم بوضوح قد أزاح كل بشري آخر على األرضبعبارة أخرى، فإن

  
 .Hأي أن الـ : ، تقترح إحالالً تطورياً"متعددة األماكن"تدعى النظرية  أوهلما.    ماذا حدث؟ هناك نظريتان

erectus)  ورمباH. neanderthalensis ( قد تطوروا ببساطة إىل الـH. sapiens  اإلنسان العاقل على
 عديدة، رمبا ألن االنتخاب الطبيعي كان يعمل بنفس الطريقة يف كل أحناء آسيا وأوربـا                يف مناطق حنو مستقل   

  .وإفريقيا
  

 احلـديث نـشأ يف   H. sapiens ، تقترح أن الــ  )٤٧()اخلروج من إفريقيا(   الفكرة الثانية تدعى بنظرية 
رمبا بالتفوق عليهم يف التنافس على الغـذاء        إفريقيا وانتشر، مزحياً جسدياً اإلنسان منتصب القامة والنندرثال،         

  .أو بقتلهم
  

ملاذا؟ رمبا ألن األمر يتلخص     . ، لكن النقاش يستمر   )اخلروج من إفريقيا  (   يدعم الدليل اجليين واحلفري نظرية      
فكلما انتشرت اموعات السكانية البشرية أكثر تراكمت االختالفات اجلينية اليت ستكون           . يف داللة األجناس  

مع انفصال اموعات السكانية خالل مليون سـنة ماضـية كمـا            _إن الفرضية متعددة املناطق   . لديهم أكثر 
ستتنبأ خبمسة عشر ضعف االختالف اجليين بني األجناس مما لو كان أسالفنا البشريون قد رحلوا مـن         _تفترض

  .لكن سنتحدث أكثر عن األجناس الحقاً. إفريقيا منذ ستني ألف عام ماٍض فقط
  

 األقدم جنت من االنقراض العـاملي لإلنـسان         hominins   قد تكون إحدى اموعات السكانية للبشريني       
م على ٢٠٠٣اكتِشف يف عام . أغرب الفروع يف شجرة العائلة البشرية، ولعلها H. erectusمنتصب القامة 

 لُقِّبـوا فـوراً بـاألقزام    Homo floresiensis يف إندونيسيا أفراد من اإلنسان الفلورسي Floresجزيرة 
hobbits          ًرطالً ٥٠، وكان يزن الواحد منهم فقط     ) بوصة ٣١(، إذ كان طول البالغ منهم بالكاد متراً واحدا 

 على حنـٍو  كانت أدمغتهم أيضاً صغرية.  أي تقريباً حجم طفل بشري عمره مخس سنوات) كجم تقريباً ٢٢,٥(
لكن أسـنام وهياكلـهم    القرود البشرية اجلنوبية تقريباً،     australopithecineمتناسب، حبجم أدمغة الـ     

لقد استعملوا أدوات حجرية ورمبا افترسـوا  . Homoبشريني العظمية كانت على حنو غري قابل للجدل اليت لل  
 حنو مدهش، تـؤرخ متحجـرات البـشري       على  . سحايل تنانني كومودو والفيلة القزمة اليت سكنت اجلزيرة       

 قرناً مـن  ٢٥بعد اندثار النندرثايل وبعد ً  بثمانية عشر ألف سنة فحسب، متاماH. floresiensisالفلورسي 
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أفضل التخمينات أن الفلورسـي ميثِّـل   .  احلديث إىل أستراليا من قبلH. sapiensوصول اإلنسان احلكيم 
يـة مـا    وبكيفFlores استعمرت جزيـرة  H. erectus منتصب القامة وعة سكانية معزولة من البشريجمم

رغم أن الفلورسي كان على األرجح طرفاً تطورياً مـسدوداً، فإنـه   . جتاوزهم انتشار اإلنسان احلكيم احلديث    
ليس عسرياً االفتتان بفكرة جمموعة سكانية جديدة من البشر الصغار الذين اصطادوا الفيلة القزمـة بالرمـاح            

  ) يف ملحق الصور٤٠صورة  (. اهتماماً شعبياً واسعاhobbitsًالصغرية، وقد حاز األقزام 
  

جادل الـبعض بـأن احلجـم    .  خمتلَف عليهاH. floresiensis   لكن طبيعة متحجرات البشري الفلورسي 
 من اإلنسان العاقل احلـديث، رمبـا        كل جيد رمبا ميثل جمرد فرد معتل      الصغري للجمجمة الوحيدة احملفوظة بش    

عض واقترح الـب  (سبب مججمة ودماغاً صغرياً على حنٍو شاذ        واحداً عاىن من قماءة النقص الدرقي، وهي حالة ت        
وهـي خلـل يف     باالجنراف واالنعـزال الـوراثي      متالزمة الرون    منتشر ا     من اإلنسان احلديث   أم جمموعة 

رغم ذلك، فالتحليل املعاصر لعظام معصم متحجرة يـدعم أن البـشري            . )املترجم_مستقبالت هرمون النمو  
  .يالً من البشريني، لكن األسئلة تبقىالفلورسي كان نوعاً أص

  
   من مث، ناظرين إىل الترتيب الكامل للعظام، ما الذي لدينا؟ أدلة واضحة غري قابلة للجدل على تطور البشر                   

مسلِّمني بأننا ال ميكننا بعد تتبع خط حتدر متواصل من بشري مبكر شـبيه              . من أسالف شبيهني بالقرود العليا    
فاملتحجرات مبعثرة يف الزمن واملساحة، سلسلة من النقاط إال أـا           . ان احلكيم احلديث  بقرد علوي إىل اإلنس   

لكن إن وضعت هذه النقاط يف      . ورمبا لن حنصل أبداً على متحجرات كافية لربطهم ببعضهم        . متصلة األنساب 
ود العليـا  متحجرات تبدأ شـبيهة بـالقر  : ترى بالضبط ما تنبأ به دارون_ ٢٤كما يف الشكل _ ترتيب زمين 

 إا حقيقةٌ أن انفصالنا عـن سـلفنا املـشترك مـع     .وتصري أكثر فأكثر شبهاً بالبشر احلديثني كلما مر الزمن   
الشمبانزي قد حدث يف شرق أو وسط إفريقيا منذ حوايل سبعة ماليني سنة، وأن املشي على رجلني قد تطـور          

م تطور البشريني قد تواجدت أنواع عديدة يف نفـس          إننا نعلم أن خالل معظ    . قبل تطور األدمغة الكبرية متاماً    
مسلِّمني بصغر حجم اموعات الـسكانية للبـشريني وصـعوبة حتجـرهم            . حياناً يف نفس املكان   الزمن، وأ 

، فإنه مـدهش أن لـدينا      )فلنتذكر، هذا يتطلب عادةً أن جيد اجلسد طريقه إىل املاء ويغطى سريعاً بالرواسب            (
  .و من املستحيل أن نتفحص املتحجرات اليت لدينا وننكر أن البشر قد تطوروايبد. سجل ذه اجلودة

  
عند تناول السجل األحفوري البشري، ميضي اخللقيـون يف أقـصى          .    رغم هذا فإن البعض ال زالوا يفعلون      

ن جتنـب   يف احلقيقة، هم حينئـٍذ يفـضلو      . لتجنب االعتراف بالواضح   _يف احلقيقة هزلية تقريباً   _ االلتفافات
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لكن عندما يجبرون على مواجهتها، فهم ببساطة يـصنفون متحجـرات البـشريني إىل مـا يرونـه               . املسألة
البشر والقرود العليا، ويؤكدون أن هاتني اموعتني منفصلتان بفجوة متسعة وغـري            : كمجموعتني منفصلتني 

ن بعض األنواع رمبا قد تطورت من أخـرى،   أنَّ رغم أهذا يعكس رؤيتهم املبنية على أساٍس ديين . قابلة للربط 
 لكن احلماقة الكاملة تفتضح حبقيقة أن اخللقـيني ال          .فإن البشر مل يفعلوا، بل كانوا موضع عمل خاص للخلق         

 .Hفعينات اإلنسان البارع يـدوياً  ". قرد علوي"وأيهم " بشر"ميكنهم االتفاق على أي املتحجرات بالضبط 
habilisواإلنسان املنتصب  H. erectus_ف كـ _على سبيل املثالصنمن قبل بعض اخللقيني " قرود عليا"ت

حىت أن أحد املؤلفني قد وصف عينة إنسان منتصب القامة كقرد علوي يف أحـد           . من قبل آخرين  " بشر"وكـ
 ال شيء يظِهر توسطَ هذه املتحجرات أفضل من عدم قدرة اخللقـيني علـى        )٤٨(!كتبه وكبشر يف كتاب آخر    

  .نيفها باتساقتص
  

ما نـراه  .    إذن، ما الذي دفع تطور البشر؟ إنه أسهل دوماً توثيق التغري التطوري من معرفة القوى اليت وراءه     
يف السجل البشري األحفوري هو نشوء تكيفات معقدة كالوضع املنتصب واجلماجم معادة التصميم، كالمهـا           

. نيوي، لذا ليس هناك شك أن االنتخاب الطبيعي قد تضِمن         تضمن الكثري من التغريات املنسقة يف التركيب الب       
لكن أي نوع من االنتخاب؟ ماذا كانت األفضليات التكاثرية الدقيقة لألدمغة األكـرب والوضـغ املنتـصب                 

ميكننـا  . واألسنان األصغر؟ على األرجح لن نعرف على حنو أكيد، وميكننا فقط القيام بتخمينات معقولة تقريباً      
فبني العـشرة والثالثـة     . أن نكون هذه التخمينات مبعرفة شيء عن البيئة اليت تطور فيها البشر           _رغم ذلك _

فخالل هذه احلقبـة    . ماليني سنة ماضية، كان أكثر التغريات البيئية عمقاً يف شرق ووسط إفريقيا هو اجلفاف             
متعاقبة ومتغرية من اجلفاف وهطـول      من تطور البشريني صار املناخ تدرجيياً أجف، وأُتِبع الحقاً حبقب           احلرجة  
أثنـاء  ). تأيت هذه املعلومة من حبوب اللقاح والغبار اإلفريقي املبدد يف احمليط واحملفوظ يف الرواسب             . (األمطار

احلقب اجلافة تراجعت الغابات املطرية أمام مواطن مفتوحة أكثر، متضمنة الساڤانا واألراضي العشبية والغابات              
  .هذه هي املرحلة اليت بدأ فيها أول عمل لتطور البشر. جريات القصرية الصحراويةاملفتوحة وحىت الش

  
بـشرانية     يعتقد كثري من علماء األحياء أن هذه التغريات يف املناخ والبيئة كان هلا عالقة بنشوء أول صـفة                 

عالية من رقعة غابة إىل     التفسري القدمي أن املشي على رجلني مكّن البشر من السفر بف          . السري على رجلني  : هامة
لكن هذا يبدو غري مرجح، ألن دراسات املشية املنحنية وثنائية األرجل تظهر            . أخرى عرب موطن مفتوح جديد    

يظل هنـاك حـشد مـن    . أن هذين الشكلني من التحرك ال يستعمالن كميات خمتلفة من الطاقة على حنو هام 
قـد  _على سبيل املثـال   _ميكن أن يكون  . ضلية انتخابية األسباب األخرى لكون املشي املنتصب قد كان له أف        
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نباتـات تؤكَـل    (حرر اليدين جلمع ومحل األنواع املتاحة اجلديدة من الطعام، مبا يف ذلك اللحم والـدرنات                
ميكن أن . هذا قد يفسر أيضاً أسناننا األصغر وبراعتنا اليدوية املتزايدة        . )املترجم_جذورها كالبطاطا والبطاطس  

ي املنتصب قد ساعدنا أيضاً على التعامل مع درجة احلرارة العالية برفع أجسادنا عن األرض، مقلالً                املشيكون  
لدينا غدد عرقية أكثر بكثري من أي قرد علوي آخـر، ومبـا أن الفـراء                . املنطقة السطحية املعرضة للشمس   

ـ           هناك حىت نظريـة    ). ية جرداء قرود علو (يتعارض مع التبخر املربد للعرق، فلعل هذا يفسر حالتنا الفريدة ك
 بعيدة االحتمال، حتاول الربهنة على أن البشريني األوائل قضوا معظم وقتهم بـاحثني عـن                "قرد علوي مائي  "

 عـن  Jonathan Kingdonوكتاب . الطعام يف املاء، مع وضع منتصب تطور إلبقاء رؤوسنا فوق السطح
وبالتأكيد ليـست هـذه القـوى    . صف نظريات أكثر بعداً، ي )األصل املتواضع (املشية ثنائية األرجل، بعنوان     
  .لسوء احلظ، ال ميكننا بعد التمييز بينها. رمبا كان العديد منها مؤثِّراً سوياً: التطورية متعارضة مع بعضها

  
النظرية التكيفية القدمية هي أن حينما حتررت أيدينا بتطور         .    ينطبق نفس األمر على تطور حجم املخ املتزايد       

نتخاب لألدمغـة    قادرين على صنع األدوات، مؤدياً إىل اال       homininsملشي ثنائي األرجل، صار البشريون      ا
تفيد هذه النظرية بأن أول أداة ظهرت حوايل الـزمن  .  من تصور وصنع أدوات أكثر تعقيداً      األكرب اليت مكنتنا  

رى بالنسبة إىل األدمغة األكرب واألكثـر  لكنها تتجاهل ضغوطاً انتخابية أخ. الذي بدأت فيه األدمغة تصري أكرب 
تعقيداً، مبا يف ذلك نشأة اللغة، وتفاوضات التعقيدات النفسية للمجتمع البدائي، والتخطيط للمستقبل، ومـا               

  .إىل ذلك
  

.    إال أن هذه األلغاز حول كيفية تطورنا ال ينبغي أن تلهينا عن احلقيقة الغري متجادل عليها أننا قـد تطورنـا     
دون املتحجرات، لدينا أدلة على تطور البشر من علم التشريح املقارن، وعلم األجنة، وصفاتنا األثريـة،       حىت ب 

لقد تعلمنا عن أجنتنا الشبيهة بالسمك، وجيناتنا امليتة، وغطائنا اجلنيين املؤقـت مـن              . وحىت اجلغرافيا احليوية  
 على  icingوري هو حقاً فقط الغطاء املُحلَّى       إن السجل األحف  . الفراء، وتصميمنا الرديء، كلٌ يشهد بأصولنا     

  .الكعكة
  

  مرياثنا اجليين
  

   إن نكن ال نعلم بعد سبب جعل االنتخاب إيانا خمتلفني عن القرود العليا، فهل ميكننا على األقل اكتـشاف                   
 عنها تقريبـاً    كأساً مقدسة مبحوثاً  ) اإلنسانية(كمية ونوعية اجلينات اجلاعلة إيانا خمتلفني؟ لقد صارت جينات          

كانت أول حماولة للعثور عليها قيم ـا يف         . ، مع الكثري من املعامل املشاركة يف البحث       يلعلم األحياء التطور  



 ٢٢١

 University of مـن جامعـة   Allan Wilson and Mary Claire Kingم من قبـل  ١٩٧٥عام 

California .  وذة من البـشر والـشمبانزي،      ناظرين إىل تسلسالت الربوتني املأخ    . كانت نتائجهما مدهشة
ارتفع االختالف : العمل األكثر معاصرةً مل يغري هذا الرقم كثرياً      (فقط  % ١وجدا أما خيتلفان يف املتوسط بـ       

   %)١,٥إىل حوايل 
  

لقد مخنا أن لعل تغـريات يف  . أن هناك متاثالً جينياً كبرياً بيننا وألصق أقاربنا King and Wilson   استنتج 
كسبت هذه النتيجة   . ليلة جداً فقط قد أحدثت االختالفات التطورية املدهشة بني البشر والشمبانزي          جينات ق 

تقـوم علـى   ) اإلنـسانية (ذيوعاً هائالً يف كل من الصحافة الشعبية والعلمية، إذ أا تبدو أا تنطوي على أن      
  .مقدار ضئيل من الطفرات اهلامة

  
أن تشانا اجليين مع أبناء عمومتنا التطوريني ليس بدرجة القـرب الـيت                لكن العمل العلمي املعاصر يظهر      

تسلسل الربوتني يعين أننا عندما نصف نفـس         يف% ١,٥اختالف  : فلنأخذ هذا بعني االعتبار   . حسبناها متاماً 
مئة محـض   للبشر والشمبانزي، يف املتوسط سنرى اختالفاً يف واحد فقط من كل            ) مثالً اهليموجلوبني (الربوتني  

بالتـايل فـإن اخـتالف    . لكن الربوتينات تتألف على حنو مييزها من عدة مئات من األمحاض األمينيـة          .أميين
. عة اختالفات يف تسلسل الربوتني الكلـي    بيف بروتني من ثالمثئة محض أميين طوالً يترجم إىل حوايل أر          % ١,٥

)      رتهذه الصفحة، فسوف تغري أكثر بكـثري مـن      فقط من احلروف يف   % ١الستعمال قياس تشبيهي، لو غي 
ـ   ). من اجلمل % ١ املقتبسة كثرياً تلك بني أنفسنا والشمبانزي هـي يف احلقيقـة   % ١,٥من مث، فإن نسبة ال

من بروتيناتنا ختتلف حبمض أميين واحد على األقل عن التسلسالت يف           % ١,٥أكثر بكثري من    : أكرب مما تبدو  
 أساسية لبناء واحلفاظ على أجسادنا، فإن اختالفاً واحداً ميكن أن يكـون لـه               ومبا أن الربوتينات  . الشمبانزي

  .تأثريات جوهرية ضخمة
  

   اليوم ألننا أخرياً قد كشفنا تسلسالت جينومي كٍل من الشمبانزي واإلنسان، ميكننا أن نـرى مباشـرة أن                
وحيث أن  . ين واحد على األقل   من كل الربوتينات املتشاركة من النوعني ختتلف يف محض أمي         % ٨٠أكثر من   

 ألـف  ٢٠ ألف جني صانع بروتني، ذلك يترجم إىل اختالف يف التسلسل ألكثر مـن   ٢٥جينوماتنا هلا حوايل    
وقد وجد علماء التطور اجلزيئي حاليـاً أن  . جبالء، تميزنا أكثر من جينات قليلة  . هذا ليس اختالفاً تافهاً   . منهم

مـن  % ٦فـأكثر مـن   .  فقط يف تسلسل اجلينات، بل أيضاً يف وجود اجلينات         البشر والشمبانزي ال خيتلفان   
 جني جديد   ١٤٠٠هناك أكثر من    . اجلينات املوجودة يف البشر ببساطة غري موجودة بأي شكل يف الشمبانزي          
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ـ        ٦إننا خنتلف أيضاً عن الشمابز    . يعبر يف البشر لكن ليس يف الشمبانزي       يت يف عدد نسخ الكثري من اجلينات ال
يعمل يف الفم لتحليل النـشا   salivary enzyme amylaseز اللعايب يفكمثال، إنزمي األميل. نتشاركها فعلياً

 إىل  ٢بينما أفراد البشر لديهم مـا بـني         الشمابز لديهم نسخة واحدة فقط من اجلني،        . إىل سكر سهل اهلضم   
يعي ليساعدنا على هـضم طعامنـا،       نتج هذا االختالف على األرجح باالنتخاب الطب      .  نسخ ٦، مبتوسط   ١٦

بسبب أن نظام البشر السلفيني الغذائي كان على األرجح أغىن بالنشويات من الذي للقـرود العليـا أكلـة                   
  .الفواكه

  
   جامعني هذا سوياً، نرى أن االختالف اجليين بيننا والشمابز يأيت يف عدة أشكال، تغـريات لـيس فقـط يف         

   ة من ِقبجل اجلينات، بل أيضاً يف وجود أو غياب جينات، وعدد نسخ جينات، والوقت واملكان              الربوتينات املُنت
تقوم على نـوع واحـد   ) اإلنسانية(ال ميكننا االدعاء من بعد أن . الذي تعبر فيه اجلينات خالل التطور اجلنيين  

ة لو فكرنـا بـشأن      لكن هذا ليس مفاجئاً حقيق    . فقط من الطفرات، أو تغريات يف جينات رئيسية قليلة فقط         
هناك اختالفات ليس فقط يف التشريح، بل أيـضاً يف وظـائف           . السمات الكثرية اليت متيزنا عن أقاربنا األوثق      

، والـسلوك   ) )٤٩ (.إننا أكثر القرود العليا تعرقاً، والقرد العلوي الوحيد الذي ختفي إناثه التبويض           (األعضاء  
بالتأكيـد البـد أن     . (، واللغة، وحجم الدماغ، واهليئة    )خرى ال تفعل  يرتبط البشر أزواجاً والقرود العليا األ     (

من مث، فرغم تشانا العام مع أبنـاء        ). تكون هناك اختالفات كثرية يف كيفية اتصال اخلاليا العصبية يف أدمغتنا          
  .ضخماًويني، فإن تطور بشر من سلف شبيه بالقرد العلوي تطلب على األرجح تغرياً جينياً عمومتنا الرئيسي

  
مـستعملني  .    هل ميكننا القول أي شيء بصدد اجلينات احملددة اليت قد جعلتنا بشراً؟ حالياً، ليس الكثري جداً       

الفحوصات اجلينومية اليت تقارن تسلسل احلمض النووي الكلي للشمابز والبشر، ميكننـا أن منيـز أصـناف                 
هذا يصادف أن يشمل جينات متـضمنة يف        . شقاقنااجلينات اليت قد تطورت سريعاً على الفرع البشري من ان         

لكنـها  . اإلدراك العصيب والتكوين العـصيب    _األكثر فتنة _النظام املناعي، وتكون األمشاج، وموت اخللية، و      
مسألة خمتلفة كليةً حينما يتعلق األمر جبني واحد ويربهن أن الطفرات يف ذلك اجلني أحدثت حقيقةً اختالفـاٍت     

 الذي رمبا تضِمن    (FOXP2)هناك جينات مرشحة ألن تكون من هذا النوع، تتضمن          . شمابزبني اإلنسان وال  
يتطلب الربهان احلاسم على أن جيناً   .  لكن الدليل غري حاسم، ورمبا يظل دوماً هكذا        )٥٠(.يف نشأة كالم البشر   

                                                
  املترجم_مجع أقترحه للشمبانزي٦
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آلخر ورؤية ما االختالف الذي     معيناً يحِدث اختالفات بني البشر والشمبانزي نقلَ اجلني من أحد النوعني إىل ا            
  )٥١(.يعمله، وهذا ليس نوع التجارب اليت سرييد أي شخص أن حياول عملها

  

  السؤال الصعب عن األجناس
  
علـى سـبيل    _ال أحـد  . ن البشر يف األماكن املختلفة يبدون خمتلفني      افراً حول العامل، سرعان ما ترى أ      مس   

إن وجود أنواع بشرية خمتلفة على حنو مرئي واضـح، لكـن   . يسيخطئ يف التعرف على ياباين كفنلند     _املثال
يبقى معظم علماء األحياء بعيدين     . ليس هناك حقل ألغام أكرب يف علم أحياء اإلنسان من السؤال عن األجناس            

فمنذ بدء علم األحياء احلديث، مضى التصنيف       . نظرة على تاريخ العلم ختربنا السبب     . عنه قدر ما يستطيعون   
 Carlففي تصنيفه للحيوانات العائد إىل القرن الثـامن عـشر، كتـب    .  بترابط مع التحيز اجلنسياجلنسي

Linnaeus   حكَمون بـالرتوة         " أنحكَمون باآلراء، واألفارقة يحكَمون بالقوانني، واآلسيويون ياألوربيون ي ."
ة الفظيعة بني علمـاء األحيـاء    العالقStephen Jay Gouldيوثِّق ) إساءة تقدير اإلنسان(يف كتابه الرائع 

  .واجلنس يف القرن األخري
  

   استجابةً هلذه األحداث العارضة الكريهة من العنصرية، رد بعض علماء األحياء بانفعـال، جمـادلني بـأن                 
. اجتماعية سياسية ال تستحق الدراسة العلميـة " تركيبات"األجناس البشرية ليس هلا واقع بيولوجي وهي جمرد    

إن . دومـاً مـصطلحاً حمترمـاً متامـاً    _ تعمل للبشرسطاملا أنه مل ي  _ء األحياء، كان مصطلح اجلنس    لكن لعلما 
هي ببساطة جمموعات سكانية لنوع اليت هي على حـد          _)أنواع بيئية (أو  ) أنواع فرعية (تدعى أيضاً   _األجناس

ـ  . سواء منتشرة جغرافياً وخمتلفة جينياً يف واحدة أو أكثر من الصفات           رة مـن أجنـاس احليوانـات      هناك وف
والنباتات، مبا يف ذلك تلك اموعات السكانية من الفئران اليت ختتلف يف لون الفـراء فقـط، واموعـات          

متبعني . السكانية لعصافري الدوري اليت ختتلف يف احلجم والغناء، وأجناس النبات اليت ختتلف يف شكل أوراقها              
نه له هي جمرد داللة أخرى وحقيقةُ كو. جبالء له أجناسHomo Sapiens هذا التعريف، فإن اإلنسان العاقل 

  .على أن البشر ال خيتلفون عن األنواع املتطورة األخرى
  

   يظهر وجود أجناس خمتلفة من البشر أن جمموعاتنا السكانية كانت منتشرة جغرافياً لفترة كافيـة للـسماح               
ف، وهل يتالءم مع ما تدل عليـه املتحجـرات بـشأن            لكن ما مدى االختال   . بنشوء بعض االختالف اجليين   

  .انتشارنا من إفريقيا؟ وأي نوع من االنتخاب قاد هذه االختالفات
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   وكما سنتوقع من التطور، حيدث التباين البشري اجلسدي يف جمموعات متداخلة، وبـالرغم مـن اجلهـود              
 يضع املرء بالضبط خطاً لتمييـز جـنس      املقدامة من قبل البعض لعمل تقسيمات أساسية لألجناس، فإن حيثما         

لقد تراوح عدد األجناس املعترف ا مـن قبـل علمـاء            : ليس هناك حدود واضحة   . حمدد هو اعتباطي متاماً   
يظهر النظر إىل اجلينات على حنـو أكثـر جـالًء افتقـاد     . السالالت البشرية ما بني ثالثة إىل أكثر من ثالثني   

علمياً كل التباين املكتشف بالتقنيات اجلزيئية احلديثة يرتبط علـى حنـو            : االختالفات الواضحة بني األجناس   
ضعيف فقط مع اموعات التقليدية للسمات اجلسدية كلون البشرة ونوع الشعر املستعملة عـادة لتحديـد                

  .اجلنس
  

لتباين اجليين  من كل ا  % ١٥ إىل   ١٠أن حوايل   _متراكماً خالل الثالثة عقود األخرية    _   يظهر الدليل اجلزيئي  
بـاقي التبـاين    . اليت تدرك بـاالختالف يف املظهـر اجلـسدي        ) األجناس(يف البشر يمثَّل باالختالفات بني      

  .يظهر بني األفراد ضمن اجلنس الواحد_%٩٠ إىل٨٥_الوراثي
  

اليت ) يالتاألل(   ما يعنيه هذا أن األجناس ال تظهر اختالفات من نوع الكل أو الال شيء يف أشكال اجلينات                  
_ كمثال_ABOجمموعة الدم   جني  . باألحرى، لديهم عادة نفس األليالت، لكن يف تكرارات خمتلفة        . حيملون

كل اموعات السكانية البشرية تقريباً لديها هذه األشكال الثالثـة، لكنـها            . Oو   Bو   A: له ثالثة أليالت  
يف اليابـانيني،   % ٥٤له تكرار بنـسبة      Oألليل  فكمثال، ا . توجد يف تكرارات خمتلفة يف اجلموعات املختلفة      

هذا منـط  . Navajosيف الناڤاجوس % ٨٥يف الكونج جنوب اإلفريقيني، و   % ٧٤يف الفنلنديني، و  % ٦٤و
ال ميكنك أن تشخص أصل شخص من جني واحد فقط، بـل            : نوع االختالفات اليت نرى يف احلمض النووي      
  . كثريةجيب عمل ذلك بالنظر إىل جمموعة من جينات

  
ذلك متاماً مـا سـتتوقعه إذا       .    إذن، على املستوى اجليين فإن الكائنات البشرية متشاة كثرياً على حنو كبري           

لقد كان هنـاك زمـن قليـل       . كان البشر احلديثون قد غادروا إفريقيا من ستني أو مئة ألف سنة ماضية فقط             
لعامل، متفرعني إىل اموعات السكانية الواسعة االنتـشار   لالختالف اجليين، رغم أننا قد انتشرنا إىل كل أحناء ا         

  .املتنوعة اليت عِزلَت جغرافياً حىت العقود املعاصرة
  

نا رفض مفهوم األجناس البشرية؟ كال، ال تعين هذه النتائج أن األجناس جمـرد              ن   إذن، هل يعين هذا أننا ميك     
تعطينا بعض االختالفات اجلنـسية أدلـة       . بينهم غري هامة  تنظيمات ذهنية، أو أن االختالفات اجلينية الصغرية        
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واضحة على الضغوط التطورية اليت عِملَت يف املناطق املختلفة، وميكن أن تكون مفيدة يف الطب، ففقـر دم أو      
. أكثر شيوعاً يف السود الذين ينحدر أسالفهم من إفريقيا االسـتوائية          _على سبيل املثال  _أنيميا اخللية املنجلية  

األكثر إهالكـاً بـني    ( flacipariumن حاملي طفرة اخللية املنجلية لديهم بعض املقاومة للمالريا من نوع            أل
، إنه مرجح أن التكرر العايل هلذه الطفرة يف اموعات السكانية اإلفريقية والعائدة جبـذورها إىل              )صور املرض 

خلـل وراثـي يف   ( Tay Sachsض تاي ساكس إن مر. إفريقيا ينتج عن االنتخاب الطبيعي استجابةً للمالريا
نسجة التمثيل الغذائي لنوع من الدهون نتيجة نقص إنزمي معني مما يؤدي إىل تراكمه على حنو ضار يف املخ واأل                  

 هو اعتالل جيين مميت شائع بني كٍل من         )املترجم_ويؤدي إىل إخفاق النمو وإصابة العني واملخ بتليفات واملوت        
لويزيانا، على األرجح وصل إىل تكرارات عالية عـرب االجنـراف الـوراثي يف               Cajunsاليهود األشكيناز و  

إن معرفة االنتماء الِعرقي للفرد هو عونٌ كبري يف تشخيص هذا املـرض           . اموعات السكانية السلفية الصغرية   
بـني اموعـات     عالوة على هذا، فإن االختالفات يف التكرارات األليليـة        . وغريه من أمراض مسببة جينياً    

" جينـات متوافقـة  "وهو األمر الذي يتطلـب تالؤمـاً بـني         _اجلنسية يعين أن إجياد متربعي أعضاء مناسبني      
  .جيب أن يأخذ اجلنس يف االعتبار_كثرية

  
تلك االختالفات اجلسدية بني األجناس كفـرد   _إال أن أخرى  .    معظم االختالفات اجلينية بني األجناس تافهة     

ن االختالفـات  إذن، لدينا احلالة املهمـة أ   . دهشةم_  ومشال أفريقي   إسكيمو ي وماساي وإنيوئت  ياباين وفنلند 
الكلية يف التكرارات اجلينية بني الشعوب ثانوية، إال أن نفس هذه اموعات تظهر اختالفات درامية يف جمـال         

هذه االختالفـات   . ألنفالصفات الظاهرة على حنو مرئي، كلون البشرة ولون الشعر وشكل اجلسد وشكل ا            
بالتايل ملاذا قد تركز الكم الضئيل من االختالف الـذي قـد            . اجلسدية الواضحة ليست مميزة للجينوم ككل     

  حدث بني اموعات السكانية البشرية على مثل هذه الصفات املدهشة بصرياً؟
  

. جد البشر القدماء أنفسهم فيها       بعض هذه االختالفات يكون هلا منطق كتكيفات مع البيئات املختلفة اليت و           
البشرة األدكن للمجموعات االستوائية تزود على األرجح حبماية من األشعة فوق البنفسجية الكثيفـة الـيت                

 الضوء  قتسبب الورم القتاميين اجللدي، بينما البشرة الفاحتة موعات خطوط العرض األعلى تمكِّن من اخترا             
 لكن ماذا عـن ثنيـات   )٥٢(.ساسي، الذي يساعد على منع الكساح والسل     األ Dالضروري لتركيب ڤيتامني    

حسب رأي بعـض  . عيون اآلسيويني، أو األنوف األطول للقوقازيني؟ هذان ليس هلما أي عالقة واضحة بالبيئة    
 تباين أكرب بني األجناس يف اجلينات اليت تؤثِّر على املظهر اجلسدي، شيء ميكـن أن           علماء األحياء، فإن وجود     

  .االنتخاب اجلنسي: يفرض بسهولة بالعشريات احملتمالت، مما يشري إىل شيء واحد
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   بعيداً عن النمط املُميز للتباين اجليين، هناك دوافع أخرى العتبار االنتخاب اجلنسي كقوة قائدة قوية لتطور                 
للغةُ قدرة كبرية على نشر األفكار   منحتنا ا . إننا فريدون بني األنواع ألن لدينا ثقافات معقدة متطورة        . األجناس
لكن التغري الثقايف ميكـن  . ميكن أن تغير جمموعة من البشر ثقافتها أسرع بكثري مما ميكنها التطور جينياً       . واآلراء

كمثال، أن تكون   . تصور أن فكرة أو موضة منتشرة تتضمن مظهراً مفضالً لرفيق املرء          . أن يحِدث تغرياً جينياً   
خبلق موضـة، ينتـشر    . آسيا كان هلا ولع بالرجال ذوي الشعر املسترسل والعيون لوزية الشكل          امرباطورة يف   

خالل الزمن سيحل حمل األفراد جعد الـشعر ومـستديري          _للعجب_تفضيلها ثقافياً لكل حمكوماا اإلناث و     
ر اجلـيين الثقـايف   التطو(إنه ذلك . العيون على حنو واسع األفراد ذوو الشعر املسترسل والعيون لوزية الشكل     

، أي فكرة أن تغرياً يف البيئة الثقافية يؤدي إىل أمناط جديدة من االنتخاب على اجلينات، مـا جيعـل                    )املشترك
  .فكرة االنتخاب اجلنسي لالختالفات اجلسدية جذابة على حنو خاص

  
رشحاً مثالياً لدفع التمـايز     عالوة، فإن االنتخاب اجلنسي غالباً ما ميكنه العمل بسرعة ال تصدق، مما جيعله م                

بالتأكيد، كل هـذا  . التطوري السريع للسمات اجلسدية اليت حدثت منذ اهلجرة األحدث ألسالفنا من إفريقيا          
  .جمرد ختمني، ومن املستحيل تقريباً اختباره، لكنه على حنٍو إمكاينّ يفسر اختالفات حمرية معينة بني اموعات

  
 بشأن األجناس يتركز ليس على االختالفات اجلسدية بني اموعات السكانية،              مع ذلك، فإن معظم اجلدل    

، أو أكثر رياضـية، أو أكثـر براعـة مـن      أذكى هل قد جعل التطور أجناساً معينة تصري      . بل السلوكية منها  
تعطي األخرى؟ ينبغي أن نكون حذرين هنا على حنو خاص، ألن االدعاآت غري املثبتة يف هذا النطاق ميكن أن                   

فرغم أن اموعـات الـسكانية      . إذن ما الذي تقوله املعطيات العلمية؟ ال شيء تقريباً        . العنصرية ختماً علمياً  
املختلفة قد يكون لديها سلوكيات خمتلفة، أو حواصل ذكاء خمتلفة، أو قدرات خمتلفة، فإنه عـسري اسـتبعاد                  

إنْ نِرد حتديـد مـا إذا تكـون    .  البيئية أو الثقافيةإمكانية كون هذه االختالفات منتجاً غري جيين لالختالفات 
تتطلب مثل هـذه    . اختالفات حمددة بني األجناس قائمة على اجلينات، فيجب أن نستبعد هذه العوامل املؤثرة            

). أو عشوائية(نقلُ األطفال من أعراق خمتلفة عن آبائهم وتربيتهم يف بيئات متطابقة           : الدراسات جتارب حاكمة  
هذه التجارب غري أخالقية، فهي مل يقَم ا نظاميـاً، إال أن            ألن  .  من اختالفات سلوكية سيكون جينياً     ما يتبقى 

مثلما كتـب عـامل     . االختيارت الثقافية املتقاطعة على حنو نادر تظهر أن التأثريات الثقافية على السلوك قوية            
ر تقنياً من العامل، فسوف يتهيؤون مع اتمع إنْ تبنيت أطفاالً من جزء غري متطو": Steven Pinkerالنفس 

أن األجناس ال تظهر اختالفـات كـبرية متأصـلة يف           _على األقل _ هذا يقترح  ".احلديث على حنو رائع متاماً    
  .السلوك
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أن األجناس البشرية أحدث بكثري من أن تكون قد طـورت      _وهذا جمرد ختمني مبين على املعلومات     _   ختميين
وليس هناك أي سبب لالعتقاد أن االنتخاب الطبيعي أو اجلنسي قد أيـد    .  الذكاء والسلوك  اختالفات هامة يف  

الكثرية املرئية يف كل اتمعـات      ) العاملية(نتعلم عن السلوكيات    يف الفصل التايل س   . من االختالف هذا النوع   
إلشـاعات الشخـصية    البشرية، سلوكيات كاللغة الرمزية، وخوف فترة الطفولة من الغربـاء، واحلقـد، وا            

إن يكن هلذه السلوكيات العاملية أي أساس جيين، فإن وجودها يف كل جمتمع يعطي              . والعاطفية، وإعطاء اهلدايا  
  .وزناً إضافياً لوجهة النظر بأن التطور مل يحِدث اختالفاً نفسياً هاماً بني اموعات البشرية

  
شعر قد اختلفت بني اموعات السكانية، فإن هذا يبدو            إذن، رغم أن مسات معينة كلون البشرة أو نوع ال         

تظِهـر  . أنه حاالت خاصة، ِقِيدت باالختالفات البيئية بني املواقع أو باالنتخاب اجلنسي للمظهـر اخلـارجي              
إنه أكثر مـن  . أن االختالفات اجلينية بني اموعات السكانية البشرية ثانوية_عموماً_معطيات احلمض النووي  

وهذا ما كنا سـنتوقعه مـسلِّمني       . ن مالحظة تافهة مسترِضية قول أننا كلنا إخوة وأخوات حتت اِجللد          جمرد م 
  .بالفترة التطورية الوجيزة منذ أصلنا األكثر حداثةً يف إفريقيا

  

  ماذا عن اآلن؟
   

االختالفـات     رغم أن االنتخاب ال يبدو أنه قد أحدث اختالفات كبرية بني األجناس، فإنه قد أحدث بعض            
ومبا أن هذه اموعات السكانية حدثة متاماً، فهـذا         . املثرية بني اموعات السكانية خالل اموعات الِعرقية      

  .دليل واضح أن االنتخاب قد عمل يف البشر خالل األزمنة األخرية
  

إن إنزمياً يـدعى    .    إحدى احلاالت تتضمن قدرتنا على هضم الالكتوز، وهو نوع من السكر يوجد يف اللنب             
إننا نولَد مـع    .  حيلل سكر الالكتوز إىل سكري اجللوكوز واجللكتوز األسهل امتصاصاً         Lactaseالـ الكتيز   

لكن بعد أن نفطَـم، نتوقـف       . ألن ذلك هو الغذاء الرئيسي للرضع     _بالتأكيد_القدرة على هضم سكر اللنب    
قليلـي  ( منا كلياً القدرة على هضم الالكتوز، صـائرين          آخر األمر، يفقد الكثري   . تدرجيياً عن إنتاج الالكتيز   

هذا االختفاء لالكتيـز بعـد     . ومييلون لإلسهال واالنتفاخ واملغص بعد أكل املنتجات اللبنية       ) التحمل لالكتوز 
مل يكن ألسالفنا القدماء مصدر للحليب بعد الفطـام، إذن          : الفطام هو على األرجح نتيجةَ االنتخاب الطبيعي      

  تاج إنزمي مكلف عندما ال يكون له احتياج؟ملاذا إن
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   لكن يف بعض اموعات السكانية البشرية، يستمر األفراد يف إنتاج الالكتيز طوال فترى البلـوغ، ماحنـاً                 
يتضح أن استمرار الالكتيز ذلك يوجـد بالدرجـة األوىل يف           . إياهم مصدراً غنياً للتغذية غري متاح لآلخرين      

هذا يتـضمن   . رعوية، أي اموعات السكانية اليت تريب األبقار      _أو ال تزال  _اليت كانت اموعات السكانية   
يظهر التحليـل   . بعض اموعات السكانية األوربية والشرق أوسطية، وكذلك اإلفريقية كاملاساي والتوتسي         

النووي الذي يـنظِّم    اجليين أن استمرار الالكتيز يف هذه اموعات السكانية يقوم على تغري بسيط يف احلمض               
الغـري  "والـشكل   ) العامل" (املتحمل"الشكل  : فهناك أليالن من اجلني   . اإلنزمي، مبقياً إياه عامالً بعد الطفولة     

يرتبط تكرر األليل املتحمـل     . حرف واحد فقط من شفرما احلمض نووية      ، ومها خيتلفان يف     )املطفأ" (متحمل
يف اموعـات   %) ٩٠ إىل   ٥٠(فهـو مرتفـع     : نية تستعمل األبقار  مع ما إذا تكون اموعات السكا     متاماً  

يف اموعات السكانية   %) ٢٠ إىل   ١(السكانية الرعوية يف أوربا والشرق األوسط وإفريقيا، ومنخفض جداً          
  .اآلسيوية واإلفريقية اليت تعتمد على الزراعة بدالً من احلليب

  
تدجني األبقار منذ ما بني سبعة إىل تسعة آالف سنة يف الـسودان،                يظِهر الدليل األثري أن البشر بدؤوا يف        

اجلـزء  . وانتشرت املمارسة إىل إفريقيا جنويب الصحراء الكربى وأوربا بعد آالف قليلة من السنوات الحقـاً              
" املتحمـل "حتديد مىت نـشأ اجلـني       _ من قراءة تسلسل احلمض النووي    _اللطيف من هذه القصة أننا ميكننا     

ما هو . يتالءم إىل حد بعيد متاماً مع نشأة الرعي     _ما بني ثالثة إىل مثانية آالف سنة ماضية       _ ذلك الوقت  .بالتطفر
عمرها سبعة آالف عام أظهر أم كانوا       أوربية  ستخرج من هياكل عظمية     أكثر لطافة هو أن احلوض النووي املُ      

  .متحملني لالكتوز، كما نتوقع لو كانوا ليسوا رعويني بعدغري 
  
تربيـة  (أحدثَ جمرد تغـري ثقـايف       .   تطور حتمل الالكتوز هو مثال رائع آخر للتطور اجليين الثقايف املشترك           

مـسلِّمني  . القدرة على استعمال تلك األبقار ألجل احلليب      : فرصة تطورية جديدة  ) األبقار، رمبا ألجل اللحم   
ئزين جني التحمل قد كان هلم أفضلية تكاثرية        بالتوفر الفجائي ملصدر جديد غين للغذاء، البد أن األسالف احلا         

يف احلقيقة، ميكننا أن حنسب هذه األفضلية بإدراك مدى الـسرعة           . هامة عن الذين حيملون جني عدم التحمل      
يتـضح أن األفـراد     .  املرئية يف اموعات السكانية املعاصرة     تكراراتالاليت ازداد ا جني التحمل إىل نسبة        

نسالً أكثر من الذين كـانوا غـري متحملـي    % ١٠ إىل ٤_باملتوسط_بد أم قد أجنبوا متحملي الالكتوز ال 
  )٥٣(.هذا انتخاب قوي مناسب. الالكتوز
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هل ال نزال نتطور؟ إن مثالَي حتمل الالكتوز وتضاعف         :    أي شخص يدرس تطور البشر يسأَل بشكل حتمي       
لكن مـاذا  . حنو مؤكد خالل آالف السنوات القليلة األخريةإنزمي األميليز يظهران أن االنتخاب قد عمل على  

بالتأكيد الكثري من أنواع االنتخاب اليت واجهت أسالفنا مل تعـد  . عن اآلن متاماً؟ إنه صعب إعطاء إجابة جيدة       
فالتطورات يف التغذية، وإجراآت محاية الصحة العامة، والرعاية الطبية قد ختلصت مـن كـثري مـن                 : تنطبق

كما يكتب عـامل الوراثـة      .  والظروف اليت أهلكت أسالفنا، مزيلةً مصادر فعالة لالنتخاب الطبيعي         األمراض
فقط للبقاء حياً إىل % ٥٠أن منذ مخسمئة سنة ماضية كان للطفل الربيطاين احتمال  Steve Jonesالربيطاين 

أحياء، مكَّن التدخل الطيب     واوبالنسبة للذين قد بق   %. ٩٩سن اإلجناب، وهو الرقم الذي قد ارتفع اليوم إىل          
كم . الكثريين من عيش حياة طبيعية من الذين كانوا سيغربلون بقسوة باالنتخاب خالل معظم تارخينا التطوري            

عدد الناس ذوي العيون أو األسنان أو األجساد املريضة، غري قادرين على الصيد أو املضغ، كانوا سـيهلكون                 
كم منا أصـيبوا بعـدوى كانـت بـدون     ). بالتأكيد ألكون بني غري املالئمني كنت  (على الساڤانا اإلفريقية؟    

منضي إىل مستوى أدىن جينياً يف الكـثري مـن          _بسبب التغري الثقايف  _املضادات احليوية ستقتلنا؟ إنه مرجح أننا     
السيئة بـزوج   ميكننا أن نعوض اجلينات     (مبعىن أن اجلينات اليت كانت قدمياً مؤذية مل تعد سيئة هكذا            . النواحي

  ).بسيط من العدسات أو طبيب أسنان جيد، وميكن أن تستمر هذه اجلينات يف اموعات السكانية
  

تـأثرياث  _بسبب التغري الثقايف  _   على حنو معكوس، فإن اجلينات اليت كانت مفيدة قدمياً، قد يكون هلا اليوم            
متاماً يف أسالفنا، الذين كانت مثل هذه املتـع         رمبا قد كان تكيفياً     _كمثال_فحبنا للحلويات والدهون    . هدامة

متاحـة  قدمياً هي اليـوم      لكن هذه األغذية اليت كانت نادرة        )٥٤(.بالنسبة هلم مصادر قيمة لكن نادرة للطاقة      
أيضاً، ميلنـا للـسقوط يف     . بسهولة، لذا جيلب علينا مرباثنا اجليين خراب األسنان، والبدانة، ومشاكل القلب          

لغذاء الثري رمبا كان أيضاً تكيفياً خالل األزمنة عندما أحدث التباين يف وفرة األطعمة احملليـة                البدانة بسبب ا  
  .معطياً أفضلية انتخابية ملن كانوا قادرين على ختزين سعرات حرارية لألوقات القاحلة" عيد أو جماعة"حالة 

  
 على األرجح أيضاً نصري أكثر تكيفـاً مـع             هل يعين هذا أننا نتدهور تطورياً حقاً؟ إىل درجة ما، نعم، لكننا           

جيب أن نتذكر أن طاملا هناك ناس ميوتون قبل توقفهم       . جديدة من االنتخاب  البيئات احلديثة اليت كونت أنواعاً      
عن اإلجناب، وطاملا هناك بعض الناس يتركون نسالً أكثر من اآلخرين، فهناك فرصـة لالنتخـاب الطبيعـي                  

باين جيين يؤثر على قدرتنا على البقاء أحياء وترك األطفال، فسوف يعـزز تغـرياً               وإن يكن هناك ت   . ليحسننا
ل اإلجناب منخفض يف بعض اموعات السكانية       بفرغم أن معدل وفيات ق    . هذا حادثٌ اليوم بالتأكيد   . تطورياً
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ات األطفـال الــ   ، فإنه عاٍل يف أماكن أخرى كثرية، خاصةً إفريقيا، حيث ميكن أن يفوق معدل وفي       ٧الغربية
تـستمر أمـراض   . وغالباً ما يتسبب يف تلك الوفاة األمراض املعدية كالكولرا ومحى التيفوئيد والسل      %. ٢٥

  .يف قتل الكثري من األطفال والبالغني يف العمر اإلجنايب_AIDSكاملالريا ونقص املناعة املكتسبة _أخرى 
  

فاألليالت املتباينـة لـبعض اإلنزميـات، كمثـال     . نها   أسباب الوفاة موجودة، وكذلك اجلينات اليت تقل م     
وهنـاك أحـد اجلينـات      . مينح مقاومـةً للمالريـا    _اهليموجلوبني، على حنو جدير أليل أنيميا اخللية املنجلية       

ميكننا التنبؤ أن   . AIDSيزود حامليه حبماية قوية ضد العدوى بڤريس الـ         _ CCR-∆32أليل يدعى   _املُطفَّرة
هـذا  . ستمر كسبب هام للوفاة، سريتفع معدل تكرر هذا األليل يف اموعات السكانية املـصابة             اإليدز إنْ ي  

وهناك بالشك أسباب أخـرى للوفـاة ال      . تطور، بنفس درجة التأكد يف مقاومة املضادات احليوية يف البكتريا         
 دفاعية تزيد األجـسام     السميات املضادة للجراثيم، وهي مواد    ( toxins التوكسينات: نفهمها على حنو كامل   

إن كنا قد تعلمنـا أي      . ، والتلوث، واإلجهاد العصيب، واحلب    )املترجم_املضادة واملضادة للسموم لكنها سامة    
. شيء من جتارب التربية، فهو أن كل نوع تقريباً لديه تباين جيين لالستجابة ألي شكل من االنتخاب تقريبـاً                  

. لكن ليس كل سـبب    . ينومنا مع أسباب جديدة كثرية للوفاة     على حنو بطيء ومستمر وغري مرئي، يتكيف ج       
قـد ال   _مبا يف هذا السمنة والسكر وأمـراض القلـب        _احلاالت اليت هلا أسباب جينية وبيئية على حد سواء        

بقاء األكثـر  .  ألن الوفاة اليت تسببها حتدث على األغلب بعد توقف ضحاياها عن اإلجناب            تستجيب النتخابٍ 
  . بقاء األكثر مسنةمالءمة مترافق مع

  
إم يريدون معرفة مـا إذا  .    لكن الناس ال يهتمون بتلك الكثرة بشأن مقاومة األمراض، مهما كانت أمهيتها         

يعتمد على ما إذا تكـون هـذه الـسمات          _بالتأكيد_ذلك. يكون البشر يصريون أقوى، أو أذكى، أو أبرع       
يف تغرينـا الثقـايف الـسريع، تعـزز         . وهو ال يهم كثرياً   . نعلمه متاماً  مترافقة مع تكاثر تفاضلي، وهذا ما ال      

قررنا مسكرة تطورنا من خالل     _يعين_إال إذا . التطورات االجتماعية قدراِتنا أسرع بكثري من أي تغري يف جيناتنا         
  .التالعب اجليين، كاالختبار املُسبق حليوانات منوية وبييضات مفضلة

  
حفوري البشري، مشتركاً مع أحدث االكتـشافات يف علـم الوراثـة               من مث، فإن الدرس من السجل األ      

، يؤكدان أننا ثدييات متطورة، باعثة على الفخر وبارعة بالتأكيد، لكن الثـدييات بِنيـت               البشري) اجلينيات(
ا وككل األنواع، فإنن  . بنفس العمليات اليت حولت كل أشكال احلياة خالل مليارات السنوات القليلة املاضية           

                                                
  املترجم_إخل... إفريقياو آسيا والشرق األوسط  بعض منوغريها يف ٧
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ورغم أننا قطعنا شوطاً بعيداً . لسنا منتجاً ائياً للتطور، بل عملٌ يف تقدم، رغم أن تقدمنا اجليين قد يكون بطيئاً              
 بقوهلمـا  Gilbert and Sullivanميزح . عن القرود العليا السلفية، فإن عالمات مرياثنا تظل تشي بأصلنا

  :هذا الظرف لكن أكثر عاطفيةً ودقةأننا جمرد قرود مزالة الشعر، مل يكن دارون مبثل 
  

أن اإلنسان بكل صفاته النبيلة، ومع      _كما يبدو يل  _لقد قدمت األدلة بأفضل ما يف قدريت، وجيب أن ندرك            "
أوضع كـائن  التعاطف الذي يشعر به اجتاه األكثر احنطاطاً، ومع اخلريية اليت متتد ليس فقط إىل البشر بل وإىل                 

ى شاكلٍة إهليٍة الذي قد أدرك حركات وبناء النظام الشمس، مع كل هـذه القـوى                حي، ومع عقله الذي عل    
  ."ايدة، ال يزال اإلنسان حيمل يف إطاره اجلسدي الطابع غري قابل احملو ألصله املتواضع

  
  .تشارلز دارون، من خامتة كتاب نشأة اإلنسان
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. بعد السبات خالل مئة مليون سنة قد فتحنا عيوننا أخرياً على كوكب فخيم، متألق باأللوان، وافر باحلياة                "   

 عمرنا القصري حتت الشمس،     أن نقضي أليس سبيالً نبيالً ومستنرياً     . خالل عقوٍد ينبغي أننا سنغلق عيوننا جمدداً      
كما حيدث كثرياً على حنٍو     _ه هي كيفية إجابيت عندما أُسأَل     للعمل على فهم الكون وكيف جئنا لنحيا فيه؟ هذ        

  "ملاذا أقلق للنهوض يف الصباحات؟_مدهش
  

Richard Dawkins تفكيك قوس قزح( يف كتابه(  
  
سنوات قليلة ماضية، دعاين جمموعة من رجال األعمال يف ضاحية مترفة مـن شـيكاجو للتحـدث يف           منذ     

فكمفخرة هلم، قد كانوا فضوليني بعقالنية كفاية ألن يريدوا الـتعلم           . كيموضوع التطور مقابل التصميم الذ    
 سبب كون التصميم الذكي تفـسرياً       لقد بينت األدلة على التطور مث شرحت      . املفترضة" املناظَرة"أكثر بشأن   

 علـى   لقد وجدت أدلتـك   : "بعد احلديث، اقترب مين عضو من اجلمهور وقال       . دينياً بدالً من علمي للحياة    
  ."التطور مقنعة جداً، لكين ال أزال ال أعتقد به

  
 العميق واملنتشر باتساع الذي يشعر به الكـثريون بـصدد علـم              يف كبسولٍة الغموض      ختتصر هذه العبارةُ  

كيف ميكن أن يكون هذا؟ ااالت األخرى يف العلم غري          . األدلة مقنعة، لكنهم غري مقتنعني    . األحياء التطوري 
إننا ال نرتاب يف وجود اإللكترونات أو الثقوب السوداء، رغم حقيقة أن هذه الظـواهر  . مبشاكل كهذه مبتالة  

، ميكنك أن تـرى املتحجـرات يف أي متحـف           بالنهايةف. خارجة أكثر بكثري عن اخلربات اليومية من التطور       
إذن فمـا   . سات املقاومةَ للعقاقري  للتاريخ الطبيعي، وميكننا القراءة باستمرار عن كيفية تطوير البكتريا والڤريو         

  املشكلة مع التطور؟
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ـ فبما أنك قد قرأت وصوالً إىل هنا، فإين آمل أنك قد أُقِنعت             .    ما هو ليس باملشكلة االفتقاد إىل األدلة       أن ب
الـسجل  : لقد نظرنا إىل األدلة من جمـاالت كـثرية        . إنه حقيقة علمية  : التطور أكثر بكثري من فرضية علمية     

كل . األحفوري، واجلغرافيا احليوية، وعلم األجنة، والبنيات األثرية، والتصميم األقل من األمثل، وما إىل ذلك             
" تطورية صـغرية  "وهو ليس جمرد تغريات     . أن الكائنات قد تطورت   _دون ذرة من الشك   _تلك األدلة تربهن  

حظة أو يف السجل األحفوري، ولقـد       لقد رأينا تكون أنواع جديدة، سواء يف وقت املال        : ضئيلة، بل باألحرى  
وجدنا أشكاالً انتقالية بني اموعات الرئيسية، كاحليتان واحليوانات الربية، والطيور والزواحف، والربمائيات            

لقد الحظنا االنتخاب الطبيعي عامالً، ولدينا كل األسباب لالعتقاد أنه ميكـن أن ينـِتج أعـضاًء                 . األمساكو
  .وصفاٍت معقدة

  
د رأينا أيضاً علم األحياء التطوري يقوم بتنبؤات قابلة لالختبار، رغم أنه ليس بالتأكيـد مبعـىن التنبـؤ                      لق

بالكيفية اليت سوف يتطور ا كائن معني، ألن ذلك يعتمد على عدد ضخم من العوامل املتقلِّبة، كأي الطفرات               
خذ مثالً تنبؤ دارون أن أسالف   ( على املتحجرات    لكننا ميكننا التنبؤ بأين سيعثَر    . ستطرأ وكيف ستتغري البيئات   
على سبيل املثـال، اكتـشاف   (، ميكننا التنبؤ بوقت نشوء األسالف املشتركني       )البشر سيعثَر عليهم يف إفريقيا    

 مليون عام، كما وِصف يف الفـصل  ٣٧٠ يف صخور عمرها Tiktaalikالِتكتاليك  " السمكة رباعية األرجل  "
. ماُء بأم سيعثرون على متحجرات للثدييات اِجلرابية يف القارة القطبية اجلنوبية، وقد فعلـوا             تنبأ العل ). الثاين

ميكننا التنبؤ أننا إنْ جند نوع حيواٍن فيه الذكور ملونة على حنو وضيء بينما اإلناث ليست كذلك، فإن النوع                   
  . د الزوجاتدسيكون له نظام تزاوج متع

  
الكثري منها ليس له كـبري عالقـٍة        . ظات واخلربات إىل قادوس األدب العلمي        كل يوم، تنهمر مئات املالح    

إا مالحظات بشأن تفاصيل علم وظائف األعضاء، والكيمياء احليوية، والتطور اجلنـيين، ومـا إىل               _بالتطور
 جنـدها،   كل متحجرة . وكل حقيقة هلا بعض العالقة مع التطور تؤكِّد حقيقته        . لكن كثرياً منها له عالقة    _ذلك

كل جزيء محض نووي نقرأ تسلسله، كل جهاز عضوي نشرحه، يدعم فكرة أن األنواع تطورت من أسالف                 
رغم املالحظات املمكنة اليت ال تحصى اليت كانت لتربهن أن التطور غري صحيح، فإننا ليس لـدينا               . مشتركني

امربي، أو بـشر يف نفـس طبقـات         إننا ال جند متحجرات ثدييات يف صخور العصر قبل الك         . واحدة مفردة 
يدعم تسلسلُ األمحاض النووية العالقـاِت      . الديناصورات، أو أي متحجرات أخرى خارج الترتيب التطوري       

ال جند أنواعاً ذوات    _كما يتنبأ االنتخاب الطبيعي   _التطورية لألنواع املستنتجة أصالً من السجل األحفوري و       
.  جند بالفعل جينات ميتة وأعضاء أثرية، مبهمة حتت فكرة اخللق اخلـاص            إننا. تكيفات تفيد أنواعاً خمتلفة فقط    



 ٢٣٤

هذا أحكم ما يمكننا احلصول عليـه حلقيقـٍة   . رغم مليون فرصة ألن يكون خطأً، يكون التطور دوماً صحيحاً    
  .علمية

  
: رونية قد أُثِْبتـت ، فما نعنيه هو أن االعتقادات األساسية للنظرية الدا    )التطور حقيقة (   اآلن، حينما نقول أن     

، لقد حدث هذا تدرجيياً، تنقسم خطوط التحدر إىل أنواع خمتلفة من أسـالف مـشتركني،                الكائنات تطورت 
لكن هـذا ال  . ال عاملَ أحياء حمترم يرتاب يف هذه االفتراضات. واالنتخاب الطبيعي هو احملرك الرئيسي للتكيف   

بعيداً عن ذلك، فإن علم احليـاء التطـوري         . ء متروك للفهم  يعين أن نظرية التطور مستنفدة علمياً، دون شي       
كيف يعمل االنتخاب اجلنسي بالضبط؟ هل ختتار اإلناثُ الـذكور ذوي اجلينـات         : زاخر باألسئلة واخلالفات  

يف تطور تسلسالت   ) كنقيٍض لالنتخاب الطبيعي واجلنسي   (اجليدة؟ ما مدى الدور الذي يلعبه االجنراف اجليين         
وي أو مسات الكائنات؟ أي البشريني املتحجرين على خط التحدر املباشر إىل اإلنـسان احلكـيم                احلمض النو 

Homo Sapiens بللحياة، الذي نشأ فيه الكثري من األنواع اجلديـدة  " االنفجار"؟ ما الذي سب الكامربي
  من احليوانات خالل ماليني قليلة من السنوات؟

  
لكـن  .  يف نظرية التطور نفسهالني بأا تربهن أن شيئاً ما خطأ اخلالفات، جماد   ينتهز ناقدو نظرية التطور هذه    

فليس هناك خالف بني علماء األحياء احملترمني بصدد الدعاوى الرئيسية للنظرية التطوريـة، بـل               . هذا خادع 
يـداً عـن    فبع. فقط بصدد تفاصيل كيفية حدوث التطور، وبصدد األدوار النسبية لآلليات التطورية العديدة           

ما يتقدم بالعلم هـو     . هي يف احلقيقة عالمة على جمال مزدهر مهتز باحلياة        " اجلداالت"التشكيك بالتطور، فإن    
  .ون جدٍل هو علم بدون تقدمدعلم ب. اجلهالة، والنقاش، واختبار النظرياِت البدائِل باملالحظات واخلربات

  
وهـو  .  قدمت األدلة، وهي تربهن أن التطـور حقيقـة         لقد: "   عند هذه النقطة كان ميكنين القول ببساطة      

كرجـل األعمـال الـذي القيتـه بعـد          _لكين كنت سأكون كسوالً لو فعلت ذلك، ألن       ." املطلوب إثباته 
بالنسبة إىل هؤالء الناس، يطرح     . الكثري من الناس يطلبون أكثر من جمرد األدلة قبل أن يقبلوا التطور           _حماضريت

 وال يهم كم األدلة     غاية كالغاية واألخالق، وهو ما يعين أم ال يستطيعون فحسب قبوله          التطور أسئلة عميقة لل   
. إنه ليس أننا تطورنا من قرود عليا ما يقلقهم كثرياً، بل النتائج العاطفية ملواجهة تلـك احلقيقـة                 . اليت يروا 

كما كتب الفيلـسوف األمركـي   . اًوحىت نعاجل هذه الشؤون، لن نتقدم يف جعل التطور حقيقة مسلَّم ا عاملي          
Michael Ruse :"بل الكثري من الناس يؤرقهم . ال أحد يؤرقه القلق بشأن الفجوات يف السجل األحفوري
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القلق بشأن اإلجهاض واملخدرات وذبول نظام األسرة وزواج الشواذ وكل األشياء األخرى اليت هي نقيض ملا                
  "’القيم األخالقية‘يسمى بـ 

  
ر    تعبNancy Pearceyوهي فيلسوفة حمافظة ومؤيدة للتصميم الذكي عن هذا اخلوف الشائع ،:  

  
ملاذا يهتم العامة على حنو عاطفي للغاية بصدد نظرية لعلم األحياء؟ هذا ألن الناس يشعرون حدسياً أن مـا                  "

بيعـي يف الفـصول املدرسـية    إم يعلمون أنه حينما يدرس التطور الط     . هو على احملك أكثر من نظرية علمية      
العلمية، فإن رؤية طبيعانية لألخالق ستدرس بالتوازي الفصول املدرسية للتاريخ، والفصول املدرسـية لعلـم               

  ."االجتماع، والفصول املدرسية لقيم األسرة، ويف كل جماالت املنهج املدرسي
  

 أن كل الشرور املدركة للتطور تأيت من رؤيتني )والكثري من اخللقيني األمركيني يوافقواا(Pearcey    جتادل 
الطبيعانية هي رؤية أن السبيل الوحيد لفهم كوننا هو من خـالل            . الطبيعانية واملادية : للعامل مها جزٌء من العلم    

واملادية هي عقيدة أن احلقيقة الوحيدة هي املادة الفيزيائية للكون، وأن كل شيء آخر، مبا يف                . الوسيلة العلمية 
وكـل  _إن رسـالة التطـور   . ذا االعتقادات، واإلرادة، والعواطف يأيت من قوانني فيزيائية عاملة على املادة  ه

  .هي مادية طبيعانية_ العلم
  

نشأت من عمل القوى العمياء غري الغائية خـالل       _ككل األنواع _   ختربنا نظرية التطور أن الكائنات البشرية     
قرر أن نفس العمليات اليت قـد أدت إىل نـشوء الـسراخس والفطـر             بقدر ما ميكننا أن ن    . دهور من الزمن  

. وبعد، فإن العلم ال ميكنه استبعاد إمكانية التفسري اخلارق للطبيعة متاماً          . والسحايل والسناجب قد أنتجتنا أيضاً    
يعـة  لكن تفسريات خارقة للطب   . أن كل عاملنا يتحكم به اجلن الصغار      _رغم أنه غري مرجح للغاية    _فمن املمكن 

لقد جنحنا يف فهم العامل الطبيعي على حنٍو ممتاز متاماً مستعملني العقالنيـة             : كهذه هي ببساطة غري حمتاج هلا أبداً      
ذلك هو النحو الـذي أراده      : عالوة على ذلك، تعين التفسريات اخلارقة للطبيعة دوماً اية التساؤل         . واملادية

سوف تستمر دراساتنا عن الكون حىت      : ال يشبع أبداً  _ جلانب اآلخر على ا _بينما العلم .  القضية ايةاهللا هلذا،   
  .االنقراض

  
 أن دروس التطور هذه سوف تنسكب على حنو حتمـي علـى دراسـة األخـالق     Pearcey   لكن اعتقاد  

كيف ميكنك أن تستمد املغـزى أو       . ليس يدق ناقوس اخلطر أو املخاوف بالضرورة      ) روح العائلة (والتاريخ و 
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التطور هو ببساطة نظرية عن عمليات وأمنـاط اسـتنواع أشـكال          . أو األخالق من التطور؟ ال ميكنك     الغاية  
. فال ميكنه إخبارنا ما علينا فعله، أو كيف ينبغـي أن نـسلك            . احلياة، ال نظام فلسفي كبري بشأن معىن احلياة       

ن جيـدوا يف قـصة أصـولنا سـبباً     وهذه هي املشكلة الكبرية بالنسبة إىل الكثري من املؤمنني، الذين يريدون أ 
  .للوجود، ومعىن لكيفية السلوك

  
فكيف جندهم إن قبلنا أن التطـور هـو         .    معظمنا حمتاج حقاً إىل املعىن والغاية واإلرشاد األخالقي يف حياتنا         

ى مـا  لكن التطور ال يزال ميكنه إلقاء بعض الضوء عل       . القصة احلقيقية لنشأتنا؟ هذا السؤال خارج جمال العلم       
التطور، فماذا عن سلوكنا؟ هل حنمل التراث النفسي        إن تكن أجسادنا منتج     . إذا تكون أخالقنا مقَيدة بوراثتنا    

  ملاليني سنواتنا على الساڤانا اإلفريقية؟ وإن يكن كذلك، فإىل أي مدى ميكننا التغلب عليه؟
  

  الطبيعة احليوانية بداخلنا
  

التطور أننا لو سلَّمنا بأننا ثدييات متطورة فقط، فلن يكون هناك شيء مينعنـا     من االعتقادات الشائعة بصدد    
الرؤيـة الطبيعانيـة    "هذه هـي    . ستخرج األخالق من النافذة، وسيسود قانون الغابة      . من السلوك كالبهائم  

 Coleمثلما تقول األغنية القدميـة لــ   .  أا سوف تعم مدارسناNancy Pearceyاليت ختشى " لألخالق
Porter:  

  

     إم يقولون أن الدببة هلا شؤون عاطفية
     وحىت اِجلمال

  !فلنِسئ السلوك_البشر والثدييات_   حنن
  

ملمحـاً  _م١٩٩٩يف عام  Tom Delayنسخة أكثر حداثة من هذا االعتقاد أسسها عضو الكوجنرس السابق 
رمبا كـان هلـا جـذور     Coloradoيف كولورادو  Columbine High Schoolأن مذحبة مدرسة ثانوية 

ـ   الواليات املتحدة األمركية  ) اهليئة التشريعية  (بصوت عاٍل يف قاعة كوجنرس     Delayدارونية، قرأ    ة د من جري
قد كانت بسبب أنظمتنـا املدرسـية الـيت    " املذحبة"ال ميكن أن تكون    ": أن_بشكل كمي _تكساسية تقترح 

يف كتاا احلائز   ." لة قد طُورت من حساء بدائي ما من الطني        سوى قرود عليا مبج   تدرس األطفال أننا ال شيء      
أكثر صـراحةً بكـثري، تـدعي     Ann Coulter، الناقدة احملافظة )كنيسة الليربالية: امللحد(أفضل املبيعات 
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لوِلـب  . افعل أياً ما شعرت برغبة يف فعلـه       . يِحلّهم أخالقياً  ":التطور_)أو الليرباليني  (بالنسبة للتحرريني _أن
سكرتريتك، اقتل جدتك، أجهض طفلك املعاق، فدارون يقول أن هـذا  ) املترجم_عاِشر بعامية أمركية سوقية  (

  !"سيفيد البشرية
  

  .كان سيكون مروعاً_الذي مل يقل شيئاً من هذا النوع قط_   دارون
  

فنا املزعـوم أـم   احلديث حىت أننا معدون جينياً للـسلوك كأسـال      لكن هل يدعي علم األحياء التطوري     
اجلـني  (بعنوان  Richard Dawkinsيميون؟ بالنسبة للكثريين، أتى هذا االنطباع من كتاب عامل التطور 

فهو يبدو أنه يتضمن أن التطور جيعلنا نتـصرف         . احلائز شعبية على حنو هائل، أو باألحرى من عنوانه        ) األناين
كمـا  . يف عامل كذلك؟ لكن الكتاب ال يقول شيئاً من هذا النوع          من يريد احلياة    . بأنانية، مهتمني فقط بأنفسنا   

تعمل اجلينات كمـا   . هو جماز للكيفية اليت يعمل ا االنتخاب الطبيعي       ) األناين(عرض دوكرت جبالء، فإن اجلني      
جـود  تعمل اليت تنِتج تكيفات أفضل كما لو أا تزيح اجلينات األخرى يف معركـة الو              : لو أا جزيئات أنانية   

نِتج اجلينات األنانية سلوكيات أنانية      _بالتأكيد_و. املستقبليلكن هناك أيضاً كمـاً ضـخماً مـن         . ميكن أن ت
لعـل  . األدب العلمي عن كيف ميكن أن يؤيد التطور اجليناِت اليت تؤدي إىل التعاون، واإليثار، وحىت األخالق   

بتنوعها من احليوانات، اليت يعيش الكـثري       _ة حال، فالغابة  وعلى أي . بالنهايةأسالفنا مل يكونوا يميني بالكامل      
  .ليست باالحنطاط الذي يتضمنه القول املأثور_منها يف جمتمعات متعاونة ومعقدة متاماً

  
   إذن لو كان تطورنا كقرود عليا اجتماعية قد ترك بصمته على عقولنا، فأي أنواع سلوك البشر قد تكـون                   

فهل حنـن   . نفسه أن اجلني األناين ميكن أن يسمى على حنٍو متساٍو متاماً اجلني التعاوين            ؟ لقد قال دوكرت     )معدة(
  معدون لنكون أنانيني، أم تعاونيني، أم كليهما؟

  
يف السنوات األخرية نشأ فرع علمي جامعي جديد حياول إجابة هذا السؤال، مفسراً السلوك البـشري يف                    

 علـم األحيـاء االجتمـاعي     E. O. Wilson التطوري إىل كتـاب  تعود أصول علم النفس. ضوء التطور
Sociobiology        أن السلوك  _يف فصله األخري  _ي يقترح   ، وهو فرضية تطورية هامة عن السلوك احليواين والذ

يسعى معظم علم النفس التطوري إىل تفـسري سـلوكيات    . البشري ميكن أن يكون له تفسريات تطورية أيضاً       
عند حـوايل  ) احلضارة(إن اعتربنا بداية   . ائج تكيفية لالنتخاب الطبيعي العامل على أسالفنا      البشر احلديثني كنت  
م، عندما كان هناك جمتمعات معقدة سواء مدنية أو زراعية، فمن مث فقد مرت سـتة آالف       .أربعة آالف عام ق   
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خط حتدر البـشر عـن      هذا ميثل واحداً على األلف فقط من الوقت اإلمجايل منذ انفصل            . سنة فقط حىت اآلن   
 جيالً من اتمع املتحضر فوق ثالمثئـة  ٢٥٠وكاحللوى السكرية على الكعكة، يقبع حوايل  . الذي للشمبانزي 

وكان لالنتخـاب دهـور     . ألف جيل كنا أثناءهم عائشني عيشة الصيد واجلمع يف جمموعات اجتماعية صغرية           
التطوريني البيئة النفسية واالجتماعية اليت تكيفنا معهـا        يدعو علماء النفس    . كثرية ليكيفنا مع منط حياٍة كهذا     

 بالتأكيد، بالتايل يقـول علمـاء       )٥٥(.EEA) ب ت ت  (أثناء هذه احلقبة الطويلة ببيئة التكيف التطوري، أو         
مل النفس التطوريني أنه ينبغي أننا حنتفظ بالكثري من السلوكيات اليت تطورت يف بيئة التكيف التطوري، حىت لو                  

، لقد كان هناك وقت ضئيل نسبياً للتغري التطوري منذ نشأة           بالنهاية ف . تكيفية، أو حىت سيئة التكيف اليوم      تعد
  .احلضارة احلديثة

  
املعترف ا علـى    ) السمات البشرية العلمية  (   يف احلقيقة، يبدو أن كل اتمعات البشرية تتشارك عدداً من           

تات من مثل هذه الصفات يف كتابه الذي حيمل نفس ذلك  قائمة بدسDonald Brownيضع . نطاق واسع
، )اليت فيها الكلمات هي رموز جمردة لألفعال واألشـياء واألفكـار         (االسم، مبا يف هذا استعمال اللغة الرمزية        

وتقسيم العمل بني اجلنسني، والسيادة الذكورية، واالعتقاد الديين والفوق طبيعي، والنياحـة علـى املـوتى،                
قارب على غري األقارب، والفن الديكوري واملوضة، والرقص واملوسيقى، واإلشـاعات، وتـزيني             وتفضيل األ 

ألن معظم هذه السلوكيات متيز البشر عن احليوانات األخرى، فإا ميكن أن تـرى              . اجلسد، وحب احللويات  
  .كجوانب للطبيعة البشرية

  
إن . ة االنتشار تعكس تكيفات ذوات أساس جيين         لكننا ال ينبغي أن نفترض دوماً أن كل السلوكيات واسع         

إحدى املشاكل أنه سهل للغاية كلياً اختراع علة تطورية لسبب انبغاء أن الكثري من سلوكيات البشر احلديثني                 
فرمبا يكون الفن واألدب مكافئاً لذيل الطاووس، مـع فنـانني            ٨.قد كانت تكيفية يف البيئة التكيفية التطورية      

االغتصاب؟ إنه سبيل للرجال الـذين ال يـستطيعون         . ينات أكثر ألن إنتاجهم راق للنساء     وكتاب يتركون ج  
 ألجل ميلـهم إىل قهـر       إجياد رفيقات ألبوة نسٍل، من مث رجال كهؤالء قد انتِخبوا يف البيئة التكيفية التطورية             

 تكيفي من املواقف اِهـدة  االكتئاب؟ ال مشكلة، ميكن أن يكون انسحاباً على حنوٍ . ومزاوجة النساء باإلكراه  
أو ميكن أن ميثل شكالُ شـعائرياً لإلحبـاط   . عصبياً، استجماعاً لذرائعك العقلية لكي ميكنك الكفاح يف احلياة      

الـشذوذ  . االجتماعي، ميكنك من االنسحاب من التنافس واسترجاع قواك، والعودة إىل الصراع يف يوم آخر             
فجينـات  (وك نقيضاً للغاية مع ما كان سيشجعه االنتخـاب الطبيعـي      اجلنسي؟ بالرغم من أن هنا يبدو السل      

                                                
 املترجم_ساخراً من افتراضات مبالغ فيها كهذههنا ميضي املؤلف  ٨
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، ميكن أن تحـل     )كانت ستختفي سريعاً من اموعات السكانية     _واليت ال تمرر إىل جيل تالٍ     _السلوك الشاذ 
م علـى   جنسياً يف املنازل وساعدوا أمها     املشكلة بافتراض أنه يف البيئة التكيفية التطورية قعد الذكور الشواذ         

يف هذا الظرف، ميكن أن تمرر جينات الشذوذ عن طريق الشواذ جنسياً املنـتجني إلخـوة               . إجناب نسٍل آخر  
هـي يل،   _باملناسبة_ال واحدة من هذه التعليالت    . تلك اجلينات وأخوات أكثر، أي األفراد الذين يتشاركون       

  .فكلهم يف احلقيقة قد ظهروا يف األدب العلمي املنشور
  

من علماء النفس، واألحياء، والفالسفة لدرونة كل جانب من جوانب السلوك           ) ومقلق(ك نزوع متزايد       هنا
لكن إعادات البناء التخيلية للكيفية اليت ميكن أن        .  علمية البشري، حمولني دراسته إىل لعبة غرفة استقبال مرتلية       

 كـ Stephen Jay Gouldوها فيهج. )قصص(تكون األشياء قد نشأت ا ليس علماً، بل هي أحدوثات 
 الرمزي الذي أعطى تفسريات مبهجة لكنها خيالية للكـثري مـن           Kipling، بعد كتاب    "جمرد قصص للغاية  "

  .، وما إىل ذلك)كيف حصل النمر على نقطه(صفات احليوانات 
  

. لهبعضها أكيد فبالت.    إال أننا ال ميكننا أن نصرف النظر عن كل السلوكيات على أا ليس هلا أساس تطوري               
متشاركَة جداً بني احليوانـات وأمهيتـها يف        مبا يف هذا السلوكيات اليت بشكل مؤكد تقريباً هي تكيفات ألا            

رغم أننا ال زلنا ال نعرف بعد سبب        (السلوكيات اليت تقفز إىل الذهن هي األكل، والنوم         . البقاء والتكاثر جلية  
، والدافع اجلنسي، والعنايـة األبويـة، وتفـضيل    )نتشرة يف احليواناتاحتياجنا للنوم، فترة استراحة الدماغ م     

  .األقارب على غري األقارب
  

   فئة أخرى من السلوكيات تتضمن تلك اليت مرجح أا قد نشأت باالنتخاب، لكن أمهيتها التكيفية ليـست         
ثل مع الكثري من احليوانات، فذكور      بالتما. واضحة متاماً كالعناية األبوية مثالً والسلوك اجلنسي األكثر وضوحاً        

اجتماعيـاً   هذا رغم نظام الزواج األحادي اإلجباري     (البشر إىل حد كبري غري مميزين بينما إناثهم  انتقائيات           
أعلى من التـستوستريون،  الذكور أكرب وأقوى من اإلناث ولديهم مستويات     . ٩)السائد يف كثري من اتمعات    

يف اتمعات اليت قيس فيها النجاح التكاثري، فإن تباينه بني الذكور أعلـى             . دوانوهو هرمون يترافق مع الع    
مسلِّمني بأـا ليـست أكثـر     _تظهر عمليات املسح لإلعالنات الشخصية يف الصحف      . بثبات مما بني اإلناث   

مـل  أنه بينما يبحث الرجال عن النساء األصـغر ذوات األجـساد املالئمـة حل           _أشكال البحث العلمي دقةً   

                                                
جباري كما نرى اليـوم يف جمتمعـات املـسلمني واليهـود           مسيحية األغلبية رغم علمانيتها، أو املعتاد غري اإل       هذا يف الدول     ٩

  املترجم_  فقد صار اليوم الزواج األحادي هو شكل الزواج السائد واملقبول اجتماعياًواهلندوس
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األطفال، فإن النساء يفضلن إىل حد ما الرجال األكرب الذين هلم ثروة ووضع اجتماعي واستعداد لإلنفـاق يف                 
فبينمـا ال   . كل هذه السمات يكون هلا منطق يف ضوء ما نعرفه عن االنتخاب اجلنسي يف احليوانات              . عالقام

 قـد   لمح بقوة إىل أن مسات أجسادنا وسـلوكياتنا       جيعلنا هذا مساوين متاماً للفقمات الفيلية، فإن التشاات ت        
  .ِصيغت باالنتخاب الطبيعي

  
فقد يكون الرجال أكرب لـيس      .    إال أننا جمدداً جيب أن نكون حذرين عند االستنباط من احليوانات األخرى           

 لعـل   يف بيئة التكيـف التطـوري،     : ألم يتنافسون على اإلناث، بل بسبب احلصيلة التطورية لتقسيم العمل         
مع مالحظة أن هذا    . (اعتنني باألطفال وحبثن عن الطعام    _حامالٍت األطفال _الرجال قد اصطادوا بينما النساء    

وإنه يـستلزم بعـض االلتفافـات    ). ال يزال تفسرياً تطورياً، لكن يتضمن االنتخاب الطبيعي بدالً من اجلنسي   
تـزين  _كمثـال _ففي اتمعات املعاصرة  . بالتطورالعقلية حملاولة تفسري كل مظهر من احلياة اجلنسية البشرية          

النساء أنفسهن باجتهاد أكثر بكثري من الذكور، واضعاٍت امليكاب، مرتدياٍت الثياب املتنوعة واملبهرجة، ومـا               
اليت فيها الذكور هم مـن قـد        هذا خمتلف للغاية عن أكثر احليوانات املنتخبة جنسياً كطيور اجلنة،           . إىل ذلك 

وهناك دوماً إغراء أن ننظر إىل السلوك يف بيئاتنا احلاليـة،  . ضات جمتهدة وألوان للجسد وزينات    طوروا استعرا 
فأن يكون أحد شاذاً جنسياً يف سـان        . يف جمتمعنا، وننسى أن السلوكيات متغرية التقييم خالل الزمان واملكان         

ن الـصفات هـو املطلـق أو        قليل م .  سنة ماضية  ٢٥٠٠فرانسسكو ليس نفس األمر كما كان يف أثينا منذ          
ومع ذلك، ميكننا أن نكون واثقني متاماً أن بعض جوانب السلوك اجلنـسي، واحلـب               . الثابت، كاللغة والنوم  

العاملي للدهون واحللويات، ونزوعنا إىل النهم باحملتويات الدهنية هي مسات كانت تكيفية يف أسالفنا، لكن ليس             
على حنٍو مقنـع   Noam Chomsky and Steven Pinker كـ وقد جادل علماء اللغة. بالضرورة اليوم

جيين، ذي جوانب لبناء اجلملة والقواعد مشفرة بكيفية ما         بأن استعمال اللغة الرمزية هو على األرجح تكيف         
  .يف أدمغتنا

  
ء شـي     ختاماً، هناك فئة كبرية من السلوكيات اليت ترى أحياناً كتكيفات، لكننا ال نعرف عن تطورهـا أي              

 الكثري من أكثر السمات البشرية العاملية إثارةً لالهتمام، مبا يف هذا القواعـد األخالقيـة،                هذا يتضمن . فعلياً
. ليس هنا ايةٌ للنظريات والكتب بشأن الكيفية اليت قد تكون هذه السمات قد نشأت ا           . والدين، واملوسيقى 

صدد كيفية إمكانية أن يكون حسنا األخالقي والكـثري  لقد بىن بعض املفكرين املعاصرين سيناريوهات جمتهدة ب 
من املعتقدات األخالقية نتاجات لالنتخاب الطبيعي العامل على العقلية املوروثة لرئيسيوي اجتماعي، متاماً كما              

لكن يف النهاية فإن هذه األفكار تنحدر مكانتها إىل ختمينات غـري            . مكَّنت اللغة من بناء جمتمع وثقافة معقدين      
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أو حىت إذا مـا     (إنه مستحيل تقريباً إعادة بناء كيفية تطور السمات         . تبرة وعلى األرجح غري قابلة لالختبار     خم
جمرد نتائج جانبية لدماغ معقـد      _كعمل النار _أم  وما إذا كانت تكيفات مباشرة      ) تكون مسات جينية متطورة   

مق يف التخمينات اليت ال يـصاحبها أدلـة   إننا جيب أن نكون متشككني بع  . طور مرونة سلوكية للعناية جبسده    
إن وجهة نظري اخلاصة هو أن االستنتاجات بصدد تطور السلوك البشري ينبغي أن تكون قائمة علـى                 . قوية

وإن تقرأ دوريات علم سلوك احليـوان  . حبث بنفس الدقة على األقل املستعملة يف دراسة احليوانات غري البشر       
ر صعباً إىل حٍد ما، لذا تغرق الكثري من التأكيدات بـصدد علـم الـنفس                ستجد أن هذا املتطلب جيعل األم     

  .التطوري بال أثر
  

نعم، إن نواحي معينـة مـن       .    من مث، ليس هناك من سبٍب ألن نرى أنفسنا كعرائس راقصة بأسالك التطور            
لكن اجلينات ليـست  . الساڤاناسلوكنا قد تكون مشفرة جينياً، مغروسة باالنتخاب الطبيعي يف أسالفنا ساكين     

ال يعين  " اجليين"أن  _إال أا ال تبدو قد ختللت وعي العامة       _فأحد الدروس اليت يعلمها كل علماء الوراثة      . قدراً
فكمثـال، مـرض سـكر     . فكل ضروب العوامل البيئية ميكن أن تؤثر على تعبري اجلينات         ". غري قابل للتغيري  "

. تدخلٌ بيئي : ميكن التخلص منها جبرعات قليلة من اإلنسولني      األطفال هو مرض وراثي، لكن أعراضه الضارة        
على حنٍو مماثل، ميكننا أن نقلص شهياتنا النهمة        . ليس عائقاً بفضل النظارة   _املتوارث يف العائلة  _بصري الرديء 

للشيكوالتات واللحوم ببعض قوة اإلرادة وعون لقاآت مراقيب الوزن، وقد قامت مؤسسة الزواج بـالكثري يف            
  .ط سلوك الرجال غري التمييزيضب
  

لكن انظر من ناحية أخرى وستجد أيضاً أفعـاالً ال          .    ال يزال العامل يعج باألنانية، واحندار األخالق، والظلم       
رمبا يكون هناك عناصر من كال السلوكني قد أتيا من مرياثنـا التطـوري، إال أن        . تحصى من العطف واإليثار   

 اخلريية، والتربع لعالج األمراض  التصدق للمؤسسات .  مسألة اختيار، ال جينات    هذه األفعال إىل حد كبري هي     
املبيدة يف الدول الفقرية، ومواجهة النريان يف خطر شخصي هائل، وال واحد من هذه األفعال ميكن أن يكـون            

ـ   _وكلما مرت السنون  . قد غُِرس فينا على حنٍو مباشر بالتطور       يف " الِعرقـي التطهري  "رغم األحداث املريعة ك
يف عصور  . متزايداً باحلق ينتشر عرب العامل    فإننا نرى حساً    _١٠رواندا ودول البلقان اليت ال تزال حاضرة بأذهاننا       

، كانت بعض أكثر العقول حنكةً اليت قد وِجدت على اإلطالق جتد متعة قصوى وقت األصـيل                القدماء الروم
. جل حيوام ضد بعضهم اآلخر، أو ضد احليوانـات الوحـشية  يف اجللوس ومشاهدة البشر يتقاتلون حرفياً أل 

على حنٍو مماثل، كانت القرابني البشرية قدمياً جانباً      . ليس هناك ثقافة اليوم على الكوكب ال ترى أن هذه مهجية          

                                                
  ..ضد املواطنني الفلسطينني العزل كذلك كان بوسع الكاتب أن يشري إىل أعمال إسرائيل ١٠
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يف الكثري من البلـدان، تؤخـذ مـساواة         . على حنٍو مبهج اختفى   _أيضاً_ ذلك ١١.مهماً للكثري من اتمعات   
إننـا  . األفقـر _بدالً من استغالل_واعية بواجباا يف عوناألمم األغىن تصري . ل والنساء اليوم كمسلَّمة   الرجا

ال شيء من هذا له أي عالقة بالتطور، ألن التغري حيدث بأسـرع             . نقلق أكثر بصدد كيفية معاملتنا للحيوانات     
ا كان مرياثنا اجليين الذي منلك، فهو لـيس قيـداً           من مث، فإنه من اجللي أنه أياً م       . بكثري عن أن تسببه جيناتنا    

إن التطور خيربنا من أين جئنا، ال إىل أين ميكننا          . ألسالفنا" البهيمية"كسترة اانني ليحبسنا إىل األبد يف السبل        
املُِضي.    

واء عـرب الفكـر   فس.    ورغم أن التطور يعمل بطريقة مادية غري غائية، فهذا ال يعين أن حيواتنا ليس هلا غاية          
.  يف عملنا، وأسـرنا، وهواياتنـا      جيد الكثري منا املعىن   .  ميكننا صنع غايتنا ومغزانا وأخالقنا      الديين أو العلماين،  

  .هناك عزاء وغذاء للعقل يف املوسيقى والفن واألدب والفلسفة
  

إن ألـربت   . نا على تفسريها  الكون وقدرت    لقد وجد الكثري من العلماء إشباعاً روحياً عميقاً يف تأمل غرائب            
رغم ذلك قـد رأى دراسـة الطبيعـة    _الذي كثرياً ما وِصف على حنٍو خاطئ كمتدين تديناً تقليدياً _أينشتاين

  :كتجربة روحية
  

. إنه العاطفة األساسية املسؤولة عن نشأة الفن والعلـم احلقيقـيني  . إن أمجل ما ميكننا أن خنتربه هو الغامض    "
.  ميكنه التساؤل من بعد، وال يشعر بالدهشة من بعد، هو جبودة إنسان ميت، مشعة مـستنفدة     فمن ال يعرفه وال   
إن معرفة وجود شيء ال ميكننـا أن        . اليت أنشأت الدين  _حىت لو كانت خملوطة مع اخلوف     _إا جتربة الغموض  

ول إليه فحسب بالنـسبة إىل  ننفذ إليه، من مظاهر الفكر األعمق واجلمالية األكثر تألقاً، اليت هي ما ميكن الوص      
ذا املعىن، وـذا  . إا هذه املعرفة وهذا الشعور ما يؤلف االجتاه الديين السليم. عقولنا يف أكثر صورها بدائيةً    

يكفيين لغز أبدية أشكال احلياة، واملعرفة الطفيفـة لبنيـة احلقيقـة            .........املعىن فقط، أنا رجل متدين بعمق     
من الفطنة اليت تعلن عـن نفـسها يف         _ولو جزء صغري للغاية   _عي املخلص إلدراك جزء   املدهشة، سوياً مع الس   

  ."الطبيعة
  

                                                
 حضارات كاملايا واإلزتك يف أمركا الالتينية وجدت يف معابدها وأهرامها ومقابرها  فكما يعلم املطالعون لعلم اآلثار أن١١

قرابني بشرية كثرية، وكان املصريون القدماء يف بعض عصورهم األوىل يدفنون مع ملوكهم خداماً بعد قتلهم، وكذلك حضارة 
 .املترجم_انيني القدماء كانت تفعل، وغريهاالياب
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   إن استمداد روحانيتك من العلم يعين أيضاً قبول حٍس حاضر بالتواضع أمام الكون ورجحانية أننا لن نعرف             
  :األنصار الشجعان واحداً من هؤالء Richard Feynmanلقد كان عامل الفيزياء . أبداً كل اإلجابات

  
ال أشعر باخلوف من عدم معرفة أشياء، ومن الضياع يف كـون غـامض دون               . ال أحتاج أن أعرف إجابة       "

  ."إنه ال خييفين. عنه يف احلقيقة، على األرجح غاية، وهذا أقصى ما ميكنين التعبري
  
ميكن أن ) أصل األنواع (أن كتاب   إال أنه من املبالغ فيه أن نتوقع أن يشعر كل امرئ كذلك، أو أن نفترض                   

قليلٌ من الناس فقط باملقارنة ميكنهم أن جيدوا عزاًء ومساندةً يف غرائـب الطبيعـة،             . حيل حمل الكتاب املقدس   
 Ianيرثـي الروائـي الربيطـاين    . وأقل منهم من حازوا امتياز اإلضافة إىل تلك الغرائب من خالل أحباثهم

McEwanل الدين التقليدي إخفاق العلم يف أن حيل حم:  
  

ثقافتنا العلمانية والعلمية مل حتل حمل أو حىت تتحدى هذه األنظمة االعتقادية فوق الطبيعية املتعاِرضـة مـع                  "
حيتاجون إىل قصة سامية ذات قوة      _ال يزال املنهج العلمي والشكوكية أو العقالنية على العموم        . بعضها البعض 

إن االنتخـاب   . س مع القصص القدمية اليت تعطي معىن حليوات النـاس         علمية وبساطة وجاذبية واسعة للتناف    
الطبيعي مفسر قوي وممتاز ومقتِصد للحياة على األرض يف كل تنوعها، ورمبا حيتوي بذور قصة تكويٍن منافـسة   

ظـل  ت.....اخلاص اMilton سيكون هلا قوة إضافية لكوا حقيقية، لكنها تنتظر مركبها امللهم، وشاعرها، و
  ."العقالنية واألسطورة رفيقي سرير واحد عِصيين

  
لكن ميكنين على األقل أن أحاول أن أبدد التصورات        .  اخلاص بنظرية التطور   Milton   ال أدعي بالتأكيد أين     

اخلاطئة اليت ترعب الناس وتنفِّرهم من نظرية التطور ومن املَنشأ املدهش لتنوع احلياة املذهل من جمرد جـزيء                  
أكرب هذه التصورات اخلاطئة أن قبول التطور سيمزق بطريقة ما جمتمعنا، ويـدمر أخالقنـا،               . تضاِعف وحيد م

  .ويسيرنا للتصرف كبهائم، ويفرخ جيالً جديداً من أمثال هتلر وستالني
  

ـ              _   ذلك لن حيدث على اإلطالق     ٍو كما نعلم من البلدان األوربية اليت يتقبل مواطنوهـا التطـور علـى حن
إـا هـي يف ذاـا    . نظرية التطور ليست أخالقية وال غري أخالقية. بل سننجح يف أن نظل متحضرين   _كامل

ميكننا عملهما ا يعودان لبـساطتها      لقد حاولت أن أبرهن أن الشيئني اللذين        . فحسب، وحنن جنعلها ما نشاء    
رمبا تكون الكائنات البـشرية     .  تحرر عقولَنا  وعوضاً من حتديد أفعالنا، فإن دراسة التطور ميكنها أن        . وروعتها
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ألن االنتخـاب   . جمرد فرع صغري على شجرة التطور املتفرعة الضخمة، لكننا حيوان ذو خـصوصية للغايـة              
لقد تعلمنا كيف حنسن حيواتنا على حنٍو ال ميكن         . الطبيعي قد صاغ عقولَنا، فقد كشف لنا عواملَ جديدة كاملة         

ميكننـا  . ات أسالفنا، الذين كانوا مبتلني باألمراض، والشقاء، والبحث املستمر عن الطعـام          قياسه مقارنةً حبيو  
إننـا نعمـل   . الطريان فوق أطول اجلبال، والغوص عميقاً حتت البحر، وحىت الـسفر إىل كواكـب أخـرى           

ر قد أجنز أي شيء     ال نوع آخ  . بعواطفنا اجلمالية واحتياجاتنا العاطفية   السيمفونيات واألشعار والكتب لإليفاء     
  .مشابه ولو بشكل بعيد

  
إننا الكائن الوحيد الذي قد أورثه االنتخاب الطبيعي دماغـاً معقـداً كفايـة           .    لكن هناك شيٌء أكثر روعةً    

وينبغي أن نكون فخورين بأننا النوع الوحيد الذي قد اكتشف من أين أتينا            . حتكم الكون إلدراك القوانني اليت    
  .إىل الوجود
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ـ       -١ ، رغم أا قد تقدمت كـثرياً       )الدارونية احلديثة (أو  ) دارونية( ال تزال النظرية احلديثة للتطور تدعى بال
هذا من الـنمط  ). عن احلمض النووي أو الطفرات_كمثال_فهو مل يعرف شيئاً(للغاية عما افترضه دارون أوالً  

أو الفيزيـاء   " نيوتنيـة "بالـ  فنحن ال ندعو الفيزيائيات التقليدية      .  يف العلم  من التسمية الشخصية غري معتاد    
، لدرجة أن )أصل األنواع(إال أن تشارلز دارون كان صائباً للغاية ومنِجزاً يف كتاب           ". أينشتاينية"النسبية بالـ   

خالل ) الدارونية(ناً لفظة   سأستعمل أحيا . علم األحياء التطوري قد صار بالنسبة لكثري من الناس مرادفاً المسه          
  ).النظرية التطورية احلديثة(الكتاب، لكن فليتذكر القارئ أن ما أعنيه هو 

  

مل أستحب تسمية النظرية باسم أشهر واضعيها ومؤسـسيها دارون، ألن كـثريين قبلـه    : مالحظة من املترجم  
          عا، ومعاصره ألفرد والس اكتشفها به بقليل الحظوها دون أن يتعرفوا على آلياجداً على حنٍو مستقل، وإن      يد

نظريـة  ( إىل   Darwinismكان مل حيشد هلا كل ذلك البحث والشواهد كدارون، لذا آثرت ترمجة الدارونية              
  ).التطور

  
 على خالف علب الكربيت، فإن لغات البشر توجد يف تسلسل متداخل، مع تشابه بعضها مـع بعـضها                   -٢

ميكنـك يف احلقيقـة أن تـبين    ). مثالً الصينية(كثر بكثري من اللغات األخرى    أ) كاإلجنليزية واجلرمانية (اآلخر  
سبب كون اللغات ميكن أن تصنف هكذا هـو     . شجرة تطورية للغات بناًء على التشابه يف الكلمات والقواعد        

منـاطق  أا اجتازت شكلها اخلاص من التطور، متغريةً تدرجياً خالل الزمن ومستنِوعةً كلما حترك النـاس إىل                 
لقـد كـان    . كاألنواع، فإن اللغات هلا استنواع وسلفية مشتركة      . جديدة وفقدوا التواصل مع بعضهم اآلخر     

  .هذا التشابه اجلزئيدارون هو أول من الحظ 
  

 لقد انقرضت فيلة املاموثات ذوات الصوف منذ حوايل عشرة آالف سنة، على األرجح اصطيدت حـىت                 -٣
لى أية حال لقد كانت إحدى النماذج حمفوظة على حنو جيد للغايـة بالتجمـد               ع. االنقراض من ِقبل أسالفنا   

  .م يف نيويورك١٩٥١لدرجة أا استعِملت كطعام لعشاء نادي مستكشفني عام 
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بعض الثدييات كمفلطح الفـم     ( إنه مرجح أن الثدييات السلفية قد احتفظت خبصاها الناضجة يف البطن             -٤
، مما جيعلنا نتساءل ملاذا أيد التطور حترك اخلصيتني إىل موضع سهل االجنـراح         )فعلالبالتيبوس والفيل ال تزال ت    

إننا ال نزال ال نعرف اإلجابة بعد، لكن مفتاحاً هو أن اإلنزميات املتضمنة يف صـنع احليوانـات   . خارج اجلسد 
ألطبـاِء اآلبـاَء    هذا سـبب نـصح ا     (املنوية ببساطة ال تعمل بشكل جيد عند درجة حرارة اجلسد الداخلية            

إنه مرجح أن عند نشوء حرارة الدم يف الثدييات، أُجِبرت          ). املستقبليني بتجنب احلمامات الساخنة قبل اجلنس     
إال أنه قد تكون اخلصى اخلارجية قد تطورت ألسـباب          . اخلصى يف بعض اموعات على الرتول لتظل باردة       
حليوانات املنوية قدرا على العمل يف درجـات احلـرارة   أخرى، وفقدت ببساطة اإلنزميات املتضمنة يف صنع ا       

  .األعلى
  

 كثرياً ما يدعي معارضو التطور أن نظرية التطور جيب أن تفسر كذلك كيفية نشوء احلياة، وأن الدارونية                  -٥
فالنظرية التطورية تتعامل فقط مع ما حيـدث بعـد       . إن هذا االعتراض مضلل   . ختفق ألننا ال منلك اإلجابة بعد     

أما نشوء احلياة ذاا فال يحال      ). واليت سأُعرفها ككائنات أو جزيئات ناسخة لنفسها      (جميء احلياة إىل الوجود     
، وهو جمال علمي يشمل الكيمياء وعلـم  abiogenesisإىل علم األحياء التطوري، بل إىل علم النشوء الذايتّ      

يزال يف مهده، ومل يعِط حىت اآلن سـوى إجابـات          وألن هذا اال ال     . طبقات األرض وعلم األحياء اجلزيئي    
إللقاء نظرة عامة على النظريات     . قليلة، فقد أمهلت يف هذا الكتاب أي حبث عن كيفية بدء احلياة على األرض             

 The )البحث العلمي بصدد نشأة احلياة: (Robert Hazenالعديدة املتنافسة، انظر ما هو مبثابة سفر تكوين 

Scientific Quest for Life’s Origin.  
  
ومل تظهر الكائنـات  .  مع مالحظة أنه للنصف األول من تاريخ احلياة كانت األنواع الوحيدة هي البكتريا   - ٦

لرؤية تسلسل زمين تطـوري يف مقيـاس صـحيح،      . من تاريخ احلياة  % ١٥عديدة اخلاليا املعقدة حىت آخر      
ـ        ة حاليــاً، زر موقــع  مظهــراً كيفيــة نــشوء الكــثري مــن أشــكال احليــاة املألوفـ

http://andabien.com/html/evolutiontimeline.htm and keep scrolling.  
  

ـ       -٧ لإلشارة إىل اموعـات الـيت خِلقَـت خلقـاً          " األنواع" كثرياً ما يستعمل اخللقيون املفهوم الكتايب ل
يدعي أحد املواقع   . ل، لكن ضمنها بعض التطور مفسوح له اا       )٢٥-١٢: ١انظر سفر التكوين    (خصوصياً  

لذا، . كمثال، قد يكون هناك أنواع كثرية من احلمام، لكنها تظل كلها محاماً           ": "األنواع"اخللقية، شارحاً لفظة    
سوح لـه اـال ضـمن       ف هكذا، فإن التطور الضئيل م     ".من احليوان، طائراً، يف احلقيقة    " نوعاً"يكون احلمام   

بعبـارة أخـرى،    . نواع غري ممكن احلدوث ومل حيدث حسب اعتقادهم       بني األ  ، لكن التطور الكبري   "األنواع"
 املعضلة هي أن اخللقـيني  .أعضاء النوع هلم سلف مشترك، وأعضاء األنواع املختلفة ليس هلا حسب اعتقادهم        
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، فهل يقابلون اجلنس البيولوجي؟ أم األسرة؟ هل كل األعضاء الطـائرين            )األنواع(ال يقدمون معياراً لتعريف     
إال أن كـل    . ن نوع واحد، أم أنواع خمتلفة؟، لذا فال ميكننا احلكم على ما يرونه كحدوٍد للتغري التطـوري                م

وحده، ولذا ينبغي أن يكون ) نوع( هو Homo Sapiensاإلنسان احلكيم : اخللقيني يتفقون على شيء واحد
 ِلقا يدل ع    . قد خإال أنه ليس هناك شيء يف نظرية التطور وال معطيا  حـدلى أن التغري التطوري ميكـن أن ي :

انظر . بقدر ما ميكننا أن نرى، فإن التطور الكبري هو ببساطة التطور الضئيل ممتداً خالل حقبة طويلة من الزمن                 
 و  http://www.clarifyingchristianity.com/creation.shtml )األنـواع (لرؤية وجهـة النظـر اخللقيـة عـن     

http://www.nwcreation.net/biblicalkinds.htmlــض و ــة دحـــــــــ  لرؤيـــــــــ
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/ /kinds.htm .  

  

وهـذا يتـضمن    _Therapods يعتقد علماء املتحجرات اليـوم أن كـل الديناصـورات الرشـيقة              -٨
Tyrannosaurus rexر عادةً يف إعـا . كانت مغطاة بشكل ما من الريش_ الشهريظهدات بنـاء  هذا ال ي

 .T سيكون من السيء لـسمعة  .Jurassic Parkاملتاحف للمتحجرات، أو يف أفالٍم كاحلديقة اجلوارسية 
rexعلَم أنه كان مغطى بالزغباملرِعب أن ي !  

  

إعـدادها، واملـسماة     Sinornithosaurus ألجل وصف مشوق لكيفية العثور على أول عينة للــ            -٩
"Dave"، انظر http://www.amnh.org/learn/pd/dinos/markmeetsdave.html.    

  
 واجلدل التايل Microraptor gui بتقدمي برنامج تلفزيوين رائع موثق للعثور على الـNOVA  قامت قناة -١٠

علـى اهلـواء، مبوقـع    " الديناصور ربـاعي األجنحـة  "ميكنك مشاهدة . بصدد ما إذا كان استطاع الطريان     
http://www.pbs.org/wgbh/nova/microraptor/program.html..  

  

 يف إجناز مدهش معاصر، قد جنح علماُء يف احلصول على شظايا من بروتني الكـوالجني مـن متحجـرة      -١١
 .Tيظِهر التحليل أن الـ . ، وتعيني تسلسل احلمض األميين هلذه الشظاياT. rex مليون عام للـ ٦٨عمرها 

rex       تؤكد العينة ما ظنه العلماء منذ     . من أي فقاريات حية أخرى    ) نعامالدجاج وال (أوثق صلةً إىل الطيور احلية
على حنو متزايد، يقـر  . لقد انقرضت الديناصورات ما خال خط حتدر واحد أدى إىل نشوء الطيور   : زمن طويل 

يف الواقـع، كـثرياً مـا تـصنف الطيـور           . علماء األحياء بأن الطيور جمرد ديناصورات معدلة إىل حٍد كبري         
  .يناصوراتكد
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هـي شـفعيات    يثبت تسلسل احلمض النووي والربوتيين للحوت أنه من بني الثدييات فاألوثق صلةً به              -١٢
  .األصابع، وهو اكتشاف يتسق متاماً مع الدليل احلفري

  

 مـــائي يـــرتل إىل املـــاء ليفـــر مـــن نـــسر، زر موقـــع  Chevrotain لرؤيـــة -١٣
http://www.youtube.com/watch?v=GQbTljxs.   

  
وأثبتت أن رغم منطي جريهما املختلفني، يـستهلك النعـام واخليـول            _رغم ذلك _ لقد نِشرت الورقة   -١٤

ويثبت تقيـيم جديـد    . M. A. Fedak and H. J. Seeherman :كميات متماثلة من الطاقة لقطع نفس املسافة
 :Nature 282.  ذلك النعام واخليـول لطاقات التحرك تكلفاٍت متطابقة يف ثنائيات ورباعيات األرجل مبا يف

713-716.  
  

/http://revver.com/video:  يعرض هذا الڤيديو كيف تستعمل األجنحـة يف التـزاوج          -١٥ /masai-ostrich-

mating/.  
  

وأحياناً فتحات آذان ضـئيلة     (لديهم أيضاً عضالت أذن الوظيفية      _اليت تفتقد اآلذان اخلارجية   _ احليتان -١٦
  .، كلها موروثة من أسالفهم الربيني)ةالوظيفي

  

فعندما خيضع جني لطفرة تعطلـه، سـرعان مـا    . ال يعاد ابتعاثها أبداً_على حد علمي _ اجلينات الزائفة  -١٧
احتمال أن تبِطل تلك الطفرات نفسها لتعيد إحياء        . تتراكم طفرات أخرى تفِسد معلوماتِ  صنع بروتينه أكثر        

  .اجلني هو صفر تقريباً
  

كأسد البحر وكلـب    _ على حنٍو قابل للتنبؤ، فإن الثدييات البحرية اليت تقضي جزًء من وقتها على الرب              -١٨
 أكثر مما لدى احليتان أو الدالفني، من احملتمل ألـا ال تـزال   (OR)لديها جينات املستقبالت الشمية   _البحر

  .حتتاج استبيان الروائح احملمولة جواً
  

كوسيلة للهجوم على التطورعامةً، فيـدعون أن    " امللفقة" Haeckelخللقيون برسوم    كثرياً ما يستشهد ا    -١٩
لعـل  .  ليـست ـذه البـساطة      Haeckelلكن قصة   ". الدارونية املضلِّلة "التطوريني حيرفون احلقائق لدعم     

Haeckel       جنة خمتلفة  تألفت كليةً من رسم ثالثة أ     " حيلته"ألن  :  ليس مذنباً بانتهاك القانون، بل باإلمهال فقط
ليس هناك ببساطة دليل على أنه حـور عـن          . عندما سوِئل، اعترف بالغلط وأصلحه    . مستعمالً نفس القالب  
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) ٨، الفـصل  ٢٠٠٨ (R. J. Richardsحيكي . قصٍد مظهر األجنة ليجعلهم يبدون أكثر تشااً مما هم عليه
  .القصة كاملةً

  

، )الزغطـة (كالبواسري، والظهور الرديئة، والفواق     .خرى لقد تركت لنا سلفيتنا كوارث جسدية كثرية أ        -٢٠
 هذه احلاالت والكـثري  Neil Shubinيصف .كل هذه احلاالت هي مرياث تطورنا. والزوائد الدودية امللتهبة

  .Your Inner Fish) مسكتك الداخلية(غريها يف كتابه 
  

  :، مبطلعها الشهري)كعزلة ألكسندر سلكري: (William Cowper لقد أهلمت أيضاً قصيدةَ -٢١
  

  أنا ملك كل ما ميتد إليه بصري
  ال أحد جيادل يف حقي

  من املركز كله وحىت البحر
  أنا سيد الطري والوحش

  

 املئة ومخسني مليـون عـام األخـرية، زر موقـع            لالطالع على رسم متحرك لالجنراف القاري خالل       -٢٢
http://mulinet .li.mahidol.ac.th/cd-rom/cd-rom t/Evolution_files/platereconanim.gif ورسوم متحركة أكثر ، 

   ./http://www.scotese.comمشوالً خالل كامل تاريخ األرض مبوقع 
  

 In Memoriam، مقتبسة من قصيدته يف Tennyson هذه العبارة، اليت هي بالتأكيد أشهر عبارات -٢٣
A.H.H.   

  

  الذي يثق بأن الرب كان حمبةً حقاً) اإلنسان(
وأن احلب قانونُ اخللٍق النهائي  

  _محراَء األسنان واحلافرةَ للِشعِب_رغم أن الطبيعة
  .تصرخ ضد اعتقاده

  

٢٤-  الفتراس دبابري يابانية لنحٍل جملوب، وطبخها حىت املوت بدفاع النحل اليابـاين، ميكـن      ڤيديو تصويري
 لقد وجد العلماء مؤخراً وسيلة أخرى يقتل         .http://www.youtube.com/watch?v=DcZCttPGyJرؤيته مبوقع   

فالزنابري تتـنفس   . ففي قربص، يكَون النحل أيضاً كرةً حول الدبابري الداخلة عنوة         . ا النحلُ الدبابري، باخلنق   
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متنع كرة النحل الضيقة الزنابري من حتريك       . بنشر وتقليص بطوا، نافخةً اهلواء إىل أجسادها عرب ممرات صغرية         
  .ا، حارمةً إياها من اهلواءبطو

  

 الكثري من الوسائل األخرى الفاتنة واملريعة اليت قـد  Carl Zimmerيسرد ) الطفيلي امللك( يف كتابه -٢٥
  .طورا الطفيليات للتالعب مبضيفيها

  
ى فالنمل الذي يقضي الكثري من الوقت عل      :  هناك جانب آخر يف هذه القصة بنفس درجة اإلثارة تقريباً          -٢٦

بدالً _فعندما يسقطون من فرع، ميكنهم أن يناوروا يف اهلواء لكي         . األشجار، قد طور قدرة على التزجل اهلوائي      
إنه غري معلـوٍم بعـد كيـف    . ينقضون جمدداً على جذع الشجرة اآلمن_من اهلبوط على أرضية الغابة املعادية   

 ڤيديوهات هلذا السلوك اجلدير باملالحظة على     تستطيع منلة ساقطة أن تتحكم يف اجتاه تزجلها، لكن ميكنك رؤية          
   .http://www.canopyants.com/video.htmlموقع 

  
 يستشهد اخللقيون أحياناً ذا اللسان كمثال لصفة ال ميكن أن تكون قد تطـورت، مبـا أن املراحـل                    -٢٧

هذا الزعم ال أساس    . لتكيفاملتوسطة للتطور عن األلسنة القصرية إىل الطويلة كانت على حنٍو افتراضي سيئة ا            
لالطالع على وصٍف للسان الطويل والكيفية اليت تطور ا باالنتخاب الطبيعي على حنٍو مرجح، انظر موقع              . له

http://www.talkorigins.org/faqs/woodpecker/woodpecker.html.   
  

ستخرج مـن عظـام البـشريني        بينما أكتب هذا الكتاب، ظهر تقرير تواً يثِبت أن احلمض النووي امل            -٢٨
من مث، فإنه مرجح أن بعض البشريني الننـدرثاليني         . النندرثاليني حيتوي على شكل آخر للون الفاتح من اجلني        

  .كان لديهم شعر أشقر
  

لو .  ألم ميكنهم التهجن بنجاحCanis lupus familiarisتعتبر كل السالالت املختلفة من النوع  -٢٩
جرات فقط لكانت اختالفام اهلائلة قد أدت إىل استنتاجنا أن هناك بعض احلواجز اجلينية              كانوا وِجدوا كمتح  

  .املانعة إياهم من التهجن، وبالتايل أم جيب أن يمثِّلوا أنواعاً خمتلفة
  

 لقد تكيفت احلشرات أيضاً مع كيميائيات أنواع النباتات، لدرجة أن كل شكل جديد من البقة ينمـو                  -٣٠
  .ضل على النباتات الوبة اليت يسكنها أكثر من أمجة الصابون العتيقةبشكٍل أف
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من خالل االنتخاب الطبيعي،     ملشاهدة وصف لكيفية ختثر الدم وكيف ميكن أن يكون السوط قد تطور              -٣١
   .M. J. Pallen and N. J. Matzke (2006)، وكذلك "جمرد نظرية "Kenneth Millerانظر كتاب 

  

 //:httpالطيهوج احلكيم متبختراً يف املُستعرض أمام اإلناث، اذهب إىل موقع ملشاهدة  - ٣٢

www.youtube.com/watch?v=qcWxVbT_j8..  
  

 أقدم كائن متكاثر جنسياً معروف حـىت اآلن هـو طحلـب أحـرم، يـسمى علـى حنـو مالئـم                       -٣٣
Bangiomorpha pubescens . مليار سنة ماضية١,٢اجلنسان مرئيان بوضوح يف متحجراته منذ .  

  

. النجـاح التزاوجـي   إنه من اهلام أن نتذكر أننا نتحدث عن االختالف بني الذكور واإلناث يف تفاوت       -٣٤
على النقيض من هذا، فإن متوسط النجاح التزاوجي للذكور واإلناث ينبغي أنه متساٍو، ألن كل نسٍل البد أن                  

هذا املتوسط القليل منهم منجباً هلم  معظم النسل بينمـا البقيـة             يف الذكور،  حيوز     . له أباً واحداً وأماً واحدة    
  .على جانب آخر، فإن كل أنثى هلا نفس العدد تقريباً من النسل...ليس هلم نسل

  

يف .  عندما يضغط عليهم، يفسر اخللقيون ثنائيات األشكال اجلنسية باللجوء إىل األهواء الغامضة للخالق             -٣٥
 علـى سـؤال التطـوري    Phillip Johnson،  جييب مناصر التصميم الـذكي  )كمةدارون يف احملا(كتابه 

Douglas Futuyma :" خلق طائر ال ميكنه التكاثر هل يفتِرض علماء اخللق حقاً أن خالقهم رأى أنه مالئم
 ال أعلم ما قـد ": Johnson جييب "بدون ستة أقدام من الريش ثقيل التحريك مما جيعله فريسة سهلة للنمور؟         

يفترضه علماء اخللق، لكن يبدو يل أن الطاووس والطاووسة مها متاماً نوع املخلوقات اليت سيفضلها خـالق ذو        
  لكن فرضيات قابلـة      ."أهواء، لكن عملية آلية غري مبالية كاالنتخاب الطبيعي ما كانت ستسمح هلا بالتطور            

  . لالختبار إىل األهواء الغامضة خلالٍقلالختبار كاالنتخاب الطبيعي تفوق بالتأكيد جلوًء غري قابل
  

مل تنشأ هـذه الـصفات قـط يف         _إن تكن اإلناث لديها تفضيل للصفات غري املبداة       _ذاا قد تتساءل مل   -٣٦
وآخر هو أن الطفرات املالئمة قد حدثت،  . تفسريات هو أن الطفرات املالئمة مل حتدث ببساطة       أحد ال . الذكور

  .مما عززت قدرته على جذب العشرياتلكنها قلّلت بقاء الذكر أكثر 
دمغة البشرية متصلة عصبياً لتصنيف ما هو يف احلقيقة          قد تعترض بأن هذا التوافق يثبت فقط أن كل األ          -٣٧

لكن هذا االعتراض يفقد قوته عندما نتذكر أن الطيور         . سلسلة متصلة من الطيور عند نفس النقاط االعتباطية       
فعندما حيني وقت التكاثر، يتودد طائر أيب احلناء الذكر فقط إىل طيور أيب احلناء              . نفسها تدرك نفس اموعات   
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جيـدة يف  _ كاحليوانات األخـرى _إن الطيور. اإلناث، ليس إىل طيور الدوري أو الزرزور أو الغربان اإلناث        
  .التعرف على األنواع املختلفة

  

جة، سنظل حنتاج استنواعاً ذا معدل من نـشوء  من كل األنواع املُنت% ٩٩ على سبيل املثال، إن ينقرض   -٣٨
  .نوع جديد واحد فقط لكل مئة مليون سنة إلنتاج مئة مليون نوع حي

  
لالطالع على عرٍض واضح لكيفية إعادة بناء العلم لألحداث القدمية يف علم طبقات األرض واألحيـاء            -٣٩

ـ : عظام وصخور وجنوم( C. Tunneyوالفضاء، انظر كتاب   Bones, Rocks, and) دثت األشـياء علم مىت ح
Stars: The Science of When Things Happened. MacMillan, New York   

  
حتمل معي، إذ رغم أن فهـم  .  جديدات متباينتعدد الصبغيم هنا وصف أكثر تفصيالً لكيفية نشوء نوع        -٤٠

عـدا البكتريـا    _عحيمـل كـل نـو     . العملية ليس صعباً، فإا تتطلب تسلـسل أفكـار قليلـة العـدد            
 ٢٢ كروموسوماً، تؤلف    ٤٦لدينا  _كمثال_فنحن البشر . )صبغي(نسختني من كل كروموسوم     _والڤريوسات

يورث واحد من كـل     .  يف الذكور  XYث، و    يف اإلنا  XX: زوجاً أو مقترناً، إضافةً إىل كروموسومي اجلنس      
احليوانـات  (فراد نوٍع األمـشاج  عندما يصنع أ. زوج كروموسومات من خالل األب، واآلخر من خالل األم   

، تنفصل املقترنات عـن بعـضها الـبعض،         )املنوية والبييضات يف احليوانات، اللقاح والبييضات يف النباتات       
لكن قبـل ذلـك، جيـب أن        . ويذهب فرد واحد من كل زوج إىل احليوان املنوي أو حبة اللقاح أو البييضة             

إن ال تـستطع الكروموسـومات   .  ميكنها االنفصال بنجـاح تصطف املقترنات وتقترن مع بعضها اآلخر لكي   
  .االقتران بنجاح، ال يستطع الفرد إنتاج األمشاج ويكون عقيماً

  
أن نوعـاً مـن     _كمثال_افترض. س االستنواع تعددي الصبغيات التبايين    إن هذا اإلخفاق يف االقتران هو أسا      

افترض عالوة أن له    . ثالثة أزواج من املقترنات   له ست كروموسومات، أي     ) فلنكن خياليني ونسِمه أ   (النبات  
سيكون اهلجـني بـني النـوعني مثانيـة       . ، ذو عشرة كروموسومات، أي مخسة أزواج      )ب(قريب، هو النوع    

تذكر أن مشيجي كال النوعني حيمـالن       (كروموسومات، حاصالً على ثالثة من النوع أ ومخسة من النوع ب            
 قد يكون صاحلاً للحياة ونشطاً، لكنه عندما حياول تكوين حبـوب            هذا اهلجني ). كروموسوماما فقط  نصف

حني حتاول مخس كروموسومات من نوٍع االقترانَ مع ثالثة من نـوع            . لقاح أو بييضات يدخل يف االضطراب     
  .خيفق تكوين املشيج، ويكون اهلجني عقيماً. آخر تصنع فوضى
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سـيكون  . ١٦ إىل   ٨وموسوماته، رافعاً العدد من     لكن افترض أن اهلجني بطريقة ما استطاع مضاعفة كل كر         
فكلٌ من الصبغيات الستة من النوع أ سـتجد  : هذا اهلجني الفائق اجلديد قادراً على اقتران كروموسومي سليم 

وألن االقتران حيدث على حنو سليم، سيكون اهلجـني         . قرينها، وبطريقة مماثلة الصبغيات العشرة من النوع ب       
  يعرف اهلجني الفائق اصـطالحياً بــ   . جاً حبوب لقاح أو بييضات حتمل مثانية صبغياتالفائق خصيباً، منِت

allopolyploid   ف عدةَ أضعافٍ  (و) خمتلف ( مبعىن ، من الكلمتني اليونانيتنييف صبغياته الستة عـشر     ). مضاع
وقـد  .  بني األبوين نوعاً ماوسنتوقع أنه يبدو متوسطاً. حيمل املادة اجلينية الكاملة لكال النوعني األبويني أ و ب       

  .متكِّنه تأليفته اجلديدة من السمات من العيش يف كوة بيئية جديدة
  

كلٌ مـن  . متعدد الصبغيات أ ب ليس فقط خصيباً، بل سينِتج نسالً لو لُقِّح من ِقبل متعدد صبغيات مماثل آخر      
 كروموسـوماً آخـر، متامـاً       ١٦ ب ذا    الوالدين يسهم بثمانية صبغيات للبذرة، واليت ستنمو لتكونَ نبات أ         

 وسـيكون   .تؤلف جمموعة من مثل هذه املتعددات الصبغيات جمموعة سكانية متزاوجة مدمية لـذاا            . كوالديه
فعندما يتـهجن   . ملاذا؟ ألن متعدد الصبغيات أ ب معزول تكاثرياً عن كال النوعني األبويني           . أيضاً نوعاً جديداً  

تعود أصـالً إىل النـوع أ    ثالثة منها    تعدد الصبغيات أمشاجاً ذوات مثانية صبغيات     سواء مع النوع أ، سينِتج م     
سيكون لـدى النبـات   . هذه تتحد مع أمشاج النوع أ واليت حتتوي على ثالثة صبغيات . ومخسة من النوع ب   

ك  أ لـه شـري     )كروموسوم(وسيكون عقيماً، ألنه بينما كل صبغي       .  كروموسوماً ١١الناشئ من هذا االحتاد     
سـيكون  : حتدث حالة مشاة عندما يتزاوج متعدد الصبغيات أ ب مع النوع ب           . مقترن، فليس لصبغيات ب   

  . صبغياً، وال تستطيع اخلمسة صبغيات اخلاصة بـ أ االقترانَ أثناء تكون املشيج١٣للنسل 
  

ألبـويني علـى الـسواء    إذن، ينِتج متعدد الصبغيات اجلديد هجناً عقيمة فقط عندما يتزاوج مع أي النوعني ا        
لكن عندما تتزاوج متعددات الصبغيات مع بعضها اآلخر، سيكون النـسل خـصيباً،             . اللذين جلباه للوجود  

ل متعدد الصبغيات جمموعة متزاوجة معزولة تكاثريـاً        بعبارة أخرى، يشكِّ  . ممتلكاً كل الستة عشر صبغياً ألبويه     
وقد نشأ هذا النوع بدون انعزال جغـرايف، ذلـك   . اً متميزاً عن اموعات األخرى، وهذا ما حيدد نوعاً حيوي       

  .بالضرورة ألنه إذا كان نوعان سيكونان هجناً، فالبد أن يعيشا يف نفس املكان
  

كيف يتكون النوع متعدد الصبغيات يف املقام األول؟ ال حنتاج إىل الدخول يف التفاصيل الصعبة هنا عدا القول                  
 نوعني أبويني، متبوعاً بسلسلة من اخلطوات فيها تنِتج تلك اهلجن حبـوب لقـاح       أنه يتضمن تكون هجني بني    

وكل هذه اخلطوات قد وثِّقَت يف كٍل مـن         . وبييضات حاملة جمموعات مضاعفة من الصبغيات يف جيلني فقط        
  .البيوت الزجاجية والطبيعة
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قـد  .  أزواج ٧ صـبغياً، أو     ١٤باٍت هلم   كمثاٍل على تعدد الصبغيات الذايت، فلنفترض أن أفراد نوٍع ن          -٤١
لو اندمج هذا املشيج مع طبيعـي،       . ٧ صبغياً بدالً من     ١٤ينِتج فرد أحياناً أمشاجاً غري مقلَّلة حتتوي كلَّ الـ          

إنـه عقـيم    :  صبغياً ٢١ صبغيات من فرٍد آخر من نفس النوع، سينتج نبات شبه عقيم له              ٧أي مشيج ذي    
 متـشاات أو أنـداد    أو قرينـات أو      ( املشيج، حتاول ثالثـة صـبغيات مقترنـات        تقريباً ألن أثناء تكون   

homologous( بدالً من االثنني الطبيعيني، وهذا ال يعمل على حنٍو حسن       االقتران  .  نِتج هذا الفـردلكن إن ي
نتج فـرد ذايت    صبغياً غري مقللة قليلة لتتحد مع األمشاج الطبيعية من نفس النوع، ي           ٢١جمدداً أمشاجاً ذوات    

ميكن أن تعتبر جمموعةٌ من مثـل       . إنه حيمل نسختني كاملتني من اجلينوم األبوي      .  صبغياً ٢٨التعدد الصبغي ذو    
هؤالء األفراد نوعاً جديداً، ألم ميكنهم التزاوج مع ذاتيات التعدد الصبغي املماثلة األخرى، لكـن عنـدما                 

هذا الذايت التعـدد    . صبغيا٢١ًِتجون أفراداً عقيمني إىل حٍد بعيد ذوي      حياولون التزاوج مع النوعني األبوين سين     
  .الصبغي له بالضبط نفس جينات فرد من نوع أبوي واحد، لكن يف أربعة أضعاف بدالً من ضعفني

  

األبويني، فكثرياً ما يشامها علـى حنـٍو   وحيث أن ذايت التعدد الصبغي املتكون جديداً له نفس جينات نوعيه           
أحياناً ميكن التعرف على أفراد النوع اجلديد فقط بإحصاء صبغيام حتت اهر ورؤيـة أـم لـديهم                . وثيق

وألم يشاون آباءهم، فبالتأكيد يوجد الكثري من األنواع ذاتية         . ضعف عدد صبغيات أفراد النوعني األبويني     
  .التعدد الصبغي يف الطبيعة والذين مل يتعرفهم عليهم بعد

  

نادرة، فإن هنـاك    " وقت التجربة " أن حاالت االستنواع غري تعددي الصبغيات املتباين احلادثة يف            رغم -٤٢
هذا يتضمن جمموعتني من البعوض يف لندن، واليت عادة ما تـسمى            . واحدة على األقل تبدو جديرة بالتصديق     

هي إحدى أكثـر أنـواع    Culex  pipiens pipiensفـ . كأنواع فرعية إال أا تظِهر انعزاالً تكاثرياً هاماً
أثناء الشتاء، ميوت الذكور لكـن  . البعوض املدين شيوعاً، تضع إناثه البيض فقط بعدما حيصلن على وجبة دماء     

عند التزاوج، يـشكِّل    . diapause) التوقف اِخلاليلّ (اإلناث يدخلن يف حالة شبيهة بالسبات الشتوي تدعى         
  .ج فيها الذكور واإلناث بشكٍل مجاعي حشوداً كبرية يتزاوpipiens الـ

  

 Culexأسفل خبمسة عشر قدماً، خالل أنفاق قطار لندن التحت أرضي، يعيش نوع فرعي وثيق الصلة، هـو  

pipiens molestus دعى هكذا ألنه يفضللقـد صـار   . (لدغ الثدييات، خاصة الذين يركبون القطـار ، ي
 الثانية، عندما اضطر آالف اللندنيني إىل النـوم يف حمطـات الـسكة              إزعاجاً حقيقياً أثناء غارة احلرب العاملية     

 وجبة طعام ليـضع     molestusجبانب التطفل على الفئران والبشر، ال حيتاج        ). احلديدية أثناء الغارات اجلوية   
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قة يفضلون التزاوج يف مساحات ضي    _كما قد يتوقع املرء بالنسبة لساكين القنوات معتدلة احلرارة        _البيض، و   
  .وال يتوقفون خاللياً خالل الشتاء

  

االختالف يف طريقة تزاوج هذين النوعني الفرعيني تؤدي إىل انعزال جنسي قوي بني الـضربني يف كـٍل مـن        
يدل على أما يف طريقهما ليصريا نوعني       _مقترناً مع االختالف اجليين اهلام بني الضربني      _ذلك. الطبيعة واملعمل 

 Culex و Culex pipiens ء احلشرات فعلياً يصنفوما ذه الطريقـة باعتبارمهـا   فإن بعض علما. خمتلفني

molestus .                 ع فيه حىت ستينيات القرن التاسع عشر، والكثري مـنشرومبا أن تشييد القطار حتت األرض مل ي
. املعاصـرة رمبا قد حدث خالل فترة الذاكرة       " االستنواعي"اخلطوط عمرها أقل من مئة عام، فإن هذا احلدث          

: هي أن هناك زوجاً مشااً مـن األنـواع يف نيويـورك   _رغم ذلك_إن سبب كون هذه القصة ليست حمكمة  
يحتمل أن يكون كال الزوجني منـاذج لـزوٍج         .  أنفاق القطار النفقي الكهريب    أحدمها فوق األرض واآلخر يف    

 كل منهم قد هاجر إىل مكانه اخلـاص  متماثل وخمتلف منذ زمن طويل واليت تعيش يف كل مكان آخر يف العامل،           
هو شجرة عائلة مبنية على احلمض النـووي        _وليس لدينا بعد  _ما حنتاجه حلل هذه املعضلة    . يف لندن ونيويورك  
  .جيدة هلذا البعوض

  

، لكن هـذا املطلـح أصـبح        hominids بأشباه البشر أو البشرانيني       اعتيد على تسمية هذه اموعة     -٤٣
واجلـوريالت  ) مجع مشبانزي (لقرود العليا احلديثة واملنقرضة، مبا يف ذلك البشر والشمابز          خمصصاً اليوم لكل ا   

  . ، وكل أسالفهم)أو إنسان الغاب(واألوراجنوتانات 
  

 كلمحة عن الطبيعة التنافسية لعلم السالالت البشرية القدمية فإن عـدد النـاس املتـشاركني مفخـرةَ      -٤٤
 شخصاً بورقة اإلعالن عنه،     ٣٨ كان   Sahelanthropus الساحلي   اكتشاف وإعداد ووصف القرد البشري    

  !كلهم ألجل مججمة مفردة
  

 يري مشبانزياً ميشي على رجلـني  http://www.youtube.com/watch?v=VDIMhKotWU&NR= 1  الرابط -٤٥
  .على حنٍو أخرق

  

/http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library انظر   -٤٦ / /l__.html        ملشاهدة ڤيديو عن آثار األقدام وكيـف 
  .تكونت
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 مع مالحظة أن هذا كان يف احلقيقة املرة الثانية اليت يهاجر فيها خط التحدر البشري خـارج إفريقيـا،                  -٤٧
  .Homo erectusواألوىل كانت انتشار اإلنسان منتصب القامة 

  
 لدراسة عن كيفية تناول اخللقـيني مـع         http://www.talkorigins.org/faqs/homs/compare.html انظر   -٤٨

  . السجل البشري األحفوري
  

فأعـضاء التناسـل    . (أثناء التبويض  على خالف أغلب الرئيسيات، ال تظهر إناث البشر أمارات مرئية            -٤٩
هناك أكثر من دسـتة نظريـات       ). تنتفخ وتصري محراء عندما يكن خصيبات     _كمثال_إلناث قرود البابونات  

أشهرها هو أن هذه إسـترياتيجية أنثويـة إلبقـاء     . طور إناث البشر ليخفيت فترات خصوبتهن     بصدد سبب ت  
إن يكن الرجل ال يعرف مىت تكون أنثاه خصيبة، ويِرد أن ينجب لـه              . العشري باجلوار لإلعالة ورعاية األطفال    

  .أطفالٌ فيجب أن يرافقها ويزاوجها كثرياً
  

للغة من مالحظة أنه قد تطور بسرعة فائقة يف خط حتدر البـشر، وأن   هو جني ا   FOXP2 تأيت فكرة أن     -٥٠
طفرات املشاة يف الفئـران     األشكال املُطفَّرة من اجلني تؤثر على قدرة الناس على إنتاج وفهم الكالم، وأن ال             

  . غري قادرين على الصريرجتعل أطفال الفئران
  

 Ilya Ivanovich Ivanovم، ١٩٢٧ففي عـام  . قل يف احلقيقة، لقد متت احملاولة مرة واحدة على األ-٥١
وهو عامل أحياء روسي غريب األطوار كانت براعته يف عمل هجن حيوانية من خالل التخصيب االصـطناعي،              

  أو ”humanzees“ كانـت لتـسمى   (شـامبانزية  / استخدم تلك التقنية يف حماولة صنع هجـن بـشرية  

“chumans” .    جبينيا الفرنسية ب ثالث إناث مشبانزي باحليوانات املنوية البشرية       يف مركز حقليحلسن . ، خص
  .احلظ، مل حتدث حاالت محل، وأُحِبطَت خططه الالحقة لعمل جتربة عكسية

  

 لقد تعرف علماء األحياء على جينني على األقل مسؤولني عن معظم االختالف يف صبغ البـشرة بـني                   -٥٢
على حنو مثري لالهتمام، فقد اكتِشفا كالمها ألمـا يـؤثران علـى             . اموعات السكانية اإلفريقية واألوربية   

  .اصطباغ األمساك
  

-amylase وِصفَت مؤخراً حالة مشاة بالنسبة لـ        -٥٣ 1         ر النشا إىل سـكرياتكساإلنزمي اللعايب الذي ي ،
لديهم نسخ  _انيني واألوربيني كالياب_فاموعات البشرية ذوات األنظمة الغذائية احملتوية على نشا كثري        . بسيطة

النشا، كصيادي األمسـاك أو اجلـامعني   أكثر من اجلني، عن اموعات اليت تعيش على أنظمة غذائية منخفضة      
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، أزاد االنتخاب الطبيعـي تعـبري   lactase enzymeباملقارنة مع إنزمي الالكتيز . الصائدين يف الغابات املطرية
  . الذي ينِتجه بتأييد تضاعف اجلني amylase-1 الـ

  

 فلنتذكر أن ال طعام له نكهة متأصلة، فكيفية تذوقها من األفراد يعتمد على تفـاعالم املتطـورة بـني       -٥٤
إنه مؤكد تقريباً أن االنتخاب الطبيعي قد كيف أدمغتنا         . مستقبالت التذوق واخلاليا العصبية املنبهة يف الدماغ      

إن . ت احللويات واألطعمة الدمسة جذابة، حاثةً إيانا على البحـث عنـها           وبراعمنا التذوقية لكي جند أن نكها     
طبق من اآليس كـرمي يغطيـه      (اللحم املتعفن على األرجح بالنسبة إىل الضبع بنفس لذاذة آيس كرمي النداي             

  )Sundaeشراب فواكه أو مكسرات أو كرمية 
  

إذ خالل ماليني الـسنوات  .  كانت حقيقة يعتقد معظم علماء النفس التطوري أن بيئة التكيف التطوري        -٥٥
لكننا ال نعلم شيئاً عن هـذا علمـاً         . متواصلتني نسبياً من تطورالبشر كانت كال البيئتني النفسية واالجتماعية        

، خالل سبعة ماليني سنة من التطور عاش أسالفنا يف مناخات خمتلفة، وتفـاعلوا مـع أنـواع                  بالنهايةف. يقينياً
هذه . ، وتفاعلوا يف أمناٍط خمتلفة من اتمعات، وانتشروا عرب كل الكوكب          ) بشريني آخرين  مبا يف هذا  (متنوعة  

اليت نستطيع االستشهاد ا لتفسري سلوك البشر احلديثني        ) البيئة السلفية (الفكرة أن قد كان هناك نوع ما من         
  .هكل ما ميكننا عمل_على كٍل_هي تصور عقالينّ، وافتراض ِقِيم به ألن هذا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٨


  

فلدى العلماء تعريفات عديدة، عادةً تقنية وأحياناً علـى         _"اجلني"كـ_ بالنسبة إىل بعض املالحظات    :مالحظة
  .يف مثل تلك احلاالت قدمت ما أعتقد أنه أكثر التعريفات العاملة شيوعاً. خالٍف مع تعريف آخر

  
يف نوع حي لصفة كانت قدمياً موجودة يف نوع سلفي لكن اختفت منذ ذلـك               التعبري احلادث أحياناً    : التأسل
  .لذيٍل عند أطفال البشر الرضعأحد األمثلة هو الظهور من آٍن إىل آخر . احلني

  

على سبيل املثال، هناك ثالثة أليالت لتشفري الربوتني الـذي          . شكل خاص من جني معني منتج بالتطفر      : األليل
كلهم أشكال مطفرة جلني واحد خيتلفون قليالً فقط يف تسلسل محـضهم  . O و BوAأليالت : ينِتج فئة دمائنا

  .النووي
  

من الشجرة التطورية بعـدما     " البشري"على اجلانب   _األحياء واملنقرضة _كل األنواع : Homininsالبشريني  
  . والشمابز احلديثنيإىل خطي حتدر أنتجا البشر احلديثني) مجع مشبانزي(انقسم سلفنا املشترك مع الشمابز 

  

  .البشر وكل األنواع الشبيهة هلم األقارب كالشمابز واجلوريالت: Hominoieaالبشرانيني 
  

التجربة اليت يعزل فيها أثر أحد املتغريات يف نظام ما عن طريـق تثبيـت مجيـع      : التجربة احلاكمة أو الضابطة   
  .املتغريات األخرى ما عدا املتغري الذي حتت املراقبة

  

واحدة فقـط   ، عادةً تغري قاعدة نيوكليوتيدية      DNAتغري صغري يف احلمض النووي مرتوع األكسجني        : التطفر
كثرياً ما تنشأ الطفرات كأخطاٍء أثناء نـسخ جزيئـات       . يف تسلسل القواعد اليت تشكل الشفرة اجلينية لكائن       

  .احلمض النووي والذي يصاحب انقسام اخللية
  

 اموعات السكانية، والذي كثرياً ما يحِدث تغرياٍت يف الصفات املرئيـة للكائنـات              التغري اجليين يف  : التطور
  .خالل الزمن

  



 ٢٥٩

أحد األمثلة هو تطور ألوان اجللد أو       . ، كالتغري يف حجم أو لوٍن نوعٍ      "الثانوي"التغري التطوري   : التطور الصغري 
  .قاومة املضادات احليوية يف البكترياهو تطور مأنواع الشعر بني اموعات السكانية البشرية، وآخر 

  

، عادةً يتصور على أنه التغريات الكبرية يف شكل اجلسد أو تطور نـوع              "اهلام"التغري التطوري   : التطور الكبري 
التغري من سلفنا الرئيسيوي إىل البشر احلديثني، أو من الزواحف العتيقـة      . من النبات أو احليوان من نوٍع آخر      

ر تطوراً كبرياًإىل الطيور، يعتب.  
  

  .نظام تزاوجي تتزاوج فيه اإلناث مع أكثر من ذكر: تعدد األزواج
  

  .نظام تزاوجي يتزاوج فيه الذكور مع أكثر من أنثى: تعدد الزوجات
  

. نوع من االستنواع، يتضمن التهجني، النوع اجلديد فيه يكون له عدد مزاد من الـصبغيات              : تعدد الصبغيات 
  ).انظر (شتمل إما تعدد الصبغيات الذايتّ أو تعدد الصبغيات التبايين هذا ميكن أن ي

  

  .نوع من التكاثر الالجنسي فيه يكون األفراد بيضاً يتنمى إىل بالغني دون ختصيب: التكاثر العذري
  

زهـور  . مسة لكائن متعضي تطور باالنتخاب الطبيعي ألنه يؤدي وظيفة معينة أفـضل مـن أسـالفه       : التكيف
  .هي تكيفات جلذب املًُلقِّحني_كمثال_تاتالنبا

  

إنتاج أنواع جديدة عديدة أو كثرية من سلف مشترك، عادةً عندما يغزو السلف مـواطن               : التكيف املتشعب 
ألن احلواجز اجلينية بني األنـواع تنـشأ كنتيجـة جانبيـة     ) تكيفي(التشعب  . جديدة وفارغة، كاألرخبيالت  

أحد األمثلة هـو االسـتنواع املـذهل لطيـور          . للمجموعات السكانية مع بيئاا   لالنتخاب الطبيعي املُكَيف    
honeycreepersيف أرخبيل هاواي .  

  

  .مسة متيز بني ذكور وإناث نوٍع، كاحلجم أو وجود شعراجلسد يف البشر: ثنائية الشكل اجلنسي
  

. الت املختلفة من جيل إىل التـايل      التغري التطوري الذي حيدث بأخذ العينات العشوائي لأللي       : االجنراف اجليين 
تكيفي ب تغرياً تطورياً غريسبهذا ي.  

  

  .دراسة توزع النباتات واحليوانات على سطح األرض: اجلغرافيا احليوية
  



 ٢٦٠

كانت قدمياً جزًء من القارات لكنها صارت منفـصلة         _كجزر بريطانيا وجزيرة مدغشقر   _جزر: اجلزر القارية 
  .أو ارتفاع منسوب البحرعنها باالجنراف القاري 

  

كُونت بـالرباكني أو قـوى   _كجزر هاواي واجلاالباجوس_جزيرة مل تكن قط متصلةً بقارة، بل   : اجلزر احمليطية 
  .أخرى منتجةً أرضاً جديدة من حتت البحر

  

كثر جمموعة سكانية مستقلة جغرافياً من النوع ختتلف عن اموعات السكانية األخرى يف واحدة أو أ              : اجلنس
  ).األنواع الفرعية(أو ) الضروب البيئية(يدعو علماء األحياء األجناس أحياناً بـ . من الصفات

  

 تتِنج بروتينـاً أو منـتج محـض    DNAقطعة من احلمض النووي الرييب منقوص األكسوجني  : اجلني أو املورثة  
  .RNAنووي رييب 

  

  .تينياًجني معطَّل ال ينِتج منتجاً برو: اجلني الزائف
  

  .، مشتملة على كل جينام ومحضهم النووي)بكل أفراده(اموعة اجلينية الكاملة لكائن : اجلينوم أو املَجني
  

 السمات جينية األساس لنوٍع اليت متنعه من تكوين هجن خصيبة مع نـوٍع آخـر،      :حواجز االنعزال التكاثري  
  .جينكاالختالفات يف طقوس التودد اليت متنع التزاوج التها

  

  . حيوان فقاري ذو أربعة أطراف:رباعي األرجل
  . جرام٤٥٣,٥٩٢  وحدة للوزن تستعمل اليوم بشكل غالب يف بريطانيا وأمركا وتساوي:الرطل

  

حيتويان على نفس اجلينات، رغـم أمـا قـد          ) الكروموسومات( زوج من الصبغيات     :املتشاان أو املقترنان  
  .ه اجليناتيكونان هلما أشكال خمتلفة من هذ

  

  . جمموعة الثدييات اليت هلا عدد فردي من األظالف، كاجلمال واخلنازير:شفعيات األصابع
  

  ؟.مجع عريب مقترح لكلمة مشبانزي: مشابز
  

 صفة هي بقية تطورية لسمة كانت قدمياً مفيدة يف نوٍع سلفي، لكنها مل تعـد مفيـدةً بـنفس                    :الصفة األثرية 
أو منتخبة السـتعماالت جديـدة      ) كجناحي الكيوي (ات األثرية إما الوظيفية     ميكن أن تكون الصف   . الطريقة

  ).كجناحي النعام(
  



 ٢٦١

 فرع من علم األحياء التطوري يهتم بتمييز العالقات التطورية  بني األنواع، وببناء األشـجار                :علم التصنيف 
  .التطورية اليت تصور تلك العالقات

  

  .تأثريات اجلني أي إحداثه هلا عملية ظهور تأثري أو :تعبري اجلني
  

  . املنطقة اليت يتجمع فيها ذكور نوٍع ألداء استعراضات التودد:املُستعرض
  

  . احليوانات اليت تتغذى على األعشاب والنباتات:عاشبات
  

كـل  (ويتفاوت من صفر    . نسبة التباين املرئي يف مسة والذي يفسر بالتباين بني جينات األفراد          : قابلية التوارث 
، تعطي قابلية التوارث فكرةً عن كيف تستجيب صفة         )كل التباين بسبب اجلينات    (١إىل  ) التباين بسبب البيئة  

 إىل  ٠,٦تتاراوح ما بني    _كمثال_قابلية التوارث للطول عند البشر    . بسهولة لالنتخاب الطبيعي أو االصطناعي    
  .، بناًء على اموعات السكانية املختبرة٠,٨٥

  

إخل، ... جمموعة الظروف الفيزيائية واحليوية، مبا يف ذلك املناخ والطعام واملفتِرسـون واملفترسـون    :ئيةالكوة الب 
  .اليت يواجهها نوع معني يف الطبيعة

 يف علم األحياء التطوري، هو مصطلح فين يدل على العدد النسيب للنسل املُنـتج مـن                 :املالءمة أو الصالحية  
قد تستعمل أكثر للداللـة     ) الصالحية(لكن  . األكثر نسالً هم األكثر صالحيةً    . آخرحاملي أليٍل مقابلَ حاملي     

  .على مدى جودة تكيف كائن مع بيئته وأسلوب حياته
  

  .احليوانات اليت تتغذى على اللحوم: لواحم
  

اللقـاح   اخلاليا التناسلية، مبا فيها احليوانات املنوية والبييضات اخلاصـة باحليوانـات، وحبـوب               :األمشاج
  .والبييضات للنباتات

  

هذا ينتج عادةً مـن كـون       .  التكاثر التفاضلي غري العشوائي لألليالت من جيل إىل التايل         :االنتخاب الطبيعي 
  .حاملي بعض األليالت يكونون أفضل قدرةً على البقاء أحياء أو التكاثر يف بيئام عن حاملي األليالت البديلة

  

ثر التفاضلي غري العشوائي لألليالت اليت تعطي حلامليها جناحاً خمتلفاً يف احلصول على              التكا :االنتخاب اجلنسي 
  .وهو أحد أشكال االنتخاب الطبيعي. العشريات

  



 ٢٦٢

   خ أو املستقر    أو امل (االنتخاب املُِقرـد األفـراد        : )وازن أو املرسيف " املتوسـطني "االنتخاب الطبيعي الذي يؤي
أحد األمثلة هو معدل البقاء األعلى حلديثي الـوالدة مـن   . ين عند احلدود القصوى اموعة السكانية عن الذ   

  .البشر الذين هلم وزن والدٍة متوسط عن الذين يولَدون أثقل أو أخف
  

.  جمموعة من اموعات السكانية الطبيعية املتزاوجة فيما بينها واملعزولة تكاثرياً عن اموعات األخرى             :النوع
  ).املفهوم علم األحيائي للنوع(التعريف من ِقبل معظم علماء األحياء، ويعرف أيضاً بـ يفضل هذا 

  

البـشر  .  نوعان مها األوثق صلة ببعضهما، أي أكثر صلة ببعضهما عـن أي نـوع آخـر              :األنواع األخوات 
  .والشمابز مثيلٌ هلذا الزوج

  

  .ثرياً عن اموعات السكانية األخرى نشأة اموعات السكانية اجلديدة املعزولة تكا:االستنواع
  

 االستنواع الذي يبدأ باالنعزال اجلغرايف موعتني سكانيتني أو أكثر، واليت بالتايل تطـور              :االستنواع اجلغرايف 
  .حواجز عزل تكاثري قائمةً على أساس جيين

  

 نـوعني خمـتلفني، متبوعـاً        نشأة نوع جديد من النبات بادئاً بتـهجني        :االستنواع تعددي الصبغيات التبايين   
  .بتضاعف عدد صبغيات اهلجني

  

 نشأة نوع جديد من النبات والذي حيدث عندما تضاعف اموعة الكاملة من             :االستنواع ذايت التعدد الصبغي   
صبغيات نوع سلفي.  

  

ـ             :االستنواع شاغل نفس املكان    ات  االستنواع الذي حيدث دون وجود أية حواجز جغرافيـة تعـزل اموع
  .السكانية فيزيائياً عن بعضها اآلخر

  

صفة تدل على نوع مقتصر على منطقة معينة وال يوجد يف أي مكان آخر، كالرباقيش املتوطنة جلـزر                  : متوطِّن
  .ميكن أن تستعمل الكلمة أيضاً كاسم. اجلاالباجوس

  

 وتستخدم أكثر األحيـان   الوقت ما بني إدخال املعطيات واحلصول على احلل،:Real Timeوقت املُالحظة 
  .يف جمال الكمبيوتر، وقد اضطررت للتصرف يف ترمجيت للمصطلح إىل العربية

  
  



  
  

  : ب٨الشكل التوضيحي 
  

A منظرمن اجلانب األيسر؛b ة أدناها للحراشف،صورة مكرب منظر ظهري مع C ين مع صورة مكربة أدناها طمنظر ب
  . ةللضلوع األمامي

  
  االختصارات

  
 bbخيشوم سفلي؛ co رباعيات األقدام تربز من العظم الكتفي اىل عظم  نامية عظمية لدى: العظم الغداقي (عظام الكتف

 خيشوم قرين،cbr ؛)؛ بني ثغرة النحر والعاتقتان يف أعلى الصدر ؛الرفيعتان لال العظمتان(عظمتا الترقوة clav ،)الصدر
entاجلمجمة أي الـرأس   ينبغي أن أشري اىل أن كثريا من املواقع العلمية أشارت اىل أن_العظم الوتدي للجمجمة  منطقة

 ،)من الذراع ؛املمتد من الكتـف حـىت الكـوع    اجلزء األعلى(عظمة العضد hu،والرقبة أكثر تطوراً مما لدى األمساك ،
lep،حراشف منشعرة أي مغروزة كالشعرmand  الفك السفلي، عظام  nar،ثقب األنف or   ،حمجـر العـني psp 

عظمـيت الـساعد    أي أحد(عظم الكعربة  ra ،) يوجد يف قاعدة اجلمجمة العظم الوتدي عظم مركب(شبه عظم وتدي
   ةعظام زندي uln ؛)صم اليدالعظم املمتد من الكوع اىل مع(عظم الزندul ،)االام األكثر قرباً اىل اصبع

 
    سنتيمرات٥ىل إنسبة الصورة 

  
  
  
  



  
  

  
  

  . حيوان ثديي يتزلق عرب اهلواء، وشبيه به السنجاب الطائرColugo ٠/ ٩صورة 



   
  

  
  
ت األريكوبتركس أو الطائر العتيق يف ألواح احلجر اجلريي ونرى ما آثار الـريش والفـك ذا األسـنان    من أشهر صور متحجراب  ٩صور   

  .واملخالب يف اليدين وسائر الصفات، وقد اكتشف منها حىت اليوم عشرة متحجرت
  



  
  

 ١٢٥ ، تعود املتحجرة األصـلية إىل حـوايل   Sinornithosaurus milleniiالديناصور املريش :  أ١٠الصورة 
تظهر املتحجرة بوضوح انطباع الريش الـشعريي، خاصـة علـى الـرأس             . مليون سنة من الصني، وإعادة بناء رسام هلا       

  والطرفني
  
  

  
  



  
  

طرفيه األماميني  الذي كان لديه ريش طويل على كل من Microrapor gui" الرباعي األجنحة"الديناصور العجيب :  ب١٠لصورة 
ليس واضحاً ما إذا كان هذا احليوان قد استطاع .  مليون عام ماٍض١٢٠هذا الريش مرئي بوضوح يف املتحجرة، املؤرخة بـ . واخللفيني

  .اخللفيني ساعداه على األغلب حقاً يف اهلبوط، كما يظهر يف إعادة بناء الرسام له" جناحيه"الطريان أم التزلق فقط، لكن 
  
  
  
  
  
  



  
 يف األعلى متحجراً يف وضع نوٍم جاٍمث شبه طـريي، نائمـاً ورأسـه      Meilongالديناصور الرشيق انح    : سلوك حتجري : أعاله١١الصورة  

  .نائماً يف نفس الوضع) عصفور مرتيل يافع(وبألسفل طائر حديث . يف الوسط إعادة بناء الرسام له من املتحجرة. مغطى حتت طرفه
  

  
  تطور أرجل احلصان: ب١٢صورة 

  



  
األسـهم  (، سلفها املتنبأ به، وصفات مشتقة للنمل  )األسهم الفاحتة (منلة عتيقة تظهر صفات بدائية للزنابري       : حشرة انتقالية :١٣شكل توضيحي   

  . مليون عام ماٍض٩٢، عثر عليها حمفوظة يف الكهرمان تعود إىل Sphecomyrma freyiوِجدت عينة وحيدة من هذا النوع ). السوداء

  
  

  
 على متحجرة ألقدم ثعبان معروف، يعود Patagonia عثر علماء متحجرات منقبني يف ٢٠٠٦يف عام : ب١٣صورة 

  متاماً كما قد تنِبأ، كان لديه حزام حوضي ضئيل ورجلني خلفيتني ضامرتني. إىل تسعني مليون سنة



  

  

 

   
  

  الفأر اخللدي احلفار األعمىأنواع من  :أ١٤صور 

  
  حيوان اخللد



  
 Varecia)يف أقاربنا الـذين هلـم ذيـول، كـالليمور أو اهلبـار املطـوق       : يف اليسار باألعلى. ذيل أثري وآخر تأسلي: ب١٤الصورة 

variegata)     ـ   (غري مدموجة   ) يف املؤخرة (، إن فقرات الذيل اإلنـسان، أو  " ذيـل "لكـن يف  ). C4 إىل C1أول أربع فقرات مرقمة بـ
. ذيل تأسلي لطفل إسرائيلي عمره ثالثـة أشـهر    : يف األسفل . إن الفقرات املؤخرة مدموجة لتشكل بنية أثرية      ، ف )يف اليمني باألعلى  (العصعص  

تظِهر أن الثالث فقرات املؤخرية أكثر مرباً وتطوراً جيداً عن الطبيعي، غري مندجمة، وتقاِرب حجـم                ) يف األسفل باليمني  ( على الذي    Xوأشعة  
  .أزيل الذيل جراحياً الحقاً. )S5 إىل S1املرقمة بـ (الفقرات العجزية 

  

  
  



الصورة العليا لكيس مح كامل لسمكة محار وحش جنينية، مأخوذة من كيس البيضة بعمر يومني،               .  كيسا مح طبيعي وآخر أثري     :١٥الصورة  
ني البشري يف الصورة اليمىن األقواس      يظِهر اجلن . الصورة السفلى لكيس مح فارغ أثري جلنني بشري عند حوايل أربع أسابيع           . قبل الفقس متاماً  

  .أسفل الطرف اخللفي" الذيل"اخليشومية، وبرعم الطرف اخللفي، و
  

  
  مفلطح الفم أو البالتيبوس األسترايل ثديي أويل بيوضصورة 

  

  
إىل ( يوماً   ٢٤يف اجلنني بعمر    . ربياختفاء تراكيب الرجلني اخللفيتني يف الدولفني املنقط، بقايا تطورية من سلفه رباعي األرجل ال             : أ١٨الصورة  

) إىل الـيمني ( يوماً ٤٨بعمر . ، أقل بقليل جداً من برعم الطرف األمامي       )مشار إليه باملثلث  (برعم الرجل اخللفية متطور على حنو جيد        ) اليسار
  .ختفى برعم الرجل اخللفية تقريباً بينما استمر الطرف األمامي يف التنمي إىل ما سيصري الزعنفتنيا

  



  

  

  
  

  . اليت اجرمناذج من أمساك الفالوندر املسطحة وتكيف عينها: ب١٨صور 
  



  
  .جندب أمركي مموه ليبدو كورقة شجر: ب٢٢صورة 

  

    
 

   
   األسترايلصور لبعض أكواخ طائر الكوخ: أ٢٣صور

  



  
  طائر األرملة وذيله يقارب ضعفي طول جسده: ب٢٣صورة 

  

   
  guppiesالفرق يف التلون شاسع بني ذكور وإناث أمساك الـ : ج٢٣صورة 

  



  
   مستخدمني أنيام وأوزام الثقيلة الفقمات الفيلية على التزاوج ذكورصراع: هـ٢٣صورة 

  

  
  

  شحرور األسود أمحر الكتفيةالكتفية احلمراء لطائر ال: ز٢٣صورة 



  
  
  



  
   

  منوذج لشجرة حياة مبسطة: ٢٤صورة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     
ى املكتشفة  وصورة ثالثة ألحد اجلماجم األخر وصورة أخرى للجمجمةTaungصورة لدارت يف كربه حامالً مججمة طفل : ٢٥صور 

  Africanusلنفس النوع 
  

  
  مججمة بشري الساحل املتحجرة ويعرف شعبياً باسم توماي: ٢٨صورة 

  
  



 Australopithecus anamensisتظِهر جمموعة مبكرة من احلفريات من كينيـا، صـنفت سـوياً كــ     : ٢٩صور 
  .تلميحاٍت مشرية للمشي على قدمني من عظمة ساق متحجرة وحيدة

  

  
  "لوسي"متحجرة 

  
   وهو من نفس نوعية لوسي"سامل"متحجرة 

  
  نان شبه بيضاوي مع أسنان نابية أقلك سفلي ألحد متحجرات العفاري املكتشفة يف إثيوبيا ويالحظ أن صف األسف

  
  .صور ملتحجرات عظام البشري العفاري: ٣١صور 

  
  



  
  Laetoliآثار أقدام : ٣٢صورة 

    
  البشري صانع األدوات Homo habilisمجاجم : ٣٤صور

   
  Paranthropus robustus  - - Paranthropus aethiopicus Paranthropus boisei :٣٥صور 

  

  
  H. ergaster , H. rudolfensis  :٣٦صور



   
  Homo erectus مناذج من املتحجرات املكتشفة لإلنسان منتصب القامة: ٣٧صور 

  

   
Homo heidelbergensis  جامجم: ٣٨صور  

  

  
  نسان نندرثالإلمججمة : ٣٩صورة 

  

  
  صورة مقارنة بني حجم مججمة اإلنسان الفلورسي واإلنسان احلديث: ٤٠صورة 
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أن أن أن ___من ثممن ثممن ثم___یمكننا أن نقولیمكننا أن نقولیمكننا أن نقول. . . في عصر دارون، كانت األدلة على نظریاتھ قد سیطرت لكن لم ُتحَسم على نحو كامل     في عصر دارون، كانت األدلة على نظریاتھ قد سیطرت لكن لم ُتحَسم على نحو كامل     في عصر دارون، كانت األدلة على نظریاتھ قد سیطرت لكن لم ُتحَسم على نحو كامل     ‘‘ ‘‘ ‘‘ 
وة (((التطور كان نظریة   التطور كان نظریة   التطور كان نظریة    وة وإن كانت نظریة مدعومة بق وة وإن كانت نظریة مدعومة بق ام         ) ) ) وإن كانت نظریة مدعومة بق ذ ع شارلز دارون، ومن ل ت رة من ِقَب دما اقُتِرَحت ألول م ام         عن ذ ع شارلز دارون، ومن ل ت رة من ِقَب دما اقُتِرَحت ألول م ام         عن ذ ع شارلز دارون، ومن ل ت رة من ِقَب دما اقُتِرَحت ألول م عن

دعى   . . .  أكثر فأكثر أكثر فأكثر أكثر فأكثرإذ تراكمت أدلة داعمة  إذ تراكمت أدلة داعمة  إذ تراكمت أدلة داعمة  ) ) ) مرحلة الحقیقة مرحلة الحقیقة مرحلة الحقیقة ((( تقدمت إلى     تقدمت إلى     تقدمت إلى    ١٨٥٩١٨٥٩١٨٥٩ ور ی دعى   ال یزال التط ور ی دعى   ال یزال التط ور ی ة (((ال یزال التط ة نظری ة نظری ل   )))نظری ًا مث ل   ، تمام ًا مث ل   ، تمام ًا مث ، تمام
   ...نظریة الجاذبیة، لكنھا نظریة ھي أیضًا حقیقةنظریة الجاذبیة، لكنھا نظریة ھي أیضًا حقیقةنظریة الجاذبیة، لكنھا نظریة ھي أیضًا حقیقة

   

إذن، كیف نختبر النظریة التطوریة ضد الرؤیة العامیة الشائعة التي ال تزال بأن الحیاة قد ُخِلَقت وظلت بال تغیر من    إذن، كیف نختبر النظریة التطوریة ضد الرؤیة العامیة الشائعة التي ال تزال بأن الحیاة قد ُخِلَقت وظلت بال تغیر من    إذن، كیف نختبر النظریة التطوریة ضد الرؤیة العامیة الشائعة التي ال تزال بأن الحیاة قد ُخِلَقت وظلت بال تغیر من    
ة        األول یأتاألول یأتاألول یأت: : : َبعُد؟ ھناك في الواقع نوعان من األدلة   َبعُد؟ ھناك في الواقع نوعان من األدلة   َبعُد؟ ھناك في الواقع نوعان من األدلة    ؤات قابل ل تنب ور لعم ة التط ستة لنظری ادئ ال ة        ي من استعمال المب ؤات قابل ل تنب ور لعم ة التط ستة لنظری ادئ ال ة        ي من استعمال المب ؤات قابل ل تنب ور لعم ة التط ستة لنظری ادئ ال ي من استعمال المب

باألحرى، فھي باألحرى، فھي باألحرى، فھي . . . ال أعني بكلمة تنبؤات أن نظریة التطور یمكنھا التنبؤ بكیف ستتطور الكائنات في المستقبلال أعني بكلمة تنبؤات أن نظریة التطور یمكنھا التنبؤ بكیف ستتطور الكائنات في المستقبلال أعني بكلمة تنبؤات أن نظریة التطور یمكنھا التنبؤ بكیف ستتطور الكائنات في المستقبل. . . لالختبارلالختبارلالختبار
   :::ةةةھا ھنا بعض التنبؤات التطوریھا ھنا بعض التنبؤات التطوریھا ھنا بعض التنبؤات التطوری. . . تتنبأ بما سوف نجده في األنواع الحیة أو المنقرضة عندما ندرسھمتتنبأ بما سوف نجده في األنواع الحیة أو المنقرضة عندما ندرسھمتتنبأ بما سوف نجده في األنواع الحیة أو المنقرضة عندما ندرسھم

   

ى    --- ى     بما أن ھناك متحجرات بقیت من أشكال الحیاة القدیمة، فیجب أن نكون قادرین على العثور على بعض األدلة عل ى     بما أن ھناك متحجرات بقیت من أشكال الحیاة القدیمة، فیجب أن نكون قادرین على العثور على بعض األدلة عل  بما أن ھناك متحجرات بقیت من أشكال الحیاة القدیمة، فیجب أن نكون قادرین على العثور على بعض األدلة عل
طبقات الصخر ستحتوي على متحجرات ألنواع أكثر بدائیة، طبقات الصخر ستحتوي على متحجرات ألنواع أكثر بدائیة، طبقات الصخر ستحتوي على متحجرات ألنواع أكثر بدائیة، ) ) ) وأقدموأقدموأقدم(((إن أعمق إن أعمق إن أعمق . . . التغیر التطوري في السجل األحفوريالتغیر التطوري في السجل األحفوريالتغیر التطوري في السجل األحفوري

ارت   ا ص دًا كلم ر تعقی صیر أكث ب ان ت رات یج ض المتحج ارت  وبع ا ص دًا كلم ر تعقی صیر أكث ب ان ت رات یج ض المتحج ارت  وبع ا ص دًا كلم ر تعقی صیر أكث ب ان ت رات یج ض المتحج واع   وبع شابھة لألن ات م ع كائن دث، م صخر أح ات ال واع    طبق شابھة لألن ات م ع كائن دث، م صخر أح ات ال واع    طبق شابھة لألن ات م ع كائن دث، م صخر أح ات ال  طبق
ویجب ان نرى بعض األنواع تتغیر عبر الزمن، مشكلة خط تحدر یرینا ویجب ان نرى بعض األنواع تتغیر عبر الزمن، مشكلة خط تحدر یرینا ویجب ان نرى بعض األنواع تتغیر عبر الزمن، مشكلة خط تحدر یرینا . . . المعاصرة الموجودة في أكثر الطبقات حداثةالمعاصرة الموجودة في أكثر الطبقات حداثةالمعاصرة الموجودة في أكثر الطبقات حداثة

   ...أو بمعنى آخر تكیفأو بمعنى آخر تكیفأو بمعنى آخر تكیف" " " ساللة مع التعدیلساللة مع التعدیلساللة مع التعدیل"""
   

ري، مع خط تحدر واحد ینقسم      ري، مع خط تحدر واحد ینقسم      ري، مع خط تحدر واحد ینقسم       یجب أن نكون قادرین على العثور على بعض حاالت االستنواع في السجل األحفو  یجب أن نكون قادرین على العثور على بعض حاالت االستنواع في السجل األحفو  یجب أن نكون قادرین على العثور على بعض حاالت االستنواع في السجل األحفو ---
   ...ویجب أن نكون قادرین على العثور على أنواع جدیدة تتكون في الطبیعةویجب أن نكون قادرین على العثور على أنواع جدیدة تتكون في الطبیعةویجب أن نكون قادرین على العثور على أنواع جدیدة تتكون في الطبیعة. . . إلى اثنین أو أكثرإلى اثنین أو أكثرإلى اثنین أو أكثر

   
بعض،                    --- ضھا ال ا سلف مشترك ببع ا لھ ن أنھ ي ُیَظ سیة الت ربط المجموعات الرئی واع ت ى أن ة عل بعض،                     یجب أن نجد أمثل ضھا ال ا سلف مشترك ببع ا لھ ن أنھ ي ُیَظ سیة الت ربط المجموعات الرئی واع ت ى أن ة عل بعض،                     یجب أن نجد أمثل ضھا ال ا سلف مشترك ببع ا لھ ن أنھ ي ُیَظ سیة الت ربط المجموعات الرئی واع ت ى أن ة عل  یجب أن نجد أمثل

ودة """ة على ذلك، فإن ھذه ة على ذلك، فإن ھذه ة على ذلك، فإن ھذه عالوعالوعالو. . . كالطیور مع الزواحف، واألسماك مع البرمائیات   كالطیور مع الزواحف، واألسماك مع البرمائیات   كالطیور مع الزواحف، واألسماك مع البرمائیات    ودة الحلقات المفق ودة الحلقات المفق ر   " " " الحلقات المفق صطلح أكث ر   أو بم صطلح أكث ر   أو بم صطلح أكث أو بم
دعى   ة ت دعى  مالءم ة ت دعى  مالءم ة ت ة """مالءم كال االنتقالی ة األش كال االنتقالی ة األش كال االنتقالی َرض أن          " " " األش ذي ُیفت الزمن ال َؤرَّخ ب ي ت صخر الت ات ال ي طبق ر ف ب أن تظھ َرض أن          یج ذي ُیفت الزمن ال َؤرَّخ ب ي ت صخر الت ات ال ي طبق ر ف ب أن تظھ َرض أن          یج ذي ُیفت الزمن ال َؤرَّخ ب ي ت صخر الت ات ال ي طبق ر ف ب أن تظھ یج

   ...المجموعتین انفصلتا فیھالمجموعتین انفصلتا فیھالمجموعتین انفصلتا فیھ
   

   ).).).ھناك إمكانیة لحدوث التطورھناك إمكانیة لحدوث التطورھناك إمكانیة لحدوث التطوروإال لما كانت وإال لما كانت وإال لما كانت ((( نتوقع أن ُتظِھر األنواع تباینًا جینیًا في الصفات العدیدة  نتوقع أن ُتظِھر األنواع تباینًا جینیًا في الصفات العدیدة  نتوقع أن ُتظِھر األنواع تباینًا جینیًا في الصفات العدیدة ---
   

ن   . . .  العیوب ھي عالمة التطور، ال التصمیم الُمدِرك   العیوب ھي عالمة التطور، ال التصمیم الُمدِرك   العیوب ھي عالمة التطور، ال التصمیم الُمدِرك  --- م یك ن   یجب إذن أن نكون قادرین على إیجاد حاالت تكیف معیبة، ل م یك ن   یجب إذن أن نكون قادرین على إیجاد حاالت تكیف معیبة، ل م یك یجب إذن أن نكون قادرین على إیجاد حاالت تكیف معیبة، ل
   ...التطور فیھا قادرًا على أن ینجز نفس درجة المثالیة كما كان لیفعل صانٌعالتطور فیھا قادرًا على أن ینجز نفس درجة المثالیة كما كان لیفعل صانٌعالتطور فیھا قادرًا على أن ینجز نفس درجة المثالیة كما كان لیفعل صانٌع

   

   ... یجب أن نرى االنتخاب الطبیعي یعمل في الطبیعة یجب أن نرى االنتخاب الطبیعي یعمل في الطبیعة یجب أن نرى االنتخاب الطبیعي یعمل في الطبیعة---
   

ات  ): ): ): التنبؤات االرتجاعیةالتنبؤات االرتجاعیةالتنبؤات االرتجاعیة(((ضافة إلى ھذه التنبؤات، یمكن أن ُیدَعم التطور أیضًا بما أسمیھ        ضافة إلى ھذه التنبؤات، یمكن أن ُیدَعم التطور أیضًا بما أسمیھ        ضافة إلى ھذه التنبؤات، یمكن أن ُیدَعم التطور أیضًا بما أسمیھ        باإلباإلباإل ات  أي الحقائق والمعطی ات  أي الحقائق والمعطی أي الحقائق والمعطی
ور        ة التط وء نظری ي ض ط ف ق فق ا منط صیر لھ ن ی ور، لك ة التط ا بنظری أ بھ ضرورة ُیَتَنبَّ ست بال ي لی ور       الت ة التط وء نظری ي ض ط ف ق فق ا منط صیر لھ ن ی ور، لك ة التط ا بنظری أ بھ ضرورة ُیَتَنبَّ ست بال ي لی ور       الت ة التط وء نظری ي ض ط ف ق فق ا منط صیر لھ ن ی ور، لك ة التط ا بنظری أ بھ ضرورة ُیَتَنبَّ ست بال ي لی ؤات . . . الت ؤات التنب ؤات التنب التنب

ا          بیل المث ى س م، فعل ل العل ا         االرتجاعیة أسلوب صحیح لعم بیل المث ى س م، فعل ل العل ا         االرتجاعیة أسلوب صحیح لعم بیل المث ى س م، فعل ل العل دعم     االرتجاعیة أسلوب صحیح لعم ي ت ة الت دعم     ل، بعض األدل ي ت ة الت دعم     ل، بعض األدل ي ت ة الت صفائح    (((ل، بعض األدل وي ل صفائح    االضطراب البنی وي ل صفائح    االضطراب البنی وي ل االضطراب البنی
ألرض من                ) ) ) األرضاألرضاألرض ال المغناطیسي ل اه المج ي اتج ة ف رات القدیم رؤون التغی ف یق اء كی رف العلم ألرض من                أتت فقط بعدما ع ال المغناطیسي ل اه المج ي اتج ة ف رات القدیم رؤون التغی ف یق اء كی رف العلم ألرض من                أتت فقط بعدما ع ال المغناطیسي ل اه المج ي اتج ة ف رات القدیم رؤون التغی ف یق اء كی رف العلم أتت فقط بعدما ع

ى   . . . عینات صخور على قاع البحر    عینات صخور على قاع البحر    عینات صخور على قاع البحر     واع عل ى   تتضمن بعض التنبؤات االرتجاعیة التي تدعم التطور نماذج من توزع األن واع عل ى   تتضمن بعض التنبؤات االرتجاعیة التي تدعم التطور نماذج من توزع األن واع عل تتضمن بعض التنبؤات االرتجاعیة التي تدعم التطور نماذج من توزع األن
دة واضحة                سطح األرض،   سطح األرض،   سطح األرض،    ا فائ یس لھ ة ل ود سمات أثری ة، ووج ات من األجن ور الكائن ة تط دة واضحة                وسمات كیفی ا فائ یس لھ ة ل ود سمات أثری ة، ووج ات من األجن ور الكائن ة تط دة واضحة                وسمات كیفی ا فائ یس لھ ة ل ود سمات أثری ة، ووج ات من األجن ور الكائن ة تط ھذه ھي   ھذه ھي   ھذه ھي   . . . وسمات كیفی

   ...مواضیع الفصلین الثالث والرابعمواضیع الفصلین الثالث والرابعمواضیع الفصلین الثالث والرابع
   

ھ  . . . إذن، تتنبأ النظریة التطوریة بتنبؤات ظاھرة وواضحة     إذن، تتنبأ النظریة التطوریة بتنبؤات ظاھرة وواضحة     إذن، تتنبأ النظریة التطوریة بتنبؤات ظاھرة وواضحة      ھ  قضى دارون حوالي عشرین عامًا یجمع األدلة على نظریت ھ  قضى دارون حوالي عشرین عامًا یجمع األدلة على نظریت قضى دارون حوالي عشرین عامًا یجمع األدلة على نظریت
ضت  ١٥٠١٥٠١٥٠ثر من  ثر من  ثر من  ذلك كان منذ أكذلك كان منذ أكذلك كان منذ أك). ). ). أصل األنواعأصل األنواعأصل األنواع(((قبل أن ینشر  قبل أن ینشر  قبل أن ینشر   ًا م ضت   عام ًا م ضت   عام ًا م ذ        . . .  عام د تراكمت من ة ق ارف العلمی ر من المع ذ        كثی د تراكمت من ة ق ارف العلمی ر من المع ذ        كثی د تراكمت من ة ق ارف العلمی ر من المع كثی

ر من                       ! ! ! ذلكذلكذلك الم، كثی ى خریطة الع ا عل مت توزیعاتھ واع ُجِمعت وُرِس ر من األن َدت، كثی د ُوِج رات ق ر من                       كثیر من المتحج الم، كثی ى خریطة الع ا عل مت توزیعاتھ واع ُجِمعت وُرِس ر من األن َدت، كثی د ُوِج رات ق ر من                       كثیر من المتحج الم، كثی ى خریطة الع ا عل مت توزیعاتھ واع ُجِمعت وُرِس ر من األن َدت، كثی د ُوِج رات ق كثیر من المتحج
 لم یحلم بھا  لم یحلم بھا  لم یحلم بھا ونشأت كل فروع العلوم التيونشأت كل فروع العلوم التيونشأت كل فروع العلوم التي. . . األعمال أكثر في كشف اللثام عن العالقات التطوریة بین األنواع المختلفةاألعمال أكثر في كشف اللثام عن العالقات التطوریة بین األنواع المختلفةاألعمال أكثر في كشف اللثام عن العالقات التطوریة بین األنواع المختلفة

   ).).).دراسة العالقات التطوریة بین الكائنات المتعضیةدراسة العالقات التطوریة بین الكائنات المتعضیةدراسة العالقات التطوریة بین الكائنات المتعضیة(((دارون، بما في ذلك علم األحیاء الجزیئي وتصنیف الكائنات دارون، بما في ذلك علم األحیاء الجزیئي وتصنیف الكائنات دارون، بما في ذلك علم األحیاء الجزیئي وتصنیف الكائنات 
   

تقود على نحو ال یمكن تجنبھ إلى االستنتاج بأن التطور تقود على نحو ال یمكن تجنبھ إلى االستنتاج بأن التطور تقود على نحو ال یمكن تجنبھ إلى االستنتاج بأن التطور ___القدیمة والحدیثة على السواءالقدیمة والحدیثة على السواءالقدیمة والحدیثة على السواء___كما سوف نرى، فكل األدلة   كما سوف نرى، فكل األدلة   كما سوف نرى، فكل األدلة   
   ’’’’’’...حقیقةحقیقةحقیقة

   

      من الفصل األول من الكتاب من الفصل األول من الكتاب من الفصل األول من الكتاب 
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