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متهيد
ال يسعنا في مستهل التعريف بالكتاب الذي بين أيديكم أن نتجاوز التعريف بمؤلفو (مايكل

بيهي) أستاذ العلوم البيولوجية بجامعة ليهاي في بنسلفانيا ،والحاصل على الدكتوراه في تخصص
الكيمياء الحيوية عام 8791م من نفس الجامعة.

باإلضافة إلى نشره ما يناىز األربعين مقالة في مجالت علمية محكمة متخصصة فى مجال

الكيمياء الحيوية ،حرر بيهي مجموعة من المقاالت الرئيسية

Editorial Features

الدوريات مثل.Boston Review, American Spectator, New York Times :

لبعض

جدال
ظهرت الطبعة األولى من كتاب (صندوق داروين األسود) عام 8776م ،حيث أثار ً
واسعا في األواسط العلمية في ذلك الوقت؛ وذلك لما طرحو من إشكاليات حول قدرة
ً
الداروينية الحديثة على تفسير كيفية نشوء النظم البيولوجية في أبسط صورىا علي صعيد
المستوى البيوكيمائي الجزيئي في الحياة المجهرية الدقيقة بالطرائق الطبيعية.

كما ساىم الكتاب في إعادة صياغة حجة التصميم في النظم الحيوية على مستوى الكيمياء

الحيوية والبيولوجيا الدقيقة ،من خالل طرحو لفكرة التعقيد الذي ال يمكن اختزالو

Irreducible

 ،Complexityوالتي يستلزم وجودىا تدخال ذكيا.

ق يم كتاب (صندوق داروين) من قبل مجلتي

(Review

 )Nationalو (

World

 )Magazineكواحد من أىم مائة كتاب في القرن العشرين ،ويصف ديفيد بيرلنسكي مؤلف
كتاب ( )A Tour Of The Calculusكتاب بيهي بأنو "عمل غير مسبوق" ،ويعده "ضربة ساحقة

ضد داروين علي مستوى الكيمياء الحيوية بالتأصيل والرشاقة وقوة الثقافة".

يرمي بيهي من خالل عنوان كتابو (الصندوق األسود) إلى االصطالح الذي درج استعمالو

في وصف النظام أو اآللة التي يجهل كيفية عملها ،وقد مثلت الخلية لدارون ومعاصريو صندوقًا
أسودا بالفعل ،فالخلية التي كانت تبدو آنذاك تحت المجهر ككرة ىالمية ذات بقعة مظلمة
ً

تمثل النواة ،تعرف اآلن كنظام معقد للغاية ،إنها مدينة كاملة من اآلالت الجزيئية المتعاضدة
المتكاملة التي يحسدىا عليها علماء التقانات النانوية ،فمع اىتزازىا أو التفافها أو زحفها

المتواصل في أرجاء الخلية ،تقطع ىذه اآلالت ،وتلصق وتنسخ جزيئات جينية ،وتقوم بنقل
-6-
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المغذيات من مكان إلى آخر ،أو تحولها إلى طاقة ،وتبني أو تصلح األغشية الخلوية ،وتنقل

الرسائل الميكانيكية والكيميائية والكهربائية ،وكل جزيء لو وظيفتو التي يختص بها ويقوم بها

بكفاءة وتعقيد معجز.

وىذا التعقيد يتحدى اختبار داروين الذي وضعو بنفسو حين قال في كتابو (أصل األنواع):

رجح أنو قد تشكل عن طريق العديد من
"إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد ال ي َّ
()8

التعديالت المتعاقبة والطفيفة ،فسوف تنهار نظريتي تماما".

وكما يقول بيهي فإن ىذا االختبار الذي وضعو دارون كان أساس فكرتو فى ىذا الكتاب.

واستجابة لذلك ،يستعرض تلك النظم غير القابلة لالختزال

Irreducible Complexity

على

معا إلنجاز
حد وصفو ،والتي تقوم علي مبدأ التعاضد التام بين مكوناتها المختلفة؛ حيث تعمل ً
العمل المنوط بذلك النظام.

فلو قمنا بإزالة أحد ىذه المكونات سوف يتوقف النظام عن العمل ،وىو ما يمثل تحديا

أساسيا للعمليات الدارونية التي تفترض أن ىذه النظم الحيوية تمر أثناء رحلة تطورىا عبر سلسلة

من المراحل الوسيطة الطفيفة والمتتالية ،يقوم خاللها االنتقاء الطبيعي بصياغة تكيفها تدريجيا؛

بالحفاظ على تغيرات المرحلة المفيدة والوظيفية ،وتدمير ما ىو غير صالح أو أقل تكيفا .وىنا
تكمن المعضلة المحورية؛ فهذه األعضاء ال تستطيع أن تقوم بوظيفتها إال بوجودىا مكتملة،

والكيانات الوسيطة المتتالية التي من المفترض أن يمر بها العضو أثناء رحلة تطوره ليس لها أي
معنى وظيفي إال بوصفها أجزاء من المنتج النهائي.

من منطلق دعوة داروين ،وفي سبيل شرح حجتو ،يتنقل بيهي برشاقة أسلوبو المعهودة

وأمثلتو المثيرة بين العديد من النظم الحيوية التي تتحدى نظرية التطور ،في رحلة مجهرية شيقة
للنظر عميقا في داخل الصندوق..

(صندوق داروين األسود).

أحمد يحيى
Charles Darwin, "The Origin Of Species", Harvard University Press, 1964, p189.

)(1
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ملاذا هذا الكتاب؟!
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ،أما بعد..
فإدرا ًكا من مركز براىين ألىمية توفر المادة العلمية المناسبة بين أيدي الباحثين المهتمين
بنقد أو تقييم نظرية التطور ،يأتي كتاب (صندوق داروين األسود) لمايكل بيهي ليسد شيئا من

ىذه الحاجة ،ولينضم إلى قافلة أطروحات الخبراء المناىضة لنظرية التطور الدارويني .وككتاب
(ٔ)
دليال قويا لم
(تصميم الحياة) ،يتبنى ىذا الكتاب مقالة التصميم الذكي  ،ويبتكر لتعضيدىا ً
تستطع كافة النقود الموجهة ضده أن تقدم من األدلة ما ينهض للقدح فيو ،فض ًال عن دحضو؛

أال وىو دليل التعقيد غير القابل لالختزال أو التعقيد الذي ال أبسط منو (

 .)complexityوفكرة التعقيد غير القابل لالختزال من حي

irreducible

ىي ااىرة بيولوجية -كما يذكر

بيهي في ىذا الكتاب -قد ُرصدت من قبل وأشار إليها بعض العلماء ،ولكنها لم تحظ باىتمام

مهما في أدبيات التطور المتأخرة إال على يدي عالم الكيمياء الحيوية
بارز وتحتل ً
موقعا ً
األمريكي مايكل بيهي.
والكتاب وإن كان يدور في مجملو على تأكيد أىمية التعقيد المشار إليو ،وتفصيل داللتو

الظاىرة على التصميم(ٕ)  ،إال أنو قد عني بذكر أدلة أخرى على وىاء نظرية التطور الدارويني

كتفسير ألصل الحياة باالعتماد على التراكم التدريجي العشوائي للتغيرات الطفيفة وعمل

االنتخاب الطبيعي عليها .فقد جعل بيهي الفصل السابع من ىذا الكتاب لبيان" :أن األنظمة

المعقدة غير القابلة لالختزال ليست ىي المشكلةُ الوحيدةُ لفكرة التدرج" )ٖ(.ليصل بعد ذلك
زخما مرة تلو مرة في أدبيات نقد التطور الدارويني ،أال وىي  -كما
إلى نتيجة ما فتئت تكتسب ً

ُسس الجزيئية للحياة ،ال مقابل
يقول بيهي -ثبوتْ " :
عجز النظرية الداروينية عن تفسير األ ُ
ألي نموذج مفصل يمكن من
التحليل المقدم في ىذا الكتاب فحسب ،بل بسبب الغياب التام ِّ
(ٗ)

خاللو تفسير نشوء األنظمة البيوكيمائية الحديثة في األدبيات العلمية االختصاصية".

(ٔ)

أفرد بيهي الفصل التاسع من ىذا الكتاب لمفهوم التصميم الذكي.

(ٖ)

في نهاية الفصل السابع.

(ٕ)

كتبت رأيي مختصرا في تعبير "التصميم الذكي".
يُنظر تقدمة كتاب (تصميم الحياة) ،من إصدارات براىين ،حي
ُ

(ٗ)

بتصرف يسير جدا.
مطلع الفصل التاسع ّ
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كما أن المؤلف في سياق تأصيلو لمفهوم التعقيد غير القابل لالختزال لم يقتصر على مثال

حيوي وحيد .فقد لفت بيهي االنتباه إلى مالحظة مهمة وىي أن أمثلة ىذا المفهوم في مظاىر
الحياة المختلفة ،وتحدي ًدا على المستوى الجزيئي ،كثيرةٌ جدا .وفي ذلك يقول بو بيهي:
"فاألمثلة على التعقيد غير القابل لالختزال وفيرة ،وتتضمن بعض مناحي تضاعف الدنا،

وعمليات نقل اإللكترونات ،واصطناع القسيمات الطرفية للصبغيات –التيلوميرات -والتركيب
الضوئي ،وتنظيم االنتساخ للحمض النووي والكثير من األمور".

من المهم قبل السير ق ُد ًما في فصول ىذا الكتاب الماتع أن نتعرف على المعنى الذي
يقصده بيهي بعبارة "التصميم الذكي" ،فإن ىذا مما يعين على فهم كافة الحجج والمفاىيم

المرتبطة بها وىو يتحدث عنها .وقد نص بيهي على مراده بهذه العبارة في مقال بعنوان (ما

التصميم الذكي على وجو الدقة؟) ،نشرتو مجلة (البيولوجيا والفلسفة) عام ٕٔٓٓم ،وفيو يقول:
"قد يُقصد بالتصميم الذكي أن قوانين الطبيعة نفسها مصممة إلنتاج الحياة واألنظمة المعقدة
أقول لكم بأنوُ ليس المعنى
التي تدعمها .من دون تعليق على تبعات ىذا الرأي ،دعوني فقط ُ
أي ىل
الذي حددتو للعبارة .قصدت بالـ(التصميم الذكي) افتراض تصميم غير قوانين الطبيعة؛ ْ

ىناك أسباب أخرى لالستنتاج -بأخذ قوانين الطبيعة كما ىي -بأن الحياة واألنظمة المكونة لها

قد رتبت بشكل مقصود ،كما أن ىناك أسبابًا غير قوانين الطبيعة لالستنتاج بأن مصيدة فئران قد

تم تصميمها؟ فعندما أشير إلى التصميم الذكي فأنا أقصد -ما لم أنص على العكس -ىذا

المغزى األقوى للتصميم فوق قوانين الطبيعة".

إن بيهي ليذكرنا بهذا التمييز الفارق المهم باألصل الذي قرره الفيلسوف لودفيج فتغنشتاين

صرح أن "معنى العالم ال بد أن يقع خارج العالم" ،وأن "في داخل العالم كل شيء على ما
حين ّ
(٘)

ىو عليو ،ويقع كما يقع" ،وأن "في داخلو ال يوجد قيمة ،وإن وجدت فستكون بال قيمة".

وذلك من جهة أن بيهي وفتغنشاتين متفقان على أن القوانين من حي كونها قوانين منتمية لهذا
العالم فقط ليست إال وقائع مجردة ،الحول لها والقوة من تلقاء نفسها ،وأننا إذا ما أردنا أن

نسبغ على مجموع عالقاتها ببعضها البعض معنى ذا مغزى ،فإنو يتعيّن علينا أن نبح عن أصل
ىذا المعنى خارجها ال فيها.

)(5

Wittgenstein, L. (1960) Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge & Kegan,
London, p. 183.
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نترك اآلن المجال للقارئ كي يبحر في فصول ىذا الكتاب ،متجلّ ًدا على ما قد يصادفو من
دروسا
اصطالحات خاصة يعرفها خبراء ىذا العلمً ،
ناىال من ُجلّو ال فوائد علمية فحسب ،وإنما ً

حياتية رائعة ،وخبرات شخصية نافعة ،ولفتات فلسفية دينية مهمة ،وفوق ذلك كلو إضاءات على

ضا في
"الصنع المتقن" ،ال في مظاىر الخلق البادية للعين المجردة فقط وإنما الكامنة أي ً
آيات ُ
يف الْخبِ ُير﴾.
أدق تفاصيل الحياة ﴿أال يـ ْعل ُم م ْن خلق و ُىو الل ِط ُ
في الختام كما في البدء ،الشكر الخالص هلل وحده على ما وفق إليو من إتمام لهذا العمل.
ثم أتوجو بالشكر الصادق لفريق الترجمة والتنسيق على ما بذلو من جهد كبير في اروف زمنية
ومادية لم تؤازره كثيرا ،ولكنو استطاع -بعون من اهلل -مواجهة تلك التحديات إلخراج ىذا
العمل في وقت قياسي .بقي أن نذ ّكر القارئ الناصح في حال وجد ما يستحق التصحيح أو
التحسين أالّ يبخل علينا بتوجيو منصف أو نقد ىادف ،واهلل يتولّى ثوابو أوال ،ولو منّا حق الشكر
ثانيا .والحمد هلل رب العالمين.

عبداهلل بن سعيد الشهري
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ظاهزة جزيئية
ٍ
خطوات كبيرةً في
قطع
لقد بات من المألوف ،بل من المبتذل تقريباً ،أ ْن َ
العلم ق ْد َ
نقول :إن َ

فهم الطبيعة .كما أن فهمنا لقوانين الفيزياء قد وصل إلى درجة تسمح لمسابير الفضاء بالسفر

والهواتف
الحواسيب
دون أ ْن تضل طري َقها لتصور عوالم بعيدة عن األرض مليارات األميال .أما
ُ
ُ
وغيرىا من األمثلة فتقف شاىدة على تسخير العلم والتكنولوجيا لقوى
واألضواءُ الكهربائيةُ ُ
الطبيعة .وأما اللقاحات والمحاصيل وفيرة اإلنتاج فقد أوقفت العدوين القديمينٔ للبشرية
المرض والجوع  -على األقل في بعض نواحي العالم.

ويعلن كل أسبوع تقريبًا عن اكتشافات في البيولوجيا الجزيئية تعزز األمل بالشفاء من
األمراض الوراثية وغيرىا.
فه َم كيفية عمل األشياء ال يكافئ معرفة من أين جاءت .إذ يمكننا على
ومع كل ذلك فإن ْ

سبيل المثال توقع حركة الكواكب في النظام الشمسي بدقة بالغة ولكن يبقى أصل النظام
أي السؤال عن كيفية تشكل الشمس والكواكب وأقمارىا منذ
الشمسي موضع جدل " ْ
البداية" )ٔ(،قد يحل العلم األحجية في نهاية األمر ،ولكن المسألة قائمة ألن فهم أصل الشيء
مختلف عن فهم عملو اليومي.

ضا يمكنو (وفي الواقع يجب
العلم أي ً
سيطرة العلم على الطبيعة دفع الكثيرين الفتراض أن َ
عليو) تفسير أصل الطبيعة والحياة.
إن ما افترضو داروين من إمكانية تفسير الحياة باالصطفاء الطبيعي الذي يعمل على التنوع
ِ
واسعا في األوساط المثقفة ألكثر من قرن ،رغم أن
الحيوي قد لقي ً
اآلليات األساسيةَ
قبوال ً
للحياة بقيت غامضة إلى بضعة عقود سابقة.

أي أن كل األحياء مكونة من
واكتشف العلم الحديث في النهاية أن الحياةَ ظاىرةٌ جزيئيةْ :

جزيئات ىي بمثابة الصواميل والبراغي ،والتروس والبكرات ،لألنظمة الحيوية.
(ٔ)

النظر للكوارث أو األضرار الطبيعية التي تنزل باإلنسان على أنها "أعداء" وأن على اإلنسان "مواجهة" ىؤالء األعداء و"اإلطاحة

بهم" ،ىو نظر تطور في وعي اإلنسان الغربي بوجو خاص؛ وىو نظر ينم عن شعور متضخم باالستقالل ورغبة جامحة في التعالي على
كل جوانب النقص/الضعف في موقف اإلنسان من العالم .وقد اخت صر فوكوياما في (نهاية التاريخ) وصف مختلف تجليات ىذه
الحالة النرجسية المتفائلة في مفهوم التيموس/الثايموس ( .thymosالشهري)
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وبالتأكيد نجد في المستويات األعلى صور حيوية معقدة "مثل دوران الدم" ،ولكن التفاصيل

النهائية للحياة تكمن في مجال الجزيئات الحيوية ،لذلك فعلم الكيمياء الحيوية الذي يدرس

ىذه الجزيئات وضع على عاتقو مهمة استكشاف األساس الجزيئي العميق للحياة.

تولى علم الكيمياء الحيوية منذ منتصف الخمسينيات عبء تفسير علم الحياة على

المستوى الجزيئي .ولئن كان دارون قد جهل سبب االختالفات بين األنواع (رغم أنها من

علم الكيمياء الحيوية تعرف على األساس الجزيئي للتنوع .ومقابل عجز علم
مطالب نظريتو) فإن َ
القرن التاسع عشر عن معرفة آلية الرؤية أو المناعة أو الحركة نجد أن الكيمياء الحيوية الحديثة

قد عرفت الجزيئات التي تم ّكن من أداء ىذه الوظائف وغيرىا.

توقعوا في الماضي أن يكون أساس الحياة بسيطًا جدا ولكنها توقعات ُمنيت بالخيبة ،إذ
أثبتت الحركة والرؤية وغيرىا من الوظائف أنها ليست أقل تعقي ًدا من كاميرات التلفاز

كبيرا في فهم كيفية عمل كيمياء الحياة ،ولكن وقفوا
والسيارات .لقد أحرز العلم ً
تقدما ً
عاجزين أمام تفسير أصل أناقة وتعقيد األنظمة الحيوية على المستوى الجزيئي .ولم تحدث

أي تقدم في
عمليا أية محاولة لتفسير نشوء أنظمة حيوية جزيئية معقدة معينة ً
فضال عن وجود ّ
عاجال
ىذا المجال .أكد العديد من العلماء بقوة أن التفسيرات متاحةٌ بسهولة أو ستكون متاحةً ً

حقيقي في المنشورات العلمية االحترافية،
آجال .ولكن لم تحظ ىذه التوكيدات بسند
أو ً
ّ
واألىم من ذلك توجد أسباب تفرض ذاتها "اعتمادا على بنية األنظمة الحيوية نفسها" تدفعنا
لالعتقاد بأن أي تفسير دارويني آلليات الحياة سيظل تفسيراً مراوغا (.)elusive
مصطلح التطور كلمة مرنة

ٕ

قد يستخدمها شخص بمعنى بسيط كالتغير عبر الزمن

ويستخدمها آخر بمعنى تحدر كل أشكال الحياة من سلف مشترك دون تحديد آليات التغيير.

أي من وجهة نظر بيولوجية  -يعتبر التطور عملية ظهرت فيها الحياة من
وفي معناه الكامل ْ -
مادةٍ غي ِر ٍ
حية ثم تطورت كليا بوسيلة طبيعية ،وىذا ىو المعنى الذي اعتمده داروين لكلمة تطور
ْ
وىو ما تعنيو كلمة تطور في الوسط العلمي وىو ما سنستخدمو خالل ىذا الكتاب كلو.

- ٔٗ -

http://kotob.has.it

اعتذار عن التفاصيل
قدم سانتا كلوز (بابا نويل) قبل عدة سنوات ىدية لولدي األكبر :دراجة بالستيكية ثالثية
العجالت بمناسبة عيد الميالد ،ولكن لسوء الحظ بسبب كثرة مشاغل بابا نويل لم يكن لديو
الوقت ليخرجها من العلبة ويركبها قبل أ ْن يرحل .وىكذا تم تحويل ىذه المهمة إلى الوالد،
فأخرجت قطع الدراجة من علبتها وفتحت ورقة تعليمات التركيب وتنهدت إذ كانت ٙ
ُ
وصفها جنبًا إلى
صفحات من التعليمات المفصلة :أخ ِرج الـ  ٛأنواع من البراغي المختلفةُ ،
جنب أدخل برغيين من قياس ٘ ٔ.إنش عبر المسكة في قصبة الدراجةِ ،
أدخل القصبة عبر
الفتحة المربعة في جسم الدراجة وىكذا ،رغم أن قراء َة التعليمات كانت ضد رغبتي ولكني
أعرف أنوُ ال يمكن قراءتها بسرعة واستخالص الزبدة كما أفعل بصحيفة ،فالغاية كلها تكمن
في التفاصيل .وىكذا شمرت عن ساعدي وفتحت زجاجة مرطبات وجلست للعمل ،وبعد عدة
ساعات تم تجميع الدراجة ،وخالل العملية قرأت كل تعليمة أكثر من مرة حتى تثبت في ذىني
وقمت بالضبط باألعمال الواردة في التعليمات.
معظم األسر تمتلك مسجل
يبدو أن بغضي للتعليمات ظاىرة منتشرة ،فعلى الرغم من أن
َ
أشرطة فيديو إال أن معظمهم ال يمكنهم برمجتو .ورغم أن ىذه العجائب التقنية قد أرفق معها
تعليمات تشغيل كاملة ،إال أن فكرة الدراسة المملة لكل جملة من الدليل تجعل معظم الناس
يدفعون ىذا العمل ألقرب ولد في العاشرة من عمره.

دليل التعليمات ،ووجو التشابو
لسوء الحظ معظم ما يوجد في علم الكيمياء الحيوية يشبو َ
أن األىميةَ تكمن في التفاصيل .فطالب الكيمياء الحيوية الذي يتصفح كتاب الكيمياء الحيوية

بسرعة سيجلس في االمتحان التالي بال شك محدقًا في سقف قاعة االمتحان وجبينو يتصبب
عرقا.

فتصفح كتاب الكيمياء الحيوية بسرعة ال تؤىل الطالب ألسئلة من نوع "وضح بالتفصيل
اىتماما خاصا بدور طاقة ارتباط الحالة
آلية حلمهة(ٕ) رابط الببتيد بأنزيم التريبسين موليًا
ً
االنتقالية" ،رغم وجود العديد من المبادئ العامة للكيمياء الحيوية التي تساعد اإلنسان على
فهم الصورة العامة لكيمياء الحياة ،ولكن المبادئ العامة ال تأخذك أبعد من ىذه المرحلة.
(ٕ) مصطلح "حلمهة" منحوت من كلمتين ،األولى" :تحليل" ،والثانية" :الماء"؛ أي التحليل بالماء .قال العالّمة اللغوي أحمد بن فارس

(٘ ٖٜىـ) " :العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة ،وىو جنس من االختصار" (انظر :الصاحبي ،ص .)ٕٜٓومن أمثلتو الشهيرة:
"بسملة" ،منحوتة من "بسم اهلل"( .الشهري).
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فلو حملت إجازة في الهندسة فإن ىذا ال يغنيك عن متابعة كتاب تعليمات الدراجة ثالثية
العجل وال يمكن لشهادتك أ ْن تساعدك مباشرة في برمجة جهاز تسجيل الفيديو .ولسوء الحظ
يدرك الكثيرون االنتقائية الحرجة للكيمياء الحيوية؛ فالذين يعانون من فقر الدم المنجلي
ويتحملون األلم في حياتهم التي قصر أمدىا المرض ،يعلمون أىمية التفصيل الصغير الذي غيّر
ضا أمينيا في واحد من عشرات آالف البروتينات الموجودة في أجسامهم.
واح ًدا من  ٔٗٙحم ً
ومثلهم آباء األطفال الذين ماتوا بسبب (التاي–ساكس  )Tay-Sachsأو التليف الكيسي أو
تماما ما ىي أىمية التفاصيل في الكيمياء
المرضى الذين يعانون من السكري أو الناعور يعلمون ً
الحيوية.

وىكذا فأنا كمؤلف أسعى ليقرأ الناس كتابي ،تواجهني معضلة ،وىي أن الناس ال يحبون
قراءة التفاصيل وبالمقابل فإن قصة تأثير علم الكيمياء الحيوية على نظرية التطور تعتمد كليا
نوعا من الكتب الذي ال يحب الناس قراءتو
على التفاصيل .ولذلك يجب علي أ ْن أكتب ً
ألقنعهم باألفكار التي دفعتني للكتابة .ولكن ال بد من التعرف على التعقيد قبل تقدير قيمتو،
ولذلك فإنني أعتذر لقارئي الكريم وأطلب منو الصبر فهناك الكثير من التفاصيل في ىذا
الكتاب.
الكتاب مقسم إلى ثالثة أقسام:
القسم األول :يقدم نظرة عامة للموضوع ويبين لماذا يجب مناقشة التطور على المستوى
الجزيئي "مجال علم الكيمياء الحيوية" ،ويخلو ىذا القسم بشكل كبير من التفاصيل التقنية إال
ما يتسلل منها خالل مناقشة العين.
القسم الثاني :يحوي "فصول األمثلة" حيث توجد معظم التعقيدات الفنية.
القسم الثالث :مناقشة غير تقنية لمضامين االكتشافات الكيميائية الحيوية.
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إذاً يقتصر وجود المادة الصعبة على القسم الثاني غالبًا ،ولكن استخدمت فيو بحرية القياس

وقللت في ىذا القسم
على األمور المألوفة من مواضيع الحياة اليومية ألوصل الفكرة للقراء.
ُ

ضا من تفاصيل وصف األنظمة الكيميائية الحيوية المعقدة .وقد أبعدت الفقرات التي تحوي
أي ً
الكم األكبر من التفاصيل "المتخمة بالمصطلحات التقنية المؤذية للعين" خارج النص العادي
بالتزيين ألشجع القارئ .فبعض القراء قد يتابع مباشرة وبعمق الفصل الثاني ،بينما يتمنى
آخرون تصفحو بسرعة أو تخطي بعض الفقرات ثم يعودون لها عندما يتأىبون لتقبل المزيد.
بالنسبة ألولئك الذين يريدون فهماً أعمق للكيمياء الحيوية وضعت ملح ًقا يختصر بعض مواضيع
الكيمياء الحيوية العامة ،وأشجع الذين يريدون كل التفاصيل أن يستعيروا كتابا تمهيديا عن
الكيمياء الحيوية من المكتبة.
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القسم األول

فُتِح الصندوق
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الفصل األول

بيولوجيا متناهية الصغر
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حذود فكرة
وصلت أقصى حدودىا مع اكتشافات
حو َؿ فكرة التطور الدارويني التي
ىذا
ْ
ُ
الكتاب ْ
الكيمياء الحيوية .الكيمياء الحيوية ْتعنى بدراسة األسس المطلقة للحياة :الجزيئات التي تشكل
الخاليا والنسج وتحفز التفاعالت الكيميائية للهضم واالصطناع الضوئي والمناعة وأموٍر أخرى.

الهائل الذي أنجزتْوُ الكيمياءُ الحيويةُ منذ منتصف الخمسينيات َإال رحلةً ىائلةً تعبػ ُر
التقدـ
وما
ُ
ُ
فأثمرت العدي َد من الفوائد العملية في الطب والزراعة؛ ولكن لهذه
قوةِ الع ْل ِم في فهم العالم.
عن َ
ْ
األس ِ
لفه ِم
س وجب علينا التخلّي عن الطرؽ القديمة ْ
المعرفة ثمن يستحق سداده فمع اكتشاؼ ُ
ٍ
محدود من الطبيعة .فهل ىذا ما سيحدث لنظرية
جزٍء
بعمق ْأو حصرىا في ْ
العالم ْأو مراجعتها ْ
التطور باالصطفاء الطبيعي؟

وككثير من األفكار العظيمة ،فكرةُ داروين بسيطةٌ على نحو أنيق ،فعندما الحظ وجود
أخف في
أسرعُ وبع ُ
ضها أصغر ،بع ُ
أكبر وبع ُ
ضها َ
االختالؼ في كل األنواعُ :
ضها ْ
بعض األفراد ُ
تدعم ك َل الكائنات التي تولد،
اللوف وىكذا .ففسر ىذا بأ َف مخزونات الطعاـ ال يمكنها أ ْف َ

اختالؼ تصادفي ميزًة في الصراع من أجل الحياة تميل إلى البقاء على
فالكائنات التي يوفر لها
ٌ

قابال للتوريث
قيد الحياة والتكاثر ،متفوقة على الكائنات األقل تفضيال .إذا كاف ىذا
ُ
االختالؼ ً
ٍ
ٍ
ِ
طويلة من
فترات
ات ىائلةٌ عبر
تحص ُل تغير ٌ
فإ َف ميزات ىذا النوع قد تتغيَػ ُر ع ْبػ َر الزمن وق ْد ُ
الزمن.

نتجت افتراضيا ْ -أو على األقل كل
معظم العلماء وألكثر من قرف بأ َف ك َل الحياة
اعتق َد
ْ
ُ
ميزاتها المثيرة لالىتماـ -عن طريق عمل االصطفاء الطبيعي على االختالؼ العشوائي.

ولوف الفراشة والحشرات الخادمة
ْ
استعملت فكرة داروين لشرح م ْنقار العصفور وحافر الحصاف ْ

استعماؿ النظرية
بعض العلماء
َ
( ،)slavesوتوزع الحياة حوؿ العالم وعبر العصور .وقد و َس َع ُ
تنجز بعض المجموعات في اختبارات الذكاء بشكل أفضل من
لتفسر سلوؾ البشر :لماذا ُ

البعثات التبشيريةُ عن
مجموعات أخرى ولماذا تعزؼ
ُ
الزواج وإنجاب األطفاؿ .لم َ
يبق شيءٌ
َ
يخضع للفكر التطوري.
مطل ًقا -ال عضو أو فكرة ،ال منطق أو فكرة -لم
ْ
نجحت بيولوجية التطور بقوة في تعليل
وبعد قرابة قرف ونصف من طرح داروين لنظريتو
ْ
حولَنا .ويظهر بالنسبة للكثيرين أ َف انتصارىا تاـ ،لكن ال يجري عمل
أنماط الحياة التي نراىا ْ
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الحياة الحقيقي على مستوى الحيواف ْأو العضو الكامل .فاألجزاء األكثر أىمية من الكائنات
يقود
أصغر من أ ْف تُرى إ ْذ ت ْك ُم ُن الحياة في التفاصيل،
ُ
والجزيئات ىي ما ُ
الحية ىي أشياءٌ
ُ
أساس الحياة؟
تشرح
لكن ىل
تشرح فكرة داروين
تفاصيل الحياة .قد
حوافر الحصافْ ،
ُ
ُ
َ
َ
َ
تق َد َـ الع ْل ُم في بداية الخمسينيات إلى النقطة التي ْأم َك َن عندىا تحدي ُد أشكاؿ وخصائص
ضحت ٍ
ببطء وبدقَ ٍة بنى مزيد من الجزيئات
عدة جزيئات تؤلف الكائنات الحية .كذلك ُو ّ

بوضوح
وأظهرت
البيولوجية ،واستُنتجت كيفية عملها من التجارب الكثيرة جدا.
ٍ
النتائج التراكميةُ
ْ
ُ
ٍ
تعتم ُد على ٍ
دقيق أ َف الحياةَ ِ
ٍ
مصنوعة من جزيئات .تقود اآلالت الجزيئية الحمولةَ من
آالت
مكاف إلى آخر في الخلية عبر (طرؽ سريعة) مش َكلَ ٍة من جزيئات أخرى ،في حين تعمل جزيئات
مفاتيحا خلويةً وتطفئها
أخرى ككوابل وحباؿ وبكرات للحفاظ على شكل الخلية .تشغل اآلالت
ً

وآالت تأخ ُذ طاقتَها من الشمس
جزئيات تقتل الخلية أحيانًا ْأو تؤدي إلى استمرار نموىا.
ٌ
اآلالت الكهربائيَةُ للتيار بالجرياف ع ْبػ َر
تسمح
فتقبض طاقة الفوتونات وتخزنها في مواد كيميائية.
ُ
ُ

األعصاب .ىناؾ آالت تُصنّع آالت جزيئية أخرى باإلضافة إلى تصنيع نفسها .تسبح الخلية
الطعاـ بآالت .باختصار
ضم
تتحكم آالت جزيئيةٌ
باستعماؿ اآلالت وت ْن ُ
َ
ُ
نفسها بآالت و ْته ُ
سخ َ
بشكل ٍ
ٍ
دقيق وآلةُ الحياة
عاليةُ التعقيد بكل عملية خلوية ،وبالتالي فإ َف
تفاصيل الحياة معايرةٌ
َ
معقدةٌ ب ْش ِك ٍل ىائل.
ِ
الفص ُل بين
كن لكل الحياة أ ْف
تتناسب مع نظرية التطور لداروين؟ يصعب على العا َمة ْ
ىل ْيم ُ
َ
ٍ
ٍ
بعض العلماء
وسائل اإلعالـ الشعبية تحب ن ْش َر
الحقيقة والتخمين أل َف
قصص مثيرة وأل َف َ
َ

يجب أ ْف
يستمتع بافتراض كيف يمكن الكتشافاتهم أ ْف تمضي بعيدا .لمعرفة الدليل الحقيقي ُ
المنشورات
تتعمق في المجالت والكتب المنشورة من قبل المجتمع العلمي نفسو .تسجل
ُ
َ

عموما من التخيالت
التجارب مستقاةً من المصدر األوؿ مباشرة ،وىذه
العلميةُ
َ
التقارير خاليةٌ ً
ُ
بحثت عن المنشورات
الجامحة التي تظهر في التقارير التالية بعدىا .فكما ستالحظ الح ًقا إ ْف
َ

ك على السؤاؿ عن كيفية تطور اآلالت الجزيئية – أسس
كزت بحثَ َ
العلمية عن التطور ور َ
كامال ومريبا .فقد شلَ تعقي ُد أساس الحياة محاولةَ العلم لتفسيرىا،
الحياة -فستجد صمتًا ً
منيعا أماـ امتداد الداروينية العالمية .لمعرفة السبب سأدرس
حاجزا ً
مازالت اآلالت الجزيئية ترفع ً

أسأؿ إ ْف فسرت قط باالصطفاء
في ىذا الكتاب العديد من اآلالت الجزيئية المدىشة ،ثُ َم ُ
الطبيعي والطفرة العشوائية.
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التطور موضوعٌ مثير للجدؿ ،فمن الضروري توجيو ع َدةِ
ٍ
ٍ
أساسية في بداية الكتاب.
أسئلة
ُ
ٌ
ُ
يرادؼ التأكيد على اعتناؽ الخلقية -
التشكيك في التطور الدارويني
يعتقد الكثيروف بأ َف
ُ
َ
أرضا
االعتقاد بأ َف اهلل خلق الكوف ،-ومن الشائع االعتقاد بأ َف الخلقية تتضمن االعتقاد بأ َف ً
تشكلت منذ حوالي ٓٔ آالؼ ٍ
تفسير حرفي للتوراة مازاؿ منتشرا .وليُعلم أنو
سنة فقط وىو
ْ
ٌ
بل إنَني
عم ُرهُ
الكو َف ْ
ليس لدي سبب يجعلني أشك في أ َف ْ
ُ
باليين السنين كما قاؿ الفيزيائيوفْ .
سلَ ِ
ٍ
ٍ
مقبوؿ وليس
بشكل
ف المشترؾ -كل الكائنات ذات سلف مشترؾ -مقنعةً
أج ُد فكرةَ ال َ

تطوَر الكائنات وسلوكها
عمل زمالئي الذين درسوا َ
لد َ
ي ٌ
سبب معيَ ٌن للشك فيها .أحترـ جدا َ
ٍ
فهمنا
أسهموا
بشكل واس ٍع في ْ
ضمن إطا ٍر تطوري ،وأعتق ُد بأ َف علماء البيولوجية التطورية قد ْ
رح العدي َد
للعالم .رغم أ َف اآلليةَ الداروينية -االصطفاء الطبيعي المعتمد على االختالؼ -قد ت ْش ُ
ضا أنَوُ من المفاجئ
من األشياء ،لكن ال أعتق ُد أنَها تفس ُر الحياة الجزيئية ،كما أنَنِي ال أعتقد أي ً
ننظر بها إلى األشياء األقل
العلم الجدي َد الخا َ
ص باألشياء الصغيرة جدا سيغير الطريقة التي ُ
أ َف َ
صغرا.

تاريخ خمتصر جذًّا للبيولوجيا
ٍ
المجتمع الذي
معظمنا إلى االعتقاد بأ َف
يميل
عندما تمضي
َ
ُ
ُ
األمور بسالسة في حياتناُ ،
أناس
حوؿ العالم صحيحةٌ بديهيا .ومن الصعب تصوُر كيف َ
ُ
أفكارنا ْ
عاش ٌ
نعيش فيو طبيعي وبأ َف َ

آخروف في أماكن وأزمنة مختلفة بطريقة عيشهم المختلفة أو كيف اعتقدوا األشياءَ التي
اعتقدوىا .لكن أثناء فترات االضطراب عندما يتم التشكيك بالحقائق المحكمة ،قد يبدو بأنَوُ
البحث
يذكرنا أثناء ىذه األوقات بأ َف
َ
ال شيء في العالم منطقي وذو معنى .يمكن للتاريخ أ ْف َ
ولغاية رس ِم صورةٍ ٍ
ِ
ٍ
كاملة
تصل ْبع ُد إلى نهاية.
ْ
عن معرفة موثوقة طري ٌق طويل وعمليةٌ صعبةٌ ْ
لم ْ
ٍ
بشكل موج ٍز جدا ع ْبػ َر الصفحات القليلة التالية
ص
تمكنُنا من رؤية التطور الدارويني ْ
عبرىا سألخ ُ
فتحنا أح َدىا
َ
تاريخ البيولوجية .بطريقة ما كاف ىذا التاريخُ سلسلةً من الصناديق السوداء ُكلَما ْ
وج ْدنا صندوقًا آخر.
األعماؿ الداخليةَ خفيةٌ -أحيانًا أل َف
الصندوؽ األسود مصطلح لجها ٍز يعمل شيئا؛ لك َن
َ
مثاال جي ًدا
يمكن رؤيتها ،وأحيانًا ألنَها فقط غير قابلة لإلدراؾ.-
األعماؿ ال
َ
والحواسيب تعطي ً
ُ
ُ
عن الصندوؽ األسود فمعظمنا يستعمل ىذه اآلالت البديعة دوف أدنى فكرةٍ عن كيفية عملها،
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ت
تح َ
رس ِم المخططات ْأو لعب األلعاب جاىلين ما يحدث ْ
فنقوـ بمعالجة الكلمات ْأو ْ
الصندوؽ الخارجي .حتى إذا أزلنا الغطاء فإ َف قلَةً منا يمكن أ ْف يم َيز شيئًا في أ ْدغاؿ القطع في
يمكن إدرا ُكوُ بين أجزاء الحاسوب واألشياء
يمكن مالحظتُوُ أو
ط
ط بسي ٌ
الداخل .فال يوجد راب ٌ
ُ
ُ
التي ينجزىا.

ٍ
ٍ
قل عبر الزمن آالؼ السنين إلى قصر الملك آرثر .كيف
تصور أ َف حاسوبًا ذا بطارية مديدة نُ َ

ناس أولئك العصر مع حاسوب يعمل؟ معظمهم سينتابهم الفزع ،لكن ربما يري ُد
سيتفاعل أ ُ
شخص ما بأ َف أحرفًا تظْ َه ُر على الشاشة عندما
ظ
يفهم ىذا الشيء .قد يالح ُ
ٌ
ٌ
شخص ما أ ْف َ

يلمس المفاتيح .بعض توليفات األحرؼ –الموافقة ألوامر حاسوبية -قد تجعل الشاشة تتغير
أجدادنا من العصور الوسطى قد يعتقدوف بأنَهم قد فكوا
بعد وىلة ،ستتضح العديد من األوامر.
ُ

شخص ما الغطاء وينظر إلى الحاسوب الذي ْيع َم ُل من
سيزيل
لكن في النهاية
ٌ
س َر الحاسوبْ .
ُ
كانت ساذجةً للغاية .الصندوؽ
الداخل .وفجأةً
نكتشف أ َف نظريةَ (كيف يعمل الحاسوب) ْ
ُ
ت شفرتُو ٍ
ٍ
صندوؽ أسود آخر.
ف عن
ببطء سيتك ّ
ش ُ
األسود الذي فُ َك ْ
ُ
ُ
يفهم أح ٌد حتى المستوى
في العصور القديمة ْ
كانت كل البيولوجية صندوقًا َ
لم ْ
أسود ألنَو ْ
األولي لكيفية عمل الكائنات الحية .فالقدماء الذين نظروا إلى النبات أو الحيواف وتساءلوا كيف

تعمل األشياء في ظل تقنية متخلفة ،لقد كانوا حقا في الظالـ.

العين المجردة .فوصفت
بدأ الباحثوف البيولوجيوف
األوائل بالطريقة التي لديهم فق ْ
ط وىي ُ
ُ
عدد من الكتب منذ حوالي ٓٓٗ قبل الميالد -المنسوبة ألبقراط أبو الطب -أعراض بعض

بدال من عمل اآللهة.
األمراض الشائعة ونسب المرض إلى الغذاء وإلى أسباب فيزيائية أخرىً ،
ِ
كانت مجرد بداية إال أف القدماء ظلوا ضائعين بخصوص تركيب الكائنات
رغم أ َف ىذه
الكتابات ْ
الحية .فاعتقدوا أ َف ك َل المادة مكونةٌ من أربعة عناصر :التراب والهواء والنار والماء .واعتقدوا

بأ َف األجساـ الحية مكونةٌ من أربعة أخالط – الدـ والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء-
وتنشأ كل األمراض عن زيادة في أحد األخالط.

لقد كاف أعظم البيولوجيين اليونانيين ىو أيضاً أعظم فالسفتهم :أرسطو .ولد أرسطو وأبقراط
رص ًدا
ما زاؿ حيا ،واعتقد أرسطو -بخالؼ كل من قبلو تقريبا -بأ َف معرفةَ الطبيعة
تتطلب ْ
ُ

منهجيا .ميز أرسطو عبر الفحص الدقيق كميةً مذىلةً من الترتيب ضمن العالم الحي ،وتعد ىذه
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خطوة أولى ىامة .جمع أرسطو الحيوانات ضمن فئتين عامتين -الحيوانات ذوات الدـ،

والحيوانات بال دـ -وىو ما يوافق بشكل قريب التصنيف الحديث إلى فقاريات والفقاريات.
ضمن الفقاريات ميز أصناؼ الثدييات والطيور واألسماؾ ،كما وضع البرمائيات والزواحف في
مجموعة واحدة واألفاعي في صنف منفصل .رغم أ َف مشاىداتو لم تكن مؤيدة باألدوات ،ظل

سليما بالرغم من المعرفة المكتسبة خالؿ آالؼ السنين التالية لموتو.
كثير من تفكير أرسطو ً

وجد عدةُ باحثين بيولوجيين فقط في األلفية التالية ألرسطو .كاف (جالينوس) أحدىم ،طبيب
في القرف الثاني بعد الميالد في روما .الحظ جالينوس أ َف المشاىد َة الدقيقة لخارج الحيوانات
والنباتات وداخلها (عبر التشريح) ،رغم أنَو ضروريَ ،إال أنَو غيػر ٍ
كاؼ لفهم البيولوجيا .حاوؿ
ُ
ُ ُْ
القلب يضخ الدـ َإال أنَوُ لم
فه َم وظيفة األعضاء الحيوانية ،ورغم أنَوُ عرؼ بأ َف
جالينوس ً
مثال ْ
َ
يستطع أف يخبرنا أ َف الدـ يدور ويعود إلى القلب بمجرد النظر فقط.
ْ
الدـ الجدي َد يصنع بشكل مستمر
اعتقد جالينوس خطأً أ َف الدـ يضخ لتروية األنسجة ،وأ َف َ

ويعاد تزويد القلب بو ،واستمر تعليم فكرتو قرابة ٓٓ٘ٔ سنة.

رجل إنجليزي في القرف السابع عشر (ويلياـ
استمر ذلك االعتقاد الخاطئ إلى أ ْف قاـ ٌ
صانعا دائرةً كاملةً ويعود
الدـ يتدفق باستمرار في اتجاه واحد ً
ىارفي) بطرح نظرية تنص على أ َف َ
ٔ
إلى القلب من جديد  .وحسب ىارفي بأنَو إذا ضخ القلب فقط أونصين من الدـ بالضربة فإنَوُ
سيضخ بمعدؿ (ٕ ٚضربة بالدقيقة) في ساعة واحدة ٓٗ٘ باوند من الدـ ثلث وزف اإلنساف،
صنع ىذه الكمية من الدـ في وقت قصير جدا واضح االستحالة ،فإ َف ال َد َـ يجب أ ْف
بما أ َف َ
يعاد استعمالو .لقد كاف تفكير ىارفي المنطقي -بمساعدة األرقاـ العربية التي مازالت جديدةً
َ
والتي جعلت الحساب سهال -في تأييد نشاط غير مشاىد شيئاً غير مسبوؽ ،إذ مهد بهذا
للفكر البيولوجي الحديث.
ازدادت سرعةُ البحث العلمي في العصور الوسطى .والمثاؿ المذكور عن أرسطو تبعو عدد
ْ
متزايد من الطبيعيين ( .)naturalistsوصفت العديد من النباتات من قبل علماء النبات

(برونفيلس وبوؾ وفوشس وفاليري وسكوردوس) .تطور التصوير العلمي عندما رسم (رونديليت)

الحياة الحيوانية بالتفصيل .نشر الموسوعيوف مثل (كونراد جيسنر) أجزاءً ضخمةً تلخص كلَ

ٔ تنسب بعض المصادر سبق ىذا االكتشاؼ ألبي الحسن عالء الدين ،المعروؼ بابن النفيس ،ولم أتيقنو( .الشهري)
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ٍ
بشكل ىائل فاخترع مجموعات
المعرفة البيولوجية .و َس َع (لينوس) عمل (أرسطو) في التصنيف
الصنف والرتبة والجنس والنوع .أظهرت دراسات البيولوجية المقارنة العديد من التشابهات بين

فروع الحياة المختلفة وبدأ نقاش فكرة السلف المشترؾ.

تقدمت البيولوجيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر بدمج العلماء أمثلة أرسطو وىارفي

للمشاىدة واالستدالؿ الذكي .لكن ما زاؿ أشد االنتباه وأقوى استدالؿ قاصرين عن أخذؾ نحو
العين البشرية يمكنُها أ ْف تميّػ َز
األشياء الصغيرةَ
تلك األجزاءُ المهمة وغير المرئية .رغم أ َف َ
َ
الكثير من األفعاؿ في الحياة تحصل على مستوى متناهٍ في
بمقدار عشر الميلي متر ،فإ َف
َ
الصغر .فالبيولوجيا وصلت إلى ىضبة (مرحلة مستقرة) :فُتح صندوؽ أسود واحد -البنية

الضخمة للكائن -ليكشف عن صندوؽ أسود آخر لمستويات أدؽ من الحياة .من أجل أ ْف
تحتاج سلسلة من الكشوفات التكنولوجية ،وكاف االكتشاؼ األوؿ
تتقدـ البيولوجيا فإنَها
َ
ُ
المجهر.

صناديق سوداء ضمن صناديق سوداء
ؼ استعمالُها في
عرفت العدسات في العصور القديمة ،وبحلوؿ القرف الخامس عشر ُع ِر َ
معا في أنبوب لتشكيل
النظارات .وفي القرف السابع عشر وضعت عدسة محدبة وعدسة مقعرة ً

المجهر األولي األوؿ .واستعمل غاليليو إحدى أدواتو األولى وأدىشو اكتشاؼ العيوف المركبة

للحشرات .نظر (ستيلوتي  )Stellutiإلى عيوف النحل وسوسة الفاكهة ولسانها وعيونها وقروف
استشعارىا واألجزاء األخرى .أكد (مالبيكي) دوراف الدـ عبر الشعريات ووصف التطور المبكر
لقلب الدجاج الجنيني .فحص (نحميا) غرو النباتات .شرح (سوامينياـ )Swammeniam

أوؿ من نظر إلى خلية جرثومية ووصف (روبرت
ذبابة مايو ،وكاف (ليوفينهوؾ َ )Leeuwenhoek

ىوؾ) الخاليا في الفلين واألوراؽ -رغم أنو لم ينتبو ألىميتها.-

بدأ اكتشاؼ ٍ
عالم صغي ٍر جدا غير متوقع ،وقلب األفكار الراسخة عن ماىية الكائنات
الحية .الحظ (تشارلز سينجر) -مؤرخ للعلم -أنَو "ىكذا كاف التعقيد الالنهائي للكائنات الحية
كانت عظمةُ ترتيب العالم الفضائي الذي كشفو (جاليليو) للجيل السابق،
مزعجا فلسفيا كما ْ
ً
تطلب
ي
آخر
بمعنى
".
ية
ر
البش
العقوؿ
إلى
مقتضياتو
خل
تد
لكي
أطوؿ
ا
وقت
أخذ
التعقيد
ىذا
لكن
َ
ً
ُ
نراجع كل نظرياتنا السابقة .وفي مثل ىذه الحاالت قد
اكتشاؼ بعض الصناديق الجديدة أ ْف
َ
يحدث نفور كبير.
- ٕٙ -

http://kotob.has.it

طرح (ماتياس شاليدف وثيودور شفاف) النظرية الخلوية للحياة في القرف التاسع عشر .عمل

شاليدف بشكل أساسي على النسيج النباتي ،وناقش األىمية المركزية لبقعة داكنة –النواة-

موجودة ضمن كل الخاليا .ركز شفاف على النسيج الحيواني والذي كانت رؤية الخاليا فيو
ِ
كانت مشابهةً للنباتات في بنيتها الخلوية .استنتج شفاف
أصعب؛ لكنَوُ فطن إلى أ َف
الحيوانات ْ
ٍ
بطريقة
بأ َف الخاليا ْأو مفرزات الخاليا تؤلف األجساـ الكلية للحيوانات والنباتات ،وأ َف الخاليا
صةُ بها .كتب بأ َف "السؤاؿ عن ماىية القوة األساسية لألجساـ
ما
وحدات فرديةٌ لها حياتُها الخا َ
ٌ
المنظمة توضح بأ َف جوابو :الخاليا الفردية" ،كما أضاؼ شاليدف "فالسؤاؿ األساسي :ما ىو
أصل ىذه المتعضية الصغيرة المدىشة –الخلية-؟"
ُ

عمل (شاليدف وشفاف) في أوائل القرف التاسع عشر إلى وسطو –زمن رحالت داروين وكتابة
(أصل األنواع) -كانت الخلية بالنسبة لداروين إذاً كما كانت لكل عالِ ٍم آخر في ذلك الوقت،

ط الكثي ِر من البيولوجيا فوؽ مستوى الخلية .فكرة أ َف الحياة
صندوقًا أسودا؛ لكنَوُ استطاع استنبا َ
ليست مبتكرة من داروين لكنَوُ ناقشها بشكل أكثر منهجية ،وكانت نظرية كيفية عمل
ت
َ
تطوَر ْ
ْ
التطور -من خالؿ االصطفاء الطبيعي العامل على االختالؼ -من ابتكاره.
في ىذه األثناء كاف العمل على اكتشاؼ الصندوؽ األسود الخلوي يجري على قدـ وساؽ.

البحث في الخلية دفع المجهر إلى أقصى حدوده المحدودة بطوؿ موجة الضوء .لسبب فيزيائي
أقرب لبعضهما من نصف طوؿ موجة الضوء الذي يضيئهما.
ال
يمكن لمجه ٍر أ ْف َ
يميز نقطتين َ
ُ
يكن باإلمكاف رؤية العديد
بما أ َف َ
لم ْ
طوؿ موجة الضوء المرئي عشر طوؿ خلية جرثومية تقريباْ ،
يكن باإلمكاف فتح الصندوؽ
من التفاصيل الصغيرة والهامة لبنية الخلية بضوء مجهري ،لم ْ
األسود للخلية دوف تحسينات تقانية إضافية.

في أواخر القرف التاسع عشر ومع تقدـ الفيزياء السريع ،اكتشف (ج .ج .تومسوف)
أقصر من
اإللكتروف تبعو اختراع المجهر اإللكتروني بعد عدة عقود .وأل َف َ
طوؿ موجة اإللكتروف ُ
ِ
طوؿ ِ
ضيئت باإللكترونات .للمجهر
تمييز أشيا ٍء
أصغر بكثي ٍر إذا أُ ْ
موجة الطوؿ المرئي ْيمك ُن ُ
َ
َ
لكن تَ َم
اإللكتروني عد ٌد من الصعوبات العملية ،أقلها ميل الحزمة اإللكترونية إلى حرؽ العينةْ .
إيجاد ٍ
طرؽ لتخطي المشاكل واخترع المجهر اإللكتروني بعد الحرب العالمية الثانية .اكتُشفت
ُ
بُنى دوف خلوية ( )subcellularجديدة :الثقوب المشاىدة في النواة ،واألغشية المضاعفة
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بدت بسيطةً جدا تحت
المكتشفة حوؿ الميتوكوندريا -مصانع طاقة الخلية .-نفس الخلية التي ْ

مجهر ضوئي ظهرت اآلف مختلفةً جدا .نفس التساؤؿ الذي ظهر عند رؤية البنية المفصلة
ضا لعلماء القرف العشرين عندما شاىدوا تعقيدات الخلية.
للحشرات ظهر أي ً
سمح ىذا المستوى من االكتشاؼ للبيولوجيين بالوصوؿ إلى أ ْع ِ
ظم صندوؽ أسود .السؤاؿ
َ
يقدر داروين وال معاصريو اإلجابةَ عنو .فقد عرفوا بأ َف العيو َف
لم ْ
عن كيفية عمل الحياة الذي ْ
كيف تتم الرؤية بها بالضبط؟ كيف يتخثر الدـ؟ كيف يحارب الجسم المرض؟ البنى
للرؤية؛ لكن َ
المعقدة التي تم كشفها بالمجهر اإللكتروني كانت نفسها مكونة من مكونات أصغر .ما ىي ىذه

المكونات؟ كيف تبدو؟ كيف تعمل؟ ستأخذنا اإلجابة عن ىذه األسئلة إلى عالم البيولوجية وإلى

الكيمياء .كما ستعيدنا إلى القرف التاسع عشر.

عامل الكيمياء
ٍ
ؼ
كما يرى أي
تظهر األشياءُ الحيَةُ مختلفةً عن األشياء غير الحية .فهي تتص َر ُ
شخص ُ
تمييز الجلد والشعر بسهولة عن
كن ُ
بش ْك ٍل مختلف ،كما تبدو بشكل مختلف أيضا :فيُ ْم ُ
الصخور والرماؿ .معظم األشخاص حتى القرف التاسع عشر اعتقدوا ببساطة بأ َف الحياةَ مصنوعةٌ
من نوع خاص من المادة ،نوع مختلف عن المادة التي تشكل المواد غير الحية .لكن في عاـ

ٕٔٛٛـ سخن (فريدريك فوىلر) سيانات األمونيوـ ودىش بتشكل اليوريا –النشادر -وىو
منتج فضالت بيولوجي .اصطناع اليوريا من مادة غير حيَة حطم التمييز السهل بين الحياة
والالحياة ،وبدأ بعد ذلك عالم الكيمياء الالعضوية (جاستس فوف ليبيغ) دراسة كيمياء الحياة ْأو
مصدر حرارة جسم الحيوانات ينتج عن حرؽ الطعاـ وليس
الكيمياء الحيوية .أثبت ليبيغ بأ َف
َ
لخاصة أساسية للحياة .صاغ من نجاحو فكرة االستقالب حيث يبني الجسم ويحطم المواد عبر

عمليات كيميائية .بلور (إرنست ىوبي سايلر) المادة الحمراء من الدـ –الهيموغلوبين -وأثبت
الصنف
أنَها ترتبط باألكسجين من أجل حمل األخير عبر الجسم .أثبت (إيميل فيشر) بأ َف
َ
ضا
أحما ً
األكبر من المواد المدعوة بروتينات تتركب من عشرين ً
نوعا فقط من اللبنات -تدعى ْ

أمينية -موصولة ضمن سالسل.

أثبت بأنَها مصنوعةٌ من األحماض األمينية َإال
كيف تبدو البروتينات؟ رغم أ َف (إيميل فيشر) َ

يصل إليها المجهر
أ َف
تفاصيل ب ْنيتها ْ
كانت مجهولة .فقد جعلها ْ
حج ُمها في وضع أدنى من أ ْف َ
َ
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كانت اآلالت األساسية للحياة ،وىي التي تحفز
أصبح
لكن
واضحا أ َف البروتينات ْ
ً
اإللكترونيْ ،
َ
كيمياء الخلية وتبني بنيتها .فصار من المطلوب إيجاد تقنية جديدة لدراسة بنية البروتين.
استعمل في بداية القرف العشرين التصوير البلوري باألشعة السينية (
 )crystallographyلتحديد بنى جزيئات صغيرة .تضمن التصوير البلوري توجيو حزمة من
األشعة السينية إلى بلورة لمادة كيميائية ،تتبعثر األشعة بعملية تدعى انكسار األشعة .إذا وضع
فلم تصويري خلف البلورة فيمكن عندىا تحري األشعة السينية المتبعثرة بفحص الفلم الذي
تعرض لها ،قد يدؿ نمط التبعثر -بعد تطبيق عمليات رياضية صعبة -على مكاف توضع كل ذرة
في الجزيئة .استخداـ تقنية التصوير البلوري باألشعة السينية مع البروتينات سيظهر لنا بنيتها،
لكن ىناؾ مشكلة كبيرة :كلما كانت الذرات أكثر في جزيئة ما ازدادت صعوبة العمليات
الرياضية وكانت مهمة بلورة المادة الكيمائية أصعب في البداية ،ونظراً ألف البروتينات تحتوي
على ذر ٍ
ات أكثر بعشرات المرات من الجزيئات المفحوصة نموذجيا بالتصوير البلوري ،فقد زاد
ذلك في صعوبة المشكلة عشرات المرات؛ لكن بعض األشخاص كاف لديهم مثابرة أكثر من
بقيتنا بعشرات األضعاؼ.
x-ray

في عاـ ٜٔ٘ٛـ وبعد عقود من العمل حدد (ج .س .كيندرو) بنية بروتين الميوغلوبين

أظهرت لنا تقنية البنية التفصيلية لواحدة من
باستعماؿ علم البلوريات باألشعة السينية ،أخيراً
ْ
المكونات األساسية للحياة .وماذا رأوا؟ مرة أخرى تعقي ًدا أكبر .قبل تحديد بنية الميوغلوبين
ذات بنية بسيطة ومنتظمة مثل بلورات الملح ،لكن عند
كاف يعتقد بأ َف البروتينات ستكوف َ

مشاىدة البنية الملفوفة والمعقدة الشبيهة بالكرة للميوغلوبين تذمر (ماكس بيروتز) "ىل يمكن

البحث عن الحقيقة النهائية يكشف حقا عن شيء فظيع جدا ويشبو األحشاء؟"
أ ْف يكو َف
ُ
وترعرع الكيميائيوف الحيويوف منذ ذلك الحين على حب تعقيدات البنية البروتينية .جعلت

أكثر سهولة اليوـ مما كاف عليو
التحسينات في الحواسيب والمعدات األخرى علم البلوريات َ
يتطلب جه ًدا كبيرا.
لكندرو رغم أنَوُ مازاؿ
ُ
بنتيجة عمل األشعة السينية لكندرو على البروتينات وعمل (واطسوف وكريك) -األكثر

شهرة -على الدنا ،عرؼ الكيميائيوف الحيويوف ألوؿ مرة فعليا ش ْك َل الجزيئات التي كانوا
يعملوف عليها .يمكن أ ْف تؤرخ بداية الكيمياء الحيوية الحديثة -والتي تقدمت بسرعة كبيرة منذ
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تآزرا قويا
ذلك الحين -إلى ذلك الوقت .فاضت التقدمات في الفيزياء والكيمياء أي ً
ضا وأنشأت ً
للبحث العلمي في الحياة.

ر ْغ َم أ َف علْ َم البلوريات باألشعة السينية ْيم ِكنُوُ نظريا تحديد بنية كل جزيئات األشياء الحية،
لكن المشاكل العملية حدت من استعمالو لعدد صغي ٍر نسبيا من البروتينات واألحماض النووية،

لكن أدخلت تقنيات جديدة لتكميل علم البلوريات ودعمو .تدعى إحدى التقنيات الهامة

لتحديد البنية الطنين المغناطيسي النووي ) .(NMRمع الػ( )NMRيمكن أ ْف تدرس جزيئة حين
يمكن
تكوف في محلوؿ وال يجب أ ْف يت َم بلورتها بصعوبة .مثل علم البلوريات باألشعة السينية
ُ

أ ْف تحدد
للػ( )NMRقيودىا التي تجعلها مفيدةً فقط مع جزء من البروتينات المعروفة؛ لكن علمي
البلوريات باألشعة السينية والػ( )NMRكانا قادرين على إيجاد بنى بروتينات كافية إلعطاء العلماء
NMR

البنية الدقيقة للبروتينات واألحماض النووية .كذلك مثل علم البلوريات،

مفصال عما تبدو عليو.
فهما
ً
ً

مجهرا لرؤية عثّ ٍة صغيرةٍ جدا على برغوث صغير ،ألهم
عندما استعمل ()Leeuwenhoek
ً
ذلك (جوناثاف سويفت) لكتابة قصيدةٍ قصيرةٍ تتنبأ بقافلة النهائية من الحشرات األصغر
واألصغر" :وىكذا الحظ عالم الطبيعة برغوثا لديو براغيث أصغر تقتات عليو ،وىذه البراغيث
ضا لديها حشرات أصغر تعضها ،وىكذا نكمل باتجاه الالنهاية".
أي ً

سويفت كاف مخطئًا؛ اإلكماؿ ال يستمر لألبد .في أواخر القرف العشرين نحن في طوفاف من

األبحاث عن الحياة والنهاية في مجاؿ الرؤية .الصندوؽ األسود األخير المتبقي كاف الخلية،

والذي فتح لكشف الجزيئات -أحجار أساس الطبيعة -وال يمكننا الذىاب أسفل من ذلك .بل
إ َف العمل الذي ت َم على اإلنزيمات والبروتينات األخرى واألحماض النووية وضح المبادئ عند

بقيت
بقيت العديد من التفاصيل بحاجة للملء ،وبالتأكيد ْ
العمل في المستوى األساسي للحياةْ .
بعض المفاجئات؛ لكن بعكس العلماء األوائل الذين نظروا إلى سمكة أو قلب أو خلية
ُ
العلماء المعاصرين راضين عن أ َف تأثيرات
وتساءلوا ما ىي وما الذي يجعلها تعمل ،فإ َف
َ
تفسيرات ٍ
ٍ
كافية ألسس الحياة .من أرسطْو إلى الكيمياء
البروتينات والجزيئات األخرى تعد
ٍ
ح الخلية (صندوؽ داروين األسود).
الحيوية الحديثة ،ت َم
تقشير شريحة بعد األخرى حتى ت َم ْفت ُ
ُ
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قفزات صغرية قفزات كبرية
افترض خندقًا بعرض ٗ أقداـ في حديقتك الخلفية ،يستمر ىذا الخندؽ إلى األفق
ْ
يوما ما في حديقتك وسألتو كيف
باالتجاىين ً
فاصال ملكيتك عن ملكية جارؾ .إذا التقيت بو ً
ِ
َ
فو َؽ الخندؽ" .إذا كاف الخندؽ بعرض
بجواب
لتشك
سبب
ُ
"قفزت ْ
وصل ىنا ،لن يكو َف لديك ٌ
مجددا
يقز
ً
 ٛأقداـ وأعطاؾ نفس الجواب ،ستكوف مدىو ًشا بقدرتو الرياضية وتسألو أ ْف َ
لن تكو َف واث ًقا إ ْف كاف ما
لتشاىده .إذا رفض بدعوى التواء ركبتو سيكوف لديك شكوؾ لكنك ْ
يقولو مجرد فبركة .لكن إذا كاف الخندؽ" واديا بعرض ٓٓٔ قدـ فلن تتردد ولو للحظة في
تكذيب ادعائو بأنَو قد قفز من فوؽ ىذا الخندؽ.

لكن لنفترض أف جارؾ -شخص ذكي -أثبت صدؽ ادعاءاتو ،وقاؿ أنو لم يعبر بقفزة

واحدة ،بل -كما يصف -يوجد عدد من التالؿ المنتشرة عبر األخدود ،ال تتعدى المسافة بين
الواحدة واألخرى ٓٔ أقداـ ،بمعنى أنو قفز من تلة بالكاد متباعدة عن األخرى ليصل في
النهاية إلى جانبك .وبنظرة عابرة تجاه ىذا الخندؽ ،تخبر جارؾ أنك ال ترى أية تالؿ! مجرد

ىوة واسعة تفصل الفناء الخاص بك عن بيتو .يوافقك الرأي ولكنو يخبرؾ بأف األمر استغرؽ منو
سنوات وسنوات حتى يفعلو .خالؿ تلك الفترة برزت التالؿ بَػ ْي َن ال َف ْيػنَ ٍة واألُ ْخ َرى في الهوة
واستطاع أف يمضي قدما بينما تظهر .وحاؿ تركو للتلة ،تنجرؼ وتتآكل بسرعة كبيرة وتتهاوى
تماما إلي أسفل األخدود .ورغم أف الشكوؾ تحوـ حوؿ صحة األمر برمتو ،لكن ليس من
ً
السهل أف تثبت خطأ ما يقوؿ ،لذا؛ تغير الموضوع وتحدثو عن البيسبوؿ.
تفسيرا لكيفية
تلك القصة القصيرة تخبرنا عدة دروس ىامة ،أوال :أف كلمة "قفزة" قدمت
ً

عبور المرء الحاجز ،لكن قد يتراوح التفسير من كونو مقنع بشكل كامل إلى كونو غير كاؼ،
اعتمادا علي التفاصيل -كمثل مدى اتساع نطاؽ الحاجز .-ثانيًا :يمكن أف تلق الرحالت
الطويلة قبوال أكبر إذا تم ايضاحها علي انها سلسلة من القفزات االقصر بدال عن وثبة واحدة

كبيرة .أما ثالثا :في غياب األدلة على مثل ىذه القفزات الصغيرة ،يصعب ج ًدا إثبات صحة أو

خطأ شخص يؤكد أف الصخور الموطوءة كانت موجودة في الماضي واختفت بمرور الزمن.

رمزية القفزات عبر الخنادؽ الضيقة مقابل األخاديد ،يمكن تطبيقها بالطبع على (نظرية

ّف مصطلح (التطور) لتفسير التغيرات الدقيقة في الكائنات الحية فضال عن
التطور) .لقد ُوظ َ
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التغيرات الكبيرة .وغالبا ما تعطى لكليهما مسميات منفصلة .بشكل عاـ ،يصف التطور

الصغروي ( )Microevolutionالتغيرات التي يمكن أف تحدث خالؿ قفزة أو عدة قفزات
قليلة ،بينما يصف التطور الكبروي ( )Macroevolutionالتغيرات التي تتطلب قفزات كبيرة.

كاف اقتراح داروين أف التغيرات الصغيرة نسبيا يمكنها أف تحدث أيضا في الطبيعة تقدما

مفاىيميا كبيرا؛ وكاف رصد مثل تلك التغيرات تأكيدا يثلج الصدر بشأف صحة حدسو .فقد

الحظ داروين أنواع متشابهة -لكن ليست متطابقة -من طيور الشراشير على جزر جاالباغوس

تفسيرا نظريًا مفاده أف تلك األنواع تنحدر من سلف مشترؾ.
( )Galápagos Islandsوقدـ
ً
الحظ مؤخراً علماء من جامعة برنستُن ( )Princetonأف متوسط حجم منقار أسراب طير
الشرشور يتغير على مدى سنوات قليلة ٖ.وفي وقت سابق تبين أف مجموع أعداد العث داكنة
اللوف بالمقارنة مع العث فاتحة اللوف قد تغيرت بفعل تغير البيئة من السخامية إلي النظيفة.

وعلى نحو مماثل ،فقد تعددت الطيور التي تم إدخالها ألمريكا الشمالية من قبل المستوطنين
األوروبيين إلى عدة مجموعات متمايزة .وفي العقود األخيرة ،أصبح من الممكن إدراؾ أدلة
للتطور الصغروي علي المستوى الجزيئي .فمثال ،تلك الفيروسات التي تسبب مرض اإليدز تقوـ

بتحوير معاطفها بغية اإلفالت من الجهاز المناعي لإلنساف .كذلك تمكنت البكتيريا المسببة
لألمراض من العودة على ىيئة سالالت طورت من قدرتها على مقاومة المضادات الحيوية .وفي

ىذا الصدد ،يمكن ضرب العديد من األمثلة األخرى كثيرة.

أدخلت إلى أمريكا الشمالية عن طريق المستوطنين األوروبيين
الطيور التي
وبالمثْل فإ َف
ْ
َ
ِ
الحصوؿ على
باإلمكاف في العقود األخيرة
ت إلى العديد من المجموعات المختلفة ،أصبح
ُ
َ
تنو َع ْ

أدلة للتطور المجهري على الصعيد الجزيئي ،على سبيل المثاؿ تغيّر الفيروسات –كالفيروسات

النظاـ
تتجنب
التي تسبب مرض اإليدز -من غالفها لكي
المناعي البشري ،فالبكتيريا المسببةُ
َ
َ
َ
ٍ
بسالالت جديدة تطورت قدرتُها المضادةُ للصادات الحيوية وباإلمكاف ِذ ْك ُر
تعود إلينا
لإلمراض ُ
العديد من األمثلة.

نجحت نظريةُ داروين على ٍ
ٍ
العب رياضي يُؤك ُد أ َف
نطاؽ ضيق؛ ولكن َمثلها اآلف كمثل
ْ
ٍ
فو َؽ حفرة بطوؿ أربعة أقداـ؛ أما على مستوى التطورات الكبيرة – القفزات
بمقدوره أ ْف ي ْق َ
فز ْ
كثير من الناس في افتراض إمكانية تقسيم
تثير الشك .اتبع داروين ٌ
الكبيرة -فإ َف ىذه النظريةَ ُ
التغيرات الكبيرة إلى خطوات صغيرة معقولة عبر فترات طويلة من الزمن .مع ذلك فال يبدو أ َف
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ظهر قريبًا .رغم ذلك وكما ىو الحاؿ بالنسبة لقصة
المقنع الذي ي ْدعم ىذا
الدليل
َ
َ
الموقف سي ُ
َ
َ
الخطوات
ىذه
كانت
إذا
فيما
تخمين
اآلف
حتى
الصعب
من
و
ن
فإ
،
متالشية
ىضبات
عن
الجار
ْ
ُ
ُ
الصغيرةُ المحيّرةُ المبهمةُ يمكن أ ْف توجد.
النظر إلى أصغر مستويات الحياة.
مع قياـ الكيمياء الحيوية الحديثة أصبح في مقدورنا ُ
عمل ٍ
كانت ىذه
الخطوات الصغيرةُ المزعومةُ والضروريةُ
حو َؿ ما إذا ْ
ُ
تقييم مطل ٍع ْ
يمكننا اآلف ُ
ٍ
ٍ
يمكن أ ْف تكو َف صغيرةً ح ًقا في أي وقت .في ىذا الكتاب سترى أ َف
تطورية
تغيرات
إلنشاء
ُ
ِ
ِ
األوديةَ التي ت ْف ِ
ص ُل
َ
نظائرىا من األودية التي تفصل األنظمةَ البيولوجيةَ
أشكاؿ الحياة اليوميَة لها ُ

تتكرر
الحاؿ بالنسبة لألنماط الكسرية في الرياضيات حيث
على الصعيد المجهري .كما ىو
ُ
ُ
ِ
الفجوات التي ال ْيم ِك ُن ر ْد ُمها
أصغر فأصغر ،فإ َف
ننظر إلى
مقاييس َ
الفكرةُ الرئيسيةُ حتى عندما ُ
َ
أصغر مستويات الحياة.
تح ُد ُ
ث حتى على ْ
ْ

سلشلة من األعني
بفت ِح الصندوؽ األسود
دفعت الكيمياءُ الحيويةُ بنظرية التطور إلى أقصى حدودىا وتَ َم ذلك ْ
المذىل للبُػنَى
ت لنا بإدراؾ طريقة عمل الحياة .إنَوُ التعقي ُد
سمح ْ
األعظم أال وىو الخليَة ،والتي َ
ُ

العضوية تحت الخلوية الذي يجبرنا على طرح السؤاؿ :كيف ْأم َك َن لكل ىذا أ ْف يتطور؟ ولكي

ننظر إلى إحدى األمثلة عن األنظمة
نشعر بوطأة السؤاؿ ونتذوؽ شيئاً مما ىو مخبأ عنا ،دعونا ُ
ف تق ّدـ
البيوكيميائية .ال بُ َد أ ْف يكو َف
كي َ
التفسير لهذا المنشأ مواكباً للعلم المعاصر .دعونا نرى ْ
ُ

تفسير العلم لوظيفة واحدة ،أال وىي الرؤية ،منذ القرف التاسع عشر وبعدىا فلنسأؿ كيف لذلك
ُ
أ ْف يؤثػ َر على مهمتنا في تفسير أصلها.

بؤبؤ العين
حيث َ
العين معروفًا بتفاصيلوُ ،
عرؼ العلماءُ أ َف َ
كيب ْ
في القرف التاسع عشر كاف تر ُ

يس َم ُح بدخوؿ الضوء الكافي للرؤية أثناء وجود أشعة الشمس الباىرة أو ظلمة
يعمل ْ
كمصر ٍاع ْ
ُ
ِ
كزهُ على شبكيَة العين لتشكيل صورة واضحة،
الليل الحالكة .تجمع عدسةُ العين ىذا الضوء وتر ُ
تتسبب األلوا ُف المختلفةُ من الضوء
عضالت العين إمكانيةَ التحرؾ بسرعة ،قد
وتعطيها
ُ
ُ
تغير من كثافة سطحها
واألطواؿ الموجية المختلفة في صورة غير واضحة َإال أ َف عدسةَ العين ُ
ٍ
شخص على دراية بها .كما
الوسائل المعقدةُ ك َل
ت ىذه
لتصحح ىذا االنحراؼ اللوني .أبْػ َه َر ْ
ُ
ص ما إلى إحدى سمات العين العديدة
تقر ش ْخ ٌ
علم علماء القرف التاسع عشر أنَوُ إذا افْ َ
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العين
المتكاملة فإ َف النتيجةَ ستكو ُف خسارةً َ
فادحةً في الرؤية أو العمى التاـ .وقد است ْنتَ ُجوا أ َف َ
العين سليمةً إلى حد ما.
يمكنُها
العمل فق ْط إذا ْ
كانت ُ
ُ

ِ
(أص ِل األنْواع) مع العديد من
العي ِن أي ً
ضا وقد تعامل في كتابو ْ
علم تشارلز داروين بشأْف ْ
العين في فقرة في
حو َؿ نظرية التطور بواسطة االنتخاب الطبيعي .وناقش مشكلةَ ْ
االعتراضات ْ

كتابو معنونة بشكل مناسب بعنواف (أعضاء متقنةٌ جدا ومعقدة) .في رأي داروين ،التطوَر ال
كالعين قد
ض ِع خطوات.
بناء ع ْ
ٌ
ض ٍو مع َق ٍد في خطوةٍ واحدةٍ ْأو بِ ْ
فابتكارات جذريَةٌ ْ
ُ
يستطيع َ
تتطلب
أجياال من المتعضيات ( )Organismsلتجميع التغييرات النافعة ببطء في عملية
ً
ُ

تدريجية.

ض ٍو ٍ
يتشكل فجأةً في جيل واحد فإ َف
واحد مع َق ٍد كالعين أ ْف
كن لع ْ
أدرؾ داروين أنَو إذا ْأم َ
َ
مستحيل
للعين البشرية
ىذا سيكو ُف بمثابَِة المعجزة .ولسوء حظو تبين أ َف التطوَر
َ
التدريجي ْ
ٌ
ٍ
ِ
بطر ٍ
ولكي
يقة ما لوجود
العديد من المظاىر المعق َدةِ التي ب َد ْ
ت َ
غير معتمدة على بعضها البعضْ .
ٍ
بطريقة ما كاف على داروين أ ْف يػُ ْقنِ َع العا َمةَ بأ َف األعضاءَ المع َق َدةَ ْيم ِك ُن أ ْف
صدَؽ نظرية التطوِر
تُ َ
تتشكل خطو ًة بخطوة.
َ
ْ
يكتشف طري ًقا حقيقيا من الممكن أ ْف
يحاوؿ أ ْف
لقد نجح داروين ببراعة .وبذكاء منو لم
َ
أشار إلى مختلف أنواع األعين للحيوانات
يكو َف التطوُر قد سلَ َكوُ ليش ّك َل عينا بل على العكس َ
استدعت
عي ِن اإلنساف قد تكو ُف
الحالية -المتراوحة من بسيطة إلى معقدة-
ْ
واقترح بأ َف تطوَر ْ
َ

أعضاء مشابهةً كمراحل وسطية( .الشكل ٔ)ٔ-
ً
فيما يلي إعادة صياغة لحجة داروين:

البشر ْيمتلكو َف أ ْعيُػنًا مع َق َدةً تشبِوُ الكاميرا َإال أ َف العدي َد من الحيوانات
من أ َف
على ال َرغْ ِم ْ
َ
تمتلك فقط مجموعةً بسيطةً من
بعض الكائنات الدقيقة
ُ
أمورىا بما ىو أقَل من ذلكُ .
تتدبػَ ُر َ
الخاليا الصباغية -ليس أكثر من مجرد بقعة حساسة للضوء.-
القوؿَ :ف ىذا الم َكو َف البسي َ ِ
نح الرؤيةَ َإال أ َف بإمكانو
بالكاد يمكنُػنَا
ُ
ط ْيمكنُوُ أ ْف ْيم َ
ُ
تالئم احتياجات الكائن .تكو ُف األعضاءُ الحساسةُ للضوء
اإلحساس بالضوء والعتمة ،وىي ُ
َ
َ
انحناء ىذا
لبعض نجوـ البحر معقدةً بطريقة ما .فأعينها واقعةٌ في منطقة منخفضة وبما أف
َ
عر الجهةَ التي يأتي
الضوءَ من بعض الجهات،
االنخفاض
ُ
يحجب ْ
فيستطيع الحيوا ُف أ ْف ْ
ُ
يست ْش َ
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وأكثر َإال
منها الضوء ،كما أ َف
العي ِن باالتجاه يتح َ
ازداد ْ
س ُن كلما َ
إحساس ْ
أكثر َ
ت درجةُ االنحناء َ
َ
تنخفض
الضوِء الذي ي ْد ُخ ُل إلى العين وبالتالي
زياد َة درجة االنحناء تقل ُل من كميَ ِة
أ َف َ
ُ
ْ
وبعض
لتعمل كعدسة
ض ُع مادَة ىالمية في التجويف
حساسيتها ،ولزيادة الحساسية ْيم ِك ُن و ْ
ُ
َ
الحيوانات الحالية لها أ ْعيُ ٌن كهذه العدسات األولية.

(الشكل ٔ ٔ-سلسلة األعين) في اليسار ب ْق َعةٌ بسيطةٌ من الخاليا المستقبلة للضوء كالتي توج ُد
ذات
عي ٌن ُ
عي ٌن م َقعَ َرةٌ موجودةٌ في البطلينوس البحري ،في األسفل ْ
في قناديل البحر ،في اليمين ْ

عدسة -من إحدى الحلزونات البحرية.-

مع التحسين التدريجي ْ ِ
وضوحا لتالئِ َم متطلبات
أكثر
ً
يصب ُ
ح بإمكاف العدسة أ ْف تُػ ْعطي صورةً َ

بيئة الحيواف.

باست ْخ ِ
ي ٍ
داـ ٍ
طريق تطوري ْيم ِكنُوُ أ ْف يؤدي من
إقناع قرائو أ َف أ َ
تطاع داروين َ
اس َ
منطق كهذا ْ
ْ
ٍ
حوؿ كيف
أبسط بقعة حساسة للضوء إلى عين إنساف معقدة تشبو الكاميرا؛ لك َن
َ
السؤاؿ ْ
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ت تدريجيا
مبهما آنذاؾ .أقنع داروين
العي َن الحاليَةَ َ
تطوَر ْ
الكثير من العالم أ َف ْ
حدثت الرؤية بقي ً
َ
ْ
ت نػُ ْقطةُ بدايتو -ما ىو أصل البقعة
من بنية أبسط؛ لكنَوُ لم
ح من أين أتَ ْ
يحاوؿ أ ْف ي ْش َر َ
األنظار عن ىذا السؤاؿ حوؿ
صرؼ داروين
الحساسة للضوء-؟ بل على العكس من ذلك
َ
َ
صٍ
أكثر
صبَ َح
ب أ ْف يُ ْ
المنشأ األولي للعين" :من الصعب أ ْف تكو َف معرفة كيف َلع َ
ً
حساسا للضوء َ
ٗ
أص ِل الحياة نفسها".
أىميةً بالنسبة لنا من معرفة ْ

ِ
ْم القرف التاسع
مقنع لرفض ىذا السؤاؿ :أل َف ىذا
َ
سبب ٌ
كاف لديو ٌ
السؤاؿ كاف يفو ُؽ عل َ
العي ُن – أي ماذا يحدث عندما يصطدـ فوتوف ضوئي بشبكية العين-؟
عشر .كيف
تعمل ْ
ُ
ٍ
يكن
لم ْ
ببساطة لم ي ُك ْن باإلمكاف اإلجابةُ على ىذا السؤاؿ في ذلك الوقت .في الحقيقة ْ
حو َؿ اآلليات األساسية للحياة في ذلك الوقت .كيف يمكن
باإلمكاف اإلجابةُ عن أي سؤاؿ ْ
تسبب الحركة؟ كيف يعمل التركيب الضوئي؟ كيف تستخرج الطاقة من
لعضالت الحيواف أ ْف
َ
الطعاـ؟ كيف يقاوـ الجسم العدوى؟ لم يكن يعرفها أحد.

رؤيا الكيمياء احليوية
لكن ْبع َد العمل الشاؽ والمتراكم لجهود
بالنسبة لداروين كانت الرؤيةُ بمثابة صندوؽ أسود؛ ْ
نقترب من أجوبة سؤاؿ حاسة البصر ،ستزودؾ
الكثير من علماء الكيمياء الحيوية فإنَنا اآلف
ُ
الفقرات الخمس التالية ٍ
برسم كيميائي حيوي عن طريقة عملية العين .مالحظة :الفقرات التقنية
ُ
مشار إليها بػ ™عند بداية ونهاية كل فقرة ال تحبط بسبب األسماء الغريبة للمكونات فهي

إبهاما من المكربن –الكاربرتور -أو بأكثر غرابة من دليل استعماؿ
أكثر ً
مجرد مسميات ليست َ

السيارة بالنسبة لشخص يقرأه ألوؿ مرة.

إيجاد الكثير من
شغف بالمزيد من التفاصيل بإمكانهم
بالنسبة للقراء الذين لديهم
ٌ
ُ
المعلومات في كتب الكيمياء الحيوية الدراسية ،أ َما اآلخروف فربَما يودوف التقدـ بسرعة أو أ ْف
ينتقلوا إلى (الشكل ٔ ٕ-ؤ )ٖ-للخالصة.
يصطدـ الضوءُ بالشبكية يتفاعل فوتوف مع جزيء يدعى (ٔٔ )cis-retinal-الذي
 عندما
ُ

عاد ترتيبو خالؿ بعض بيكوات الثانية إلى - trans-retinalالبيكو ثانية ىي تقريبًا الوقت الذي
يُ ُ
شع َرةٍ واحدةٍ من اإلنساف.-
ليقطع مسافةَ ْ
َ
يستغرقو الضوءُ
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ٍ
ب تغيػ ًرا في شكل جزيء عضوي
سب ُ
(الشكل ٔ :)ٕ-أ َو ُؿ خطوة في الرؤية .فوتوف من الضوء يُ َ
حجما يدعى (الرودوبسين  )rhodopsinالمتصل
أكبر ً
تغيرا في شكل بروتين َ
صغي ٍر مما يسبب ً
غير مطابقة للواقع.
بو.
ُ
الرسومات الكرتونيةُ التي تجسم بروتين الرودوبسين ُ

إ َف التغيػ َر في شكل الجزيء الشبكي يجبر بروتين (الرودوبسين  )rhodopsinعلى أ ْف يُغيػ َر
ٍ
ارتباط ٍ
ي للبروتين يغيػ ُر من
شكلَوُ والذي يكوف على
وثيق بشبكيَة العين .إ َف التحو َؿ البنيو َ

سلوكو .لنَ ْدعوُ اآلف (ميتارودوبسين إثنين  ،)metarhodopsin IIيلتصق ىذا البروتين ببروتين
آخر يدعى ( ،)transducingقبل انقالبو إلى البروتين ( )metarhopsin IIيكوف
الػػ( )transducingعلى ارتباط وثيق بجزيء يدعى ( )GDPولكن عندما يتفاعل ىذاف البروتيناف

تزاؿ جزيئة الػػ( )GDPوترتبط جزيئةً أخرى تدعى
ُ

(  )GTPببروتين (-)transducingجزيء GTP

ذو صلة بجزيء  GDPولكنو مختلف عنو بشكل مهم.-
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(الشكل ٔ :)ٖ-الكيمياء الحيوية لإلبصار.
Rh, rhodopsin; Rhk, rhodopsinkinase; A, arrestin; GC, guanylate cyclase; T,
transducin ;PDE, phosphodiesterase.

يرتبط اآلف المكوف

(II

 )GTP-trancducin-metarhodopsinببروتين يدعى

( ) phosphodiesteraseالمتموضع في الغشاء الداخلي للخلية ،وعندما يرتبط ىذا البروتين
ِ
ص ِل جزيء يدعى
ب القدرةَ الكيميائيَةَ ل َف ْ
مع بروتين ( )metarhodopsin IIومكمالتو فإنَو ي ْكتَس ُ
قريب كيميائي للجزيئين  GTPو  .-GDPفي البداية ىناؾ العدي ُد من جزيئات
(- )cGMPوىو ٌ
ِ
ِ
ب
ص من تركيزىا ،كما يُػ ْنق ُ
الػ( )cGMPفي الخلية ،لكن الػػ( )phosphodiesteraseي ْنق ُ
ص َس ْح ُ
سدَادة من مستوى المياه في حوض االستحماـ.
ال َ
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ٍ
ٍ
منظمة
كبوابة
تعمل
ىنالك بروتين غشائي آخر يرتبط بػ( )cGMPيدعى القناة الشاردية ،والتي ُ
ِ
ح ىذه القناةُ بتدفق شوراد الصوديوـ إلى داخل
لعدد شوارد الصوديوـ في الخلية .عادة ما تَ ْس َم ُ
العمل
الخلية وفي المقابل يقوـ بروتين آخر بضخها إلى خارج الخلية م َرًة أخرى بالقوةْ .يبقي
ُ
الثنائي للقناة األيونية والمضخة مستوى شوارد الصوديوـ في الخلية ضمن نطاؽ ضيق .عندما
تنقص كمية الػ( )cGMPبسبب حصوؿ انْشطار محدث ببواسطة الػ()phosphodiesterase
نقصا في التركيز الخلوي لشوراد الصوديوـ ذات
فإ َف ىذه القناةَ الشارديةَ ُ
ب ً
تغلق مما يسب ُ
اختالال في توازف الشحنات عبر غشاء الخلية والذي يسبب في النهاية
ً
الشحنة الموجبة مسببةً

المخ اإلشارَة تكوف النتيجةُ ما ندعوه
نقل عبر العصب البصري إلى الدماغ ،وعندما يُػ َفس ُر ُ
ً
تيارا يُ ُ
باإلبصار.

يعمل في الخلية الستنفذت
التفاعل
لو كاف ىذا
ُ
المذكور في األعلى فق ْط ىو الوحيد الذي ُ
ُ

يجب
ذخيرتها من شوارد الصوديوـ والػ( )Cgmpوالػ (ٔٔ )cis-retinal-بسرعة ،فشيءٌ ما ُ
إيقاؼ البروتين الذي ْيع َم ُل ويعي ُد الخليَةَ إلى حالتها الطبيعية وتقوـ بهذه الوظيفة بضع
عليو
ُ
آليات:
أوال :في الظالـ تقوـُ القناةُ الشارديةُ -باإلضافة إلى شوارد الصوديوـ -بالسماح للكالسيوـ
ً
ظ على تركي ٍز ٍ
ثابت
خارجا بواسطة بروتين آخر مما يحاف ُ
بالتدفق إلى داخل الخلية ومن ثَ َم ي ُ
ضخ ً
ِ
كيز
للكالسيوـ ،عندما تهب ُ
ط مستويات الػ  cGMPمغلقةً بذلك القناة الشاردية ،سي ْن َخف ُ
ض تر ُ
ب الػ( )cGMPعند
شوارد الكالسيوـ أي ً
ضا .ويتباطأُ أنزيم الػ( )phosphodiesteraseالذي يخر ُ
انْ ِ
خفاض تركيز الكالسيوـ.
(cyclase

يقوـ بروتين يدعى
ثانيًاُ :
مستويات الكالسيوـ باالنخفاض.
تبدأُ
ُ

يقوـ بإعادة اصطناع الػ( )cGMPعندما
ُ )guanylate

ثالثًا :فيما يتِم كل ذلك يكوف بروتين الػ( )metarhodopsin IIقد ع ّدؿ كيميائيًا بواسطة
ط الردوبسين المع ّد ُؿ ببروتين آخر يدعى
أنظيم يدعى ( ،)rhodopsin kinaseومن ثَ َم ْيرتب ُ
( ،)Arrestinوالذي ْيمنَ ُع الرودوبسين من تنشيط المزيد من الػ( .)Transducingإذًا فالخليةُ
تحتوي على ٍ
آليات تحد من اإلشارة المضخمة التي بدأت بفوتوف واحد.
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في النهاية ينفصل ( )Trans-retinalعن الرودوبسين ويجب إعادة تحويلو إلى

(ٔٔcis--

يعود إلى نقطة البداية من أجل دورة بصرية
لكي َ
 )retinalوربطو م َرةً أخرى بالرودودبسين ْ
أوال يعدؿ الػ  Trans-retinalكيميائيا بواسطة أنظيم يدعى (trans-
أخرى .وإلنجاز ذلك ً
يم آخر
ذرتي ىيدروجين إضافيتين ،ثُ َم ُ
يقوـ إنْز ٌ
 )retinolوىو عبارةٌ عن ش ْك ٍل يحتوي على ْ
ثالث بنزع ذرتي الهيدروجين
إنزيم ٌ
بتحويل الجزيء إلى ٔٔ .cis-retinol-في النهاية يقوـ ٌ
َ
تمل الدورة.
ْ
لكي يتشك َل ٔٔ cis-retinal-وت ْك ُ
المضافتين ساب ًقا ْ

إ َف ال َ
مجرد نظ َْرةٍ عا َم ٍة سطحيَ ٍة للكيمياء الحيويَِة للرؤية ،ففي نهاية
السابق إنَما ىو
ح
َ
ُ
ش ْر َ
يسعى
المطاؼ وعلى الرغم من ذلك ،ىذا ىو مستوى التفسي ِر الذي ْ
يج ُد ُر بعلْم األحياء أ ْف ْ

نحوه.

ذات ٍ
ٍ
فهم كل خطوةٍ ِ
صلة بالعملية فهماً جي ًدا .إف الخطوات
ْ
لفهم أيَة عمليَة جي ًدا ُ
يجب ْ ُ
ِ
ِ
يجب على
ذات الصلة في العمليَة الحيويَة
ُ
تحدث في نهاية المطاؼ على الصعيد الجزيئي .لذا ُ
ِ
ِ
تفسيرىا الجزيئي.
تتضمن
المناعة أ ْف
ض ِم أو
التفاسير المرضية للظواى ِر
الحيوية كاإلبصار واله ْ
َ
َ
القوةِ (قوة
اآلف وقد فُتِ َح الصندو ُؽ
األسود للرؤية لم يع ْد كافيًا للتفسير التطوري لتلك َ
ُ
فعل داروين في القرف
اإلبصار) أ ْف تؤخذ البنى التشريحيَةَ فق ْط لكامل العين في االعتبار ،كما َ
التاسع عشر -وكما يستمر ُمروجو التطوِر بعملهم حتى اليوـ .-إ َف ك َل الخطوات التشريحية
ٍ
ٍ
بشكل
تتضمن في الواقع
والبنيوية التي اعتقد داروين أنَها بسيطةٌ
عمليات بيوكيميائيةً معقدةً
ُ
ٍ
يمكن التحايل عليها بحيل لغوية.
مذىل ال ُ
لقد تبيَ َن اآلف أ َف قفزات داروين المجازيةَ من تلَ ٍة ألخرى في العديد من الحاالت ما ىي َإال
ٍ
قفزات ىائلةٌ بين ٍ
تقطع
آالت
مصممة بعناية -مسافات تتطلب استخداـ َ
ٌ
حوامة ىيلوكبتر لكي َ
الرحلةَ الواحدة.-

ط منها
علم
ولذا فإ َف
التشريح أبس ُ
ِ
الكيمياء الحيويةَ تشك ُل تحديًا ً
َ
تافها لداروين .كما أ َف َ
حصل على المستوى الجزيئي.
بكثير وذلك بغض النظ ِر عن السؤاؿ فيما إذا كاف التطوُر ق ْد
َ
ِ
فجوات كبيرةٌ في
مهما بعد اآلف فيما إذا كاف ىناؾ
تمثل
ٌ
ُ
األحفورات سجالًْ .
األمر ً
لم يَػ ُعد ُ
فهل ُ
السجل متعاقبًا كتعاقب رؤساء الواليات المتحدة .وإذا ما
السجل األحفوري أو فيما إذا كاف
ُ
ٙ
ٍ
بشكل قابل للتصديق .فليس
شرحها
كاف ىناؾ
ٌ
األمر إذا ما كاف باإلمكاف ْ
فجوات فال يَػ ُهم ُ
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تفاعل ( )ll-cisالشبكي مع (الرودوبسين
لدى السجل األحفوري شيءٌ يخبرنا بو فيما إذا كاف
ُ
يتطور
 transducingترانسديسين) و(الفوسفودي إستراز  )phosphodiesteraseيمكن أ ْف
َ
تفعل ذلك وال تلك البيولوجيا السكانيةُ وال
خطو ًة بخطوة .ال النماذج البيولوجيةُ المهمةُ ُ
حو َؿ األعضاء البدائية أو غياب األنواع .ونحن ال
ُ
التفسيرات التقليديةُ المقدمةُ من نظرية التطور ْ
ِ
شر ِح
لكي يُػ ْف َه َم منَا أ َف الطفرات ما ىي َإال أسطورةٌ أو أ َف الداروينية قد
ُ
ْ
فشلت في ْ
نقوؿ بهذا ْ
أي ٍ
بشكل ٍ
ٍ
الظواىر واسعةَ النطاؽ كعل ِْم
جميل جدا ،-أو أ َف
الصغير
التطوَر
شيء -فهي
تشرح َ
ُ
َ
َ
علماء البيولوجيا
الجينات السكاني ال تهمنا .ال فنحن معنيوف بها ،فحتى فترة قريبة ومع أ َف
َ
ِ
ِ
حولها قليلةٌ جدا فقد
التطوريين قد ال يكونوف
معنيين بالتفاصيل الجزيئية للحياة أل َف المعلومات ْ
َ
ِ
ِ
شرح ىذا ِ
ف اليوـ
ح
العالم متناىي الصغَ ِر الذي ِنق ُ
الصندوؽ األسود للخليَة ْ
وعلينا ُ
ت َم اآلف ْفت ُ
أمامو.
الكالفنية CALVINISM
العم ِل فإنَها تتخيَ ُل أ َف
يبدو أ َف
صر صندوقًا َ
َ
أسود قي َد َ
خصائص العقل البشري عندما تُػ ْب ُ
محتوياتِو ستكو ُف بسيطة .يمكنُنا رؤيةُ ٍ
ٍ
جميل في أ ْع ِم َدةِ القصص المصورة Calvin and
مثاؿ
ٍ
صندوؽ مع ُد ْميَة النمر خاصتو  Hobbesويسافراف في
 .Hobbesدائما ما يقفز ( )Calvinفي
خة مضاع َفةٍ
حيوانية ،أو يست ْخدمها كنُس ٍ
ٍ
ٍ
أشكاؿ
الزمن ،أو يحو ُؿ ش ْكلَوُ  transmogrifyingإلى
ْ ُ
ْ
ٍ
بسهولة أ َف الصندو َؽ ْيمكنُوُ الطيرا ُف
مثل  Calvinيتخيَ ُل
أو است ْنساخ نفسو .إ َف فتًى
ً
صغيرا َ
ٍ
ٍ
يعلم كيف ْتع َم ُل الطائرة.
كطائرة -أو شيء ما -أل َف  Calvinال ُ

في بعض الحاالت يميل العلماء الراشدوف إلى األماني مثلما ماؿ الطفل الصغير .Calvin
ِ
على سبيل المثاؿ ،م ْن ُذ ٍ
الحشرات وباقي الحيوانات
مضت كاف ىناؾ اعتقاد سائد أف
قروف
ْ
ِ
ٍ
ؤمن
تظهر
بشكل مباش ٍر من بقايا الطعاـ الفاسد .وقد كاف من السهولة بمكاف أ ْف ت َ
الصغيرة ُ
ِ
ِ
ِ
ذات التر ِ
البسيط جدا (ظ َن علماءُ الطبيعة قبل
كيب
ت ُ
حو َؿ تلك الكائنا ُ
بذلك االعتقاد السائد ْ
اختراع المجه ِر أ َف الحشرا ِ
قامت
ك
ولكن مع تَػ َقدِـ علم البيولوجيا ْ
ت ال ْتمتَلِ ُ
َْ
أعضاء داخليةً)ْ .
ً
َ
المحمي ال تتكا ُثر فيو ضروب الحياةِ .إ َف نظريةَ التول ِد
الطعاـ
ف
أ
بإظهار
ة
الدقيق
التجارب
ُ
َ
َ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
فع ًال بشأْف ما كاف يحصل ىنا.
العفوي ْأر َج َع ْ
العلم ْ
األمر إلى حدود بعيدة ع َما ق ْد ي ْكشفو ُ
ت ىذا َ
المقصود بهذا ىو الخلية .عندما نضع (الحليب ،البيرة ،البوؿ) في
في القرف التاسع عشر كاف
ُ
ٍ ِ
ٍ
دائما لنمو ٍ
شيئ فيها.
عبوات مغلقة لعدَة أياـ ،فحتى المغلقة بإحكاـ منها ستتعكر ً
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صغيرا جدا ،وىي خاليا حية
أظهرت
مجاىر القرف التاسع عشر والثامن عشر أ َف الن َ
ْ
مو كا َف ً
ُ
ٍ
ٍ
بشكل عفوي من السوائل.
الظهور
كائنات بسيطةً يمكنها
كما يبدو ،ولذا بَ َدا من المعقوؿ أ َف
ُ

فتاح إقناع الناس ىو توصيف الخلية على أنها "بسيطة" .إ َف أح َد المدافعين
لقد كاف م ُ
ِ
القرف التاسع عشر كاف ()Ernst Haeckel
األساسيين عن نظريَة التوالد العفوي في منتصف ْ
ف لنشر نظرية التطور .آمن  Haeckelمن النظرةِ المحدودة
والمتله َ
المعجب الكبير بداروين ُ
يج قط ٍع صغيرةٍ
ٍ
كانت
بسيطة من الكاربوف
"تكتل مز ِ
للخاليا التي يوفرىا المجهر بأ َف الخليةَ ْ
َ
كثيرا عن قطع حلوى الجيالتين المجهرية .لقد ب َدا
األلبوميني" ٚوالتي
ْ
ليست بمختلفة ً
ٍ
ط من الحياة ال ْ ِ
ويمكنُ أ ْف ي ْنتَ َج
ل ػ) )Haeckelأ َف ىذا
الشكل البسي َ
يحم ُل مكونات في داخلو ْ
َ
ٍ
ٍ
أكثر من ذلك.
نحن اآلف ُ
ببساطة عن مواد غي ِر حية .بالطَْب ِع ُ
نعرؼ َ
لفه ِمنا ىو ِ
كفهم ( )Haeckelعن
ىذه محاكاةٌ صغيرة :إ َف تصوَر داروين عن اإلبصار بالنسبة ْ
العالمين الشهيريْن من القرف التاسع عشر أ ْف ي ْش َر َحا
حاو َؿ كال
ْ
أصل الحياة .في كال الحالتين َ
داخل
كانت مخفيَةً عنهما ،وكالىما قاـ بذلك من خالؿ االفتراض بأ َف ما
البيولوجيا الدقيقةَ التي ْ
َ
أثبت ال َزَم ُن خطأَىما.
الصندوؽ البُ َد أ ْف يكو َف بسيطا .وقد َ

ِ
تتواصل فيما
لم تك ِن العدي ُد من فروع البيولوجيا
في النصف األ َوؿ من القرف التاسع عشر ْ
ُ
ٛ
طوَر كل من (علم الجينات ،األجهزة ،المستحاثات ،التشريح
بينها .وكنتيجة لذلك فقد َ
ٍ
بدأت
حو َؿ معنى التطور .وعلى نحو ال َم َف َر منو ْ
المقارف ،علم الجنين) وعلوـ أخرى وجهةَ نظره ْ
مختلفة طبػ ًقا للمبادئ المختلفةِ ،
ٍ
نظريةُ التطوِر بأ ْخ ِذ ٍ
وم ْن ثَ َم
معاف
بدأت النظرةُ المتماسكةُ
ْ
ْ
مجاالت عدَةٍ
ٍ
اد
للتطور الدارويني بالضياع .مع ذلك ،وفي منتصف القرف العشرين ،نظَ َم ُرَو ُ
ٍ
ِ
ٍ
متماسكة
وجهات نظرىم في نظريٍَة
يوحدوا
لكي ّ
سلسلةَ لقاءات من مختلف االختصاصات ْ
مؤسسة على مباد ِئ التطور الدارويني .وقد أطلقوا على النتيجةُ التي خرجوا بها
ٕ
(التركيب/التأليف التطوري)  ،وسميت النظريةُ بػ (الداروينية الجديدة) .وتُػ َعد الداروينية الجديدةُ
أساس الفكرة التطورية الحديثة.
َ

ولسبب ٍ
ٍ
وجيو ،وىو أنَو لم ي ُك ْن قد
لم يُدع لهذا اللقاء،
فرعٌ واح ٌد من العلوـ ْ
إال أف ىناؾ ْ
جاءت ْبع َد انطالؽ الداروينية الجديدة بش ْك ٍل
ُو ِج َد بعد .إ َف بدايةَ الكيمياء الحيوية الحديثة
ْ
ٕ أي أف النظرية الجديد مؤلفة أو مركبة من النماذج التطورية الماضية طمعاً في ردـ الفجوات التي كانت تفصلها عن بعض ،وأمالً في
تقليل مستوى التنافر بين التفسيرات المقدمة من نموذج آلخر( .الشهري)
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عاد تفسيرىا بعد اكتشاؼ تعقيد الحياة المجهرية،
رسمي .وعليو فكما كاف على البيولوجيا أ ْف يُ َ
ضوِء التَػ َقدِـ الحاصل في الكيمياء
فكذلك يجب إعادةُ النَظَ ِر في الداروينية الجديدة في ْ
طرح التركيب التطوري غير جزيئية.
الحيوية .إ َف
جميع قواعد العمل العلمي التي ْ
كانت ْ
َ
جزءًا من ْ
فعليها أ ْف تستن َد إلى الب ْن ِية الجزيئية للحياة.
حو َؿ التطوِر صحيحةً ْ
ْ
لكي تكو َف نظريةُ داروين ْ
لكن ْ
ِ
الكتاب ىو أ ْف يُظْ ِه َر ع َد َـ اعتمادىا على ذلك.
ىدؼ ىذا
ُ
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الخاتمة

حجة التصميم تصمد
لعقد من الزمن
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ما شلت على أقىالٌ ذاتوا

دوُر ِ
ت
العلم األساسي للحياة -الكيمياء الحيوية المعاصرة-
ليزعج الداروينيةُ .كتِبَ ْ
جاء ْ
َ
اآلف َ
تبت ىذه الجملةُ في ختاـ
ىذه المبلحظة تحت عنواف (العبارات القاصرة كبيرة) .وعندما ُك ْ
أتوقع كم سيكوف القلق عميقا لدى بعض الناس نتيجة مفهوـ
صندوؽ داروين األسود لم
ْ
التصميم الذكي(ٔ) ( .)IDواليوـ مع تتالي صدور التنديدات العلنية بشكل أسبوعي تقريبًا من
األوساط العلمية وغرؼ إعداد األخبار في الجرائد على حد سواء قد يكوف من المبكر وغير
النصر للتصميم الذكي .ولكن مع استمرار عمل التفاعل الثقافي بعد عقد من
نعلن
الناضج أ ْف َ
َ
صدور كتاب (صندوؽ داروين األسود) تبقى الحجةُ العلميةُ للتصميم قائمةً وأكبر من أي وقت
مضى .رغم كل التقدـ الهائل للكيمياء الحيوية في السنوات الماضية ورغم مئات المقاالت
الناقدة في الدوريات المختلفة من (النيويورؾ تايمز ،نيتشر ،المسيحية اليوـ ،فلسفة العلم،
جريدة التعليم العالي) ٔ،ورغم المعارضة الشديدة من بعض العلماء المرموقين جدا ،رغم ذلك
كلو تبقى حجة الكتاب إلثبات التصميم قائمة .ولو قُد َر لي تأليف الكتب اليوـ فالتعديل الذي
سأجريو فقط ىو إضافة أسماء أوالدي الجدد في قسم الشكر والعرفاف (دومينيك وىيلين
قليبل في الن األصلي ،بل ىنالك الكثير مما يمكن أ ْف
وجيرارد) إذ ال يمكنني التعديل إال ً
أضيفو.
األمر تأمل كيف
عشر سنوات من عمر العلم الحديث حقبةً كاملةً من الزمن،
ولنقيس َ
تشكل ُ
َ
مجرد ظل لما نعرفو اليوـ،
تطور اإلنترنت .ففي منتصف التسعينيات كاف اإليميل سيئًا والشبكةُ َ
وفي نفس الفترة من الزمن وحسب بعض المقاييس تطورت الكيمياء الحيوية بمقدار يوازي ما
تطورت اإلنترنت ،فتم نشر تسلسل أوؿ جينوـ لكائن حي يعيش بشكل مستقل -بكتريا صغيرة
اسمها اإلنفلونزا المحبة للدـ (ىيموفيليس إنفلونزا) -قبل أقل من عشر سنوات بقليل ،وبعدىا
بعاـ نشر تسلسل أوؿ كائن من حقيقيات النوى -خميرة الخبز ،-وإلى اآلف تَم تحدي ُد تسلسل
مئات من الجينومات معظمها لكائنات أحادية الخلية ،بما فيها طفيلي المبلريا القاتل وكذلك
شريكو في القتل الكائن متعدد الخبليا البعوضة ورز الطعاـ والكلب صديق اإلنساف وأقرب
أقرباء اإلنسانية الشامبنزي وكذلك الجينوـ البشري الذي تم اإلعبلف عن اكتمالو في حفل
مشترؾ بهيج عاـ ٕٓٓٓـ ضم رئيس الواليات المتحدة األمريكية (بل كلنتوف) ورئيس وزراء
بريطانيا (طوني بلير).
1

- The New York Times, Nature, Christianity Today, Philosophy of Science, and
Chronicle of Higher Education.
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وتوازى التقدـ في معرفة الجينومات مع التعرؼ على كيفية عمل آليات الحياة .ونعلم اليوـ

بدال من عملها لوحدىا.
معظم البروتينات في الخلية تعمل في فريق مؤلف من ستة ْأو أكثر ً
أف َ

وقبل عشر سنوات اعتقد أف
تنظيم نشاط المورثات وظيفة للبروتينات لكن ظهرت اآلف فئةٌ
َ
وغير متوقعة من الحموض النووية ( ْ )micro RNAأو الرنا الصغير تساعد في التحكم
جديدةٌ ُ

اآلليات التي تستعملها الخبليا لبناء األىداب واألسواط البكتيرية
في كثير من المورثات .أما
ُ
ٍ
ٍ
ومعروفة تقريبا عندما ألف الكتاب أوؿ مرة،
شائعة
غير
التي وصفت في الفصل الرابع فقد ْ
كانت َ
ٍ
ٍ
مذىل لوحدىا تقريبًا كالمعامل اآللية التي تصنع
بشكل
واليوـ نعلم أنها أنظمةٌ خلويةٌ معقدةٌ
األساس الجزيئي للحياة ال يتجو
المحركات الخارجية .وباختصار مع تقدـ العلم ببل توقف فإف
َ
نحو قدر أقل تعقي ًدا مقارنة بالعقد السابق ،فهو يزداد تعقيدا بشكل كبير مع مضي الزمن وكلما
تعقد أكثر كلما أصبحت حجة التصميم الذكي للحياة أقوى بكثير.

وألف الهرج والمرج في سوؽ الثقافة العامة تمنع المرء من الحكم بصفاء على فكرةٍ
ٍ
مختلف
َ
َ
َ

عليها ،سأقوـ على مدى الصفحات القليلة القادمة بتناوؿ بعض االلتباسات التي تحيط بحجة

أماـ الناس المعارضين لها ْأو غير
التصميم الذكي ،والمتراكمة نتيجة عرض فكرة الكتاب َ
المطلعين عليها في خضم النقاشات الحامية خبلؿ العقد الماضي .ومصدر االلتباس األكبر جاء
فه ِم مفهوـ التعقيد غير القابل لبلختزاؿ وكذلك طبيعة حجة التصميم .وبعد تناوؿ ىذه
من سوء ْ
األمور سأنتقل بشكل مختصر لعرض جديد لبعض األمثلة البيوكيميائية من الفصل الثالث إلى

الفصل السابع لننظر كيف فشلت المعارضة – النظرية الداروينية  -في تفسيرىا منذ منتصف

التسعينيات.

ما املشكلة يف االضه؟
(ٕ )

قبل عشر سنوات استعملت تعبير التعقيد غير القابل لبلختزاؿ

( )ICأللقي الضوء على

االلتفات إليها في ذلك الوقت .ألنوُ مثل مصيدة الفئراف ،كل
يتم
ُ
مشكلة كبيرة في التطور ْ
لم ّ
اآلليات الجزيئية الرائعة تقريبًا في الخلية تحتاج إلى أجزاء عديدة لتعمل .وبسبب الحاجة إلى
ٍ
ٍ
مقبوؿ كيف يمكن نشوء أنظمة كاألىداب
بشكل
نتصور
أجزاء متعددة من الصعوبة جدا أ ْف
َ
واألسواط البكتيرية وسلسلة تخثر الدـ من أنظمة أبسط عبر تعديبلت صغيرة ومتوالية ومتراكمة
كما تخيل (تشارلز داروين).
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نظاـ مفرٌد يتألف من عدد
قمت بتعريف التعقيد غير القابل لبلختزاؿ في (الصفحة  )ٖٜبأنوُ ٌ

من األجزاء المتوافقة والمتفاعلة المساىمة في وظيفة أساسية ،وعند إزالة أحد ىذه األجزاء

عالم ولست فيلسوفًا ،فالغاية من التعريف كانت
يؤدي ذلك إلى توقف فعلي لوظيفة النظاـ .أنا ٌ
إضاءة صعوبة تجريبية تقف أماـ التدرجية الداروينية بخصوص األنظمة التفاعلية المعقدة ضمن

تكن غايتي اللعب بالكلمات .ومع ىذا قاـ بعض منتقدي كتاب
سياؽ بيولوجي حقيقي ،ولم ْ
(صندوؽ داروين األسود) بإخفاء المشكلة التطورية الخاصة باالصطفاء الطبيعي تحت السجادة
عبر التقاط مصطلح التعقيد غير القابل لبلختزاؿ أو عبر تغيير خفي في صياغة التعريف ،وفي

الفقرات الثبلث التالية سننظر في ثبلثة أمثلة.

الطاعات تىلد من الطاعات
جادؿ فيلسوؼ العلم (روبرت بينوؾ) عاـ ٜٜٜٔـ في كتابو (برج بابل) بأف التعقي َد غ ْيػ َر
كز على العلم
لم ير ْ
القابل لبلختزاؿ ليس مشكلةً بالنسبة للداروينية ،وكما يفعل الفبلسفةُ عادةً ْ

ولكن على التعريف ْأو على ما اعتبره ىو تعريفا:

النظاـ معق ًدا تعقي ًدا غير قاببل لبلختزاؿ فيما يتعلق بوظيفة أساسية محددة فهذا ال
وإ ْف كاف
ُ

وظائف قريبة ،ويدعي (بيهي) أنوُ ال يمكن أ ْف
تخدـ
َ
يعني عدـ وجود اختبلفات قريبة يمكنها أ ْف َ
توج ْد أيةُ مراحل وظيفية متوسطة يمكن لبلصطفاء الطبيعي أ ْف يصطفيها خبلؿ طريق الوصوؿ إلى

نظاـ غير قابل لبلختزاؿ ،ولكن بيهي لم يستطع الحصوؿ على النتيجة التجريبية من حجتو
المفاىيمية –بالتعريف -فالفرض التجريبي القوي الذي يحتاجو خاطئ.

(ٖ)

استبدؿ بينوؾ بكل بساطة بمفهومو عن التعقيد غير القابل لبلختزاؿ مفهومي .فأنا لم أكتب

مطلقاً أنوٌ ال يوجد أيةُ مراحل وظيفية متوسطة ممكنة يمكن لبلصطفاء الطبيعي أف يصطفيها على
طريق صنع نظاـ غير قابل لبلختزاؿ .فهذه كلمات بينوؾ ،وعلى العكس من ذلك فقد أشرت

في (الصفحة ٓٗ) إلى أنوُ رغم أف التعقيد غير القابل لبلختزاؿ ينفي وجود طرؽ مباشرة فإنوُ ال

يلغي تلقائيا الطرؽ غير المباشرة ،ولكنني تابعت وحاججت بأف الطرؽ غير المباشرة ضعيفة

االحتماؿ وكلما زاد تعقيد النظاـ كلما كانت الطرؽ غير المباشرة أقل احتمالية .ولكنني لم أقل:

إف الطرؽ غير المباشرة مستحيلة منطقياً كما أوحى بينوؾ ،وىذا سخيف ال يوجد أي دليل
مستحيل منطقيا ألف االستحالةَ المنطقية تتعلق فقط بالتناقض
علمي يمكنو أف يثبت أف شيئًا ما
ٌ
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الذاتي للعبارات -أعزب ومتزوج -أكثر مما تتعلق باألمور الطبيعية

DNA-

عادة يكوف حلزونا

مزدوجا .-وكمثاؿ على ذلك فنظرية مركزية األرض ليست مستحيلةً منطقيا بل مجرد نظرية
خاطئة ،ال يجب على أية نظرية علمية -أو بإمكانها -أ ْف تلغي التفسيرات المنافسة عبر إثبات
أنها مستحيلةٌ منطقيا ،وىذا األمر يجري على التصميم الذكي أيضا ،تنجح النظريات العلمية
عندما تفسر البيانات بشكل أفضل من النظريات المنافسة.

وخبلصة األمر أف بينوؾ بنى تعريفو الخاص بالتعقيد غير القابل لبلختزاؿ كمغالطة رجل
القش -يهاجم فيها الكاتب حجة مختلفة عن حجة الخصم وتكوف أضعف -وغايتو إضعاؼ
حجة التصميم لتبدو ىشة إلى أقصى درجة ،وبذلك تزوؿ العقبات من أماـ الداروينية .وبتشويو
مظهر حجة التصميم لم يج ْد بينوؾ أيةَ حاجة للحديث عن البيولوجيا ،بل على العكس من ذلك
ذكر في كتابو (برج بابل) مثاال عن الكرونوميتر -ساعة مبلحية -وىو جها ٌز دقي ٌق لقياس الوقت
يستعملو البحارة لحساب خطوط الطوؿ في البحر ،فلو خربت الساعة المبلحية قليبل استنتج
بينوؾ بأنوُ يمكن أ ْف يبقى منو ساعة أقل دقة ويفيدنا في ضبط الوقت على اليابسة.
فلو تعطل واحدا ْأو أكثر من ىذه -أعمدة التوازف التي على شكل األثقاؿ والنوابض
لن تؤدي
الحلزونية األربعة التي يساعد كل منها في تعويض جزء من حركة السفينة -فالساعة ْ

قليبل في بيئة مختلفة كما
وظيفتها المرجوة على السفينة ،ولكنها يمكن أ ْف تؤدي وظيفةً مختلفةً ً
في بحيرة راكدة أو على اليابسة؟

(ٗ )

وىكذا فإف أح َد الطرؽ المحتملة منطقياً للحصوؿ على ساعة معقدة ىو البدء من ساعة
مبلحية دقيقة عبر تعطيلها؟ ال شك أف ىذا ىو المعنى ،كما قاؿ (توماس ىكسلي) في سياؽ

أفكر بهذا" ،ولكن كيف نحصل على ساعة مبلحية بداية ،حسنا
آخر" :كم ُ
لم ْ
كنت غبيا ألنني ْ
كما تروف يمكننا االنطبلؽ من ساعة فقط:
لو تصور بيلي

Paley

-المشهور بمثاؿ الساعة الموجودة صدفة في الحقل -وجود

ساعات متوالدة تعمل بطريقة داروينية بحيث تحدث تغيرات عشوائية خبلؿ عملية التوالد ،ومع
وجود ضغط اصطفائي مناسب قد تتطور ىذه الساعات لتحل مشكلة خطوط الطوؿ.

(٘)

وىكذا نجد في دوامة المنطق الدائري للفيلسوؼ أف الساعة المبلحية األكثر دقة تتعطل

فتعطي ساعة أقل دقة ،والساعة نفسها بطريقة ما( )ٙتؤدي لظهور الساعة المبلحية األكثر دقة،

وىو المطلوب.
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واضح ما عبلقة أي من ىذه األمور بالمسائل البيولوجية التي تخ
غير
ٍ
ولكن بقي ٌ
أمر ُ
التطور.
تبنى فبلسفة وعلماء الداروينيين كتاب (برج بابل) لمؤلفو بينوؾ بقوة وقد تم التوصية بو

مانع
رسميا من جهات ليس أقلها األكاديمية الوطنية للعلوـ .والظاىر أف كهنةَ الداروينية ال َ
لديهم من المصادقة على أية حجة مهما تكن مضحكةً إ ْف كانت تخدـ قضية الداروينية.

مصًدة فئسان من أعىاد تنظًف األضنان
وعلى خطى روبرت بينوؾ تحمس عالم بيولوجيا الخلية (كينيث ميلر) في جامعة (برواف)

ليثبت أف التعقيد غير القابل لبلختزاؿ ال يشكل عقبةً أماـ اعتماد التطور الدارويني .وكما فعل

بينوؾ لفق ميلر تعري َفوُ الخاص عن التعقيد غير القابل لبلختزاؿ ثم جادؿ ضده .ولكن بخبلؼ
ٍ
بحرية في تخيل مختلف األعماؿ التي يمكن الحصوؿ عليها بعد تفكيك
بينوؾ فإف ميلر توسع

ظ على الوظيفة
نظاـ يتصف بتعقيد غير قابل لبلختزاؿ .على األقل حاوؿ بينوؾ أ ْف يحاف َ
األساسية للنظاـ األساسي ،فكل من الساعات والساعات المبلحية تضبط الوقت ،ولكن ميلر

ليس لديو أيةُ حدود رادعة .فقد تخيل وجود طبلئع داروينية واعدة في كل مكاف – أي شيء
يمكنو أف يملك وظيفةً بسيطةً كبساطة مثقلة األوراؽ أو عود تنظيف األسناف .أعاد ميلر تعريف
التعقيد غير القابل لبلختزاؿ ليصبح معناه  :ال يمكن ألي جزء من أجزاء نظاـ غير قابل
لبلختزاؿ أف يكوف لو وظيفتُوُ المستقلةُ الخاصةُ عن النظاـ( .)ٚنُ ِشرت قصة بعنواف (ناقدي نظرية
التطور تحت نيراف أخطاء التصميم الذكي) كتبتها (شاروف بيغلي) من مجلة (ووؿ ستريت
جورناؿ) مستخدمة آراء ميلر كما يلي:

في ٜٜٔٙـ قدـ الكيميائي الحيوي (مايكل بيهي) حجةً أقوى ضد نظرية التطور ،وحاجج

أي
في كتابو (صندوؽ داروين األسود) أف البنى الحيةَ المعقدةَ ُ
تملك تعقي ًدا غير قاببل لبلختزاؿ ْ
معا كما نجد أف مصيدة الفئراف ال تعمل إال
كانت ُّ
أنها ال تؤدي وظيفتها إال إ ْف ْ
كل أجزائها مركبة ً
عند وجود القاعدة والنابض والعارضة وكل األجزاء مترابطة ،وباإلضافة إلى ذلك فاألجزاء
()ٛ

المفردة في البنى المعقدة يفترض أنها ال تؤدي أيةَ وظيفة [التأكيد األخير من عندي]

لؤلسف رغم أف
القسم َ
األوؿ من الكبلـ يعبر عن الحجة الحقيقية التي طرحتها فإف العبارةَ
َ
التاليةَ التي وضعت تحتها خطا ىي عبارةٌ مختلقة بالكامل .فهذه الثغرة كتبت عنها بيغلي في
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التصميم الذكي ىي من اختراع ميلر .وليس من الصعب معرفة لماذا عمد إلى إعادة تعريف
التعقيد غير القابل لبلختزاؿ بهذه الطريقة :أف األجزاء المفردة في البنى المعقدة يفترض أنها ال

تؤدي أي وظيفة .ألسباب َخطَابية كما فعل بينوؾ ،وىي إضعاؼ حجة التصميم إلى أقصى درجة

إثبات أف أح َد أجزاء مصيدة الفئراف يمكن استعمالها كثقل
ممكنة ،يعتقد ميلر أنوُ عندما يمكن ُ
أمر ليس صعبًا ألنوُ يمكن استعماؿ أي شيء لتثقيل األوراؽ) فإف أي جزء مفرد
لؤلوراؽ (وىذا ٌ

يمكن أف يؤدي وظيفة ،وسيختفي التعقيد غير القابل لبلختزاؿ نتيجة القصور في التعريف

وعندىا سيتنفس كل الداروينيين الطيبين الصعداء.

يمنع األجزاءَ المفردةَ من نظاـ غير قابل لبلختزاؿ من القياـ بأدوار
سبب ُ
لكن ال يوج ُد ٌ
منفصلة ،أو أدوار منفصلة متعددة ،وأنا لم أكتب ذلك مطلقا .على العكس فقد كتبت

بخصوص التعقيد غير القابل لبلختزاؿ "إف إزالةَ أي جزء من األجزاء سيسبب بفاعلية تعطل
يزيل عارضةَ
وظيفة النظاـ"  -الحظ النظاـ وليس األجزاء .على سبيل المثاؿ يمكن لميلر أ ْف َ
استعماؿ
التثبيت من مصيدة الفئراف ولكن نظاـ االلتقاط في المصيدة سيتعطل مباشرة ،ويمكنو
ُ

يستخدموُ كعود تنظيف أسناف ،والبقية من المصيدة يمكن
العمود بعد ذلك ،فيمكن أ ْف
َ
()ٜ
أي شيء يمكن استعمالو كمصيدة للفئراف .وللتوضيح
لم َ
يبق ّ
استعمالها كمثقل لؤلوراؽ ولكن ْ

أكثر فإف قطع الليغو

Lego

التي يلعب بها األطفاؿ يمكن استعماؿ أحدىا بشكل منفصل

كمثقل لؤلوراؽ أو يمكن استعمالها لبناء مختلف األشياء كسفينة لعبة أو طائرة لعبة أو مصيدة

للفئراف .ومع ذلك فإ ْف كاف باإلمكاف استعماؿ القطع لبناء أشياء عديدة فإف مصيدة الفئراف

كانت أجزاؤىا
تعمل إال إ ْف ْ
المبنية من قطع الليغو بشكل مشابو لما وصفتو في الفصل الثاني ْ
لن َ
ُّ
أي جزء من األجزاء.
ُزيل ُّ
كلها موجودة ،وستفشل إ ْف أ َ

غير قابل لبلختزاؿ وليست األجزاء .وفق منطق ميلر ال يمكنك
فالنظاـ ىو الموصوؼ بأنوُ ُ

أ ْف تفر َؽ بين كومة قطع عشوائية من الليغو وبين آلة ليغو مصممة بشكل دقيق ،فظاىريا كبلىما

متشابه ْين بالنسبة لو.

بت بيغلي" :إنوُ أشبو ما يكوف باكتشاؼ أف عارضةَ التثبيت من مصيدة الفئراف كانت عود
كتَ ْ
تنظيف األسناف قبل وقت طويل من االلتقاء ببقية األجزاء لقتل القوارض )ٔٓ(".وىي تعكس ىنا

قياس ميلر للموضوع ،وربما عليها أ ْف تقرأَ الفصل الرابع من كتاب صندوؽ داروين األسود
نفترض طري ًقا
قلت :بناء على مثاؿ البروفسور دوليتل ( ،)Doolittleيمكننا أ ْف
بتمعن ،حيث ُ
َ
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يتم فيو بناءُ مصيدة الفئراف ألوؿ مرة كالتالي :تظهر المطرقة كنتيجة لمضاعفة عتلتين في مخزننا
ُّ

الخلفي ثُم تتصل المطرقة مع القاعدة ،ونتيجة لخلط بعض العيداف الخشبية ،يقفز نابض من
ساعة الجد القديمة التي كانت تستخدـ كجهاز لضبط الوقت ،ثم تأتي عارضة التثبيت من قشة
تخرج من علبة مياه غازية ،ويأتي الملقط من غطاء علبة جعة .ولكن ىذا ال يحدث بهذه

الطريقة ّإال أ ْف يكوف أحد ما أو شيء ما يوجو ىذه العملية.

معظم الناس سيدركوف سخافة ظهور
طبعاً كنت أكتب ىذه الفقرة ساخراً ألنني متأك ٌد من أف َ

مصيدة الفئراف بطريقة عشوائية ،أما ميلر وبيغلي فبل يتردداف في الحديث عن ذلك بشكل
ِ
جدي للغاية.
ٍ
أكثر تَِقنية ،أعلن ميلر بسرور بالغ أف بعض أجزاء األنظمة البيوكيميائية غير
وفي سياؽ َ
أدوار أخرى في الخلية ،مثل البروتينات الهدبية
القابلة لبلختزاؿ التي درستها في الكتاب ،لها ٌ
( )ciliaryكالتوبلين والدينين ( )ٔٔ(.)dyneinولكنني قد أشرت إلى ىذا األمر بالذات عندما
كتبت صندوؽ داروين األسود قبل عشر سنوات .ففي الفصل الثالث مثبل :أف النبيبات الدقيقة

توجد في كثير من الخبليا وتستخدـ عادة كدواعم للبنية تشبو عوارض البناء لتعطي الخلية

شكلها (ٕٔ) .باإلضافة إلى ذلك فالبروتينات المحركة لها مشاركة أخرى في وظائف الخلية مثل
ضا أف ىذه األدوار األخرى ال
نقل الحمولة من طرؼ الخلية إلى طرفها اآلخر .وأكدت أي ً
يجب أ ْف
تساعدنا في تفسير التعقيد غير القابل لبلختزاؿ للهدب" :فإف القصةَ التطوريةَ للهدب ُ
يوج َد في تصورىا طريق غير مباشر ربما عبر اعتماد أجزاء قد استخدمت لغايات أخرى إلتماـ
أعواد
بناء الهدب ،ثُم تابعت بعد ذلك ألبين أف الطرؽ غير المباشرة غير مقبولة" )ٖٔ(،فإف
َ
تفسر نشوءَ مصيدة الفئراف وكذلك التوبلين والدينين ال يفسراف وجود
تنظيف األسناف ال
ُ
يعرض ميلر نفسوُ أي تفسي ٍر دارويني ج ّدي بخصوص الهديبات على
الهديبات البكترية .لم
ْ
اإلطبلؽ ،وعوضاً عن ذلك اكتفى بترؾ حجتو تعتمد على أعواد تنظيف األسناف.

اجلصء أ واجلصء ب
في مراجعة لكتاب صندوؽ داروين األسود -نُشرت في مجلة (مراجعات بوستن) التي
تنشرىا جامعة ( -)MITرفض البيولوجي التطوري آلين أور  Orrمن جامعة (روشيستر) فكرة
كينيث ميلر عن تحوؿ أعواد تنظيف األسناف إلى مصيدة فئراف رفضاً فورياً ،قائبلً" :يمكننا أ ْف
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نعتق َد أف أجزاء نظاـ معقد غير قابل لبلختزاؿ تطورت خطوة خطوة لبعض الغايات ثُم تم نقلها

يتحوؿ نصف الغاز
بشكل كلي إلى وظيفة جديدة ،ولكن ىذا أيضا غير محتمل .ربما تأمل أ ْف
َ
المنبعث من سيارتك ليساعد فجأة في قسم الوسادة الهوائية .إف مثل ىذه األمور قد تحدث

بشكل نادر جدا جدا ،ولكنها ال تقدـ حبل شامبلً للتعقيد غير القابل لبلختزاؿ".

(ٗٔ)

مع ذلك رأى أور طريقة بسيطة لتجنب مشكلة التعقيد غير القابل لبلختزاؿ" :ولكن خطأ

بيهي الهائل أنوُ مع رفضو ىذه االحتماالت -إما حادث حظ مناسب غريب أو تطور من أعواد

أي حل
تنظيف األسناف إلى مصيدة فئراف الذي اقترحو كينيث ميلر -استنتج أنوُ ال يوجد ُّ
دارويني متبق .ولكن يوجد حل وىو :يمكن لنظاـ معقد غير قابل لبلختزاؿ أ ْف ينشأ عبر إضافة
أجزاء والتي تكوف في بدايتها مجرد أجزاء انتهازية تصبح بسبب تغيرات الحقة أساسية.

والمنطق بسيط بعض األجزاء (ألف) تؤدي عمبل ما -ربما ليس عمبل جيدا -ثم يأتي الحقا

أجزاء (باء) ألنها تساعد (ألف) ،وىذا الجزء الجديد ليس أساسيا فهو يحسن األمور فقط،

ولكن بعد ذلك قد يتغير (ألف) -أو شيء آخر -وبطريقة ما يصبح (باء) ال غنى عنو ،وىذه
العملية تستمر إلضافة أجزاء أخرى حتى نصل إلى نظاـ ،وفي نهاية اليوـ نجد الكثير من
(٘ٔ)

األجزاء التي قد تكوف كلها ضرورية".

وىكذا يعتقد أور ،بعكس الحجة التي قدمتها أنا ،بأف نظاما معقدا تعقيدا غير قابل لبلختزاؿ
يمكن إنتاجو بالفعل بطريقة مباشرة .قد يملك أور وجهة نظر مقبولة ضمن حدود ضيقة جدا لو
حصر نفسو بالتفكير في شيء بسيط جدا ككومة أحجار .فالكومة األكبر قد تكوف تحسينا
ونظرا ألف إزالةَ
(لن ُقل تعمل كحاجز أكبر) ثُم يصبح ركم الحجارة فوؽ بعضها البعض مفيداً .
حجر من أسفل الكومة قد يسبب انهيار الكومة فقد يقوؿ أحدىم كلمة باردة وىي أف كومةَ
حجرا حجرا .ولكن حجة أور
األحجار كانت غ ْيػ َر قابلة لبلختزاؿ ،ومع ذلك فقد بنيت بالتدريج ً
المختزلة ىذه ال تقوؿ أي ٍ
شيء على اإلطبلؽ عن األمثلة القوية التي أوردتها في كتابي ،أو عن
تلك التي تحدث داخل الخلية ،حيث تقوـ أجزاء متنوعة مختلفة بالتأثير على بعضها ،فهبل
حدد لنا الجزء المميز (ألف) الذي يمكن أف يعمل لوحده كمصيدة للفئراف أو كسوط بكتيري؟
فصل أور دقائق ىذا
وما ىو الجزء (باء) الذي يمكن أ ْف يأتي بعد ذلك ويحسنو؟ ثم كيف ّ
الطريق المتخيل؟ من المذىل أف أور ليس لديو أي ٍ
شيء يقولو عن مصيدة الفئراف ْأو عن األمثلة
ّ
الحل الدارويني المتبقي لديو ىو
البيوكيميائية التي أوردتها في صندوؽ داروين األسود ،ويبدو أف َ
()ٔٙ
الصمت بخصوص التعقيد البيولوجي الحقيقي غير القابل لبلختزاؿ.
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يبدو أف آالف أور ،مثل روبرت بينوؾ وكينيث ميلر ،مهموـ فقط بإزالة شبح التصميم الذكي

عن البيولوجيا أكثر من التعامل بجدية مع المشكلة التي وضحتها بمصطلح التعقيد غير القابل

لبلختزاؿ .فإذا كاف في اإلمكاف تغطية الحرج ببعض الكلمات المتخيلة من مثل الجزء (ألف)

أي تفسير حقيقي .كتبت مراجعة أور
والجزء (باء) فإف ىذا يكفي ،وال حاجة ألف نحاوؿ تقديم ّ

مطوال في مجلة (ذا نيو يوركر) وأعاد فيو
األصلية في ٜٜٔٙـ وبعد تسع سنوات كتب بحثًا ً
البعض
نفس التفسير االفتراضي الغامض )ٔٚ(.انصرمت تسع سنوات من دوف أي تقدـ .يبدو أف
َ

االستعداد لدفع ىذا الثمن المرتفع بل وأكثر من ذلك ليصرفوا أبصارىم عن رؤية التصميم.
لديو
ُ

تأكًد اإلجيابٌ
باإلضافة لبلرتباؾ حوؿ مفهوـ التعقيد غير القابل لبلختزاؿ فقد اعترؼ بعض المراجعين

المنزعجين بحيرتهم إزاء الحجة اإليجابية للتصميم الذكي ،أو تساءلوا بصوت مرتفع إ ْف كاف
ٍ
نعرؼ كيفية
تصويرىا
يتم
بشكل ساخ ٍر أف ما ال ُ
يوجد مثل ىذا األمر .ىل الحجة ببساطة كما ُّ
ُ
()ٔٛ

تفسيره بالداروينية من التعقيد البيولوجي نقوـ بسذاجة بالقفز إلى استنتاج التصميم ؟

بالطبع ال ،فكما كتبت في الفصل التاسع ،التصميم يفهم إيجابيا من خبلؿ الترتيب الغائي

لؤلجزاء ،والنظر في األنظمة من ىذه الناحية .فاألنظمة غير القابلة لبلختزاؿ كمصيدة الفئراف
والسوط البكتيري كبلىما يخدـ حجة سلبية ضد التفسيرات التدرجية كالتفسير الدارويني،

مثل ىذه األنظمة
وكذلك يخدماف كحجة إيجابية لوجود التصميم .الحجة السلبية تقوـ على أف َ
التفاعلية ترفض التفسير المعتمد على وجود خطوات صغيرة متراكمة كما يتوقع الطريق الدارويني

حدوثها .أما الحجةُ اإليجابيةُ فتعتم ُد على أف األجزاء تبدو مرتبة لتخدـ غرضا ،وىو بالضبط ما
جعلنا نكتشف وجود التصميم.

وسأؤكد الحجة اإليجابية ىنا بمبلحظات شخ

آخر يهتم كثيرا بمظهر التصميم الذكي في

الحياة .والبيولوجيا ىي دراسة األشياء المعقدة التي تعطي مظهرا بأنها صممت من أجل غاية،

ىكذا تكلم (ريتشارد دوكنز) على الصفحة األولى من الفصل األوؿ من كتابو الكبلسيكي في

أكرر يقوؿ دوكنز :إف تعريف
الدفاع عن الداروينية (صانع الساعات األعمى) .واسمحوا لي أ ْف َ

البيولوجيا بالضبط ىو دراسة األشياء التي تبدو مصممة .ففي قطعتو النثرية الواضحة ،يوجز

دوكنز إثبات القضية اإليجابية للتصميم في البيولوجيا بشكل بليغ .وبالطبع ىي القضية التي
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ينوي العمل على تحطيمها .فما الذي يوجد في الكائنات الحية على نحو يجعلها تبدو مصممة

استنتاجا تلقائيا نطرحو عندما نعجز عن
التصميم ليس
حتى لدارويني متشدد كدوكنز نفسو؟ إف
ً
َ
التفكير بأي سبب آخر ،أو نبنيو اعتماداً على فيض مشاعرنا الدافئة أماـ منظر غروب الشمس

جميل ،بل ىو ما نستنتجو كما يقوؿ دوكنز عندما نتلمس المهندس الداخلي فينا:

مهندسا
مصمم جي ًدا إ ْف كانت صفاتو تدلنا على احتماؿ أف
"قد نقوؿ عن جسد حي بأنوُ
ً
ٌ
ذكيا وعالما قد وضعها لتحقيق غاية معقولة ما ،مثل الطيراف والسباحة والرؤية ،وليس بالضرورة
ألي
أف نفترض بأف تصميم الجسم أو العضو أفضل ما يمكن أ ْف َ
ينجزهُ المهندس .ولكن يمكن ّ
جسما ما مصمم أو حتى مصمم بالحد األدنى لتحقيق غاية ويمكنو
مهندس التعرؼ على أف ً
تقدير ما ىي ىذه الغاية بمجرد النظر لبنية ىذا الجسم.

()ٜٔ

ٍ
عددا من العناصر تتجمع معا
وبعبارة أخرى نستنتج التصميم من الدليل المادي عندما نرى ً

لتحقق وظيفة يمكن التعرؼ عليها -ترتيب لؤلجزاء لو غاية.

يعترؼ دوكنز على مضض بوجود انطباع ما عن التصميم في الحياة فقط بل يصر على أف
ال
ُ

نتائج االصطفاء
مظهر التصميم الذي ينسبو لبلصطفاء الطبيعي مظهر طاغ" :ومع ىذا فإف َ
َ
الطبيعي تؤثر فينا بعمق عبر مظهر التصميم وكأنها من السيّد صانع الساعات ،وتؤثر فينا عبر
(ٕٓ)
وىم التصميم والتخطيط"
إف القضية اإليجابية للتصميم في الحياة ىي بالضبط ما يراه دوكنز )ٔ(" :تعتمد على ترتيب

األجزاء المادية بحيث تعمل األجزاء معا لتحقق وظيفة و(ٕ) ىي طاغية ،وألف القضيةَ اإليجابيةَ
للتصميم بالفعل طاغية فهي تتطلب تفسيرا أقل بالمقارنة ،ومن ناحية أخرى نحتاج إلى انتباه
أكثر لتوضيح عجز الطفرات العشوائية واالنتخاب الطبيعي وباألخ

على المستوى الجزيئي

عن تقديم تفسيرات جيدة للحياة وىي ما يرغب بوجودىا عادة (حاشا ريتشارد دوكنز) .ولهذا

السبب ُخص

معظم كتاب (صندوؽ داروين األسود) لهذه القضية .مع نهاية الكتاب سنرى أف

القليل من األدلة ذات الصلة تبين كيف يمكن لآلليات الداروينية تفسير التعقيد العالي لآلليات
َ
الجزيئية وأف ىنالك عقبة بنيوية كبيرة (التعقيد غير القابل لبلختزاؿ) .كل ىذا يمنعنا من أف

مظهر التصميم على المستوى
نعتقد صبلحية اآلليات الداروينية لتأدية العمل المطلوب ،وأف َ
الجزيئي أكثر روعة منو على المستوى األكبر للبيولوجيا.
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وىنا مرة أخرى نقوؿ عن التصميم باختصار )ٔ( :نستنبط وجود التصميم كلما كانت

األجزاء تبدو مرتبة إلنجاز وظيفة )ٕ( ،إف قوةَ االستنباط كميةٌ وتعتمد على الدليل ،فكلما كانت

أكثر تعقي ًدا ودقة يكوف استنتاج التصميم أقوى ،ومع توفر
أكثر وكلما كانت الوظيفة َ
األجزاء َ
دليل ٍ
كاؼ تكوف ثقتنا بالتصميم قد قاربت اليقين .فإف تعثرنا بساعة أثناء مشينا على مرج

عشبي (فضبل عن ساعة مبلّحية) فلن يشك أحد –كما قاؿ بيلي محقا -بأف الساعةَ مصممة.
سنكوف واثقين بهذا األمر ثقتنا بأي ٍ
شيء في الطبيعة )ٖ( .مناحي الحياة تغمرنا بمظاىر

التصميم (ٗ) ونظرا ألننا ال نملك تفسيرا مقنعا آخر لهذا المظهر القوي للتصميم بالرغم من

الذرائع الداروينية ،فنملك المبرر المنطقي كامبل لنستنتج أف أجزاء الحياة تلك قد صممت لغاية

من قبل فاعل حكيم.

المظهر الطاغي للتصميم يؤثر بقوة على عبء
وىنالك نقطة حساسة يتم تجاىلها وىي أف
َ
اإلثبات :فغلبة مظهر التصميم تجعل عبء اإلثبات على من ينكر وجود الدليل الماثل أماـ
عينيو .على سبيل المثاؿ ،اإلنسا َف الذي خمن أف التماثيل على جزيرة إيستر آيبلند ْأو الصور
التي على قمة (رشمور) جاءت نتيجة قوى غير عاقلة يقع عليو العبء األكبر إلثبات ىذا
الدليل اإليجابي على التصميم موجود ليراه الجميع في الترتيب
االدعاء .وفي ىذه األمثلة فإف
َ
كانت نتيجة لعمليات
الغائي لؤلجزاء التي أنتجت الصور .وأي دليل حدسي لبلدعاء بأف
الصور ْ
َ

غير عاقلة -ربما الحت الطبيعي الذي شكلها من قوى نظرية عشوائية فارغة من المعنى -عليو
أ ْف يبين بشكل واضح أف ىذه العملية غير العاقلة المفترضة يمكنها أ ْف تؤدي ىذا العمل ،وفي
ألي شخ ٍ منطقيا تفضيل التصميم.
غياب ىذا الشرح الواضح فيحق ّ
أعتقد أف ىذه العوامل تفسر لدرجة كبيرة ،رغم الذىوؿ الكبير من البيولوجيين الداروينيين،
لماذا يرفض معظم الجمهور العمليات غير العاقلة لتفسير الحياة .فالناس يدركوف المظهر القوي
للتصميم في الحياة وال يتأثروف بالحجج واألمثلة الداروينية ويصلوف إلى استنتاجاتهم الخاصة،
شكرا كثيراً لكم .من دوف دليل مقنع قوي على أف داروين قد أتقن اللعبة ،يغدو موقف الجمهور
(ٕٔ)

في تبنّيو للتصميم عقبلنياً تماما.
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ما شالىا خيننىن بعد كل هره الطنىات
لقد تم في العقد الماضي التنديد بشدة بكتاب (صندوؽ داروين األسود) في األوساط

عاجبل
صدر طلبًا
ً
أي مجلس لجمعية علمية مهنية لم يُ ْ
العلمية الرسمية .فبل يكاد يوجد ّ
ألعضائها مناش ًدا المساعدة في وقف انتشار تلك الفكرة الخبيثة التي تدعى بالتصميم الذكي
للحياة )ٕٕ(.إذ يملك جزء كبير من الوسط العلمي حافزا قويا للطعن في التصميم ،وبالطبع فإف

أفضل طريقة شرعية للطعن في التصميم تكوف ببياف أف العمليات الداروينية يمكنها ح ًقا القياـ
َ
بما يدعيو مناصروىا أال وىو تفسير التعقيد الوظيفي لؤلساس الجزيئي للحياة .ولكن رغم كل
ىذا ورغم وجود الدافع الملح ورغم حدوث كل التقدـ الهائل في الكيمياء الحيوية في العقد

الماضي الذي يصف كيفية عمل الحياة ،نفتقد أية محاوالت جادة لتقديم تفسير بالمصطلحات

الداروينية لؤلمثلة المطروحة في كتاب صندوؽ داروين األسود  -كل ما ىنالك مزيدا من

المعجبين بداروين على اإلنترنت شغلوا بطرح الكثير من
القص التخمينية األخرى .رغم أف
َ
تنشر في المجبلت العلمية
حاالت التطور االنتقالي فإف التفسيرات الداروينية الجادة يجب أ ْف َ
ولننظر فقط إلى عدة ورقات بحثية نشرت مؤخرا في مجبلت تناقش أمثلة من (الفصل ٖ إلى

فصل  ،) ٚالمثاؿ األوؿ لنظاـ غير قابل لبلختزاؿ تم مناقشتو في الفصل الثالث وىو الهدب
البكتيري ،فهو آلة جزيئية دقيقة لدرجة بالغة تحوي مئات من األجزاء البروتينة ،نشر في

ٜٜٔٙـ بضعة أوراؽ بحثية لتفسير الهدب الجرثومي بمصطلحات تطورية بسيطة جدا ،ومع

تفسيرا داروينيا جديا لهذه اآللة الرائعة – تفسير يسعى حقا لئلجابة عن تساؤؿ كيف
ذلك فإف
ً

يمكن أف تتطور مثل ىذه اآللة -عليو أ ْف يتعامل مع الكثير من التفاصيل الدقيقة التي تسمح
للهدب بالعمل ،ويبين كيف يمكن أ ْف يأتي كل تفصيل منها باحتمالية معقولة عبر طفرة عشوائية

وانتخاب طبيعي ،ومع كل خطوة تطفرية صغيرة تأتي لتحسين الخطوة السابقة ،دوف التسبب

من قيمة وجودىا ،ودوف االنحراؼ إلى بنى مؤقتة انتهازية ذات نهاية

بأي مشاكل إضافية تُنق
مسدودة ،وىذا سيستغرؽ جه ًدا إلثبات كيف يمكن أف تكوف تطورت ىذه البنية يعادؿ الجهد
الذي بذؿ لمعرفة كيفية عملها بداية .وعلى أقل التقدير نتوقع مئات األوراؽ البحثية -نظرية

وتجريبية -الكثير من المراجعات والكتب واللقاءات وغيرىا تخص كلها لمسألة كيف يمكن
لبنى دقيقة جدا مثل ىذه أ ْف تطور بأسلوب دارويني.
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كبيرا في معرفة كيف يعمل الهدب الجرثومي
تقدـ المجتمع العلمي في العقد الماضي ً
تقدما ً

بما في ذلك دوره غير المتوقع في المرض )ٕٖ(.ولكن في ىذه السنوات نفسها حتى مع تحديد
تسلسل الجينومات تترا وراء بعضها البعض ورغم اكتشاؼ تفاصيل تعقيد مستويات أخرى في

الخلية ،لم يتم تطوير أية مقاربة ولو بعيدة لتفسير تطوري لنشوء الهدب البكتري ،فبقيت

ننظر في عنواف ورقة بحثية صدرت
الداروينية ميتة في الماء وأسرع طريق لتوضيح ىذه النقطة أ ْف َ

مؤخرا عن الهدب البكتيري" :تخمينات عن تطور العضيات  ٕ+ٜودور الزوج المركزي للنبيبات

الدقيقة" -تم إضافة التأكيد ىنا والحقا -وبعبارة أخرى تخمين أكثر لفتًا لبلنتباه وحدس أكثر
افتنانًا وىذا لم يكن قليل الوجود في األوساط الداروينية .وخبلصة الورقة البحثية تُظهر الدور
المحوري للمخيلة في ىذه القصة:

أدوارا متعدد ًة في الخبليا
التطورات األخيرة ..تقترح بأف ىذه العضيات قد تكوف خدمت ً
األىداب البدائيةَ كانت المحددات األولية الستقطاب
حقيقية النوى األولى ،و نخمن بأف
َ
الخلية ووجهت الحركة في الخبليا حقيقة النوى األولى ،ونعتقد أف إضافة جها ٍز مركزي ال
متناظر قدـ تحكما توجيهيا معدال ،وتقدـ ىذه الورقة خطوات مفترضة لهذه العملية التطورية
وأمثلة لدعم ىذه االفتراضات.

(ٕٗ)

ال تظهر كلمة اصطفاء في أي مكاف من الورقة البحثية فضبل عن عبارة (اصطفاء طبيعي)
وكذلك ال تظهر كلمة طفرة فضبل عن عبارة (طفرة عشوائية) بل حتى لم يذكر أيةَ طفرة محددة،
إف كل العلوـ تبدأ من التخمين ّأما الداروينية بالذات فتنتهي بشكل متكرر عنده.

(ٕ٘)

احملاوز الدازوينًة الجالثة
وضع األمثلة األخرى المذكورة في كتاب صندوؽ داروين مشابو تقريبًا لحالة الهدب
إف َ
الجرثومي .فالسوط البكتيري بمظهره الميكانيكي المذىل -كما يشاىد في مقدمة الكتاب-
تميزا لحجة التصميم ،وقد راجعو البيوكيميائي المرموؽ (روبرت
ربما أصبح التوضيح األكثر ً
ماكناب) من جامعة (ياؿ) في مجلة المراجعة السنوية للميكروبيولوجيا ،ولكن في المقاؿ
التطور ْأو أيا من مشتقاتها إال مرة واحدة في الجملة
المؤلف من (ٓٓٓ ٚكلمة) لم يذكر كلمة ُّ
الختامية .وعلق ماكناب مشيرا إلى السوط البكتيري وبنية أخرى اسمها نظاـ اإلفراز من النوع
الثالث ( )TTSSوالذي يشبو بوجو ما السوط البكتيري" :من الواضح أف الطبيعة قد وجدت
استعمالين لهذا النوع المعقد من الجهاز أما كيف تطورا فهو أمر آخر -التأكيد تم إضافتو-
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رغم أنوُ قد افترض أف السوط البكتيري ىو الجهاز األقدـ )ٕٙ(".إف تعبير (االنتخاب الطبيعي)
لم يظهر على اإلطبلؽ في المقاؿ.
كوف السوط البكتيري أكثر تعقيدا مما افتُرض بداية ،وأنوُ يحوي آلية ضخ
إف اكتشاؼ ْ
بروتين معقدة وغير متوقعة ،وأف البُنى المشابهة لمضخة البروتين قد توجد بشكل مستقل ،قد

أفرح قليبل قلوب الداروينيين .والتفاؤؿ البريء اعتمد على إعادة التعريف الخطابي من (كينيث
ميلر) للتعقيد غير القابل لبلختزاؿ والذي ألزـ بنصو الخاص بأف األجزاء من أنظمة معقدة غير

ونظرا ألف مجموعة فرعية من السوط
قابلة لبلختزاؿ ال يمكن أ ْف يكو َف لها أيةُ وظيفة أخرىً ،
البكتيري تبدو كجزء من جملة ( )TTSSفإف ىذا يخرؽ قوؿ ميلر المأثور مما أسعد بعض
الداروينيين غير المتعمقين بالتفكير.

ولكن كما أشرت قبل قليل ال يوجد سبب لعدـ امتبلؾ األجزاء أو التركيبات الفرعية من
أنظمة معقدة غير قابلة لبلختزاؿ لوظيفة أخرى أو أكثر ،واللعب بالكلمات ال يمكن أف يغطي
على التفسير الحقيقي .لم يتم التحقق الدقيق ضمن إطار دارويني لنظاـ ( )TTSSأو للسوط
يمكن أ ْف نراهُ يوجد في
وأفضل ما
البكتيري أو ألي ِة انتقاالت بينها في أي ِة نشرة علمية احترافية.
ُ
ُ
ورقة بحثية صدرت مؤخرا (المعلوماتية الحيوية وعلم الجينومات والتطور ألنظمة اإلفراز النمط
الثالث غير السوطية :وجهة نظر داروينية)( ،)ٕٚوفيها نجد ما يلي" :نظاـ إفراز النمط الثالث
مضخة جزيئية مهندسة بدقة -تم إضافة التأكيد -تسخر حلمهة جزيئات ( )ATPلنقل
البروتينات من السيتوببلزما البكتيري عبر الغشائين الداخلي والخارجي وعبر الجبلة المحيطية أو
(البيرببلزما ".)Periplasma
ولكن ما فحصتو الورقة ىو ببساطة بيانات تسلسل ( )DNAالتي حددت في مشاريع تحديد

تسلسل الجينوـ ،رغم أنها قد تؤدي إلى رؤية جيدة كما شرحت في الفصل الثامن ،ولكن ال

يتبين لنا من مقارنة التسلسل مبدئياً ىل ظهرت البنية عبر طفرة عشوائية وانتخاب طبيعي.
فالبيانات كما نعلم يتم النظر إليها "في ضوء ثبلثة محاور داروينية )ٔ( :أمور التطور )ٕ( ،أمور

التغير )ٖ( ،توقع عدـ االكتماؿ- ".التأكيد من األصل -أقواؿ ال معنى وراءىا وليست بيانات
وال يمكن للعلم أف يتقدـ عندما يلتبس عليو األمر بين االثنين.

في الفصل السادس من صندوؽ داروين األسود يوجد شرح عن النظاـ المناعي الدقيق

والتحديات التي يضعها أماـ اإلطار الدارويني للتفسير .وفي ٕ٘ٓٓـ ظهرت ورقة بحثية بعنواف
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واعد (ارتقاء نظاـ مناعة يعتمد األضداد عبر تطور تدريجي) )ٕٛ(،وبغض النظر عن أي أمر مثير

يمكن أف تخمنو ىذه الورقة بشأف التطور التدريجي ،فإنها ال تتحدث عن أي شيء في التطور

()ٕٜ
يظهر اسم داروين أو أيا من مشتقاتو في ىذه الورقة ولم يظهر تعبير
الدارويني .وحقيقة لم ْ
(االصطفاء الطبيعي) واستعمل االصطفاء مرة واحدة والطفرة ظهرت مرتين ،ولكن الطفرتين

المتخيلتين لم تحددا ،والكلمات التي ظهرت بشكل مكرر (محتمل ،تصور ،ربما ،لعلو)

وغيرىا .وفي نهاية ا لورقة البحثية اقترح المؤلفوف إجراء عدة تجارب في وقت لم يحدد في
المستقبل ،وإال فإف قصتهم التي وضعوىا كما يقولوف" :تبقى بشكل يائس في مجاؿ التخمينات

المحضة" .بعبارة أخرى فإف المؤلفين أنفسهم يعترفوف بأف ورقتهم تخمينية .يمكن لكل
التفسيرات العلمية أف تبدأ بالتخمين ولكن ال يمكنها أف تنتهي إليو.

تم مناقشة تسلسل تفاعبلت التخثر في الفصل الرابع وفي ٖٕٓٓ نشر روسل دوليتل مع

شركاءه ورقة بحثية بعنواف "تطور تخثر الدـ عند الفقاريات كما يشاىد بالمقارنة بين جينوـ

سمكة (الينفوخ  )pufferوجينوـ (بخاخ البحر  .)sea squirtوكما يشير العنواف فهي تقارف
ببساطة بين الجينومات وكما أشرت في الفصل الرابع قبل عشر سنوات إف مقارنة التسلسبلت

أوال ْأـ ثانيًا وما ىو البروتين الذي يرتبط بغيره.
تعطي صورة عامة مهمة عن أي البروتينات جاء ً

ولكن ال يمكن لهذه المقارنات حتى مجرد إخبارنا بداية ما ىي العملية التي تقود ىذا .وظهرت

ورقة بحثية أخرى في العاـ نفسو بعنواف جاذب (التطور الجزيئي لشبكة تخثر الدـ في
الفقاريات) )ٖٓ(،وكانت مجرد تمري ٍن في مقارنات التسلسبلت مع فقرات من التخمينات.
وال زاؿ الوضع اليوـ كما ىو دوف تغير من عشر سنوات كما كتبت في الفصل الثامن:
ال يوجد إصدار في األدبيات العلمية -المجبلت المحترمة والمجبلت المتخصصة ْأو
الكتب -ما يصف كيف يتم التطور الجزيئي ألي نظاـ كيميائي حيوي معقد حقيقي حدث أو قد

يحدث .ىنالك بعض التأكيدات بأف ىذا التطور قد حدث ولكن ال يدعمها أي تجارب أو

حسابات وثيقة الصلة.
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الطؤال اخلتامٌ
إف األورا َؽ البحثيةَ التي عرضتها ىنا عن أنظمة الهدب البكتيري والسوط البكتيري وتخثر
الدـ ونظاـ المناعة ىي أفضل أعماؿ الداروينيين عن نشوء اآللية الجزيئية المعقدة ،مما توفر من

مؤخرا التي تستهدؼ الجمهور العاـ يتم
ٜٜٔٙـ في األدبيات العلمية .وفي المقاالت الصادرة ً
السخرية من حجة التصميم ويتم التخلي بسهولة عن السؤاؿ الحاسم :ما ىو الدليل على قوة

االنتخاب الطبيعي؟.

(ٖٔ)

وفي عاـ ٕ٘ٓٓـ كتب البيولوجي التطوري (جيري كوين) من جامعة

شيكاغو مقاال من (ٓٓٓٗٔ كلمة) بعنواف (القضية ضد التصميم الذكي) لمجلة (الجمهورية
وغرب من محكمة القرد وسكوبيز إلى استعماؿ كلمة نظرية
وشرؽ كوين في المقاؿ ّ
الجديدة) ّ
في العلم إلى (ىنري موريس) ومعهد األبحاث الخلقية إلى طائر الكيوي الذي ال يطير في
نيوزيبلند وفي مجمل تلك المساحة خص

جملتين فقط للسؤاؿ الحاسم ،الدليل على قوة

الطفرة العشوائية واالنتخاب الطبيعي" :رأى البيولوجيوف اآلف مئات من حاالت االنتخاب
الطبيعي تبدأ من األمثلة المعروفة عن مقاومة البكتيريا للصادات إلى مقاومة الحشرات للمبيد

(د.د.ت) ومقاومة فيروس اإليدز لؤلدوية المضادة الفيروسية ،االنتخاب الطبيعي يفسر مقاومة
السمك والفئراف للمفترسين عبر اعتماد تمويو أكبر ،وتأقلم النباتات مع المعادف السامة في

التربة.

(ٕٖ)

ولكن مقاومة الصادات ومقاومة د.د.ت ومقاومة فيروس اإليدز كلها معروفة منذ عقود ،فكل

أمثلة كوين معروفة قبل صدور صندوؽ داروين األسود ألوؿ مرة ،وكلها تشمل تغيرات جزيئية

بسيطة وصغيرة وال يساع ُد أيا منها لتفسير أي مثاؿ من األمثلة التي طرحها الكتاب ،ومع كل
تلك المساحة ال زاؿ الكاتب يتجنب الخوض في الجدؿ الحقيقي حوؿ التصميم الذكي ،فما

الذي يقولو األستاذ كوين حوؿ اآلليات الجزيئية المعقدة؟ حسنًا بالتأكيد يعترؼ مترددا" :ال
كثيرا من األنظمة الكيميائية الحيوية معقدة بشكل بالغ" ولكن ال تقفز إلى استنتاجات،
شك أف ً
فالبيولوجيين قد بدؤوا بتقديم سيناريوىات مقبولة لكيفية احتماؿ تطور سبل الكيميائية الحيوية

المعقدة تعقيدا غير قابل لبلختزاؿ -تم إضافة التأكيد.-

تشمل "السيناريوىات المقبولة" ما ذكرتو في األوراؽ البحثية التي أوردتها قبل قليل من مثل

الهدب والسوط البكتيري والجهاز المناعي .في مراجعة كتاب (صندوؽ داروين األسود) بعد
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صدوره ٜٜٔٙـ صرح (جيمس شابيرو) عالم الميكروبيولوجيا من جامعة شيكاغو" :ال يوجد

أي نظاـ خلوي أو كيميائي حيوي أساسي .ما يوجد فقط
أيةُ تفسيرات داروينية مفصلة لتطور ّ
(ٖٖ)
شئت
يتغير ُّ
أي شيء بعد عشر سنوات ،سمها إ ْف َ
أنواع من التخمينات تقودىا الرغبة"  .ولم ْ
تخمينا ٍ
ت مرغوبة ْأو سمها سيناريوىات مقبولةً  ،كبل التعبيرين يجمع بينهما قاسم االفتقار إلى

أجوبة حقيقية.

اإلمكانات املطتقبلًة
إف اإلمكانات المستقبليةَ للتصميم الذكي ممتازةٌ ألنها ال تعتمد على تفضيبلت أي شخ ٍ

أو مجموعة بل على البيانات .فصعود فرضية التصميم الذكي ال تعود إلى أي شيء كتبتو أو قلتو
أنا أو غيري ،ولكن تعود إلى التقدـ الكبير للعلم في فهم الحياة .ففي أياـ داروين كانت الخلية

علماء الصف األوؿ أمثاؿ (توماس ىكسلي وإرنست ىيكل) كانوا
تعتبر بسيطة جداً لدرجة أف
َ
يتوافق مع الداروينية .وقبل خمسين
أمر
ُ
يعتقدوف بنشوئها بشكل تلقائي من طين البحر وىذا ٌ

أص َل الحياة بسبب
التطور الدارويني
عاما كاف أسهل علينا بكثير أ ْف نعتق َد أف
يفسر ْ
ً
ُ
َ
يمكن أ ْف َ
جهلنا بالكثير من األمور .ولكن مع تقدـ العلم ووضوح التعقيد المذىل للخلية حظيت فكرة
التصميم الذكي بقبوؿ أكثر .فاستنتاج التصميم الذكي يقوى مع كل اكتشاؼ جديد آللة أو نظاـ
جزيئي معقد يكتشفو العلم في أساس الحياة ،في ٜٜٔٙـ بدأت تتوضح ىذه الروعة وفي

أي سبب لنتوقع أ ْف تقل ىذه الروعة في وقت قريب.
السنوات األخيرة ازدادت وال يوج ُد ُّ

إنها حقيقةٌ قاسيةٌ لهم أ ْف تكو َف قضيةُ التصميم الذكي تزداد قوة .ولكن في موضوع مستقل

وأكثر أىمية وىو ما يخ

ردة فعل الناس على التصميم الذكي ،كيف ستقيم فكرة التصميم

الذكي من قبل الجمهور ومن قبل المجتمع العلمي في السنوات القادمة؟
إف ىذا سؤاؿ يخ

علم االجتماع وعلم السياسة أكثر مما يخ

العلم.

معظم
فرغم عدـ موافقة المقاالت الصحفية على ذلك فإف استطبلعات الرأي تؤكد أف
َ
الجمهور يعتقد بوجود التصميم.
ومن ناحية أخرى يعتمد الوسط العلمي وبسبب تنشئتو على الداروينية على التفكير بشكل

حصري بالمصطلحات الداروينية ولكن مع ىذا يبدو أف ىنالك مرات يحدث فيها تغيير .ففي
مقاؿ إخباري في مجلة (نيتشر) عن لقاء يقاـ عبر الدعوة الشخصية فقط لجمع العلماء الشباب
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بشكل دوري مع علماء حاصلين على جائزة نوبل وفي ىذه العاـ كتبت اللجنة المنظمة :دعت
األكاديميات العلمية وغيرىا من الوكاالت حوؿ العالم لمنافسات مفتوحة أماـ العلماء الشباب

للحضور ،ثم اختصرت من القائمة التي ضمت (ٓٓٓٓٔ) إلى قائمة من (ٕٓ )ٚمدعوا

يمثلوف مشاركين يتمتعوف بصفات جديدة( :امتياز أكاديمي ومعرفة اآلثار االجتماعية ألبحاثهم

وطبلقة باللغة اإلنكليزية ومعظمهم تحت الثبلثين وطبلب دكتوراه أو ما بعد الدكتوراه.

ولكن الطبلب سألوا أسئلة مفاجئة( :غونتر بلوب) نوبل طب ٜٜٜٔـ" :مثير للفضوؿ شأف

تلك األسئلة التي يطرحها طبلب من مختلف الثقافات" ،قاؿ ىذه المبلحظة بعد نقاش أجري
حوؿ البيولوجيا التطورية أجراه (كريستياف دي دوؼ) نوبل طب ٜٗٔٚـ .ال جرـ إذ فوجيء

ببعض الطبلب يعبروف عن اىتماـ كبير بػ "اليد الموجهة والخبلّقة" للتصميم الذكي.

(ٖٗ)
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