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النشوء واالرتقاء

تنوع الكائنات احلية التي تعيش على سطح الكرة االرضية
 ّكل واحد يف البيئة احمليطة املالئمة له
عندما منعن النظر يف الطبيعة من حولنا نشهد حشو ًدا من الكائنات احلية  -نباتات وحيوانات  -التي تختلف عن
بعضها البعض .نحن نعرف أن هناك العديد من الكائنات األخرى اخلف ّية عن العني ،مثل البكتيريا والفيروسات .هذه
الغزارة يف الكائنات تع ّبر عن تنوع الكائنات يف الطبيعة ،حيث يتواجد يف كل زاوية على سطح الكرة االرضية.
تختلف اآلراء حول عدد األنواع احلية اليوم ،لكن جميع العلماء العاملني يف هذا املجال متفقون على أن هناك ماليني
األنواع التي يختلف الواحد منها عن اآلخر .تنبع صعوبة حتديد العدد الدقيق لألنواع لسبب بسيط :إننا غير متأكدين
من أننا نعرف جميع االنواع ،ففي كل سنة يت ّم اكتشاف أنواع جديدة ،التي لم يت ّم وصفها يف املاضي ولم ُتنح اسم.
وهنالك تقديرات مختلفة تتعلق بعدد األنواع التي ال نعرفها بعد.
أن كل كائن حي متواجد يف بيئة محيطة حية هو مالئم لها .تنعكس املالئمة
عندما نتمعن يف الطبيعة نستطيع أن من ّيز ّ
يف كل صفات الكائن احلي :مبنى جسمه ،ألوانه ،تصرفاته ،الطعام الذي يحتاجه لبقائه ،طريقة تكاثره وصفات أخرى.
يف هذا الكتيب سنتطرق للسؤال :كيف نشأ هذا التنوع الهائل من الكائنات احلية على سطح الكرة االرضية؟
يف جميع الثقافات اإلنسانية هناك قصة حول خلق العالم والطبيعة ،وهذا دليل إلى مدى انشغال البشر يف هذه
املسألة منذ أن عرفوا الطبيعة من حولهم .بدأ هذا االنشغال مبك ًرا مع تط ّور البشرية ،حتى قبل تط ّور الزراعة ،عندما
جمع بنو البشر طعامهم واحتياجاتهم من الطبيعة .منذ ذلك الوقت ادركوا بالفعل التنوع الكبير للكائنات وعرفوا أن
لكل نبتة وكل حيوان هناك صفات خاصة ،مثال :من بذور القمح والشعير ميكن أن نصنع اخلبز ومن ثمار الزيتون ميكن
استخالص الزيت،
للخراف فروة سميكة ودافئة ومن خيوط الكتان من املمكن غزل اخليوط ونسج األقمشة اخلفيفة .بسبب احلاجة
والرغبة يف البقاء وحتسني ظروف املعيشة عرف بنو البشر الكائنات من حولهم وتع ّرفوا على صفاتها ،وأين ومتى ميكن
إيجاد كل واحد منها؟ متى تنضج ثمارها ( عندما نتحدث عن نبات)؟ وما هي الكائنات احلية التي تتغذى عليها ً
أيضا؟
والح ًقا ،عندما بدأ بنو البشر بالعمل يف الزراعة عرفوا ً
أيضا الظروف املطلوبة لكل نبتة ولكل كائن حي ،لكي يستطيعوا
أن يستخلصوا منها الناجت املطلوب.

4

علوم حيات ّية تستحقّ املعرفة
ّ
مت يف التاريخ القدمي تفسير مسألة تكون هذا التنوع الغني وعالقته بالبيئة احمليطة بأنه  :هكذا خُ لق العالم ،قوة عليا
خلقت السموات واألرض .كل شعب ،أطلق على القوة العليا اس ًما وفقا إلميانه :اهلل حسب املعتقدات اليهودية ،املسيحية
واالسالمية ،اإلله اّشور يف بالد ما بني النهرين ،اإلله املصري أطوم ،أيرينوما إله اليونان القدماء ،اإلله الروماني
يوبيطر ،تيان حسب العقيدة الصينية ،وهكذا -كل ثقافة والقوة العليا التي آمنت بها.
التفسير الذي بحسبه الكائنات احلية يف الطبيعة هي جزء من عملية اخللق التي أنتجت بني البشر وكل العالَم من
ً
بسيطا ومنطق ًّيا .بسبب أهمية املعتقد الديني يف املجتمع اإلنساني على مدى التاريخ ،اعتُبر كل طعن باخللق
حولهم كان
التوجه أي تغيير
اإللهي مبثابة طعن مببدأ الديانة .بعض الديانات رأت بالطعن بهذا املعتقد ُكفر عقابه املوت .منع هذا
ّ
يف مفهوم اخللق اإللهي على مدى مئات متعددة من السنواتً .
أيضا يف يومنا هذا ،يُعتبر كل بحث حول قضية نشوء
تنوع احلياة يف نظر الكثيرين مبثابة طعن يف مبادئ الديانة ،على الرغم من أنه باحلقيقة ليس كذلك وميكن الوصول
إلى تفاهمات بني وجهات النظر املختلفة.
لو قبلنا بقصة اخللق كما هي ،علينا أن نؤمن أنه دائ ًما تواجدت على الكرة االرضية نفس الكائنات احلية التي نراها
اليوم من حولنا .علينا أن نؤمن ً
أن كل كائن مخلوق قائم بحد ذاته ،وليس بالضرورة هناك عالقة بني الكائنات
أيضا ّ
املختلفة.
سوف نوضح يف الفصول القادمة احلقائق التي أدت بالباحثني للتفكير أ ّنه من غير املعقول قبول قصة اخللق كما هي.
سوف نشرح ً
أيضا ملاذا أ ّدت هذه احلقائق إلى صياغة مبادئ علم النشوء واالرتقاء املقبولة اليوم على العلماء على أنه
التفسير الصحيح لظهور تنوع احلياة على سطح الكرة االرضية.
.
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دالئل من املتحجرات :تغييرات بتنوع الكائنات
وأن تضاريسها تغيرت خالل فترة
اكتشف باحثو الكرة األرضية أن الكرة االرضية تكونت قبل أربعة ونصف مليار سنة ّ
وجودها .اجلبال والوديان ،القارات والبحار لم تظهر يف املاضي البعيد كما تظهر اليوم .جبال ارتفعت ،وديان ُشقت،
قارات حتركت من مكان الى آخر ،محيطات غطت مناطق انسحبت منها القارات .وكل ذلك هو نتيجة للنشاط البركاني
يف أعماق االرض .يف أيامنا هذه ً
أيضا نشهد حتركات على سطح الكرة االرضية ،هزات أرضية ويف أعقابها انفجارات
بركانية .واليوم هناك طرق فيزيائية وكيميائية مت ّكننا من حتديد ُعمر الصخور التي تك ّون اجلبال يف كل مكان .ومن
املمكن أن تدل طبقات الصخور يف كل جبل على يومياته وتاريخه ،ومن املمكن حسبها حتديد متى وكيف تك ّون؟ وبواسطة
فحوصات ميكروسكوبية ّ
أن الصخور التي تُك ّون بعض اجلبال يف مناطق مختلفة من العالَم هي من نفس
مت اإلثبات ّ
املواد األولية املوجودة ً
أيضا يف أعماق الكرة االرضية .هذه هي الصخور األساس ،املكونة من املاغما والالبة ،التي
ظهرت على السطح يف أعقاب انفجارات بركانية.
يف املقابل ،ويف أماكن عديدة ،وحتى يف سالسل جبال كبيرة جند صخو ًرا تكونت من هياكل عظمية وأصداف لكائنات
حية بحر ّية صغيرة -هذه هي الصخور اجليرية .تك ّونت هذه الصخور على مدى زمن طويل يف قعر البحار واحمليطات:
هياكل كائنات ح ّية ميكروسكوبية عاشت يف احمليطات والبحار ،رسبت وجتمعت تدريج ًيا وببطء يف قاع البحر .وبسبب
ضغط املياه حتولت الطبقات السميكة لهياكل الكائنات يف قعر البحار لصخور جيرية صلبة .القوى البركانية ذاتها
التي ذكرناها سابقا هي التي رفعت هذه الصخور اجليرية الى األعلى الى سطح اليابسة وأدت الى تكون اجلبال
التي تتواجد اليوم .حتوي صخور اجلير بقايا من حيوانات ونباتات تصلبت وحتولت الى حجار وخالل العملية ُحفظ
مبناها  -نس ّمي هذه البقايا باملتحجرات .حتولت ً
أيضا كائنات
حية عاشت على اليابسة الى متحجرات ،بعد موتها لم تتحلل
ألسباب مختلفة وتصلبت كاحلجر داخل صخور رسوبية .هذه
املتحجرات هي الدليل لوجود كائنات عاشت على سطح الكرة
االرضية يف املاضي البعيد ،ومنها نتعلم كيف كانت احليوانات
والنباتات قبل ماليني السنني.

صورة  :1متحجر لديناصور من نوع كوديباتريكس (،)Caudipteryx
متحف العلوم الطبيعية يف يوسطن.
مصدر :ويكيبيديا ،استعمال ح ّر.
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صورة  :2متحجرات تُسمى ستروميتوليتس
( ،)stromatolitesتكونت يف مياه ضحلة من
كائنات شبيهة بالبكتيريا التي كانت الكائنات
األولى التي حدثت يف خالياها عملية التركيب
الضوئي .مصدر :ويكيميديا ،استعمال حر.
املص ّور .Michael C. Rygel

ُي ّكن بحث املتحجرات يف طبقات الصخور على أنواعها معرفة الكائنات التي عاشت يف كل مكان ويف كل فترة ،وتُشير
النتائج أ ّنه ليس جميع الكائنات ظهرت على سطح الكرة االرضية يف نفس الوقت .البقايا األقدم هي كائنات شبيهة
بالبكتيريا تعيش اليوم ،حيث عاشت يف بحر ضحل قبل حوالي أربعة مليارات سنة .ظهرت بشكل تدريجي كائنات
أكثر تعقي ًدا ومتطورة أكثر فاكثرُ .وجدت ً
أيضا بقايا متحجراتكائنات كثيرة غير موجودة اليوم .يعرف الكثيرون قصة
الديناصورات التي عاشت وانقرضت :لقد انتشرت على سطح الكرة االرضية قبل حوالي مائتني وخمسني مليون سنة
وحتى قبل ستني مليون سنة ،وكانت هي الكائنات املسيطرة يف تلك احلقبة .تُشير الدالئل ً
أن حيوانات أخرى
أيضا إلى ّ
ونباتات كثيرة عاشت يف املاضي واليوم تبقّى منها بقايا متحجرات فقط.
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ُسالالت الكائنات احلية وخطوط تطورها
نقوم بتصنيف احليوانات التي نعرفها إلى مجموعات حسب املبنى اخلارجي جلسمها :طيور ،حشرات ،أسماك،
زواحف ،ثدي ّيات ،ومجموعات عديدة أخرى مختلفة وغريبة .فحص دقيق أكثر ملبنى اجلسم ،مبنى الهيكل العظمي
وأجهزة اجلسم الداخلية من املمكن أن يشير إلى َقرابة بني النماذج املختلفة داخل املجموعة ،حيث جند داخل كل
مجموعة مجموعات فرعية :الطيور املغردة الصغيرة تختلف عن ذوات األرجل الطويلة ،املنقار املستقيم والطويل
واجلسم املنتصب يختلف عن اإلوز والبط التي تسبح يف مجمعات املياه ،أو اجلوارح ذوات املنقار املعقوف واملخالب يف
أرجلهم.
يف مجموعة احلشرات من ّيز بسهولة بني خنافس ،ذباب ،نحل ،دبابير ،منل وغيرها .لدى الزواحف من ّيز بني سحالي،
أفاعي ،سالحف وشبيهاتها .يف مجموعة الثدييات ميكننا أن من ّيز بسهولة بأننا ،بني البشر ،نتشابه مببنى جسمنا مع
بعض القردة ونختلف عن اجلرذان والفئران ،الكالب ،القطط أو اخليول واحلمير ،والتي تعتبر مجموعات فرعية من
الثدييات.

صورة  :3جزء من أنواع اخلنافس.
مصدر :ويكيميديا ،املص ّور ،H. Zell :رخصة .CC BY-SA 3.0
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صورة  :4أنواع طيور من مجموعات مختلفة .مصدر :ويكيبيديا،

رخصة CC-BY 3.0 :و  .CC-BY 2.0المصورون (من
األعلى إلى األسفل ،من اليسار إلى اليمني)
Dick Daniels، Fiorellino، kansasphoto، Michael
Pinczolits، Matt Biddulph، Steven Bennett، Alan D.
Wilson، Alan Vernon، Boaworm، Donald Hobern،
Alfred Sin، Adrian Pingstone، Jerzy Strzelecki،
Matthias Barby، Ndecam، J.J. Harrison، Dick Daniels،
.supernova

أيضا من املمكن التمييز بني مجموعات من النباتات حسب شكلها وباألساس حسب شكل أزهارهاً .
هكذا ً
مثل،
احلبوبيات ذات السبالت ،شقائق النعمان ذات األزهار مجوفة الشكل باأللوان األحمر واألصفر ،الورد اجلوري يزهر
بألوان مختلفة ويت ّم التع ُّرف عليه بفضل شكل األزهار املم ّيز له .كثير من النباتات أزهارها تشبه أزهار نبتة امليرمية،
التي تبدو كأنابيب دقيقة ُز ّينت فتحتها بشفتني ،وهناك نباتات أخرى ال تظهر أزهارها تقريبا ألنها خضراء وصغيرة.
مبساعدة فحص مفصل ملبنى ومسار التط ّور والتكاثر لكل كائن حي ميكن حتديد عالقات القرابة بني الكائنات ،من
يشبه من ومن يختلف .حسب هذه اإلشارات يصنف الباحثون الكائنات املختلفة إلى مجموعات .ألفراد املجموعة
ألن ،كما نعلم ،النسل يشبه والديه وأقرباء
الواحدة هناك صفات مشابهة وممكن االفتراض أن هناك قرابة بينهمّ ،
العائلة كثي ًرا.
حتليل مفصل ملبنى املتحجرات م ّكن الباحثون من حتديد زمن ظهور كل مجموعة من الكائنات على سطح الكرة
االرضية ،صياغة فرضيات حول عالقات القرابة بينهم وتشخيص أصل كل واحدة منهم .يف البداية ظهرت البكتيريا،
بعدها الطحالب والنباتات البسيطة ،ومع مرور الوقت ،وعلى مدى ماليني السنني ،ظهرت نباتات متط ّورة ومعقدة أكثر
وأكثر ،حتى ظهرت النباتات املُزهرة التي نعرفها اليوم .هكذا ً
أيضا بالنسبة للحيوانات :يف البداية ظهرت كائنات وحيدة
اخللية حتركت يف املياه وكانت شبيهة بالطحالب ،عاشت يف نفس الفترة ،لكنها حصلت على غذائها عن طريق األكل
وليس عن طريق التركيب الضوئي مثل النباتات.
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تط ّورت احليوانات بشكل تدريجي من كائنات وحيدة اخللية إلى مجموعات خاليا ،وبعد ذلك لذوات أجسام مقسمة
ألقسام حتمل أجهزة ،مثل :جهاز الهضم ،جهاز األعصاب ،أعضاء الرؤية ،أعضاء احلركة .مع مرور الزمن ظهرت
حيوانات معقدة أكثر ومتطورة أكثر :كائنات مع قوقعة حمتها من اخلارج ،كائنات جسمها مغطى من اخلارج مبادة تدعى
"الكيتني" التي استُعملت كهيكل خارجي ويف النهاية كائنات ذات هيكل داخلي مكنها من احلركة بسرعة يف املاء وبعد
ذلك على اليابسة.

صورة  :5حيوانات ذات غالف من الكيتني .من اليسار :سرطان (مصدر  ،ويكيبيديا ،استعمال ح ّر ،تصوير ;)Harrison George
من اليمني :بعوضة ( مصدر ،ويكيبيديا ،رخصة  ،CC BY-SA 3.0مص ّور.)Alvesgaspar :

بالرغم من مسار التط ّور املستمر ،ما زالت تعيش من حولنا كائنات بسيطة تشبه الكائنات احلية القدمية ج ًّدا التي
عاشت قبل زمن بعيد ج ًّدا :بكتيريا املتواجدة حولنا يف كل مكان ،طحالب تعيش يف املاء ،حيوانات ذات مبنى بسيط،
مثل :اإلسفنجيات واملرجان .ذكرنا ساب ًقا الديناصورات التي سيطرت على الكرة االرضية قبل مئات ماليني السنني–
تعتبر السحالي اليوم من نسلهم ومن املمكن الطيور ً
أيضا.
فإن دالئل بحث املتحجرات تشير إلى ظهور تدريجي للكائنات ،ابتداء من املبنى البسيط ،تليها املبنى
كما يظهر إ ًذاّ ،
األكثر تعقي ًدا ،وحتى األكثر تطو ًرا التي نعرفها اليوم يف بيئتنا احمليطة .تواجد كائنات ،يف أيامنا ،تشبه كائنات بسيطة
عاشت يف املاضي جتعل تشخيص اخلطوط التي تُشير إلى هذا التط ّور التدريجي من البسيط إلى املتطور ممكنًا.
ممكن تصنيف الكائنات احلية ،مثل :النباتات واحليوانات ،إلى مجموعات تُشير إلى تشابه وقرابة بينهم.
أن الكائنات لم تُخلق م ّرة واحدة إمنا تطورت بالتدريج .فيما يلي نعرض النظرية التي تُفسر
من هنا ميكن االستنتاج ّ
اآلليات والقوى التي حركت عمليات التط ّور هذه.
لن نتطرق هنا إلى قضية ظهور الكائنات احل ّية االولى على الكرة األرضية :كيف ظهرت أشكال احلياة االولى التي
تط ّورت منها الكائنات األكثر تطو ًرا؟ إنها قضية مثيرة لالهتمام ومعقدة بحد ذاتها ،واإلجابة عنها غير واضحة كفاية.
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صفات تنتقل بالوراثة وصفات مكتسبة ال تنتقل بالوراثة
أن كل
السؤال املطروح هو :كيف من املمكن أن تكون الكائنات املتطورة قد تط ّورت من كائنات أكثر بساطة .إننا نعرف ّ
زوج من الوالدين يُنجب ً
نسل مشاب ًها له .هكذا ً
أيضا عند احليوانات والنباتات -النسل يشبه والديه .مع ذلك ،التشابه
بني الوالدين والنسل غير مطلق .يف كل فرد تندمج صفات أُمه وأبيه ،ولكنه ليس نسخة ألي واحد منهم .وأكثر من
ذلك ،فالفرد يتأثر بظروف حياته ،مثال :إذا كان يعمل يف مجال الرياضة ويف عمل يحتاج إلى مجهود تكون عضالته
متطورة ،أ ّما إذا كان يعمل بعمل مكتبي ويقضي وقت الفراغ مبشاهدة التلفزيون– من احملتمل أن تكون قدرته اجلسدية
منخفضة .هكذا األمر بني احليواناتً ،
مثل :هناك فرق بني حيوانات تعيش يف حقل بور أو غابة ،وبني تلك التي تعيش
أيضاً :
يف حديقة حيوانات أو يف مزرعة .وبني النباتات هناك اختالفات ً
مثل ،بني نباتات تعيش يف الظل وبني تلك التي
تعيش يف الشمس ،بني نباتات قريبة من مصدر ماء أو تلك التي تُروى بانتظام وبني تلك التي تُروى مباء املطر يف فصل
الشتاء.
إ ًذاُ ،مجمل صفات الكائن تنبع من مصدرين– الوراثة والظروف احلياتية :صفات ورثها من والديه (وراثة) وصفات
ط ّورها خالل حياته (ظروف حياتية) .الصفات التي ورثها من والديه ينقلها إلى نسله .إذا كانت عينا باسل بنيتي اللون
كما هو احلال عند أمه ،فهناك احتمال كبير أن تكون عيون أبنائه بلون بني ً
أيضا .وإذا ُولدت سلوى بشعر أسود اللون،
فهناك احتمال كبير أن يكون لبناتها شعر أسود اللون ً
أيضا ،بالرغم من أنها تذهب كل شهر إلى صالون الشعر وتصبغ
لكن
شعرها باألشقر .كذلك األمر لدى النباتات واحليوانات :كل كائن ينقل إلى نسله الصفات التي ورثها من والديهّ ،
الصفات التي ط ّورها خالل حياته نتيجة ظروف معيشته اخلاصة ال تُنقل إلى نسله.
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ً
نتيجة لعملية االنتخاب الطبيعي
كائنات حية جديدة
على الرغم مما ُذكر ،من املمكن أن يكون نسل كائن حي مختلف عنه بصفاته .لنتأملً ،
مثل ،الكالب التي نربيها
كحيوانات أليفة .الكالب هي من نسل ذئاب عاشت يف الطبيعة ،كالب الراعي وكالب الذئب تشبه بقدر كبير آبائها
الذئاب .باملقابل كالب البولدوغ ،البودل والبينتشر تختلف كثي ًرا عن الذئاب البرية .كيف ظهرت أنواع الكالب هذه؟ هذه
األنواع هي نتيجة االنتخاب الطبيعي والعناية من قبل اإلنسان خالل آالف لسنني .بني الكالب التي ُولدت ظهرت من
قليل عن والديهاً ،
حني إلى آخر جراء تختلف ً
مثل :قياسات اجلسم كانت أصغر .يف الطبيعة لم تصمد هذه الكالب،
أل ّنه لم يكن لديها القدرة على التنافس مع اخوتها األكبر منها حج ًما .ولكن أل ّنه ّ
مت االعتناء بها من قبل االنسان
صمدت -اعتنى بها أصحابها بشكل خاص واهتموا أن تستمر بالعيش .بعد ذلك قام أصحاب الكالب بتهجني الكلب
الصغير مع كلبة صغيرة ونتجت ساللة من الكالب الصغيرة .أحيا ًنا أجنب
وأيضا ّ
ً
مت تهجينها مع بعضها البعض .اجلراء
هؤالء الكالب جراء أصغر،
التي ُولدت لهذه الكالب كانت أصغر من والديها ،وأصغر من أجدادها.
والعملية مستمرة :يف كل جيل ُولدت كالب أصغر من تلك التي تزاوجت
وأجنبتها حتى تط ّورت أنواع من الكالب الصغيرة ،مثل البينتشر والتشيواوا.
وهكذا بواسطة االنتخاب الطبيعي والعناية نتجت أنواع جديدة من الكالب:
صغيرة ،ذات شعر طويل ،ذات شعر قصير وما شابه.

صورة  :6كلب ذئب قريب جين ًيا من الذئب البري وشبيه له بصفاته .الذئاب البرية
هي أباء كل الكالب.
لالستعمال احل ّر .املص ّور .Elżbieta Wojtko
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صورة  :7أنواع كالب ( من اليمني إلى اليسار ومن
األعلى إلى ا األسفل) – تشيواوا ،بيتشر ،بولدوغ،
سان برنارد .املصدر ،pixabay :استعمال ح ّر.

ً
أيضا بني احليوانات البيتية وحيوانات املزارع التي تختلف بشكل
لم حتدث العملية بني الكالب فقط  ،إمنا حدثت
كبير عن آبائها التي تعيش يف احلياة البرية ،يف صفات انتقاها اإلنسان حسب حاجته .اعتنى وط ّور بنو البشر خراف
ذات صوف طويل وناعم ،دجاج يضع البيض باستمرار وهكذا .عمليات مشابهة حدثت يف النبات ً
أيضا ،ومن بينها
انتقى االنسان واعتنى بالنباتات التي تعطي احملصول األكبر ،الثمار ذي املذاق األفضل واملغذية واألزهار ا األجمل .كل
احليوانات والنباتات املدجنة تختلف بشكل تام عن آبائها ،ال ميكن إيجادها يف الطبيعة ولم تعش يف الطبيعة أب ًدا .نتجت
عن عمليات انتقاء واعتناء متكررة ألفراد ذوي صفات مرغوب بها من بني كل النسل.
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املعلومات حول الصفات التي تنتقل بالوراثة مخزونة يف اجلينوم
معي أو تلك التي يكتسبها بعد انكشافه
ا ّدعوا ساب ًقا أن الصفات التي يطورها كل فرد خالل حياته يف أعقاب نشاط
ّ
لظروف حياتية خاصة ،ال تنتقل بالوراثة إلى نسله .لذلك يُطرح السؤال :أي من الصفات بالفعل تنتقل بالوراثة وكيف
حت ُدث عملية النقل؟ باإلضافة إلى ذلك يُطرح السؤال الذي يتعلق بالتغييرات التي من املمكن أن حت ُدث يف الصفات
أن النسل غير مطابق ألي من الوالدين؟ على هذه االسئلة سوف
عند االنتقال من جيل إلى آخر :ما هو التفسير لذلك ّ
جنيب يف هذا الفصل.
ً
وأيضا بالعبرية
صفات كل كائن حي ُت ّدد حسب اجلينات التي ورثها من والديه .نس ّمي ُمجمل اجلينات باللغة الالتينية
والعربية جينوم  .يُخزن اجلينوم يف نواة كل خلية حية داخل حوامض نوويةمنها اﻟ  DNAالذي سمع الكثيرون بالطبع
عنه .من املمكن تشبيه مبنى احلوامض النووية بكتاب مك ّون من أسطر عديدة من األحرف التي تتجمع إلى مقاطع.
املقاطع تك ّون الكلمات ،والكلمات تك ّون ا ُ
جلمل التي تتجمع إلى فقرات ،والفقرات تك ّون الفصول التي تك ّون الكتاب
بأكمله .كل من يعرف قراءة اللغة املكتوب بها الكتاب يستطيع فهم املكتوب به .وح ًقا يستطيع العلماء يف أيامنا قراءة
مبنى اجلينوم.
كل تغيير يف أحرف الكتاب يؤدي إلى تغيير املعنى املكتوب .احلوامض النووية مبن ّية من جزيئات صغيرة احلجم نسب ًّيا
تدعى القواعد .يف أبجدية احلوامض النووية ال يوجد  28حر ًفا كما هو احلال يف اللغة العربية ،إمنا أربعة قواعد فقط.
كل جتميع لثالثة قواعد هو مبثابة شيفرة لـ " مقطع" واحد يف كتاب اجلينوم .يف عملية التعبير عن اجلينوم ،هذا املقطع
يُترجم يف اخللية إلى جزيء واحد من بني مجموعة حوامض أمينية تبني البروتينات (الزالل ّيات) يف اخللية .البروتينات
هي مواد ف ّعالة يف اخللية ،وهي تُع ّبر عن صفات اخللية والكائن كله.
يف جسم كل كائن تتواجد نسختني من اﻟ  DNAاخلاصة به :نسخة مصدرها من أبيه واألخرى من امه .النسختان سوية
تك ّون اجلينوم كله .األب واألم هما كائنان مختلفان ،لذلك هناك فروق بني اجلينوم لكل واحد منهما .ألحدهما تسلسل
قواعد يف احلوامض النووية حت ّدد أن يكون لألبناء عيون زرقاء ،ولألخرى تسلسل قواعد يح ّدد لون عيون خضراء.
لديها يوجد تسلسل قواعد يُح ّدد أن تكون طويلة ولديه تسلسل قواعد يُح ّدد أن يكون قصي ًرا .لها شعر مجعد وله شعر
أملس ،هو حساس ملأكوالت حتتوي على جلوتني ،لكن هي تأكل كل أنواع املعجنات بال قلق ...الخ .وهكذا يُح ّدد مبنى
اجلينوم صفات عديدة ،طب ًعا ليس فقط لدى بني البشر إمنا يف احليوانات ،النباتات ويف كل الكائنات األخرى .كل صفة
عند املولود هي نتيجة لدمج اجلينوم الذي حصل عليه من أمه مع اجلينوم الذي حصل عليه من أبيه .لذلك ،يستطيع
الوالدان أن ينقلوا للنسل بالوراثة املعلومات املوجود يف اﻟ  DNAفقط  ،والتي حصلوا عليها من والديهم .لكن إذا كان
الوالدين غير متطابقني للنسل دمج صفات خاص ناجت عن تركيب حوامض اﻟ  DNAالتي حصل عليها من والديه.
خالل احلياة ،عندما تظهر الصفات احمل ّددة يف اجلينوم حت ُدث عمليات أخرى تؤثر عليهم .مثال ،إذا ورث النسل جني
عيون زرقاء من أحد الوالدين ،ومن الوالد اآلخر جني عيون خضراء ،لون عيونه تكون خضراء وليس زرقاء ،أل ّنه خالل
عملية التعبير "يتغلب" جني لون العيون اخلضراء على جني لون العيون الزرقاء .أمر مشابه يحدث ْ يف صفات اخرى
ً
أيضا.
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تغيير يف مبنى اجلينوم نتيجة لعمليات تتعلق بالتكاثر وعمليات عشوائية
أن إخوة ولدوا لنفس الوالدين غير متطابقني؟ لنتذكر ً
أن لدى الوالدين النسختني يف اجلينوم غير
أيضا ّ
كيف يح ُدث ّ
ُ
متطابقتني :األب حصل على نسخة واحدة من أبيه ونسخة واحدة من أُمه ،واألم حصلت على نسخة واحدة من أبيها
ونسخة واحدة من أُمها .اي نسخة من اجلينوم يُ ّورث كل والد لكل واحد من نسله؟ هذا ما ال نستطيع معرفته مسب ًقا.
هنالك أربعة احتماالت مختلفة للجينوم الذي بإمكان كل واحد من النسل أن يورثه من والديه ،ولذلك حتى إخوة من
نفس الوالدين هم غير متطابقني .إضافة الى ذلك ،حتى لو ُوجد أربعة إخوة يف العائلة ال جند بينهم اثنني متطابقني.
أن هناك آليات أُخرى تُساهم يف إنتاج خليط من اجلينات التي تنتقل من الوالدين إلى النسل باإلضافة
لذلك نحن نفهم ّ
إلى العملية البسيطة التي ُذكرت هنا .وصف اآلليات املسؤولة عن هذه العملية هي ليست من شأن هذا الكتيب،
واملهتمون باألمر مدعوون ملراجعة كتب الوراثة.
أن املصدر االول لتنوع الصفات الذي جنده يف املجموعة السكانية هو دمج صفات الوالدين لتكوين
كما يتضح ،إ ًذاّ ،
جينوم األبناء ،األمر الذي يؤدي إلى أن يكون النسل غير مطابق للوالدين أو اإلخوة واألخوات .خال ًفا لإلنسان أو
الثدييات األخرى ،بني الكائنات األخرى أُهناك كثيرون من ثنائيي اجلنس .كثير من النباتات هي كذلك :كل فرد هو
ذكر وانثى ً
يخصب النبات نفسه ،للنسل والد واحد وهو مينحهم نصفي اجلينوم .االحتمال للتجانس يف
أيضا .عندما
ّ
صفات النسل يف حالة كهذه كبير .يف الزراعة ،انتقى املعتنون نباتات حتتوي على نصفني متطابقني من اجلينوم .يف
نباتات كهذه ،النسل والذي هو نتيجة "إخصاب ذاتي" متطابق بشكل مطلق .هكذا ينجح املزارعون بتنمية نباتات يف
حقول كاملة ،حيث تكون جميع النباتات املزروعة بها ذات طول متجانس وشكل متجانس ،تنضج ثمارها بنفس الوقت
واحملصول الذي يت ّم جمعه من كل النباتات متجانس .هذا التجانس الذي هو ناجت اصطناعي لعمليات االنتخاب
الطبيعي والعناية له أهمية كبيرة يف الزراعة.
يف الطبيعة ،عندما يكون التهجني غير مقصود ،إمنا يح ُدث بالصدفة ،بشكل عام اإلخصاب غير ذاتي ،إمنا "اخصاب
متبادل" ،بويضات االُم تخصبها حيوانات منو ّية من أب مختلف عنها .للنباتات البرية هنالك عدد من اآلليات التي
تضمن أن ال حت ُدث عملية اخصاب ذاتي إمنا اخصاب متبادل ً
أيضا يف النباتات ثنائية اجلنس .
مصدر آخر لزيادة التنوع اجليني يف املجموعة السكانية هو تغيير يف مبنى اجلينوم يدعى ُطفرات (يف املفردُ -طفرة)،
وهي عبارة عن تغييرات عشوائية يف مبنى أو ترتيب القواعد يف احلوامض النووية .عند مضاعفة اخلاليا واالنتقال
من جيل إلى آخر تُنسخ احلوامض النووية م ّرة تلو األخرى .حت ُدث هذه العملية يف جسم الكائن احلي م ّرات عديدة،
باألساس عند إنتاج اخلاليا اجلنسية – احليوانات املنوية والبويضات -التي منها يَنْتُج اجليل القادم .حت ُدث أحيا ًنا،
خالل عملية النسخ تشويشاتُ -طفرات ،مثال :تبديل قاعدة بأخرى ،حذف مقطع من احلوامض النووية ،نقل مقطع
معي إلى مكان آخر .تؤدي الطفرات الى تغييرات يف مبنى اجلينوم.
من اجلينوم من مكان ّ
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إذا حدثت الطفرة يف مكان يؤثر على صفة معينةً ،
مثل :على طول اإلنسان ،على حجم دماغه أو على حجم عضالته
ميكن أن يح ُدث تغيير يف هذه الصفة عند النسل مقارنة بنفس الصفة عند الوالدين .تتحول الطفرة لتكون جزءا من
مبنى اجلينوم لهذا النسل ،وعندما يكون له أبناء سوف تنتقل هذه الصفة لهم .هكذا ً
أيضا يف كائنات أخرى :تؤدي
الطفرات إلى تغييرات يف الصفات ،وتنتقل هذه التغيرات بالوراثة.
توجه
نرى إ ًذا ّ
أن الطفرات تزيد من التنوع اجليني للمجموعة السكانية .من اجلدير بالذكر أ ّنه ال توجد هناك عملية ّ
الطفرات ،وأغلبيتها العظمى من املمكن أن تؤدي إلى خلل وراثي وموت النسل .ولكن ،هناك أهمية كبرى للطفرات التي
غ ّيرت صفات الكائنات بدون حدوث ضرر ،وباألساس الطفرات عادت بالفائدة على النسل ،لهذه الطفرات أهمية كبيرة
يف عمليات النشوء واالرتقاء التي نبحثها.

صورة  :8درة مطوقة ،نوع ببغاء يعيش يف أسراب بأفريقيا وآسيا.
عمو ًما ،يكون لون الدرة أخضر ،ونتيجة التح ّوالت ،تظهر تفاصيل
كثيرة بألوان قوس قزح.
املصدر :ويكيميديا ،رخصة  .CC-BY 2.0املص ّور.south92 :
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عملية االنتخاب الطبيعي – أفضلية لذوي النسل البالغ
حتى اآلن تعاملنا مبستوى الفرد ،يف مبنى اجلينوم اخلاص به وبصفاته .جميع األفراد الذين توجد بينهم قرابة من حيث
األصل لدرجة أنهم قادرون على التزاوج وإجناب نسل خصب ،هم أبناء نوع واحد ومتشابهون بصفاتهم .الكلمة نوع يف
هذه احلالة هي ترجمة للكلمة األجنبية  ،speciesوعلينا التمييز بينها وبني الكلمة التي تُشير فيما إذا كان الفرد هو
ذكر أو أُنثى ،وهي الكلمة العربية جنس ،العبرية زفييج זְ ווִ יג  ،واالجنبية .sex
أبناء نفس النوع يك ّونون عشيرة من املمكن أن يح ُدث يف داخلها نقل ح ّر ملعلومات وراثية عن طريق التزاوجُ .ت ّدد عامة
الصفات ألبناء النوع حسب التنوع الوراثي للعشيرة .هناك طوال وقصار ،فاحتون وغامقون ،حساسون لألمراض أو
ذوو قدرة صمود وهكذا .يتغ ّير هذا التنوع مع مرور الزمن .ذكرنا يف الفصول السابقة عدد من اآلليات التي تُساهم
يف زيادة التنوع الوراثي للعشيرة.
السؤال الذي يُطرح هو :إذا كان التنوع الوراثي مستمر ويزداد مع مرور الزمن أو أن هناك عمليات تقلل منه .العمليات
التي سنبحثها ال تتعلق مبا يح ُدث لإلنسان اليوم أو ما حدث خالل التاريخ .نبحث هنا كائنات أخرى واإلنسان ما قبل
التاريخ.
يتنافس أفراد النسل فيما بينهم للحصول على املوارد البيئية الضرورية ملعيشتهم ،لتطورهم ولتكاثرهم .من املمكن أن
تشمل هذه املوارد الطعام واملاء ،أماكن مالئمة للعيش واالختباء ،مثل :األشجار للتعشيش ،جحور لالختباء وما شابه.
كلّما استطاع الفرد احلصول على قدر أكبر من املوارد البيئية الضرورية له تزداد احتماالته للعيش والتكاثر .كمية املوارد
ألن
البيئية محدودة ،ولذلك عندما تزداد العشيرةتنجح كائنات بأن تعيش وتُنجب ،وكائنات اخرى ال تنجح يف ذلك ّ
صفاتهم ال مت ّكنهم من احلصول على موارد كافية.
من هم هؤالء الذين ينجحون بنقل صفاتهم إلى األجيال القادمة؟ األفراد الذين يحصلون على موارد أكثر من البيئة
نسل أكثر– احتماالتهم لنقل صفاتهم للجيل القادم أكبر من األفراد الذين ينجبون ً
احمليطة وينجبون ً
نسل أقل.
مثال على ذلك ،احليوانات التي تتغذى على أوراق أشجار عالية .واضح أن هذه احليوانات تستطيع أن تعيش يف بيئة
محيطة فيها أشجار ،واألطول منها يستطيع أن يحصل على كمية أكبر من
أن الغذاء يتوفر لطوال القامة فهم
الطعام مما يحصل عليه القِ صار .ومبا ّ
الذين ينجبون ً
نسل أكثر ،وخالل األجيال يزداد االحتمال لذكر طويل أن
يتزاوج مع أنثى طويلة .نسلهم يكون أطول ً
أيضا ،ويكون احتمال أفضل
لطوال القامة للبقاء من قِ صار القامة .هكذا ،وعلى مدى أجيال ،يتقلص
التنوع الوراثي للعشيرة ويبقى فقط طوال القامة من أبناء نفس النوع.
مثال على ذلك جنده اليوم عند الزرافة.
صورة  :9زرافة تأكل من شجرة .مصدر :ويكيميديا ،املص ّور،Dan Lundberg :
رخصة .CC BY-SA 2.0
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ً
احتمال أكبر لبقاء كائنات حية ذات
تخضع الكائنات التي تعيش يف الطبيعة لعملية إنتقاء طبيعي ،األمر الذي يعطى
صفات مت ّكنها من إجناب نسل أكثر من اآلخرين .االنتخاب الطبيعي هو نتيجة ضغوط مختلفة تؤ ّثر على البقاء
وعلى القدرة على اإلجناب .من املمكن أن تكون هذه الضغوط متعلقة بالظروف الفيزيائية يف البيئة احمليطة أو بتأثير
كائنات حية أخرىً ،
مثل :الذين يُستعملون كمصدر غذاء ،املسببون أضرار كاملفترسات أو الذين يتنافسون على املوارد
الضرورية .مع ذلك ،املنافسون األكثر ش ّدة على املوارد هم من أبناء نفس النوع ،أل ّنه تلزم جميعهم نفس املتطلبات:
تتغذى من نفس املصادر ،تعيش يف نفس املكان وتتكاثر بنفس ا الطريقة.
عمليات االنتخاب الطبيعي متيل إلى تقليص التنوع الوراثي للعشيرة وإلى زيادة املالءمة بني النوع والظروف املعيشية
حوله .تتراكم خالل األجيال اختالفات يف مبنى اجلينوم يف العشيرة التي كانت حتت ضغط االنتخاب الطبيعي .يف
املثال الذي ذكرناه ساب ًقا – احليوانات التي تتغذى من أاوراق أشجار عاليةتُنْتِج عشيرة جديدة لكل األفراد فيها جينوم
ميلي وجود رقبة طويلة .تراكم التغ ّيرات يف مبنى اجلينوم يؤدي إلى تغيير كبير يف مبناه ،حتى إ ّنه لم يعد ممكنا تزاوج
خصب بني أفراد العشيرة اجلديدة وأفراد العشيرة األصلية .بهذا الشكل من املمكن أن يتحول أحد األنواع إلى نوع
آخر ،.وكل األفراد ذوي التغ ّيرات يف الدرجات الوسطى يختفون نتيجة لضغط االنتخاب الطبيعي الذي يؤثر عليهم .يف
النهاية ،يبقى األكثر مالئمة فقط من بني كل األنواع ،والذين أجنبوا ً
نسل كثي ًرا هم الذين صمدوا يف كل مكان ومكان.
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النشوء واالرتقاء – نتيجة لتغ ّيرات يف اجلينوم،
ضغط انتقاء متغ ّير وانتقاء طبيعي
خالل وجود الكرة االرضية ،أدت العمليات التي ُذكرت ساب ًقا إلى تط ّور أنواع كثيرة من األشكال األولية للحياة ،والتي
كانت بسيطة ج ًّدا .السبب الرئيسي الذي أتاح ذلك هو الزمن الطويل الذي مضى منذ أن ظهرت أشكال احلياة األولى.
عدد األجيال الكبير الذي تع َّرض حلدوث تغ ّيرات طفيفة بواسطة عمليات الوراثة وحدوث الطفرات العشوائية ،هو
الذي أدى إلى تغّيرات بعيدة املدى وإلى إنتاج جميع الكائنات احلية التي تعيش اليوم يف عاملنا.
سوية مع التغ ّيرات يف صفات الكائنات احلية ،حدثت ً
أيضا تغ ّيرات يف البيئة احمليطة التي تعيش فيها .ارتفعت جبال،
ً
وأيضا تغ ّير تركيب الغالف اجلوي وحدثت أحيا ًنا تغ ّيرات
تكونت أغوار ،جفت أو تك ّونت محيطات ،تغ ّيرت ظروف املناخ
بسبب نشاط الكائنات احلية.
ب ّينت األبحاث أن يف الغالف اجلوي األولي للكرة االرضية لم يتواجد االكسجني بتاتًا .فقط بعد ظهور الكائنات التي
أنتجت غذائها خالل عملية التركيب الضوئي ،والتي من خاللها ينطلق أكسجني ح ّر ،تراكم هذا الغاز يف الهواء واليوم
تبلغ كميته خُ مس حجم الغازات التي حتيط الكرة االرضية .األكسجني هو الذي ُي ّكن بقاء معظم الكائنات احلية التي
تعيش اليوم ،لم يكن موجودا يف هواء الكرة األرضية يف السابق.
أن تكاثر الكائنات احلية حفّز انتقالها إلى بيئات حياتية جديدة ً
أيضا .ظهرت الكائنات األولى يف مياه
يفترض الباحثون ّ
ضحلة .وبعد أن ازداد عدد أفراد العشيرة ،انتقل بعضهم إلى مناطق أخرى يف مجمعات مائية .استم ّر التط ّور داخل
املاء وظهرت بالتدريج أشكال حياتية معقدة أكثر .مع الوقت وصلت الكائنات احلية الى اليابسة ،وانكشفت إلى ظروف
حياتية تختلف عن املاء .خالل االنتقال يف مناطق رطوبتها عالية ،تط ّورت بشكل تدريجي كائنات ذات صفات حمتها
من اجلفاف عند انكشافها للهواء وم ّكنتها من العيش على اليابسة وتنفس الهواء .هكذا تك ّونت أنواع اضافية جنحت يف
البقاء ليس فقط إلى جانب الشواطئ ،إمنا وصلت الى رؤوس اجلبال والى الصحاري.
اختلف ضغط االنتخاب الطبيعي من مكان إلى آخر ومن وقت إلى آخر ،وهكذا تع َّرضت الكائنات التي عاشت يف كل
وجه تطورها .كانت النتيجة تطور كائنات قادرة على املالءمة للعيش يف أعماق البحر وأخرى
مكان إلى ضغط خاصة ّ
باستطاعتها الطيران  ،وكائنات ذات مالئمة للعيش حتت الثلوج واجلليد وأخرى ذات مالءمة للعيش يف ينابيع املاء
الساخنة أو يف الصحاري امللتهبة .أ ّثرت التغ ّيرات الكثيرة التي حلت بالظروف البيئية وظهور كائنات مختلفة على تطور
كل نوع ونوع وح ّددت قدرته على البقاء.
مثال مشهور لتأثير التغ ّيرات يف ظروف البيئة احمليطة على عالَم احلي هو النيزك الذي اصطدم بالكرة االرضية قبل
ما يقارب ستني مليون سنة ،حيث غ ّير بشكل متطرف وسريع ظروف املناخ يف كل العالَم .كما يبدو ،أدى هذا التغ ّير
إلى اختفاء الديناصورات التي سيطرت حتى ذلك الوقت على معظم مساحات الكرة االرضية ،وفتح الباب أمام تط ّور
الثدييات.
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عملية تكون االنواع والتقسيم املنهجي
أن التغ ّيرات
يف طبيعة احلال ،العمليات التي ُوصفت حتى اآلن هي بطيئة ومن الصعب مالحظتها .من املهم أن نتذ ّكر ّ
– الناجتة من تركيب جينومي جديد ،أو عمليات وراثية ،أو ُطفرات – حت ُدث يف مستوى الفرد الواحد وهو ،فقط،
ناجحا بالفعل وجنح باإلجناب ،آنذاك هناك احتمال أن يحمل نصف النسل،
يحمل الصفة اجلديدة .إذا كان هذا الفرد
ً
على األقل ،الصفة اجلديدة .خالل األجيال يكون هناك املزيد ممن يحملون الصفة اخلاصة اجلديدة .إذا أضافت هذه
الصفة حلاملها أفضلية بالتعامل مع ضغط االنتخاب الطبيعي الذي يؤ ّثر على النوع ،وجنح يف إجناب أعداد كبيرة من
النسل أكثر من اآلخرين ،ترتفع وتيرتها يف العشيرة مع مرور الزمن .ولكن تغيير يف صفة واحدة ال يُع ّرف بالضرورة
بأنه نوع جديد .هناك حاجة لتراكم صفات ذات فائدة تُتيح إنتاج نوع جديد وسيطرته على كل املساحة.
عامل حاسم يف عملية تك ّون نوع جديد هو عزل التكاثر من األنواع السابقة له .كما قلنا ،يظهر يف البداية فرد واحد ذو
صفة خاصة .يحمل بعض النسل لهذا الفرد الصفة املوروثة منه .يف هذه املرحلة تكون الصفة نادرة ج ًّدا يف العشيرة
معي جزء من العشيرةً ،
مثل:
كلها ،لذلك احتمال التزاوج بني فردين ذوي نفس الصفة منخفض .لكن ،إذا عزل عامل ّ
أنهم كانوا يعيشون يف مجموعة صغيرة يف سهل منعزل وال يصلها أفراد آخرون ،سوف يحمل كل نسلهم الصفة اخلاصة.
هكذا تتكون يف هذا السهل عشيرة خاصة تختلف عن أبناء نفس النوع الذين يعيشون يف أماكن أخرى.
من املمكن وصف أوضاع أخرى يت ّم فيها عزل نسل لزوج والدين من التكاثر مع باقي أفراد العشيرة .عزل كهذا مع الوقت
ضروري لتراكم تغ ّيرات كافية يف العشيرة لتحويلها إلى نوع جديد يختلف عن العشيرة األصلية .نحن نعرف أن فرد
معي ،ال يستطيع أن يتكاثر وينجب حتى لو كان النوعني متشابهني  .الفروق الوراثية بني أبناء النوعني
ينتمي إلى نوع
ّ
التي تراكمت خالل التط ّور ال مت ّكن من تكوين جينوم مشترك بإمكانه أن يؤدي إلى بقاء كائن حي خصب.
من املمكن تقسيم األنواع املختلفة إلى مجموعات ،ويف كل مجموعة تتشابه األنواع مع بعضها البعض .يُشير التشابه
ألن كل التغيرات يف اجلسم تعتمد على مبنى قائمً ،
مثل :كل الكائنات احلية ذات غطاء جسم
إلى وجود أب مشتركّ ،
مصنوع من كيتني تنتمي إلى مجموعة واحدة مع أب مشترك واحد ،ورثت منه هذه الصفة .نطلق على هذه املجموعة
ألن أرجلها مر ّكبة من مفاصل ومغلّفة بغطاء من الكيتني اخلارجي الذي يُعتبر هيكل اجلسم.
مجموعة " املفصليات"ّ ،
تنوعا كبي ًرا من كائنات ذوات هيكل خارجي مصنوع من كيتني.
داخل املجموعة حدث تط ّور كبير ج ًّدا ،وجند اليوم ً
تنتمي إلى هذه املجموعة ماليني األنواع من الكائنات ،ابتداء من سرطانات صغيرة طولها حوالي ميليمتر واحد وانتها ًء
بكائنات حجمها عشرات السنتيميترات .تنتمي إلى هذه املجموعة احلشرات املختلفة :خنافس ،فراشات ،ذباب ،نحل،
جنادب ،عناكب ،العثّ  ،الق ّراد ومجموعات إضافية أخرى .كل نوع وشكله اخلاص وأسلوب حياته اخلاص به .ولكن مبا
أن جلميعها أصل ُمشتركَ ،جد
أن جلميعهم نفس املبنى األساسي للهيكل اخلارجي املبني من الكيتني ،فإ ّننا نفترض ّ
واحد ورثوا منه هذه الصفة.
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ننسب األنواع األكثر ُقر ًبا إلى نفس اجلنس ،ننسب جميع األصناف القريبة من بعضها ،والتي لها أصل ُمشترك ،منذ
زمن قدمي ،إلى نفس العائلة ،وهكذا .ترتيب األنواع يف نظام يعتمد على القرابة والتشابه يُس ّمى تصنيف .هذا هو
العِ لم الذي يبحث يف تصنيف الكائنات احلية ،توزيعها إلى مجموعات حسب التشابه بينها ،والذي بحسب رأي الباحثني
يُشير الى عالقات قرابة وإلى أصل ُمشترك .يرتكز هذا العِ لم على َف ْهم أشكال مختلفة للكائنات احلية ،ويُشير إلى
اجتاهات التطور التي أدت إلى تكوين كل األنواع املعروفة لنا .يف السنوات األخيرة تطورت طرق مت ّكن الباحثني من
مقارنة مبنى احلوامض النووية يف جينوم الكائنات احلية املختلفة .يُشير تشابه مبنى اجلينوم أكثر من كل شيء آخر
إلى األصل املُشترك للكائنات احلية املختلفة.
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يحدث أمام أعيننا
انتقاء الصمود ملبيدات األعشاب – داللة لنشوء وارتقاء ُ
كما ُذكر ساب ًقا ،من الصعب مالحظة التغ ّيرات التي حت ُدث يف الطبيعة أل ّنها بطيئة ج ًّدا .ولكن يف ظروف ضغط بيئي
صناعي كالذي يقوم به اإلنسان من املمكن التمييز بسهولة بتأثير عمليات النشوء واالرتقاء .ذكرنا يف السابق احليوانات
األليفة ،البهائم والنباتات الزراعية ونباتات الزينة التي اعتنى بها اإلنسان بشكل مقصود .عملية العناية تعتمد على
ضغط إنتقاء قوي وعلى تزاوج مقصود بني ذوي صفات مرغوب بها.
هناك ً
أيضا أمثلة ألوضاع يؤدي ضغط االنتخاب الطبيعي الذي يقوم به اإلنسان إلى تغ ّيرات وراثية بعيدة املدى يف
عشائر الكائنات احلية يف الطبيعة .مثال بارز هو تأثير استعمال مبيدات األعشاب على التط ّور السريع ألصناف صامدة
من االعشاب .مبيدات األعشاب هي مواد كيماوية تُعيق املجرى السليم لعمليات حيوية يف النبتة وهكذا تؤدي إلى موتها،
ولذلك عندما يقوم مزارع برش حقله مببيد أعشاب واألعشاب حساسة له ،متوت األعشاب وال تتكاثر .ولكن هذا ال
ألن األعشاب تنمو يف حقول مجاورة ويف األرض البور التي لم تُرش .البذور التي نَتَجت
يكفي للتخلص من األعشابّ ،
يف اجلوار تنتشر بواسطة الرياح أو بواسطة حيوان وتستطيع الوصول م ّرة أخرى إلى احلقل .لهذا يضطر املزارعون
إلى رش حقولهم كل سنة.
يف إحدى احلاالت ظهرت يف احلقل نبتة وحيدة صامدة ملبيدات األعشاب .هذه الصفة اجلديدة للصمود ناجتة من
ُطفرة يف أحد جينات النبتة ،وح ّولت النبتة إلى صامدة للمادة الف ّعالة يف مبيد األعشاب .بالرغم من محاوالتهم لقتلها
مببيد األعشاب ،هذا الفرد– العشبة الوحيدة -منى وأنتج بذو ًرا ونشرها يف احلقل .يف السنة القادمة ،رش املزارع
ولكن نسل النبتة الصامدة منى وأزهر
م ّرة أخرى نفس مبيد االعشاب .ماتت األعشاب التي ال متلك اجلني ذا الطفرة.
ّ
وتكاثر  ،أل ّنه لم تكن نباتات حساسة يف بيئتهم .وهكذا ،خالل سنوات معدودة تكونت عشيرة جديدة من أعشاب صامدة
أمام مبيد احلشرات .هذا مثال لعملية نشوء وارتقاء سريعة ناجتة من ضغط انتقاء قوي يرافقه عزل تكاثري لذوي
الصفة اجلديدة.
كما تظهر يف السنوات األخيرة بكتيريا صامدة أمام مضادات حيوية .تنتشر هذه البكتيريا باألساس يف املستشفيات
التي ينتشر فيها استعمال املضادات احليوية.
هذه األمثلة هي عمليات نشوء وارتقاء معروفة ،وكان من املمكن التنبؤ بها مسب ًقا ،ولكن رغم أن مبادئها معروفة للعلماء،
لم يكن باإلمكان جتنبها .تُشير األمثلة إلى قدرة عمليات النشوء واالرتقاء على التوجيه ظهور أشكال حياة جديدة من
أشكال موجودة يف أعقاب ضغط االنتخاب الطبيعي والعزل التكاثري.
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فكرة لنشوء واإلرتقاء ومسألة أصل اإلنسان
منذ فجر التاريخ آمن بنو البشر باخلليقة من قبل قوة عليا .حسب العقيدة الدينية ،خُ لقت جميع الكائنات يف عاملنا كما
هي اآلن ،وهي موجودة على هذا الشكل منذ ذلك الزمن .حسب هذه االعتقادات التي سيطرت بال منافس حتى قبل
صمم بيد اهلل كحاكم وحيد على كل الطبيعة احمليطة به.
مئة وستني عا ًما ،اإلنسان هو مخلوق ُ
يف منتصف القرن التاسع عشر نشر عاملني بريطانيني ،تشارلز داروين والفرد راسل فالس فكرة "النشوء واالرتقاء
بواسطة االنتخاب الطبيعي" .توصل كل واحد منهما إلى الفكرة بنفسه اعتما ًدا على األبحاث التي نفّذها يف الطبيعة ،
ولكن على م ّر السنني اشتهر داروين ،أ ّما اسم والس لم يُذكر تقري ًبا يف هذا املجال.
أن الكائنات احلية
الفكرة التي ُطرحت عرضت التعليالت التي ذكرناها يف هذه الكراسة .استنتاج والس وداروين كان ّ
التي تعيش اليوم ،يف عاملنا ،لم تُخلق يف وقت واحد ،إمنا تطورت تدريج ًيا على مدى العصور التي سبقت فترتنا.
ظهرت خالل هذا النشوء واالرتقاء كائنات مختلفة تطورت من كائنات أخرى سبقتها .سيرورة النشوء واالرتقاء كانت
من البسيط إلى األكثر تعقي ًدا ،وبكلمات أخرى من البدائي إلى املتطور .معظم أنواع الكائنات التي تواجدت على الكرة
االرضية لم تصمد خالل النشوء واالرتقاء ،وفقط دالئل من املتحجرات بقيت كي تُشير إلى وجودها .أشارت األبحاث
أن متابعة مباني املتحجرات دعمت الفرضيات التي طرحها داروين وفالس بالنسبة
التي أُجريت بعد ذلك بسنوات على ّ
خلطوط التط ّور من كائنات بسيطة إلى كائنات متط ّورة.
الكائنات التي نراها اليوم هي ناجت للمرحلة املتأخرة من النشوء واالرتقاء يف كل خط تط ّور .أحد خطوط التط ّور أدى
وخط اخر أدى إلى تط ّور احليوانات بأشكالها املختلفة .تف ّرع كل ّ
ّ
خط مع مرور الزمن إلى خطوط.
إلى ظهور النباتات
عندما منعن النظر يف الكائنات املنتسبة إلى خطوط تفرعت يف مراحل سابقة خالل النشوء واالرتقاء  ،نرى اليوم
كائنات شبيهة بتلك الكائنات التي عاشت قبل ماليني السنني .مثال على ذلك املرجان ،احلشرات واحللزونات تشبه
كائنات حية تواجدت يف قاعدة خطوط التط ّور التي تفرعت فيما بعد من نفس اخلط التطوري .ظهرت بعدها خطوط
األسماك والزواحف .يف مرحلة متأخرة أكثر يف ّ
خط تطور ااحليوانات ظهرت الثدييات.
تنتمي إلى الثدييات الفئران ،الدببة ،الفيلة ،األسود ،النمور ،القردة ،احليتان وحيوانات كثيرة أخرى .الثدييات هي
الكائنات التي نشبهها يف مبنى اجلسم ويف سيرورة احلياة .كلها متلك هيكل عظمي داخلي يحتوي على جمجمة ،عمود
فقري وأربعة أطراف .يوجد يف جميع الثدييات جهاز عصبي مركزي مركزه الدماغ ،وهو محمي داخل علبة اجلمجمة.
كلها تتشابه بأجهزة أخرى يف اجلسم ،مثل :جهاز األوعية الدموية ،جهاز الهضم ،جهاز التنفس .يف كل نوع تتواجد
يخصب الذكر األنثى .خالل فترة احلمل حتمل األنثى اجلنني املتط ّور
كائنات من اجلنسني ،ذكر وأنثى ،وبعملية التكاثر
ّ
ترضع األنثى املواليد يف الفترة األولى من حياتهم .كل هذه صفات
يف رحمها  ،ويف نهاية الفترة يولد املولود أو املواليدّ .
مت ّيز الثدييات مقابل كائنات حية أخرى.
ينتسب بني البشر إلى الثدييات ألنهم ميلكون جميع الصفات التي ذكرناها .عندما نبحث مبنى مجموعات الثدييات
املختلفة من ّيز الصفات التي تدعم الفكرة التي تقول :إ ّنه قد تواجد ّ
خط تطوري امتد من قِ ردة متسلقة على االشجار،
تسير على أربع مع ذنب طويل ،إلى قردة عدمية الذنب تسير على قدمنيُ .وجدت بقايا هياكل كائنات أظهرت صفات
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أن
وسطى ما بني القردة واالنسان ،من حيث انتصاب القامة ومبنى اجلمجمة .االستنتاج الواضح من هذه الدالئل ّ
اإلنسان كسائر الكائنات األخرى ،وهو ناجت النشوء واالرتقاء وأصله من كائنات حية بدائية ج ًّدا تشبه القردة املوجودة
يف عصرنا.
هذا االستنتاج هو الذي أثار غضب املؤمنني بالديانة املسيحية يف بريطانيا يف القرن التاسع عشر .رفضوا القبول به
أن قبول هذه املبادئ لنظرية النشوء واالرتقاء تعني الكفر مببادئ الديانة .الباحثون االوائل للنشوء واالرتقاء
وادعوا ّ
واجهوا رد فعل غاضب واستهزاء من قبل رجال الكنيسة.
ما زال هناك مؤمنون يف الدين يرون بفكرة النشوء واالرتقاء محاولة لتقويض أُسس املعتقد الديني ،بالرغم من أن كثير
من الباحثني اقترحوا تفسيرات تعتمد على التسوية بني قصة اخللق التوراتية والنشوء واالرتقاء .اخلالفات األساسية
تكمن يف قضية املدة الزمنية الستمرارية العملية ونوايا اخلالق .يصر املؤمنون على االلتزام بقصة اخللق كما هي
أن كل عملية خلق الكائنات على سطح الكرة االرضية استمرت ستة أيام .ولكن إذا كان املكتوب ال يتناقض
ويدعون ّ
بالضرورة ليوم مك ّون من  24ساعة إال لفترة طولها غير مع ّرف ،من املمكن أن نرى يف قصة اخللق عملية تدريجية
لتصميم العالَم وظهور الكائنات احلية الواحد تلو اآلخر ،من البسيط الى املعقد ،والذي يف نهايته ظهر االنسان.
من املمكن ً
أيضا أن نرى يف قوى النشوء واالرتقاء ،يف زيادة التنوع اجليني ويف االنتخاب الطبيعي جز ًءا من قوة عليا
ُت ِّرك األحداث يف العالَم والكون ،مثل قوانني الفيزياء والكيمياء .املبدأ الذي ال ميكن االتفاق عليه هو قضية نية
اخلالق .حسب علم النشوء واالرتقاء ،العملية بأكملها تتحرك بواسطة أحداث عشوائية كثيرة غير موجهة منذ البداية
إلى نتيجة محددة .لذلك من املمكن أنه يف كوكب آخر ،حتى وإ ْن كان شبي ًها مببناه وصفاته للكرة األرضية نشأت كائنات
حية تختلف عن املخلوقات التي جندها اليوم من حولنا .هكذا ً
أيضا من املمكن أنه يف نفس الكوكب لم ينشأ اإلنسان
بشكله املعروف لنا ،وقد يظهر كائن حي آخر يف املرحلة العليا من ّ
خط تط ّور احليوانات.
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تشارلز داروين والفرد راسل واالس َ -من صاغا نظر ّية النشوء واالرتقاء
تشارلز داروين ( )1882-1809( )Charles Darwinكان أحد العاملني الذين صاغوا نظرية النشوء واالرتقاء وعرضوها
أمام العالَم العلمي يف منتصف القرن التاسع عشر .يف أعقاب أبيه ،الذي كان طبي ًبا ،بدأ يدرس يف كلية الطب يف
جامعة ادينبورو ،لكنه َم ّل سري ًعا وانتقل إلى دراسة مواضيع بيولوجية متنوعة .فيما بَعد أرسله والده للتعلُّم يف جامعة
كيمبردج ،وتعلَّم فيها مبادىء البيولوجيا حسب الدين ،كما كان متب ًعا آنذاك.
يف نهاية سنة  1831انضم كباحث طبيعة إلى رحلة السفينة بيجل ،التي خرجت لرسم خريطة شواطئ جنوب-أمريكا.
استم ّرت رحلة السفينة حتى سنة  ،1836بحث خالل الرحلة وفرة احليوانات والنباتات التي عاشت يف غابات املطر يف
البرازيل ،انفعل من متحجرات حيوانات ضخمة اكتُشفت يف األرجنتني وبحث األحياء يف جزر جاالبوس .يف السنوات
الالحقة عمل داروين على حتليل املكتشفات التي أحضرها معه من الرحلة ،وصاغ مبادئ نظرية النشوء واالرتقاء.
تبادرت هذه االفكار يف دماغه خالل أبحاثه يف علم طبقات االرض ،علم احليوان وعلم النبات التي اجراها خالل
سنوات عمله.

صورة  :10من اليمني :تشارلز داروين .مصدر :ويكيبيديا .استعمال ح ّر .املص ّور.Julia Margaret Cameron :
من اليسار :كاريكاتر نشره معارضو نظرية داروين ،يف ذلك الوقت ،تتعلق بأصل االنسان من القرد .مصدرUniversity :

 ،College London Digital Collectionاستعمال ح ّر

تراسل داروين مع علماء كثيرون ،يف تلك الفترة ،من بينهم ألفرد فالس .كان انطباع داروين وأصدقائه أن فالس وصل
إلى نفس األفكار بالنسبة لالنتخاب الطبيعي وأصل األنواع ،و ُعرضت هذه االفكار كاكتشاف مشترك لالثنني أمام
اجلمعية امللكية البريطانية يف سنة  .1858بعد ذلك بسنة نشر داروين كتابه الشهير "أصل االنواع" ،وفيه وصف لنظرية
النشوء واالرتقاء .بالرغم من معارضة النخبة العلمية واملؤسسة الدينية ،استُقبلت أفكار داروين بحماس من قِ َبل العلماء
يف أنحاء العالَم.
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ألفرد راسل فالس ( )Alfred Russel Wallace) (1913-1823كان باحث طبيعة وجغرافيا بريطاني .لم تكن عائلة
فالس غنية ،لذلك اضطر أن يترك املدرسة بسن  14لكي يعمل .تعلّم مساح أراضي ،وقد قربه عمله إلى لطبيعة.
يف سنة  1848خرج فالس يف رحلة إلى البرازيل مع عالِم احلشرات هنري بييتس ،ولتمويل الرحلة خططوا أن يجمعوا
حشرات وبيعها ملتاحف وجامعات .بني السنوات  1854حتى  1862بحث فالس الطبيعة يف جزر ماليزيا يف جنوب شرق
آسيا ،حيث جمع آالف احلشرات واحليوانات األخرى ،العديد منها لم يكن معرو ًفا للعِ لم .يف هذه السنوات صاغ فكرة
االنتخاب الطبيعي التي هي أساس نظرية النشوء واالرتقاء .يف سنة َ 1858كت ََب حول ذلك لداروين و ُعرضت الفكرة أمام
اجلمعية امللكية البريطانية كفكرة مشتركة لكليهما.

صورة  :11الفرد راسل فالس
مصدر :ويكيميديا ،استعمال ح ّر.

ساهم فالس مساهمة مهمة يف بحث انتشار األنواع يف مناطق مختلفة ،حيث ّ
متت صياغة هذا املجال فيما بعد كعلم
ّ
اخلط اجلغرايف الفاصل بني حيوانات
اجلغرافيا احلياتية .حسب املشاهدات التي أجراها يف جنوب شرق آسيا ح ّدد
اخلط حتى اليوم على اسمه ّ
ّ
"خط فالس" .وهو من
مصدرها من قارة آسيا وحيوانات من جزر احمليط الهادي ،ويُدعى
ط ّور ً
أيضا فكرة ألوان التحذير يف احليوانات .كان فالسأول من اقترح إمكانية وجود حياة يف كواكب أخرى يف الكون،
وناقش بجدية إمكانية وجود حياة على املريخ.
يف الرثاء الذي ُكتب لذكراه لُقب ِ
"أخ ُر عمالقة العِ لم يف القرن التاسع عشر"
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تلخيص
عرضنا يف هذه الكراسة املبادئ األساسية لنظرية النشوء واالرتقاء التي ُعرضت أ ّول م ّرة من قِ بل الباحثني فاالس
وداروين يف منتصف القرن التاسع عشر .حسب هذه النظرية ،الكائنات احلية التي تعيش يف عاملنا هي ناجت عمليات
نشوء وارتقاء استم ّرت مئات ماليني السنوات .يت ّم حتفيز هذه العمليات بواسطة قوى نشوء وارتقاء عشوائية غير
وجهة مسب ًقا إلى نتيجة محددة.
ُم ّ
تُشير دالئل املتحجرات من أنحاء الكرة االرضية إلى أ ّنه يف البداية تواجدت يف العالَم كائنات حية بسيطة ،فقط ،تشبه
البكتيريا يف أيامنا .تدريج ًّيا ،وعلى مدى ماليني السنني ،ظهرت املزيد من الكائنات احلية ،ومن املمكن أن جند دالئل
تُشير إلى خطوط النشوء واالرتقاء التي أدت إلى أشكال حياة معروفة لنا اليوم.
يعمل النشوء واالرتقاء بواسطة زيادة التنوع الوراثي وتقليصه ً
أيضا .تت ّمزيادة التنوع الوراثي بواسطة الوراثة والطفرات
العشوائية ،وباملقابل يت ّم تقليص التنوع بواسطة االنتخاب الطبيعي الذي يُضفي أفضلية للكائنات احلية األكثر مالءمة
موجهة للحصول على نتيجة
ويسبب انقراض الكائنات احلية األقل مالءمة يف كل مكان ومكان .هذه العمليات غير ّ
يوجه النشوء واالرتقاء هو عملية
معروفة مسب ًقا ،إمنا حدثت وحت ُدث بطريقة عشوائية بشكل مطلق .األساس الذي ّ
االنتخاب الطبيعي الذي يسبب انقراض الكائنات احلية األقل مالءمة ،ويفتح املجال الستمرارية تطور الكائنات احلية
األكثر مالءمة يف كل مرحلة وأخرى .تراكم تغ ّيرات النشوء واالرتقاء والعزل التكاثري هما اساس تط ّور أنواع الكائنات
املختلفة التي تعيش اليوم والتي عاشت ساب ًقا.
الكائنات احلية التي نراها اليوم يف العالَم هي األكثر تطو ًرا يف كل ّ
خط من خطوط التط ّور التي ظهرت على مدى الزمن.
هذا وتتواجد اليوم ،جنبا الى جنب مع ذلك ،بكتيريا ،نباتات وحيوانات من مجموعات مختلفة .كل كائن ما زال قائ ًما
أل ّنه لم يتواجد حتى االن كائن حي آخر يهدد بدحره من البيئة احمليطة التي يعيش فيها .من املمكن تصنيف الكائنات
احلية إلى أنواع وأجناس وهذا حسب عالقات القرابة بينهم التي تُشير إلى أصل ُمشترك.
كسائر الكائنات احلية ،اإلنسان هو ً
أيضا ناجت عملية النشوء واالرتقاء .الصفات التي مت ّيزنا عن األنواع األخرى القريبة
منا تتعلق باألساس مببنى الدماغ وقدرات تفكيرية متط ّورة ،تخطيط ،تعلُّم وتواصل .كل ذلك ،كسائر صفات األاخرى،
ناجت عن عمليات النشوء واالرتقاء ً
أيضا.
اخلالف بني املؤمنني يف قصة اخللق االلهي وبني املتبنيني لنظرية النشوء واالرتقاء ليس قضية مبدئية ،إمنا قضية متييز
يف الكلمات واملصطلحات التي من املمكن تفسيرها بأشكال عديدة.
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للقراءة اإلضاف ّية:
مادة مفصلة أكثر حول نظرية النشوء واالرتقاء ميكن ايجادها – يف موقع " كامبوس طيبع" يف جامعة تل أبيب وعنوانه
http://evolution.campusteva.tau.ac.il/node/4727

من املمكن إيجاد  ---نسخة من الكتاب األصلي لداروين" ،أصل األنواع"
The Origin of Species
http://darwin-online.org.uk/converted/pdf/1861_OriginNY_F382.pdf
http://www.gutenberg.org/files/1228/1228-h/1228-h.htm
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