بشرية فائقة)*(
إن دوافعنا إلى تجاوز حدودنا التطوُّرية هي ما يميِّزنا من الحيوانات األخرى.
> M .R.ساپولسكي<

باختصار
إن كRثيرا مRن التحِّ RديRات الRتي نRواجRهها الRيوم ،نRحن البشRر ،هRي نRتيجة لRعدم
الRRتوافق بRRني الRRبيئة الRRتي تRRكيَّف أسRRالفRRنا مRRعها عRRبر مRRاليRRني الRRسنني ،وبRRني
الRRعالRRم الRRذي نRRعيش فRRيه الRRيوم .إال أن حRRالRRة عRRدم الRRتوافق هRRذه هRRي نRRفسها
ن RRتيجة ل RRخاص RRية بش RRري RRة ف RRري RRدة :رغ RRبتنا ف RRي ت RRوس RRيع أن RRفسنا إل RRى م RRا وراء
الحRR Rدود الRR Rتي وضRR Rعها الRR Rتطوُّر لRR Rنا .والRR Rعلم هRR Rو واحRR Rدة مRR Rن األدوات الRR Rتي
يسRR Rتعملها البشRR Rر لتحقيق ذلRR Rك الهRR Rدف املRR Rتمثِّل بRR RتوسRR Rيع قRR RدراتRR Rنا املRR RاديRR Rة
والذهنية.

إذا جRلستَ مRع عRالRم بRالRجنس البشRري للتحRدُّث عRن طRبيعة البشRر ،فRعلى األرجRح سRتسمع
امل RRقول RRة ال RRتال RRية ال RRكثيرة ال RRتكرار» :ح RRسنا ،ع RRليك أن ت RRتذ َّRك RRر أن  99ف RRي امل RRئة م RRن ال RRتاري RRخ
البشRري انRقضى فRي الRساڤRانَّRا) ،(1حRيث عRاشRت مجRموعRات بRدائRية صRغيرة مRن الRصياديRن
وال َّ R
Rشواري RRن) .«(2إن RRها م RRقول RRة ع RRفا ع RRليها ال RRزم RRن م RRن م RRقوالت ال RRعلم ،ول RRكنها ص RRحيحة.
وبRRالRRفعل ،فRRقد أنRRتجت تRRلك املRRاليRRني مRRن الRRسنني الRRسالRRفة سRRماتRRنا املRRميَّزة ،ومRRنها مRRشينا
مRRنتصبي الRRقامRRة ،وأدمRRغتنا الRRكبيرة عRRلى سRRبيل املRRثال .ولRRم تRRكن تRRلك اإلبRRداعRRات الRRتطوُّريRRة
ذات الRفائRدة الRعظيمة طRبعا مRن دون ثRمن :آالم فRي الظهRر بسRبب وقRوفRنا عRلى رجRلني ،ويRأس
مRل الRذاتRيني بسRبب قشRرتRنا الRدمRاغRية الRكبيرة .فRكما هRي
وجRودي) (3نRاجRم عRن الRتف ُّكر والRتأ ُّ
الحال غالبا ،ليس ثمة من شيء من دون مقابل.
وبRتراكRم التحRديRات الRناجRمة عRن تRلك املRقايRضات ،أصRبح الRعالRم الRذي اخRترعRناه ،وخRاصRة فRي
ضRوء املسRتجدات الRعظيمة فRي اآلونRة األخRيرة ،شRديRد االخRتالف عRن ذاك الRذي تRكيَّفت مRعه
أجRسامRنا وعRقولRنا .فRطعام الRعشاء يRأتRي إلRيك )بRفضل عRمال تRوصRيل الRبيتزا( بRدال مRن أن
تRسعى إلRيه عRلى قRدمRيك ،وتRدخRل الفيسRبوك لRلتواصRل مRع مRحبيك واملRقربRني مRنك بRدال مRن
صRرف جRزء كRبير مRن يRومRك مRعهم طRوال حRياتRك .وعRند هRذا الحRد يRنتهي مRفعول املRقولRة الRتي
عفا عليها الزمن لعالِم الجنس البشري من أجل تفسير الحالة البشرية).(4
إن سRبب عRدم الRتوافق هRذا بRني املRحيط الRذي تRطوَّرنRا لRنعيش فRيه ،والRحاالت الRتي نRواجRهها
فRRي حRRقبتنا الحRRديRRثة يRRأتRRي مRRن سRRمة مRRميِّزة أخRRرى لRRنوعRRنا ،لRRعلها أهRRم سRRماتRRنا :رغRRبتنا

الشRRديRRدة فRRي االنRRطالق إلRRى مRRا وراء الحRRدود الRRتي فRRرضRRها الRRتطوُّر عRRلينا ،وذلRRك مRRن خRRالل
ابRتكار أدوات تRجعلنا أسRرع وأذكRى وأطRول عRمرا .وال ِRعلم هRو واحRدة مRن تRلك األدوات ،وهRو
اخRتراع يRتط َّلب مRنا الخRروج مRن ذهRنية الRعصر الحجRري الRقائRلة »بRعدم تRصديق إال مRا يُRرى
مRباشRرة« ،كRي نسRتطيع الRتغلب عRلى الRعقبة الRتالRية الRتي تRعترضRنا ،سRواء أكRانRت مRرضRا
وبRائRيا أو تRغيُّرا مRناخRيا .ويRمكنك وصRف تRلك األداة بRأنRها أفRضل تRعبير عRن الRحافRز البشRري
االستثنائي إلى االرتقاء إلى ما هو أفضل مما نحن عليه.

شذوذات

بشرية)**(

لRRفهم الRRكيفية الRRتي صRRنع بRRها االنRRتقاء الRRطبيعي) (5الRRرئRRيسات الRRفريRRدة الRRتي هRRي نRRحن،
سRRوف نRRعود إلRRى أيRRام الRRساڤRRانَّRRا الRRغابRRرة .كRRانRRت تRRلك األرض املRRكشوفRRة مRRختلفة كRRثيرا عRRن
الRRغابRRات الRRتي سRRمَّ اهRRا أسRRالفRRنا الRRقردة مRRأوى .فRRأوال ،كRRانRRت شRRمس الRRساڤRRانَّRRا أحRRر وأشRRد
سRطوعRا ،وثRانRيا ،كRان الRطعام الRنباتRي املRغذي أكRثر نRدرة .ونRتيجة لRذلRك ،فَ Rق َد أسRالفRنا شRعر
أج RRسام RRهم ال RRكثيف ك RRي ت RRبرد .وت RRضاءل RRت أض RRراس RRهم ب RRعد تخ RRليهم ع RRن ال RRطعام ال RRنبات RRي
الRقاسRي وتRحوُّلRهم إلRى طRعام تRر َّRكRز جRزئRيا فRي لRحوم آكRالت العشRب ،وصRارت تRلك األضRراس
اآلن عديمة الفائدة وذات سطوح تكاد ال تطحن.
وفRRي الRRوقRRت نRRفسه ،جRRعل الRRتناول االنRRتقائRRي لRRلغذاء ،بسRRبب نRRدرتRRه ،أجRRسام أسRRالفRRنا قRRليلة
اسRتهالك الRطاقRة وجRيدة الخRزن لRلكالRوريRات  .caloriesأمRا اآلن ،وقRد ورثRنا آلRية االسRتقالب
ن RRفسها ،ف RRقد أص RRبحنا ن RRسعى وراء س RRندوي RRشات ال RRهامR Rبُرگ RRر ع RRلى ال RRرغ RRم م RRن ت RRحوُّل داء
الRسكري إلRى داء عRاملRي .أو انRظر إلRى كRيف أن جRهازنRا املRناعRي قRد تRطوَّر فRي عRالRم كRاد يخRلو
مRمرضRة(  pathogensحRقيقية ،فRي حRني أنRك إذا
مRمْ ِرضRات )عRوامRل ُ
مRن أشRخاص يحRملون ُ
عطسRتَ اآلن بRالRقرب مRن شRخص فRي مRطار ،فRإن ڤRيروسRات أنRفك سRوف تRكون طRليقة حRرة فRي
 12منطقة زمنية في اليوم التالي.
وشRR RذوذاتRR Rنا البشRR RريRR Rة وفRR Rيرة فRR Rي الRR RجوانRR Rب السRR RلوكRR Rية أيRR Rضا .فRR Rوفق مRR RعايRR Rير تRR Rصنيف
الRRرئRRيسات ،نRRحن لRRسنا أسRRماكRRا وال طRRيورا مRRن نRRواح كRRثيرة .وثRRمة مRRثال الفRRت هRRنا .تُRRصنَّف
الRRرئRRيسات عRRمومRRا فRRي نRRمطني مRRختلفني :األول هRRو نRRمط األجRRناس الRRقائRRمة عRRلى الRRتزاوج،
بRمعنى أن اإلنRاث والRذكRور يRكوِّنRون أزواجRا مسRتقرة ذات ديRمومRة طRويRلة ،وتRمارس الRزواج
االجRRتماعRRي والRRجنسي مRRع قRRريRRن واحRRد فRRقط .ويRRقوم الRRذكRRور فRRي هRRذا الRRتزاوج بRRبعض ،أو
حRRتى بRRمعظم أعRRمال الRRعنايRRة بRRاألطRRفال ،ويRRتصف إنRRاث وذكRRور هRRذه األنRRواع بRRالحجRRم نRRفسه
تRقريRبا ويَRبْدون مRتشابهRني جRدا .ويRبدو أن كRثيرا مRن الRقردة الRصغيرة الRنحيفة وقRردة أمRريRكا
الRRجنوبRRية هRRي مRRن هRRذا الRRنمط .واألجRRناس االسRRتعراضRRية) (6الRRتي تتَّخRRذ املRRنحى املRRعاكRRس:
تRRقوم اإلنRRاث بجRRميع شؤون رعRRايRRة األطRRفال وتRRتصف الRRذكRRور بRRأنRRها أكRRبر حجRRما بRRكثير مRRن
اإلنRاث وتRقوم بجRميع أنRواع االسRتعراضRات الRطاووسRية املRثيرة املRبتذلRة ،بRوجRوهRها املRلوَّنRة
وظRهورهRا الRفضية .وتRقضي هRذه الRذكRور االسRتعراضRية نسRبة كRبيرة مRن أوقRاتRها مRنغمسة
فRي طRقوس عRدوانRية .وإلRى جRانRب هRذيRن الRنوعRني ،هRناك البشRر الRذيRن ال يRنتمون إلRى أي

مRRنهما بجRRميع املRRعايRRير التشRRريRRحية والRRوظRRيفية الRRحيويRRة وحRRتى الRRجينية ،بRRل يRRقعون فRRي
موقع محيِّر فيما بينهما.

!

ومRRن نRRاحRRية سRRلوكRRية أخRRرى ،يُRRعتبر البشRRر مRRثاال نRRموذجRRيا لRRلرئRRيسات :فRRنحن اجRRتماعRRيون
جRدا ،وأجRمل أنRواع الRذكRاء لRديRنا هRو األنRواع االجRتماعRية .وقRد نRوجRد ،نRحن الRرئRيسات ،فRي
ظRRروف يُRRربRRكنا فRRيها مRRثال ريRRاضRRياتRRي تجRRريRRدي لRRلتعدِّي) ،(7مRRع أنRRه مRRن السهRRل عRRلينا أن
نسRتنتج أنRه إذا هRيمن شRخص  AعRلى شRخص آخRر  ،BوهRيمن  BعRلى  ،CفRإن مRن األفRضل
لـ  Cأن يRRنحني بRRخضوع عRRندمRRا يRRرى  .AويRRمكننا اتRRباع سRRيناريRRوهRRات مRRعقدة جRRدا مRRن
الRتأثRيرات االجRتماعRية املRتبادلRة واسRتنتاج إ ْ
ن كRان عRق ٌد اجRتماعRي قRد انRتُهك )ونRحن أمهRر فRي
كRشف املRخادع مRن كRشف املRغالRي فRي كRرمRه (.يRضاف إلRى ذلRك أنRه لRيس لRنا نRظير فRي تRمييز
متخصصة بذلك.
الوجوه ،حتى إنه توجد في منطقة من لحاء أدمغتنا تالفيفُ مغزلية
ِّ
إن املRRزايRRا االنRRتقائRRية لRRنشوء الRRدمRRاغ االجRRتماعRRي) (8جRRلية وواضRRحة .وقRRد ع Rبَّدت الRRطريق
أم RRام RRنا ل RRتطوي RRر م RRقدرت RRنا ع RRلى ق RRراءة ح RRاالت اآلخ RRري RRن ال RRذه RRنية ،وال RRتميُّز ف RRي م RRناورات RRنا
االجRRتماعRRية ،وخRRداع اآلخRRريRRن بRRبراعRRة ،واجRRتذاب األقRRران واملRRناصRRريRRن .وقRRد أصRRبح مسRRتوى
مؤشRرا عRلى الRنجاح فRي عRالRم األعRمال
ِّ R
الRذكRاء االجRتماعRي) (9لRدى الشRبان األمRريRكيني يRمثِّل
أفضل من نتائج اختبار القبول الجامعي).(10
وبRRالRRفعل ،عRRندمRRا يRRأتRRي األمRRر إلRRى الRRذكRRاء االجRRتماعRRي عRRند الRRرئRRيسات ،يRRحتل البشRRر مRRركRRز
الRRصدارة .وفRRرضRRية الRRدمRRاغ االجRRتماعRRي املRRطروحRRة فRRي عRRلم تRRطوُّر الRRرئRRيسات مRRبنية عRRلى
حRقيقة أن نسRبة الRدمRاغ املRك َّرسRة لِّ Rلحاء الجRديRد) (11لRدى الRجنس الRرئRيس مRترابRطة بRالحجRم

الRوسRطي للمجRموعRة االجRتماعRية لRذلRك الRجنس .وهRذا الRترابRط أشRد وضRوحRا )وفRقا لRحجوم
املجRRموعRRات املRRوجRRودة فRRي املRRجتمعات املRRعهودة( لRRدى البشRRر مRRنه لRRدى الRRرئRRيسات األخRRرى.
وبRكلمات أخRرى ،فRقد تRطوَّر جRزء الRدمRاغ البشRري األكRثر تRميُّزا لRدى الRرئRيسات مRع الRحاجRة
إل RRى االس RRتمرار ب RRمعرف RRة أول RRئك ال RRذي RRن ل RRيسوا ع RRلى وف RRاق ،وال RRذي RRن يُ RRخفقون ك RRليا ف RRي ه RRرم
الRسيطرة ،واألزواج الRذيRن يRعبثون خRلسة هRنا وهRناك فRي الRوقRت الRذي يRجب أال يRفعلوا ذلRك
فيه.
وعRRلى غRRرار أجRRسامRRنا ،فRRإن أدمRRغتنا وتRRصرفRRاتRRنا ،الRRتي نُRRحتت فRRي مRRاضRRينا الRRغابRRر ،أيRRام
الRصياديRن والRشوَّاريRن ،يRجب أن تRتسع أيRضا لRحاضRرنRا الشRديRد االخRتالف .فRنحن نسRتطيع
الRRعيش آالف األمRRيال بRRعيدا عRRن أمRRكنة والدتRRنا ،ويRRمكننا قRRتل شRRخص مRRن دون أن نRRكون قRRد
رأيRRنا وجRRهه مRRن قRRبل .ونRRحن نRRلتقي بRRأنRRاس يRRنتظرون الRRدخRRول إلRRى مRRديRRنة ألRRعاب ديRRزنRRي
يRفوق عRددهRم عRدد الRناس الRذيRن الRتقى بRهم أسRالفRنا طRوال حRياتRهم .يRا إلRهي ،يRمكننا حRتى
الRنظر إلRى صRورة شRخص مRا والRشعور بRالRرغRبة فRي مRمارسRة الRجنس عRلى الRرغRم مRن عRدم
مRعرفRتنا بRالRرائRحة الRتي تنطلق مRن صRاحRب أو صRاحRبة الRصورة  -كRم هRو غRريRب ذلRك عRلى
عا َلم الثدييات؟

ما وراء الحدود)***(
إن حRقيقة أنRنا أوجRدنRا هRذا الRعالRم املRختلف كRليا عRن الRعالRم الRقديRم وأنRنا نRزدهRر فRيه ،تُRث ِبت
نRRقطة مRRهمة هRRي أن مRRن طRRبيعتنا أالّ نRRكون مRRقيَّديRRن مRRن قRRبل طRRبيعتنا .فRRتجاوزنRRا للحRRدود
ل RRيس مس RRتغرب RRا .وال RRعلم ه RRو واح RRد م RRن أغ RRرب وأح RRدث امل RRجاالت ال RRتي نتح RRدى ف RRيها ح RRدود
الRرئRيسات البشRريRة) .(12ومRن بRعض أكRثر األوجRه جRوهRريRة لRلتغيُّر فRي عRاملRنا نRواتRجُ الRعلم
املRRباشRRرة الRRتي يتج َّ Rلى فRRيها التحRRدي بRRوضRRوح .انRRظر فRRقط إلRRى أولRRئك األوائRRل مRRن أشRRباه
االخ RRتصاص RRيني ب RRعلم ال RRوراث RRة) (13ال RRذي RRن ن RRجحوا ف RRي ت RRروي RRض ال RRحيوان RRات ال RRبري RRة وف RRي
اسRتنبات الRحبوب واملRزروعRات ،ذلRك االبRتكار الRذي وفَّRر كRثيرا مRن الRغذاء ،ولRكنه الRيوم يهRدِّد
بالقضاء على موارد كوكبنا الطبيعية.
وفRRي مسRRتوى أكRRثر تجRRريRRدا ،يRRختبر الRRعلم إحRRساسRRنا بRRما هRRو املRRعهود) ،(14وبRRما نRRعتبره
أف RRضل م RRما ه RRو ج RRيد .إن RRه يتح RRدى إح RRساس RRنا ب RRمن ن RRكون .وب RRفضل ال RRعلم ،يس RRتمر ال RRعمر
Rتحسن درجRRاتRRنا فRRي
الRRوسRRطي لRRإلنRRسان بRRالRRتزايRRد ،ويسRRتمر طRRولRRه الRRوسRRطي بRRالRRنمو ،وتR
َّ
اخRRتبارات الRRذكRRاء .وبRRفضل الRRعلم ،فRRإن كRRل رقRRم قRRياسRRي عRRاملRRي ملRRناسRRبة ريRRاضRRية مRRعرض
للتجاوز.
وبRدفRع الRعلم آلفRاق تRلك املRجاالت بRعيدا إلRى األمRام ،مRن املRدهRش حRقا هRو ضRآلRة الRتغيير الRذي
أحRRدثRRته تRRلك الRRتغيُّرات فRRينا .فRRمهما كRRان طRRول الRRعمر الRRذي نRRتو َّقRRع أن نRRعيشه ،فRRإنRRنا سRRوف
نRموت ،وسRوف يRبقى ثRمة سRبب رئRيسي لRلموت ،وسRوف نسRتمر بRالRشعور بRأن أعRزاءنRا قRد

رح RRلوا ع RRنا إل RRى اآلخ RRرة ب RRاك RRرا .ول RRكن ع RRندم RRا يتعلق األم RRر ب RRازدي RRاد م RRتوس RRط ذك RRاء البش RRر
مRن يهRتم بRاملRتوسRط؟ فRنحن كRأفRراد ،يRريRد كRل
وأطRوالRهم ونRتائRجهم الRريRاضRية ،فRثمة مRشكلةَ :
مRقا ِرن وأكRثر اهRتمامRا بRالRتبايRنات مRن
مRنا أن يRكون أفRضل مRن اآلخRريRن .ودمRاغRنا اسRتفزازي و ُ
املRطْ َلقات  .contrastsوتRنشأ تRلك الRحالRة مRن مRنظومRة حRواسRنا الRتي ال تُRخ ِبرنRا عRادة عRن
جRودة محِّ RرضRاتRها ،بRل عRن جRودة تRلك املحِّ RرضRات بRالنسRبة إلRى محِّ RرضRات أخRرى تRحيط بRها.
وعRRلى سRRبيل املRRثال ،تRRحتوي شRRبكية الRRعني عRRلى خRRاليRRا ال تRRنفعل بRRلون مRRا كRRانRRفعالRRها بRRلون
بRالRقرب مRن الRلون »املRناقRض« لRه )األحRمر فRي مRقابRل األخRضر ،مRثال( .ومRع أنRنا جRميعا نRرغRب
فRRي أن نRRكون أذكRRى ،فRRإنRRنا عRRلى األرجRRح نRRريRRد أن نRRكون أذكRRى مRRن جRRيرانRRنا .والRRشيء نRRفسه
بRالنسRبة إلRى الRريRاضRيني؛ وهRذا مRا يRطرح تRساؤال طRاملRا شRغل الRرئRيسات البشRريRة :كRم يRجب
أن تRكون سRرعRتك وأنRت تRعدو كRي تهRرب مRن أسRد؟ والRجواب هRو دائRما :أسRرع مRن الRشخص
الذي بجانبك.
RوسRRع آفRRاقRRنا حRRينما يتعلق األمRRر بRRأنRRواع األسRRئلة الRRتي
ولRRكن الRRعلم يRRتط َّلب مRRنا غRRالRRبا أن نRِّ R
نRطرحRها .إنRني أرى ثRمة أربRعة أنRواع خRاصRة مRن تRلك األسRئلة .يتعلق األول بRطبيعة الRعلم
غRRير االجRRتماعRRية  asocialغRRالRRبا .وأنRRا ال أقRRصد بRRذلRRك األعRRمال املRRنعزلRRة فRRي بRRعض أنRRواع
االسRتقصاءات الRعلمية الRتي يRعمل بRها الRعالِRم وحRيدا عRند الRساعRة الRثالRثة صRباحRا .بRل أعRني
أن ال RRعلم غ RRال RRبا م RRا ي RRتط َّلب م RRنا أن نه RRتم ف RRعال ب RRأش RRياء ج RRام RRدة .وب RRال ري RRب ث RRمة ك RRثير م RRن
االسRتثناءات مRن هRذه الRقاعRدة ،فRعلماء الRرئRيسات يجRلسون ويRثرثRرون فRي الRليل عRن نRقاط
ضRRعف ِق َ RردتRRهم وهRRفواتRRها .وقRRد اعRRتاد عRRالRRم األحRRافRRير > L.لRRيكي< عRRلى وصRRف الجRRمجمة
األح RRفوري RRة امل RRفضلة ل RRدي RRه بـ »االب RRن ال RRعزي RRز« .وم RRع ذل RRك ف RRإن ب RRعض م RRجاالت ال RRعلم ته RRتم
بRأشRياء جRامRدة جRدا ،ومRن أمRثلة ذلRك أن عRلماء الRفيزيRاء الRفلكية يRحاولRون اكRتشاف كRواكRب
فRRي مRRنظومRRات شRRمسية أخRRرى .والRRعلم يRRتط َّلب غRRالRRبا مRRن دمRRاغRRنا االجRRتماعRRي البشRRري أن
يكون شغوفا بمواضيع ضئيلة االحتمال.
RوسRع آفRاقRنا بRطريRقة أخRرى عRندمRا نRنظر إلRى أشRياء مRن قRبيل املRيكانRيك الRكمومRي
والRعلم ي ّR R
والRتقانRة الRنانRويRة وفRيزيRاء الRجسيمات) ،(15الRتي تRتط َّلب مRنا أن نRعتقد بRأشRياء ال نسRتطيع
رؤيRRتها .وقRRد أمRRضيت سRRنواتRRي الRRجامRRعية وأنRRا أنRRقل سRRوائRRل مRRن أنRRبوب اخRRتبار إلRRى آخRRر
وأقRRيس مسRRتويRRات أشRRياء مRRن قRRبيل الهRRرمRRونRRات واملRRرسRRالت الRRعصبونRRية) .(16ولRRو تRRوقRRفت
حRينئذ وفَّ Rكرت بRذلRك ،لRوجRدت أن أشRياء مRن هRذا الRقبيل هRي فRعال أشRياء غRير مRعقولRة .وعRدم
املRRعقولRRية تRRلك هRRي سRRبب أن كRRثيرا مRRنا  -نRRحن الRRعلماء  -الRRذيRRن يRRعملون فRRي املRRختبرات
ويRقيسون أو يسRتنسخون أو يRحقنون أشRياء غRير مRرئRية ،يُسRتثار جRدا عRندمRا يRنكب عRلى
اللعب بالجليد الجاف).(17
RوسRRع بRRطريRRقة ثRRالRRثة آفRRاق قRRبولRRنا ،بRRوصRRفنا مRRن الRRرئRRيسات البشRRريRRة،
ويRRمكن لRRلعلم أن يR َّ R
بRاألمRور مRن دون تRساؤل ،وذلRك مRن خRالل طRبيعة األسRئلة الRتي يRمكن أن يRطرحRها .لRيس لRنا
نRRظير فRRي مRRملكة الRRحيوانRRات عRRندمRRا يتعلق األمRRر بRRتذ ُّكRRر املRRاضRRي الRRبعيد ،أو عRRندمRRا يتعلق

األم RRر ب RRاإلح RRساس ب RRاملس RRتقبل .إال أن ث RRمة ح RRدودا ل RRتلكامل RRهارات .ف RRفيما م RRضى ،ق RRد ي RRكون
أسRالفRنا مRن الRصياديRن والRشوَّاريRن قRد تRذ َّRكRروا أشRياء قRالRتها لRهم جَّ RدتRهم وكRانRت جَّ RدتRها قRد
قRالRتها لRها ،أو ربRما يRكونRون قRد تRخيَّلوا حRياة الRجيل أو الRجيلني الRلذيRن عRاشRا قRبلهم .إال أن
الRعلم يRدفRعنا الRيوم أحRيانRا نRحو الRتفكير فRي سRيرورات تسRتغرق مRددا زمRنية غRير مسRبوقRة.
RتوحRد گRونRدوانRا) (18مRرة أخRرى؟ هRل
َّR
مRتى سRوف يRأتRي الRعصر الجRليدي الRتالRي؟ هRل سRوف ت
سوف تح ُكمنا الصراصير بعد مليون سنة؟
إن كRل شRيء يRخص أدمRغة الRرئRيسات البشRريRة ،الRتي نRحن مRنها ،يRعترض عRلى فRكرة أن ثRمة
سRيرورات تسRتغرق تRلك املRدد الRطويRلة ،أو أن سRيرورات مRن ذلRك الRقبيل يRمكن أن تRكون ذات
أه RRمية .ف RRنحن ن RRتصف ،م RRع ال RRرئ RRيسات األخ RRرى ،ب RRال RRرض RRا ال RRظرف RRي اآلن RRي الش RRدي RRد) :(19إن
الRRحصول عRRلى عشRRرة دوالرات أو عشRRر حRRبات مRRن طRRعام الRRقردة ،هRRو اآلن أفRRضل كRRثيرا مRRن
الRحصول عRلى أحRد عشRر مRنها غRدا .ومRسارات جRزاء الRدوبRامRني) (20فRي أدمRغتنا ،ت ِ
RومRRض
أثRRناء الRRتصويRRر الRRدمRRاغRRي عRRندمRRا نRRحصل عRRلى مRRكافRRأة فRRوريRRة مRRفاجRRئة .ويRRبدو أن مRRعظمنا
ُي ِّ
Rفضل الRحصول عRلى نRصف قRطعة مRن الحRلوى الRبائRتة فRي األسRبوع املRقبل عRلى االنRتظار
ألف سنة لربح رهان على فرضية مفتاحية في علم صفائح القشرة األرضية).(21
RوسRع آفRاقRنا بRطرائق جRوهRريRة أيRضا ،وهRي ألRغاز تجRريRديRة مRذهRلة:
لRذا ،ثRمة أسRئلة عRلمية ت ِّR R
هل ثمة إرادة حرة؟ ما هي آلية الوعي؟ هل ثمة أشياء من املستحيل معرفتها؟
وإنRه ملRن املRغري أن نRنزلق إلRى الRفكرة الRبسيطة الRتي تRنطوي عRلى أن عRقولRنا الRتي تRعود
إلRى الRعصر الحجRري تسRتسلم أمRام تحRديRات مRن هRذا الRنوع وتRتركRها لRآللRهة لRلتف ُّكر فRيها.
وت RRكمن ه RRذه امل RRشكلة ف RRي ال RRنزع RRة البش RRري RRة ن RRحو ت RRصور آل RRهة ع RRلى ه RRيئتنا )وم RRن األم RRثلة
RتوحRد غRالRبا مRا تRكون لRديRهم صRورة إللRه
ُّ R
الRجيدة عRلى ذلRك أن األفRراد املRتديِّRنني املRصابRني بRال
غRير اجRتماعRي ال هَّ Rم لRه سRوى مRنع الRذرات مRن الRتطايRر واالبRتعاد عRن بRعضها (.وعRبر تRاريRخ
اخRتراع البشRر آللRهة لRهم ،امRتلكت قRلة مRن تRلك اآللRهة مRقدرة كRبيرة عRلى التجRريRد .وبRدال مRن
ذلRRك ،امRRتلكت الRRشهية املRRعهودة .فRRلم يRRكن مRRن بRRني تRRلك اآللRRهة مRRن هRRو مهRRتم بRRاجRRترار مRRقولRRة
>گِ R
Rودل<) (22عRRن مRRعنى املRRعرفRRة ،أو بRRرمRRي أحRRجار الRRنرد مRRع >أينشRRتايRRن<)) (23أو بRRعدم
رمRRيها ،وهRRو مRRا حRRصل (.بRRل إن اهRRتمامRRها تRRر َّكRRز فRRي تRRقديRRم أكRRبر ثRRور أضRRحية إلRRيها ،وفRRي
مضاجعة أجمل حوريات الغابة.
إن ال RRسيرورة ال RRعلمية ن RRفسها ه RRي ال RRتي تتحR Rدّى ح RRدودن RRا األس RRاس RRية ب RRوص RRفنا رئ RRيسات
بشRRريRRة .إنRRها تRRتط َّلب مRRنا الRRعنايRRة الشRRديRRدة بRRأشRRياء صRRغيرة ،وحRRتى غRRير مRRرئRRية ،أشRRياء ال
تRR Rتنفس وال تتحRR Rرك ،وبRR Rعيدة جRR Rدا عRR Rنا فRR Rي الRR RزمRR Rان واملRR Rكان .وتRR Rشجِّ عنا أيRR Rضا الRR Rسيرورة
الRعلمية عRلى مRواضRيع تُخِ Rرج اإللهRني ثRور وبRعل عRن أطRوارهRما .إنRها مRن أكRثر األشRياء الRتي
خRRرجRRنا بRRها تحRRديRRا لRRنا .وال عRRجب فRRي أن جRRميع إنRRذارات كRRشف الRRغباء قRRد انRRطفأت عRRندمRRا
ضRبطنا ونRحن نRقرأ مجRلة مRن قRبيل مجRلة الRعلوم األمRريRكية فRي أيRام املRدرسRة اإلعRداديRة .إن
ُR R R

هRRذه املRRغامRRرة فRRي الRRقراءة والRRتفكير واالهRRتمام بRRالRRعلم ليسRRت ألولRRئك مRRن ضRRعاف الRRقلوب،
فRنحن قRد تRكيَّفنا عRلى نRحو أفRضل ملRواجRهة الRقطط الRحادة األسRنان ،ونRحن هRنا اآلن لRنعيد
اخ RRتراع ال RRعال RRم ونجته RRد لتحس RRني أح RRوال RRنا امل RRعيشية ب RRطرح سؤال ع RRلمي ت RRلو آخ RRر .إن RRها
طبيعتنا البشرية.
إن سيرورة العلم بعينها هي التي تتحدَّى حدودنا األساسية ،نحن الرئيسات البشرية.

املؤلف
Robert M. Sapolsky
> M .R.سRاپRولRسكي< أسRتاذ عRلم األحRياء وعRلم األعRصاب لRدى جRامRعة سRتانRفورد .وتRتر َّRكRز
أبRحاثRه فRي الRتوتُّRر عRند الRسعاديRن الRبريRة ،وقRد كRتب عRددا مRن املRقاالت والRكتب الRشهيرة عRن
الحالة البشرية.
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)*( SUPER HUMANITY
)**( HUMAN ODDITIES
)***( BEYOND LIMITS
) :Savanna (1الساڤانَّا هي السهول االستوائية وشبه االستوائية العشبية الواسعة.
) :gatherer (2ال َّ R
Rشوَّار ه RRو ال RRذي ي RRلتقط أو ي RRجني ال RRثمار وال RRحبوب والعس RRل م RRن ه RRنا
وهناك؛ و»الشوارة« هي الثمار التي تلتقط مما يسقط على أرض الحقل.

) :existential despair (3يأس التساؤل املحيِّر عن معنى الحياة والغرض منها.
) .human condition (4تRتضمن الRحالRة البشRريRة الRجوانRب الRفريRدة ذات الRصلة بRوجRود
RتأصRRلة فRRي الRRوجRRود
اإلنRRسان ضRRمن الRRسياق االجRRتماعRRي والRRثقافRRي والRRشخصي .وهRRي مR R ِّ R
البشري وال يمكن اجتزاؤها منه ،وال تعتمد على الجنس أو العرق أو الطبقة أو املكانة.
) natural selection (5أو االنتخاب الطبيعي.
)tournament species (6
) :transitivity (7تنطوي خاصية التعدِّي على أنه إذا كان  a>bفإن  ،b>cكان .a>c
)social brain (8
) :social intelligence (9خالفا للذكاء الفردي.
) :(Scholastic Assessment Test (SAT (10اخ RR Rتبار ي RR Rخضع ل RR Rه ال RR Rطلبة ب RR Rغرض
االن RRتساب إل RRى ال RRجام RRعات األم RRري RRكية ،وي RRتضمن ث RRالث RRة م RRواض RRيع ه RRي ال RRقراءة ال RRنقدي RRة
والRR RريRR RاضRR Rيات والRR RكتابRR Rة .وهRR Rو مRR Rصمَّ م لتحRR RديRR Rد مسRR Rتوى الRR Rتفكير الRR Rنقدي ومRR Rهارات حRR Rل
املشكالت الضرورية للنجاح في الجامعة.
Rخصص لRRلبصر والRRسمع لRRدى الRRثديRRيات،
) :neocortex (11جRRزء مRRن الRRلحاء الRRدمRRاغRRي مَّ R
وهو أحدث أجزاء اللحاء تطوُّرا) .التحرير(
)beyond the limits (12
) :hominid (13فRRصيلة البشRRر وأسRRالفRRهم املRRنقرضRRني ،وتRRتميز بRRانRRتصاب الRRقامRRة وحجRRم
الدماغ الكبير والذكاء.
) the norm (14أو العادي.
)particle physics (15
) neurotransmitters (16أو املرسالت.
) :dry ice (17الجRRليد الRRجاف هRRو ثRRنائRRي أكRRسيد الRRكربRRون املتجRRمد )يتجRRمد عRRند درجRRة
ح RRرارة ت RRساوي  78.5درج RRة م RRئوي RRة ت RRحت ال RRصفر( .ول RRه اس RRتعماالت ع RRدي RRدة م RRن أشه RRره RRا
ت RRكوي RRن ط RRبقة م RRن ال RRضباب األب RRيض ح RRني إض RRاف RRة امل RRاء إل RRيه ع RRلى خش RRبة املس RRرح ب RRغرض
اإلثارة) .التحرير(
) :Gondwana (18مRR Rنطقة قRR RاريRR Rة واسRR Rعة يُRR Rعتقد أنRR Rها كRR RانRR Rت مRR RوجRR Rودة فRR Rي الRR Rنصف
الRجنوبRي مRن الRكرة األرضRية وأنRها تRش َّكلت بRعد انRفصال پRانRگيا فRي الRعصر الRوسRيط ،وكRانRت
تRضم شRبه الجRزيRرة الRعربRية وأفRريRقيا وجRنوب أمRريRكا والRقارة الRقطبية الRجنوبRية وأسRترالRيا
وشRبه جRزيRرة الRهند .أمRا پRانRگيا فRهي الRقارة الRعظمى الRتي تRألRفت مRن قشRرة الRكرة األرضRية
والتي يُعتقد أنها ُوجدت في آواخر العصر القديم والعصر الوسيط.
) (19مبدأ »عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة«.
) :dopamine reward pathways (20ال RRدوب RRام RRني م RRر َّRك RRب ك RRيميائ RRي ع RRضوي ب RRسيط
يؤدي عRRددا مRRن األدوار الRRوظRRيفية املRRهمة فRRي أجRRسام الRRحيوانRRات ،وهRRو مسؤول عRRن الRRتع ُّلم
امل RRحفَّز ب RRامل RRكاف RRأة .وم RRسارات الج RRزاء ه RRي ش RRبكة ع RRصبون RRات دم RRاغ RRية تُ RRن ِتج وتُ RRنظِّم امل RRتعة
املقترنة باألكل والشرب والجنس.

)plate tectonics (21
) ،Kurt Gödel (22ريRRاضRRياتRRي نRRمساوي مRRن أهRRم إنRRجازاتRRه فRRي املنطق الRRريRRاضRRياتRRي
نRظريRة عRدم االكRتمال الRعصية عRلى الRفهم والRتي يRمكن تRقريRبها بRالRقول إنRه ال يRمكن إثRبات
صحة املقوالت الرياضياتية من داخل الرياضيات نفسها.
) (23إشRRارة إلRRى مRRقولRRة أينشRRتايRRن الRRشهيرة» :إن اإللRRه ال يRRلعب الRRنرد «،الRRتي رددهRRا فRRي
اع RRتراض RRه ع RRلى ن RRظري RRة امل RRيكان RRيك ال RRكموم RRي ال RRتي ت RRقول بح RRدوث األش RRياء وف RRقا ل RRقوان RRني
االحتماالت ومبدأ االرتياب) .التحرير(

