
بشرية فائقة(*) 
إن دوافعنا إلى تجاوز حدودنا التطوُّرية هي ما يميِّزنا من الحيوانات األخرى. 

<.M .R ساپولسكي> 
  
  

باختصار 
إن كـثيرا مـن التحـدِّيـات الـتي نـواجـهها الـيوم، نـحن البشـر، هـي نـتيجة لـعدم 
الــتوافق بــني الــبيئة الــتي تــكيَّف أســالفــنا مــعها عــبر مــاليــني الــسنني، وبــني 
الــعالــم الــذي نــعيش فــيه الــيوم. إال أن حــالــة عــدم الــتوافق هــذه هــي نــفسها 
نـــتيجة لـــخاصـــية بشـــريـــة فـــريـــدة: رغـــبتنا فـــي تـــوســـيع أنـــفسنا إلـــى مـــا وراء 
الحــــدود الــــتي وضــــعها الــــتطوُّر لــــنا. والــــعلم هــــو واحــــدة مــــن األدوات الــــتي 
يســــتعملها البشــــر لتحقيق ذلــــك الهــــدف املــــتمثِّل بــــتوســــيع قــــدراتــــنا املــــاديــــة 

والذهنية. 
  
  

إذا جـلسَت مـع عـالـم بـالـجنس البشـري للتحـدُّث عـن طـبيعة البشـر، فـعلى األرجـح سـتسمع 
ـــر أن 99 فـــي املـــئة مـــن الـــتاريـــخ  املـــقولـــة الـــتالـــية الـــكثيرة الـــتكرار: «حـــسنا، عـــليك أن تـــتذكّـَ
البشـري انـقضى فـي الـساڤـانّـَا(1)، حـيث عـاشـت مجـموعـات بـدائـية صـغيرة مـن الـصياديـن 
واريـــن(2)». إنـــها مـــقولـــة عـــفا عـــليها الـــزمـــن مـــن مـــقوالت الـــعلم، ولـــكنها صـــحيحة.  والـــشَّ
وبــالــفعل، فــقد أنــتجت تــلك املــاليــني مــن الــسنني الــسالــفة ســماتــنا املــميَّزة، ومــنها مــشينا 
مــنتصبي الــقامــة، وأدمــغتنا الــكبيرة عــلى ســبيل املــثال. ولــم تــكن تــلك اإلبــداعــات الــتطوُّريــة 
ذات الـفائـدة الـعظيمة طـبعا مـن دون ثـمن: آالم فـي الظهـر بسـبب وقـوفـنا عـلى رجـلني، ويـأس 
ر والـتأمّـُل الـذاتـيني بسـبب قشـرتـنا الـدمـاغـية الـكبيرة. فـكما هـي  وجـودي(3) نـاجـم عـن الـتفكُّ

الحال غالبا، ليس ثمة من شيء من دون مقابل. 
  

وبـتراكـم التحـديـات الـناجـمة عـن تـلك املـقايـضات، أصـبح الـعالـم الـذي اخـترعـناه، وخـاصـة فـي 
ضـوء املسـتجدات الـعظيمة فـي اآلونـة األخـيرة، شـديـد االخـتالف عـن ذاك الـذي تـكيَّفت مـعه 
أجـسامـنا وعـقولـنا. فـطعام الـعشاء يـأتـي إلـيك (بـفضل عـمال تـوصـيل الـبيتزا) بـدال مـن أن 
تـسعى إلـيه عـلى قـدمـيك، وتـدخـل الفيسـبوك لـلتواصـل مـع مـحبيك واملـقربـني مـنك بـدال مـن 
صـرف جـزء كـبير مـن يـومـك مـعهم طـوال حـياتـك. وعـند هـذا الحـد يـنتهي مـفعول املـقولـة الـتي 

عفا عليها الزمن لعالِم الجنس البشري من أجل تفسير الحالة البشرية(4). 
  

إن سـبب عـدم الـتوافق هـذا بـني املـحيط الـذي تـطوَّرنـا لـنعيش فـيه، والـحاالت الـتي نـواجـهها 
فــي حــقبتنا الحــديــثة يــأتــي مــن ســمة مــميِّزة أخــرى لــنوعــنا، لــعلها أهــم ســماتــنا: رغــبتنا 



الشــديــدة فــي االنــطالق إلــى مــا وراء الحــدود الــتي فــرضــها الــتطوُّر عــلينا، وذلــك مــن خــالل 
ابـتكار أدوات تـجعلنا أسـرع وأذكـى وأطـول عـمرا. والـِعلم هـو واحـدة مـن تـلك األدوات، وهـو 
اخـتراع يـتطلَّب مـنا الخـروج مـن ذهـنية الـعصر الحجـري الـقائـلة «بـعدم تـصديق إال مـا يُـرى 
مـباشـرة»، كـي نسـتطيع الـتغلب عـلى الـعقبة الـتالـية الـتي تـعترضـنا، سـواء أكـانـت مـرضـا 
وبـائـيا أو تـغيُّرا مـناخـيا. ويـمكنك وصـف تـلك األداة بـأنـها أفـضل تـعبير عـن الـحافـز البشـري 

االستثنائي إلى االرتقاء إلى ما هو أفضل مما نحن عليه. 
  

شذوذات بشرية(**) 
لــفهم الــكيفية الــتي صــنع بــها االنــتقاء الــطبيعي(5) الــرئــيسات الــفريــدة الــتي هــي نــحن، 
ـا الــغابــرة. كــانــت تــلك األرض املــكشوفــة مــختلفة كــثيرا عــن  ســوف نــعود إلــى أيــام الــساڤــانّـَ
ـا أحــر وأشــد  اهــا أســالفــنا الــقردة مــأوى. فــأوال، كــانــت شــمس الــساڤــانّـَ الــغابــات الــتي ســمَّ
سـطوعـا، وثـانـيا، كـان الـطعام الـنباتـي املـغذي أكـثر نـدرة. ونـتيجة لـذلـك، فـَقَد أسـالفـنا شـعر 
أجـــسامـــهم الـــكثيف كـــي تـــبرد. وتـــضاءلـــت أضـــراســـهم بـــعد تخـــليهم عـــن الـــطعام الـــنباتـــي 
ـز جـزئـيا فـي لـحوم آكـالت العشـب، وصـارت تـلك األضـراس  الـقاسـي وتـحوُّلـهم إلـى طـعام تـركّـَ

اآلن عديمة الفائدة وذات سطوح تكاد ال تطحن. 
  

وفــي الــوقــت نــفسه، جــعل الــتناول االنــتقائــي لــلغذاء، بســبب نــدرتــه، أجــسام أســالفــنا قــليلة 
اسـتهالك الـطاقـة وجـيدة الخـزن لـلكالـوريـات calories. أمـا اآلن، وقـد ورثـنا آلـية االسـتقالب 
نـــفسها، فـــقد أصـــبحنا نـــسعى وراء ســـندويـــشات الـــهامـــبُرگـــر عـــلى الـــرغـــم مـــن تـــحوُّل داء 
الـسكري إلـى داء عـاملـي. أو انـظر إلـى كـيف أن جـهازنـا املـناعـي قـد تـطوَّر فـي عـالـم كـاد يخـلو 
مـن أشـخاص يحـملون مُـْمرِضـات (عـوامـل مُـمرضـة) pathogens حـقيقية، فـي حـني أنـك إذا 
عطسـَت اآلن بـالـقرب مـن شـخص فـي مـطار، فـإن ڤـيروسـات أنـفك سـوف تـكون طـليقة حـرة فـي 

12 منطقة زمنية في اليوم التالي. 

وشــــذوذاتــــنا البشــــريــــة وفــــيرة فــــي الــــجوانــــب الســــلوكــــية أيــــضا. فــــوفق مــــعايــــير تــــصنيف 
الــرئــيسات، نــحن لــسنا أســماكــا وال طــيورا مــن نــواح كــثيرة. وثــمة مــثال الفــت هــنا. تُــصنَّف 
الــرئــيسات عــمومــا فــي نــمطني مــختلفني: األول هــو نــمط األجــناس الــقائــمة عــلى الــتزاوج، 
بـمعنى أن اإلنـاث والـذكـور يـكوِّنـون أزواجـا مسـتقرة ذات ديـمومـة طـويـلة، وتـمارس الـزواج 
االجــتماعــي والــجنسي مــع قــريــن واحــد فــقط. ويــقوم الــذكــور فــي هــذا الــتزاوج بــبعض، أو 
حــتى بــمعظم أعــمال الــعنايــة بــاألطــفال، ويــتصف إنــاث وذكــور هــذه األنــواع بــالحجــم نــفسه 
تـقريـبا ويَـبْدون مـتشابهـني جـدا. ويـبدو أن كـثيرا مـن الـقردة الـصغيرة الـنحيفة وقـردة أمـريـكا 
الــجنوبــية هــي مــن هــذا الــنمط. واألجــناس االســتعراضــية(6) الــتي تتَّخــذ املــنحى املــعاكــس: 
تــقوم اإلنــاث بجــميع شؤون رعــايــة األطــفال وتــتصف الــذكــور بــأنــها أكــبر حجــما بــكثير مــن 
اإلنـاث وتـقوم بجـميع أنـواع االسـتعراضـات الـطاووسـية املـثيرة املـبتذلـة، بـوجـوهـها املـلوَّنـة 
وظـهورهـا الـفضية. وتـقضي هـذه الـذكـور االسـتعراضـية نسـبة كـبيرة مـن أوقـاتـها مـنغمسة 
فـي طـقوس عـدوانـية. وإلـى جـانـب هـذيـن الـنوعـني، هـناك البشـر الـذيـن ال يـنتمون إلـى أي 



مــنهما بجــميع املــعايــير التشــريــحية والــوظــيفية الــحيويــة وحــتى الــجينية، بــل يــقعون فــي 
موقع محيِّر فيما بينهما. 

  

 !
  

ومــن نــاحــية ســلوكــية أخــرى، يُــعتبر البشــر مــثاال نــموذجــيا لــلرئــيسات: فــنحن اجــتماعــيون 
جـدا، وأجـمل أنـواع الـذكـاء لـديـنا هـو األنـواع االجـتماعـية. وقـد نـوجـد، نـحن الـرئـيسات، فـي 
ظــروف يُــربــكنا فــيها مــثال ريــاضــياتــي تجــريــدي لــلتعدِّي(7)، مــع أنــه مــن السهــل عــلينا أن 
نسـتنتج أنـه إذا هـيمن شـخص A عـلى شـخص آخـر B، وهـيمن B عـلى C، فـإن مـن األفـضل 
لـ C أن يــنحني بــخضوع عــندمــا يــرى A. ويــمكننا اتــباع ســيناريــوهــات مــعقدة جــدا مــن 
الـتأثـيرات االجـتماعـية املـتبادلـة واسـتنتاج إْن كـان عـقٌد اجـتماعـي قـد انـتُهك (ونـحن أمهـر فـي 
كـشف املـخادع مـن كـشف املـغالـي فـي كـرمـه.) يـضاف إلـى ذلـك أنـه لـيس لـنا نـظير فـي تـمييز 

صة بذلك.  الوجوه، حتى إنه توجد في منطقة من لحاء أدمغتنا تالفيُف مغزلية متخصِّ
  

إن املــزايــا االنــتقائــية لــنشوء الــدمــاغ االجــتماعــي(8) جــلية وواضــحة. وقــد عــبَّدت الــطريق 
أمـــامـــنا لـــتطويـــر مـــقدرتـــنا عـــلى قـــراءة حـــاالت اآلخـــريـــن الـــذهـــنية، والـــتميُّز فـــي مـــناوراتـــنا 
االجــتماعــية، وخــداع اآلخــريــن بــبراعــة، واجــتذاب األقــران واملــناصــريــن. وقــد أصــبح مســتوى 
ــرا عـلى الـنجاح فـي عـالـم األعـمال  الـذكـاء االجـتماعـي(9) لـدى الشـبان األمـريـكيني يـمثِّل مؤشّـِ

أفضل من نتائج اختبار القبول الجامعي(10). 
  

وبــالــفعل، عــندمــا يــأتــي األمــر إلــى الــذكــاء االجــتماعــي عــند الــرئــيسات، يــحتل البشــر مــركــز 
الــصدارة. وفــرضــية الــدمــاغ االجــتماعــي املــطروحــة فــي عــلم تــطوُّر الــرئــيسات مــبنية عــلى 
حـقيقة أن نسـبة الـدمـاغ املـكرَّسـة لـلِّحاء الجـديـد(11) لـدى الـجنس الـرئـيس مـترابـطة بـالحجـم 



الـوسـطي للمجـموعـة االجـتماعـية لـذلـك الـجنس. وهـذا الـترابـط أشـد وضـوحـا (وفـقا لـحجوم 
املجــموعــات املــوجــودة فــي املــجتمعات املــعهودة) لــدى البشــر مــنه لــدى الــرئــيسات األخــرى. 
وبـكلمات أخـرى، فـقد تـطوَّر جـزء الـدمـاغ البشـري األكـثر تـميُّزا لـدى الـرئـيسات مـع الـحاجـة 
إلـــى االســـتمرار بـــمعرفـــة أولـــئك الـــذيـــن لـــيسوا عـــلى وفـــاق، والـــذيـــن يُـــخفقون كـــليا فـــي هـــرم 
الـسيطرة، واألزواج الـذيـن يـعبثون خـلسة هـنا وهـناك فـي الـوقـت الـذي يـجب أال يـفعلوا ذلـك 

فيه. 
  

وعــلى غــرار أجــسامــنا، فــإن أدمــغتنا وتــصرفــاتــنا، الــتي نُــحتت فــي مــاضــينا الــغابــر، أيــام 
الـصياديـن والـشوَّاريـن، يـجب أن تـتسع أيـضا لـحاضـرنـا الشـديـد االخـتالف. فـنحن نسـتطيع 
الــعيش آالف األمــيال بــعيدا عــن أمــكنة والدتــنا، ويــمكننا قــتل شــخص مــن دون أن نــكون قــد 
رأيــنا وجــهه مــن قــبل. ونــحن نــلتقي بــأنــاس يــنتظرون الــدخــول إلــى مــديــنة ألــعاب ديــزنــي 
يـفوق عـددهـم عـدد الـناس الـذيـن الـتقى بـهم أسـالفـنا طـوال حـياتـهم. يـا إلـهي، يـمكننا حـتى 
الـنظر إلـى صـورة شـخص مـا والـشعور بـالـرغـبة فـي مـمارسـة الـجنس عـلى الـرغـم مـن عـدم 
مـعرفـتنا بـالـرائـحة الـتي تنطلق مـن صـاحـب أو صـاحـبة الـصورة - كـم هـو غـريـب ذلـك عـلى 

عاَلم الثدييات؟ 
  

ما وراء الحدود(***) 
  

إن حـقيقة أنـنا أوجـدنـا هـذا الـعالـم املـختلف كـليا عـن الـعالـم الـقديـم وأنـنا نـزدهـر فـيه، تُـثِبت 
نــقطة مــهمة هــي أن مــن طــبيعتنا أالّ نــكون مــقيَّديــن مــن قــبل طــبيعتنا. فــتجاوزنــا للحــدود 
لـــيس مســـتغربـــا. والـــعلم هـــو واحـــد مـــن أغـــرب وأحـــدث املـــجاالت الـــتي نتحـــدى فـــيها حـــدود 
الـرئـيسات البشـريـة(12). ومـن بـعض أكـثر األوجـه جـوهـريـة لـلتغيُّر فـي عـاملـنا نـواتـجُ الـعلم 
املــباشــرة الــتي يتجــلَّى فــيها التحــدي بــوضــوح. انــظر فــقط إلــى أولــئك األوائــل مــن أشــباه 
االخـــتصاصـــيني بـــعلم الـــوراثـــة(13) الـــذيـــن نـــجحوا فـــي تـــرويـــض الـــحيوانـــات الـــبريـــة وفـــي 
اسـتنبات الـحبوب واملـزروعـات، ذلـك االبـتكار الـذي وفّـَر كـثيرا مـن الـغذاء، ولـكنه الـيوم يهـدِّد 

بالقضاء على موارد كوكبنا الطبيعية. 
  

وفــي مســتوى أكــثر تجــريــدا، يــختبر الــعلم إحــساســنا بــما هــو املــعهود(14)، وبــما نــعتبره 
أفـــضل مـــما هـــو جـــيد. إنـــه يتحـــدى إحـــساســـنا بـــمن نـــكون. وبـــفضل الـــعلم، يســـتمر الـــعمر 
ن درجــاتــنا فــي  الــوســطي لــإلنــسان بــالــتزايــد، ويســتمر طــولــه الــوســطي بــالــنمو، وتــتحسَّ
اخــتبارات الــذكــاء. وبــفضل الــعلم، فــإن كــل رقــم قــياســي عــاملــي ملــناســبة ريــاضــية مــعرض 

للتجاوز. 
  

وبـدفـع الـعلم آلفـاق تـلك املـجاالت بـعيدا إلـى األمـام، مـن املـدهـش حـقا هـو ضـآلـة الـتغيير الـذي 
ـع أن نــعيشه، فــإنــنا ســوف  أحــدثــته تــلك الــتغيُّرات فــينا. فــمهما كــان طــول الــعمر الــذي نــتوقّـَ
نـموت، وسـوف يـبقى ثـمة سـبب رئـيسي لـلموت، وسـوف نسـتمر بـالـشعور بـأن أعـزاءنـا قـد 



رحـــلوا عـــنا إلـــى اآلخـــرة بـــاكـــرا. ولـــكن عـــندمـــا يتعلق األمـــر بـــازديـــاد مـــتوســـط ذكـــاء البشـــر 
وأطـوالـهم ونـتائـجهم الـريـاضـية، فـثمة مـشكلة: مَـن يهـتم بـاملـتوسـط؟ فـنحن كـأفـراد، يـريـد كـل 
مـنا أن يـكون أفـضل مـن اآلخـريـن. ودمـاغـنا اسـتفزازي ومُـقاِرن وأكـثر اهـتمامـا بـالـتبايـنات مـن 
املـطَْلقات contrasts. وتـنشأ تـلك الـحالـة مـن مـنظومـة حـواسـنا الـتي ال تُـخِبرنـا عـادة عـن 
جـودة محـرِّضـاتـها، بـل عـن جـودة تـلك املحـرِّضـات بـالنسـبة إلـى محـرِّضـات أخـرى تـحيط بـها. 
وعــلى ســبيل املــثال، تــحتوي شــبكية الــعني عــلى خــاليــا ال تــنفعل بــلون مــا كــانــفعالــها بــلون 
بـالـقرب مـن الـلون «املـناقـض» لـه (األحـمر فـي مـقابـل األخـضر، مـثال). ومـع أنـنا جـميعا نـرغـب 
فــي أن نــكون أذكــى، فــإنــنا عــلى األرجــح نــريــد أن نــكون أذكــى مــن جــيرانــنا. والــشيء نــفسه 
بـالنسـبة إلـى الـريـاضـيني؛ وهـذا مـا يـطرح تـساؤال طـاملـا شـغل الـرئـيسات البشـريـة: كـم يـجب 
أن تـكون سـرعـتك وأنـت تـعدو كـي تهـرب مـن أسـد؟ والـجواب هـو دائـما: أسـرع مـن الـشخص 

الذي بجانبك. 
  

ـــع آفــاقــنا حــينما يتعلق األمــر بــأنــواع األســئلة الــتي  ولــكن الــعلم يــتطلَّب مــنا غــالــبا أن نــوسّـِ
نـطرحـها. إنـني أرى ثـمة أربـعة أنـواع خـاصـة مـن تـلك األسـئلة. يتعلق األول بـطبيعة الـعلم 
غــير االجــتماعــية asocial غــالــبا. وأنــا ال أقــصد بــذلــك األعــمال املــنعزلــة فــي بــعض أنــواع 
االسـتقصاءات الـعلمية الـتي يـعمل بـها الـعالِـم وحـيدا عـند الـساعـة الـثالـثة صـباحـا. بـل أعـني 
أن الـــعلم غـــالـــبا مـــا يـــتطلَّب مـــنا أن نهـــتم فـــعال بـــأشـــياء جـــامـــدة. وبـــال ريـــب ثـــمة كـــثير مـــن 
االسـتثناءات مـن هـذه الـقاعـدة، فـعلماء الـرئـيسات يجـلسون ويـثرثـرون فـي الـليل عـن نـقاط 
ضــعف قِــرَدتــهم وهــفواتــها. وقــد اعــتاد عــالــم األحــافــير <.L لــيكي> عــلى وصــف الجــمجمة 
األحـــفوريـــة املـــفضلة لـــديـــه بـ «االبـــن الـــعزيـــز». ومـــع ذلـــك فـــإن بـــعض مـــجاالت الـــعلم تهـــتم 
بـأشـياء جـامـدة جـدا، ومـن أمـثلة ذلـك أن عـلماء الـفيزيـاء الـفلكية يـحاولـون اكـتشاف كـواكـب 
فــي مــنظومــات شــمسية أخــرى. والــعلم يــتطلَّب غــالــبا مــن دمــاغــنا االجــتماعــي البشــري أن 

يكون شغوفا بمواضيع ضئيلة االحتمال. 
  

والـعلم يـوسّــــع آفـاقـنا بـطريـقة أخـرى عـندمـا نـنظر إلـى أشـياء مـن قـبيل املـيكانـيك الـكمومـي 
والـتقانـة الـنانـويـة وفـيزيـاء الـجسيمات(15)، الـتي تـتطلَّب مـنا أن نـعتقد بـأشـياء ال نسـتطيع 
رؤيــتها. وقــد أمــضيت ســنواتــي الــجامــعية وأنــا أنــقل ســوائــل مــن أنــبوب اخــتبار إلــى آخــر 
وأقــيس مســتويــات أشــياء مــن قــبيل الهــرمــونــات واملــرســالت الــعصبونــية(16). ولــو تــوقــفت 
حـينئذ وفـكَّرت بـذلـك، لـوجـدت أن أشـياء مـن هـذا الـقبيل هـي فـعال أشـياء غـير مـعقولـة. وعـدم 
املــعقولــية تــلك هــي ســبب أن كــثيرا مــنا - نــحن الــعلماء - الــذيــن يــعملون فــي املــختبرات 
ويـقيسون أو يسـتنسخون أو يـحقنون أشـياء غـير مـرئـية، يُسـتثار جـدا عـندمـا يـنكب عـلى 

اللعب بالجليد الجاف(17). 
  

ــــع بــطريــقة ثــالــثة آفــاق قــبولــنا، بــوصــفنا مــن الــرئــيسات البشــريــة،  ويــمكن لــلعلم أن يــوسّـَ
بـاألمـور مـن دون تـساؤل، وذلـك مـن خـالل طـبيعة األسـئلة الـتي يـمكن أن يـطرحـها. لـيس لـنا 
ــر املــاضــي الــبعيد، أو عــندمــا يتعلق  نــظير فــي مــملكة الــحيوانــات عــندمــا يتعلق األمــر بــتذكّـُ



األمـــر بـــاإلحـــساس بـــاملســـتقبل. إال أن ثـــمة حـــدودا لـــتلكاملـــهارات. فـــفيما مـــضى، قـــد يـــكون 
ـروا أشـياء قـالـتها لـهم جـدَّتـهم وكـانـت جـدَّتـها قـد  أسـالفـنا مـن الـصياديـن والـشوَّاريـن قـد تـذكّـَ
قـالـتها لـها، أو ربـما يـكونـون قـد تـخيَّلوا حـياة الـجيل أو الـجيلني الـلذيـن عـاشـا قـبلهم. إال أن 
الـعلم يـدفـعنا الـيوم أحـيانـا نـحو الـتفكير فـي سـيرورات تسـتغرق مـددا زمـنية غـير مسـبوقـة. 
ـد گـونـدوانـا(18) مـرة أخـرى؟ هـل  مـتى سـوف يـأتـي الـعصر الجـليدي الـتالـي؟ هـل سـوف تـتوحّـَ

سوف تحُكمنا الصراصير بعد مليون سنة؟ 
  

إن كـل شـيء يـخص أدمـغة الـرئـيسات البشـريـة، الـتي نـحن مـنها، يـعترض عـلى فـكرة أن ثـمة 
سـيرورات تسـتغرق تـلك املـدد الـطويـلة، أو أن سـيرورات مـن ذلـك الـقبيل يـمكن أن تـكون ذات 
أهـــمية. فـــنحن نـــتصف، مـــع الـــرئـــيسات األخـــرى، بـــالـــرضـــا الـــظرفـــي اآلنـــي الشـــديـــد(19): إن 
الــحصول عــلى عشــرة دوالرات أو عشــر حــبات مــن طــعام الــقردة، هــو اآلن أفــضل كــثيرا مــن 
الـحصول عـلى أحـد عشـر مـنها غـدا. ومـسارات جـزاء الـدوبـامـني(20) فـي أدمـغتنا، تـومِــض 
أثــناء الــتصويــر الــدمــاغــي عــندمــا نــحصل عــلى مــكافــأة فــوريــة مــفاجــئة. ويــبدو أن مــعظمنا 
ل الـحصول عـلى نـصف قـطعة مـن الحـلوى الـبائـتة فـي األسـبوع املـقبل عـلى االنـتظار  يُـفضِّ

ألف سنة لربح رهان على فرضية مفتاحية في علم صفائح القشرة األرضية(21). 
  

ـــع آفـاقـنا بـطرائق جـوهـريـة أيـضا، وهـي ألـغاز تجـريـديـة مـذهـلة:  لـذا، ثـمة أسـئلة عـلمية تـوسّـِ
هل ثمة إرادة حرة؟ ما هي آلية الوعي؟ هل ثمة أشياء من املستحيل معرفتها؟ 

  
وإنـه ملـن املـغري أن نـنزلق إلـى الـفكرة الـبسيطة الـتي تـنطوي عـلى أن عـقولـنا الـتي تـعود 
ر فـيها.  إلـى الـعصر الحجـري تسـتسلم أمـام تحـديـات مـن هـذا الـنوع وتـتركـها لـآللـهة لـلتفكُّ
وتـــكمن هـــذه املـــشكلة فـــي الـــنزعـــة البشـــريـــة نـــحو تـــصور آلـــهة عـــلى هـــيئتنا (ومـــن األمـــثلة 
ــد غـالـبا مـا تـكون لـديـهم صـورة إللـه  الـجيدة عـلى ذلـك أن األفـراد املـتديّـِنني املـصابـني بـالـتوحّـُ
غـير اجـتماعـي ال هـمَّ لـه سـوى مـنع الـذرات مـن الـتطايـر واالبـتعاد عـن بـعضها.) وعـبر تـاريـخ 
اخـتراع البشـر آللـهة لـهم، امـتلكت قـلة مـن تـلك اآللـهة مـقدرة كـبيرة عـلى التجـريـد. وبـدال مـن 
ذلــك، امــتلكت الــشهية املــعهودة. فــلم يــكن مــن بــني تــلك اآللــهة مــن هــو مهــتم بــاجــترار مــقولــة 
<گــوِدل>(22) عــن مــعنى املــعرفــة، أو بــرمــي أحــجار الــنرد مــع <أينشــتايــن>(23) (أو بــعدم 
ــز فــي تــقديــم أكــبر ثــور أضــحية إلــيها، وفــي  رمــيها، وهــو مــا حــصل.) بــل إن اهــتمامــها تــركّـَ

مضاجعة أجمل حوريات الغابة. 
  

إن الـــسيرورة الـــعلمية نـــفسها هـــي الـــتي تتحـــّدى حـــدودنـــا األســـاســـية بـــوصـــفنا رئـــيسات 
بشــريــة. إنــها تــتطلَّب مــنا الــعنايــة الشــديــدة بــأشــياء صــغيرة، وحــتى غــير مــرئــية، أشــياء ال 
عنا أيــــضا الــــسيرورة  تــــتنفس وال تتحــــرك، وبــــعيدة جــــدا عــــنا فــــي الــــزمــــان واملــــكان. وتــــشجِّ
الـعلمية عـلى مـواضـيع تُخـِرج اإللهـني ثـور وبـعل عـن أطـوارهـما. إنـها مـن أكـثر األشـياء الـتي 
خــرجــنا بــها تحــديــا لــنا. وال عــجب فــي أن جــميع إنــذارات كــشف الــغباء قــد انــطفأت عــندمــا 
ضُــــــبطنا ونـحن نـقرأ مجـلة مـن قـبيل مجـلة الـعلوم األمـريـكية فـي أيـام املـدرسـة اإلعـداديـة. إن 



هــذه املــغامــرة فــي الــقراءة والــتفكير واالهــتمام بــالــعلم ليســت ألولــئك مــن ضــعاف الــقلوب، 
فـنحن قـد تـكيَّفنا عـلى نـحو أفـضل ملـواجـهة الـقطط الـحادة األسـنان، ونـحن هـنا اآلن لـنعيد 
اخـــتراع الـــعالـــم ونجتهـــد لتحســـني أحـــوالـــنا املـــعيشية بـــطرح سؤال عـــلمي تـــلو آخـــر. إنـــها 

طبيعتنا البشرية. 
  

إن سيرورة العلم بعينها هي التي تتحدَّى حدودنا األساسية، نحن الرئيسات البشرية. 
  
  

املؤلف 
  

Robert M. Sapolsky 
ـز  <.M .R سـاپـولـسكي> أسـتاذ عـلم األحـياء وعـلم األعـصاب لـدى جـامـعة سـتانـفورد. وتـتركّـَ
أبـحاثـه فـي الـتوتّـُر عـند الـسعاديـن الـبريـة، وقـد كـتب عـددا مـن املـقاالت والـكتب الـشهيرة عـن 

الحالة البشرية. 

 !
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 Robert_Sapolsky_Are_Humans_Just_Another_Primate

 SUPER HUMANITY (*)
 HUMAN ODDITIES (**)

 BEYOND LIMITS (***)

Savanna (1): الساڤانَّا هي السهول االستوائية وشبه االستوائية العشبية الواسعة. 
وَّار هـــو الـــذي يـــلتقط أو يـــجني الـــثمار والـــحبوب والعســـل مـــن هـــنا  gatherer (2): الـــشَّ

وهناك؛ و«الشوارة» هي الثمار التي تلتقط مما يسقط على أرض الحقل. 



existential despair (3): يأس التساؤل املحيِّر عن معنى الحياة والغرض منها. 
human condition (4). تـتضمن الـحالـة البشـريـة الـجوانـب الـفريـدة ذات الـصلة بـوجـود 
ــــــلة فــي الــوجــود  اإلنــسان ضــمن الــسياق االجــتماعــي والــثقافــي والــشخصي. وهــي مــتأصّـِ

البشري وال يمكن اجتزاؤها منه، وال تعتمد على الجنس أو العرق أو الطبقة أو املكانة. 
natural selection (5) أو االنتخاب الطبيعي. 

 tournament species (6)
 .a>c كان ،b>c فإن a>b تنطوي خاصية التعدِّي على أنه إذا كان :transitivity (7)

 social brain (8)
social intelligence (9): خالفا للذكاء الفردي. 

Scholastic Assessment Test (SAT (10)): اخـــــتبار يـــــخضع لـــــه الـــــطلبة بـــــغرض 
االنـــتساب إلـــى الـــجامـــعات األمـــريـــكية، ويـــتضمن ثـــالثـــة مـــواضـــيع هـــي الـــقراءة الـــنقديـــة 
م لتحــــديــــد مســــتوى الــــتفكير الــــنقدي ومــــهارات حــــل  والــــريــــاضــــيات والــــكتابــــة. وهــــو مــــصمَّ

املشكالت الضرورية للنجاح في الجامعة. 
ص لــلبصر والــسمع لــدى الــثديــيات،  neocortex (11): جــزء مــن الــلحاء الــدمــاغــي مــخصَّ

وهو أحدث أجزاء اللحاء تطوُّرا. (التحرير) 
 beyond the limits (12)

hominid (13): فــصيلة البشــر وأســالفــهم املــنقرضــني، وتــتميز بــانــتصاب الــقامــة وحجــم 
الدماغ الكبير والذكاء. 

the norm (14) أو العادي. 
 particle physics (15)

neurotransmitters (16) أو املرسالت. 
dry ice (17): الجــليد الــجاف هــو ثــنائــي أكــسيد الــكربــون املتجــمد (يتجــمد عــند درجــة 
حـــرارة تـــساوي 78.5 درجـــة مـــئويـــة تـــحت الـــصفر). ولـــه اســـتعماالت عـــديـــدة مـــن أشهـــرهـــا 
تـــكويـــن طـــبقة مـــن الـــضباب األبـــيض حـــني إضـــافـــة املـــاء إلـــيه عـــلى خشـــبة املســـرح بـــغرض 

اإلثارة. (التحرير) 
Gondwana (18): مــــنطقة قــــاريــــة واســــعة يُــــعتقد أنــــها كــــانــــت مــــوجــــودة فــــي الــــنصف 
الـجنوبـي مـن الـكرة األرضـية وأنـها تـشكَّلت بـعد انـفصال پـانـگيا فـي الـعصر الـوسـيط، وكـانـت 
تـضم شـبه الجـزيـرة الـعربـية وأفـريـقيا وجـنوب أمـريـكا والـقارة الـقطبية الـجنوبـية وأسـترالـيا 
وشـبه جـزيـرة الـهند. أمـا پـانـگيا فـهي الـقارة الـعظمى الـتي تـألـفت مـن قشـرة الـكرة األرضـية 

والتي يُعتقد أنها ُوجدت في آواخر العصر القديم والعصر الوسيط. 
(19) مبدأ «عصفور باليد خير من عشرة على الشجرة.» 

ـــب كـــيميائـــي عـــضوي بـــسيط  dopamine reward pathways (20): الـــدوبـــامـــني مـــركّـَ
يؤدي عــددا مــن األدوار الــوظــيفية املــهمة فــي أجــسام الــحيوانــات، وهــو مسؤول عــن الــتعلُّم 
املـــحفَّز بـــاملـــكافـــأة. ومـــسارات الجـــزاء هـــي شـــبكة عـــصبونـــات دمـــاغـــية تُـــنِتج وتُـــنظِّم املـــتعة 

املقترنة باألكل والشرب والجنس. 



 plate tectonics (21)
Kurt Gödel (22)، ريــاضــياتــي نــمساوي مــن أهــم إنــجازاتــه فــي املنطق الــريــاضــياتــي 
نـظريـة عـدم االكـتمال الـعصية عـلى الـفهم والـتي يـمكن تـقريـبها بـالـقول إنـه ال يـمكن إثـبات 

صحة املقوالت الرياضياتية من داخل الرياضيات نفسها. 
(23) إشــارة إلــى مــقولــة أينشــتايــن الــشهيرة: «إن اإللــه ال يــلعب الــنرد،» الــتي رددهــا فــي 
اعـــتراضـــه عـــلى نـــظريـــة املـــيكانـــيك الـــكمومـــي الـــتي تـــقول بحـــدوث األشـــياء وفـــقا لـــقوانـــني 

االحتماالت ومبدأ االرتياب. (التحرير) 
  


