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ي شامل  مدخل  

التطور، وإشكاالتوالداروينية،    ،داروينحول  فلسف  نظرية  ي 
ف  الطبيعي  لد   ؛ها واالنتقاء  جم  .  نص متر

ي الموسوعة  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل ) ، و جيمس لينوكس
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن التر

 عن  هذا الرابطعىل  
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث    لنسخة الدارجةا، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم   أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 استيعاب أكثر وفهم أعمق.  من أجل  لمؤلف واملرتجمل  مهمة حواش  توجد: مالحظة

 
1  Lennox, James, "Darwinism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/darwinism/>. 
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  األصلية   صيغتهوردت    ،األرض  على  احلياة  وتنوع  لتاريخ  التطوريّ   التفسري  من  مميزاا  شكالا   الداروينية  تعّي 
  عام   يف  « Origin of Species theOn  األنواع  أصل»كتاب    من  األوىل  الطبعة  يف

 :مميزة فلسفّية  موضوعات مخسة حيث  من « نيدارو  داروينية»  أولا  املدخل  هذا  يصوغ. 1859

 ، والصدفة : الحتمال 1
 ،هونطاق  تهوقو النتقاء   : طبيعة2
   ،والغائية : التكيف 3
 األنواع، حول « اجلوهرية/املاهوية» مقابل  مسية: ال4
 . هإيقاعو  التطوري التغيري طريقة : 5
 

  ، صحيحاا  يزال   ماو ،  املوضوعات  هذه   من   كلّ    يف  مميزاا  كان   التطور  يف   هنجه  أن  ونُ ّقاده   داروين   من   كل    أدرك
  يواصلون   ونّقادها  مؤيديها   أن  إل،  داروين  يتوقعها  مل  عديدة   بطرق  تطورت  قد  الداروينية  أن  من   الرغم   على

َحت .  الثيمات  هذه  على  الرتكيز  بواسطة  التطوري  األحياء  علم  يف  األخرى  املناهج  عن  متييزها   قد وضِّّ
  التطوري   األحياء   علم  فلسفة  يف  احلالية   املناقشات  يف   لنظراب  املدخل هذا    من  الثاين  النصف  يف  النقطة  هذه
 .اخلمسة املوضوعات هذه حول
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 . املقدمة 1
النظرايت    مصادر   متثل   اليت  الرئيسية  والواثئق  األفراد  حتديد  غالباا  ميكنك ،  اترخيية  كياانت  العلمية   إن 

  الكواكب   دوران   حول »  1539  وكوبرنيكوس ،  1905  عام  آينشتاين  مثل أوراق  –   اجلديدة   النظرايت 
  ليسلكن  ،  األحيان  بعض   يف.  لداروين  «األنواع  أصل »و  ، «de revolutionibus  السماوية

  احلال   هو  كما،  األساسية  الواثئق  هذه  مؤلف  اسم   على  سميتهات  إىل  الشعبية  اللغة  يف  النظرية  متيل،  دائماا
   .الداروينية مع

  ملثل   العلمية  النظرية  ختضع  قد،  الواقع  يف.  الزمن  عرب  للتغيري  النظرايت  ختضع،  اترخييّ   كيانكّل    مثل  لكن
 هي  ،مصدرها  [حسب على ]   تسميتها   يف  لالستمرار  الوحيدة   النقطة  أن  حبيث   املهمة  التغيريات   هذه

 Jeanجايون    جان  قال  كما  ،الداروينية  مع  ابلتأكيد  احلال  هو  ليس  هذا[  لكن]و   ،وأصوهلا  نسبها  حتديد
Gayon : 

 يف  أثّر   داروين  أن  مبعن ،  سببية عالقة  معينة  نواح    يف   هي  والداروينية  داروين  بي   العالقة 
بعده  اليت   املناقشات  بي   التشابه  من   نوع:  آخر  شيء  أيضاا  يوجد  ولكن.  أتت من 

 قد   داروين  مسامهة   أن  لو   كما  األمر   يبدو حيث  .  التارخيية  والداروينية   ن يدارو   داروينية 
 i.ذلك بعد التطورية للبيولوجيا  والتجرييب  املفاهيمي  التطور دتقيّ 

 

  ءا اابتد  داروين   تشارلز  صاغها  اليت  املنهجية  واملبادئ  واألسس   املفاهيم   من   أساسية  جمموعة  الداروينية  حتدد 
  بداروينية   نبدأ  أن  إىل    إذن  سنحتاج.  iiالتطورية   األسئلة   يف   معي   بنهج  تُعرف  تزال   ما  واليت  ،عنها  ودافع

  كما  نفسها  املوضوعات  هذه   سنفحص   حيث ، 1859  عام   يف   «األنواع  أصل »  يف   وردت   كما   داروين
  الوقت   يف   اجلديد  الرتكيب الداروين   بداايت   منذ   البيولوجيا   وفالسفة   التطوريون  األحياء   علماء   انقشها
 . iiiاحلاضر 

  يوصف   كان  ما  غالباا  أنه  من  الرغم  على،  فيلسوفاا  -اليوم  املصطلح  نستخدم  كما-  داروين  تشارلز  يكن  مل
  يف  الفلسفة   أتثري  مناقشة   هو  املطلوب   فإن،  الفلسفة  ملوسوعة   ابلنسبة ،  ذلك  ومع .  ivحياته  خاللبه  
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  نركز .  فلسفية  - سواء  حد  على-  [داروين ] و  حنن  نعتربها  قد   اليت   املوضوعات   يف  وأتثريها،  داروين  داروينية
  والتفكري   العلمي  البحث   على  داروين  حياة  خالل  العلم  طبيعة  حول  الفلسفية  املناقشات  أتثري  على  هنا

  ه هذ  مبثل  للقيام  التفرّغ   ينبع.  الفلسفة  على  والكتابة  والتفكري  البحث   ذلك  أثر  وعلى ؛  لداروين  والكتابة
اليوم  تطبيق  الداروينية   ملفهوم   كان  إذا   أبنه  القتناع   من  ة فلسفيالركيولوجيا  ال   إىل  يرجع  فإنه،  مشروع 

  من  عند  نطاق   على  مشرتكة   زال ت  ما   واليت   ،داروين  أوضحها   اليت   والفلسفية   العلمية  املبادئ   من  جمموعة
 «.اجلدد  الداروينيي » أو  «الداروينيي » أنفسهم  يسمون

 

 والداروينية داروين  . 2
 حياة داروين  1.2

يف  تغريات جذرية    توجد   ت. كان 1882أبريل   18وتويف يف   1809فرباير  12ولد تشارلز داروين يف 
كان جده،  لقد  يف خضم تلك التغيريات.    تهعائل  حياةوضعته  كما  يف الثقافة الربيطانية،  وقت  الذلك  

داروين إجنلرتا  ،Erasmus Darwin  إيرامسوس  غرب  يف  برمنغهام   يعيش    جنوب 
Birminghamكان أيضاا راديكالياا فلسفياا، حيث دافع  وحيظى ابحرتام كبري  اانجحا طبيباا   ، وكان .

التنوير حول املساواة بي اإلنسان واحلرية، مبا يف ذلك حرية التفكري حبرية  عن     ،وجود هللا  عن أفكار 
األرض.   ملخلوقات  الطبيعية  األصول  ا    بَ تَ كَ كما  وحول  جدا املشهورة  األعمال  من  ا عدداا  لتاريخ  يف 

م اليت تضمنت  نظر حول التقدّ الدافع فيها عن وجهات  حيث  ،  قصائد/، بعضها يف أبيات شعريةالطبيعيّ 
 .الصاعد للكائنات احلية من البداايت البدائية الرتقيّ تكهنات تطورية حول 

الذين أطلقوا على  ،  يف جمموعة غري رمسية من املفكرين األحرارء  عضااألأوائل  من  كان إيرامسوس داروين  
  ، شيءكّل    برمنغهام ملناقشة  ، اجتمعوا ابنتظام يف v( yLunar Societ)  أنفسهم اسم اجملتمع القمري

إىل أحدث التطورات يف التكنولوجيا والصناعة. ضمت اجلمعية   ،من أحدث األفكار الفلسفية والعلمية
واجلد اآلخر لتشارلز داروين،    Joseph Priestlyوجوزيف بريسلي    James Watt  جيمس وات 

ويدجوود دلقد  .  Josiah Wedgwood  جوشيا  إيرامسوس  مثل  ويدجوود،  يف  عاش  اروين، 

https://ucmp.berkeley.edu/history/Edarwin.html
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Watt
https://www.britannica.com/biography/Joseph-Priestley
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إىل مصدر  يف صناعة الفخار،  عائلة  ال ور تطوير أعمال  وكان يف طَ   ،Staffordshire  ستافوردشاير
.  «chinaصين  ال زف  اخل»من خالل تطبيق أفكار علمية وتكنولوجية جديدة إلنتاج    قلق صناعي كبري 

، viي وحديلتتضمنت عدداا من ا فقد    ،«او متوافقة   غري مطابقة »كانت امليول الدينية للمجموعة  لقد  
  احملافظي   . نظر «الساقط سيحي  امل  يلتقط  الريشمن  راش  فِّ »ابسم  إليها  إيرامسوس داروين    ريوهي طائفة يش 

يف بريطانيا العظمى لألفكار الثورية الفلسفية والعلمية والسياسية  جوا  ، فقد رو  إليهم بريبة  يف الكنيسة العليا
قضى معظمهم وقتاا طويالا يف استيعاب أفكار التنوير  حيث  .  تروجياا نشيطاا   واألمريكتي اليت جتتاح أورواب

 .اسكتلنداو  يف إدنربة

روبرت   يسري  أن  املستغرب  من  ليس  الظروف،  هذه  ظل  والد  Robert Darwin  داروينيف   ،
طبيبا  ويصبح  والده  خطى  على  سوزاان    انتهىكذلك  ، اتشارلز،  من  ابلزواج  األمر    ويدجوود به 

Susannah Wedgwood،  ،حيث  حسب مجيع التقارير من نسل يوشيا املفضل.    والدة تشارلز
التعمل سوزاان  كانت     عملت على تنظيم تعليم أطفاهلا يف مدينة شروزبري فقد  ،  ةفلسف الو   ة سياسيف 

Shrewsbury  ،  خادم  أرسلت أطفاهلا إىل مدرسة هنارية يديرها  ولقد  أقامت هي وروبرت.  هناك
تعليمه.    ، George Case  القس جورج كيسهو    توحيدّي، تشارلز  بدأ  احلظ،  لكن  وهنا  لسوء 

نقله والده بعد ذلك إىل  فعندما كان تشارلز يف الثامنة من عمره فقط،    1817توفيت سوزاان يف عام  
الذي  ، جد الروائي  Dr. Samuel Butler  رمدرسة شروزبري، اليت يديرها الدكتور صموئيل بتل

كتبها    يتال. صرح تشارلز يف سريته الذاتية  (داروين  لكتاب جاء  هِّ   اانا أحي  بَ تَ كَ والذي  )  حيمل نفس السم
منزله  ومن مث    ،الشارع  إىل  هبو ، وهر «لتطور عقلي من مدرسة الدكتور بتلر   قط  أسوأل شيء  : »لعائلته

 .كلما استطاع ذلك

ا،    ااعتن إخوته األكرب سنا  تشري الرسائل املبكرة إىل أنه وشقيقه  و .  يقظةال   الدكتور  حتت رقابةبه جيدا
هواة متحمسي، وبعد أن ذهب شقيقه إىل كامربيدج كانت رسائلهم غالباا    ،إيرامسوس كاان كيميائيي 

مغمورة  رسائلهم    وكانت ،  «خمتربهم »دات ل   شراء املواد الكيميائية واملعوترتيبات  مليئة ابلتجارب احملتملة،  
ه يف الفصل أطلقوا عليه  ء ناقشات حول أحدث الكتشافات. كان هذا شغفاا واضحاا لدرجة أن زمال مب

خالل فصل الصيف، ساعد والده يف جولته ملرضاه، وعندما كان عمره  و .  « GASجاز أو غاز  »لقب  
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ميكن  بريطانيا العظمى  يف  كان    للحصول على أفضل تعليم طيبّ عاماا أرسله والده وشقيقه إىل إدنربة    16
. احتاج إيرامسوس إىل النتقال من كامربيدج إىل كلية الطب املناسبة إلكمال تعليمه الطيب،  احلصول عليه

ا    وقد أُخرِّجَ  تشارلز الصغري من مدرسة شروزبري مبكراا ملرافقة شقيقه إىل إدنربة، ويبدو أنه كان مستعدا
غادر إيرامسوس    .1825لتباع خطى والده وجده يف الطب. وصل الشقيقان إىل إدنربة يف أكتوبر عام  

 .بعد السنة األوىل، اتركاا شقيقه مبفرده خالل سنته الثانية يف إدنربة

  ت ز عزّ العلم تُ   ه جتاابلفعل    ة له اجلادو ميإل أن    ،مبكر أنه ل يستطيع ممارسة الطب  يف وقت    سرًّا  ر داروين قرّ 
  ، وعلم التشريح   واجليولوجيابعض احملاضرات العلمية الرائعة يف الكيمياء  بواسطة    بشكل كبري يف إدنربة

لتأكيد أن تشارلز الشاب  رانت ابج  رفَ . عَ Robert Grant  الدكتور روبرت جرانت   إبشراف من 
  شرح جرانت األفكار التطورية املستمدة من جان اببتيست لمارك فقد    ،هو حفيد إيرامسوس داروين

Jean-Baptiste Lamarck،   ّاألساسية لتشارلز كانت تعريفه على    هبته  إل أنتشارلز.    وجد
وكأداة مساعدة لتشريح الكائنات الصغرية    ،واستخدام اجملهر كأداة علمية   ،تشريح الالفقارايت البحرية

اليت   البلين كما  .  viiفورث خور  من  أُخرجت  للغاية  اجملتمع  العلمي،  إدنربة  جمتمع  إىل  داروين    انضم 
(Plinean society)viii  ما ه في  أعلنحماضرتي  [  ويندار ]كان جرانت عضواا ابرزاا فيه، وقدم  ، الذي  

كان هذا الهتمام ابلالفقارايت البحرية هاجساا مدى  وقد  عن اكتشافات قام هبا أثناء عمله مع جرانت.  
والنظاميات   املقارن  التشريح  أربعة جملدات يف علم  املكونة من  اهلائلة  وبلغ ذروته يف مسامهته  احلياة، 

 .ixللربنقيل نيةاألحفورية واحليوا

والده،  نُ   ،أخرياا إىل  للطب  نبأ كرهه  امعة  جب،  Christ College  كلية كريستب  التحق مث  قل 
.  1831لحصول على درجة علمية يف الالهوت، واليت خترج منها يف يناير من عام ، وذلك لكامربيدج

ا  و  ، فيهكما هو احلال مع مدرسة شروزبري وإدنربة، مساره الرمسي من الدراسة كان له أتثري ضئيل جدا
  ولكن أثناء وجوده يف كامربيدج، أقام صداقة مع شابي حياولن إجراء إصالحات جادة يف مناهج العلوم 

يف علم النبات وعلم املعادن،   املعّلم،  John Henslow  الطبيعية يف كامربيدج، القس جون هينسلو
سيدجويك  آدم  رائد  Adam Sedgwick  والقس  وهو  اجليولوجيي ،  التوسع  ،  جمتمع  يف  اآلخذ 

  ُقدَِّم نسلو، يتقريباا، ومن خالل ههم أنه ابنكداروين  تلميذهم . عامل هينسلو وزوجته هعضو فيو  ،بسرعة



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 8

 

الطبيعي،   والتاريخ  اجليولوجيا  نقاش حالياا يف  أفكارهم حمل  الذين كانت  للرجال    إىل  ابإلضافةداروين 
  متميز،   كنظام   للعلم  والفلسفية  التارخيية  األسس  تبنوا  من   أوائل  من  أهنم  على  إليهم  ننظر   الذين  الرجال 
  كما .  William Whewellويويل    ويليام  والقس   Sir John Herschelهريشل    جون   السري 
 :لذاتيةا سريته يف  كتب

 الشخصي   سرد ال»  عميق   واهتمام  بعناية   قرأت   كامربيدج،  يف  األخرية   سنيت   خالل 
Personal Narrative»  ومبولت  هلHumboldt  .يّف كتاب  أاثر  

 Introduction to the Study of  الطبيعية  الفلسفة  راسةدل  مقدمة  »
Natural Philosophy »x   هريشل  للسري  Herschel  شديدة   محاسة  

  كتاب  ر يفّ مل يؤث.  الطبيعية  للعلوم  النبيلة  البنية  إىل  تواضعاا  اإلسهامات  أكثر   حىت  إلضافة
 .  الكتابي  هذين أتثري  بقدر  قط[]  أخرى، كتب  عشرة من أكثر أو  ،واحد

 

 
ُ
 .داروينليل على  تشارلز  ثل الفلسفية هلريشل و يف القسم التايل سنناقش أتثري امل

داروين يف مناسبتي يف جولت جيولوجية ممتدة يف إجنلرتا  للتعزيز تدريبه العلمي، أخذ آدم سيدجويك  و 
ويليام داروين    وابن عمه  - غري حمرتف   كشغف هاو    ه ما بدأ-ر داروين  وويلز. ابإلضافة إىل ذلك، طوّ 

يف علم احلشرات  مجع احلشرات    ؛بعام يف كامربيدجالسابق له    William Darwin Fox  فوكس
 .اجلاد

 

 داروين  يةداروين 2.2
العلمية    همواقفيف إدنربه وكامربيدج  داروين    وعلممشكل   كان  لقد  .  احامسا   تشكيالا الفلسفية ومسريته 

  Robert Fitzroyبروبرت فيتزروي    ابلكابت   تصلةاملسلسلة  النسلو هو الرابط األخري لداروين يف  يه
. سعى فيتزروي إىل رفيق نبيل ميكنه أيضاا مجع  H. M. S. Beagle  إتش إم إس بيجل  قائد سفينة

رسالة  كانت  يف الوقت نفسه  معلومات عن اجليولوجيا والتاريخ الطبيعي خالل جولة مقرتحة حول العامل.  



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 9

 

  ين ذا املنصب، وصلت إىل منزل دارو هلعما إذا كان مهتماا ابلتوصية    فيها   اليت سألهو نسلو إىل داروين،  يه
يف مسح جيولوجي لشمال ويلز مع آدم  يعمل  ، بينما كان تشارلز داروين  (the Mountب  )زامونت  

 .بعد التغلب على مقاومة والده، ُعرض على داروين املنصب وقبلهلكن سيدجويك. 

خالل    ،والقراءة والتفكري  ، وتدوين املالحظات  ، واجلمع والتجريب  ، ع بي املراقبة امليدانية الدقيقةكان اجلم  
  ما حدد هو    ،عرب مقطع عرضي واسع للغاية لبيئات األرضما حتول  ،  رحلة بيغل ملدة مخس سنوات

حياته.    [ ]داروين  مسار الرحلة  قرأ  فقد  لبقية  اجليولوجيا »خالل   Principles Of  مبادئ 
Geology »  يل املنشور حديثاا لتشارلز ل  Charles Lyell  ،  ،ثالثة    يقع يف وهو عمل  وأعاد قراءته

  :حول مخس أفكار رئيسية يتمحورصارم،   جترييبّ   اترخييّ  رؤية فلسفية لعلم   توضح جملدات 

 .من التغريات احلية وغري احلية اليت حدثت خالل اتريخ األرضكّل   يبحث اجليولوجي يف  .1
تلك    وتلخيص  تتمثل مهامه الرئيسية يف تطوير سجل دقيق وشامل لتلك التغيريات، وتغليف  .2

  .املعرفة يف قواني عامة، والبحث عن أسباهبا
قيد التشغيل »تلك  -جيب أن يقتصر هذا البحث على األسباب اليت ميكن دراستها جتريبياا   .3

 .  مبادئ اجليولوجيا يف  يل يف العنوان الفرعي، كما يضعها ل«اآلن
  « النقراض »و   «اإلدخال » ل ملاضي األرض إىل عملية مستمرة ل   «اآلاثر»تشري السجالت أو   .4

والنقراضات، وفقاا ملالحظة    املدخالتلألنواع، ومن مهمة اجليولوجي البحث عن أسباب هذه  
 .يف العلى ،3نقطة  يف األفكار 

، وهي  «تعديل غري حمدد »احملاولة اجلادة الوحيدة للقيام بذلك وفقاا لفكرة أن األنواع قادرة على   .5
تدعم مجيع األدلة الرأي  وابلتايل  ألسباب منهجية.    وقد فشلترك،  حماولة جان اببتيست لما

 .القائل أبن تنوع األنواع حمدود، وأن نوعاا ما ل ميكن حتويله إىل نوع آخر

. بينما أصبح مقتنعاا مبالحظاته وقراءته أن  أقّر عن طيب خاطرداروين بعمق، كما   يفرت هذه الرؤية  أثّ 
ل التدرجيي لنوع إىل آخر،  احلايل لألنواع ميكن أن يكوان فقط بسبب التحوّ السجل األحفوري والتوزيع  
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أبن هذا هو عمل    أقنعه  الذياحلدث احلاسم  لكن  م على صياغة نظرية ترقى إىل مبادئ ليل.  فقد صمّ 
جنوب إفريقيا خالل رحلة  يف    Cape Town  زايرة إىل كيب اتون  خالل  كان على األرجح  حياته

يف كيب اتون يف مهمة للقيام هبا    John FW Herschelهريشل  لرتا. كان  إىل إجن عودة بيغل  
اجلنويب   الكرة  أي  ك لنصف  للشمال،  ويليام  والده  فعل  ابستخدام  لما  شاملة  جنوم  خريطة  تطوير 

طاب  خلا»   التلسكوابت القوية اجلديدة اليت طورها والده وعمته. كما ذكران سابقاا، أتثر داروين بشدة ب
 Preliminary Discourse on the Study  ول دراسة الفلسفة الطبيعيةالتمهيدي ح

of Natural Philosophy»  يف رحلة    ه عندما ظهر ألول مرة قبل عام من إحبار   ، وذلك شلهلري
اتون،  توقف ملدة أسبوع يف كيب  الل، ويف دفرت يومياته اخلاصة أشار إىل اجتماعاته مع هريشل خالل  غبي

فقط   من بي األحداث األكثر عمقاا يف الرحلة أبكملها. قبل مخسة أشهرابعتبارها    ،1836يف يونيو  
كما  يل.  لل     مبادئ البيولوجيا كتاب  من لقاء داروين، كان هريشل قد أهنى قراءة اإلصدار الثاين من  

إدخال  » اءة مفصلة. تبدأ الرسالة مبدح ليل ملواجهة قضية  يل رسالة طويلة مليئة بتعليقات بنّ أرسل إىل ل
األلغاز» اليت يسميها هريشل  -   « أنواع جديدة نعلمياا، وللدعوة إىل    -« لغز  أسباب  »بحث عن  أننا 

هذا    اقتُبِّسَ .  xi«املعجزية »طبيعية، على عكس  الألسباب  لرمز    -   « دخالتاإل »لشرح هذه    « وسيطة
الرسالة   اليت نُشرت عام  « Bridgewater Treatise  بريدجووتر »تشارلز ابابج يف  لاجلزء من   ،

أجل تطوير مثل هذه النظرية. عند قراءة اقتباس هريشل يف ابابج،  بينما كان داروين يكافح من    1837
 :كتب داروين يف دفاتر مالحظاته اخلاصة

. لغز األلغاز  ب   هريشل ظهور أنواع جديدة   يسمي  - (226)الطبعة الثانية صفحة  ابابج  
 xii.(«وسيطة   وعلل أسباب»  -(Hurrah) هاملشكلة.! اي حول ضخم  نص وله 

 

يدرك بوضوح أن هريشل يقدم هنا تربيراا فلسفياا للمشروع الذي كان داروين يعمل عليه سراا.  لقد كان  
، وينسب  «Hurrah » ال ، ينظر داروين إىل الوراء إىل هذه  أصل األنواعويف الفقرة األوىل من كتاب  

أول  إن  ، دون ذكر هريشل ابلسم.  «فالسفتناأحد أعظم  » إىل    «لغز األلغاز » فكرة أن أصل األنواع هو  
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حلّ ذِّ  إجياد  إلمكانية  يف    تطوريّ   كر  هو  املشكلة  الطيور»هلذه  علم   Ornithological  دفاتر 
Notebooks» اخلاصة به، يف مذكرة كتبها بعد وقت قصري من مغادرته كيب اتونxiii . 

كانت املهمة النظرية لداروين، يف الوقت الذي فتح فيه دفاتر األنواع اخلاصة به، واضحة بشكل مقبول:  
املنهجية يف سجل احلفرايت  إن  حيث   األمناط  تنتج  أن  اليت ميكن  الوحيدة  والتوزيع اجلغرايف    ، العملية 

  وحتّولا تدرجييًّابطيئة،    كانت عمليةا   دق  ،احليوي الغريب لألنواع اليت فهمها اآلن على نطاق واسع وعميق
  وكان من شأهنا أن تفسر مثل هذه التحولت،  ،احتاج إىل التوصل إىل نظرية سببية طبيعية لذالألنواع. 

، وهي األسباب اليت ميكن  «اآلن  التشغيل  قيد  األسباب »  حتديد  النظرية  هذه  عناصر  من   عنصر كّل    على
واآلن صديقه  -   املشكلة والقيود املنهجية كان قد أيدها بطله اجليولوجيوقد كانت  التحقيق فيها جتريبياا.  

 .السري جون هريشل -بطله الفلسفي-فلسفياا    اعنه دافعيل. وقد  تشارلز ل -املقرب 

د احملافظي  زمالئه  من  غاضبة  أفعال  ردود  ابلطبع،  داروين،  مُ اينيًّ توقع  مثل  القدمي  ،  اجليولوجيا  درس 
الذي عربّ  مراجعة عن  سيدجويك،  بسبب  » يف  النظرية.  العميق من  متوغلة وغري    ماديةكوهنا  نفوره 

الذي يؤدي إىل احلقيقة    ،؛ ألهنا ختلت عن املسار الستقرائيمتزعزعة ألهنا  و ؛  العضويةاملسار الوحيد 
تشري إىل فهم حمبط من جانبها    [ابقي األقتباس موضع شك ]تتنصل متاماا من األسباب النهائية، وابلتايل  

وإن  ) ورفض هريشل احلاسم    ،عالنيةا نظريته    اإلقراريل  هو رفض ل  [داروين ]. ما مل يكن يتوقعه  «مناصريه
( لعناصرها األساسية.    ردود  يف النظر ميكننا الداروين، شكلها يف النظرية وضعنا أن لذا بعدكان مهذابا

  العلمية   النظرية  حول  الفلسفية  داروين  معايري  - يبدو   ما  على-  شاركوا   الذين  أولئك  من  هذه  الفعل
 . والتأكيد والتفسري

 :ابلعمل معاا، ستنتج التحولت املطلوبةميكن وضع النظرية كسلسلة من العناصر السببية اليت، 

 .فيما يتعلق بسماهتم العديدة  ،تتكون األنواع من أفراد خيتلفون اختالفاا طفيفاا عن بعضهم البعض .أ
 .xivة هندسي مبتوالية متيل األنواع إىل الزايدة يف األعداد عرب األجيال   .ب
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مبدأ  »حول    Thomas Malthus  مالتوسستخدام لغة توماس  اب  من هذا امليل   يُتَحق ق .ت
املوارد احملدودة،    ،«On The Principle Of Population  موعةاجمل من خالل 

   .واملرض، والفرتاس، وما إىل ذلك، مما خيلق صراعاا من أجل البقاء بي أعضاء النوع
هلم  سيكون لدى بعض األفراد اختالفات متنحهم ميزة طفيفة يف هذا الصراع، وتنوعات تسمح   .ث

وجناح  أل  للوصول لألمراض،  أكرب  ومقاومة  املوارد،  إىل  أفضل  أو  جتنب  كثر كفاءة  أكرب يف 
 .الفرتاس، وما إىل ذلك

 .املزيد من النسل  توالد و   ،سوف مييل هؤلء األفراد إىل البقاء على قيد احلياة بشكل أفضلكما   .ج
 .آابئهمتنوعات( أو )مييل النسل إىل وراثة تنوع  .ح
عليها،    حُيافظوابلتايل    ،بشكل متكرر أكثر من غريها  مُتَر رلذلك متيل الختالفات املواتية إىل أن   .خ

 .«النتقاء الطبيعي» وهو اجتاه أطلق عليه داروين اسم 
 .مبرور الوقت، خاصة يف بيئة متغرية ببطء، ستؤدي هذه العملية إىل تغيري طبيعة األنواع . د 
اجملموعات . ذ  ستختلف  الكفاية،  فيه  مبا  طويلة  زمنية  فرتة  إىل  األنواع    ابلنظر  من  عن  املتحدرة 

على أهنا أنواع خمتلفة، وهي    لُتصن ف   ،بعضاوعن بعضها    ،مبا فيه الكفاية عن بعضها  ،األسالف
مسمى.   غري  أجل  إىل  التكرار  على  قادرة  تشجع توجد عملية  قوى  ذلك،  إىل  ابإلضافة   ،

    .، والقضاء على األصناف الوسيطةةاملنحدر  اجملموعةبي  أو التنوع  الختالف

حىت    ، واقعيف ال  - سوف ُيالحظ أنه ل يوجد عنصر يف هذه النظرية غري قادر على التحقق التجرييب  
مكتبة صغرية  متأل  العملية  هلذه  املنشورة  التأكيدية  الدراسات  مل .  xvاآلن  يفهم  أن  للمرء  ]هذه    ميكن 

عند    النظرية[ املتديني املسيحيمشكلة  مل  ؛واألرثوذكس   ي   مشكلة]  لكن  داروين  مِّ علّ مُ   عند  [هي  ي 
 .(نسبة هلريشل وليللي )ي الال/ريشليياهليبدو أنه منوذج األرثوذكسية  ؟ ي والعلمي ي الفلسفي
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 داروين  داروينية مع  فلسفيةال املشاكل 3.2
 .النظرية يف مشكلة  فلسفية   عناصر مخسة يف اإلجابة  تكمن

 
xviiوالصدفة xvi1.3.2 االحتمالية 

  داروين   لقد عّلم.  أعاله  املذكورة   املبادئ   يف  «الرتددات»و  «امليول أو النزعات»   لغة  استخدام   لحظ ،  أولا 
  العنصر   إىل  إشارة  األرجح  على،  «مشوش  قانون»  أهنا  على  نظريته  إىل  أشار  قد  هريشل  أن  خاص  بشكل
،  اليوم   نقول  كما،  داروين  نظرية.  والحتمال  الصدفة  طريق  عن  األساسية  مبادئه  يف  لعبه  يتم  الذي  الكبري
  قيد  على  سيبقى  إجيايب،  تباين  فرد    كل  ل  إن    يقول  أن للمرء  ميكن ل.  «Statisticalإحصائية  »  نظرية
  النسل   مجيع   تّدعم  بيئة   توجد  ل   إنه  يقول   أن   للمرء  ميكن   ول.  بدونه  األفراد   من  أكثر  ذرية   سيرتك  أو   احلياة
الدوام  تنافسي  صراع  ودمن وج  لبد  وابلتايل  معي،  جيل    يف  املنتج   إىل   األشياء  هي  هذه متيل  .  على 

  و التوجهات أالجتاهات أو امليول    حول  دقيقة   تنبؤات  بعمل  لنا  يسمح  وهذا  واضحة،  سباب  أل   احلدوث
  . حالةكّل    يف  حيدث  أن  جيب  ما   حول  مطلقة   ادعاءات   لتقدمي  ليس  ولكن  عات،اجملتم  مستوى  على

  ملثل   املناسب  الفلسفي  الفهم  يزال  ماو   ،فقط  هريشل   عدب  النوع  هذا  من  نظريةإىل    العلم  فالسفة   أنطما
 .نقاش حمل    التفسريات هذه

 

 ه  ونطاق تهوقو االنتقاء   طبيعة 2.3.2
  األساسي   العنصر  هذا   أن   يبدو  .(الطبيعي  الصطفاءأو  )الطبيعي    النتقاء   مفهوم  هو   داروين  نظرية   جوهر

.  (selection)  النتقاء  ملصطلح   استخدامه  بسبب   ، ورمبا كان هذاتقريباا  اجلميع  حري  قد   نظريته  يف
داروين  وهريشل   ليل  يتساءل  كان  كما-   يكون  أن  ميكن  هل آسا  ومدافع   Asaجراي    األمريكّي 

Gray-    نقيض  ،طبيعتهيم  صم  يف  أنه،  أم  ؟ودعمه  هللا  وضعه  سبيب  مبدأ  أي  ،«وسيط  سبب »وجود 
، أهنا  أم،  األنواع  خُتلق  أن   ميكن  هل  ؟ سيدجويك  القدمي  اجليولوجيا  مدرس  اعتقد  كما  املبدأ،  هذا  مثل

، األنواع أصل من نسخه إحدى يف ؟أخرى بوسائل  ابلفعل ُخلِّقَ  ما على  تقضي، سلبية قوة، بطبيعتها
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  عبارة   جبواره  وكتب   «الطبيعي  االنتقاء »  Alfred Russell Wallace  والس   راسل   ألفريد  َشَطبَ 
  بشكل    يستورد   «النتقاء »  أن   والس   شعر  لطاملا.  «tsurvival of the fittes  لألصلح   البقاء»

ا    ختتار  للطبيعة،  anthropomorphic  جمسمة   مفاهيم  لئق  غري   التاريخ   يف  اتاملتغريّ   بي عمدا
  النتقاء   مبدأ  على  بسعادة   Fleeming Jenkin  جينكي   فليمنج  وافق،  خمربة  مراجعة   ويف.  الطبيعي

  قصر  وابلتايل،  املتحدرة املولودة  األنواع  إىل  األجداد أو األسالف  تعديل  يف  قوهتا  حتدى  لكنه  الطبيعي،
  إمكانية   عن،  منهم  املتعاطفي   بعض  حىت،  املراجعي   من  عدد  قد تساءل و .  األصناف  إنتاج  على  نطاقه
 .أقرابئهم أقرب عن البشر  متيز  اليت اخلصائص تلك تطور لتفسري  النظرية توسيع

 

 والغائية   والتكيف  االنتقاء 3.3.2
ا  مولعاا  كان  داروين   ألن  نظراا،  ذلك  على  عالوة   لصال   تعمل  عملية  أبنه  الطبيعي  النتقاء  بوصف  جدا
  النهائية   األسباب  أزالت  قد  نظريته  كانت  إذا  ما  حول  متاماا  متعارضة  آراء  داروين  تباعأل  أن  بدا،  نوعكّل  
  إذا   ما  حول   خطري  خالف  أيضاايوجد  ،  احلالتي   كلتا  يف.  فيها  جديدة  حياة  بثت   أو  الطبيعية،  العلوم  من

ا  شيئاا هذا كان   .xviiiسيئاا أم  جيدا

 
xxواجلوهرية او املاهوية xix 4.3.2 االمسية 

  التغيريات   من  لسلسلة  خيضع  أن   ميكن   ما  نوعاا  ن أب  القائلة  فكرة لاب  تتعلق   أساسية  فلسفية   مشكلة   وجد ت
  تشارلز   يرغب   الذي  األول   السؤال   إىل   بعناية   انظر،  ذلك  لتوضيح .  أكثر  أو   آخر   نوعاا  يصبح   ستجعله   اليت

 :«اجليولوجيا  مبادئ» من الثاين اجمللد يفاإلجابة عليه  ليل

- قادرة  كانت   إذا  ما  أو؛ الطبيعة  يف ودائم حقيقي وجود  ألنواعل  كان  إذا  ما، أولا  ...
  سلسلة   سياق   يف   مسمى   غري  أجل  إىل   تُعّدل   أن  على  - الطبيعة  علماء   بعض   يدعي  ما ك

 .xxiاألجيال  من  طويلة
 

https://www.nhm.ac.uk/discover/who-was-alfred-russel-wallace.html
https://www.nhm.ac.uk/discover/who-was-alfred-russel-wallace.html
https://www.nhm.ac.uk/discover/who-was-alfred-russel-wallace.html
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  النوع   يكون  فلكي.  هاوواقع  األنواع  حقيقة  إنكار   يعن   ابلتطور   السماح  أن   بوضوح   ليل   يفرتض 
  اثبتة،   حدود ...  » ،  آخر  مكان  يف   قال   كما   أو،  «الطبيعة  يف   دائم   وجود»  له  يكون   أن   جيب ،  «حقيقياا»
. xxii«...نفسه  النوع  عن   والحنراف  مطلقاا،  جتاوز هذه احلدود   العاديي   اآلابء   من   لألحفاد   ميكن  ل

  حول   المسية  من  متنوعة   جمموعة  جتاه  ابلراحة  تشعر   أن  جيب،  التطوري  التغيري  الرأي، لقبول  هلذا  وفقاا
 . xxiiiكذلك   أصبح داروين   أن ويبدو. األنواع

 صغرية   أمهية  ذات  أهنا  من  الرغم   على،  الفردية  الفروق  إىل   أنظر  فإنن  مث  ومن...  
  مِّثل   حنو   األوىل   اخلطوة  ابعتبارها،  لنا  ابلنسبة  عالية   أمهية  ذات  إهناحيث  ،  للمنظمي 

.  الطبيعي  التاريخ  ب كت  يف  التدوين  تستحق  أهنا  عتقديُ   ابلكاد  اليت و   الطفيفة،  األنواع  هذه
مر   واستمرارية   متيزاا   كثر األ   األصناف   إىل   أنظر   وأان أي   إىل   تؤدي   كخطوات ،  حلةيف 

مث ،  فرعية  أنواع  إىل  تؤدي،  األخرية  هذه  ويف؛  واستمرارية  متيزاا   أكثر  أصناف ومن 
 xxiv.األنواع

 

  حدود  توجد  ل و،  نسيبّ   مفهوم  لداروين   ابلنسبة  هو ،  األنواع  على   مطبق   هو  كما ،  الستمرارأو    الثبات
حال حصوهلا  -  موعاتاجمل  مجيع  يف  املوجودة  الفردية   الفروق  تؤدي  أن  ميكن.  األنواع  داخل للتنوع  اثبتة

ه  هذ  (systematists)  وّنفصم   يريدو ،  واستقراراا  ثبااتا   أكثر   أصناف  ظهور  إىل   - ت الكايفعلى الوق
أصل  »خيتتم كتاب  ،  ذلك  على  عالوة .  متميزة  أنواع هنا  أب  هاتصنيف  ،اجملموعات  وهذه   الفرعية،  األنواع
ا   قوية بكلمات «األنواع  الفالسفة:  القراء قلق   تثري أن  بد ل  كلمات  وهي، املوضوع هذا حول  جدا

؛ هو احلال اآلن   كما  ،أعماهلم  متابعة  من  (systematists)  نو فاملصنّ   سيتمكن
  جوهره   يف  ذاك  أو  الشكل  هذا  كان  إذا   فيما  ابستمرار  الغامض  الشك  يطاردهم  لن  لكن

 هبا   يعامل  اليت  الطريقة  بنفس  األنواع  مع  التعامل   علينا  سيتعي ،  ابختصار....  نوعاا ما
  توليفات  جمرد هي  األجناس  أبن  يعرتفون   الذين ، «جنس الكائن» وهو    ، الطبيعة علماء

  جيب   ولكن   ،هجاامب  احتمال   هذا   يكون  ل   قد.  املالءمة  أجل   من  مصنوعة   اصطناعية
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  قابل   وغري   مكتشف   غري   جوهر   عن  جدوى   دون  البحث   من  نتحرر  أن   األقل   على  علينا
 . xxvملصطلح األنواع   للكشف

 

  احتمالا   هذا   اجيدو   مل   داروين،  معاصري   من  والعديد  ،وسيدجويك  ، وويويل  ، وهريشل  ،ليل  أن  املؤكد   من
قد    «انوعا »  األنواع   أحد   أعضاء   ميتلك.  xxviاألنواع  بشأن  متأسفي   غري  أصوليي   كانوا  ألهنم  ؛مبهجاا
  هذه  أن  َشَعرَ  ليل أن  الواضح   من. للتنوع « اثبتة حدوداا »  النوع  هذا  ويوفر ،  األصليي  الوالدين  يف  ُحدِّدَ 

 الثاين،   اجمللد-«مبادئ البيولوجيا »   من  4- 2  الفصول   ، حيث معظماجتريبيا   منها  التحقق  وميكن  حقيقة،
  هذه  مجَِّعت    ،«األنواع  أصل» نشر  وبعد ؛  «الثابتة  احلدود »   هذه  مثل  وجود  على  الدليل   لتقدمي  مكرسة 
  فمن ،  كذلك  األمر   كان   . فإذا Fleeming Jenkinجينكي    فليمينغ  مراجعة   يف  أخرى  مرة   األدلة 

  التفسري   لكن.  البيئي  التغري  تتبع  على  األنواع  لقدرة  اثبتة  حدود   فهناك-   األنواع  انقراض  إذن تفسري  السهل
 لزوج طبيعي إنتاج،  جنسياا تتكاثر اليت  األنواع يف ، سيلزم إنه حيث، صعوبة  أكثر األنواع لنشأة  الطبيعي
  إليه   يدعو  داروين  أن  يبدو  الذي  المسية  نوع  تبن  فإن،  أخرى  انحية  من.  جديد   بنوع  اآلابء  من  جديد

  ؟ للتصنيف  موضوعية  مبادئ  صياغة  ميكننا  كيف.  أيضاا  فيها  مرغوب  غري  عواقب  له  أعاله،  القتباسات  يف
  ، خبصائصهاو   ،بطبيعتها  تتعلق  اثبتة  قواني   وجدت  مل   إذا  ممكناا  سيكون  الذي  والنبااتت  احليواانت  علم  نوع   ما

َص    ؟وسلوكياهتا   أبن   القارئ  إلقناع  ،لداروين  «األنواع  أصل»  من  الثاين  الفصل  من  كبري  قدر  قد ُخصِّّ
  كما   وليس  يصر،  كما  منظم  طبيعي  عاملب  تقبل  احليوان   وعلماء  النبات  علماء  بي   احلالية  املمارسات  أفضل
 خصومه:  يدعي

 ، أصنافاا  العالية  الكفاءة   اخلرباء ذوو   يعتربها  اليت   األشكال   من  العديد   أبن   العرتاف  جيب 
 هناأب  يصنفوهنا  العالية  الكفاءة   ذوي  اآلخرين   اخلرباء   أن   لدرجة  متاماا،  األنواع  طابع  هلا

 . xxviiوحقيقية   جيدة أنواع
 

  كأنواع،  تصنيفها  يف  اليوم   نرغب  اليت  احلية  الكائنات  أن  حلقيقة  -داروين  منظور  من  -  متوقعة  نتيجة  هذه
  أسالف  هلا  اجلنس  داخل   احلية   الكائنات .  وتدرجيية  بطيئة  تطورية  عملية   من   األخرية   املرحلة  جمرد  هي
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  قليل   عدد   مع  أنواع  عشرة   الطبيعة   علماء  بعض   يرى  وقد   نسبياا.  حديثة  مشرتكة   أسالف   ورمبا ،  مشرتكة
 اجلنس  نفس  مويقسّ   كأنواع،  األصناف  بعض  اآلخر   بعضهم  يصنف  كما قد  منها.كّل    يف  األصناف  من
.  املهرة املراقبي  قبل من  والعناية   املوضوعية  من قدر   أبقصى  التصنيفي   كال  إجراء ميكن .  نوعاا عشرين إىل

.  «splittersمقّسمون  »  وبعضنا اآلخر ،  «lumpersبّناءون  »  بعُضنا،  يقولوا   املصنفون أن  حيب  كما
 .كذلك  ليس لكن الواقع 

 
 هوإيقاع التطوري التغيريطريقة  5.3.2

  اختلف  اليت داروين،  نظرية من أخري جانب إىل ابألنواع، يتعلق فيما  الواقعية  مقابل المسّية مسألة تشري
  النظر   بصرف   ألنه.  Gradualism  التدرج أو التدرجيية  وهو،  معه  املتعاطفي   من  العديد  معها
  اعتقاداا   تعكس  أهنا  يبدو،  الطبيعية  األنواع  حول  « المسية»  على  تنطوي  نظره   وجهات  كانت   إذا   عما
  داروين   لدراسة   دميومة  األكثر   التأثري   نرى   هنا  رمبا .  وتدرجيية  بطيئة   تكون  أن  جيب   التطورية   العملية   أبن

  العملية   أبن  ل. وأشددغهر السفينة بيظ  على  وجوده   أثناء   ليل  لتشارلز  «اجليولوجيا   مبادئ»ل   الدقيقة
غري تدرجيية،    ولكن  العملية التطورية بطيئة،  تكون  أن  ميكن   الواضح   من  ألنه  ؛يةجيتدر   و   بطيئة  التطورية 

النتواع    من  جيولوجياا  سريعة   فرتات  تتخللها  اليت  التطوري  الركود  من  الطويلة   الفرتات  تكون  رمبا)
speciation   تكون   أن   للعملية أيّضا  ميكن   ؛(لدو وجو   إللدريدج  « املتقطع  التوازن   منوذج »   افرتضها   اليت  

 Georgeسيمبسون    جايلورد  جورج  عليها  أطلق  اليت  العملية  املثال،  سبيل  على)تدرجيية،    ولكن  سريعةا 
Gaylord Simpson  التكيفي    التشعب»  تسميةadaptive radiation»،  هتاجر   حيث  

إىل  هذه    بسرعة  ويتطورون   املستغلة،  غري  املنافذ   من   متنوعة   جمموعة   هبا   مواقع   اجملتماعات  لستغالل 
كما  ،  «للغاية   صغرية  اختالفات   إضافة »  الطبيعي  النتقاء   يتصور   أنه  وتكراراا  مراراا  داروين   يؤكد   (.املنافذ
ا طويلة لفرتة مدى  على ستحدث النتواع عملية  أن يتخيل  الزمن.  من  جدا

،  داروين  داروينية  مع  متشاهبة   اليوم،  ُتستخدم  كما  ،«الداروينية »  أن  على  لإلصرار  احلجج   أقوى   من   واحدة 
  طوال   وقد ظلَ ،  ساخن   نقاش   حمل   زال ت  ما   األسئلة  هذه   من كّل    أن  هي،  Gayonجايون    يصفها   كما 
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  ومع ، واجلزيئية احليوية والكيميائية اجلينية الثورات أحدثتها اليت املدهشة التغيرياتكّل   مع. النظرية اتريخ
  امليداين   التحقيق  من  لكل   املتطورة  والتقنيات،  البيئة   وعلم   السكانية   الوراثة  لعلم   الرايضية  النماذج  تطوير

  صحيحاا   يبقى  ذلك،  ومع  التصنيف.  علم   للتصنيفات الفرعية يف   والتحليل ،  التطورية   للعمليات  واملختربي
  ]ويعرفهم[   أنفسهمون  يعرف  داروين،  بداروينية   يلتزمون  تطوريي   أحياء  علماء   جيد   أن  للمرء   ميكن   أنه

  من كّل    حول  املعاصرة  لداروينية  ال  صورة  تطوير  سأعمل على،  املقالة  هذه  من  التايل  القسم  يف  .منتقديهم
 .عليها املتنازع السمات هذه

  املعاصرة   النقاشات  يف   للحظة  فكر،  احلقيقة  هذه  على  كمثال .  الداروينية  تطورت ،  املنوال  نفس  علىو 
  التاسع   القرن   يف  الطبيعي  النتقاء   مع  الناس   واجهها  اليت   املشاكل   تزال  ما ف.  النتقاء الطبيعي  طبيعة  حول 
  نُوقشت بشكل   أو   تُناقش  مل   إما  اليت   املشكالت  من   متنوعة   جمموعة   توجد   ولكن ،  تُعترب إشكالية  عشر

  عن  خمتلفة   مستوايت  على  يعمل   أن  الطبيعي   النتقاء   يستطيعهل  .  عشر  التاسع   القرن  يف  متاماا   خمتلف 
  بشكل   النظرية  لصياغة  فارغة  غري  طريقة  توجد  هل  ؟الفردية   احلية  الكائنات،  داروين  تركيز  مستوى
  املفروضة  القيود  قوة  مدى ما والتكيف؟  والنتقاءالصالحية  مفاهيم بي  العالقات نفهم وكيف؛ جتريدي

  جانب   إىل   التطوري  للتغيري   أخرى  حمركات   هناك  هل    املوجودة؟   القيود  أنواع  وما ،  النتقاء  عملية  على
الحنراف  »  أمهية  مدى   ما ،  اخلصوص  وجه   على  أمهيتها؟  مدى   فما ،  كذلك  األمر  كان  وإذا،  النتقاء
drift» ، ؟ النتقاء عن متييزه   ميكننا وكيف 

 

اليوم  جوهرية  فلسفية مشاكل  مخس  .3  
 .xxviiiوالتاريخ  اجلواهر منكّل   إىل النظرايت حتتاج

 The  التطورية  النظرية  بنية»  الضخم  جولد   كتاب   من  األول  الفصل   من   األول   القسم  عنوان   قرأ يُ   هكذا
Structure of Evolutionary Theory»  .تبدأ   لتبادل   دقيقة   بقراءة  الفتتاحية 

  يشرح ،  داروين  وتشارلز  Hugh Falconer فالكونر  هيو  احلفرايت  عامل  بي   ،1863 عام  الرسائل
   :القسم هذا  عنوان خالل  من خلده   يف  يدور ما  النهاية يف جولد 
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  التساق،  لتحقيق   الستقرار  من   يكفي  ما  جيمع   «التطورية  النظرية   بنية »  جيمع،  ابختصار
  البحث من    دائم   وضع   يف  متحمس  عقل   أي   على   للحفاظ  الكفاية   فيه   مبا   التغيري   مع

 . xxixوالتحدي 
 

أو    اجلديد  الداروين  الصطناع »   نقاد   أكثر   وكان أحد  داروين،   بتشارلز   خجل  بال   معجباا   جولد   كان
  هذا   من  األول  اجلزء  يف  «الداروينية  جوهر»  ل   روايته  من  كالا   اُستخدم هنا.  «التوليف الداروين اجلديد 

 .وأهداف كمحطات  منها الثاين اجلزء يف « واملوسعة  املنقحة التطور نظرية »  أجل من  التأليف، وحججه

  الداروينية،   مع  داروين  حلفاء  واجهها   اليت  املشكالت  حول  النقاش  ظِّّمَ نُ ،  املقال  هذا  من  السابق  القسم   يف
 قضااي:  مخس  وذلك حول

 
 للنظرية.  الظاهرة الحتمالية  والطبيعة التطور، نظرية  يف  كعامل  «الصدفة » دور  - 1
 .النتقاء طبيعة - 2
 غائية. ،التكيف/النتقاء تفسريات كانت  إذا ما مسألة  - 3
 األنواع. ملفاهيم  املعرفية   واحلالة لألنواع، الوجودي  الوضع - 4
 .التطوري للتغري والتدرجيية   البطيئة  الطبيعة  على داروين إصرار  على املرتتبة   اآلاثر - 5
 

  والذي ،  التطوري  األحياء   علم   يف  مهيمن  واحد   هنج   وصف   يف  لالستمرار   الوجيهة   األسباب  أحد   أن   يُزعم
  هذه   يف   داروين  يؤيدون  أنصارها  أن    ،«الداروينية»  ابسم،  «اجلديد  الصطناع الداروين »ب   يسمى  ما   ميثله

  أكثر   لكنه،  رائع  أمر   ذاته  حد   يف   هذا(.  جانب ذلك  إىل  جوهرية   القضااي األقل  من   كثري  )ويف  القضااي
  التطورية   األحياء   علماء   من  ضغط   حتت   يقع  القضااي،   هذه  منكّل    من  الداروين  املوقف   ألن  ذلك   من
  ابلنظر،  املستغرب  من  لذلك ليس.  «األنواع  أصل »أعقاب صدور    يف  كان  كما  اليوم،  الداروينيي   غري
،  املناقشة  يف  كبرية  مسامهات  قدموا  قد  األحياء   علم  يف  والفالسفة  املؤرخي   أن،  للتو  وصفته  كما  املوقف  إىل
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  طريق   يف   تقف   اليت  املفاهيمية والغموض  واللتباسات  الكامنة   الفلسفية  القضااي  إىل   اإلشارة   يف  سيما   ل
 . التارخيية وأصوهلا املطروحة  القضااي حل

  دراسة   من  إل   أييت  لن   األسئلة   هذه   حول   األساسية  الفلسفية  للخالفات   الكامل   الفهم   أبن  مقتنع   إنن
  ل . منتقديها  ومواقف، املختلفة  القضااي  هذه  حول   »الصطناعّية«  املواقف  ظهور  لكيفية  صبورة   اترخيية

  األسئلة   هذه  على  معينة   إجاابت  يلي  فيما   ببساطة  سأفرتض،  ذلك  من  عوضاا.  ذا هناهب  القيام  أستطيع
  هذا   حول   املمتازة  األعمال  من   عدداا  املقال  هذا  هناية  يف   املراجع  قائمة  تتضمن.  التارخيية  األصول  ذات

 . أمهيته  حول  قناعايت يشاركوين الذين ألولئك  املوضوع،

 

التطور   نظرية يف  دور الفرصة 1.3  
الختالفات  داروين؛  فهمها  كما،  التطورية  العملية  تتضمن  generation of)  توليد 

svariation)،  الداروينية   يف   للتفكري  البسيطة  الطرق   إحدى.  وتفاضلي  مستمر متباين    إنتاج  وعملية  
    التالية:( variation grid) التنويعات  شبكة طريق عن هي، للبدائل  املنطقية  ابملساحة يتعلق  فيما

 االختالفات
 توليد  أو تكاثر الستمرارية  

 نزعة صالحية 
 لمارك داروين 

 جراي  آسا جراي  آسا

 صالحية  نزعة غري 
 داروين  لمارك
 حيادية  حيادية 

 

  غري والنزعة    ،الختالفات  لتوليدصالحية  ال  غريالنزعة    من  كالا   أن  استنتاج  إىل   أعاله  الشبكة  تقودك   قد
  ذلك   كون   سبب  معرفة   خالل   من .  «ابلصدفة»   صحيح   بشكل   سُتسم ىصالحية لالستمرارية املتباينة،  ال

 املعاصرة.  الداروينية يف  «الصدفة»  مفهوم مشكلة قلب   إىل  نصل، استخالصه  ميكن  مضلالا  استنتاجاا
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  أصل »كتابه   من الرابع  الفصل  بداية يف مرة  ألول  نظريته رسم عندما داروين استخدمها اليت ابللغة لنبدأ
 : «األنواع

  قد   لإلنسان  املفيدة  الختالفات  ألن  نظراا،  حمتمل  غري  أنه  يُعتقد  أن،  إذن،  ميكن  هل
  معركة   يف  كائن   لكل   ما،  بطريقة  املفيدة  األخرى   الختالفات   وأن ،  شك  بال  حدثت

  حدث   إذا   األجيال؟   آلف  مدى   على   أحياانا   حتدث   أن   جيب ،  واملعقدة  الكربى  احلياة
 ميكنهم  مما  أكثر  يولدون،  األفراد من  كبرياا  عدداا  أن  تذكر  )مع   الشك  ميكننا فهل،  هذا

، طفيفة   كانت  مهما ،  ميزة  أبي  يتمتعون   الذين   األفراد   أن  يف  ،(احلياة  قيد  على  البقاء 
 xxxنوعهم؟  وإجناب  احلياة قيد على  للبقاء فرصة أفضل  لديهم  سيكون، اآلخرين على

 

  سيوال ، الداروينية  النتقاء   ونظرية   املنديل   الوراثة   علم   تركيب   مؤسسو كان    داروين، معاصري  عكس  على
،  J. B. S. Haldaneوهالدين  ،  Ronald Fisherفيشر    وروانلد ،  Sewall Wrightرايت  

  الداروينية   تتفق،  املسألة  هذه  حول.  املصطلحات  هذه  مبثل  صيَغت  اليت  النتقاء  نظريةلى  ع  متاماا  متفقي 
ا  بياانا   لحظ .  داروين  تشارلز  مع   متاماا  املعاصرة   األدبيات   من  الطبيعي  االنتقاء  مبدأـ  ل  واضحاا  واحدا

 الفلسفية: 

( األرجح  على)  فعندئذ  ،ج   املشرتكة   بيئتهم   مع  ب   من  أفضل   بشكل  تكيفت   أ  إذا
 xxxi. ج البيئة  يف  ب من  أكرب إجنابياا جناحاا   أ ستحقق

 

  جمموعات   ثالث  هناك  كانت  إذا :  بسيطة  حالة   لنأخذ.  الحتمالت  يف  واسع  نطاق  على  النظرية  تتداول
  أبهنا   التكاثر  دورة  نتيجة   وصف  فيمكننا،  جمتمع ما يف  معي   موضع  يف(  يللمجع أ)  األليالت  من  حمتملة

.  الحتمال  قواني   بواسطة   بدقة،  حمدد،  برتدد  املمكنة   الثالثة  اجملموعات   منكّل    حدثت  إذا  ،«فرصة»
.  «صدفة »  مسألة   هو   ظهر   الذي  اجلين  النمط  هو  ما ،  نقول  أن   ميكن ،  التكاثر  حالت   من   حالة   أي   يف

  علم   من  إشاراهتم  أخذ  على  بقدرهتم  يتعلق  فيما  سيما  ل ،  التطورية  األحياء   علماء  أن  حقيقة   إىل  ابلنظر
  يف   والتفكري ،  «' جينية  جتّمعات»   أهنا  على  إليها   يُنظر   كبرية جمتمعات    مع  يتعاملون ،  السكانية  الوراثة 
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  من .  جيل  إىل   جيل  من   اجلينات  من  خمتلفة   جمموعات  ترددات   يف   املدى   طويلة  تغيريات   أنه  على   التطور 
  وسيلة   السكانية األحياء علم  مناذج   توفر . املعاصرة الداروينية  يف  تتغلغل  الصدفة   أن، املعن هبذا ، الواضح
واهلجرة،    الطفرات  ومعدلت   السكان   حجم   حول  معلومات   إعطاء   مع،  خمتلفة  لنتائج   الحتمالت   لتعيي 

  أفضل   بشكل   التكيّف  أن ،  داروين  يالحظ  كما،  يعن  وهذا (.  وتقديرات  كمتوسطات   نفسها  )تُعطى
  يضمن   ل  إنه.  للحياة  قابلة   ذرية  ترك  « احتمالية»  من  يزيد  أي،  احلي  الكائن  «فرص»  من  يزيد  نسبياا
  ، احلاضر  الوقت  حىت  داروين   من  ،الداروينيي   فإن،  «عشوائية  عملية »  هو  الطبيعي  النتقاء  ألن   نظراا .  ذلك

  حجم   أو  النتقاء  ضغط   مثل   املتغريات  إىل  ابلنظر،  معينة  نتيجة  « فرص»  يف  ه أتثري   حيث  من   حبق   يصفونه
 .الطفرات   معدلت أو اجملتمع 

 ليس،  يتناقضان  ما   غالباا  «لعشوائية»ا و  «الصدفة »  أن  حقيقة  من،  ذلك  مع،  املفاهيمي  الرتباك  ينشأ
 Johnبييت    جون  يصف  عندما،  املثال  سبيل  على .  «املختارة»  النتائج   مع  ولكن  « احلتمية»  النتائج   مع

Beatty  « التايل  املقطع  يف  الصدفة   بسبب  الختالفات   ترددات   يف  تغريات  أبنه  ،«العشوائي  الحنراف  ،
 : العتبار يف  الختيار بسبب الرتددات  يف  التغيريات مع  التباين مثل شيئاا لديه  أن املفرتض فمن 

  والنتقاء   ، الصدفة  وأحداث   ،أو اإلرجاع  ، الستدعاء  كان،  لألشياء  داروين   خمطط  يف
 حول   سؤال   يوجد   يكن  مل .  التطورية   للعملية   بديلة   وليست  متتالية،  حل مرا  الطبيعي،

 الحنراف   مفهوم  لدينا  أصبح  أن   بعد   اآلن  ولكن .  معينة  مرحلة  يف   أمهية  أكثر   أيهما
، أي.  السؤال  هذا  مثل   نواجه  فإننا،  العشوائي  الختالف   حمل  سيحل   الذي  العشوائي

  مسألة   التباينات  تلك  ترددات   يف  اإلضافية  التغيريات  هل،  ابلصدفة  التباين  إىل   ابلنظر
 .xxxiiطبيعي؟  انتقاء مسألة ابألحرىأهنا   أو صدفة، 

 

  عبارات   يف  «فرصة »   بكلمة  «عشوائي»  كلمة  استبدال   على   أولا   حنصل ،  أعاله   القتباس  يف  أنه  لحظ
  ميكن   «العشوائي  الحنراف»  مفهوم  أن  اقرتاح  األقل  على  مث،  «الصدفة  تباين»  و   «العشوائي  التباين»

  تغيريات   من  التباين  فئة   تتكون  حيث ،  «الصدفة  بسبب   الختالفات  ترددات   يف   التغيريات »  أبنه  وصفه
 .الطبيعي النتقاء   بسبب مماثلة
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 التايل:  ابلدفاع«  األنواع أصل»  كتاب  من  اخلامس  الفصل يُفتتح، توليد الختالفات ب يتعلق  فيما

ا،  الشائعة  -  الختالفات  أن  لو  كما  اآلن  حىت  أحياانا   حتدثت  لقد   ومتعددة   جدا
  احلالة   يف  املوجودة  تلك  يف  أقل  وبدرجة،  التدجي   حتت  العضوية  الكائنات  يف  األشكال،

  يعمل   لكنه،  متاماا  صحيح  غري  تعبري،  ابلطبع،  هذا.  الصدفة  بسبب  كانت  -  الطبيعية
 .xxxiiiمعي  اختالفكّل    لسبب جبهلنا   بوضوح ار اإلقر  على

 

 يستشهد  وكأنه  يبدو  قد  ،«الصدفة  اختالفات»  عن  احلديث   أن  من  الرغم  على  أنه  هنا  داروين  يالحظ
  لكن .  «حمدد  سبب  هلا   ليس  أنه   يبدو»  أنه  ببساطة  يعرتف  الواقع  يف  أنه  إل،  للتغريات  كسبب   ابلصدفة

  « املوجه»  التباين  فكرة  يغازل   نفسه  داروين   كان  سواء.  هنا  العتبار  يف   التارخيي  السياق   تضع   أن  املهم  من
  بعضهما   عن  متاماا  خمتلفتان   ومها ،  بينهما  التمييز  إىل   حيتاجان   نظر   لوجهيت  متاماا   مدركاا  كان   فقد  !ل  أم

  البديل   كان.  xxxivما   لغرض   نشأت  الختالفات  أبن  القائلة  النظر  بوجهة  يتمسك  كالمها  لكن ،  بعضا
 Natural  الطبيعي  الالهوت»عن كتاب    نقالا .  الطبيعي  الالهوت  يف  املوجود  ذلك  هو  انتشاراا  األكثر

Theology»  ابيل    ويليام  للقسWilliam Paley  ،التكيف  عن  مجيل  مبثال  يتعلق   فيما  :
ا   احملظوظ   التعديل »   األمريكي   النبات   عامل ،  داروين  أتباع   بي   من ،  وابملثل .  «الصدفة   هدية   يكن  مل   جدا

 Natural  الطبيعي  الالهوت   وعلم  الطبيعي  االنتقاء»  بعنوان  مقال  يف،  Asa Grayجراي    آسا
Selection and Natural Theology»  ،ضد   لداروين  املشورة  لتقدمي  التباين  نفس  يستخدم  

  أن الختالف ، فرضيته  فلسفة   يف ، ابفرتاض داروين السيد  ننصح  أن  جيب ... »: «الصدفة تباين » فكرة 
 . «معينة مفيدة خلطوط  قد حدث وفقاا 

  اجلهل  إىل  فقط  يشري « فرصة»  مصطلح  استخدام أبن يعرتف  داروين   ألن نظراا  أنه على هنا جراي   يصر
  يتجنب   أن   داروين  على   جيب ، ابلتصميم  توحي   الطبيعة   يف   املنتشرة  التكيفات  أن ومبا،  احلقيقي  ابلسبب
 .xxxv« التصميم غياب»  مبعن الصدفة عن انجتة  الختالفات أبن القائل  القرتاح
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ا ،الواقع  يف ،  داروين  يشري   ل   سيالحظ   مع ذلك،و   ،«أصول األنواع»يف   «الصدفة   اختالفات » إىل  أبدا
  )انظر   النتقاءبواسطة    تفضيله  فسيتم،  «لظهورا[  حدث  :أي]   فرص»  فيدامل  تغيريلل  ه إذا كانأن  أحياانا 

  اخلاص   الفصل  يف  اخلتامية  مالحظاته  من   واضح  داروين  فيه  يفكر  ما  فإن  ذلك،   ومع  ،(82،  37  ص
 :Laws of Variationالتباين  بقواني 

 يوجد   أن  وجيب-  والديهم  من  النسل  يف  طفيف  اختالفكّل    وراء   السبب  كان  مهما
  هذه   ملثل ،  الطبيعي  النتقاء   بواسطة ،  املطرد  الرتاكم   فإن   - منهما   لكل   سبب

ا  يكون  عندما،  الختالفات   التعديالتكّل    ظهور  إىل  يؤدي  الذي   هو،  للفرد  مفيدا
 .xxxvi..." اهليكل  يف أمهية األكثر

 

  أن  ابلفعل  املوجودة   الختالفات   تلك   تراكم   هو  الختيار  دور فإن    ، توليد الختالفات  سبب   كان  مهما
  لكن .  «متتالية »  عمليات   هي  واختيارها  الختالفات  توليد  فإن، بييت  قال   كما .  مفيدة  تكون   أن  حيدث 
،  ابلتصميم  ليس  مبعن،  الثاين  ابملعن   « فرصة»  استخدام   هو   ،«فرصة»   عملية   توليد الختالفات   تسمية

 ما.  لغرض ليسو

 لديه   كان  فقد،  التصميم  لصال  «الفرصة»  عن  التخلي   على   داروين  حثوا   الذين  أولئك  عن   النظر  بصرف 
  لمارك   حجة  إن.  لمارك  اببتيست  جلان  التطورية  الفلسفة،  آخر  اجتاه  من  الفرصة   عن  للتخلي  ضغط

  الختالفات   تظهر،  لمارك  نظر  لوجهة  وفقاا.  صدفة   مسألة  الطبيعة  يف  التباين  كون  ضد  مادية  حجة  هي
  بدوره   والذي،  حمفز  ظهور  إىل   يؤدي   مما،  البيئي  الطلب   أو  لإلجهاد   مباشرة  كاستجابة   احلي  الكائن   يف

  ليست   الختالفات.  النسل  إىل  التكاثر  طريق  عن  نقلها  أخرياا  ميكن  واليت،  فسيولوجية  استجابة  إىل  يؤدي
  أو   عالقة   وجود  عدم  هنا إىل  « الصدفة»تشري  .  بيئية  لضغوط  مناسبة  استجابة  ألهنا  ؛عشوائية  أو  صدفة 
  متميزة   ولكنها،  «التصميم»و   «الصدفة »  بي   التناقض  من   قريبة  فكرة   وهي،  التكيفية   ابلحتياجات   ارتباط

   الوجودية. الناحية من  متاماا
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  األخري   املعن   هذا  يف   « الصدفة  اختالف »  ل   كمرادف  اليوم   « العشوائي  التباين»  مفهوم   يُستخدم  ما  غالباا
ا  :املعاصرون الداروينيون يستخدمه  كما   العشوائية  أو  الصدفة ملفهوم مثالي   يلي فيما. حتديدا

  فإن ، لذلك.  لألنواع التكيفية ابلحتياجات  يتعلق  فيما   عشوائية عملية  هي الطفرة   ...
 اهنيار   إىل  تؤدي  أن  شأهنا  من،  الطبيعي  النتقاء  فيها   يتحكم  ل   اليت ،  وحدها  الطفرة
 .xxxviiالتقدمي  أو التكيفي التطور يف  وليس، املطاف هناية يف  وانقراضها احلياة

 

  ذات   احملتملة  النتائج  من  عدد  وجدي  حيث  ،«فرصة»  عملية  التباينات  إنتاج  يكون  قد،  وابلتايل
  ليست   الحتمالت  ختصيصات  أن  مبعن  «فرصة»   عملية  أيضاا  ولكنها،  للتخصيص  القابلة  الحتمالت

 . «املالئمة» أو  « التكيفية الحتياجات» بواسطة  منحازة

،  هنا.  «الصدفة»و   « العشوائية»ب   األول  إبحساسنا  املتعلقة   املشكالت   إىل   إعادتنا  إىل   الثاين   املثال   يهدف
 موقفه: اجلزيئي للتطور احملايدة  النظرية  بطل مييز

 تنتج   ل  (،DNA)  اجلزيئي  املستوى  على   التطورية   التغريات  من   العظمى   الغالبية   ...
، ذلك   من   بدلا ،  ولكن،  مفيدة  طفرات   على   يعمل  الذي   الداروين  الطبيعي  النتقاء   عن
  خالل  من   للغاية   احملايدة  شبه  أو   انتقائي  بشكل   احملايدة   للطفرات  العشوائي  التثبيت  من

 يف  األمشاج  من  عشوائية  عينات  أخذ  عن  ينتج   والذي،  العشوائي  اجلين  الحنراف 
 .xxxviiiحمدودة   سكانية جمموعات 

 

  هو   التباين.  الختالفاتة  إدام  على   ولكن  الختالفات  توليد   على  ليس   الرتكيز  أن  ُيالحظ  سوف،  هنا
  الطبيعي   والنتقاء  انتقائياا،   احملايدة  األليالت  تثبيت  إىل   تؤدي   اليت   األمشاج  من   عشوائية   عينات  أخذ  بي 

  ، « املالئم  الحنياز»  و  «الصدفة »  عمليات  بي   التناقض   أن  يعن  وهذا.  املفيدة  الختالفات  لصال 
  ألخذ   عمليتي   بي   نقارن  حنن.  الختالفات  بعض   إلدامة  املختلفة  الوسائل  بي   للتمييز  اآلن  يُستخدم
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  يف   الختالفات  أساس  على  متييزية  النتقاء   عينات؛  التكيف  من   القلق  دون  الحنراف   عينات.  العينات
 أعاله.   التناقض  األحوال   من   حال   أبي   يلغي  ل   هذا  لكن،  ابلطبع  « احتمالية»  العينات   كلتا .  الصالحية

ا  الشائع  من   كان،  بييت  أشار   كما ،  ذلك ومع   الطبيعي  النتقاء   وصف ما،  حد   إىل   قريب   وقت   حىت  جدا
ُوصفت xxxixالعشوائي  الحنراف   عن   تقريباا  للتمييز  قابل   غري   جتعله  بطريقة    حساابت   من   العديد  . 

  لألجيال   اجلينات  جمموعة   يف   النسبية  مسامهته  خالل   من   احملدد   النحو   على  اجلين  النمط   الصالحية 
  يكون   أن   ميكن  ابلطبع  ولكن.  مالئمة  األكثر   كونه  يف  أكرب  بنسبة  اجلين  النمط  يساهم  حيث   -   القادمة

الكائنات.  مالئمة  - منحازة  غري-  « عشوائية»  عينات  أخذ  عملية   نتيجة  بسهولة  ذلك    اليت   احلية  إن 
  توصيف   توفري  أجل  من.  الطبيعي  ابلنتقاء   هلا  عالقة   ل   الطريقة،  هبذه  «صالحية  أكثر»  اعتبارها  ميكن

ا   قوة   أكثر  حساب  توفري  مبكان   األمهية  من،  إذن،  التطوري  التغيري  يف   الصدفة  لدور  مناسب   وتعقيدا
  أن   يتطلب  بدوره  وهذا.(  fitness  ابلصالحية  اخلاص  املدخل  راجع،  املعلومات  من  )ملزيد.  للصالحية

  .قريباا إليها  سننتقل واليت، الطبيعي والنتقاء التكيف مفاهيم تتضمن  اليت  املفاهيمية   الشبكة نناقش

  جترييب   سؤال  هناك  يكون  حبيث  الصالحية  لتوصيف  طريقة  هناك  أن  نفرتض  دعوان،  احلايل  الوقت  يف
  التغيري   يف(  الظاهرية  األمناط  )أو  اجلينية  لألمناط  العشوائي  العينات  أخذ  يلعبه  الذي  الدور  حول  جوهري
َعت .  التطوري   رايت  سيوال  قِّبل  من  التطورية  األحياء  علماء  أمام  مباشر  بشكل  مرة  ألول  القضية  هذه  ُوضِّ

  الطبيعة   بسبب ،  ابلصالحية  يتعلق  فيما   احملايدة  للجينات  ميكن ،  رايت  أشار  كما .  الثالثينيات  أوائل   يف
  حدوث   احتمال  يرتفع .  آخر  إىل  جيل  من  متثيلها  زايدة،  اجملتمعات  من  عينات  أخذ  عملية  ألي  العشوائية

  التطوري   التغيري  يف  متاماا  املعتاد   السيناريو  أن  ختيل  رايت  ألن  نظراا.  الفّعالاجملتمع    حجم  اخنفاض  مع  هذا
  أكثر   داخلها  تكاثر  مع(،  demes  )أو  نسبياا  ومعزولة  نسبياا  صغرية  جمموعات  إىل  األنواع  تقسيم  هو

  عند   اثبتةا   تصبح   أن  ميكن  « احملايدة  اجلينية   األمناط»   هذه  مثل  أن  احتمالية   فإن ،  دمييس  بي   هو  مما   بكثري
  أن   إل،  عمله  من  اجلانب   هذا   من  تدرجيياا   خفف  أنه  من   الرغم   على.  كبرياا  كان  نسبياا  عالية  مستوايت

  األفكار   هذه  أخذت  والسبعينيات،  الستينيات  يف  السكانية   الرايضية  الوراثة  علماء  من  مهمة   مدرسة
ا»   منهجاا  وطّورت ،  معها  وركضت  كيمورا    به  يتميز   الذي   املوقف   هو  هذا.  التطوري  للتغيري   « حمايدا

Kimura  تلعب  العملية  هذه  مثل   كانت  إذا  ما.  أعاله  املقتبس  املقطع  يف(  بالغة  املدافعي   أكثر  )أحد  

https://plato.stanford.edu/entries/fitness/
https://plato.stanford.edu/entries/fitness/
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  إىل   النظر   ينبغي  كان  إذا  مبا   الصلة   وثيقة   لكنها،  فلسفية  قضية   فهي ليست   ل،   أم  التطور   يف   مهماا   دوراا 
  العملية   أن   فهو ،  لداروينية   ا ل  حمورايا   رأي  أي  كان  إذا   ألنه؛  الغالب  يف   داروينية  أهنا  على   التطورية   البيولوجيا
  اليت   الختالفات  على   تعمل  واليت،  الطبيعي  الصالحية لالنتقاء  احنياز  بقوة  الغالب  يف  تسرتشد  التطورية

 .الصلة  ذات  واملفاهيم  الطبيعي النتقاء  إىل اآلن  ننتقل. الصدفة طريق عن تنشأ

 
   هونطاق ،ته وقو  ،االنتقاء  طبيعة 2.3

؛ انشاطا   األكثر  الذكور  عاتق  على  يقع  سوف  اإلانث  من  عدد  أكرب  فإن،  احلال  بطبيعة
سيستمتعون،  األضعف  طرد  خالل  من،  اجلنسي   كال   من  األقوى   واألفراد   أبفضل   كما 

،  الغذاء  ندرة  أو،  القارس  الشتاء  لفصل   وكان.  وألولدهم  ألنفسهم،  الظروف  وأفضل،  غذاء
 لالختيار  اجليدة اآلاثركّل   بينما تّنصب، جسدايا  الصحي وغري  الضعيف إابدة السبب يف

 .مهارة واألكثر

  اليت ،  John Sebrightسربايت    جون  كلمات  هي  هذه  ل.  داروين؟  تشارلز   هل تلك كانت كالم
يف  The Art of Improving the  األليفة  احليواانت   سالالت  حتسني  فن»  صاغها 

Breeds of Domestic Animals»  مخسي   وقبل  داروين  تشارلز  ميالد  عام  وهو،  1809  عام  
  c  اليت حتمل حرفمذكراته    يف  املقطع   هذا  إىل   داروين   يشري«.  األنواع  أصل »  كتاب   نشر   من  عاماا

  العمليات  أن اتم  بوضوح يقول لكنه احمللي، النتقاء  يناقش سربايت ل أن سيالحظ. xlألنواع اب اخلاصة
  لالنتقاء األكثر   اجليدة   التأثريات  مجيع»  هلا  سيكون  الطبيعة  يف   والتكاثر  التفاضلي  البقاء   إىل  تؤدي  اليت

  موجود  هو   ما  لريى  ،Thomas Malthusمالثوس    لقراءة   حباجة   يكن  مل   إذن،  داروين،.  «مهارة
 التأثريات   نفس  له  سيكون  الطبيعة،  يف  البقاء  أجل  من  الصراع  أن  أي  -   وصراحة وضوح    بكل  هنا
 .واحليواانت للنبااتت  احمللي  املريب تصرفات  مثل  ،«النتقائية»

  التفكري   كنِّتاج  احلياة  بدأ   «الطبيعي  النتقاء »  فإن  ،«أصل األنواع»كتاب    املقطع وحجة  هذا   يوضح   كما 
،  املريب  اختيار  أتثريات  نفس  هلا   سيكون  يصفها  اليت  الطبيعية  العمليات  أن  سربايت بوضوح  يرى.  التناظري
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  وتبعتها ،  اخلطوة  هذه  داروين  لقد اختذ .  انتقاء  كعمليات  العمليات،  هذه   وصف  وشك  على  ليس  لكنه
 الداروينية. 

  على   والقضاء  املزااي  على  للحفاظ   كقوة   ،« الطبيعي  النتقاء»  إىل  ابستمرار  بنفسه  داروين  يشري
ا  معي   تغيري  كان   إذا   ما،  األخري من كِّتابه  القسم   يف  مذكور   هو   كما   الضارة،  الختالفات  ،  ضاراا  أو  مفيدا

  عن   ابلفعل  عليه  حُيافظ   مفيد،  التباين  كان  وسواء  .«صدفة»  مسألة  فهي،  املصطلح   هلذا  السابق  ابملعن
  هو   النتقاء  فإن،  لداروينيةا    ل  ابلنسبة.  أيضاا  صدفة  مسألة،  للمصطلح  آخر  مبعن، فهو،  الختيار  طريق

  من   التايل   القسم   إىل   للتطلع   أو،  املفيدة  الختالفات   لصال   والتكاثر   البقاء،  حتيز   اليت   القوة   أو   القدرة،
 الحنراف. عن الختيار مييز  ما  هو هذا. التكيفات

 Natural  والتحدايت  واملستوايت  اجملاالت:  الطبيعي  االنتقاء»  بعنوان  حديثة   دراسة  يف
Selection: Domains, Levels and Challenges»  البيئة   علم   يف   أكسفورد  سلسلة  يف  

  ضد   الداروينية،  النتقاء   نظرية   عن  بقوة  George C. Williams  ويليامز   جورج   دافع   ،والتطور
  التحدايت   هذه  تصنيف  ميكن.  املاضية  القليلة  العقود   خالل ظهرت  اليت  التحدايت  من  متنوعة  جمموعة

 عريضتي  فئتي  يف

 .تطورية كقوة  الطبيعي النتقاء على  املقرتحة القيود  -أ
 .جديدة «مستوايت» و  ا«أهدافا »  ليشمل الطبيعي النتقاء نطاق  توسيع  -ب
 

  مواجهة   يف  التعديل  تتطلب  نفسها  النظرية  أن  الواضح  من  ليس  احلالتي   كلتا  يف  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر
  تطبيق   لنطاق   حتدايت  جمرد  من  أكثر  هذه  تكون  ل  قد  املبدأ   حيث   بينما من  –  التحدايت  هذه  مثل

  النتقاء   إىل  اللجوء  دون  تفسريها  ميكن  التطورية  التغيريات  معظم   أن   اتضح  إذا،  ذلك  ومع .  النظرية
  نظرية   أن  اتضح   وإذا .  داروينية  تعد  مل   التطورية  البيولوجيا  أبن  للجدل   أساساا  هذا  فسيكون،  الطبيعي
  شامل   تعديل   خالل   من   والتطور   الوراثة   لعمليات   اجلديد   فهمنا  مع   إل   دجمها   ميكن   ل   الطبيعي  النتقاء 

  معدل  سليل )ساللة جديدة أو حتديث(  أهنا  على  اجلديدة  النظرية  رؤية  األفضل  من  يكون  فقد،  ألسسها
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  إذا   ولكن ؛  جولد  يّدعي  كما ،  اجلواهر  إىل   النظرايت  حتتاج  قد .  نفسها  الداروينية  من   بدلا ،  لداروينية  ا ل
 Paulغريفيث    بول   من  عبارة  لنقتبس.  كذلك  جوهرها  فسيكون ،  للنظرية  أساسي   هو   ما   تغري

Griffiths،  هو   إليه  حيتاجون  ما   رمبا  -  وجواهر   تواريخ  إىل  حباجة  النظرايت   أن  ذلك،  يعن  ل  رمبا  
 . اترخيية جوهرات 

،  مضلالا   جمسماا   ابعتباره  »النتقاء«   مصطلح   عن  التخلي  على  ابنتظام  داروين  والس،  راسل   ألفريد  حث
بتعبري    يف   -   الطريق  منتصف  يف   داروين  ذهبوقد  .  «لألصلح  البقاء»ب    سبنسر  هربرت   واستبداله 

. من كتابه  4  الفصل  عنوان  يف   «الطبيعي  النتقاء»  إىل   « لألصلح  البقاء   أو»  أضاف  الالحقة   اإلصدارات
  جاد   عرض   أي  من   تدرجييًّا«  لألصلح  البقاء »تعبري    ُحذِّفَ ،  العشرين  القرن  منتصف   يف  النظرية   تطور   مع

  النماذج   يف.  وإشكالياا ابرزاا  دوراا  « الصالحية» مفهوم  لعب ، أخرى انحية  من .  الداروينية  النتقاء  لنظرية 
  اجلينية خمتلفة   املوراثت  قدرات   إىل  إما «  الصالحية »تشري    السكانية،  الوراثة   علم  يف   املستخدمة  الرايضية 

  فيما .  Wاليت ميثلها املتغري    القدرات،  تلك   مقاييس من  إىل  أو   ذرية وأحفاد،  ترك   جمموعة سكانية إىل   يف
 الصلة:  ذات  للمفاهيم قياسي  كتايب  عرض يلي

  اعتبار   على  يشتمل  الذيو   ،الطبيعي  لالنتقاء  اجلديد  الداروين  النهج  يفالصالحية    تُعزى
  املتحدرين  معظم  يرتك  الذي  اجلين  النمط  يُنسب.  معينة  وراثية   أمناط  إىل  ،الوراثة  علم
 إىل   نسبة،  صالحية  هلا   األخرى  اجلينية  األمناط   ومجيع،  "W = 1الصالحية"  قيمة   إىل
، آخر  على   وراثي  لنمط   النسبية  التطورية   امليزة   تقيس الصالحية ...  .  1من    أقل ،  هذا

  األمناط   تتكبدها  اليت   النسبية  العقوابت   قياس   أيضاا  املهم   من   تكون   ما   غالباا   ولكنها
 طبيعية   نتيجة  هي  النسبية  العقوبة   هذه.  الطبيعي  لالنتقاء  اخلاضعة  املختلفة  اجلينية

 ببساطة   وحُيَسب   ، s  الرمز   . يُعطى«النتقاء   ُمعامِّل »  مبصطلح   إليها   ويشار   للصالحية، 
 w –s =1 .xli :وتصبح  ،1 الصالحية من طرح  طريق عن

 

  هذا   يف   مفيد  بشكل  خلطها  يتم   مزدوجة   أدواراا  الصالحية يلعب   مفهوم   أن   حقيقة   يف   املشكلة   تكمن
  اجلينية   األمناط  ذات  للكائنات  التفاضلية  للقدرات  مقاييس  أهنا  الصالحية على  إىل  يُنظر  عندما.  القتباس



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 30

 

  تشري   «الصالحية »   أن   افرتاض  على  الصالحية تشجعنا  لغة  فإن،  النسل  من  خمتلفة  أعداد  لرتك  املختلفة،
  إىل   ببساطة  تشري   «الصالحية »  كانت   إذا،  أخرى  انحية   ومن .  اجلينية  لألمناط  النسبية  النتقائية   املزااي   إىل

  وترتك ،  سكانية  جمموعة  يف  صغري  نطاق  على  التطوري  للتغري  كمي  متثيل  فهي،  اإلجنايب  النجاح  مقياس
الصالحية    مفاهيم  بي   املفرتضة  الصالت  ُقطَِّعت،  ذلك  بعد   ولكن.  متاماا  مفتوحة   التغيري  أسباب  مسألة

  عالقة   ل   W  ميثله  ما ؛  ابلنتقاء  هلا  عالقة  ل «  النتقاء   معامالت»قد تكون  .  الطبيعي  والنتقاء  والتكّيف
 النتقائية.   ابمليزة له

  الطابع   على  أساسي  بشكل   حتافظ  واليت   احلديث،  شكلها  يف  النظرية   لصياغة  طريقة   توجد ،  ذلك  ومع
  غياب   يف  الطبيعية  اجملموعات  هبا  تتطور  أن  ميكن   اليت  املؤكدة   الطرق   من  عدد  لوجود  نظراا.  الداروين
  التطور   من   اجملتمعات  متنع   قد،  التعويضية  النتقاء  قوى   أي ،  النتقاء  موازنة  ألن  ونظراا ،  الطبيعي  النتقاء 

  وأن،  أعضائها  بي   التكاثر  معدلت  اختالف  قياس   طريق  عن،  اإلثبات  أن  الواضح  فمن،  وجودها  يف
  تثبت   ول؛  التغيري  هذا  مصدر   كان  الطبيعي  النتقاء  أن  يثبت   ، ولتغري  للمجتمعات قد  اجلين  التكوين
 .  فّعال  غري  الطبيعي النتقاء نأب تغيري أي قياس   يتم مل أنه  حقيقة

  «ديناميكيات»  وليس ،  «حركيات»   أهنا  على  به  املرتبطة   والنماذج   السكانية  الوراثة  علم   مع   التعامل   جيب 
،  توازن  حالة   يف   ليسوا   أو   توازن   حالة   يف   إما   اجملتمعات   أن   إلثبات   طريقة   أهنا   أي .  التطورية  العمليات 

  مثل ،  ذلك  على  عالوة .  األجيال  عرب   سكانية  جمموعة   يف   التغيري   معدلت   لقياس   متطورة  أدوات   وتوفر 
  أسباابا   هناك  أن   أيضاا   ختربان  فإهنا،  األجيال  عرب  تغيرياا   تؤسس  كانت   إذا،  فيزايئية  نظرية   ألي   احلركة   علم

  البحث   مكان  حول  اقرتاحات  املقاييس  لتلك  التفصيلية   العريضة   اخلطوط  تقدم  قد  -   عليها  العثور  ميكن
  اليت   اللغة   لستخدام.  العاملة  ابلقوى  املعرفة   توفري  هو  بنفسها  فعله  تستطيع  ل  ما.  األسباب  هذه  عن

. سببياا  خاملة ،  الطبيعي  النتقاء  عكس  على،  الصالحية  فإن،  Elliott Soberسوبر    إليوت   قدمها
 (.Population Geneticsبعلم الوراثة السكانية  اخلاص املدخل  راجع، املعلومات من  )ملزيد

https://plato.stanford.edu/entries/population-genetics/
https://plato.stanford.edu/entries/population-genetics/
https://plato.stanford.edu/entries/population-genetics/
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  يف .  الطبيعي  النتقاء  بنظرية   مساواهتا  ينبغي  فال، السكانية  الوراثة   علم   قيمة  من  الرغم  على   أنه  يعن  هذا
  على .  ذلك  نسيان  يتم،  هلا  الفلسفية  واملناقشات  للنظرية  البيولوجية  العروض  من كّل    يف  األحيان  من   كثري
 :املثال سبيل

 الكائنات   حيث ختتلف   ،الطبيعي  لالنتقاء   األساسية  ابلنظرية  دراية  على   الناس  معظم
 متثيل   يتم،  لذلك؛  غريها  من  أكثر   ةريّ ذُ   املتغريات  بعض  ترتك.  وراثية  بطريقة  احلية

 . xliiالقادم  اجليل يف  أكرب بوترية  خصائصها 
 

 !اإلطالق على الطبيعي النتقاء إىل  تشري ل اليت  ،«الطبيعي النتقاء   يف األساسية للنظرية »  عرض هذا

  حمجوزاا   يكون  أن  جيب،  السم  هذا   حيمل  الذي  الداروين  للمفهوم  مشاهباا  كان  إذا،  الطبيعي  النتقاء
  التفاعل   هذا   يغري  قد .  النظام  ذلك  وبيئة   عضوي  لنظام  للتوريث  قابلة  متغرية  مسة  بي   تفاعل  إىل  لإلشارة 

.  التفاعالت  تلك  غري   أخرى   ألسباب   النسب   هذه   تتغري   وقد ،  األجيال  عرب   امليزات   تلك   نسب   يغري   ل   أو
  األخرية   الكلمة   سأعطي.  التفاعل  هذا   مثل  بعض  املعقولة   الطبيعي   النتقاء   فرضية   تفرض   أن   جيب   لكن

 :املوضوع هذا يف Stephen Jay Gould جولد   جاي لستيفن

  خيلط   ملاذا  نتساءل   أن  إل  يسعنا  ل،  سببية  عملية  الطبيعي  النتقاء  نعترب  عندما  ...
  الزايدة   حساب   خالل   من   الطبيعي  النتقاء  نتائج   قياس  إىل  احلاجة   بي   الناس   من   الكثري 

 نسبياا  تناسلياا  جناحاا  تنتج  اليت  اآللية  مع (  حسابية)  الوراثية  السمات  لبعض   التفاضلية 
 xliii(." )السببية

 

  احمليطي   اآلخرين   املهمي   السؤالي   بسبب   واسع  نطاق   على   النقطة   هذه   إىل  الطبيعي  النتقاء   مفهوم   دِّمَ قُ 
  احملتملة   املقيدة   ابلقيود  عالقة  هلا  أسئلة   -  سابقاا  ذكر  الذي  الطبيعي  لالنتقاء  املعاصر   الداروين  ابملفهوم

  عملية   يف  مناسبة  بيئية /عضوية  «تفاعالت»  اعتبارها  ميكن  اليت  األشياء  أنواع  وحول  الطبيعي  النتقاء   على
 . النتقاء

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
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  بي   تفاعل   أنه  على  تقريباا  حصري   بشكل   إليه  يُنظر   كان   لداروين   ابلنسبة  الطبيعي  النتقاء  أن   افرتضنا  إذا 
  يتعلق   فيما   اليوم  لداروينية   ا ل  حتديي   نرى  أن   إذن  فيمكننا،  العضوية  وغري   العضوية  وبيئاهتا  احلية   الكائنات
دوكينز    وريتشارد   G. C. Williamsويليامز    سي  جي  مثل،  جيادلون  من  هناك.  الختيار  مبستوايت

Richard Dawkins ،واضح: بيان هنا. للجينات وفقط دائماا   النتقاء أبن 

  بشكل  معها  يُتعاَمل[  البيئة  /احلي  الكائن  تفاعالت  أدخلتها   اليت   تلك]  املضاعفات  هذه
 ابإلضافة   النتقاء   من  كمستوى  ليس،  الفردي[  احلي  الكائن]انتقاء    خالل   من   أفضل

 .xlivاجلين املستوى على لالختيار  أولية كآلية  ولكن ، اجلي  مستوى إىل
 

  - املتفاعالت  أو -  احلية   الكائنات   إىل   اإلشارة   هو   النقطة   نفس  إلثبات   دوكينز  لدى   املفضل   األسلوب   إن
  هلذا   األصلي  الدافع  كان .إلدامته  اجلينوم  شيدها  مركبات   الواقع   يف  وهي،  جيناهتا  مركبات   ابعتبارها

 Adaptation الطبيعي واالنتقاء  التكيف»  يف الكتاب الكالسيكي خاص بشكل  الواضح ، النهج
and Natural Selection» جلورج وليم  George C. Williams  -  نوع  استخدام كان  

اجملموعة  فرضيات   ضد   ( Ockham’s razor)أوكام    رة شف    اسرتاتيجية   من  Group)  انتقاء 
sSelection hypothese)  ، خالل   من   تفسريها  ميكن   املزعوم  اجلماعي  النتقاء  أتثريات   أن   يوضح  

  يكون   الكتاب  اختيار  إن    دائماا  يُقال،  الكتاب  هذا  طوال.  اجلينوم  مستوى  على  تعمل  اليت  التفسريات
  مستوايت   على   العملية  هذه  يف  تلعبه  قد  الذي  الدور   البيئات  عن  النظر   بغض ،  الفردية  األليالت  من

    .خمتلفة

  املنهجية  األسس   من كّل    على  األحياء   علم   فالسفة  قبل   من   واسع   نطاق   على لَتَحدّ     الرأي  هذا  تعر ض 
،  والعطاء  األخذ  عمليات  مجيع  . يفxlvالفالسفة   بي   متحمسي   مؤيدين  وجود  من  الرغم   على،  واملفاهيمية

  فمن ،  ذلك  ومع   .xlviالداروين   العلم   حيملون  أهنم   يدعون   الرأي  هذا  عن   املدافعي   أن  يالحظ   ما   اندراا
.  الوراثة  لوحدات  متماسكة   نظرية  إىل  يفتقر  كان  ألنه  فقط  وليس  -  داروين  سيدركه   موقفاا  ليس  أنه  املؤكد

  مراحل   يف  احلية  الكائنات   قدرات  يف  الختالفات   كانت  داروين  ألن  داروينية  نظر   وجهة  ليست  إهنا
.  التطوري  التغيري  تفسري   يف   السببية   األولوية   هلا  كانت   اليت  احلياة   لتحدايت   لالستجابة   التطور   من   خمتلفة 
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ا  «اجلديد  الداروين   التوليف »  من  التطورية   األحياء   علماء   بي    على   يؤكدون  الذين  أولئك  هم ،  فصاعدا
  يف   ابستمرار   املتغرية  البيئية   الظروف   مع   خمتلف   بشكل  تتفاعل   اليت   اجملموعات  يف   احلية   الكائنات   دور 

 الداروينية.   البطاقات  حتمل  اليت السكانية اجملموعات لتلك  اجلينات جتمعات   يف تغيريات إحداث 

  علماء   من   عدد   حتّدى   املاضي،  القرن   سبعينيات  يف .  املعاكس  الجتاه   من   حتدايت   لداروينية   ال  أن  كما 
  تفسر   أن  ميكن  اليت  اجلديدة  الداروينية  عقيدة  والنظاميات  األحافري  علم  جمالت  يف  يعملون  الذين  األحياء

،  اخلصوص  وجه  على،  جولد  يفتح   .اجلزئي  التطور  من  املدى   طويل   الستقراء  طريق  عن  «الكلي   التطور »
 The Structure ))  « وموسعة  منقحة تطورية   نظرية  حنو   التطورية  النظرية  بنية»  من   الثاين   اجلزء 

of Evolutionary Theory (Towards a Revised and Expanded 
Evolutionary Theory)  ،جيمع .  «اهلرمية  النتقاء  نظرية   يف  كأفراد  األنواع »  بعنوان  فصل  مع  

  مايكل   عنها  دافع   اليت  األطروحة،  أوالا :  املفاهيمية  الناحية  من   خمتلفتي   أطروحتي   بي   هذا   الفصل  عنوان
، xlviiiDavid Hullديفيد هال    وصقلها  عنها  دافع   ، واليت xlviiMichael Ghiselinجيزلي  

 . «أفراد»،  للمصطلح  القوي  ابملعن، األنواع أن

ا  اختيار  هناك  يكون  قد  أنه،  واثنياا    عنوان   ميثل.  qua  جمموعات،  احلية  الكائنات  جمموعات  بي   جيدا
  أفراد   هناك  ولكن،  الفرد  هي   دائماا  الختيار  وحدة   تكون  -   اجملموعة   لختيار  واحد  هنج   على  مثالا   جولد 

  جمموعات   أن املرء  افرتض  إذا  متاماا خمتلفة  نتيجة  تظهر .  لالختيار  ختضع  اليت  الفردية   احلية   الكائنات  غري
،  أفراداا  ليست  أهنا  من   الرغم  على،  األنواع  أو  األقارب  جمموعات   أو  demesأجزاء    مثل   احلية  الكائنات

  انتقاء »  مصطلح  يكون  أن   الباحثي   بعض  يقرتح،  املفاهيمي  التعقيد   إىل   إضافة .  لالختيار  ذلك  مع   ختضع 
  على  واحدة  جملموعة  مزااي  اجملموعة  مستوى  على  السمات  توفر  حيث  العملية،  على  مقصوراا  «اجملموعة 

  اختيار اآلخر البعض يعّرف. اجملموعة اختيار حالت  حتدد  صارمة  شروط توجد  احلالة  هذه  ويف، أخرى
  نوقش  ملا  مشابه  نقاش   هنا  يظهر  وهكذا.  اجملموعة  مستوى  أتثريات  حيث  من   أساسي  بشكل  اجملموعة

نوعاا  اجلماعي،  الختيارمن خالل    – «  الصالحية»  بتعريفات   يتعلق   فيما   سابقاا نعن    من   مميزاا   فإننا 
  اجلي   أو   احلي  الكائن  مستوى  على  النتقاء  عن  املفاهيمية  الناحية   من  جيب متييزها  اليت  السببية  العمليات 
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ا  احملددة  اجملموعات  لبعض  معينة   جمتمعات  داخل  نزعة  فقط  نعن  أننا  أم،  الفردي   جمموعات   لتهجري  جيدا
 .xlixالوقت  مبرور  أخرى

 

والغائية  والتكيف  االنتقاء 3.3  
  احندر   قد  نوعكّل    أبن  القائل  الستنتاج  أن  داروين  لحظ،  «األنواع  أصل»  مقدمة  من  مبكر  وقت   يف
ا  مؤسساا  كان  لو  حىت»   األخرى،  األنواع  من ،  غري  سيكون،  جيدا ُعدَِّلت    كيف  إظهار  ميكن  حىت  ُمرض 

  الذي   املشرتك  والتكيف  اهليكل   كمال  على  للحصول  العامل   هذا  يف  تعيش  اليت   هلا  حصر   ل   اليت   األنواع
  لتفسري   -  لداروينية  ال  املركزية  الفرضية   كانت   هذه  إن    يقول   أن   للمرء   ميكن   «l. عادل  بشكل  إعجابنا  يثري

  لدمج ،  داروين  تعبري  حد  على  أو   املبادئ؛  نفس  طريق  عن  التكيفي  والتمايز  التطور  استمرارية  من كّل  
 واحدة.  نظرية يف الوجود  وشروط النوع   وحدة  بي  املفرتض التعارض

  ابلتعديل   النسب   لنظرية   دعمهم أتهيل  على  تعاطفاا  املوحدين  داروين  مؤيدي  أكثر   حىت هناأُجرب   ولكن
  األكثر   هي  هريشل  وجون  جراي   آسا  أفعال  ردود  تكون  رمبا،  داروين  أايم  يف.  الطبيعي  النتقاء  طريق  عن
  الظهور،  «األلغاز لغز»  لتفسري   طريقة   داروين  نظرية  يف   الرجلي   كال   رأى.  الصدد   هذا   يف  لالهتمام   إاثرة

،  ذلك   ومع .  «وسيطة»  أسباب ،  يقولون  قد  كما  أو،  طبيعية  أسباب  طريق  عن  اجلديدة   لألنواع  املنتظم 
،  ذلك  يفعلوا  مل.  النظرية  يف   «الصدفة»ل    لالختزال  القابل  غري  املركزي  الدور  عن  غريزايا   كالمها  ارتد  فقد

  مراراا  داروين   قال  كما  ولكن. «الكون مع  النرد يلعب  ل  هللا»،  بسهولة يقولوا أن املمكن  من كان  ولكن
،  املفيدة   اخلطوط  طول   على   تكون  أن  جيب  الختالفات  أن  هللا   أمر  إذا  -   جراي  إىل،  بلطف  ولو،  وتكراراا

ا  سيكون  الطبيعي   النتقاء  فإن   يف   التباين  دراسة   من   األدلة  فإن،  ذلك  على  عالوة .  احلاجة  عن   زائدا
  على   الختالفات  معظم  أو كّل    يوجه  هللا  أبن  ادعاء  أي  على  كذبة  تضع  والطبيعيي،  احملليي   السكان

  ابملتطلبات   املرتبط  غري  التباين  إنتاج  -  خطوتي   من  عملية  هي  الداروينية  النتقاء   نظرية.  مفيدة  أسس
  مرة.  التكيفية  الحتياجات  ختدم  اليت  الختالفات  لتلك  التفاضلي  والستمرار،  احلي  للكائن  التكيفية

 .داروينية نظرية  النحو هذا  على وصفها   ميكن  ل  اليت التطور  نظرية تكون لن ، أخرى
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.  األخرية  السنوات  يف  الفلسفي   الهتمام  من   ُكرَِّس له الكثري  موضوع هي  «النتقاء  تفسريات » طبيعة  إن
  التفسريات   هذه   ملثل   الغائي   املظهر   يكون  مدى  أي   إىل - فقط  مهم   واحد  سؤال   على  أركز  أن  أريد  هنا

 دور؟   أي األهداف  فيها  تلعب ل سببية  عملية  خيفي  مظهر ببساطة،

  النتقاء   عن   داروين  حتدث   احلي   ذلك   ومنذ،  الداروينية   التفسريات   يف   ابلتأكيد  ة حاضر   الغائية   اهر مظ  إن
  علم   من كّل    هبا  يعترب  اليت   السهولة  من  الغائية  ظهور  ينبع.  كائنكلّ    لصال  فقط   يعمل  الذي  الطبيعي
 بعض  بسبب  هبا  تقوم  اليت  التكيفات  لديها  والنبااتت  احليواانت  أن  السليمة،  والفطرة  التطوري، األحياء
 التكيفات.  تلك  توفره الذي احلي  للكائن املزااي  أو الفوائد

.  بقوة  غائية  تكيفاتل  النتقائية   التفسريات   أن  مفادها  حالة   ببساطة  هنا  وسأرسم،  للجدل  مثري   سؤال   هذا
  يف   واملدرجة  املناقشة  يف   إليها  املشار  السؤال  هبذا  املتعلقة   األدبيات  إىل  الرجوع  يف  املهتم  القارئ  يرغب  قد

  إذا   ما  هو   املناقشة  يستحق  ل  أنه  أعتقد  الذي  السؤال .  اإلدخال  هذا  هناية  يف  املقدمة   القراءات   قائمة 
تيلينومي  علم  »  بكلمة  «teleologyالغائية  »  كلمة  استبدال   جيب  كان أو  اهلدفية 

teleonomy »li  .املقدمة   الفلسفية  واحلجج ؛  الشيء  نفس  إىل  يتوصلون،  الكلمة  أصل   انحية  من  
  كانت   للغائية   الفلسفية  الدفاعات  أن  وهو  -  اترخيياا  فيه  مشكوك  افرتاض    إىل  مجيعها  تستند  التغيري  لصال 
  تفسريات   يف :  مباشر  وبشكل   ببساطة   اجلادة  الفلسفية   املسألة  طرح  ميكن.  حيوية  أو  إميانية   إما   دائماا 

  للتفسريات   لالختزال   قابلة   وغري   مركزية   مسة   هي  التعديالت   ختدمها   اليت   الوظائف  هل   للتكيفات،  النتقاء 
 .liiغائية التفسريات فإن،  نعم اجلواب  كان  إذا التفسريات؟ هذه  مثل يف

  سنوات   مدار  على  إجراؤه   ت   الذي  البحث  يف .  واقعي  ولكنه  بسيط  مثال  هو  به  للبدء  مكان  أفضل
  من   John Endler  إندلر  جون   متكن ،  املعملية  والتجارب  املضن  امليداين  العمل   بي   واجلمع   عديدة
  اليت   األهنار  يف   يدرسها  كان  اليت  guppyاجلويب    أمساك  جمموعات  يف   للذكور  األلوان   أمناط   أن   إثبات
 .  املفرتس واختيار الشريك  اختيار بي  للتوازن  نتيجة كانت  الكارييب، جنوب  تغذي

  يتطابق   لوين   بنمط،  الذكور  من  جمموعة  أن  فرضية  وأتكيد  اختبار  على   قادراا  كان  مذهالا،  مثالا   لنأخذ
  هذا   يكون  الساطعة،  احلمراء   البقع  ابستثناء  يسكنها   اليت  والربك  اجلداول  قيعان  على   احلصىَ   منط   مع
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  البقع   تضع  مل.  لألمحر  ابلنسبة  اللون   أعمى  اجلمربي،وهو    التجمعات،  تلك  يف   الشائع  املفرتس   ألن  النمط 
  على  التلوين   من  النمط   هذا   إىل   نشري   . قدliiiزمالئهم  جتتذب   وكانت،  انتقائي  وضع   يف   أصحاهبا  احلمراء 

  هذه  تلعبه  الذي  الدور   هو  ما  ولكن.  الشريك  وجذب  املفرتس  جتنب  وظائف  خيدم  معقد  تكيف  أنه
 للتلوين؟  اجملموعة  هذه يف الذكور  امتالك سبب تفسري يف  الوظائف

  الطبيعي   لالنتقاء  نتاجاا  كان  إذا،  الداروينية  يف  املصطلح  هذا  يُستخدم  حيث،  تكيف  هو  اللوين  النمط  هذا
  األلوان   من  متنوعة  جمموعة  هناك  يكون  أن  جيب،  الطبيعي  لالنتقاء  نتاجاا  يكون  أن  أجل  . منlivفقط 

  هذا   ذلك   يف  مبا   ولكن  املعي،  النمط  هذا   من  أوسع   نطاق   على   لألنواع  التنموية/الوراثية  املوارد  يف  املتاحة 
 املعي؟  النمط هبذا اجلويب  أمساك وتكاثر  التفاضلي البقاء إنتاج يف، إذن احلامسة العوامل  هي ما. النمط

  اجلدوى   تعزيز   يف  املتاحي   ابآلخرين   النمط  هذا  قارهنا  اليت  القيمة  ذات   النتائج   هو   اجلواب  أن  يبدو
  اجلويب  أمساك لذكور جيد هذا األلوان منط فإن(، داروين يفضلها اليت  )واللغة الشعبية اللغة يف. والتكاثر

  التأثريات »  حساابت  تقوية  على  اإلجابة   هذه  . تعملlvميتلكوهنا  السبب  وهلذا ،  ولذريتهم  متتلكها  اليت
  فروق   يتعدى  النتقاء  أن  على  التأكيد  خالل  من  ،النتقاء  لتفسريات  «النتائج  مسببات»  أو  «املختارة
  قيمة   إىل   صالحية أعلى  قيمة  هلا   اليت  األلوان  أمناط  من  عدد   بي   من  واحد  وجود  سبب  يرجع.  القيمة

 ملالكيه. اإلجنايب  والنجاح  للبقاء ابلنسبة النمط  هذا

  أجل   من   الذي   ذلك  فيه  يكون  تفسري  وهو،  الغائي  التفسري  من  خاصاا  نوعاا،  هي  النتقاء  إذن، تفسريات
 اجملتمعات.  يف  عليها واحلفاظ  السمة  استمرارية   يف التباين  كما يفسر،  القيمة ونتائجه، ما مسة امتالك

 

ومفهوم )األنواع(   األنواع، 4.3  
  األنطولوجي   الوضع  مسألة  ميزت،  اجلديدة  الداروينية   عنوان  حتت  انقشناها  اليت  املوضوعات  سرد  يف

  املهم   فمن،  وثيقاا  ارتباطاا  مرتبطة   أسئلة  أهنا  من   الرغم  على.  األنواع  ملفهوم  املعرفية   احلالة  من  لألنواع
  املهم   من،  ذلك  على  عالوة .  التمييز  هذا   حُيرتم  ما   اندراا   ، تقدمنا  مع  سيتضح  كما .  متميزة  هبا   الحتفاظ 

  يقودان   . قدlviاألنواع   تعريف   إىل  تنتمي  اليت   السمات   وفئات   األنواع،  مفهوم  بي   التمييز   القدر   بنفس
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  جمموعة   كانت  إذا  ما  لتحديد  أمهية  األكثر  السمات  أنواع  يف  النظر  إعادة  إىل  النظري  فهمنا  يف  التقدم
 ينبغي  ل.  التصنيفي  املستوى  هذا  على  اسم  تعيي   تستحق  كانت  إذا  ما  وابلتايل،  نوعاا  احلية  الكائنات  من

  التغيريات   هذه   بعض   أن  من  الرغم   على ،  األنواع  مفهوم   يف   تغيرياا  تشكل   التغيريات  هذه   مثل  أن   الفرتاض 
  التوليف   يف  مسامهته  يف .  كأنواع  املصنفة  األصناف  نطاق   توسيع   أو   تقييد  إىل   تقودان   قد   األقل   على

 النظاميات »من كتاب   اخلامس  الفصل  على  Ernst Mayr  ماير  إرنست  أطلق،  اجلديد  الداروين
  املنهجية   الفئات »  عنوان  ،«Systematics and the Origin of Species  األنواع  وأصل
  تنوع »  مع  مستمرة  أهنا  على  األنواع  فئة   معاملة   نقطة   جعل   داروين  أن  يُذكر .  «اجلديدة  األنواع   ومفهوم 
  نفس   ماير   اختذ .  مرنة متاماا  ستكون  حدوده  أبن  جذرايا   اقرتاحاا   وقدم ،  «الفرعية  األنواع»و  ، «املعامل  واضح 
  كأساس   ،«الفرعية  األنواع »و  ،«الفردية  املتغريات»  انقش  حيث،  بداروين  صراحةا   العرتاف  دون   ،املسار
النتواع    يعترب،  التطورية  العملية  يدرس  لشخص  ابلنسبة  أنه  ماير   كما يالحظ.  األنواع  مفهوم  ملناقشة

speciation   املرحلة   يعتربه   ما   على  كبري   حد  إىل   النتواع  لعملية  تفسريه   يعتمد ...  »حامساا؛    منعطفاا  
  يسمى   ما،  التايل  التعريف   يقدم،  العتبار  يف  ذلك   وضع  مع .  lvii« وهي األنواع،  العملية  هذه   من   األخرية 

 :BSC (Biological Species Concept)«  البيولوجية  األنواع مفهوم »ب 

 واليت   تتزاوج،  أن   حيتمل   اليت   أو   الفعلية   اجملتمعات الطبيعية   من   جمموعات   هي   األنواع»
 « lviii.مماثلة أخرى جمموعات  عن تكاثرايا  تُعزل

 

قّدم  لقد  .  «تنظيمي  منوذج»  أنه  على  ما   حد  إىل   وعامله،  التعريف  هذا  لقيود   متاماا  مدركاا  ماير   كان
 األنواع،  تعريف  يكون  أن  عىادّ   ما   1937  عام  يف   Theodosius Dobzhansky  دوجبانسكي

 :جديدة أنواع لتعريف  بكثري  ذلك   من وأكثر ،lixأشار ماير  كما   يبدو، الذي ولكن

 كانت   اليت  األشكال  جمموعة  فصل  يتم  حيث » ،  التطورية  العملية   من   املرحلة  تلك   ...
 أو   منفصلتي   مصفوفتي   يف  تتزاوج   أن  احملتمل  من  اليت  أو  ابلفعل،  السابق   يف  موجودة 

 «lx. التزاوج على  الفسيولوجية  الناحية من  قادرة   غري تكون واليت أكثر،
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،  ابلطبع،  كلها  هذه.  املفهوم  هذا   يف  التارخيي   الطابع   من   املزيد   ببناء  وآخرون(  1943سيمبسون )  قام
  حيث   من  يسمح  lxiمقياس(   )أو   اختبار  وقد حاولوا تقدمي،  األنواع  لفئة   تعريفات  تكون  أن  إىل  هتدف
  مستوى  على واحد مفهوم خالل  من األفراد من  جمموعة  حتديد  جيب كان  إذا ما  يقرر أن للباحث   املبدأ
.  التزاوج  على   القدرة  هو  األنواع   عضوية   اختبارو .  «homo sapiensالعاقل    اإلنسان »  مثل   النوع 

شفافة    الختبار  هذا  دوجبانسكي أمهية  جيعل.  التزاوج  على   القدرة  عدم  هو  نوعي   مييز   الذي   الختبار
 النتواع. عملية هو تناسلياا معزولي  جمموعتي   إىل واحد  هتجي  جمتمع   من فالنتقال -  وجلية

  علماء   يستخدمها  اليت  الفعلية   للطرق   الهتمام  من   القليل   إيالء  يتم،  التعريفات  هذه   من كّل    يف  اآلن
  قدراا   داروين   أوىل  الذي   األمر  وهو،  املتميزة  واألنواع  خمتلف األنواع  بي   التمييز  يف   واملنظومون  التصنيف

  من   نشأت  قد   األنواع  مبفهوم  يتعلق  فيما   لداروين  الظاهرية  المسية   أن  احملتمل  من.  الهتمام  من  كبرياا
  جتمع   المسية  لكن.  اآلخرين  ابملتخصصي   اخلاصة  وتلك  به،  اخلاصة  التصنيف  مبمارسات   الوثيق  اهتمامه

 ا بينم.  األنواع  ملفهوم  املعرفية  احلالة  حول  نظر  وجهة  مع  األنواع،  أنطولوجيا  حول  نظر  وجهة  بي   عادة
.  ما  حد  إىل  متشاهبون  أفراد  فهناك  -   أنواع  توجد  ل  أنه  على  مسيّ ال  يصر،  األول  ابلسؤال   يتعلق  فيما
  جمموعة ،  األحوال  أحسن   يف،  هو  األنواع  مفهوم  أن  على  عادةا   المسي  يصر،  الثاين  ابلسؤال  يتعلق  فيما

  مؤخراا  )ت.  متشاهبي   ألفراد  تعسفية   جمموعة،  األحوال  أسوأ  يف  أو،  متشاهبي   ألفراد  مالئمة  أو   مفيدة
للتشابه   األبعاد  ومتعددة  معقدة  نظرية  أساس  على  األنواع  ملفهوم  لالهتمام  مثري  بديل  حساب  عن  الدفاع
 (. Rheins  2011راينز 

  حيث تربط .  والمسية  اجلوهرية   بي   الفلسفي   ابلتمييز   األنواع  ملفهوم  خمتلفة   مناهج   عمله  يف   ماير  يربط
  إىل   لإلشارة   هذه  النظر   وجهة   تؤدي .  نوع  أو  كلي   إىل  يشري  األنواع   مفهوم   أبن   القائل  ابلرأي   اجلوهرية
  أنه   يدعي   والذي،  وأرسطو  أفالطون   إىل   لينيوس  من   يتتبعه  الذي ،  النموذجية  األنواع  مفهوم   إىل   املفهوم 
  ل   والفلسفية  التارخيية  املؤهالت  على   جاد  شك  إلقاء  ت  قد  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر.  lxiiاآلن  عاملياا  مرتوك

  بي  جتمع اليت، المسية توجد، ذلك  من النقيض . علىlxiiiملاير  «النموذجية أو النمطية  األنواع مفهوم»
  جتميع   بغرض   اُخرتعِّت  مفاهيم  هي  األنواع   وأن  الطبيعة،  يف   يوجدون   من   هم  فقط  األفراد   أبن   القائل  الرأي 
 مجاعي. بشكل األفراد  هؤلء 
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  األنواع   أعضاء   رتبطتحيث  ؛  كليهما  يف  تقدماا  يعد  BSC  البيولوجية  لألنواع  مفهومه  أن  ماير  يّدعي
  خالل   من  ولكن  ما،  بنوع    مشرتكة   عالقة   خالل  من  ليس  موضوعي،  بشكل  بعضا   ببعضهم   الفردية 

  موضوعية   طريقة  عن  يدافع  أنه  على  فهمه  ميكن  وابلتايل.  البعض  بعضهم  مع  والتارخيية  السببية  العالقات
  على   هذه   اجلديدة  التجميع   طريقة   تؤكدكما  .  األنواع  يف  األفراد   لتجميع   املعرفية   األسس   لفهم  جديدة 

  هذا   أن   وزعمه .  األنواع   عضوية   لتحديد   كأساس  ،األفراد  بي   املختلفة   والبيئية  واجلينية   التارخيية   العالقات 
  يف   يضعها  اليت  لألمهية  منطقي  هذا.  املظهرية  اخلصائص   يف  التشابه  أوجه  من   وموضوعية  موثوقية   أكثر

 عالئقي:  بشكل األنواع تعرف  BSC البيولوجية  ألنواع  أن حقيقة على  النهاية

تتوافق.  عالئقيااتعريفاا    األنواع   تُعر ف  ... ا   وثيق   بشكل  األنواع   كلمة  فقد    مع  جدا
 خمتلفاا  نوعاا  تكون  أن....  األخ  كلمة ،  املثال  سبيل  على،  األخرى  العالئقية  املصطلحات

 .lxivالعالئقي  ابلتميز ولكن الختالف بدرجة  يتعلق ل
 

  الشخصان   كان  إذا   ما  مسألة  حُتد د؛  يتشاهبون  ل  وقد   يتشاهبون  قد  األخوة  أن  اعتباره  يف   ماير  يضع
  حول   ادعاء  هذا  أن،  ذلك  مع،  لحظ.  مشرتك  ألصل  واجلينية   التارخيية  الروابط  خالل  من  أخوة،

  « األخ»  مفهوم  انطباق  حتديد  عند  اجلد  حممل   على  تؤخذ  أن  جيب،  منها  العديد  بي   من،  اخلصائص
 .اجلوهرية من  نوع عن  دفاع أنه أي. عليها

ليات يف أشياء  كُ »   أهنا  على  تُفهم  ، حيث«أنواع»ب   تلتزم  أن  يلزم  ل  اجلوهرية  أن  إىل   النقاد  من  عدد  أشار
universalia in re»  مبعايري   يفي  لألنواع   تصنيف   أي   فإن ،  اجلواهر  من  معينة  حساابت  وعلى ؛  

  العالقات   من  الرغم  )على  األساسية   اخلصائص  بعض  حبكم  ذلك  يفعل  BSC  البيولوجية  ألنواع
و   مايكل   جادل،  األطراف  أحد  يف(.  والتارخيية هالجازلي    التارخيي /السبيب  اهليكل  هذا  أبن  ،ديفيد 

  ليست   احلية  الكائنات.  lxvأفراداا   األنواع  لعتبار،  التطوري  األحياء   علم   يف  األقل  على،  أُسساا  يوفر  لألنواع
،  متاماا  خمتلف  هنج  اتباع   خالل   من .  الوراثة  علم  وحدة  من   « أجزاء»   ولكنها،  جمموعة  أو   فئة   يف  أعضاء 

 يشبه  الذي ،  «التطورية  اجلوهرية »  من  شكالا   أبن   مؤخراا  Denis Walsh  والش  دينيس  جادل لذا  
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  التطور   منظري  من  عدد  عمل  يف  مضّمن،  احليوان  علم  يف   أرسطو  عمل  جوهرية  صارخ  بشكل
 . lxviالتطوري 

  الذي   املدى   هي  لداروينية،  ال  مالءمة  األكثر   األنواع   مفهوم   حساب  حول  اجلدل   هذا   يف   احلامسة  القضية 
  النظرية   يف   التقدم   خالل   من   مستنرية   - التصنيفعلم  –  البيولوجي   التصنيف  عملية   فيه  تكون   أن   جيب 

براندون    لروبرت  املصاحبة   املعتدلة  التعددية   فإن ،  ابلفعل  نوقشت   اليت   تلك   جانب   إىل .  البيولوجية
Robert Brandon  ميشلر   وبرنت  Brent Mischler  دافع   اليت  راديكالية  األكثر   التعددية  أو  

  العلوم   يف   املختلفة  التفسريية  األهداف  أبن  جادل فقد  ،  Philip Kitcherكيتشر    فيليب  عنها
  يستخدم،  أخرى  انحية   من.  نوعاا  تشكل  اجملموعة  كانت  إذا  ما  لتحديد  خمتلفة  معايري  ستتطلب  البيولوجية

 .lxviiاألنواع رتبة لتحديد بدقة  حمددة  ساللة اختبارات Cladistsكالديستس 

 بشأن  واضح   موقف  يوجد   ل،  الداروينية  اتريخ  حتدد  اليت  األخرى  املوضوعات  من  العديد  عكس  على
  عن   تدافع  حديثة  أوراق  جمموعة  يف.  «جديد  داروين»   أو  «داروين»  أنه  على  تعريفه  ميكن  السؤال  هذا

  سيعرف   تقريباا  اجملموعة  تلك  يف   مؤلفكّل    أن  يف  أشك،  lxviiiحالياا   تطويرها  جيري   اليت  البدائل  معظم
  عنها   الدفاع   يتم   اليت  املواقف  من   العديد  اختالف   بسبب   هذا   يكون   قد.  داروين  أنه  على   نفسه  عن

 .lxixوممارساته داروين نظرية  إىل  جذورها تعود واليت حالياا
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 المترجم.   .«الليبراليِّة المسيحيِّة» الكنائس أسرة بين األمريكية األديان موسوعة في صنِّفت . المقدس )العصمة تعني الخلو من الخطأ(  الكتاب عصمة عقيدة
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