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داروين في المدينة :التطور في الغابة الحضرية
مينو سخيلتهاوزن
سعيد الجريري *
سخيلتهاوزن أستاذ علم األحياء التطوري في جامعة لَ ْيدن
هذا كتاب عن الطبيعة في المدينة ،اشتغل فيه الباحث مينو
َ
الهولندية ،على كيفية تحكم التحضر في تطور الطبيعة والحيوانات ،وكيفية تكيف الطبيعة مع البيئة الحضرية ،منطلقًا
من آليات مجاله العلمي الذي ُيعنى بدراسة الكائنات الح َّية (أسالفًا وأخالفًا) وتطورها عبر األجيال ،وتكاثرها وتمايزها عن
بعضها بعضًا عبر الزمن
ولِ ��ا ل���س�خ�ي�ل�ت�ه��اوزن م��ن ع�م��ق يف درا� �س ��ة ال�ت�ن��وع البيولوجي
والتطور البيئي ،فقد �صدرت كتبه و�أبحاثه العلمية يف ترجمات
بلغات ع��دي��دة ك��الأمل��ان�ي��ة ،وال�صينية ،وال�ي��ون��ان�ي��ة ،واليابانية،
وال�ف��رن���س�ي��ة ،والإي �ط��ال �ي��ة ،و� �ص��در ك�ت��اب��ه (داروي � ��ن يف املدينة
 )Darwin in de stadباللغة الإجنليزية يف كل من
بريطانيا و�أمريكا ،عدا عن ترجمتني �إىل الأملانية واليونانية،
وخ�م����س ط�ب�ع��ات ب��ال�ه��ول�ن��دي��ة يف ع ��ام واح ��د ،وق ��د ح�ظ��ي جهد
�سخليتهاوزن بتقدير علمي رفيع ،فنال كتابه ه��ذا جائزة يان
فولكرز لعام  ،2018باعتباره �أف�ضل كتاب هولندي يف الطبيعة.
يت�ألف الكتاب من متهيدٍ  ،تلي ِه �أرب�ع� ُة ف�صول رئي�سة تتف ّرع يف
ثمانية ع�شر مبحثاً حاول امل�ؤلف �أن يقدم من خاللها املفاهيم
التطورية والبيئية املعقدة جلمهور عام غري متخ�ص�ص ،فقد
ا�ستهل �سخيلتهاوزن كتابه ب�إحاطة عن �ضاحية املدينة مدخ ًال
منهجياً ملقاربة مو�ضوع البحث وال��درا��س��ة ،ث��م جعل الف�صل
الأول عن حياة املدينة ،حيث الإن�سان امل�س�ؤول الأول عن هند�سة
النظام البيئي ب�شكل بهائي ،والبيئة املُحيطة به يف مركز املدينة
حيث �أهل املدينة واملناطق احل�ضرية الذين يتعاي�شون مع �أنواع
�شتى من احليوانات والنباتات ،فيما عر�ض يف الف�صل الثاين
م�شاهد املدينة ،واحلقائق التي ر�آها عن الأ�ساطري واخلرافات
ال�سابقة ع��ن بع�ض الأن ��واع كاحل�شرات ،مقارناً مث ًال ب�ين ف��أر
الغابة وف ��أر امل�ن��زل ،مع ّرجاً م��ن ث��م على املدينة الكبرية حيث
الأ��ض��واء ال�ساطعة التي ُتثل بيئة جديدة تتفاعل فيها �أن��واع
معينة ،على عك�س النمط ال��ذي ك��ان يف بيئتها الأ�صلية خارج
املدينة ،حيث العتمة املالئمة لوجودها ،وقدم يف الف�صل الثالث
عر�ضاً �شائقاً عن تروي�ض الذات ،وجوّايل املدينة ،وكذا اجلن�س
واملدينة ،يف �سياق تطور الأن ��واع وتكاثرها� ،أم��ا الف�صل الرابع
والأخري فقد خ�ص�صه لـ»مدينة داروين» ،حيث يكون «التطور يف
عامل مت�شابك» ،وفق �آليات معينة ا�شتغل عليها يف بلورة ر�ؤيته
البحثية يف الكتاب ،ثم ختم الف�صل بـ«ت�صميم تطوري».
يحتوي الكتاب على قيمة علمية متثل امتداداً منهجياً متطوراً
لنظرية عامل الطبيعيات الربيطاين ت�شارلز داروي��ن (-1882
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 ،)1809التي �ض ّمنها كتابه امل�ؤثر يف العلم احلديث (�أ�صل الأنواع
 ) On the Origin of Speciesال ��ذي ميثل
�إحدى ركائز علم الأحياء التطوري ،والذي �أث��ار -منذ �صدوره
عام 1859ومازال  -جد ًال عظيماً يف الأو�ساط العلمية والفل�سفية
والدينية ،حيث ظلت نظريته التطورية غري مقبولة حتى عام
 ،1940لكنها �أدت ،بعدئذٍ  ،دوراً رئي�ساً يف تطور البحث العلمي،
خا�صة بعد اندماجها مع العلوم الأخ��رى كالوراثة والأع�صاب
والبيولوجيا وعلم النف�س � ...إل��خ ،ومت تطبيق مفهوم «البقاء
للأ�صلح  - ”Survival of the fittestالذي ابتكره
الفيل�سوف الإجنليزي هريبريت �سبين�سر ،وا�ستعمله داروين يف
نظريته لإي�ضاح عملية االنتخاب الطبيعي � -إىل جانب مفاهيم
ال�ن�ظ��ري��ة الأخ� ��رى ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ظ��ري��ات االجتماعية
والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية والتجارية التي تتح ّكم
بال�سوق املايل للدول الكربى ،وغريها.
ولئن كان هناك �س�ؤال منطقي حول ما �إذا كان للإن�سان ت�أثري
حقيقي على احل�ي��اة نف�سها ،وعلى التطور م��ن حيث ه��و ،ف��إ َّن
امل�ؤلف ي��رى �أن الإن�سان هو مهند�س نظام الطبيعة البيئي يف
�شكله النهائي ،مبيناً عمليات التطور يف الظروف الطبيعية التي
يحدث فيها التغري ،وال �سيما يف امل��دن ،وكيف تتكيف الكائنات
احلية ب�سرعة م��ع البيئة احل�ضرية .فهذه ال�ظ��روف البيئية
اجلديدة تدفع الأن��واع �إىل التكيف �إذا ما �أرادت البقاء يف بيئة
متغرية .لكن �أن��واع املدينة تختلف ،بع�ض ال�شيء ،عن الكائنات
الأ�صلية يف البيئة الطبيعية ،ولتبيان ذلك يقدم امل�ؤلف �صورة
وا�ضحة ملا يعنيه التطور من خالل �أمثلة رائعة من االنتخاب
الطبيعي ،على خ�صائ�ص خمتلفة ،مثل :ال�ل��ون ،علم وظائف
الأع�ضاء ،وال�سلوك.
لكن ماذا يحدث للطبيعة عندما ينت�شر التح�ضر �أكرث ف�أكرث؟
وفقاً ل�سخيلتهاوزن ميكن للطبيعة �أن ت�سلك اجتاهًا منطقيًا
واح �دًا فقط ،هو اجت��اه املدينة ،ونتيجة لذلك ،ي�أخذ التطور
دوراً جديداً بوترية �سريعة للغاية ،على عك�س االعتقاد ال�سائد؛

فحيوانات املدينة ،مث ًال ،ت�صبح �أك�ثر ج��ر�أ ًة ،وتتطور الأع�شاب
ال�ضارة يف ال�شارع �إىل نباتات جديدة� .أي �أنها تتطور �إىل نوع
جديد متاماً� ،إذ يبد�أ ف�صل جديد يف تطور احلياة على الأر�ض،
ف�صل ال يختفي فيه ال�ت�ن��وع البيولوجي ف�ق��ط ،و�إمن ��ا ي�شهد
حيوانات ونباتات جديدة ،بحيث يحدث �شكل من �أ�شكال التطور،
مبعدل مذهل مل يكن يحلم به داروين نف�سه.
وتتعدل �شروط البقاء على قيد احلياة يف املدن ،فاملدينة يف نظر
�سخيلتهاوزن لي�ست �أر�ضاً بيولوجية ،بل على العك�س ،فهي �أ�شبه
مبخترب ناب�ض باحلياة ،حيث جتري جتارب تطورية ُمتلفة،
بحيث ال ُيكن جلميع الأن��واع البقاء� ،إال �إذا �أح�سنت الت�أقلم.
فالتكيف امل�سبق  -مبا هو امتالك خا�صية موجودة بالفعل -
�شرط حيويٌّ رئي�س ،ي�ساعد على البقاء يف املناطق احل�ضرية.
و�إذا ما جنت الأنواع من خالل ذلك الت�أقلم يف املدن ،فيُمكن �أن
ع�شوائي
يحدث االنتخاب الطبيعي ،من حيث هو متايز غري
ّ
و�آلية رئي�سة لل ّتطور ،فعلى �سبيل املثال :يتطور حمام املدينة
�أكرث بعد الت�أقلم ،بالتكيف مع الظروف امللوثة ،فب�سبب التلوث،
وامل�صانع ،واملعادن الثقيلة التي ي�ستقبلها حمام املدينة ،يكون
ري�شه �أكرث دكن ًة ،مقارن ًة باحلمام الذي يعي�ش يف ظروف طبيعية
خارج املدينة ،ويحتوي الري�ش الداكن على خاليا حتتوي على
املزيد من امليالنني ،ونتيجة لذلك ،ف��إن الري�ش الداكن �أكرث
مالءمة حلمام املدينة ،وهو يتطور �إىل حمام داكن �أكرث مقاومة
للمعادن الثقيلة ،مع مالحظة �أن هناك �أنواعاً وراثية لكل من
الري�ش الفاحت وال��داك��ن ،فعندما يكون هناك تغيري يف البيئة
املعي�شية ،ميكن �أن تكون املتغريات اجلينية امل��ؤات�ي��ة موجودة
بالفعل يف النوع.
ه��ذه امل�ت�غ�يرات امل��ؤات�ي��ة �ستحدث بعد ذل��ك على نحو متكرر،
وهذا ما ي�سمى بـ»التطور الناعم» الذي يرتبط غالباً بالتغريات
الطفيفة .ومن ناحية �أخرى ،ميكن �أن يحدث التطور احل�ضري
�أي�ضاً ب�سبب طفرات جديدة ،وه��ي التي يُطلق عليها «التطور
ال�صعب» .وهذه الطفرات هي تغريات يف احلم�ض النووي تن�ش�أ
يف اجل�ي�ن��ات ب��امل���ص��ادف��ة .م��ا يعني �أن ال�ط�ف��رات ميكنها تغيري

جمادى األولى 1440هـ  -يناير 2019م

اجلينات ،بحيث تتغري خا�صية ما �أي�ضاً .فاالختالف اجليني
ين�ش�أ حت��ت �ضغط م��ن ال�ت�غ�يرات يف البيئة ،وه ��ذا �أم ��ر م��ؤك��د،
ي�شرحه �سخيلتهاوزن بطريقة رائ�ع��ة تبني كيفية ن�شوء هذا
االختالف وا�ستمراريته �أي�ضاً ،وكلما كانت تلك اخلا�صية امل�شار
�إليها م�ؤاتية للبيئة املعي�شية ،كان للأفراد الذين لديهم هذه
اخلا�صية فر�صة �أكرب للبقاء.
وم��ن امل�ه��م ،للحفاظ على ال�ت�ن��وع البيولوجي ،احل�ف��اظ ُ على
املوائل الطبيعية قدر الإمكان ،مع �إدراك �أهمية الدور الإن�ساين
يف التطور احل�ضري ،فالتطور -يقول �سخيلتهاوزن  -ال ي�ستغرق
وقتاً طوي ًال دائماً ،فال يتعني عليك ،لكي ترى التطور� ،أن ت�سافر
يف الآفاق� ،أو تنكبّ على درا�سة احلفريات مث ًال .فعملية التطور
ق��ري�ب��ة ج ��داً ،ف�م��ع امل ��دن وال �ط ��رق وال�ب�ن��ى التحتية الأخ ��رى،
يتم �إن���ش��اء جمموعة ك�ب�يرة م��ن امل��وائ��ل لأك�ث�ر �أن ��واع النباتات
واحليوانات تنوعًا ،التي ت�ستقر هناك ومن ثم تتكيف مع بيئاتها
اجل��دي��دة .وعندما ت�صبح ه��ذه التعديالت مت�أ�صلة يف جينوم
احليوانات ومن ث َّم قابلة للوراثة ،يكون هناك تغيري تطوري.
ويف ال�سياق التطوري ي�شري امل�ؤلف �إىل �أن التنوع البيولوجي
يف املدن كبري ومتزايد .فعلى �سبيل املثال :كان يوجد يف مدينة
ب�ل��زن الت�شيكية ،يف نهاية ال�ق��رن التا�سع ع�شر  478ن��و ًع��ا من
النباتات ،وهو العدد ال��ذي ارتفع �إىل  595نوعاً يف ال�ستينيات،
حتى �صار  773نوعاً الآن .فهذه زيادات كبرية .ما يعني �أن التنوع
البيولوجي يف املدينة هو الآن �أك�بر منه خارجها يف كثري من
الأحيان ،وهو ما يعززه �أي�ضاً تدهور الأنواع يف املناطق الريفية.
لعل �سخيلتهاوزن ب�ه��ذا اجل�ه��د العلمي يثري ف�ضول ال�ق��ارئ
املتخ�ص�ص وال �ع��ام على ح��د � �س��واء ،م��ن ج�ه��ة ،ويعيد االعتبار
العلمي لنظرية داروي ��ن عن ن�شوء الأن ��واع وتطورها� ،إذ يثبت
�أن عملية التطور لي�ست طويلة الأم ��د ،و�إمن��ا هي مت�سقة مع
ت�صاعد امل��د احل���ض��ري ،ففي امل�ستقبل� ،ستعي�ش ث�لاث��ة �أرب ��اع
ال�ب���ش��ري��ة يف امل��دي�ن��ة و�ست�شغل ال�ب�ي�ئ��ة احل���ض��ري��ة امل��زي��د من
امل�ساحة ،وهناك حاجة �إىل ج��زء كبري من بقية �سطح الأر���ض
للزراعة ،ف�أين تذهب الطبيعة حينئذ؟ �إىل املدينة .في�ستنتج
�سخيلتهاوزن �أن ��ه عندما ت��ذه��ب الطبيعة �إىل امل��دي�ن��ة ،ي�أخذ
ال�ت�ط��ور دورة منف�صلة .وب�ف���ض��ل ال�ت�ك�ي�ف��ات ال�ت�ط��وري��ة التي
حت ��دث ب���س��رع��ات ف��ائ�ق��ة ،ي�صبح ال�ن��ا���س والطبيعة احل�ضرية
�أكرث متا�س ًكا ب�شكلٍ �أف�ضل ،ويبد�أ ف�صل جديد يف تطور احلياة
على الأر���ض .ويف �سياق م��وا ٍز يختفي ،ل�سوء احلظ ،الكثري من
ال�ت�ن��وع ال�ب�ي��ول��وج��ي ،ول�ك��ن باملقابل فهناك �أن ��واع ج��دي��دة من
احليوانات والنباتات التي تزدهر حتى يف املدينة .وعلى نحو
جزئي ،بف�ضل تعديالت حم��ددة على البيئة احل�ضرية ،ميكن
�أحيا ًنا العثور على تعديالت يف احلم�ض النووي .ولئن كان كتاب
(�أ�صل الأن ��واع) ل�شارلز داروي��ن �أح��د الأع�م��ال امل ُ��ؤث��رة يف العلم
احلديث ،و�أ�سا�ساً من �أ�س�س احلداثة الفكرية الطليعية ،و�أحد
رك��ائ��ز علم الأح�ي��اء ال�ت�ط��وري ،وم ��ازال يقبل عليه� ،إىل اليوم،
القراء الباحثون ذوو االخت�صا�ص والقراء غري املخت�صني ،بعد
�أن حتولت نظريته �إىل نزعة فل�سفية �شملت ح�ق��و ًال عديدة،

منها علم الأحياء االجتماعي (ال�سي�سيوبيولوجي)  -وهو �أحد
العلوم احلديثة املثرية للجدل واخل�لاف  -الذي يعلل ظواهر
عديدة كالنزعات العدوانية ،وحب التملك لدى الكائنات احلية،
وا�ضطهاد املر�أة مث ًال ،فريجعها �إىل �أ�سباب بيولوجية موروثة،
ف�إ َّن كتاب «داروي��ن يف املدينة -ملينو �شخيلتهاوزن ،ميثل �إ�ضافة
ن��وع�ي��ة �أف� ��ادت يف ا��س�ت�خ�لا���ص نتائجها م��ن ت�ط��ور املنهجيات
والعلوم التي تلت مرحلة داروين ،فبنت عليها ا�شتغالها البحثي
واملعريف .الكتاب ب�صورة �شاملة ثري باملعلومات املوثقة لتاريخ
التطور احل�ضري احلايل وحاالته ،ويقدم و�صفاً دقيقاً لعملية
تطور الأنواع املختلفة ،وما ي�ستتبع ذلك م�ستقب ًال ،وفق منهجية
علمية متخففة م��ن الأي��دي��ول��وج�ي��ات ،ال تنطلق م��ن تف�سري
ميكانيكي ملبد�أ البقاء للأ�صلح ،ولعل ما قدمه �سخيلتهاوزن من
نتائج علمية بحتة ،تفتح �آفاقاً يف جماالت علمية �أخرى جماورة
وال�سيما االجتماعية والنف�سية يف تعليل ال�ظ��واه��ر اجل��دي��دة
املرتبطة بالتطور التقني امل�ه��ول ،لكن لي�س على نحو م��ا َّ
مت
مث ًال يف نظرية الذكاء الطبيعي للحا�سوب� ،إذ ُنظر �إىل الإن�سان
باعتباره �إن�ساناً �آلياً مربجماً بالوراثة �أو االكت�ساب ،مبعزل عن
العوامل االجتماعية والنف�سية.

(داروين يف املدينة) الذي �سي�صدر �أي�ضاً هذا العام يف ترجمات
ج��دي��دة ،ال ي�ق��ارب مو�ضوع بحثه م��ن منظور التعليل الديني
للظاهرة ،كما هو م�ؤ�صل يف نظرية اخللق يف الديانات الثالث،
ف�آلياتاته يف املقاربة ذات منهج علمي ،وتختلف جوهرياً عن
منطلقات الت�صور الديني على ما بني ال��رواي��ات الدينية من
اختالفات معينة.
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