
 
 

––

–
 

 

 

http://kotob.has.it



 

http://kotob.has.it



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kotob.has.it



 

 

•

•

http://kotob.has.it



 

 

––

www.braheen.com 

info@braheen.com 

fb.braheen.com 

t.braheen.com 

y.braheen.com 

http://kotob.has.it



 

 

 

http://kotob.has.it



- 7 - 

 

 

 
اإلنساف )كتابو   حين قاؿ في G. K. Chesterton شيسترتوفت جلبرتأحسن 

 عبارةو  (1)."بكل المقاييس ثورة إنّومجرد تطور،  ليس اإلنساف: "(األبدي
 حياؿمن البداية  الكثيروف بو يشعر قد الذي القلقبدقة  تلك تصور لنا تشيسترتوف

 الذي شارؾ-ألفريد راسل والس بل وحتى ، اإلنساف ألصل الدارويني التفسير
 رفض إلى األمر بو انتهى -داروين في تأسيس نظرية التطور عبر االنتخاب الطبيعي

 من اضربً  ذلك من بداًل  وفضل ،كامًل  ادارويني   تفسيًرا اإلنساف ظهور تفسير
 (2).الذكي التصميم

قرف أكثر من قبل -ومنذ أف عرض داروين نظريتو حوؿ التطور غير الموجو 
 عن والمفكرين والفلسفة العلماء من كوكبة يعرب زاؿ ماوحتى اآلف،  -ونصف

 العامةبح يتكرر دائما على مسامع أص، ىذامن رغم بالو  .لتلك مشابهة تشكيكات
أصبحت اآلف فوؽ ي السنوات األخيرة أف التفسيرات الداروينية ألصولنا البشرية ف

أف يمر شهر دوف العثور على أحفورة  أصبح من الصعب ، بلمستوى الشكوؾ
غير قابل للجدؿ على أف  افيما بعد برىانً لتصير  ؛ر دراسة جديدةو جديدة أو ظه

 .اكتساح ما سواىاقريبة من تطور نظرية الأدلة 

                                                           
(1) G. K. Chesterton, The Everlasting Man (San Francisco: Ignatius Press, 
1993),26. 
(2) Michael Flannery, “Alfred Russel Wallace: A Rediscovered Life” 
(Seattle: Discovery Institute Press, 2011). 
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ه على تفسيرات داروين ألصولنا البشرية مقنعة لهذ األدلةىذه ىل حقا  ،لكن
 غير أف، سيجيبونك عن ىذا السؤاؿثلثة من العلماء  الكتابفي ىذا  !؟الدرجة

 . قد تذىلكنتائجهم 
  وذات خبرة بحثية من  ،وجر: مختصة في البيولوجيا الجزيئية والنمائيةجآف

 .وجامعة ىارفارد ،وجامعة واشنطن (،MIT)معهد ماساشوستس للتقنية 

  أبحاث(عالم )منصب  وعمل في ،كس: مختص بالبيولوجيا الجزيئيةألس جدو 
 عهدوم ،جامعة كامبريدج ومركز كامبريدج االستشاري لؤلبحاث الطبية في

 .في كامبريدج (Babraham بابراىاـ)

   حمل إجازة في علـو األرض من جامعة كاليفورنيا بساف ين: يك  س  كيسي ل
 سكريبس)العديد من األبحاث الجيولوجية في مؤسسة  ىوأجر  ،وجديي

Scripps) .لعلـو المحيطات 

وجميعهم لكل من ىؤالء الثلثة منشورات محكمة في المجلت العلمية، 
أف نظرية وف بيعتقد همكلو ، -وليس النظري فقط-لعلم التجريبي ل ممارسوف

 لتفسير أصل اإلنساف وتفرده. كافيةداروين غير  
نتحدث عنو حينما نشير إلى تعريف ما لعل من المفيد  قبل أف نمضي ُقدًما،و 

 امصطلحً أصبح اليـو في النقاشات العامة  (التطور)ف حيث أ ؛(الداروينيالتطور )
وىي فكرة ال -من التغير الجيني عبر الزمن بداية  (شيء أي  )قد يعني  ، فهوامراوغ
 ،(البقاء لؤلصلحػ)إلى العملية التاريخية غير الموجهة المعروفة ب -ها أحديخالف

أما إف أردنا  إلى اإلنساف.وصوال  األولىالخلية الحية والتي تنطلق بالكائنات من 
وأحيانا تسمى الداروينية – لنظرية الداروينية الحديثةا عن الحديث بدقة

ن: السلف ين أساسيتيكرتهي ترتكز على فف – Neo Darwinismالجديدة
 واالنتخاب الطبيعي الذي يعمل على التنوعات الجينية غير الموجهة. ،المشترؾ
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تنحدر من سلف  كل الكائنات الحيةالسلف المشترؾ: فكرة تقـو على أف   -
النشوء ) أطلق عليها داروينأصلي واحد أو عدة أسلؼ قليلة تطورت بعملية 

ووفقا لهذه الفكرة فإف البشر ال يشتركوف في أصل واحد مع القرود ، (واالرتقاء
 والمحار. فحسب، لكنهم يشتركوف كذلك مع الفطريات

الحديثة  تجمع النظرية الداروينية (؛البقاء لؤلصلح)فكرة  وتخاب الطبيعي: ىاالن -
تؤدي الطفرات العشوائية و أفكار علم الوراثة الحديث، و بين االنتخاب الطبيعي 

في المورثات إلنتاج تنوعات غير  Recombinationالحادثة وعمليات التأشيب 
تساعد بعض ىذه التنوعات على  حيث مخطط لها ضمن أفراد الجماعة الحية،

مرور الزمن ستسود ىذه التنوعات ببشكل أفضل، و  هبقاء الكائن الحي وتكاثر 
عة وبمزيد من الوقت ستتجمع ىذه الصفات الناف ،المفيدة ضمن الجماعة الحية

 .سمات حيوية جديدةأو  أعضاءمؤدية إلى 
غير واعية فإف االنتخاب الطبيعي عملية  ؛وكما وضح داروين ذلك بنفسو

 وعمياء بالنسبة للمستقبل، ال يمكن لهذه العملية اختيار السمات الجديدة بناءً 
ىو  على ىدؼ مستقبلي أو منفعة محتملة، وكنتيجة لذلك فإف التطور الدارويني  

على جائزة نوبل ا حائزً عالًما  38كما قاؿ   ،"عملية غير موجهة وغير مخطط لها"
 (3)نظرية داروين.بمعرض دفاعهم عن  ـ2005لعاـ 

وفقا لوجهة النظر الداروينية فإف السمات الحيوية المذىلة كعيوف الفقاريات 
وأجنحة الفراشات ونظاـ تخثر الدـ ىي نتائج عمياء لعملية التطور، ونتيجة 

                                                           
(3) Letter from Nobel Laureates to Kansas State Board of Education, Sept. 
9,2005. The letter was sent out under the auspices of the Elie Wiesel 
Foundation. A copy or the letter was posted at 
http://media.ljworld.com/pdf/2005/09/15/nobel_letter.pdf (accessed 
Aug. 8, 2006). 
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الصدؼ )الطفرات العشوائية والتأشيب( واالضطرار )االنتخاب الطبيعي(، ينطبق 
ذلك أيضا على أرقى الكائنات كالبشر، إذ يقوؿ مثل عالم األحافير جورج 

"اإلنساف نتيجة العمليات الطبيعية غير  :فّ إ -من جامعة ىارفارد-سيمبسوف 
 (4)الهادفة التي لم تكن تفكر يوما بإيجاده".

ذا الكتاب على الجدؿ العلمي حوؿ تطور اإلنساف، لكن ليكن واضحا يركز ى
يد من علماء الداروينية يوظف العدإذ وجود آثار مجتمعية أكبر لهذا الجداؿ، 

ووفقا لعالم األحافير  (.استثنائية اإلنساف)ن نظرية التطور كأداة لهدـ فكرة يالعلماني
ياء الدارويني "قد نزع منا منزلة ولد فإف علم األحجمن جامعة ىارفارد ستيفن جي 

 -وفق النظرة الداروينيةو - لذا، (5)المخلوقات المثالية المصنوعة على صورة اإللو"
 (6)."فكرة طارئة بالصدفة على العالم" ىلسنا سو ف

ر المختص في أخلقيات البحث الحيوي من جامعة برينستوف جيعبر بيتر سين
األجنة المعوقين يوضح سينغر أف الداروينية عن وجهة نظر مماثلة، وكمناصر لقتل 

تزودنا بأسس ىذه النظرة الدونية للكائن البشري: "كل ما علينا ىو التمسك 
بداروين، فقد أظهر في القرف التاسع عشر أننا مجرد حيوانات، لقد اعتقد البشر 
أنهم جزء خاص من الخلق أو أف شيئا سحريا يفصل بيننا وبين الحيوانات، تغوص 

يعتبر  (7).رية داروين إلى أعماؽ العقلية الغربية لتقرر مكانة نوعنا في ىذا العالم"نظ
                                                           

(4)
 George Gaylord Simpson, The Meaning of Evolution: A Study of the 

History of Life and of Its Significance for Man, revised edition (New 
Haven: Yale University Press, 1967), 345. 
(5)

 Stephen J. Gould, Ever Since Darwin: Reflections in Natural History 
(New York: W. W. Norton and Company, 1977), 147. 
(6)

 Stephen J. Gould, Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural 
History (New York: Harmony Books, 1995), 327. 
(7) Quoted in Johann Hari, “Peter Singer: Some people are more equal 
than others,” The Independent, July 1, 2004, 
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داروين النصير والراعي لكثير من مناصري حماية البيئة المتطرفين، ووفق كلمات 
 :فإف داروين Christopher Manes انسكريستوفر م    نصير البيئة األوؿ الناشط

دليل على أف البشر  أي  تثبت "يدعو البشرية لمواجهة حقيقة أف مراقبة الطبيعة لم 
 (8)."األشناتأو حتى مهمين أكثر من  ،متفوقين أو مميزين

العلـو الداروينية كدافع لمراجعة  المتدينينيستخدـ العديد من علماء الداروينية 
المؤسس -حتج كارؿ جيبرسوف يو التعاليم المسيحية التقليدية حوؿ اهلل واإلنساف، 

بأف الوجود  -الداعمة للتطور الديني BioLogos بيولوجوس المشارؾ لمؤسسة
ألف التطور تقوده األنانية، وبالتالي فإف على المسيحيين  ؛البشري شر منذ بدايتو

ويحتج الرئيس  (9).بل اهللمن ق   مختارةالتخلي عن فكرة أف البشر مخلوقات 
بأف على المسيحيين ىجر إيمانهم بفكرة آدـ  (داريل فالك)الحالي للمؤسسة 

عدـ "أف التطور الحيوي قد أثبت اآلف واء كأبوين للجنس البشري، مدعيا وح
-ز نيتابع عالم الوراثة فرانسيس كوليكذلك  (10)."وجود مثل ىذا الزوج األوؿ

الطلب بإعادة النظر في سلطة اإللو على  -المحرؾ األوؿ إلنشاء ىذه المؤسسة
                                                                                                                           
http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/peter-singer-
some-people-are-more-equal-than-others- 6166342.html (accessed on 
March 6, 2012). 
(8) Christopher Manes, Green Rage: Radical Environmentalism and the 
Unmaking of Civilization (Boston: Little, Brown, and Company, 1990), 
142. 
(9) Karl Giberson, Saving Darwin: How to Be a Christian and Believe in 
Evolution (New York: HarperOne, 2008), 11–13. The book has a Foreword 
by Francis Collins. For a discussion of Giberson’s view, see John G. 
West, “Nothing New Under the Sun” in Jay Richards, God and Evolution: 
Protestants, Catholics, and Jews Explore Darwin’s Challenge to Faith 
(Seattle: Discovery Institute Press, 2010), 33–52. 
(10) Darrel Falk, “BioLogos and the June 2011 ‘Christianity Today’ 
Editorial,” June 6, 2011, http://biologos.org/blog/biologos-and-the-
june-2011-christianity-today-editorial(accessed March 6, 2012). 
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أف  -وىو مخطئ-يدعي كولنز  (لغة اإللو)العالم الطبيعي، وفي أحد مواضع كتابو 
ا  مضاد  الخردة عديم الوظيفة، وىو ما يعتبره دليًل  DNAػالجينـو البشري مليء بال

 في موضع آخر من كتابو (11).تصميما خاًصاصممو اهلل لفكرة أف الجنس البشري 
"قادر على معرفة وتحديد نتائج التطور، إال أنو ترؾ التطور  :ف اإللوإيقوؿ كولنز 

محوال اإللو لمخادع كوني يخلق العالم بهذه  يجري بطريقة عشوائية غير موجهة"
 (12) الطريقة من أجل تضليلنا.

 -(إلو داروين )البحث عنمؤلف كتاب -يذىب عالم األحياء كينيث ميلر و 
 ،أبعد من ذلك عندما يحتج بصراحة على أف اإللو ال يعلم وال يوجو نتائج التطور

بما في ذلك اإلنساف، ووفقا لوجهة نظر ميلر فإف "ظهور اإلنساف على ىذا 
نحن ىنا ألننا النتيجة الحتمية للعمليات التطورية  ،الكوكب أمر غير مخطط لو

فإف اإللو  ؛وفقا لميلر (13).لمحة عابرة في تاريخ الحياة" الناجحة، والتي ستشكل
ال يعلم أف التطور غير الموجو سيؤدي إلى ظهورنا نحن الكائنات العاقلة في 

ا بدماغ كبير أو رخويات بقدرات النهاية، إذ يمكن لناتج التطور أف يكوف "ديناصورً 
 (14).(نحن)أف يكوف   منذىنية استثنائية" بداًل 

                                                           
(11) Francis S. Collins, The Language of God: A Scientist Presents 
Evidence for Belief (New York: Free Press, 2006), 135–136. For a rebuttal 
of some of Collins’s scientific arguments, see chapter four of this book 
by Casey Luskin. Also see Jonathan Wells, “Darwin of the Gaps,” in 
Richards, God and Evolution, 117–128. 
(12) Collins, The Language of God, 205–206. 
(13)

 Kenneth R. Miller, Finding Darwin’s God: A Scientist’s Search for 
Common Ground Between God and Evolution (New York: HarperCollins, 
1999), 272. 

(14)
 Miller, quoted in John G. West, Darwin Day in America: How Our 

Politics and Culture Have Been Dehumanized in the Name of Science 
(Wilmington, DE: ISI Books, 2007), 226. 
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ىؤالء علمانيين أـ متدينين فإف كل فرساف الداروينية الحديثة ىؤالء وسواء كاف 
قد أثبت أف  -وفقا لوجهة نظرىم- العلمو  ؛يتشاركوف نفس االفتراضات المبطنة

تشكيل فهمنا لوجودنا  إعادةالدارويني حقيقة مثبتة بل شك، لذا علينا  التطور
لكن  .اإلنساني في ما تبقى من عمرنا بشكل جذري وفقا للمعتقدات الداروينية

ماذا لو كانت ىذه االفتراضات خاطئة؟ ماذا لو كاف اإليماف المطلق بالنظرية 
يدعوؾ  ا؟غير مضموف علميّ  -وخصوصا فيما يتعلق بالجنس البشري-الداروينية 

 ىذه االحتمالية.مؤلفو ىذا الكتاب الفتراض 
  لس إكس باختبار االدعاء جوجر ودو جقـو آف تفي الفصلين األوؿ والثاني

 (االنتخاب الطبيعي)في األساسي لآلليات الداروينية غير الموجهة ممثلة 
 وقدرتو على الوصوؿ إلى الجنس البشري.

  سكين وجر وكيسي لجكل من آف   ينتقدفي الفصوؿ األوؿ والثالث والرابع
 األحفوري والجيني على اشتراؾ البشر مع القردة بسلف واحد.الدليل 

  لجنس البشري لم يبدأ االدعاءات بأف اوجر جتفند آف في الفصل األخير أما
 .من زوج واحد

أف معظم ىذا الكتاب يركز على عيوب النظرية الداروينية إال أف من  رغمبال
لصيغ العلم الحالية، ولكنهم  ةالعلماء الذين نذكرىم ىنا ليسوا رافضين حقيق

يشاركوف وجهة نظر إيجابية بأف جزءا كبيرا من علم األحياء سيكوف لو فهم أفضل 
 .في ضوء التصميم الذكي بدال من التطور الدارويني غير الموجو

يخطئ الكثير في وصف التصميم الذكي ويخلطونو أحيانا بفكرة الخلق 
جة جهود علمية تجريبية تدرس السمات المباشر، إال أف التصميم الذكي ىو نتي

http://kotob.has.it



- 14 - 

 

 من كونها نتيجة المتقنة والمنسقة في الطبيعة على أنها نتيجة تصميم مصمم بداًل 
 (15)عمليات تطورية عمياء كاالنتخاب الطبيعي.

ذات  الحياةعملية تطور  تكان  )إذا ماكز على ير ونظرا لكوف التصميم الذكي 
مع المبدأ الثاني للنظرية الداروينية  فإنو يتصادـ مباشرة ،(أـ ال وىدؼ معنى

المبدأ األوؿ )وجود السلف المشترؾ(،  أكثر من)االنتخاب الطبيعي غير الموجو( 
يبقي علماء التصميم الذكي منفتحين تجاه نقد أدلة وجود السلف  ومع ذلك

 المشترؾ، كما سيفعلوف في ىذا الكتاب.
 اإلنساف أصل علمفإف سواء كنت تعتبر نفسك علمانيا أـ متدينا أو بين ذلك، 

لسبر بعض ىذه  مدعو أنت. ابشر  كوننا معنى عن ومستمرة عميقة أسئلة يثير
 األسئلة في الصفحات التالية.

 
 
 

 
John G. West, Ph.D. 

 المدير المساعد في مركز العلـو والثقافة بمعهد ديسكفري

                                                           
(15) For good introductions to intelligent design, see Guillermo Gonzalez 
and Jay Richards, The Privileged Planet: How Our Place in the Cosmos is 
Designed for Discovery (Washington DC: Regnery, 2004); Stephen C. 
Meyer, Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent 
Design (New York: HarperOne, 2009), and William Dembski and 
Jonathan Wells, The Design of Life (Dallas: Foundation for Thought and 
Ethics, 2008). 
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 الفصل األول

 العلم وأصل اإلنسان

 

إن تفسيييأص ل يييسل ابحسيييإن  طإيييي  إلييي   ص  ييي     
يد ييدف  ييم  ألييا األالييأإد  ي  سيييد  ييم الدا و  أيي  
الطد ثيي  لد ة يي   ييم اللسييإ  ال أييس د  يي  لاليي إ  
ال يييييصوة إلييييي  ابحسيييييإن    ييييي  ال  يييييص  ييييي   يييييد  

 ال شإ ه الذد   دو  أ  إ.

 آن يسيص
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 العمم وأصن اإلنسان

أصبحت قصة أصوؿ اإلنساف موضع جدؿ متجدد في وسائل اإلعالـ مؤخرا؛ 
( 1166ففي عاـ  ـ نشرت كل من )اإلذاعة العامة الوطنية( و)المسيحية اليـو

قصصا مشهورة بين الناس تتحدث أف بعض علماء الدين المسيحيين ال يّدعوف 
بالقرد، بل يؤكدوف أيًضا على أف  فقط أف الجنس البشري قد تطور من سلف شبيو

العلم قد دحض اعتقاد المسيحية التقليدي القائم على أف أوؿ زوج بشري ىما 
 (6)آدـ وحواء.

يبدو أف علماء الدين ىؤالء قد اقتنعوا تماًما بأف تفسير الداروينية الجديدة 
ألصلنا البشري قد ألغى الحاجة ألي تفسيرات أخرى، ويبدو أيًضا أف وسائل 
اإلعالـ قد اعتبرت ىذه القصة ذات أىمية ألف األشخاص الذين صّرحوا بذلك 
مسيحيوف يفترض أال يصدر عنهم أي انحراؼ عن دينهم، وخاصة أف بعض الذين 

 تحدثوا ىم من علماء المسيحية الموثوؽ بهم.
عندما رأيت ىذه األخبار ألوؿ مرة أدىشني قبوؿ كل ىؤالء األشخاص لحجج 

وف تمحيص، وىذا خطأ كبير؛ ألف العلم ليس مشروًعا معصوًما عن تطور اإلنساف د
الخطأ، لذلك فإف ىذه االدعاءات بحاجة للتقييم بعناية، وخاصة إذا كاف ىذا 

 الموضوع يتعلق بمسألة حساسة مثل قضية التطور البشري.
تستند معظم حجج السلف المشترؾ بين اإلنساف وأشباه القردة على التشابو 

في حين  -(DNAي التشريح والتشابو في تسلسل الحمض النووي )التشابو ف-
أنني أعلم من تجاربي الخاصة أف التشابو في البنى المعقدة بين كائنين ال يعني 

  بالضرورة وجود مسار تطوري بينهما.
                                                           

(1) See, for example, Barbara Bradley Hagerty, “Evangelicals Question 
the Existenceof Adam and Eve,” National Public Radio, August 9, 2011, 
accessedMarch 6, 2012, and Richard N. Ostling,“The Search for the 
HistoricalAdam,” Christianity Today, June 2011, accessed March 6, 
2012. 
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التشابو بين كائنين بحد ذاتو ال يعطينا أي معلومات حوؿ ماىية اآلليات 
المسؤولة عن االرتباط الظاىري بينهما، وخصوًصا إذا ما كاف الموضوع يتطلب 
تغيّػًرا جينًيا جوىريا بالضرورة، في الواقع ىناؾ تجاىل مدىش من قبل علماء 

تماـ االنتقاالت التطورية التي األحياء التطورية لمقدار التغير الجيني المطلوب إل
يفترضونها، ومقدار الوقت الذي يتطلبو إتمامها، سوؼ أبين أف مثل ىذه العقبات 
ىي عامل مهم في تطور اإلنساف وتشير إلى استحالة انحدارنا من سلف شبيو 

 بالقرد بعملية عشوائية غير موّجهة.
 وا هو الدلين عمى السمف املشرتك؟

دريجي من أسالؼ شبيهة بالقردة إلى داروين نفسو رغم تعود فكرة التطور الت
أف األحافير االنتقالية لم تكن موجودة آنذاؾ، ومنذ زمن داروين، كشف علماء 
األحافير اإلنسانية عن بقايا أحفورية يبدو شكلها كنموذج وسطي بين القردة العليا 

الحديثة في  باإلضافة إلى المزيد من المقارنات-والبشر، قادت ىذه األحافير 
لوضع شجرة افتراضية للقردة العليا  -ألنواع الكائنات الحيةDNA تسلسالت الػ

والبشر ناشئة من سلفها المشترؾ؛ حيث تعود جميعا إلى عائلة )األناسي 
Hominids.) 

 
 : شجرة األصل المشترؾ لعائلة البشريين المقبولة حاليا.6-6الشكل 
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الجنس مجموعة من األنواع تشترؾ -الحية تمثل نهايات التفرعات األجناس 
، و تمثل نقاط التفرع آخر األسالؼ المشتركة التي يُعتقد بأف -بخصائص متماثلة

 Homininiالجنس قد انحدر منها، سمي آخر فرع من ىذه الشجرة بالبشريين )
( الذي يعتبر أقرب Pan(؛ وىو يشمل البشر وشمبانزي )البعاـ Homininsأو 

لنا من السلف المشترؾ، وجميع األنواع االنتقالية الوسيطة قريب مفترض 
 (1)إليهما.

 ما ىو الدليل على ىذه الشجرة؟ 

 كما قلت سابقا، إف الشجرة تقـو على نوعين من البيانات:

 .التشابو واالختالؼ التشريحي بين القردة العليا وأحافير البشريين ونحن البشر 

 التحليل المقارف لتسلسالت الحمض ال( نوويDNA .من األنواع الحية ) 

وتقـو الشجرة أيضا على افتراض ضخم آخر لكنو غير ُمثَبت ينص على أف أيَّ 
تشابو يعود إلى االشتراؾ في سلف واحد، وىذا االفتراض ىو ما أنوي تفنيده في 

 ىذا الفصل.
، (3)إف األدلة األحفورية على تطورنا من القردة سطحية للغاية في الواقع

فأحافير البشريين القدماء نادرة، وتتكوف عادًة من شظايا عظاـ أو أجزاء من ىياكل 
عظمية مفككة تم الحصوؿ عليها من مواقع مختلفة من جميع أنحاء العالم ومن 

 طبقات جيولوجية مختلفة، تُصب ىذه األحافير في فئتين أساسيتين ىما:
 .البشر أشباه وأحافير•                                .  القردة أشباه أحافير• 

                                                           
وأعيد وضعنا في مجموعة  DNAػت الطلحات لمواءمة بيانات تسلسالصأعيد رسم الشجرة حديثا وتغيرت الم (1)

خاصة مع الشمبانزي، كاف اإلنساف في السابق في مجموعة تسمى األناسي، لكن ىذا االسم اآلف يشمل اإلنساف 
 )المؤلف( ال زالت بعض المقاالت تستخدـ المصطلح القديم. ،مع القردة العليا أيضا

 للمزيد أنظر الفصل الثالث من ىذا الكتاب. (3)
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واالنقطاع بين ىذين النوعين من األحافير أمر معروؼ، ومع ذلك فقد تم 
تفسير حفريات أشباه البشر على أنها أدلة تاريخية ومادية على وجود سلف 

 مشترؾ مع القردة.

أقّر عالم األحياء التطورية المعروؼ إرنست ماير بوجود الفجوة، وروى لنا 
في كتابو )ما الذي يجعل علم األحياء فريدا( فقاؿ: "إف أقدـ أحافير أشباه القصة 

 Homoالمكتشف في بحيرة رودولف( و) Homo Rudolfensisالبشر تعود إلى )

Erectus  اإلنساف المنتصب(، ويفصلها عن القردة الجنوبيةAustralopithecus 
اىري؟ إف انعداـ األحافير فجوة كبيرة، فكيف لنا أف نفسر ىذا القفز المفاجئ  الظ

التي يمكن أف تخدمنا كحلقات مفقودة يلزمنا العودة لحبك قصة تاريخية اعتمادا 
 (4)على طريقة التأريخ الموثوقة".

إف السرد التاريخي الناتج مألوؼ لدينا، نراه واضحا من الرسومات التي 
 عادة. تعرضها علينا مجلة )ناشيوناؿ جيوغرافيك( والمجالت المماثلة لها

فهي بنفس الغموض،  DNAأّما األدلة الناتجة من مقارنات تسلسالت الػ
( ىو عبارة عن سالسل من ماليين أو مليارات DNAتسلسل الحمض النووي )

من أجل مقارنتها عملية  DNAالنيوكليوتيدات المتتالية، إف رصف تسلسالت الػ
أخرى كالغرز مخادعة؛ إذ يمكن أف يحدث تغير في أحد األسس أو تغيرات 

Insertion  أو الحذؼ Deletion أو التضاعف Duplication أو إعادة الترتيب
Rearrangement  مما يعقد األمور، إذ يمكن أف ندرجها في المقارنة أو أف

، تعتمد درجة التشابو المحسوبة بين التسلسلين على آلية التحليل (5)نستبعدىا

                                                           
(4)

 Ernst Mayr, What Makes Biology Unique? (New York: Cambridge 
UniversityPress, 2004), 198. 

 وللمزيد حوؿ ىذا األمر يرجى مراجعة الفصل الرابع من ىذا الكتاب. (5)
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، لكن لنضع حجج مدى تشابهنا (6)قارنةوعلى ما يتم إدراجو أو استبعاده في الم
 )البشر( مع الشمبانزي جانًبا ولنسأؿ السؤاؿ التالي: ما الذي يثبتو ىذا التشابو؟

يستدؿ معظم علماء األحياء بالتشابو ليؤكدوا على أف اإلنساف والشمبانزي 
مرتبطاف مع بعضهما بواسطة سلف مشترؾ، يرتكز كل المنطق التطوري على ىذا 

، لكن الحظ أف التشابو في البنية أو في التسلسل ال يؤكد وجود سلف االفتراض
متشابهتاف إلى حد كبير، وعليو  Taurusو  Mustangمشترؾ بحد ذاتو؛ سيارتا

(؟ في Fordفهل سنحتج بأف كلتا السيارتين قد تطورتا من أصل مشترؾ وىو )
ؾ وليس األصل الحقيقة إف التشابو في ىذه السيارات ىو نتيجة التصميم المشتر 

 المشترؾ.
بما في ذلك قصة وجود -للتحقق من أيّة قصة تتحدث عن األصل المشترؾ 

 ال بد من إظهار أمرين: -سلف مشترؾ لنا نحن البشر
أوال: وجود مسار التكيف التدريجي من النموذج السلفي )األصلي( إلى  -

بروتينا جديًدا أو النموذج الجديد، سواء أكاف النموذج الجديد مورثة جديدة أو 
 حتى نوًعا جديًدا.

وىي اآللية التي تدعيها -ثانيا: إذا كاف ىذا التطور قد حدث من غير توجيو  -
فيجب توفر ما يكفي من الوقت والموارد االحتمالية الكافية  -الداروينية الحديثة

 لالنتقاؿ في ىذا المسار بالعمليات التي تتبناىا الداروينية الحديثة.
 

 واالنزياح والتأشيب الطفرات- الحديثة الداروينية آليات تكوف أف يجب
 في المقترح التطور ىذا إلتماـ كافية -الطبيعي واالنتقاء Genetic Drift الجيني
 .لها المتاح الوقت

                                                           
(6) T. C. Wood, “The chimpanzee genome and the problem of biological 
similarity,”Occas Papers of the BSG 7 (2006): 1–18; G. Glazko, et. al., 
“Eighty percentof proteins are different between humans and 
chimpanzees,” Gene 346(2005): 215–219; J. Cohen, “Relative 
differences: The myth of 1%,” Science 316 (2007): 1836. 
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مسار التكيف التدريجي وتوافر الوقت والموارد االحتمالية -ىذاف األمراف 
ضرورياف بالتأكيد إلثبات وقوع التطور وفق  -الكافية إلنجاز ىذا المسار التطوري

آليات الداروينية الحديثة، ويجب إثباتهما في أيّة عملية تطورية انتقالية كبيرة. 
ساف، وربما لن يتم سُأظهر فيما يلي أف ىذين األمرين لم يثُبتا في حالة تطور اإلن

 .إثباتهما أبدا
 اختبار جترييب

الداروينية الحديثة حوؿ تطور البشر واقعية؟ ال إلى أي مدى تُػَعد مفاىيم 
يمكننا العودة إلى الماضي ومالحظة مجرياتو بشكل مباشر، لذلك نحن بحاجة 
لتخمين أقوى احتماالت حدوث االنتقاالت البسيطة، والتي يمكن اختبارىا في 

 المختبر.

وإذا كاف  عادًة ما يتم اعتبار البروتينات المتشابهة مشتركة في أصلها التطوري،
لهذه البروتينات وظائف مختلفة فهذا يعني أف نوعا ما من اآلليات التي تفترضها 
الداروينية الحديثة قد أدى إلى حدوث تضاعف مورثات ىذه البروتينات وتطورىا 

 بشكل مختلف عن بعضها، ىذه ىي قصة السلف المشترؾ باختصار.

ر والشمبانزي، إذ إف التدخل البشري في المختبر ممكن خالفا لحالة البش
التالعب بالبروتينات واختبارىا في المختبر إلحداث تغيير ناجح في وظيفتها 
ممكن بسهولة، بل بإمكاننا أف نحدد بدقة عدد الطفرات الالزمة لتحوؿ 
البروتينات القديمة إلى وظائفها الجديدة، ومن ثم تحديد أنواع االنتقاالت الممكنة 

روينية الحديثة، إذا فشلت إدعاءات الداروينية لحدوث ذلك وفق قواعد الدا
 الحديثة في ىذا االختبار، فإنها ستفشل في تفسير أي شيء آخر. 
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 المتشابهة. .E. Coliمن بروتينات  Biof و Kbl : بروتيناف1-6الشكل 

اثنين من البروتينات الجرثومية المتشابهة ظاىرا  دوجالس أكس اخترُت وزميلي
إلى حد كبير لكّنها تختلف في وظائفها بوضوح، يعتبر ىذين البروتينين أقرباء 
انحدروا من أصل مشترؾ منذ ماليين السنين نظرا لتشابو بنيتهما، ىذاف البروتيناف 

(Kbl وbiof( ظاىراف في الشكل )ال ينحدر أحد البروتينين من اآلخر 1-6 ،)
أمر ممكن الحدوث  Biofإلى  Kblمباشرة رغم أّف مثل ىذا التغير الوظيفي من 

وفق الداروينية الحديثية، إذا ما سّلمنا بصحتها، ألف مثل ىذه التحوالت الوظيفية 
ما بينها، وبالتالي فإف موجودة في كل مكاف في عائالت البروتينات ذات الصلة في

 تحقيقها سهل نسبيا.
ولكن عندما حددنا تجريبيا كم من الطفرات سيتطلب مثل ىذا التحوؿ، وجدنا 
أف األمر يحتاج لما ال يقل عن سبع طفرات لتطور أحد اإلنزيمين إلى اآلخر، وىذا 
عدد كبير من الطفرات ال يمكن تفسيره وفق آليات الداروينية الحديثة غير 

 (7)وّجهة.الم

                                                           
(7) A. K. Gauger and D. D. Axe, “ The evolutionary accessibility of new 
enzymefunctions: A case study from the biotin pathway,” BIO-
Complexity 2, no. 1(2011): 1–17. 
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تُعد البكتيريا فأر التجارب الوراثية األمثل إلجراء البحوث التطورية؛ وذلك 
ألنها قادرة على التكيف السريع طالما أف عدد الطفرات واحدة أو اثنتين فقط،  
أما أف تحدث ثالث طفرات متناسقة فهذا أمر مبالغ فيو حتى في الجراثيم، إال أف 

، لكن بالنسبة لألنزيمات التي -ال تضر وال تنفع- تكوف الطفرات السابقة محايدة
بين أيدينا في ىذا المثاؿ نحتاج لسبع طفرات أو أكثر لننتقل من أحد األنزيمين 
إلى اآلخر، يبلغ الوقت الالـز لحدوث سبع طفرات محايدة و ُمَنّسقة في الوسط 

سنة، ولكي نعي ىذا األمر علينا أف نتذكر أف ُعمر الكوف  17 61 الجرثومي حوالي
 ، أي أف ىذا مستحيل الحدوث.(8)سنة 61 61 ىو

ومع ذلك فإف الداروينية الحديثة تفترض آلية االنتقاؿ ىذه لتفسير التشابو 
البنيوي، وأف الطفرات واالنتخاب الطبيعي ىو المسؤوؿ عن وجود ىذين البروتينين 
طالما أنهما موجوداف وقد انفصال عن بعضهما، إذا كاف ىذا التحوؿ الوظيفي ليس 
في متناوؿ آليات الداروينية الحديثة المعروفة، فهذا يعني أف شيئا آخر قد تسبب 

 (9)بذلك.
وإف كنت متعجبا مما نقوؿ، فاعلم أف النتيجة التي توصلنا لها في أبحاثنا 

امتالؾ البروتينات وظائف جديدة، إف  تتماشى مع األبحاث المنشورة حوؿ
محاوالت منح البروتينات وظائف جديدة فعليا تتطلب عادًة ثمانية طفرات أو 

 أكثر، وىو ما ال تستطيع آليات الداروينية الحديثة تفسيره نهائّيا.
 الوصوه إىل اإلنسان

لقد أظهر البحث الذي وصفتو أعاله بأف التشابو في البنية ال يكفي إلثبات 
وجود مسار للتكيف بين بروتينين بوظيفتين مختلفتين، من المرّجح بشكل عاـ أف 

                                                           
(8) Ibid. 

القصة ليؤكد على عدـ كفاية آليات الداروينية الحديثة لقيادة التغير التطوري في  دوجالس أكس سيضخم (9)
 .دـالفصل القا
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آليات الداروينية الحديثة ال تكفي إلنتاج ابتكارات حقيقية ألف ىذا يستلـز الكثير 
من الطفرات المحددة، نحن اآلف بصدد النظر فيما إذا كاف ىذا التحليل المنطقي 

 لياالبشر من سلف سابق شبيو بالقردة العينطبق على التحوالت الالزمة لتطور 
 أيًضا.

دعونا نبدأ بالنظر في ما يميزنا عن القردة العليا، ما ىي الخصائص المميزة 
 لدينا؟ ىناؾ اختالفات تشريحية كبيرة بالطبع: 

o .المشي بظهر سوي 

o .ساقاف أطوؿ وذراعاف أقصر 

o .تغيرات في قوة العضالت 

o أكبر بثالث مرات من القردة العليا- الدماغ أكبر بكثير، وكذلك الجمجمة-. 

o .التعديالت في عضالت اليدين والشفاه واللساف 

o .زواؿ الشعر 

o .تغيرات العينين 

o .واألىم من ذلك كلو الذكاء والخبرة، وىو ما يجعلنا بشرا 

o  الفكر التجريدي، الفن، الموسيقى، اللغة، ىي األمور التي تفصلنا بشكل
 ا في كل شيء نوعا وكّما.جوىري عن الحيوانات األدنى منّ 

 

 في لدينا اإلبتكارات؟ من النوع ىذه إلنتاج الالزمة الطفرات عدد يبلغ كم
 لذلك التفكير، في التغييرات حدوث لتتبع تكفي ال جًدا قليلة بيانات الحقيقة

 .الشمبانزي عن تميزنا التي الجسدية الخصائص تغييرات على فقط نركز دعونا

تناسب بنية الشمبانزي الحياة على األشجار بينما تناسب بنية اإلنساف الحياة 
على األرض من جري ومشي، يلـز لالنتقاؿ من السكن على األشجار إلى بيئة 
أرضية كاملة حدوث العديد من التغّيرات التشريحية، إذ يتطلب المشي والجري 
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يل أكثر باتجاه الحوض مع بشكل فّعاؿ عموًدا فقريًا جديًدا مختلف الشكل ويم
ميالف الساقين بزاوية مالئمة من عند الوركين حتى نتمكن من الحفاظ على أقدامنا 
تحتنا مباشرة ولنتجنب التمايل من جهة ألخرى أثناء الحركة، نحتاج أيضا لركبتين 
وقدمين وأصابع مصممة خصيًصا للمشي المنتصب، كما يجب أف تتوّضع 

الفقري بوضعية متوازنة؛ بحيث يتم إزاحة قبة  الجمجمة على رأس العمود
الجمجمة إلى الخلف من أجل استيعاب حجم أكبر لدماغنا مع الحفاظ على 
اتزانها في الوقت نفسو، أما الفكاف واألربطة العضلية فيجب إزاحتها بحيث يصبح 
الوجو أكثر انبساطا، مع تَػَوضُّع مختلف للجيوب األنفية خلف الوجو، ويتطلب 

أيضًا تغير مواقع تجاويف العينين لوضعية تسمح بالنظر إلى األماـ مع بقاء ذلك 
 إمكانية رؤية مواضع أقدامنا في الوقت نفسو.

 : 3-6 الشكل
 أشباه بين تشريحية مقارنة
( ج)و ،(أ) عظمية ىياكل البشر،

 للشمبانزي( د)و( ب) لإلنساف،
 المسؤولة الرئيسية العضالت مع
 لإلنساف( ىػ) الركض، عن

 بينما H. erectus المنتصب
 A. afarensis قرد يمثل( و)

 الرسم، مقياس بنفس مرسوماف
 باألسود، ملونة الحقيقية العظاـ
 ملونة االفتراضية العظاـ بينما

 . باألبيض
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، البشر )أ، ج(، والشمبانزي (61)(3-6تظهر العديد من ىذه الفروؽ في الشكل )
قفص صدري مدور، عمود فقري، حوض،  )ب، د( لها أكتاؼ مختلفة بوضوح،

 وركين، ساقين، يدين، كفين وقدمين، كلها متكيفة مع أنماط الحياة المختلفة.
اآلف دعونا نعيد النظر في القصة التطورية المقترحة استناًدا إلى السجل 
األحفوري، يظهر إلى جانب كل من الشمبانزي واإلنساف نوعاف آخراف من 
الكائنات من أشباه البشر، )ىػ( اإلنساف المنتصب، )و( أوسترالوبيثيكوس 

 صبي توركاناػأفارينيسيس، حيث تم إعادة بنائهما من بقايا الهيكل العظمي ل
Turkana Boy - مليوف سنة 3.1-، ولوسي -مليوف سنة مضت 6.6منذ- 

 (66)على التوالي.

نالحظ من خالؿ ىذا الشكل أف )لوسي( تشبو الشمبانزي في معظم النواحي، 
على الرغم من أف تركيب عظاـ ساقيها وحوضها تشير إلى أنها كانت تستطيع 

ياتها كاف أرضّيا، لكن يبدو من بعض المشي منتصبة، يرجح العلماء أف نمط ح
 عناصر ىيكلها أف عملية المشي كانت غير فّعالة.

في المقابل يبدو )صبي توركانا( تشريحيا أشبو بكثير بالبشر الحاليين، حيث 
من أشباه البشر ظهر للمرة األولى في السجل  Homo Erectusأف نوعو 

مالئم تماما للحركة بشكلو األحفوري منذ نحو مليوني سنة، إذ تكيف في مكاف 
 المنتصب، بما في ذلك الركض لمسافات طويلة.

ىو  Homo Sapiensإنما الفارؽ الوحيد الواضح عن اإلنساف العاقل 
الجمجمة؛ والتي بالرغم من أنها أكبر من جمجمة )أفارينيسيس( بوضوح إال أنها 

                                                           
(10)

 D. M. Bramble and D. E. Lieberman, “Endurance running and the 
evolutionof Homo,” Nature 432 (2004): 345–352. 

% من ىيكل يوجد منو عظم فخذ واحد وجزء حوض يكفي لبناء الطرفين السفليين فقط، في 41"لوسي"  (66)
 حين أف صبي توركانا يفقد يديو وقدميو فقط. )المؤلف(
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اؽ رغم أف ىذا الحجم ليس خارج نط-أصغر من جمجمة اإلنساف الحالي 
 .-التنوعات الجينية لدى البشر المعاصرين

إف كاف حقِّا وجود سلف مشترؾ لإلنساف والشمبانزي، فإف عملية التحوؿ إلى 
 .H( إلى )A. Afarensisإنساف كامل ال بد أف تتضمن تحوال يشبو تحوؿ )

Erectus  إنساف منتصب(، وىنا تكمن الفجوة تماما؛ يعد اإلنساف المنتصب النوع
األحفوري األوؿ والذي يشبو تشريح جسم اإلنساف الحالي تقريبا باإلضافة إلى 
مجموعة من الصفات لم تكن قد شوىدت في أي من أشباه البشر األخرى من 

المتخصص في أصل قبل، ببساطة ال وجود لنوع انتقالي مالئم لسد الفجوة، يقوؿ 
من جامعة )ويسكونسن/ماديسوف(: "ال وجود ألي نوع  John Hawksاإلنساف 

ا وسيطًا نحو من أنواع القردة الجنوبية )األوسترالوبيثيكوس( يمكن أف يعتبر نوعً 
  اإلنساف المنتصب..

تفسيرنا قائم على انعزاؿ مجموعة صغيرة من األوسترالوبيثيكوس عن المجموعة 
ت لتغييرات مفاجئة ومترابطة، في جماعة صغيرة كهذه، أدى مزيج األصل وتعرض

من االنزياح الجيني وما يليو من االنتخاب إلى تحوؿ جذري في تواتر األليالت، 
وبالتالي إلى انزياح جذري لمعقد التكّيف، بعبارة أخرى، إف ما حصل ىو ثورة 

 [تم إزالة االستشهادات الداخلية للتوضيح] (61)جينية".
 ازـجهناك الكثري لفعمى، والقمين ون الوقت لإلن

بهدؼ إثبات حجتي، لن أُناقش ما إذا كاف اإلنساف المنتصب ىو اإلنساف 
األوؿ أو أنو أحد أسالفنا، وإنما سأركز على التغيرات التشريحية التي يجب 
إتمامها لالنتقاؿ من )أفارينسيس( إلى اإلنساف المنتصب، بغض النظر عن وجود 

سأتحدث عنها ال بد أنها قد  بشر انتقاليين آخرين، فإف التغيرات التي أشباه
 . وقعت

                                                           
(12) J. Hawks et al., “Population bottlenecks and Pleistocene human 
evolution,”Mol Biol Evol 17 (2000): 2–22. 
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يقوؿ ىوكس وزمالؤه: إف التحوؿ الجذري الذي حدث بدقة بواسطة آليات 
الداروينية الحديثة، يستدعي توافر مزيج من الطفرات واالنزياح الجيني واالنتخاب 

 ب، ولكن )انزياًحا معقد التكيف(الطبيعي لتكوف قادرة على إحداث التغيير المطلو 
نحو إنشاء صفات اإلنساف المنتصب التشريحية يتطلب إعادة تنظيم عدة ىياكل 

 تشريحية، وىذا يتطلب بدوره طفرات محددة ومتعددة.

 وىذا بدوره يطرح سؤالين: -
 إلى األوسترالوبيثيكوس أنواع تحوؿ عملية تحتاجو الذي الطفرات عدد كم( 6

 المنتصب؟ اإلنساف
 اإلنساف وبين لوسي أو األفارينسيس بين فقط سنة مليوف 6.5 ىناؾ كاف إذا( 1

 الوقت في الالزمة بالتغييرات القياـ الحديثة الداروينية تستطيع فهل المنتصب،
 المحدد؟

 كم سيتطمب األور ون الطفرات؟

ست عشرة مزية للجسم  Liebermanليبرماف و   Brambleبرامبل أحصى
-Homoالبشري تظهر للمرة األولى في اإلنساف المنتصب أو اإلنساف العاقل 

Sapiens
، ىذه المزايا ضرورية إذ أنها تحقق اتزاف الرأس وتسمح بالدوراف (63)

المتعاكس بين الجذع والرأس وبين الجذع والوركين وتحقق االتزاف وتمكن من 
أثناء الركض، ال بد أف تتم العديد من ىذه امتصاص الصدمات ونقل الطاقة 

 التغيرات في آف واحد لتتحقق أي فائدة منها.

                                                           
(13) Bramble and Lieberman, “Endurance running.” For a list of hundreds 
of phenotypictraits in humans that differ from the great apes, see A. 
Varki and T.K. Altheide, “Comparing the human and chimpanzee 
genomes: Searchingfor needles in a haystack,” Genome Research 15 
(2005): 1746–1758. 
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ىل ىناؾ حقا ما يكفي من الوقت للحصوؿ على ستة عشر تغير تشريحي من 
تغير منها قد يحتاج لعدة  خالؿ الطرؽ الداروينية الحديثة، فضاًل عن أف أي

 طفرات؟

ت محايدة الحد األقصى لما يعد الحصوؿ على خاصية تتطلب ست طفرا
ات ػػػػيػػػػػػد الرئيسػػػػػػد عنػػػوؿ لهذا الحػػػػػػػيمكن للبكتيريا أف تنتجو، بينما يكوف الوص

أصعب بكثير، ونظًرا لصغر  -والبشر على سبيل المثاؿ والقرود العليا كالقردة–
للجماعة  يقدر الحجم الفعاؿ-الحجم الفعاؿ للجماعة اإلنسانية مقارنة بالجراثيم 

، وطوؿ فترة حياة الجيل -عند البشر بعشرة آالؼ مقابل المليار في الجراثيم
خمسة عشر إلى عشرين سنة للجيل البشري مقابل ألف جيل في السنة -البشري 

عند  مفيدةمما يستغرؽ فترة طويلة جدا لظهور طفرة واحدة  -الواحدة للبكتيريا
 .ثباتهاالبشر و 

ـ في مجلة )علم 1117لسَت مضطرا لألخذ بكالمي، إليك اآلتي، في عاـ 
 (64)أف فترة زمنية تصل إلى ستة ماليين Schmidtو Durrettالوراثة( قّدر كل من 

وتكوف ثابتة  (65)سنة الزمة لكي تحدث طفرة واحدة في موقع ارتباط على الدنا
طفرتين ثابتتين في موقع  في ساللة الرئيسيات، وبعد فترة قدر المؤلفاف أف حدوث

                                                           
(14)

 R. Durrett and D. Schmidt, “Waiting for regulatory sequences to 
appear,”Annals of Applied Probability 17 (2007): 1–32. The relevant 
information appearson p. 19, where the time to fixation is factored in. 

الوقَت  Schmidtو  Durrett أسس، َحَسبَ  8طولها  DNAعلى الدنا: قطعة من الػ موقع االرتباط (65)
أسس )بشرط أف  8للنكليوتيدات مؤلف من الالزـَ لطفرة واحدة لتوليد سبع توافقات من أصل ثمانية لموقع رابط 

أساس، إف خلق مثل ىذا الموقع  6111طولو  DNAيكوف لدينا ست توافقات من أصل ثمانية( في تسلسل من الػ
 )المؤلف( في سلوؾ المورثات القريبة من الموقع، وبالتالي سيؤثر في النمط الظاىري للكائن الحي.قد يؤثر 

عماؿ معينة كاالنتساخ مثال، أترتبط مع تسلسالت الدنا في مواقع محددة للقياـ ب ضافة للتوضيح: يوجد بروتيناتإ
 االرتباط. )المترجم(تتعرؼ البروتينات على ىذه المواقع المحددة من خالؿ وجود مواقع 
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مليوف سنة، ىذا إذا كانت الطفرة األولى  166ارتباط على الدنا سيستغرؽ 
 (66).-بال تأثير-محايدة 

 وواجوة احلقائق

مليوف  166إلى اإلنساف الحديث وفقا للجدوؿ الزمني التطوري القياسي، إف 
سنة ستعيدنا إلى العصر الترياسي حين ظهرت الثدييات ألوؿ مرة، فطفرة أو 

ستة ماليين سنة ىي كل الوقت المخصص لالنتقاؿ من آخر سلف مشترؾ طفرتاف 
لتشريحية الضرورية الست ال تكفياف )ببساطة( إلنتاج التغيرات النا مع الشمبانزي 

في تنظيم  DNAعشرة في الوقت المتاح، سيؤثر تغيير موقع االرتباط على الدنا 
 واحد أو اثنين من الجينات ليس أكثر.

اعترؼ ديوريت وشميدت بالمشكلة وأشارا إلى إمكانية التغلب عليها بوجود 
فرات في مورثة تتطور بشكل مستقل، وكثير منها سيستفيد من الط 110111نحو 

 مواقعها التنظيمية.
مورثة متاحة للتغير ال يجعل  110111ىذا أمر غير معقوؿ، إذ أف وجود 

المهمة أسهل، فالعديد من التغيرات التشريحية الموجودة في اإلنساف المنتصب 
بل -تشترط حدوثها في وقت واحد لتكوف ذات فائدة، وستكوف عديمة الفائدة 

ي مستقل، لذلك حتى لو أدت طفرة عشوائية إف حدثت بشكل فرد -وحتى ضارة
أو طفرتين إلى حدوث تغير فلن تكوف الطفرة ثابتة على األغلب، وبالتالي فإف 
الحصوؿ على الصفات الست عشر جميعها وثباتها في الساللة في غضوف ستة 

غير ممكن الحدوث  -فضاًل عن فترة مليوف سنة ونصف فقط-ماليين سنة 
 هة.بعملية عمياء غير موج

                                                           
(16) R. Durrett and D. Schmidt, “Waiting for two mutations: With 
applicationsto regulatory sequence evolution and the limits of 
Darwinian evolution,” Genetics180 (2008): 1501–1509. 
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لتخيل فكرة فشل ىذا االقتراح؛ تخيل أنك سمحت لطفلتك الصغيرة غير 
(، 6 -1الواعية بالعمل على نظاـ التشغيل الخاص بحاسبك )ذو النظاـ الثنائي 

وإدراج أو حذؼ تسلسالت من  1إلى  6وسمحت لها بتغيير القيم عشوائيِّا من 
ا ىو احتماؿ قدرة طفلتك األرقاـ الثنائية أو إعادة ترتيب التعليمات البرمجية، فم

Subroutineعلى تطوير أداة جديدة 
تحسن من عمل نظاـ التشغيل؟ سوؼ  (67)

يتعطل النظاـ حتما إف لم تكن قد قمت سلفا بكتابة برنامج تنفيذي يقضي على 
جميع التغيرات التي قد تقلل من كفاءة نظاـ التشغيل أو تحطمو، لكن حتى مع 

يلغي التغيرات المقللة للكفاءة والفعالية فمن غير وجود البرنامج التنفيذي الذي 
المرجح نهائيا أف تستطيع الصغيرة كتابة نص برمجي متكامل ألداة جديدة، ذلك 
ألف البرنامج التنفيذي ليس لديو أي بُعد نظر، وسيلغي أي تغييرات حتى تلك التي 

 ستؤدي في نهاية المطاؼ إلى برمجية جديدة.
طفرة، واالنتخاب الطبيعي يشبو البرنامج التنفيذي، قد الطفلة الصغيرة تشبو ال

يكوف االنتخاب الطبيعي فعاال في إزالة األخطاء التي تعطل النظاـ أو تقلل من  
كفاءتو، ولكنو سيء حقا في االبتكار ألنو ال يملك أيّة نظرة مستقبلية، وال يمكنو 

الحفاظ عليها، إنو التنبؤ بالتغيرات التي يمكن أف تؤدي إلى االبتكار ومن ثم 
يفتقد الهدؼ، بل غالًبا ما يسمح االنتخاب الطبيعي بفقداف معلومات وراثية 

 (68)وظيفية مهمة إف كاف ذلك يمنح ميزة إضافية طفيفة للبقاء في البيئة الحالية.
تذكر أنو من المستحيل حدوث أي ابتكار يتطلب أكثر من ستة تغيرات 

معدالت نموىا السريع واألحجاـ الكبيرة محددة ومحايدة في الجراثيم، رغم 
لمجموعاتها، فكيف إف كنا نبغي ذلك في الثدييات الكبيرة، سيغدو المأزؽ 

 الدارويني عندىا كبيرا.
                                                           

 )المترجم( . حدة من برنامج ولها مهمة محددةمصدر برمجي يمثل و  (67)
(18) A. K. Gauger et al., “Reductive evolution can prevent populations 
from takingsimple adaptive paths to high fitness,” BIO-Complexity 1, 
no. 2 (2010): 1–9,doi:10.5048/BIO-C. 
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ما ىو عدد الطفرات الضرورية لتطوير تغيرات تشريحية الزمة للجري والمشي؟ 
ت العشرات بل المئات أو حتى آالؼ إذا كاف ىذا سيحدث عن طريق طفرا

 عشوائية بحتة.
إذا كانت الفترة الزمنية المتاحة لتطور اإلنساف من سلف شبيو بالشمبانزي ىو 
ستة ماليين سنة، وحجم الجماعة السكانية الفعاؿ ىو عشرة آالؼ، ومعدؿ 

سنوات  61-5نوكليوتيد/جيل، والفترة الزمنية لكل جيل ىي  8-61الطفرة 
ًدا متوقًعا فقط في أحد مواقع االرتباط، )لسلف شبيو بالشمبانزي(، فإف تغيًرا واح

إف ىذا يقتضي بدوره الشك العميق في االعتقاد السائد بأف جميع الخصائص 
التشريحية الستة عشر قد تطورت مصادفة في الفترة الزمنية نفسها، ال سيما إف  
كاف كل واحد من الخصائص الستة عشر يتطلب العديد من الطفرات، وبالنظر 

قاـ، فمن غير الوارد أبًدا إف لم يكن مستحيالً تماماً أف يكوف اإلنساف إلى ىذه األر 
 بعملية تدريجية غير موجهة. Homininقد تطور من سلف سابق 

 استثنائية اإلنسان

تتحدث الحجج التي أوردتها عن التغيرات التشريحية الالزمة الستقامة المشي 
سافات طويلة بكفاءة فقط، ووضعية االنتصاب على رجلين والالزمة لالنتقاؿ لم

لكن ال يمكنني أف أنهي ىذه المناقشة دوف اإلشارة للعديد من الخصائص األخرى 
التي تميزنا عن القردة، فعلى مستوى اآلليات الحركية الدقيقة، لدينا العديد من 
القدرات التي تطلب خصائص تشريحية تفتقر إليها القردة، إذ إننا نملك سيطرة 

على سبيل -العضالت التي تحرؾ األيدي والوجو واللساف دقيقة جدا على 
، بدوف ىذه الدقة سنفقد براعتنا كفنانين أو حرفيين، بل لن نستطيع -المثاؿ

 الكالـ وسيستحيل التعبير عن الفروؽ الدقيقة في عواطفنا من خالؿ تعابير الوجو.
مجرد قردة  أكثر أىمية من ذلك كلو ىو قدرتنا المعرفية والتواصلية؛ نحن لسنا

منتصبة تتحكم بعضالتها بشكل متقن، فقدرتنا على التفكير المجرد ووعينا بذاتنا 
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وقدرتنا على التواصل تضعنا في فئة أخرى تماما، ىذه الصفات ىي أوامر أكثر 
تعقيًدا من أف أي شيء يمكن للحيوانات القياـ بو، على سبيل المثاؿ: اللغة 

 -الحنجرة، ومراكز اللغات في أدمغتنا موقع-تتطلب خصائص تشريحية معينة 
باإلضافة إلى المعرفة الفطرية الغامضة لقواعد النحو التي تبدو كشبكة سلكية مبنية 

 في الدماغ.

يعرؼ األطفاؿ ذوي السنوات الثالث ىذه القواعد على نحو غريزي، بينما ال 
، فالكلمات تفعل القردة ذلك، اللغة الحقيقية تتطلب القدرة على التفكير المجرد

ىي الرموز التي تمثل األشياء واألفكار، نتواصل من خالؿ ترتيب الكلمات في 
جمل معقدة، يمكننا أف نبتكر أفكارًا جديدة ونشاركها مع اآلخرين، نحن نفكر في 
أنفسنا ونناقش أصولنا وننظم القصائد، نحن نصف العوالم التخيلية والعالم 

تعكس وتثري قدرتنا على التفكير المجرد الحقيقي الذي نعيش فيو، إف اللغة 
 واإلبداع.

من أين أتت ىذه اإلضافات الهائلة في البراعة الحركية، والقفزة النوعية 
المتمثلة باللغة والفكر المجرد والفن؟ لدينا سمات اإلنساف الفريد المتميز الذي 

تنشأ دوف يشكل نقلة النوعية في الكائنات وليس مجرد قفزة عادية، وال يمكن أف 
ال يمكن أف نكوف مجرد قردة معّدلين، إف تفسير أصوؿ اإلنساف  ،(69)توجيو

بحاجة إلى طريقة جديدة في فهم األشياء، ال يوجد في الداروينية الحديثة أي 
مسار دقيق لتطور سلف شبيو بالشمبانزي إلى اإلنساف، بغض النظر عن مدى 

 التشابو الذي يبدو بيننا. 
                                                           

(19) For a review pointing out unsolved conundrums concerning our 
uniqueness,see a recent review by A. Varki et al., “Explaining human 
uniqueness: genomeinteractions with environment, behavior and 
culture,” Nature Reviews Genetics9 (2008): 749–763. 
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ية لكل من الطفرات واالنتخاب الطبيعي واالنزياح الجيني ال إف اآللية العشوائ
تكفي لتحقيق التغييرات المطلوبة في الوقت المحدد، لذا فإننا بحاجة لصياغة 
تفسيرات أخرى لهذا التحوؿ، ىل نحن نتاج حتمي )عشوائي طبيعي( في ىذا 

تالية الكوف؟ ىل نحن النتيجة المحظوظة )نشأنا بالصدفة والحظ( من سلسلة مت
من األكواف الالمتناىية في التشعب؟ أـ أننا تجسيد لفعل مصمم ذكي أو أكثر ال 

 نعرفو؟

عند تقييم األسباب الموضحة المفسرة لنشأة كائنات مثلنا، فنحن بحاجة إلى 
اختيار آليات قادرة على إنجاز مثل ىذا النوع من المهمات، أنا شخصيِّا مقتنعة 

كية وغير الموّجهة غير قادرة على القياـ بهذه المهمة، تماًما بأف العمليات غير الذ 
ليس فقط ألف آليات الداروينية الحديثة غير كافية، بل ألننا كائنات ذكية قادرة 
على اإلبداع أيضا، ىذه الصفات ىي التي تجعل منا بشرا، فضاًل عن قدرتنا على 

لسبب الكافي التعاطف ورغبتنا في الخير والجماؿ، كل ىذا يشير بوضوح إلى ا
 لشرح أصولنا ونشأتنا.
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