


حو� �لكاتب
�لد عدنا" !�قطا� عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل �السم �لمستعا� 

عد&ً�  كتب  �لماضي  �لقر"  من  �لثمانيا.  �منذ  يحيى.  ها��" 

�علمية  8يمانية  مختلفة،  مو�ضيغ  في  �لمؤلفا.  من  كبيرً� 

�سياسية، 8ال جانب Cلك يوجد للكاتب مؤلفا. في غاية �ألهمية 

�تفضح  �&عا�Gتهم،  �تفند  �لتطو�،  نظرية   Iتبا! Kيف  تكشف 

�لصال. �لخفية، بين �لد���ينية ��أليديولوجيا. �لّدموية.

 "Qلقر� �عماله هو 8يصا� نو! G��� لمؤلف �لرئيسي من� Tهد�

�لكريم 8لى شتى بقاI �لعالم، �&فع �لناU بذلك 8لى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا 8يمانية !ساسية 

مثل �جو& �هللا تعالى ��حد�نيته، ��ليو� �آلخر، �كذلك كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين 

�لمنحرفة. �8لى حّد �آل" ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا 8لى ٥٧ لغة مختلفة،  �سلوكياتهم 

�هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة ��سعة من �لقّر�G. �بإC" �هللا تعالى سوT تكو" كليا. 

ها��" يحيى خال� �لقر" �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلوc باإلنسا" في شتى !نحاG �لعالم 8لى 

 "Qلتعريف بها في �لقر� Gلتي جا� d&لعد� ��لجما� ��لسعا�� eلصد�� �مر�تب �لسكينة ��لسال

�لكريم.

 Uلنا� dمنذ نحو ١٥٠ سنة، �كا" لها تأثير عميق على نظر �لقد ُطرحت نظرية �لتطو
للعالم. �تؤكد �لنظرية !" �لحياd ظهر. بالمصا&فة، من تلقاG نفسها، �من خال� 

�لظر�T �لطبيعية. 
 Gغماتية يحا�� �لعلما�& d. 8نه عقيد�لة علمية تدعم �لتطو&! m! لك، ال توجدC مع�

��لفالسفة �لما&يو" فرضها على �لمجتمع تحت قناI �لعلم.
 ��جدير بالذكر !" �ألسس �لرئيسية لهذn �لعقيدd �لد�غماتية، �لتي &حضتها �لعلو
��لتزييف،  �لغش،  �لقائمة على  �لدعائية  �لتقنيا.  �لحديثة في مجاال. كثيرd، هي 

��لتناقض، ��لتحايل.
لبطال"  �لعلمية  �ألسس  يتنا��  ألنه   ،m&لعا� للشخص  مرشد�   sلكتا� هذ�  �يعتبر 
 tألسئلة تستند 8لى !حد� nكثير�. �8جابا. هذ �في عشرين سؤ�ال تثا �نظرية �لتطو
 vليست سو �مجاال للشك !" نظرية �لتطو Iالكتشافا. �لعلمية، �توضح بما ال يد�

خر�فة.



1



3

حو� �ملؤلف

� "يحيى" في �كر� موقر� للنبيين �للذين  "���يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها

جا;ال ضد �لكفر ��إللحا;، بينما يظهر �لخاتم �لنبو5 على �لغال1 �مًز� ال�تبا. �لمعاني �لتي 

� �لكريم Aلقر� �ّD لىE 5يشير هذ� �لخاتم �لنبو�تحتويها هذI �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. 

� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ ّD�هو Aخر �لكتب �لسما�ية، 

� �لكريم ��لسنة �لّنبوية ;ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفاD Oخذ �لعهد Aلكاتب لنفسه �لقر�

على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوT عليها �لنظم �إللحا;ية �Eبطا� كل �لمز�عم �لتي 

تقوT عليها �لحركاO �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذ5 َمهر به كتبه بمثابة Eعالٍ� عن 

    .Iهد�فه هذD

 ،Zسالته لجميع �لنا�� �Aلقر� �� جميع كتب �لمؤلف حو� هد1 �ئيسي هو تبليع نو�تد

�لنظم �إللحا;ية  �حد�نيته ��ليوT �آلخر، �عر^ تهافت ��حثهم على �إليما� بوجو; �هللا 

�فضحها على �لمإل.  

� يحيى بقبو� ��هتماT كبيرين في شتى Dنحاb �لعالم؛ من �لهند Eلى ��تحضى كتب ها

Dمريكا، �من Eنكلتر� Eلى Dند�نيسيا، �من بولونيا Eلى �لبوسنة، �من Eسبانيا Eلى �لبر�cيل، �من 

�سيا.     ��ماليزيا Eلى Eيطاليا، �من فرنسا Eلى بلغا�يا 

ترجمت ُكتب �لمؤّلف Eلى �لعديد من �لّلغاO �ألجنبية، �من بين تلك �للغاO: �إلنكليزية 

�;ية ��لعربية ��أللبانية ��لر�سية ���لفرنسية ��أللمانية ��إليطالية ��إلسبانية ��لبرتغالية ��أل

��لصينية  ��لبلغا�ية  ��لصربية  ��لبنغالية  ��لماال�ية  ��الند�نيسية  ��إل�يغو�ية  ��لبوسنية 

��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشر� في Eفريقيا)، �لغة �لّديولهي 

� هناE jقبا� كبير  .Oغيرها من �للغا�(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية 

 .Oللغا� Iلكتب بهذ� Iهذ �bعلى قر�

�جدO تقدير كبيًر� في كافة Dنحاb �لعالم. �قد كانت �لقد Dثبتت هذI �لمؤلفاO جد��تها، 

�ساهمت من جانب Aخر في تقوية Eيما� كثير  �سبًبا في هد�ية كثير من �لناE Zلى طريق �إليما

من �لمؤمنين. �كل من يقرD هذI �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضوo �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 

 ��فيها ��لسهولة �لموجو;� بين ثنايا سطو�ها ��لصدr �لذ5 يميز Dسلوبها ��لعمق في تنا

�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذI �لمؤلفاD Oيضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدT �لقد�� على 

نقض ما فيها �;حضه.  �كل من يقرD هذI �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد �لك 



2

�لّدفا� عن �لفلسفا� �لما�ية ��آل��� �إللحا�ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر�. 

��34 حد1 �0/ نافح منافح عن تلك �لنظريا� بعد مطالعة هذ" �لمؤلفا� فلن 

يكو/ 3لك سو� عن عناٍ� عاطفي ألّ/ �لّسند �لعلمّي قد تّم �حضه �4بطاله. �ال شك 

0/ هذ" �لخصائص نابعة من قوF حكمة �لقرD/ �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى 

من ���� عمله هذ� 4لى نيل �لمديح ��لثنا� 4نما هدفه �غايته هد�ية �لناM ��لسير بهم 

   .R�ّبح �0 مكسب ما� Rّ0 في طريق �إليما/، كما 0ّ/ ليس هّمه تحصيل

�على ضو� هذ" �لحقائق، فإ/ �لذين يساهمو/ في نشر هذ" �لكتب �يحثو/ 

�لناM على قر��تها لتكو/ �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو/ خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.

 Zفإّ/ �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية 0نها  تشو ،Mعلى هذ� �ألسا�

�أل3ها/ �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكو` ��لترّ�� �ال تملك  تأثيًر�  

قوّيا �حاسًما في طر� �لشبها� من �لقلوc،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من 

�لو�ضح 0/ هذ" �لمؤلفا� لم تكن لتتر` كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا/ 

 .Mلسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا� dأل�بية للكاتب 0كثر من تركيزها على �لهد� Fلقو�

�من لديه �0نى شك في 3لك فيمكنه 0/ يتحّقق من 0/ �لغاية �لقصو� هي �حض 

�إللحا� �نشر 0خالi �لقرD/ من خالh تأثير هذ� �لجهد �4خالصه �نجاحه.     

يتعين ���4` حقيقة مهمة، �هي 0/ �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوj في 0نحا� 

�أل�k �ما يتعرk له �لمسلمو/ من �30 َسببه تحّكم �لفكر �إللحا�R في شؤ�/ 

بالفكر  �لهزيمة   i4لحا هو  كّله  هذ�  من   lلخال� يضمن   Rلذ� ��لطريق  �لعالم. 

 Mلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقرDنية   iألخال� 4جال�   � �إليما/  حقائق  �بيا/   Rإللحا��

قا��ين على �لتمسك بها. �بالنظر 4لى حالة �لعالم �ما ُير�� له من مزيد 

جّر" 4لى �لفسا� ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��R �لُمسا�عة 

ُيقضى  فقد  �4ال   ،Rبما هو ضر��  jلقيا� 4لى   ��لمستطا قد� 

�ألمر �الَ� حين مناl.  �خالh �لقر/ �لو�حد ��لعشرين، 

 hتكوُ/ كلّيا� ها��/ يحيى -من خال dبإ3/ �هللا تعالى سو�

نهوضها بهذ" �لمهّمة-  �لوسيلة للوصوh بالّناM 4لى مر�تب 

 Fلسعا���  hلجما�� hلعد�� iلصد�� jلسكينة ��لسال�

�لتي �0ضحها لنا �لقرD/ �لكريم. 
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ها���  يحيى

هد� نظرية 
�لتطو� في 

عشرين سؤ�ال
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هد نظرية �لتطو� 
في عشرين سؤ�ال

ها��� يحيى
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لى �لقر�� �لكر��

� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� �آليا� �#" �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو
�لقر5نية. �هذ( �لكتب تدعو �لنا0 جميًعا #لى فهم هذ( �آليا� ��لعيش �فقا لتعاليمها. لقد 
� في 7هن �تم شرC جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا� �هللا بحيث ال تبقى هنا> 8; شبهة �8 تر
ر فهم هذ(  �لقاLM. #" �ألسلوI �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ; يسَّ
�لكتب من ِقبل �لجميع صغا�M �كبا�M، �من كل فئا� �لمجتمع، بسهولة ���" 8; صعوبة، 
�لذين  �حتى  قر��تها.   Tتما# قبل  تتركها   "8 تستطيع  ال  كتًبا  �لكتب  هذ(  جعل  �لذ;  �هو 
يستطيعو"  �ال  �لكتب،  هذ(  في   �Mلمذكو� بالحقائق  يتأثر�"  للدين  معاMضا  موقفا  �تخذ�� 

�حض صحة محتوياتها.

�كما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتاI ��لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم يستطعيو" 
قر��تها بشكل جماعي، �8 مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. #" قر��� هذ( �لكتب بشكل 

جماعي �نقل كل فر� 8Mيه �خبرته #لى �آلخرين 8مر مفيد جد�.

عال�� على هذ�، فإ" �لمساهمة في تعريف هذ( �لكتب – �لتي لم تؤلَّف #ال لوجه �هللا تعالى 
�ها Mلة ��لبر�هين �لتي يو��لمرضاته – �نشرها بين �لنا0 ُتَعد خدمة #يمانية كبير�، أل" �أل
�لمؤلف في هذ( �لكتب قوية جد� �مقنعة، لذ� كا" على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق 

� منها.��آلخرين لقر��تها ��الستفا

�لذ; نقدمه في  �لكتب �ألخر[،   dعلى �ستعر� eلالطال LMلقا� نأمل 8" يتسع �قت  #ننا 
نهاية هذ� �لكتاI، ليكو" على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�M غنية من �لكتب في �لمو�ضيع 

�إليمانية ��لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� �ممتعة للغاية.
ال تر[ في هذ( �لكتب ما تر�( في بعض �لكتب �ألخر[ من jM[ شخصية للمؤلف، �ال 
 Iفي 8سلو Mمشبوهة، �ال 8; نقص �8 قصو M�تر[ شر�حا �#يضاحا� مستند� #لى مصا
�أل�I ��لتوقير �لو�جب �تخا7( تجا( �لمفاهيم ��لمو�ضيع �لمقدَّسة، �ال ما يُجر �لقاLM #لى 

.m�8 #لى �ليأ0 ��لقنو ���لحير� ��لتر



8

	لمحت�يا�

مق�مة

1 لما�� ال تعتبر نظرية �لتطو� نظرية صحيحة من �لناحية 

�لعلمية؟
2 كيف يثبت �نهيا� نظرية �لتطو� حقيقة �لخلق؟

3 6لى 34 مد2 تمتد 0ثا� �إلنسا,؟ +لما�� ال تدعم هذ% 

�آلثا� نظرية �لتطو�؟
4 لما�� ال تعد نظرية �لتطو� "�ألسا; لعلم �ألحيا9"؟

نظرية  على  <ليال  مختلفة  4جنا;  +جو<  يعد  ال  5 لما�� 

�لتطو�؟
�لبشر   Bجينو بين  تشابه  بوجو<  �ال<عا9  يعد  6 لما�� 

يؤكد  هذ�  +بأ,  �لمائة  في   99 بنسبة   K>لقر�  Bجينو+
نظرية �لتطو� �<عا9ً خاطئا؟

7 لما�� يعد �ال<عا9 بأ, �لديناصو��P تطو�P 6لى طيو� 

خر�فة غير علمية؟
8 6لى 34 تزييف علمي تستند خر�فة 4, "لألجنة �لبشرية 

خياشيم"؟
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9 لما�� يعد +صف �الستنساV بأنه "<ليل على �لتطو�" 

ضربا من �لخد�W؟
10 هل يمكن 4, تكو, �لحياK قد 4تت من �لفضا9 

�لخا�جي؟
11 لما�� ال تدعم حقيقة 4, عمر �أل�\ �4بعة ماليين 

سنة نظرية �لتطو�؟
12 لما�� ال تعد ضر+; �لعقل <ليال على �لتطو�؟

 B4قد في   K>لموجو�  Kلمعقد� �لتر�كيب  تقو\  13 كيف 

�لكائناP نظرية �لتطو�؟
للتطو�  نبذ  +كأنه  �لتطو�  نظرية  �فض  ُيصوَّ�  14 لما�� 

+�لتقدB؟
15 ما هو �لخطأ في �العتقا< بأ, من �لممكن 4, يكو, 

�هللا قد خلق �لكائناP �لحية بو�سطة �لتطو�؟
16 ما هو �لخطأ في �العتقا< بأ, �لتطو� يمكن 4, يتأكد 

في �لمستقبل؟
17 لما�� ال يعد تحوd �لشكل <ليال على �لتطو�؟

بو�سطة   (4  ,  >) جز93  تفسير  يستحيل  18 لما�� 

�لمصا<فة؟
19 لما�� ال تعتبر �لمقا+مة �لبكتيرية للمضا<�P �لحيوية 

مثاال على �لتطو�؟
20 ما هو نوW �لعالقة بين �لخلق +�لعلم؟

�له��م�
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مـقدمة

�

لقد ُطرحت نظرية �لتطو� منذ نحو 150 سنة، 	كا� لها تأثير كبير على 
�لطريقة �لتي ينظر بها �لنا- �لى �لعالم. �K تقتر? هذ& �لنظرية كذبة تقوZ على 
6� �لنا- قد ظهر	� في هذ� �لعالم نتيجة �لمصا�فة	6نهم "نوd من �لحيو�نا$". 
هو  �لحيا�  في  �لوحيد   ��لقانو  �6 �لنا-  �لنظرية  هذ&  تعلِّم  Kلك،  عن  	فضال 
�لصر�d �ألناني من 6جل �لبقا� على قيد �لحيا�. 	تتضح 4ثاJ هذ& �لفكر� بشكل 
�لنا-،  6نانية  تز�يد   vلك من خالK	 لعشرين؛�	 �لتاسع عشر  �لقرنين  في  جلي 
	�النحطاl �ألخالقي في �لمجتمع، 	سرعة �نتشاJ �لمصلحة �لذ�تية، 	�لقسو�، 
	�لعنف، 	نشو� 6يديولوجيا$ شمولية 	�موية مثل �لفاشية 	�لشيوعية، 	�أل�ما$ 

�الجتماعية 	�لفر�ية �لتي تظهر كلما �بتعد �لنا- عن 6خالقيا$ �لدين، ...
	قد تم تنا	v �لنتائج �الجتماعية لنظرية �لتطوJ في كتب 6خر\ للمؤلف 
نظرية  جلبتها  �لتي  "�لمصائب  عنا	ين  تحمل  �لتي  يحيى   �	Jها كتب  (�نظر 
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للد�J	ينية"،  �لمظلم  "�لسحر  	تتهيأ"،  تترقب  "�لشيوعية  لإلنسانية"،   Jلتطو�
6نها  تدعي  �لتي  �لنظرية،  هذ&   �6 �لكتب  تلك  	قد كشفت  �ين".  "�لد�J	ينية 
سيناJيو  عن   �Jعبا 	6نها  �إلطال�،  على  علمي  6سا-   56 لها  ليس  "علمية"، 
 �يد�فع عنه مؤيد	& بتعنت على �لرغم من كل �لحقائق، 	هو ال يعد	 6� يكو

مجر� خر�فا$.
5 6� يطلع على هذ& �لكتب 6	لئك �لذين يرغبو� في معرفة J	من �لضر	
�لتي َجرَّ$  "�لعالمية"  �لد�J	ينية  �لنظر  �لتطوJ 		جهة  لنظرية  �لحقيقي  �لجوهر 
�لعالم بشكل منظم نحو �لعنف، 	�لوحشية، 	�لقسو�، 	�لصر�d خالv �لسنو�$ 

�لمائة 	�لخمسين �ألخير�.
�لتطوJ من منظوJ 6عم. 	سيتصد\  �لكتاF بطال� نظرية  	سيتنا	v هذ� 
�لكتاF 6يضا ال�عا��$ 6نصاJ �لتطوJ حوv موضوعا$ معينة من خالv 6سئلة 
6� ُتفهم معانيها فهما كامال. 	يمكنك 6� تجد �إلجابا$  �كثير� ما تطر? �	
�لمقدمة في هذ� �لكتاF بقدJ 6كبر من �لتفصيل �لعلمي في كتب 6خر\ للمؤلف 

مثل "خديعة �لتطوJ"، 	"�حض �لد�J	ينية".
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لما'� ال تعتبر نظرية �لتطو� نظرية 

صحيحة من �لناحية �لعلمية؟

1

6� �لحيا� على �ألcJ 	ليد� �لمصا�فة، 	6نها نشأ$  Jتؤكد نظرية �لتطو
قانونا علميا  �لنظرية ليست  نتيجة ظر	� طبيعية. 	لكن هذ&  تلقا� نفسها  من 
	ال حقيقة مثَبتة، �K تكمن تحت هذ& �لو�جهة �لعلمية �لكاKبة 	جهة نظر عالمية 
ما�ية يحا	v �لد�J	ينيو� فرضها على �لمجتمع. 	تستند 6سس هذ& �لنظرية، �لتي 
�حضها �لعلم في كل فرd من فر	عه، �لى �يحا��$ 		سائل �عائية تقوZ على 

�لخد�d، 	�لكذF، 	�لتناقض، 	�لغش، 	�لحيل �لباJعة. 
لقد تم تقديم نظرية �لتطوJ بوصفها فرضية تخيلية في سيا� �لفهم �لعلمي 
�لبد�ئي �لذ5 سا� �لقر� �لتاسع عشر، 	حتى يومنا هذ� لم يدعم هذ& �لنظرية 56 
�كتشا� 6	 تجربة علمية. بل على �لعكس، فإ� كل �لوسائل �لتي �ستخدمت 

لتأكيد �لنظرية 6ثبتت شيئا 	�حد� 6ال 	هو: بطال� �لنظرية. 
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�لنظرية حقيقة مثبتة مثل   �6 ��لنا- حتى �آل 	مع Kلك، يعتقد كثير من 
قو� �لجاKبية 6	 قانو� �لطفو. 	Kلك، كما Kكرنا في �لبد�ية، يعو� �لى 6� طبيعة 
�لعا��،  في   cمفتر هو  عما  في جوهرها  كبير�  �ختالفا  تختلف   Jلتطو� نظرية 
لذلك يجهل بعض �لنا- �ألسس �لفاسد� �لتي تقوZ عليها هذ& �لنظرية، 	كيف 
�بقا�ها   ��لتطوJ يحا	لو  J6نصا  �6 �لعلم يدحضها في كل مناسبة، 	كيف   �6
 56 Jلتطو�  J6نصا �لحيا� Jغم �خولها في طوJ �الحتضاJ. 	ال يجد  قيد  على 
�6لة سو\ فرضيا$ غير مؤكد�، 	مالحظا$ مريبة 	غير 	�قعية، 	JسوZ خيالية، 

		سائل �يحا� نفسي، 	6كاKيب ال حصر لها، 	6ساليب �حتياv باJعة. 
	�لكيميا�  	�لو�Jثة،  �لحفريا$،  علم  مثل  علمية   d	فر 6ثبتت   ،Zليو�	
بالمصا�فة6	  نشأ$  قد  �لحيا�   �تكو  �6 �ستحالة  �لجزيئية  	�ألحيا�  �لحيوية، 
6� تكو� قد ظهر$ من تلقا� نفسها نتيجة ظر	� طبيعية. 	هنا7 �تفا� سائد 
في �أل	ساl �لعلمية على 6� �لخلية �لحية تشكل 6عقد تركيب 	�جهته �لبشرية 
خلية  تركيب  في  �لموجو�  �لتعقيد   �6 �لحديث  �لعلم  	قد كشف   .��آل حتى 
حية 	�حد� 	في تر�بط نظمها يفو� Kلك �لموجو� في 56 مدينة كبر\. 	ال 
في  �لمتفرقة  6جز�ئه  كل  نشأ$   �K� �ال  �لمعقد  �لتركيب  هذ�  يعمل   �6 يمكن 
	قت 	�حد 	في حالة عمل على 6كمل 	جه، 	�ال فسيكو� هذ� �لتركيب بال 
جد	\ 	سينهاJ بمر	J �لوقت 	يختفي. 	ال يمكننا 6� نتوقع ظهوJ 6جز�� هذ� 
 .Jلتركيب بمحض �لمصا�فةعلى مد\ ماليين �لسنين كما تدعي نظرية �لتطو�
 �	لهذ� �لسبب، يتضح بجال� من خالv �لتصميم �لمعقد لخلية 	�حد� فحسب 6
� يحيى 	Jها Fتعالى خلق �لحيا� (لمزيد من �لتفاصيل، �نظر كتا	هللا سبحانه �

بعنو�� "�إلعجا� في �لخلية"). 
حقيقة   vقبو �لما�ية  �لفلسفة  عن   ��لمد�فعو 6	لئك  يريد  ال  Kلك،  	مع 
تعيش  مجتمعا$   Jنتشا�	  Jظهو  �6 Kلك  متنوعة.  6يديولوجية   Fلخلق ألسبا�



14

�لحق  �لدين  من   ��إلنسا يستمد&  �لذ5  �لجميل  �لخلقي  �لمبد6  هذ�  ظل  في 
عن طريق 6	�مر �هللا 	نو�هيه ال يخدZ مصالح هؤال� �لما�يين. فوجو� جماهير 
�لنا-،  هؤال�   c6غر� مع  6كثر   Zيتال� 6خالقية   	6 J	حية  قيم   56 من  مجر�� 
ألنهم يتمكنو� بذلك من �لتالعب بتلك �لجماهير من 6جل تحقيق مصالحهم 
�لدنيوية. 	لهذ� �لسبب، يحا	v هؤال� �لنا- فرc نظرية �لتطوJ، 	�بقا�ها على 
قيد �لحيا� مهما كا� �لثمن، ألنها تر	� لكذبة مفا�ها 6� �لبشر لم ُيخلقو� بل 
�أل�لة  كل  من  �لرغم  	على  �لحيو�نا$.  عن   �	Jتطو	لمصا�فة� بمحض  نشأ	� 
 �فإ �لخلق،  حقيقة  	تؤكد   Jلتطو� نظرية  6سس   cتقو �لتي  �لو�ضحة  �لعلمية 
6نصاJ �لتطوJ يتجر�	� من كل 6سباF �لمنطق 	يد�فعو� عن هذ� �لهر�� كلما 

سنحت لهم �لفرصة. 
لقد برهنت �لتجاFJ �لعلمية في �لو�قع �ستحالة 6� تكو� 6	v خلية حية، 
6	 حتى جز�5 	�حد من ماليين جزيئا$ �لبر	تين في تلك �لخلية، قد نشأ$ 
بالمصا�فة. 	لم يثبت Kلك من خالv �لتجاFJ 	�لمالحظا$ فحسب، بل 6يضا 
من خالv حسابا$ �الحتمالية �لرياضية. 	بعبا�J 6خر\، تنهاJ نظرية �لتطوJ عند 

�لخطو� �أل	لى 6ال 	هي: تفسير نشو� 6	v خلية حية. 
	يستحيل 6� تكو� �لخلية، 6صغر 	حد� للحيا�، قد ظهر$ مصا�فة في 
 ،cJلتكوين �أل �ألياZ �أل	لى  �لخاضعة أل5 ضو�بط في  �لبد�ئية غير  �لظر	� 
 cلفر� هذ�  على  �الستحالة  تقتصر  	ال  نصد�،   �6  Jلتطو�  J6نصا يريدنا  كما 
 ��لقر معامل  6كثر  في  غير ممكن حتى  �لخلية  تصنيع هذ&   �6 Kلك  فحسب، 
�لبر	تينا$  بنا�  	حد�$  تمثل  �لتي  �ألمينية،   cألحما�  �� تقدما.  �لعشرين 
في   organelles �لعضوية  �لجزيئا$  تكوين  تعجز عن  �لحية،  للخلية  �لمكِونة 
ribos- �لريبوسوما$   	6  ،mitochondria �لخيطية  �لفتيال$  مثل  �لخلية 

�لباطنية  �لخلية  شبكة   	6  ،cell membranes �لخاليا  6غشية   	6  ،omes
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endoplasmic reticulum، ناهيك عن تكوين خلية كاملة. 	لهذ� �لسبب، 
يظل �ال�عا� بأ� �لتطوJ قد 6	جد 6	v خلية حية بمحض �لمصا�فةنتاجا لوهم 

 .vقائم كليا على �لخيا
غير   Jألسر�� من  كثير�  تحو5  ��لت  ما  �لتي  �لحية،  �لخلية  	تشكل 

 .Jحد\ 6كبر �لعقبا$ �لتي تو�جه نظرية �لتطو�ر�،  �لمفسَّ
 (6  ��لتطوJ 6ال 	هو جز�5 (�  	هنا7 مأ�� 4خر كبير من 	جهة نظر 
 ��لموجو� في نو�� �لخلية �لحية، 	هو عبا�J عن نظاZ تشفير يتكو� من 3.5 بليو
	حد� تتضمن كل تفاصيل �لحيا�. 	في 6	�خر �ألJبعينيا$ 	بد�ية �لخمسينيا$، 
�لسينية،  �لبّلو�J$ باألشعة  تم �كتشا� جز�5 (� � 6) أل	v مر� عند ��Jسة 

لم يكن ُيعر7 شي� في 4من ���3ين عن �لتركيب �لمعقد للخلية. 
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Bمثلة على �لتر�كيب �لمعقد@ في �لخاليا: على �ليمين، �لريبوسو�، حيث يتم �صطنا; �لبر�تين في 

 Cفي �لصبغيا (B � 3) Cحد�� Hيحو Hلذ� nucleosome "لخلية. على �ليسا�، "�لنيوكليوسو��

(�لكر�موسوماC). �تحتوH �لخلية على �لكثير من �لتر�كيب ��لنظم شديد@ �لتعقيد كتلك �لموضحة 

 �B N��3! �B كثر تعقيد�. �ال شك فيB OخرB يضا على تر�كيب �نظمB Hبل !نها تحتو ،UعالB

�لمصا3فة ال يمكن �B تكو� مسؤ�لة عن ظهو� هذU �لتر�كيب �لمعقد@، �لتي �كُتشفت مع تقد� 

�لتكنولوجيا، قد �ضع Bنصا� �لتطو� في مأ4\ ال يستطيعو� �لخر�] منه Bبد�.

�لتميز من ناحيتي �لتخطيط  	هو عبا�J عن جز�5 ضخم يتسم بقدJ عاv من 
	�لتصميم. 	لسنو�$ عديد�، 4من فر�نسيس كريك Francis Crick، �لحائز 
�لنهاية  في  ر  �ضطُّ هو  حتى  	لكن  �لجزيئي،   Jلتطو� بنظرية  نوبل،  جائز�  على 
لالعتر�� لنفسه بأ� مثل هذ� �لجز�5 �لمعقد ال يمكن 6� يكو� قد نشأ تلقائيا 

بمحض �لمصا�فةنتيجة عملية تطوJية: 
 �"ال يسع �إلنسا� �لصا��، �لمز	َّ� بكل �لمعرفة �لمتاحة لدينا �آل�، �ال 6
 F6صل �لحيا� في �لوقت �لحاضر 6قر 	يعلن 6نه، من بعض �لنو�حي، يبد

ما يكو� �لى �لمعجز�".1
 Ali ِ�ميرسو5  علي   ،Jلتطو� نصير  �لتركي   Kألستا� �ضطر  	قد 
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 vحو �لتالي  �العتر��  تقديم  �لى   ،Demirsoy
 :dهذ� �لموضو

"في �لو�قع، �� �حتماv تكوُّ� بر	تين 	حمض 
 �� 6) �حتماv 6بعد من 6 J – 6 �نو	5 (� 
يخضع للتقييم. 	عال	� على Kلك، فإ� فرصة 
للغاية  ضئيلٌة  معينٍة  بر	تينيٍة  سلسلٍة  نشو� 

بحيث يمكن �عتباJها فرصة فلكية".2
في  كرسي   K6ستا  ،Homer Jacobson  �جاكوبسو هومر  	يسلم 

�لكيميا�، باستحالة تكوُّ� �لحيا� بمحض �لمصا�فة: 
 ªستخال�	 	�لطاقة،  �لتصميما$،  �نتا�  إلعا��  �لال�مة  �لتعليما$   ��"
للتأثير  �الستجابة  4لية   Zقيا	 �لنمو،  	تسلسل  �لحالية،  �لبيئة  من  6جز�� 
effector mechanism بتحويل �أل	�مر �لى نمو – كل هذ� كا� ال بد 
 �بد� 6 �لحيا�). 	قد  بد�  �للحظة (عند  تلك  6� يوجد في 4� 	�حد في 

تو�فق هذ& �ألحد�¬ مصا�فة غير محتملة على �إلطال�".3
6نه  Kلك   .Jلتطو� لنظرية  ساحقة  6خر\  هزيمة  �لحفريا$  سجل  	يمثل 
من بين كل �لحفريا$ �لتي �كتشفت على مد�J �لسنين، ال يوجد 56 6ثر أل5 
 Jمن طو $Jسيطة ال بد من تو�فرها لو كانت �لكائنا$ �لحية قد تطو	 v6شكا
 .Jلى كائنا$ 6كثر تعقيد�، كما تدعي نظرية �لتطو�بسيطة  dلى 4خر من 6نو��
	لو كانت هذ& �لكائنا$ قد ُ	جد$ في �لحقيقة، لكانت هنا7 �لماليين، بل 
�لكائنا$  هذ&  بقايا   �تكو  �6 يجب   �كا Kلك،  من  	�ألهم  منها.  �لباليين، 
موجو�� في سجل �لحفريا$. 	لو كانت هذ& �ألشكاv �لوسيطة قد 	جد$ 
 ،Zلحيو�نا$ �لتي نعرفها �ليو� dحقا، لكانت 6عد��ها 6كبر بكثير من 6عد�� 6نو�
	َلما َخال مكا� في �لعالم من بقاياها �لحفرية. 	يبحث 6نصاJ �لتطوJ عن هذ& 

فر�نسيس كريك
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منذ �B باتت نظرية ���3ين تسيطر على �لعلو� �حتى �قتنا �لحاضر، 

�عتبر علم �لحفرياC تلك �لنظرية 3عامته �ألساسية. �على �لرغم 

من 'لك، فقد BثمرB Cعماh �لكشف عن �آلثا� في Bنحا� كثير@ 

من �لعالم عن نتائج تتعا�i مع �لنظرية بدال من �B تدعمها. !' 

تبين �لحفريا�B C مختلف مجموعاC �ألحيا� قد نشأC فجأ@ �كل 

سماتها سليمة – �بعبا�@ BخرB Oنها ُخلقت. 
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�ألشكاv �لوسيطة في كل �لبحو¬ �لمحمومة �لتي 6جريت على �لحفريا$ منذ 
�لقر� �لتاسع عشر. 	مع Kلك، لم يجد	� 56 6ثر لهذ& �ألشكاv �لوسيطة، على 
إليجا�ها  �لحثيث  سعيهم  من  �لرغم 
طو�v �لمائة 	�لخمسين سنة �لماضية. 
سجل  يبين   ،Jباختصا	
ظهر$  �ألحيا�   d6نو�  �6 �لحفريا$ 
فجأ� 	بكامل تكوينها، 	لم تتطوJ من 
6شكاv بد�ئية �لى 6شكاv متقدمة كما 

 .Jتدعي نظرية �لتطو
 Jلتطو�  J6نصا  v	حا لقد 
جاهدين 6� يجد	� �6لة تدعم نظريتهم 
6ثبتو�  �لو�قع  في  	لكنهم  �لمزعومة، 
عملية   56 حد	¬  �ستحالة  بأيديهم 
�لعلم  يكشف  	ختاما،  تطوJية. 
غير  �لتالية  �لحقيقة  عن  �لحديث 
�لكائنا$  تنشأ  لم   :vللجد �لقابلة 
بل  عميا�،  مصا�فة  نتيجة  �لحية 

خلقها �هللا جل جالله. 

نمل Bبيض عمرU خمسة 

�عشر�� مليو� سنة 

محفوr في كهرما�. 

ال يمكن تمييزU عن �لنمل 

�ألبيض �لذH يعيش في 

�قتنا �لحاضر. 
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كيف يثبت �نهيا� نظرية 

�لتطو� حقيقة �لخلق؟

2

عندما نتسا�v عن كيفية نشأ� �لحيا� على �ألcJ، نحصل على �جابتين 
مختلفتين: 

لنظرية  		فقا   .Jلتطو�  vخال من  نشأ$  �لحية  �لكائنا$   �6 هي  �أل	لى 
تكونت هي  6	v خلية  مع  �لحيا�  بد$6  فقد  �ال�عا�،  تتبنى هذ�  �لتي   ،Jلتطو�
"�لتنظيم  على  قائمة  �فتر�ضية  طبيعية  لقو�نين  	فقا  �لمصا�فة6	  بمحض  �Kتها 
�لخلية  هذ&  نمت  �لطبيعية،  	�لقو�نين  للمصا�فة  نتيجة  6خر\،  	مر�  �لذ�تي". 
�لحية 	تطوJ$، 	عن طريق �تخاKها 6شكاال مختلفة نشأ على �ألcJ ماليين 

�ألنو�d من �ألحيا�. 
6ما �إلجابة �لثانية فهي "�لخلق". فقد جا�$ كل �لكائنا$ �لحية �لى حيز 
�لحيا� 	ماليين  بعد 6� خلقها خالق مبدd. 	عندما ُخلقت أل	v مر�  �لوجو� 
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�ألشكاv �لتي تتخذها، 	�لتي ال يمكن 6� تكو� قد ظهر$ بمحض �لمصا�فة، 
 .Zلذ5 يميزها �ليو� Fلها نفس �لتصميم �لكامل �لمتميز �لخالي من �لعيو �كا
	هنا7 برها� 	�ضح على Kلك يتجسد في حقيقة 6نه حتى 6بسط 6شكاv �لحيا� 
تتضمن هذ& �لتر�كيب 	�لنظم �لمعقد� �لتي ال يمكن 6بد� 6� تكو� قد جا�$ 

	ليد� �لمصا�فة	�لظر	� �لطبيعية. 
فيما  ثالثة  فرضية   	6 ��عا�   Zليو� يوجد  ال  �لبديلين،  هذين  عن  	بعيد� 
يتصل بكيفية نشأ� �لحيا�. 		فقا لقو�عد �لمنطق، ��K ثبت خطأ �حد\ �جابتين 
�إلجابة  هي  �ألخر\  �إلجابة   �تكو  �6 بد  فال  ما،   vلسؤ� بديلتين  محتملتين 
في  �ألساسية  �لقو�عد  �حد\  تعتبر  �لتي  �لقاعد�،  هذ&  على  	يطلق  �لصحيحة. 
 disjunctive inference modus �لتخيير5   vالستدال� �سم  �لمنطق،  علم 

 .tollendo ponens

	بعبا�J 6خر\، ��K ثبت 6� 6نو�d �ألحيا� على �ألcJ لم تتطوJ بمحض 
6نها  على  	�ضحا  �ليال  يعد  Kلك   �فإ  ،Jلتطو� نظرية  تدعي  كما  �لمصا�فة، 
 Zعد على   Jلتطو� لنظرية   ��لد�عمو �لعلما�  	يتفق  خالق.  يد5  على  تشكلت 
فوتويما  �	جال-  �لعلما�،  هؤال�  6حد  عن   Jصد 	قد  ثالث.  بديل  	جو� 

Douglas Futuyma، �لتصريح �لتالي: 

"�ما 6� تكو� �لكائنا$ �لحية قد ظهر$ على �ألcJ كاملة �لتطوJ 	�ما 
6ال تكو�. 	��K لم تكن قد ظهر$ كاملة �لتطوJ، فالبد 6نها تطوJ$ من 
 �K�	 قبل.  6نو�d كانت موجو�� من  �لتحوير عن  خالv �حد\ عمليا$ 
كانت قد ظهر$ كاملة �لتطوJ، فال بد 6نها قد ُخلقت بالفعل بو�سطة قو� 

4".�Jلقد� ��	عاقلة غير محد
	يجيب سجل �لحفريا$ على فوتويما نصير �لتطو ،J�K بّين علم �لحفريا$ 
6� كل مجموعا$ �ألحيا� ظهر$ على �ألcJ في �6منة مختلفة، 	على نحو 
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مفاجئ، 	في شكل كامل. 
	عمليا$  �لد�Jسا$  عن  �لناتجة  �الكتشافا$  كل   �6 بالذكر  	جدير 
�لكشف عن �لحفريا$ �لتي 6جريت على مد�J �لمائة عاZ �لماضية تقريبا بّينت، 
شكل  	في  فجأ�  ظهر$  �لحية  �لكائنا$   �6  ،Jلتطو�  J6نصا لتوقعا$  خالفا 
"ُخلقت".  قد  �لكائنا$  هذ&   �فإ 6خر\،   �Jبعبا	  .Fلعيو� من   vخا	 كامل 
	�لكائنا$  	�لرخويا$،   ،�	�لديد� �لخلية،  	حيد�  	�لحيو�نا$  فالبكتيريا، 
�لبحرية �ألخر\ �لالفقاJية، 	�لمفصليا$، 	�ألسما7، 	�لبرمائيا$، 	�لز	�حف، 
	�لطيوJ، 	�لثدييا$ ظهر$ كلها فجأ� بأعضائها 	6جهزتها �لمعقد�. 	ال توجد 
56 حفريا$ تبين 6يا من �ألشكاv "�النتقالية" �لمزعومة �لتي تربط بينها. 	ينطو5 
�ألخر\:  �لعلم   d	فر  �شأ Kلك  في  شأنه  �لمغز\  نفس  على  �لحفريا$  علم 
 Jلتطو�  J6نصا �بينما كا �لحية بل ُخلقت. 	نتيجة لذلك،  �لكائنا$   Jلم تتطو

يحا	لو� �ثبا$ نظريتهم غير �لو�قعية، قدمو� بأيديهم �لدليل على �لخلق. 
حفريا$  في  �لخبير   ،Robert Carroll  v	Jكا J	بر$  �عتر�  	قد 
�لفقاJيا$ 	6حد 6نصاJ �لتطوJ �لمتعصبين، بأ� �ألمل �لد�J	يني لم يتحقق من 

خالv �الكتشافا$ �لحفرية: 
�لتي بذلت لجمع  "على �لرغم من �نقضا� مائة عاZ على �لجهو� �لحثيثة 
�لحفريا$ 	على 	فا� ��J	ين، فسنجد 6� سجل �لحفريا$ لم يقدZ حتى 
�آل� �لصو�J �لتي توقعها ��J	ين للر	�بط �النتقالية �لمتنوعة �لتي ال حصر 

لها".5

�النفجا� �لكمبرH كفيل بهد� نظرية �لتطو�
�لنباتا$،  م علما� �ألحيا� عالم �ألحيا� �لى مجموعا$ 6ساسية مثل  يقسِّ
	�لحيو�نا$، 	�لفطريا$، �لخ. 	تنقسم هذ& �لمجموعا$ بد	Jها �لى "شعب" 
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�النفجا� �لكمبرH يقتلع "شجر@ �لحيا@" �لتطو�ية

�لوقت �لحاضر

حقب �لحيا@ �لحديثة

قبل 65 مليو� سنة

Hلعصر �لطباشير�

قبل 144 مليو� سنة

�لعصر �لجو��سي 

قبل 208 مليو� سنة
�لعصر �لترياسي

قبل 245 مليو� سنة
�لعصر �لبرمي

قبل 286 مليو� سنة
�لعصر �لكربوني

قبل 408 مليو� سنة
�لعصر �لديفوني

قبل +408 مليو� سنة
Hلعصر �لسيلو��

قبل 438 مليو� سنة
 �لعصر �أل���3فيشي

قبل 505 مليو� سنة
Hلعصر �لكمبر�

قبل 550 مليو� سنة

Hلعصر �لفند�

قبل 630 مليو� سنة

�لعصر �لفجرH (عصر طالئع 

(��ألحيا

قبل 2500 مليو� سنة

كتا�  من  مأخو'   UعالB �لموضح  �لشكل   �!
سنة  في  �لمنشو�   ،The Book of Life �لحيا@ 
�لر�حل ستيفن جاH جولد، Bحد   Uحر� H2001 ��لذ

 HB نصا� �لتطو� في �لعالم. �يوضح �لشكل فيB 4برB
 Cلحيو�نا�  Cمن مجموعا نشأC كل مجموعة  عصر 

�لمختلفة. �على �ليسا�، توجد قائمة بمختلف 
�لعصو� �لجيولوجية، بد�� من 2500 مليو� 
سنة مضت. �تبين �ألعمد@ �لملونة �لشعب 
�ألعمد@  Bلو��  (تشير  �لرئيسية.  �لحيو�نية 

!لى �لعصو� �لمختلفة).
�لشكل  هذ�  ند��  �عندما 
�النفجا�  معجز@  لنا  تتضح  �لتوضيحي، 
��حد@  شعبة   Oتوجد سو !' ال   .Hلكمبر�

 ،the Cnidaria للو�سع�) Hفقط قبل �لعصر �لكمبر
�لتي تتضمن قنديل �لبحر ��لمرجا�). �مع 'لك، فقد 
مختلفة  شعبة   13 فجأ@   Hلكمبر� �لعصر  في   Cنشأ

كليا.
�هذU �لصو�@ تناقض نظرية �لتطو�، أل� �لنظرية 

مثل  مر�حل،  على   Cتز�يد  ��ألحيا شعب   �B تؤكد 
Bغصا� �لشجر@. 

هذ�  �سمو�  �لذين  �لتطو�  Bنصا�   hيحا��
عن  بالحديث  �لفجو@   Uهذ على  ُيموهو�   �B �لشكل 
باهتة Bسفل  �B نرO خطوطا  نظرية". �يمكننا  "���بط 
(�بعبا�@  �لملونة  �لصنا3يق  بين  تربط  �لشكل 
بقايا  على  ُعثر  �لتي  �ألصلية  �لشعب   ،OخرB
تقتضيها  خيالية  ���بط   Uهذ� حفرياتها). 
على  لها  ُيعثر   �B  ��3 �لكن  �لتطو�،  نظرية 

3ليل قط. 
صحيحة،  �لتطو�  نظرية  كانت  �لو 
�كانت هذU �لر��بط حقيقية �ليست خيالية، 
�النتقالية.   Cلمجموعا�  Cحفريا الكُتشفت 
على  Bجريت  �لتي  �لحفرية  �لبحو�  كل  من  �بالرغم 
 �B حقيقة  فإ�  �لماضية،  سنة  ��لخمسين  �لمائة  مد�� 
هذU �لر��بط ما �4لت مجر3 حلم تبين �B نظرية �لتطو� 

ليست سوO �هم. 
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.Hلحفرية �لمثير@ �لتي  حفرية من �لعصر �لكمبر� Cحد �لكائناB :Marella ما�يلال

ُعثر عليها في َطْفل بيرِجس Burgess Shale، �هو 

 .Hكمبر Hتكوين صخر

phyla مختلفة. 	عند تصنيف هذ& �لشعب، يجب 6� يؤخذ في �العتباJ حقيقة 

6� كل شعبة من هذ& �لشعب تتميز بتركيب جسماني يختلف �ختالفا كامال 
(�لتي   Arthropoda �لمفصليا$  شعبة  تعتبر   ،vلمثا� سبيل  فعلى  سو�&.  عما 
شعبة  مفصلية)،  J6جل   $�K 6خر\  	كائنا$  	�لعناكب،  �لحشر�$،  تتضمن 
قائمة بذ�تها، 	تتسم كل �لحيو�نا$ �لمندJجة تحتها بنفس �لتركيب �لجسماني 
�ألساسي. 	تتضمن شعبة �لحبليا$ Chordata كائنا$ لها حبل ظهر5، 6	 
حسب �لتسمية �لشائعة، عمو� فقر5. 	جدير بالذكر 6� كل �لحيو�نا$ �لكبير� 
�ليومية  حياتنا  في  نألفها  �لتي  	�لثدييا$  	�لز	�حف،   ،Jلطيو�	 �ألسما7،  مثل 

تند�J تحت شعبة فرعية من �لحبليا$ تعر� باسم �لفقاJيا$. 
�لرخويا$  شعبة  منها  �لحيو�نا$،  من  مختلفة  شعبة   35 نحو  	توجد 
Mollusca �لتي تتضمن كائنا$ Jخو� مثل �لقو�قع 	�ألخطبوطا$، 6	 شعبة 

�لصغر. 	6هم خاصية في  �لتي تتضمن �يد�ًنا متناهية   Nematoda $لخيطيا�
هذ& �لشعب، كما Kكرنا 4نفا، هي �ختال� سماتها �لجسمانية �ختالفا كامال 
�لتصميم  بتشابه  �لو�حد�  �لشعبة  �لمندJجة تحت  �لفئا$  تتميز   K� عما سو�ها. 

�لجسماني �ألساسي، 	لكن �لشعب تختلف �ختالفا تاما فيما بينها.  
�، كيف حدثت هذ& �الختالفا$؟ K�

 �6 cينية تفتر	Jلد�� ��عونا 6	ال نتنا	v �لفرضية �لد�J	ينية. كما نعلم، فإ
�لحيا� قد نشأ$ عن سلف 	�حد مشتر7، 	�تخذ$ كل 6شكالها �لمتنوعة من 
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Bشو�N مثير@:

�لهالوسيجينيا B :Hallucigeniaحد 

�لكائناC �لتي ظهرC فجأ@ في �لعصر 

�لكمبرH. �تتميز هذU �لحفرية �كثير من 

 Nبأشو� Oألخر� Hلعصر �لكمبر� Cحفريا

 �قاسية حا3@ تحميها من �لهجو�. ��لشي

�لذH يعجز Bنصا� �لتطو� عن تفسيرU هو 

كيف يمكن �B يكو� لهذU �لكائناC مثل 

هذ� �لنظا� �لدفاعي �لفعاh في حين لم 

تكن هناN حيو�ناC مفترسة حولها. �ال 

شك في �B عد� �جو3 حيو�ناC مفترسة 

يجعل تفسير هذU �ألشو�N بو�سطة 

�النتقا� �لطبيعي Bمر� مستحيال.

�لتغيير�$ �لطفيفة. 	في هذ& �لحالة، ال بد 6� تكو� �لحيا�  خالv سلسلة من 
قد نشأ$ 6	ال في 6شكاv متشابهة 	بسيطة للغاية. 		فقا لنفس �لنظرية، ال بد 
6� تكو� �الختالفا$ بين �لكائنا$ �لحية 	�لتعقيد�$ �لمتز�يد� فيها قد حدثت 

بالتو��5 مع مر	J �لوقت. 
		فقا للد�J	ينية، ينبغي 6� تكو� �لحيا� مثل �لشجر�، لها جذJ مشتر7 
يتفرd الحقا �لى غصو� مختلفة. 	يتم �لتأكيد على هذ& �لفرضية باستمر�J في 
لمبد6  		فقا  �لحيا�".  "شجر�  مبد6   Zستخد�� يكثر  حيث  �لد�J	ينية،   Jلمصا��
مع  ببط�  6خر\  شعبة  تظهر  ثم  ما،  شعبة  تنشأ   �6 6	ال  بد  ال  هذ�،  �لشجر� 

حد	¬ تغيير�$ �قيقة على مد�J فتر�$ �منية طويلة جد�. 
هذ� ما تدعيه نظرية �لتطوJ. 	لكن هل هذ& هي �لكيفية �لتي ساJ$ بها 

�ألحد�¬ حقا؟ 
�الختال�  شديد�  �لحيو�نا$  كانت  تماما،  �لعكس  على  بل  ال.  قطعا 
	�لتعقيد منذ �للحظة �أل	لى لنشأتها. فقد ظهر$ كل شعب �لحيو�نا$ �لمعر	فة 
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ظهرC �لكثير من �لالفقا�ياC �لمعقد@ كنجم �لبحر �قنديل �لبحر 

فجأ@ قبل نحو 500 مليو� سنة �B ��3 يوجد قبلها �لسلف 

�لتطو�H �لمزعو�. �بعبا�@ BخرO، لقد ُخلقت. �هي ال تختلف عن 

مثيالتها �لتي تعيش �ليو�. 

�لعصر  باسم  �لمعر	فة  �لجيولوجية  �لحقبة  منتصف  في  �لوقت،  نفس  في   Zليو�
�لكمبر5. 	�لعصر �لكمبر5 عبا�J عن حقبة جيولوجية ُيقدJ 6نها �ستمر$ لنحو 
 Jلكن �لظهو	سنة ماضية.  �65 مليو� سنة، 56 ما بين نحو 570 �لى 505 مليو
من  قصير�  �منية  فتر�  �ستغر�  قد  �لرئيسية  �لحيو�نا$  لمجموعا$  �لمفاجئ 
�لعصر �لكمبر5، 	تعر� هذ& �لفتر� غالبا باسم "�النفجاJ �لكمبر5". 	قد Kكر 
 ،P. A. Nelson �ستيفا� سي. ِمِير Stephen C. Meyer، 	بي. �يه. ِنلسو
	بوv شين Paul Chien، في مقالة تستند �لى ��Jسة مفصلة لأل�بيا$ في هذ� 
�لمجاv بتاJيخ K ،2001كر	� 6� "�النفجاJ �لكمبر5 حد¬ خالv فتر� �منية 

قصير� للغاية من �لزمن �لجيولوجي، لم تدZ ألكثر من 5 ماليين سنة".6
	قبل Kلك، لم يكن هنا7 56 6ثر في سجل �لحفريا$ أل5 شي� باستثنا� 
�لخاليا.  متعد��$  من  للغاية  بد�ئية  كائنا$  	بضع  �لخلية  	حيد�  �لكائنا$ 
	نشأ$ كل �لشعب �لحيو�نية في 6كمل شكل 	على نحو فجائي خالv فتر� 
�منية قصير� للغاية تعر� باالنفجاJ �لكمبر5. (خمسة ماليين سنة فتر� قصير� 
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 Cلمعقد@ �لتي ظهر� Cحد �لالفقا�ياB من بين UعالB لفصو� �لمتحجر@ �لموضحة� Cكانت ثالثيا

فجأ@ في �لعصر �لكمبرH قبل نحو 550 مليو� سنة. �هناN سمة BخرO في ثالثياC �لفصو� 

 Cعين ثالثياB ال �هي بنية عيونها �لمركبة. !' يوجد فيB ،نصا� �لتطو�B تشكل ��طة بالنسبة !لى

�لفصو� �لمتقدمة للغاية نظا� متعد3 �لعدساC. �هذ� �لنظا� مشابه تماما للنظا� �لموجو3 �ليو� في 

كائناC كثير@ مثل �لعناكب، ��لنحل، ��لذبا�. !� �لظهو� �لمفاجئ لبنية �لعين �لمعقد@ هذU في 

كائن عا� قبل 500 مليو� سنة يكفي في حد '�ته إليد�; نظرياB Cنصا� �لتطو� �لمستند@ !لى 

 .Cلمصا3فة في سلة �لمهمال�
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للغاية من �لناحية �لجيولوجية!).
شديد�  لكائنا$  �لكمبرية   Jلصخو� في  �لمكتشفة  �لحفريا$  	ترجع 
 Zنجو	قنا�يل �لبحر، 	إلسفنجيا$، �	 ،ªثالثيا$ �لفصو	مثل �لقو�قع،  dلتنو�
�لبحر، 	�لمحاJ، �لخ. 	تتميز معظم �لكائنا$ �لموجو�� في تلك �لطبقة بأجهز� 
� �لدZ، تماما �J	� 6جهز�	لخياشيم، �	تر�كيب متقدمة، مثل �ألعين، 	معقد� 
مثل تلك �لموجو�� في �لنما�K �لعصرية. 	تتميز هذ& �لتر�كيب في �K$ �لوقت 

بقدJ عاv من �لتقدZ 	�الختال�. 
 ،Richard Monastersky موناسترسكي �JيتشاJ Zفي هذ� �لصد�، قد	
�لكاتب في جريد� ساينس نيو� Science News journal، �لتصريح �لتالي 

 :Jلكمبر5، �لذ5 يشكل مأ�قا خطير� بالنسبة لنظرية �لتطو� Jالنفجا� vحو
"قبل نصف بليو� سنة... ظهر$ فجأ� 6شكاv �لحيو�نا$ شديد� �لتعقيد 
 ،cJترمز تلك �للحظة، في بد�ية �لعصر �لكمبر5 لأل	 .Zلتي نر�ها �ليو�
 J5 �لذ5 مأل �لبحاJلتطو� Jلى �النفجا�سنة،  �56 قبل نحو 550 مليو

بأ	لى �لكائنا$ �لمعقد� في �لعالم".7 
6ما فيليب جونسو� Phillip Johnson، �ألستاK بجامعة كاليفوJنيا في 
بيركلي 	6حد 6بر� منتقد5 �لد�J	ينية في �لعالم، فقد 	صف �لتناقض بين هذ& 

�لحقيقة �لحفرية 	بين �لد�J	ينية: 
 v	6 لمتز�يد" عند تشكل�  dلتنو� �لد�J	ينية "بمخر	l من  �لنظرية  "تتنبأ 
 �ليكوِّ  Jباستمر�	 بالتدJيج   dَّتنو حيو�ني،   dنو  v	6  	6 حي،  كائن 
�لمستويا$ �لعليا من �لترتيب �لتصنيفي. 	لكن سجل �لحفريا$ �لحيو�ني 
في  �لشعب  مع 	جو�  6Jسا على عقب،   Fلمقلو�  l	لمخر� �لى   F6قر

�لبد�ية 	تناقصها بعد Kلك".8  
�لمرحلي   Jلظهو� عن   dيشا ما  عكس  على   ،�جونسو فيليب  	كشف 
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للشعب، 6� كل �لشعب ظهر$ في 	�قع �ألمر فجأ�، بل لقد �نقرc �لبعض 
شديد�  حية  لكائنا$  �لمفاجئ  �لنشو�   �فإ ثم،  	من  الحقة.  فتر�$  في  منها 
فوتويما  6يضا  بذلك  قِبل  كما  �لخلق،  يعني  6كمل شكل  في  	هي  �الختال� 
تدحض  �لمتاحة  �لعلمية  �الكتشافا$  كل   �فإ 6Jينا،  	مثلما   .Jلتطو� نصير 

��عا��$ نظرية �لتطوJ 	تكشف حقيقة �لخلق.
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!لى HB مدO تمتد �ثا� �إلنسا�؟

�لما'� ال تدعم هذU �آلثا� نظرية 

�لتطو�؟

3

يجب 6� نتحوv �لى سجل �لحفريا$ كي نعثر على �جابة للسؤ�v �لتالي: 
 ��إلنسا  Jظهو �يبين 6 �لسجل  6� هذ�  �إلنسا� على �ألcJ؟ Kلك  متى ظهر 
يمتد �لى ماليين �لسنين �لماضية. 	تتكو� هذ& �الكتشافا$ من هياكل عظمية، 
 J4ثا  Z6قد 6حد  	يتمثل  �أل�منة.  مختلف  في  عاشو�  6نا-  	بقايا  	جماجم، 
 5Jما �لشهير�  �لحفريا$  عالمة  عليها  عثر$  �لتي   "Zألقد��  J4ثا" في   ��إلنسا

ليكي Mary Leakey في سنة 1977 بمنطقة ليتولي Laetoli في تنز�نيا. 
	6ثاJ$ هذ& �لبقايا ضجة كبير� في �نيا �لعلوZ. فقد 6شاJ$ �لبحو¬ �لى 
6� تلك �آلثاJ كانت موجو�� في طبقة عمرها 3.6 مليو� سنة. 	كتب �Jسل 

تاتل Russle Tuttle، �لذ5 شاهد 4ثاJ �ألقد�Z، ما يلي: 
 Jهومو سابيانس صغير حافي �لقدمين قد خلَّف هذ& �آلثا �"من �لممكن 6� يكو
 Zسة كل �لسما$ �لتشكلية �لقابلة للتمييز، ال يمكن �لتمييز بين 6قد��J� عند	 ...
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�ألفر�� �لذين خلفو� تلك �آلثاJ 	بين 6قد�Z �لبشر �لعصريين".9 
 Zألقد�� Jسا$ �لمحايد� �لتي 6جريت على 4ثا�Jكشفت �لد	
عن 6صحابها �لحقيقيين. 	في �لو�قع، تألفـت 4ثاJ �ألقد�Z هذ& 
من 20 6ثر� متحجر� إلنسا� عصر5 في �لعاشر� من عمر& 	27 
علما�  مشاهير  �لنتيجة  هذ&  	6يد  عمر�.  يصغر&   �إلنسا 6ثر� 
 Don Johnson �� جونسو	� vبولوجيا �لقديمة من 6مثا	ألنثر�
�كتشفتها  �لتي   Jآلثا� �للذين فحصا   ،Tim White يت�	 	تيم 

ما5J ليكي. 	كشف 	�يت عن 6فكاJ& قائال: 
 �"ال يوجد �6نى شك ... في 6� هذ& �آلثاJ تشبه 4ثاJ 6قد�Z �إلنسا
�لعصر5 . فإ�K ُتر7 6حد هذ& �آلثاJ �ليوZ على Jماv 6حد شو�طئ 
كاليفوJنيا، 	سئل طفل في �لر�بعة من عمر& عن ماهيتها، سيجيب 
�لطفل،  6� شخصا ما مشى هنا7. 	لن يستطيع هذ�  Jلفو� على 
	ال 6نت كذلك، �لتمييز بينها 	بين مئا$ �آلثاJ �ألخر\ �لمطبوعة 

على Jماv �لشاطئ. ".10
 J6نصا  lسا	6 في  مهما  جدال  هذ&   Zألقد��  J4ثا  $J6ثا
�4مية   Z6قد�  J4ثا �آلثاJ هي  6� هذ&  قبلو�   �K� 6نهم  Kلك   .Jلتطو�
من  K6هانهم  في  صاغو&  �لذ5  �لخيالي   Jلتطو�  �6 Kلك  فسيعني 
�لقر� �لى �إلنسا� لم يعد من �لممكن �العتد�� به بعد �آل�. 	مع 
تلك  في  يبر� من جديد  �لد	غماتي   5Jلتطو� �لمنطق  بد6  Kلك، 
معظم  تخلى  6خر\،  	مر�  �لمرحلة. 
�لعلم من  للتطوJ عن  �لمناصرين  �لعلما� 
 Zألقد��  J4ثا  �6 	��عو�  6هو�ئهم،  6جل 
كائنا  تخص  ليتولي  في  عليها  عثر  �لتي 
6حد  تاتل،  �Jسل  	كتب  بالقر�.  شبيها 

�ثا� Bقد�� بشرية 

عمرها 3.6 مليو� 

سنة ُعثر عليها في 

ليتولي بتنز�نيا. 
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6نصاJ �لتطوJ �لذين ��فعو� عن هذ� �ال�عا�، قائال: 
"خالصة �ألمر هي 6� 4ثاJ �ألقد�Z �لبالغة من �لعمر 3.5 مليو� سنة 	�لتي 
عثر عليها في �لموقع G بمنطقة ليتولي تشبه 4ثاJ �ألقد�Z �لمعتا�� إلنسا� عصر5 
ليتولي  (بشريا$)  هومينيد�$   �6 سماتها  من   56 توحي  	ال  حذ��.  ينتعل  ال 
 Zألقد�� J4ثا �كانت حيو�نا$ ثنائية �لقدمين 6قل قد�J منا. 	لو لم يكن معر	فا 6
6� فر�� من 6فر��  Jقديمة جد�، الستنتجنا على �لفو G لتي �كتشفت في �لموقع�
جنسنا �لهومو قد خلفها 	��J&... 	على 56 حاv، يجب 6� نصر� �لنظر عن 
�الفتر�c غير �لدقيق بأ� 4ثاJ 6قد�Z ليتولي قد خلفها فر� من نوd لوسي ، 56 
               "Australopithecusafarensis"11   .نسزJ6ستر�لوبيثيكو- عفا

لويس  عليه  عثر  حجر5  كهف  بقايا  �إلنسانية  �لمخلفا$   Z6قد بين  	من 
ليكي Louis Leakey في ممر 6لد	فاOlduvai Gorge 5 في �لسبعينيا$. 
 �	قد عثر على بقايا �لكوu في طبقة عمرها 1.7 مليو� سنة. 	من �لمعر	� 6
�لبنيا�، �لذ5 ما ��لت هنا7 نما�K شبيهة له تستخدZ في  مثل هذ� �لنوd من 
�فريقيا حتى يومنا هذ�، ال يمكن 6� يبنيه غير �لهومو سابيانس (�إلنسا� �لحكيم) 
Homo Sapiens، 	بعبا�J 6خر\ �إلنسا� �لعصر5. 	تتمثل 6همية هذ& �لبقايا 
في 6نها تكشف 6� �إلنسا� عاÁ في نفس �لوقت �لذ5 عاشت فيه 6شبا& �لقر�� 

�لمزعومة �لتي يصوJها 6نصاJ �لتطوJ على 6نها 6سالفه. 
 �	كا� لفك �إلنسا� �لعصر5 �لبالغ من �لعمر 2.3 مليو
6همية  بإثيوبيا،   Hadar Jمنطقة هد� في  عليه  �لذ5 عثر  سنة، 
كبير� ألنه بّين 6� �إلنسا� �لعصر5 ُ	جد على �ألcJ قبل فتر� 

 12.Jلتطو� Jمما توقعه 6نصا v6طو
	تتمثل �حد\ 6قدZ 	6كمل �لحفريا$ �لبشرية في �لحفرية 
�لعظمي  �لهيكل  باسم  6يضا  �لمعر	فة   ،KNM-WT 1500
نصير  	صف  	قد   .”Turkana Child“ توJكانا"  "لطفل 

�لبالغ  �لحفرية   Donald Johanson  �يوهانسو �	نالد   Jلتطو�
 Hبقايا كو� حجر

عمرU 1.7 مليو� سنة.
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عمرها 1.6 مليو� سنة بالعبا�J$ �لتالية: 
"كا� طويال 	نحيفا، 	يشبه في شكله �لجسماني 	نسب 6	صاله 
�ألفاJقة �لحاليين �لذ5 يعيشو� عند خط �الستو��. 	على �لرغم 
من صغر سنه، فإ� 6	صاله تضاهي في مقاييسها تقريبا متوسط 

مقاييس �لذكوJ �لبيض �لبالغين في 6مريكا �لشمالية".13
	قد تأكد 6� �لحفرية خاصة بصبي في �لثانية عشر� من عمر&، 
عالم   vقا	 �لمر�هقة.  مرحلة  في  متر   1.83 طوله  سيبلغ   �كا
 Alan Walker كر		 ��لقديمة �ألمريكي 4ال �ألنثر	بولوجيا 
يفر�   �6 �لعا�5  �لحفريا$  عالم   J	بمقد"  �6 في  يشك  �نه 
 �إلنسا �لعظمي  �لهيكل  	بين   5Jألحفو� �لعظمي  �لهيكل  بين 

يتعلق  فيما  		كر  	كتب  عصر5". 
بالجمجمة 6نه ضحك عندما 4Jها ألنها "تشبه كثير� 

جمجمة �إلنسا� �لنياندJثالي".14
حظيت  �لتي  �لبشرية  �لحفريا$   	من 
في  عليها  عثر  �لتي  تلك   Zالهتما� من   Jقد بأكبر 
�لحفرية  �كتشا�  تم  	قد   .1995 سنة  في  6سبانيا 
 Gran لينا	� �موضع �لنقاÁ في كهف يدعى جر�
Dolina في منطقة 6تابويركا Atapuerca بأسبانيا 
مدJيد  جامعة  من   �6سبا علما�  ثالثة  يد  على 
	كشفت  �لقديمة.  �ألنثر	بولوجيا  في  متخصصين 
�لحفرية عن 	جه صبي في �لحا�ية عشر� من عمر& 
�لرغم  تماما، على  �لعصر5   ��إلنسا يبد	 مثل   �كا
من مر	800.000J سنة على 	فاته. 	قد هز$ هذ& 
�لحفرية 6يضا ما كا� مقتنعا به خو�� لويس J6ساجا 

طفل �لتو�كانا

 /hفي عد3ها �لصا�3 في كانو� �أل� 

3يسمبر 1997، �ضعت مجلة 3يسكفر، 

Bحد Bشهر مجالB Cنصا� �لتطو�، 

 Uعلى غالفها صو�@ لوجه !نسا� عمر

800.000 سنة، �!لى جانبه عنو�� مأخو' 

من تصريح Bنصا� �لتطو� �لمعبر عن 

3هشتهم: "هل هذ� �جه ماضينا؟"
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�لتغير �لكامل ��لمفاجئ في موقف Bنصا� �لتطو� من �لنياند�ثاليين

صو�@ للنياند�ثاليين (2000)– ناشوناh جيوجر�فيك، تمو4/ يوليو 2000

صو�@ للنياند�ثاليين (1975) 

منذ بد�ية �لقر� �لعشرين، �Bنصا� �لتطو� 
 ،Neanderthals يصو��� �لنياند�ثاليين

 C�4ئل، في صو�@ كائنا Hهم جنس بشر�
شبيهة بالقر3@. �لعقو3 عديد@، �ستخد� 

Bنصا� �لتطو� �لصو�@ �لموضحة BعالU في 
 CB3عايتهم للنياند�ثاليين. �مع 'لك، بد
 .Cلخر�فة في �النهيا� منذ �لثمانينيا� Uهذ
فقد �Bضحت كل من �لد��ساC �لحفرية 
��ثا� ثقافة �لنياند�ثاليين �B هؤال� �لنا� 
 Uثبتت هذB ،قر3@. فمثال UشباB لم يكونو�

 �B إلبر@ �لبالغ عمرها 26.000 سنة�
�لنياند�ثاليين بشر متحضر�� كانت 
لديهم �لقد�@ على �لخياطة. �نتيجة 
لذلك، �ضطرC منشو��B Cنصا� 

�لتطو� مثل مجلة ناشوناh جيوجر�فيك 
!لى �B تبدB في تصويرهم كبشر 

متحضرين، كما هو موضح في �لصو�@ 
 .U3ناB
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فرير�- Juan Luis Arsuaga Ferreras  نفسه، �لذ5 قا� عمليا$ �لكشف 
في جر�� �	لينا. 	قاv فرير�-:  

"لقد توقعنا 6� نجد شيئا كبير�، شيئا ضخما، شيئا منتفخا... كما تعلم، شيئا 
بد�ئيا. لقد توقعنا 6� يكو� غالZ عمر& 800.000 سنة مشابها لطفل توJكانا. 
مثير�  �ألمر   �كا لي  بالنسبة  تماما...  عصريا  	جها   �كا عليه  عثرنا  ما  	لكن 
لُهَو من �ألشيا�  �لعثوJ على شيٍ� كهذ� غيِر متوقع على �إلطال�   �للغاية... �
 Jعلى حفريا$ 6مر غير متوقع، تماما مثل  �لعثو Jلعثو� Zلتي تهز كيانك. فعد�
عليها، 	لكن ال بأ-. �ال 6� J6	d ما في �ألمر هو 6� تجد شيئا في �لماضي 
مثل...  بالعثوJ على شي�  6شبه  �ألمر   �� �لحاضر.  �لى  ينتمي  6نه  تعتقد  كنت 
مثل جها� تسجيل في كهف جر�� �	لينا. سيكو� Kلك مدهشا للغاية، ألننا 
�لبلستوسيني  �لعصر  في  6شرطة كاسيت 	6جهز� تسجيل  �لعثوJ على  نتوقع  ال 
�أل�نى. 	ينطبق �K$ �لشي� على �كتشا� 	جه عصر5 عمر& 800.000 سنة. 

لقد �ندهشنا جد� عندما 6Jينا هذ� �لوجه".15
 ."��إلنسا  Jتطو" ��عا�  تدحض  �لحفرية  �الكتشافا$   �فإ 6Jينا،  	كما 
 �مثبتة، في حين 6 تقدZ هذ� �ال�عا� كأنه حقيقة   Zسائل �إلعال	لكن بعض 	

 �سبانيا

�تاب�ي�كا

م��ي�

�لب�تغال

كهف جر�� �3لينا في !سبانيا، حيث 

�كُتشفت حفرية Bتابويركا �لتي تمثل !نسانا 

حقيقيا.
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كل ما هو موجو� في �لو�قع ليس سو\ نظريا$ ��ئفة. 	في �لو�قع، يقبل علما� 
�لدليل  �لى  يفتقر   "��إلنسا  Jتطو" ��عا�   �بأ  �	يعترفو �لحقيقة،  هذ&   Jلتطو�

�لعلمي. 
يعتر�  �لحفريا$"  سجل  في  فجأ�  ظهرنا  "نحن   �يقولو حينما  فمثال، 
 ،C. A. Villie يه فيلي�سي.  vمن علمـا� �لحفريا$ من 6مثا Jلتطو� J6نصا
 P. W. Davis بي. �بليو. ��فيس	 ،E. P. Solomon �	 �5. بي. سولوما

 16.5Jسلف تطو �بأ� �إلنسا� نشأ فجأ�، 	بعبا�J 6خر\ بد	
 Bernard  �		  �Jبرنا	  Mark Collard  �Jكوال  7Jما �ضطر  	قد 
Wood، عالما �ألنثر	بولوجيا 	نصير� �لتطوJ، �لى �العتر�� في مقالة كتباها 
 �في سنة 2000 بأ� "فرضيا$ تاJيخ تطوJ �لسالال$ �لحالية حوv تطوJ �إلنسا

ال يمكن �العتد�� بها".  
في   Jلتطو�  J6نصا يضع  جديد  حفر5  �كتشا�  كل   �6 بالذكر  	جدير 
بعنا	ين  �لتافهة  �لصحف  بعض  تطالعنا  عندما  حتى  سابقيه،  من  6سو6  مأ�� 
�لجمجمة  هو  Kلك  على   vمثا 4خر   �	كا �لمفقو��".  �لحلقة  "�كتشا�  مثل 
�لحفرية �لتي �كتشفت في سنة 2001 	6طلق عليها �سم كينيانثر	با- بالتيوبس 
 vنيا�� Jنصير �لتطو	قد �6لى عالم �لحفريا$ 	 .Kenyanthropus platyops
بجامعة  �ألنثر	بولوجيا  قسم  من   ،Daniel E. Lieberman  �ليبرما  .5�
في  نشرها  مقالة  في  بالتيوبس  �لكينيانثر	با-   vلتالي حو� بالتصريح   ،�JفاJها

 :Nature لمجلة �لعلمية �لر�ئد� ناتشر�
 F6عتا على  6نه   ��آل 	يبد	   .Zغير محسو	 معقد  للبشر   5Jلتطو� �لتاJيخ   ��"
يرجع  4خرين،  	جنس   dنو �كتشا�  بسبب  �لفوضى  من  مزيد  في   vلدخو�
تاJيخهما �لى 3.5 مليو� سنة ماضية... 	تثير طبيعة �لكينيانثر	با- بالتيوبس 
 ،�Kخصوصا. لما dسلو7 هذ� �لنو	لبشر عموما � Jتطو vال$ كثير� حوiتسا
�لوجنة   �6سنا بين  �عتيا�5  غير  بشكل   dلنو� هذ�  يجمع   ،vلمثا� سبيل  على 
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�لفرضية �أل�لى

�لفرضية �لثالثة

�لفرضية �لثانية

على �لرغم من مضي 150 سنة من �لبحو� �لدعائية 

�لتي Bجر�ها Bنصا� �لتطو� حوB hصل �إلنسا�، فقد 

بينت �لحفرياC �لمكتَشفة �B �لبشر �أل��ئل ظهر�� 

على �أل�i فجأ@، بد�� "سلف شبيه بالقر3". �توضح 

�لفرضياC �لثالثة �لمختلفة �لو��3@ في هذU �لصفحة 

ثالثة سينا�يوهاC مختلفة �متناقضة �ضعها Bنصا� 

�لتطو� (ستيفن جاH جولد، كتا� �لحيا@، 2001). �!'� 

Bمعنا �لنظر، نستطيع �B نر�B O هناN عالمة �ستفها� 

 Hجنس بشر h�B بوصفه � Bما� �لهومو !يركَتس، �لمقدَّ

على �أل�i. ��لسبب في 'لك هو عد� �جو3 كائن 

"شبيه بالقر3" يستطيع Bنصا� �لتطو� !ظها�U بوصفه 

"سلف �إلنسا�". !� �ألنو�; �لمعر�ضة في �لصو�، �لتي 

ال يوجد HB شي� يربطها باإلنسا�، هي في �لو�قع Bنو�; 

منقرضة من �لقر3@. �كما نرO، فإ� Bصل �إلنسا� سر 

غامض بالنسبة !لى Bنصا� �لتطو�، أل� 'لك �ألصل ليس 

تطو�� على �إلطال\، �!نما هو خْلق. 

 فرضياB Cنصا� �لتطو� �لخيالية بعيد@ كل �لبعد عن تفسير Bصل �إلنسا�
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�لصغير� 	�لوجه �لمفلطح �لكبير �لذ5 يوجد فيه قو- 
عظاZ �لوجنة في �لناحية �ألمامية؟ فكل 6نو�d �لهومينين1 
تتميز  �لتي  �لمعر	فة  �ألخر\   (hominin species)
لديها  مشابهة  مو�ضع  في  	جنة   Zعظا	 كبير�  بأ	جه 
6سنا� كبير�. 6نا 6ظن 6� �لد	J �لرئيسي للكينيانثر	با- 
 �بالتيوبس خالv �لسنو�$ �لقليلة �لقا�مة هو 6� يكو
بمثابة ها�Z �للذ�$، ألنه يؤكد على �لفوضى �لتي تو�جه 

�لبحث في �لعالقا$ �لتطوJية بين 6نو�d �لهومينين".18
في  ساهم  �ليل  6حد¬  هنا  ننسى  6ال  	يجب 
6ال   ��إلنسا 6صل   �بشأ  Jلتطو� نظرية  ��عا�  تحطيم 
	هو، �لحفرية �لجديد� �لمسما� ساحلنثر	با- تشا�ينسيز 
في  �كتشفت  �لتي   Sahelanthropus tchadensis

�لتشا� بوسط �فريقيا في صيف 2002. 
�لد�J	ينية.  عالم  في  عاصفة  �لحفرية  هذ&   $J6ثا	

مقالها  في  �لعالمية  �لشهر�   $�K ناتشر  مجلة  �عترفت  	قد 
 �6 يمكن  حديثا  �لمكتشفة  "�لجمجمة   �6 �الكتشا�  خبر  فيه  6علنت  �لذ5 

 19."�تقضي على 6فكاJنا �لحالية بشأ� تطوJ �إلنسا
كما قاv ��نياv ليبرما� من جامعة هاJفا�J: "سيكو� لهذ� (�الكتشا�) 

6ثر قنبلة نو	ية صغير�".20
 Áلحفرية موضع �لنقا� �	يرجع �لسبب في Kلك �لى 6نه على �لرغم من 6
�لتي  للمعايير  (	فقا   "��إلنسا بنية  "تشبه  بنية  لها   �فإ سنة،  ماليين   7 عمرها 
�أل	ستر�لوبثيكو-  قر��  بنية  من  6كثر   (��آل حتى   Jلتطو�  J6نصا �ستخدمها 
 Z6قد" 6نها  ُيزعم  	�لتي  ماليين سنة  يبلغ عمرها 5  �لتي   Australopithecus
 d6نو� بين  تم تحديدها  �لتي  �لتطوJية  �لر	�بط   �6 للبشرية". 	يبين Kلك  سلف 

مثاh �خر يبين فسا3 

�ألسطو�@ �لتي تتحد� 

عن �إلنسا� �لبد�ئي: قصبة 

مصنوعة من سن �لفيل 

يرجع عمرها !لى حو�لي 

 National) .لف سنةB 32

Geographic، يوليو 

 (2000
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�لمتصل  للغاية  	�لمتحيز  �لموضوعي  غير   Jلمعيا� على  بنا�  �لمنقرضة  �لقر�� 
"بالتشابه مع �لبشر" �نما هي J	�بط خيالية تماما. 

	6كد هذ� �لر56 جو� 	�يتفيلد John Whitefield، في مقالته �لمعنونة 
 Oldest Member of Human "لبشرية� �لعائلة  6قدZ عضو في  "�كتشا� 
يوليو 2002،  بتاJيخ 11 تمو�/  ناتشر  �لمنشوJ في مجلة   Family Found
جامعة  من   Jلتطو� 	نصير  �ألنثر	بولوجيا  عالم   ،�		  �Jببرنا �ستشهد  حيث 

جو�J 	�شنطن بوالية 	�شنطن: 
سنة  في  �لطب  بكلية  �لتحقت  "عندما   :�		  �Jبرنا  vيقو  "
�Jجا$  تدJجت  	قد  بالسلم".  6شبه  �لبشر5   Jلتطو�  �كا  ،1963
�لسلم من �لقر� �لى �إلنسا� من خالv تطوJ �ألشكاv �لوسيطة، �لتي 
كا� َشَبه �لقر�� في كل منها يقل شيئا فشيئا عن سابقه. 	�آل�، 6صبح 
لدينا معرc من حفريا$  فقد 6صبح  باألجمة.  6شبه  �لبشر5   Jلتطو�
 vحو	عالقة كل منها باآلخر  vئر� حو�� vلجد� v�� ما	لهومينيد ... �

6يها، �� 	جد، هو سلف �لبشر". 21
 5Jكبير محر ،Henry Gee لى تعليقا$ هنر5 جي�نشير هنا  �	ال بد 6
مجلة ناتشر 	عالم �ألنثر	بولوجيا �لقديمة �لشهير، حوv حفرية �لقر� �لمكتشفة 
في صحيفة   �Jلمنشو� مقالته  في  جي  كتب  فقد  بالذكر.  جدير�  ألنها  حديثا 

�لجا�Jيا� Guardian عن �لجدv �لد�ئر حوv �لحفرية قائال: 
"مهما كانت �لنتيجة، ُتبين �لجمجمة، بشكل حاسم، 6� �لفكر� �لقديمة �لمتصلة 
6� لب  �"بالحلقة �لمفقو��" ما هي �ال هر��... 	ال بد 6� يكو� جليا جد� �آل
به  �لتمسك  يمكن  ال  موضع شك،   �طالما كا �لذ5  �لمفقو��،  �لحلقة  فكر� 

22." �مطلقا بعد �آل
	كما 6Jينا، يثمر �لعد� �لمتز�يد من �الكتشافا$ عن نتائج مخالفة لنظرية 
�لتطوJ، 	ليست في صالحها. 	لو كانت هذ& �لعملية �لتطوJية قد حدثت في 
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يقدZ كل   �6  cيفتر كثير�، كما   �J4ثا لها  نجد   �6  cلمفتر� فمن  �لماضي، 
 Fين في كتا	J�� في �لو�قع، ��عى	كتشا� جديد مزيد� من �لدعم للنظرية. �
�التجا&  هذ�  في   Jيتطو �لعلم سو�   �6  Origin of Species  dألنو�� 6صل 
بالذ�$. 	في 6Jيه 6� �لمشكلة �لوحيد� �لتي تو�جه نظريته في سجل �لحفريا$ 
هي نقص �الكتشافا$ �لحفرية. 	ظل يأمل في 6� تكشف �لبحو¬ �لمستقبلية 
عن حفريا$ ال حصر لها تدعم نظريته. 	مع Kلك، 6ثبتت �الكتشافا$ �لعلمية 

�لالحقة فعليا 6� 6حالJ�� Z	ين ليس لها 56 6سا-. 

Bهمية �لبقايا �إلنسانية 
ال شك في 6� �الكتشافا$ �لمتصلة باإلنسا�، �لتي 6Jينا بضعة 6مثلة منها 
 Jعا� 6نصا�� �هنا، ُتظهر حقائق مهمة للغاية؛ ال سيما 6نها 6ثبتت مر� 6خر\ 6
 .vنما هو من محض �لخيا�كائنا شبيها بالقر�  ��لتطوJ بأ� سلف �إلنسا� كا

 .�	لهذ� �لسبب، يستحيل 6� تكو� 6نو�d �لقر�� هذ& هي سلف �إلنسا
لنا سجل �لحفريا$ 6� �إلنسا� قد جا� �لى حيز  يبين   ،vلقو� 	خالصة 
�لوجو� قبل ماليين �لسنين بنفس �لشكل �لذ5 هو عليه �آل�، 	6نه 	�صل Jحلته 
 Jلتطو� J6نصا ��لى �لحاضر بد	� 56 نوd من 6نو�d �لنمو �لتطو .5J	��K كا
�لمرحلة  6نهم علما� 	6شخاª صا�قو� بحق، فيجب عليهم في هذ&   �يدعو
6� يلقو� بتطوJهم �لخيالي من �لقر� �لى �إلنسا� ��خل سلة �لمهمال$. 	تبين 
 �يد�فعو نظرية  ليس   Jلتطو�  �6 تلك  �لمزيفة  �لعائلة  بشجر�  تمسكهم  حقيقة 
عنها باسم �لعلم، بل هو عقيد� يكافحو� إلبقائها على قيد �لحيا� على �لرغم 

من �لحقائق �لعلمية.
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لما'� ال تعد نظرية �لتطو�

"�ألسا� لعلم �ألحيا�"؟

4

�لكذبة  تلك  تر�يدها   Jلتطو�  J6نصا يكثر  �لتي  �ال�عا��$  6حد  بين  من 
�لذين  6	لئك  	يقتر?  �ألحيا�...  لعلم  �ألسا-  هي   Jلتطو� نظرية   �بأ �لقائلة 
 �قدمو� هذ� �ال�عا� 6� علم �ألحيا� ال يمكن 6� يتطوJ، بل حتى 6� يوجد، بد	
نظرية �لتطوJ. 	ينبع هذ� �ال�عا� في �لو�قع من عمومية منَشؤها �ليأ-. 	جدير 
بالذكر 6� �ألستاK �لفيلسو� ��J6 �ينكل Arda Denkel، 6حد 6بر� �ألسما� 

في ميد�� �لعلوZ �لتركي، قد علق على هذ� �لموضوd قائال: 
�لمر� 6� "Jفض نظرية  يقتر?   ��لفا�? 6 �لخطأ  �لمثاv، من  "على سبيل 
�لفيزيائية  	�الكتشافا$  	�لجيولوجية  �لحيوية   Zلعلو� Jفض  يعني   Jلتطو�
	�لكيميائية". Kلك 6نه للوصوv �لى مثل هذ� �الستدالv (�ستدالv تخيير5 
�لكيميائية،  �الكتشافا$   vحو �الفتر�ضا$  بعض  توجد   �6 بد  ال  هنا)، 
�لتطوJ. 	مع Kلك،  �لى نظرية  تلمح  	�لفيزيائية، 	�لجيولوجية، 	�لحيوية 
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ثم،  	من  �لنظرية.  �لى  تلمح  ال  حالها،   �لسا  	6 �الكتشافا$،   �6 نجد 
فإنها ال تثبتها".23

 Zعد	 ��لعلم حتى يد7J مد\ بطال تاJيخ  يتأمل في   �6 �لمر�  	حسُب 
منطقية �ال�عا� �لقائل بأ� "نظرية �لتطوJ هي �ألسا- لعلم �ألحيا�". 	لو صح 
 Jال بعد ظهو�لحيوية � Zلعالم لم يعر� �لعلو� �هذ� �ال�عا�، لكا� معنى Kلك 6
6� كل هذ& �لعلوZ 	ليد� تلك �لنظرية. 	مع Kلك، فالكثير من 	 ،Jنظرية �لتطو
فر	d علم �ألحيا�، مثل علوZ �لتشريح، 		ظائف �ألعضا�، 	�لحفريا$، نشأ$ 
�لتطوJ فرضية نشأ$  فنظرية  ناحية 6خر\،  �لتطوJ. 	من  قبل نظرية   $Jتطو	

بعد هذ& �لعلوZ، يحا	v �لد�J	ينيو� فرضها عليها بالقو�. 
�لسوفييتي  �التحا�  في  لذلك  مشابها  6سلوبا   Jلتطو�  J6نصا  Zستخد� 	قد 
�لرسمية  �أليديولوجية  �لشيوعية،  �عتبر$  �لفتر�،  تلك  ففي  ستالين.  عهد   ��با
 dialectical materialism "لجدلية� "�لما�ية  فلسفة   �6 �لسوفييتي،  لالتحا� 
مع  �لعلمية  �لبحو¬  تتماشى كل   �بأ 	6مر ستالين    .Zلعلو� لكل  �ألسا-  هي 

!با� حكم ستالين لالتحا3 �لسوفييتي، كا� يجب على كل �لبحو� �لعلمية �B تتماشى مع "�لما3ية 

 ��لجدلية" لما�كس �!نجلز. �يتميز �Bلئك �لذين يصو��� �لد���ينية بوصفها Bساسا لعلم �ألحيا

بنفس �لعقلية �لد�غماتية. 

�
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	�لكيميا�،  �ألحيا�،  علم  كتب  كل  كانت  �لطريقة،  	بهذ&  �لجدلية.  �لما�ية 
تمهيدية   Z6قسا على  تحتو5   ��لفنو حتى  بل  	�لسياسة،  	�لتاJيخ،  	�لفيزيا�، 
مفا�ها 6� كل هذ& �لعلوZ تستند �لى �لما�ية �لجدلية 	��J4 ماJكس، 	�نجلز، 

	لينين. 
	عا�$  �لسوفييتي،  �التحا�   Jنهيا� عند   Zاللتز�� هذ�  Jفع  تم  Kلك،  	مع 
�لمعلوما$.  نفس  على  تحتو5  عا�ية  فنية  علمية  نصوصا  كونها  �لى  �لكتب 
	تجدJ �إلشا�J هنا �لى 6� �لتخلي عن سخافا$ مثل �لما�ية �لجدلية لم يتسبب 

في تخلف �لعلم، بل v��6 عن كاهله �لضغوl 	�اللتز�ما$ �لمفر	ضة عليه. 
 .Jبط �لعلم بنظرية �لتطوJ لى�في �لوقت �لحاضر، ال يوجد سبب يدعو 	
ناحية  من   ،Jلتطو� نظرية  تعبر  بينما  	�لتجريب،  �لمالحظة  على   Zيقو فالعلم 
عن  	فضال  للمالحظة.  �خضاعه  يمكن  ال   cبما متصلة  فرضية  عن  6خر\، 
Kلك، فالعلم 	قو�نين �لمنطق يدحضا� ��ئما ��عا��$ �لنظرية 	�فتر�ضاتها. 	لن 
�لفرضية. 	قد عبر عالم  بالطبع، 56 خسا�J عند تخليه عن هذ&  �لعلم،  يتكبد 
هذ�   vحو 6Jيه  عن   G. W. Harper هاJبر  �بليو.  جي.  �ألمريكي  �ألحيا� 

�لموضوd قائال: 
"كثير� ما يدعي �لبعض 6� �لد�J	ينية محوJية بالنسبة لعلم �ألحيا� �لحديث. 
	لكن على �لعكس، ��K �ختفت فجأ� كل �إلحاال$ �لى �لد�J	ينية، سيظل 

علم �ألحيا� �	� 56 تغيير يذكر..."24
 d6سر نحو  على  �لعلم   Zسيتقد  K� تماما،  �لعكس  �لو�قع، سيحد¬  	في 
	�لتحيز،  بالد	غماتية،  مليئة  نظرية  �لحا?  من   Jيتحر عندما  بكثير  	6سلم 

	�لسخافة، 	�لتلفيق. 
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لما'� ال يعد �جوB 3جنا� مختلفة 

3ليال على نظرية �لتطو�؟

5

6� يتخذ	� من 	جو� 6جنا- مختلفة �ليال على  Jلتطو� Jبعض 6نصا v	يحا
 Jلتطو� Jهذ� �ال�عا� عن 6نصا Jفي �لو�قع، كثير� ما يصد	 .Jصحة نظرية �لتطو
�لهو�� �لذين ال يملكو� قد�J كافيا من �لمعرفة عن �لنظرية �لتي يد�فعو� عنها. 
 vعن هذ� �ال�عا� على �لسؤ� �	تقوZ �لفرضية �لتي يقترحها 6	لئك �لمد�فعو
�لتالي: "��K كانت �لحيا� قد بد6$، حسبما تقوv �لمصا�J �إللهية، برجل 	�حد 
 �كا  �K�" 6خر\،   �Jبعبا	 �ألجنا-؟"  مختلف  نشأ$  فكيف  	�حد�،  	�مر�6 
طوv قامة Z�4 	حو��، 	لونهما، 	سماتهما �ألخر\ هي سما$ شخصين فقط، 

فكيف نشأ$ 6جنا- �K$ سما$ مختلفة تماما؟"
�العتر�ضا$   	6 �ألسئلة  	��J كل هذ&  �لكامنة  �لمشكلة   �فإ �لو�قع،  في 
هي نقص �لمعرفة بقو�نين �لو�Jثة، 6	 تجاهلها. 	لفهم �لسبب 	��J �الختالفا$ 
 dموضو عن  فكر�  نأخذ   �6 بد  ال   ،Zليو� عالمنا  في  �ألجنا-  بين  �لموجو�� 

"�لتغاير" variation، �لذ5 تربطه صلة 	ثيقة بهذ& �لمسألة. 
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 Zيستخد مصطلح  هو  �لتغاير 
حد¬  �لى   �Jلإلشا �لو�Jثة  علم  في 
�لصفا$  �ختال�  في  يتسبب  	�Jثي 
�لمجموعا$   	6 �ألفر��  يحملها  �لتي 
�لمنتمية لنوd 6	 جنس معين من فر� 
�لتغاير  هذ�   Jمصد 	يعو�  4خر.  �لى 
�لى �لمعلوما$ �لو�Jثية �لخاصة بأفر�� 
Kلك �لنوd. 	نتيجة �لتز�	� بين 6فر�� 
�لنوd، تتجمع تلك �لمعلوما$ �لو�Jثية 
في �ألجياv �لتالية بمختلف �لتوليفا$. 
بين  �لو�Jثية  للما��   vتبا� يحد¬   K�
 Zأل�  chromosomes صبغيا$ 
�لجينا$  تختلط  	هكذ�،   .Fأل�	
 dتنو Kلك  عن  	ينتج  �لبعض  ببعضها 

	�سع في �لسما$ �لفر�ية. 
�لسما$  مختلف  	ترجع 
	في  �لبشر5.  �لجنس  ��خل  تغاير�$  �لى  �لبشرية  �ألجنا-  بين  �لجسمانية 
�ألسا-، يحمل كل �لنا- على كوكب �ألcJ نفس �لمعلوما$ �لو�Jثية، 	لكن 
لبعضهم عيو� مائلة، 	لبعضهم شعر 6حمر، 	لبعضهم 6نف طويل، 	لبعضهم قامة 

قصير�، 	يتوقف كل Kلك على �مكانية تغاير هذ& �لمعلوما$ �لو�Jثية. 
 		K مكانية �لتغاير، �عونا نتخيل مجتمعا يغلب فيه �ألفر�� �لسمر�لفهم 	
6فر��   lالختال 	نتيجة  �لزJقا�.   ��لعيو  5	K �لشقر  �ألفر��  على  �لبنية   ��لعيو
�لجماعتين 	�لتز�	� فيما بينهم، سو� تظهر بمر	J �لوقت 6جياv جديد� سمر�� 

بما �B �لما3@ �لو��ثية في �إلنسا� 

 Cعلى كل صفا Cحتو� hأل��

�ألجنا� �لمختلفة، فقد Bصبح 

جز� من هذU �لما3@ سائًد� في 

�لمجتمعاC �لمختلفة، �بالتالي 

تشكلت �ألجنا� �لبشرية. 
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�لجسمانية لكلتا  �لصفا$  	لكن عيونها �Jقا�. 	بعبا�J 6خر\، سو� تتجمع 
	عندما  جديد�.   vبأشكا 6فر��  عنها  	سينتج  الحقة   v6جيا في  �لمجموعتين 
يتخيل �لمر� �ختالl صفا$ جسمانية 6خر\ بنفس �لطريقة، سيتضح 6� تنوعا 

كبير� سينشأ عن Kلك. 
 �جينا هنا7  كالتالي:  هي  هنا  نفهمها   �6 ينبغي  �لتي  �لمهمة  	�لنقطة 
6	 قد  genes يحكما� كل سمة جسمانية. 	قد يسو� 6حدهما على �آلخر، 
يؤثر�� كالهما على مجريا$ �ألموJ بشكل متسا	. فعلى سبيل �لمثاv، هنا7 
�لشخص؛ 6حدهما من �ألZ 	�آلخر من �ألF. 	6يا   �لو� عيو  �جينا� يحد��
�لجين.  هذ�  بو�سطة  �لشخص   �عيو  �لو يتحد�  فسو�  �لسائد،  �لجين   �كا
 �K� �لطريقة،  	بهذ&  �لفاتحة.   ��أللو� على  �لد�كنة   ��أللو� تسو�   ،Zعا 	بشكل 
كا� لد\ �لشخص جينا$ للعيو� �لبنية 	�لعيو� �لخضر��، ستكو� عينا& بنيتين 
أل� جين �لعيو� �لبنية هو �لسائد. 	مع Kلك، يمكن 6� ُيوJَّ¬ �للو� �ألخضر 
�لمتنحي عبر �ألجياv 	يظهر في 	قت الحق. 	بعبا�J 6خر\، يمكن 6� ينجب 
�للو� �ألخضر متـنحٍّ في  �لعينين، أل� جين  	�لد�� عيونهما بنية طفال 6خضر 

كال �لو�لدين. 
	ينطبق هذ� �لقانو� على كل �لسما$ �لجسمانية �ألخر\ 	�لجينا$ �لتي 
� مئا$، بل 4ال� �لسما$ �لجسمانية، مثل �ألKنين، 	�ألنف، �  K� .تحكمها
�لعضو 	شكله 	صفاته، كلها  �لعظاZ، 	بنية  �لقامة، 	بنية   vطو	لفم، � 	شكل 
يتم �لتحكم فيها بنفس �لطريقة. 	نتيجة لذلك، يمكن 6� ُتوJَّ¬ كل �لمعلوما$ 
6� تظهر  ��لالمحد	�� �لموجو�� في �لتركيب �لو�Jثي �لى �ألجياv �لالحقة �	
للعيا�. 	�ستطا6 ،Z�4 d	v �نسا�، 	حو�� 6� ينقال �لمعلوما$ �لغنية �لموجو�� 
في تركيبهما �لجيني �لى �ألجياv �لالحقة على �لرغم من 6� جز�� فقط من هذ& 
�لتي  �لجغر�فية  �لعزلة   $�6 	قد  �لجسمانية.  هيئتها  في  �نعكس  قد  �لمعلوما$ 
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حدثت على مد�J �لتاJيخ �لبشر5 �لى خلق جو تجمعت فيه مختلف �لسما$ 
Kلك   \�6 طويلة،  �منية  فتر�   Jمد� 	على  متنوعة.  مجموعا$  في  �لجسمانية 
�لى ظهوJ مجموعا$ مختلفة تتميز بتنوd في تركيبها �لعظمي، 	لو� بشرتها، 
 Jظهو �لى  �لنهاية  في   &J	بد Kلك   \�6	 جمجمتها.  	حجم  قامتها،   vطو	

6جنا- مختلفة. 
	مع Kلك، هنا7 شي� 	�حد، بالطبع، لم تغير& هذ& �لفتر� �لزمنية �لطويلة: 
مهما كا� طوv قامتها، 	لو� بشرتها، 	حجم جمجمتها، فكل �ألجنا- جز� 

من �لنوd �لبشر5. 
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لما�� يعد �ال	عا� بوجو	 تشابه بين 

جينو� �لبشر �جينو� �لقر	� بنسبة 

99 في �لمائة �بأ& هذ� يؤكد نظرية 

�لتطو0 �	عاً� خاطئا؟

6

تتبنى كثير من مصا�� �لتطو� من �قت �لى �خر �ال�عا� بأ� �لبشر ��لقر�� 
يشتركو� في 99 في �لمائة من معلوماتهم �لو��ثية، �.� هذ� �ليل يدعم نظرية 
هذ�   �. �يزعم  �لشمبانزيا:،  على  خا;  بشكل  �ال�عا�  هذ�  �يركز  �لتطو�. 
�الثنين.  بين  قر�بة  توجد  �لسبب  �لهذ�  �إلنسا�،  �لى  �لقر��   Bقر. هو  �لكائن 
�مع Fلك، فهذ� �ليل كاBF قدمه .نصا� �لتطو� �لذين يستغلو� نقص معلوما: 

�لشخص �لعا�M حوK هذJ �لموضوعا:. 
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�3عا� �لتشابه 
بنسبة 99% �سيلة 3عائية مضللة

�لمدعمة  غير  �لفرضية  لفتر� طويلة جد�  تر��   Jلتطو�  J6نصا ظلت جوقة 
باأل�لة، �لقائلة بوجو� فر� 	�Jثي ضئيل بين �لبشر 	�لشمبانزيا$. 	في كل �6بية 
من �6بيا$ �لتطوJ، يمكنك 6� تقر6 جمال مثل "نحن نتطابق مع �لشمبانزيا$ 
 (6  �  �) جز�5  من  �لمائة  في  	�حد  �ال  يوجد  "ال   	6 �لمائة"  في   99 بنسبة 
�لبشر   Zجينو بين  حاسمة  مقاJنة  �جر��   Zعد من  �لرغم  	على  بشر�".  يجعلنا 
	�لشمبانزيا$، فاأليديولوجية �لد�J	ينية �عتهم �لى �الفتر�c بأنه ال يوجد �ال 

فر� ضئيل جد� بين �لنوعين. 
�لدعاية   ��لد�Jسا$ 6 	في تشرين 6	v/ 6كتوبر 2002، كشفت �حد\ 
�لتي ينشرها 6نصاJ �لتطوJ حوv هذ� �لموضوd – شأنها في Kلك شأ� �لكثير 
 �من �لدعايا$ �ألخر\- ��ئفة تماما. Kلك 6� �لبشر 	�لشمبانزيا$ "ال يتشابها
 K�  .Jلتطو�  J6نصا يسر�ها  �لتي  �لملفقة  �لحكاية  في  جا�  كما   "%99 بنسبة 
موقع  نقلها  �خباJية  قصة  	في  من %95.  6قل  بينهما  �لو�Jثي  �لتشابه   �6 تبين 
 Human,"لشمبانزيا$ 6كثر �ختالفا مما نعتقد�	لبشر �" �CNN.com بعنو�

 ،chimps more different than thought	�J ما يلي:
 �"	فقا لد�Jسة 	�Jثية جديد�، تبين 6� �الختالفا$ بين �لشمبانز5 	�إلنسا

6كثر مما كنا نعتقد في �لماضي. 
فلطالما �عتقد علما� �ألحيا� 6� جينا$ �لشمبانزيا$ 	�لبشر متطابقة بنسبة 
98.5 في �لمائة تقريبا. 	لكن J	5 بريتن Roy Britten، عالم �ألحيا� 
 dألسبو� ��Jسة نشر$ هذ�  في  للتكنولوجيا، Kكر  معهد كاليفوJنيا  في 
6� هنا7 طريقة جديد� لمقاJنة �لجينا$ 6ظهر$ 6� �لتشابه �لو�Jثي بين 

�إلنسا� 	�لشمبانز5 ال يتعد\ نسبة 95 في �لمائة تقريبا. 
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من خالله   �Jقا كمبيوتر  برنامج  �لى  تلك  ��Jسته  في  بريتن  �ستند  	قد 
 base pairs �ألساسية   �	� باليين  �لثالثة  بين  من   �	� 780.000
�لموجو�� في حلز	� جز�5 (� � 6) �لبشر5 بتلك �لخاصة بالشمبانز5. 

�	�كتشف فر	قا 6كثر من تلك �لتي �كتشفها �لباحثو
3.9 في �لمائة على  ��لسابقو�، 	�ستخلص 6

�ألساسية  (6  �  �) جز�5   ��	�6 من  �ألقل 
مختلفة.

	�عا& Kلك �لى �الستنتا� بوجو� �ختال� 
في   5 يبلغ  �لنوعين  بين  جوهر5  	�Jثي 

�لمائة". 25
New Scientist ساينتست  نيو  مجلة  	في 
للد بقو�  �لد�عمة  �لر�ئد�  �لعلمية  �لمجال$  �حد\ 
نشر$ حوv هذ� �لموضوd مقالة بعنو�� "�الختال
يز��� ثالثة 6ضعا 6) في �إلنسا� 	�لشمبانز5   � �)
chimps DNA difference trebled، جا� فيه
K	 ،نحن 6كثر تفر�� مما �عتقدنا في �لسابق"
	 �جديد� 6جريت على جز�5 (� � 6) في �إلنسا
�لمائة 98.5 في  بأننا نشتر7 في ك �عتقا�  كا� هنا7 

6� هذ� خطأ. 	في6 �6قرF 6قربائنا. 	لكن يبد	 �آل
95 في �لمائة من ما�تنا �لو�Jثية مع �لشمبانز5، من

	بين �لشمبانزيا$ ����� ثالثة 6ضعا�".26
بريتن 	غير& من  5	J عالم �ألحيا� v�� ما	
�لو�قع  في  	لكن   ،Jلتطو� نظرية  في ضو�  �لنتيجة 
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ال يدعمها سجل �لحفريا$ 	ال 56 بيانا$ 	�Jثية 
عكس، تبين �أل�لة 6� مختلف 6شكاv �لحيا� على 
ئي تماما �	� 56 6سال� تطوJية 	6� تعقيد نظم 

."dJم با

 Hلبشر� (B � 3
،iلبعو�� �لديد��،  في   Uلنظير ضا 

 �Jلمذكو� �ألساسية  �لبر	تينا$   �فإ Kلك،  لى 
في  فقط  توجد  ال  شائعة  حيوية  جزيئا$  عن   
في كائنا$ حية كثير� مختلفة  6يضا  توجد  �نها 
في  �لبر	تينا$  تركيب   �6 �لبعض. كما  بعضها  ن 

مشابه جد� لتركيب �لبر	تين �لبشر5.
�لو�Jثية  �لتحاليل  كشفت   ،vلمثا� سبيل  فعلى 
تشابه  �جو3  عن  ساينتست  نيو  مجلة  في   �Jشو
�لديد��  في   (B  �  3)  �Hجز بين   %75 سبة

�لخيطية �في �إلنسا�.27 	ال يعني Kلك بالقطع 

6� �الختال� بين �إلنسا� 	هذ& �لديد�� يبلغ 

50
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25% فقط!
	سائل  في  6يضا  ظهر  4خر،  �كتشا�  في  Kُكر  6خر\،  ناحية  	من 
!لى  �لمنتمي  �لفاكهة  'با�   Cجينا بين  6جريت  �لتي  �لمقاJنا$   �6  ،Zإلعال�
بنسبة  بينهما  تشابه  BثمرC عن �جو3  �إلنسا�   Cسوفيال �جينا	Jلد� جنس 

 28.%60

	عند ��Jسة كائنا$ حية 6خر\ غير �إلنسا�، يتضح عدZ 	جو� 56 عالقة 
جزيئية كتلك �لتي يدعيها 6نصاJ �لتطوJ.29 	تبين هذ& �لحقيقة 6� مبد6 �لتشابه 

.Jليس �ليال على �لتطو

"�لتصميم �لمشترN": سبب �Bجه �لتشابه 
�لشبه  6	جه  بعض  �لبشر5  �لجسم  في   �يكو  �6 بالتأكيد  �لطبيعي  من 
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�لجزيئا$،  نفس  من  مكونة  جميعا  ألنها  �ألخر\؛  �لحية  بالكائنا$  �لجزيئي 
نفس  من  6طعمة مكونة  تستهلك  	�لهو��، 	كلها  �لميا&  نفس   Zتستخد 	كلها 
�لجزيئا$. 	ال Jيب في 6� يكو� تكوينها �لجيني، متشابها. �مع 'لك، ال يعد 

.Nمن سلف مشتر Cنها تطو�B لك 3ليال على'

Kلك 6� هذ& "�لما�� �لمشتركة" ليست نتاجا لتطوJ بل "لتصميم مشتر7"، 
56، لكونها ُخلقت 	فقا لنفس �لخطة. 

	من �لممكن 6� نوضح هذ& �لمسألة بمثاv: تستخدZ كل �إلنشا��$ في 
�لعالم مو�� متشابهة (قرميد، 	حديد، 	�سمنت، �لخ). 	مع Kلك، ال يعني Kلك 
6� تلك �لمباني "تطوJ$" من بعضها �لبعض. فقد 6ُنشئ كل منها بشكل منفصل 
باستخد�Z مو�� بنا� مشتركة. 	ينطبق �K$ �لشي� على �لكائنا$ �لحية 6يضا. 

	مع Kلك، ال يمكن بالطبع مقاJنة �لتركيب �لمعقد للكائنا$ �لحية بذلك 
 .Jلموجو� في �لجسو�

بل   ،Jلتطو� نتيجة لصد� غير 	�عية كما تدعي نظرية  �لحيا�  تنشأ  	لم 
نشأ$ نتيجة لخلق �هللا، �لقو5 �لمقتدJ، مالك �لمعرفة 	�لحكمة �لمطلقتين.
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Cبأ� �لديناصو�� �لما'� يعد �ال3عا

تطو�C !لى طيو� خر�فة غير علمية؟

7

� نظرية �لتطوJ حكاية خيالية قائمة على 6مل تحقق �لمستحيل. 	تحتل �
�لطيوJ مكانة خاصة في هذ& �لقصة. فأهم ما في �لطيوJ هو 6نها تملك Kلك 
�لعضو �لر�ئع، �لجنا?. 	بخال� �لعجائب �لتكوينية في �ألجنحة، فإ� 	ظيفتها 
�لسنين،  آلال�   ��إلنسا هاجس  ظل   ��لطير�  �6 لدJجة  �لدهشة،  تثير  6يضا 
	بذv 4ال� �لعلما� 	�لباحثين جهو�� كبير� لمحاكاته. 	بصر� �لنظر عن بضع 
 ��لطير� قا��J على  بنا� 4ال$  �إلنسا� من  يتمكن  لم  للغاية،  بد�ئية  محا	ال$ 
�ال في �لقر� �لعشرين. لقد حا	v �إلنسا� بكل �لتكنولوجيا �لتي تجمعت لديه 
على مد�J مئا$ �لسنين 6� يماJ- شيئا ماJسته �لطيوJ عبر ماليين �لسنين �لتي 
 �Jيكتسب هذ& �لمها �ُ	جد$ فيها. 	عال	� على Kلك، فبإمكا� �لطير �لصغير 6
 �بعد بضع محا	ال$ فقط. كما 6� كثير� من صفا$ �لطيوJ من �لكماv بمكا

بحيث تعجز حتى 6حد¬ منتجا$ �لتكنولوجيا �لحديثة عن مضاهاتها. 
	ترتكن نظرية �لتطوJ �لى مالحظا$ متحيز� 	ليِّ �لحقائق كي تفسر نشو� 
ى �لعلم  �لحيا� بكل تنوعها. 	عندما يتعلق �ألمر بكائنا$ حية مثل �لطيوJ، ُينحَّ
جانبا تماما، لتحل محله قصص 6نصاJ �لتطوJ �لوهمية. 	يرجع �لسبب في Kلك 
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نظرية تؤكد   K�  .Jلطيو� 6سال�  6نها   Jلتطو�  J6نصا يدعي  �لتي  �لكائنا$  �لى 
	يثير �لز	�حف.  عائلة  6عضا�   ،$�Jلديناصو� هي   Jلطيو� 6سال�   �6  Jلتطو�
هذ� �ال�عا� سؤ�لين ال بد من �إلجابة عليهما. �لسؤ�v �أل	v هو: "كيف نبتت
للديناصو�J$ 6جنحة؟" 6ما �لثاني فهو: "لما�K ال يوجد 56 6ثر لهذ� �لتطوJ في

سجل �لحفريا$؟"
Jلتطو�  J6نصا ظل   ،Jطيو �لى   $�Jلديناصو�  vتحو بكيفية  يتعلق  	فيما 
نظرية هي  �أل	لى  نظريتين.  �لى  	توصلو�  طويلة  لفتر�  �لمسألة  تلك   �يناقشو
$�Jلديناصو�  �6 �لنظرية  هذ&  	تؤكد   .cursorial theory �لسريع"  "�لعد	 
�لجو. �لى   cJأل� من   �للطير� �لسريع  �لعد	   vخال من   Jطيو �لى  تحولت 
� من غير� ��لسريع، 	يقولو �لعد	  �لثانية على نظرية  �لنظرية  	يعترc مؤيد	 
��لممكن 6� تكو� �لديناصو�J$ قد تحولت �لى طيوJ بهذ& �لطريقة. 	يقترحو
6� �لديناصو�J$ �لتي �حال 4خر لهذ& �لمسألة. �K يدعو
عاشت على 6غصا� �لشجر تحولت �لى طيوJ ألنها كانت
ز من غصن �لى 4خر. 	تعر� تلك �لنظرية
arboreal theo- "�لشجرية" بالنظرية 
vلسؤ�� على  �إلجابة   �6 كما   .ry
$�Jلديناصو� ��لمتعلق بكيفية طير�
"6ثنا� 6يضا:  جاهز�  �لجو  في 

."Fلتها الصطيا� �لذبا	محا
�لتالي  vلسؤ�� نطر?   �6 6	ال  ينبغي   ،
6� جها� �لطير��، عال	� على �ن يدعو
كيف  :Jلديناصو� مثل   �حيو� جسم  من 
 جها� �لطير��، �لذ5 تفو� كفا�ته كفا��
�لتي تم تصميمها على غر�J&؟ ستر\ ة، 
vلمعقو� غير  	من  �جابة.  لديهم  ليس   J
�ال تستطيع 6� تفسر 	جو� جها� �لطير��ال تستطيع 6� تفسر 	جو� جها� �لطير�
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 .Jلى طيو�تحولت  $�Jلديناصو� �في كائن صغير مثل �لذبابة 6� تدعي 6
هو  ما  كل   �6 على  �لمنطقيين  �لعقال�  �لعلما�  كل  يتفق  لذلك،  	نتيجة 
 �طير�  �6 هو  �لمسألة  	لب  �لالتينية.  6سماiها  هي  �لنظريا$  تلك  في  علمي 

 .vال نسج من �لخيا�حف ما هو �	لز�
 $�Jلديناصو�  �6 ��لذين يدعو  ،Jلتطو�  J6نصا  J	بمقد �	ينبغي 6� يكو
قد تحولت �لى طيوJ، �يجا� �6لة على Kلك في سجل �لحفريا$. فإ�K كانت 
نصفها  كائنا$  توجد   �6 بد  فال   ،Jطيو �لى  حقا  تحولت  قد   $�Jلديناصو�
 Jها بعض �آلثا��J	 خلفت	لماضي � �يناصوJ 	نصفها �آلخر طير عاشت في 
يدعى  6� طير�  لسنو�$ طويلة   Jلتطو�  J6نصا ��عى  لقد  �لحفريا$.  في سجل 
فهذ&  Kلك،  	مع   .vلتحو� هذ�  د  جسَّ  Archaeopteryx"كيوبتركسJ6"

�ال�عا��$ ما هي �ال خدعة كبير�. 

!� �لفكر@ �لقائلة بأ� "�لديناصو��C نمت 

لها Bجنحة Bثنا� محا�لتها �لتقاª �لذبا�" 

ليست مزحة، بل هي نظرية يدعي Bنصا� 

�لتطو� Bنها نظرية علمية. �يكفي هذ� 

 Oمد HB في حد '�ته ليبين !لى hلمثا�

يجب �B نأخذ Bنصا� �لتطو� بجدية. 
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خدعة �أل�كيوبتِركس
 Jفقا ألنصا	لحديثة � Jللطيو Zكيوبتركس، �لسلف �لمزعوJطير �أل Áعا
 $�Jلديناصو� بعض   �6 �لنظرية  	تر\  تقريبا.  سنة   �مليو  150 قبل   ،Jلتطو�
 ،Dromaeosaur Jماصو	Jلد� 	6 Velociraptor Jلصغير�، مثل �لفيلوسير�بتو�
 cمن ثم، يفتر	 .�تطوJ$ من خالv �كتساF �ألجنحة ثم بد6$ في �لطير�
6� يكو� �ألJكيوبتركس شكال �نتقاليا تفرd عن 6سالفه �لديناصو�J$ 	بد6 في 

�لطير�� أل	v مر�. 
 �	مع Kلك، تشير 6حد¬ �لد�Jسا$ حوv حفريا$ �ألJكيوبتركس �لى 6
هذ� �لتفسير ليس له 56 6سا- علمي. فمن �لمؤكد 6� هذ� �لطير ليس شكال 
�لحديثة   Jلطيو� 	بين  بينه  يوجد  �لطيوJ، ال  منقرc من   dنو �نما هو  �نتقاليا، 

56 �ختال� يذكر. 
 �	لفتر� ليست بعيد�، شاعت بين �	�ئر 6نصاJ �لتطوJ �لفرضية �لقائمة 6
 ��ألJكيوبتركس كا� "نصف طير" ال يستطيع �لطير�� على �لنحو �ألمثل. 	كا
غياF �لقص sternum (6	 عظم �لصدJ) في هذ� �لكائن يعتبر 6هم �ليل على 
6� هذ� �لطير لم يكن بمقد	J& �لطير�� كما ينبغي. (	�لقص هو عظمة موجو�� 
تحت �لصدJ تتصل بها �لعضال$ �لال�مة للطير��. 	في �لوقت �لحاضر، ُيالَحظ 
	جو� عظم �لصدJ هذ� في كل �لطيوJ �لقا��J 	غير �لقا��J على �لطير��، بل 

حتى في �لخفافيش، �لتي هي ثدييا$ طائر� تنتمي �لى عائلة مختلفة تماما).
�لسابعة،  �ألJكيوبتركس  حفرية  �لحجة  هذ&  �حضت  فقد  Kلك،  	مع 
�لحفرية  في هذ&  6نه  �لى  في Kلك  �لسبب  في سنة 1992. 	يرجع  �لمكتَشفة 
�لمكتشفة حديثا، تبين Jغم كل شي� 	جو� عظم �لصدJ �لذ5 لطالما �عتقد 
6نصاJ �لتطوJ 6نه كا� مفقو��. 		صفت مجلة ناتشر تلك �لحفرية على �لنحو 

�لتالي: 
"تحتفظ �لعينة �لسابعة �لمكتشفة حديثا من �ألJكيوبتركس بجز� من قص 
مستطيل لطالما ��J شك حوv 	جو�& 	لكنه لم يوَثق قط من قبل. 	يشهد 
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 �Kلك على قو� عضال$ �لطير�� في هذ� �لطائر، 	لكن قدJته على �لطير�
30 ."vلمسافا$ طويلة ما ��لت موضع جد

 �6 على  �لقائم  لال�عا�  �ألساسية  �لدعامة  �الكتشا�  هذ�  6بطل  	قد 
�ألJكيوبتركس كا� نصف طير ليس بمقد	J& �لطير�� كما ينبغي. 

	عال	� على Kلك، 6صبح تكوين Jيش هذ� �لطير 6حد 6هم �أل�لة �لتي تؤكد 
غير  �لتكوين   �6 �لطير��. Kلك  تماما على   �Jقا� �ألJكيوبتركس كا� طير�   �6
�لمتماثل لريش �ألJكيوبتركس ال يمكن تمييز& عن نظير& في �لطيوJ �لحديثة، 
�لطير�� على 6كمل 	جه. 	كما   &J	بمقد  ��لطير كا 6� Kلك  �لى  يشير  	هو 
قاv عالم �لحفريا$ �لبا�J كاvJ 6	. ��نبر Carl O. Dunbar: "ال Jيب في 
6� يصنف (�ألJكيوبتركس) تحت فئة �لطيوJ بسبب Jيشه ".31 	يسهب عالم 

:dفي شر? هذ� �لموضو v	Jبر$ كا	J $لحفريا�
 Jلطيو� �لطير�� في �ألJكيوبتركس مع نظيرتها في  "تتطابق هندسة Jيش 
 ��لحديثة �لقا��J على �لطير��، بينما تتميز �لطيوJ غير �لقا��J على �لطير�
بريش متماثل. كما 6� طريقة ترتيب �لريش على �لجنا? تند�J كذلك 
في نطا� �لطيوJ �لحديثة... 		فقا لفا� تاين 	برجر، فإ� �لشكل 	�لحجم 
�لنسبيين لجنا? �ألJكيوبتركس مشابها� لنظر�ئهما في �لطيوJ �لتي تتنقل 
عبر فتحا$ محد	�� بين �لنباتا$، مثل �لطيوJ �لدجاجية، 	�ليماZ، 	�جا� 
 ��ألcJ، 	نقاJ �لخشب، 	معظم �لطيوJ �لجاثمة... لقد ظل Jيش �لطير�

بال حر�7 لمد� 150 مليو� سنة على �ألقل..."32 
	هنا7 حقيقة 6خر\ تكشفت من خالv تركيب Jيش �ألJكيوبتركس 6ال 
 $�Jلديناصو�	حف �	كما ناقشنا 6عال&، فالز	 .Jلحا� Zلد� $�	K هي 6نه من	
– على �لرغم من Jغبة بعض 6نصاJ �لتطوJ في 6� يكو� �لوضع خالفا لذلك 
 ��لبيئة، بدال من 6  �Jبتغير حر� تتقلب حر��J جسمها   Zلد�  ��Jبا – حيو�نا$ 
تنتظم من ��خل �لجسم. 	تتمثل �حد\ 6هم 	ظائف Jيش �لطيوJ في �لمحافظة 
6نه  6� لألJكيوبتركس Jيشا  �لجسم. 	تبين حقيقة   �Jجة حر�J� Jستقر�� على 
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كا� طير� حقيقيا حاJ �لدZ يحتا� �لى �لحفاÏ على ثبا$ �Jجة حر��J جسمه، 
 .$�Jخالفا للديناصو

تشريح �أل�كيوبتركس �خطأ Bنصا� �لتطو�
�لتطوJ عند   Jليهما علما� �ألحيا� من 6نصا� هنا7 نقطتا� مهمتا� يستند 
��عائهم بأ� �ألJكيوبتركس كا� شكال �نتقاليا، 6ال 	هما �لمخالب �لموجو�� 

على جناحي �لطير 	6سنانه. 
	صحيح 6� لألJكيوبتركس مخالب على جناحيه 	6سناًنا في فمه، 	لكن 

كشفت �لد��ساC �لتشريحية �لتي Bجريت على طائر �أل�كيوبتركس Bنه يملك قوO كاملة تمكنه من �لطير��، 

 HB تماما مثل تلك �لتي يملكها �لطائر �لحديث. �من ثم، فإ� �لجهو3 �لر�مية !لى تشبيهه بالز��حف ليس لها

Bسا� من �لصحة.
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هذ& �لسما$ ال تعني 6� لهذ� �لكائن 56 عالقة بالز	�حف. 	�لى جانب Kلك، 
 touraco �Jَْو فهنا7 نوعا� من 6نو�d �لطيوJ �لتي تعيش في 	قتنا �لحاضر، �لطَّ
 ��  .�باألغصا �لتمسك  من  تمكنهما  مخالب  لديهما   ،hoatzin  ��لهو4تز  	
هذ& �لكائنا$ طيوJ كاملة، 	ال توجد بها 56 صفة من صفا$ �لز	�حف. لذ�، 
ال يوجد 56 6سا- قط للجزZ بأ� �ألJكيوبتركس شكل �نتقالي لمجر� 	جو� 

مخالب على جناحيه. 
	ال تعني �ألسنا� �لموجو�� في منقاJ �ألJكيوبتركس 6� هذ� �لطير شكل 
�نتقالي. 	يخطئ 6نصاJ �لتطوJ بقولهم �� هذ& �ألسنا� من صفا$ �لز	�حف، 
أل� �ألسنا� ليست سمة نموKجية في �لز	�حف. 	في �لوقت �لحاضر، تملك 
�لبعض �آلخر. 	عال	� على Kلك،  �ليها  �لز	�حف 6سنانا في حين يفتقر  بعض 
6نه  	صحيح   .��ألسنا  $�	K  Jلطيو� من  �لوحيد   dلنو� ليس  فاألJكيوبتركس 
سجل   -Jند عندما  	لكن   ،�6سنا  $�	K  Jطيو �لحاضر  �لوقت  في  يوجد  ال 
�لحفريا$ بعناية، يتبين 6نه خالv عصر �ألJكيوبتركس 	ما تال& من عصوJ، بل 
�لطيوJ يمكن  حتى 	قت قريب �لى حد ما، كانت هنا7 مجموعة مميز� من 

 ."�تصنيفها تحت بند "�لطيوK J	�$ �ألسنا
 $�	K Jغير& من �لطيو	كيوبتركس Jأل� �	6هم ما في �ألمر هو 6� بنية 6سنا
 .$�J6سالفها �لمزعومة، 56 �لديناصو ��ألسنا� تختلف �ختالفا تاما عن بنية 6سنا
� �v. �5. ماJتن L. D. Martin، 	جيه. 	Jلمشهو� Jقد الحظ علما� �لطيو	
 K. N. Whetstone ��5. ستيو�J. D.Stewart $J، 	كيه. ��. 	يتستو
محد	��  مشرشر�  غير  6سنانا  �لمشابهة   Jلطيو� من  	غير&  لألJكيوبتركس   �6
 theropod Zألقد�� $�	K $�Jلديناصو� ��لقو�عد 	ممتد� �لجذ	J. بيد 6� 6سنا
 33.J	مستقيمة �لجذ	مشرشر�  ،Jألسال� �لمزعومة لتلك �لطيو� ،dinosaurs
� هؤال� �لباحثو� 6يضا عظاZ كاحل �ألJكيوبتركس بنظيرتها في 6سالفه Jكما قا

�لمزعومة، �لديناصو�J$، 	لم يالحظو� 56 تشابه بينهما.34
 S. تاJسيتانو   .-�  v6مثا من  تشريح  علما�  6جر�ها  ��Jسا$  	كشفت 
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 ،M. K. Hecht هيخت  كيه.   .Z�	  ،Tarsitano
 �جو  �6  A. D. Walker 		كر   .5� 	�يه. 
�لثقا$ في هذ�  6ُستر	John Ostrom Z، 6حد 6بر� 
�لموضوd، �لذ5 يدعي 6� �ألJكيوبتركس تطوJ عن 
تفسير  6خطئو�  قد  �لعلما�  من  	غير&   ،$�Jلديناصو�
ما 6J	& من 6	جه تشابه بين 6	صاv �ألJكيوبتركس 
		كر   .5� �يه.  حلل  فمثال،   35.$�Jلديناصو�	
6نها   	�كتشف  �ألJكيوبتركس  لد\   �Kأل� منطقة 

شديد� �لشبه بنظيرتها في �لطيوJ �لحديثة.36
	في كتابه 6يقونا$ �لتطوIcons of Evolution J، الحظ عالم �ألحيا� 
تحويله  تم  قد  �ألJكيوبتركس   �6  Jonathan Wells ِ	لز   ��ألمريكي جوناثا
�لى "6يقونة" لنظرية �لتطوJ، في حين 6� �أل�لة تبين بوضو? 6� هذ� �لكائن ليس 
 ��لسلف �لبد�ئي للطيوJ. 		فقا لِولز، فإ� 6حد �لمؤشر�$ على Kلك تتمثل في 6
�لديناصوK $�J	�$ �ألقد�Z – �ألسال� �لمزعومة لألJكيوبتركس – هي في 
 Zألقد�� $�	K حف�	تظهر الحقا، �لز	كيوبتركس: "Jلو�قع 6صغر سنا من �أل�
�لتي كانت تعد	 على �ألcJ، 	تميز$ بسما$ 6خر\ غير �لتي يمكن 6� يتوقع 

�لمر� 6نها من سما$ سلف �ألJكيوبتركس."37
	تشير كل هذ& �لنتائج �لى 6� �ألJكيوبتركس لم يكن حلقة �نتقالية 	�نما 
 ."��ألسنا  $�	K  Jلطيو�" عليها  يطلق   �6 يمكن  فئة  تحت   �Jند� طير  مجر� 
	في   .Zألقد��  $�	K  $�Jبالديناصو �لكائن  هذ�  Jبط  �إلطال�  على  يصح  	ال 
 The Demise of the ‘$�Jهي �يناصو Jنظرية ’�لطيو v�	�" �مقالة بعنو�
 �JيتشاJ كتب عالم �ألحيا� �ألمريكي ،‘Birds Are Dinosaurs’ Theory
�v. �يم Richard L. Deem عن �ألJكيوبتركس 	��عا� تطوJ �لطيوJ عن 

�لديناصو�J$ ما يلي:
قد   Zألقد��  $�	K $�Jلديناصو� 6يد5   �6 �لحديثة  �لد�Jسا$  نتائج  "تبين 
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 ،Jلطيو� 6جنحة   �6 حين  في  	ثالثة،  	�ثنين،  	�حد،   ZقاJأل� من  �شتقت 
على �لرغم من تشابههما من ناحية �لبنية، مشتقة من �ألJقاZ �ثنين، 	ثالثة، 
 ."$�Jلديناصو� Jهنا7 مشكال$ 6خر\ تو�جه نظرية "�لطيو	بعة... J6	
لحجم  (بالنسبة  بكثير  6صغر   Zألقد��  $�	K  Áللوحو �ألمامي  فالطر� 
�لبد�ئي"  "�لجنا?   �6 �ألمامي لألJكيوبتركس. كما  �لطر�  �لجسم) من 
في  �ألخذ  عند  خاصة  جد�،  مقنعا  ليس   Zألقد��  $�	K  Áللوحو �لصغير 
� هذ& �لديناصو�J$ �لثقيل للغاية. 	يجب 6ال ننسى 6� �لغالبية �	 Jالعتبا�
�لعظمى من �لوحوK Á	�$ �ألقد�Z تفتقر �لى عظاZ �لمعصم شبه �لهاللية، 
	تستعيض عنها بعد� كبير من عناصر �لمعصم �ألخر\ �لتي ال يوجد 56 
كل  ففي  Kلك،  �لى  	باإلضافة  �ألJكيوبتركس.   Zعظا 	بين  بينها  تماثل 
�لوحوK Á	�$ �ألقد�Z تقريبا، يخر� �لعصب �لسا�- من �لجز� �لجانبي 
من قحف �لمخ (�لجمجمة)، باإلضافة �لى عد� 6عصاF 6خر\، بينما في 
�لطيوJ، يخر� هذ� �لعصب من �لجز� �ألمامي من قحف �لمخ، عبر فتحة 
خاصة به. كما توجد مشكلة 6خر\ صغير� 6ال 	هي 6� �لغالبية �لعظمى 

من �لوحوK Á	�$ �ألقد�Z ظهر$ بعد ظهوJ �ألJكيوبتركس".38 
	تشير هذ& �لحقائق مر� 6خر\ بكل تأكيد �لى 6� ال �ألJكيوبتركس 	ال 
�ألنو�d �ألخر\ من �لطيوJ �لقديمة �لمشابهة له كانو� 6شكاال �نتقالية. 	ال تشير 
�لحفريا$ �لى 6� 6نو�d �لطيوJ �لمختلفة تطوJ$ من بعضها �لبعض. بل على 
�لعكس، يثبت سجل �لحفريا$ 6� طيوJ �ليوZ �لحديثة 	بعض �لطيوJ �لقديمة مثل 
�ألJكيوبتركس عاشت في �لو�قع مع بعضها �لبعض في نفس �لوقت. 	صحيح 
	�لكونفيوشسوJنيس  �ألJكيوبتركس  مثل   ،Jلطيو� هذ&   d6نو� من  بعضا   �6
 dألنو�� 6� بعض  في  �لمتمثلة  �لحقيقة  لكن   ،cنقر� قد   ،Confuciusornis
�لتي كانت موجو�� فيما مضى قد تمكنت من �لبقا� حتى يومنا هذ� ال تدعم 

 .Jتها نظرية �لتطو�K في حد
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Bحد� �أل3لة: 
�لطير- قصة  تفند  �لنعامة  ��3سة 

�لديناصو�
 Jلطيو�" لنظرية  ضربة  6حد¬  جا�$ 
6جريت  ��Jسة  من   "$�Jلديناصو� عن   $Jتطو

 Alan فيد	تشيا   �6ال  ��Jلدكتو�  Zقا فقد 
 Julie Nowicki جولي ُنويكي 	 
من جامعة نوJ¬ كاJ	لينا بتشابل هيل بد�Jسة سلسلة من بيض �لنعاZ �لحي، 
 Jية بين �لطيوJتوجد حلقة تطو �	�ستنتجا، مر� 6خر\، 6� من غير �لممكن 6
	�لديناصو�J$. 	قد 	�J في يو7Jِ 6لير$ Eurek Alert، 	هي ند	� علمية 

تعقدها �لجمعية �ألمريكية لتقدZ �لعلوZ، ما يلي: 
� 4ال� فيد	تشيا 	جولي ُنويكي من جامعة نوJ¬ كاJ	لينا �Jلدكتو� Zقا"
بتشابل هيل بفتح سلسلة من بيض �لنعاZ �لحي في مختلف مر�حل �لنمو 
 $Jقد �نحد �		جد� ما �عتقد�& �ليال على 6� �لطيوJ ال يمكن 6� تكو

...$�Jمن �لديناصو
بها خمسة  6� يد& كانت  بد  �لطيوJ، ال  "6يا كا� سلف  فيد	تشيا:   vقا
 ..."Zألقد�� $�	K $�Jفي يد �لديناصو vليس ثالثة كما هي �لحا	6صابع، 
 ¬Jنو بجامعة  �لسابق  �ألحيا�  قسم  	Jئيس   K6ستا فيد	تشيا،  	6ضا� 
بها  نمت   $�Jلديناصو� "6يد5"   �6 على  �لعلما�  "يتفق  قائال:  كاJ	لينا، 
ألجنة  ��Jستنا  بيَّنت  فقد  Kلك،  	مع  	�لثالث...  	�لثاني   v	أل� �ألصابع 
	�لثالث  �لثاني  �ألصابع  سو\  َتْنُم  لم   Jلطيو� في  6نه  قاطع  بشكل   Zلنعا�
	�لر�بع، �لتي تقابل في يد �إلنسا� 6صابع �لسبابة، 	�لوسطى، 	�لخنصر، 
�لذين  أل	لئك  جديد�  مشكلة  هذ�  "	ينشئ  Kلك".  تثبت   Jصو 	لدينا 
فكيف  �لحديثة.   Jلطيو� 6سال�  كانت   $�Jلديناصو�  �6 على   �يصر	

Bال� فيد�تشيا�
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يمكن، مثال، ليد طير بها �ألصابع �لثاني 	�لثالث 	�لر�بع 6� تتطوJ من يد 
 ��يناصوJ ال يوجد بها سو\ �ألصابع �أل	v 	�لثاني 	�لثالث؟ يكا� يكو

Kلك مستحيال"".39
 �	في نفس �لتقرير، علق �كتوJ فيد	تشيا تعليقا$ مهمة 6يضا على بطال

 :"$�Jعن �يناصو $Jتطو Jسطحية نظرية "�لطيو	
�لنظرية مشكال$ ال يمكن حلها".  فيد	تشيا: "تو�جه هذ&   Jكتو� vقا"
 $�Jلديناصو�  �6 Kلك  �لوقت،  مشكلة  هنا7  للتو  6	�Jنا&  ما  "فبخال� 
�لشبيهة ظاهريا بالطيوJ ظهر$ بعد حو�لي 25 !لى 80 مليو� سنة من 

ظهو� Bقد� طير معر�7 لنا، ��لذH يبلغ عمرU 150 مليو� سنة".

��خر  لدجاجة  عظميا  هيكال   ��لمر فحص   �'!" فيد�تشيا:   hقا�

لديناصو� من خالh منظا� ثنائي �لعينّيتين سيبد� �لهيكال� متشابهين، 

�لكن بفحصهما فحصا 3قيقا عن كثب ستتكشف فر�\ كثير@". "فقد 

كانت Bسنا� �لديناصو��C��' C �ألقد��، مثال، منحنية �مشرشر@، في 

حين كانت Bسنا� Bقد� �لطيو� مستقيمة �غير مشرشر@ �شبيهة بالوتد. 
كما كا� لكليهما Bساليب مختلفة في �4; �ألسنا� ��ستبد�لها".40

مجر�  هي   "Jلطير-�لديناصو�" خدعة   �6 6خر\  مر�  �أل�لة  	تكشف 
�لد	غماتي   ��إليما لمجر�  �ال   �عما  تلقى  ال  خر�فة   56 ��J	ينية؛  "6يقونة" 

بالنظرية. 

حفرياB Cنصا� �لتطو�
�لز�ئفة �لخاصة بالطير-�لديناصو� 

مثل  بحفريا$  �لمتعلقة   Jلتطو�  J6نصا ��عا��$   Jنهيا�  �6 في  شك  ال 
�ألJكيوبتركس 6	صلهم �آل� �لى طريق مسد	� تماما حوv 6صل �لطيوJ. لذ�، 
ففي  �لتزييف.   56 �لتقليدية،  �ألساليب  �لى  للجو�   Jلتطو�  J6نصا بعض  �ضطر 
�لتسعينيا$، تلقى �لجمهوJ عد� مر�$ �Jهاصا$ "بالعثوJ على حفرية نصفها 
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 Zسائل �إلعال	نشر$ 	نصفها طير". 	 Jيناصو�
�لكائنا$  لتلك   �Jصو  Jلتطو�  Jألنصا �لد�عمة 
	بد6   "$�Jلديناصو�-Jلطيو�" عليها  6طلق  �لتي 
Kلك،  	مع  �	لية.  حملة  في  بالتالي  �لعمل 
�لى  �ستند$  �لحملة   �6 يظهر  بد6  ما   �سرعا

�لتناقض 	�لتزييف. 
يدعى   �Jيناصو� للحملة  بطل   v	6  �	كا
تم   Sinosauropteryx سيناصوJ	بتركس 
	ُقدمت   .1996 سنة  في  �لصين  في  �كتشافه 
 �K  �Jيناصو�" بوصفها  بأسر&  للعالم  �لحفرية 
عنا	ين  من  عد��  6خباJها   $Jتصد	 Jيش"، 
�لصحف. 	مع Kلك، كشفت �لتحاليل �لمفصلة في �لشهوJ �لتالية 6� �لتر�كيب 
�لتي صوJها 6نصاJ �لتطوJ بإثا�J على 6نها "Jيش طير" ال تمت في �لو�قع للريش 

بصلة. 
 Jلديناصو� من  �لريش  "نتف   �بعنو� مقالة  في  �لمسألة  ُقدمت  هكذ� 
ساينس  مجلة  في   Plucking the Feathered Dinosaur �لريش"   5K

 :Science
"قبل عاZ 	�حد بالضبط، 6ثاJ علما� �لحفريا$ ضجة حوv صوJ ما 6طلق 
عليه "�لديناصوK J	 Jيش"، �لتي تم تو�يعها في J6	قة �الجتماd �لسنو5 
 7Jلى لجريد� نيويو	لصفحة �أل� $Jقد تصد	ية. Jلجمعية �لحفريا$ �لفقا
 Yixian �ليزيني  �لتكوين  من   �Kلمأخو� �لسيناصوJ	بتركس  عينة  تايمز 
Formation في �لصين، 	6J\ �لبعض 6نها تؤكد �ألصوv �لديناصوJية 
�لذ5   ،Zلعا� لهذ�  �لفقاJية  �لحفريا$  �جتماd جمعية  في  	لكن   .Jللطيو
عقد في شيكاغو 6	�خر �لشهر �لماضي، كا� �لحكم مختلفا بعض �لشي�: 
فقد قاv ما يقرF من ستة علما� حفريا$ غربيين ممن شاهد	� �لعينا$ 

سيناصو��بتركس
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� �لتر�كيب ليست Jيشا حديثا... 	يعتقد عالم �لحفريا$ ال5J ماJتن �
من جامعة كنسا- بلوJنس 6� �لتر�كيب هي عبا�J عن 6ليا� كوالجينية 

41."Jبالتالي ليست لها 56 عالقة بالطيو	بالية تحت �لجلد، 
	في سنة 1999، هبت مر� 6خر\ عاصفة "�لطير-�لديناصو ."J�K ُقدمت 
 ."Jلتطو� على  مهما  "�ليال  بوصفها  �لصين  في  �كتشفت  6خر\  حفرية  للعالم 
	قامت مجلة ناشوناv جيوجر�فيك National Geographic، 6صل �لحملة، 
 $Jتصد	يش" مستوحا� من �لحفرية، J 5K Jخيالية "لديناصو Jنشر صو	برسم 
هذ& �لصوJ عنا	ين �ألخباJ في عد� من �لبلد��. 	6طلق في �لحاv �السم �لعلمي 
 ،dعلى هذ� �لنو Archaeoraptor liaoningensis ِننجنسز	ليا Jبتو�JكيوJ6

�لذ5 قيل �نه عاÁ قبل 125 مليو� سنة مضت.
بت بمها�J من خمس عينا$  	مع Kلك، كانت �لحفرية مزيفة ألنها Jكِّ
6يضا  بينهم  �لباحثين، كا� من  6ثبتت مجموعة من  منفصلة. 	بعد عاZ 	�حد، 
ثالثة علما� حفريا$، �يف هذ& �لحفرية بمساعد� �لتصوير �لمقطعي باألشعة 
�لسينية عن طريق �لكمبيوتر. 	في �لو�قع كا� �لطير-�لديناصوJ من تدبير 6حد 
6نصاJ �لتطوJ �لصينيين. �K شكل �لهو�� �لصينيو� �لطير-�لديناصوJ من 88 عظمة 
	حجر بعد لصقها بالغر�� 	�إلسمنت. 	تشير �لبحو¬ �لى 6� �ألJكيو�JبتوJ قد 
ُبني من �لجز� �ألمامي لهيكل عظمي خاª بطير قديم، 	6� جسمه 	Kيله تضمنا 
عظاما من J6بع عينا$ مختلفة. 	نشر$ �لمجلة �لعلمية ناتشر مقالة 	صفت فيها 

�لتزييف على هذ� �لنحو: 
�لمفقو��"  "�لحلقة  بوصفها   Jبتو�JكيوJأل� حفرية  عن   ��إلعال "تم 
 Jلطيو�  �6 على  �ألJكيوبتركس  منذ  �ليل  6فضل  كانت  Jبما  6نها  	ُ�عم 
 .Zللحو� 4كلة   $�Jلديناصو� من  معينة   d6نو� من  �لو�قع،  في   ،$Jتطو
بد�ئي  طير   Zعظا تجميع  فيه  تم  تزييف   Jبتو�JكيوJأل�  �6 تبين  	لكن، 
عينة  تهريب  تم  	قد   ...��لطير� على   Jقا� غير   5Jماصو	J�  Jيناصو�	
�ألJكيو�JبتوJ، �لتي قيل �نها ُجمعت من تكوين جيوفوتانج �لذ5 ينتمي 
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فيما  بيعت  ثم  �لصين   �Jِننج، خا	ليا في  �لمبكر  �لطباشير5  �لعصر  �لى 
Kلك  من  	نستخلص  �لمتحد�....  بالواليا$  �لتجاJية  �لسو�  في  بعد 
6� �ألJكيو�JبتوJ يمثل نوعين 6	 6كثر من �ألحيا� 	6نه ُجمِّع من عينتين 

مختلفتين على �ألقل، بل Jبما من خمس عينا$ مختلفة..."42
	لكن كيف �ستطاعت �لناشوناv جيوجر�فيك 6� تقدZ �لى �لعالم بأسر& 
مثل هذ� �لتزييف �لعلمي �لهائل بوصفه "�ليال مهما على �لتطوJ؟" تكمن �إلجابة 
جيوجر�فيك   vلناشونا�  �6 فبما  �لتطوJية.  �لمجلة   Zها	6 في   vلسؤ�� هذ�  على 
كانت تؤيد �لد�J	ينية تأييد� 6عمى 	لم تتر�� في �ستخد�Z 56 ���6 �عائية تر\ 
تشبه  جديد�  فضيحة  خلق  �لى  �ألمر  بها  �نتهى  فقد  �لنظرية،  صالح  في  6نها 

 .Piltdown man scandal "�"فضيحة �نسا� ِبْلتد�	
 vلناشونا� ��Jتها  �لتي   Zها	أل�  Jلتطو�  J6نصا من  �لعلما�  قبل  كما 
جيوجر�فيك. 	6علن �كتوJ ستو -J�v. 6	لسو� J ،Storrs L. Olsonئيس 
ِمثسوني �ألمريكي �لشهير، 6نه حذJ في �لسابق من  قسم علم �لطيوJ بالمعهد �لسِّ
6� �لحفرية ��ئفة، 	لكن ����J �لمجلة تجاهلت تحذير�ته. 	في Jسالة �لى بيتر 

 :��Jفين Peter Raven من مجلة �لناشوناv جيوجر�فيك، كتب 6	لسو
تتخذ 6جنحة" في عد� تمو�/   $�Jلديناصو�" �لمعنونة  �لمقالة  "قبل نشر 
 Jجيوجر�فيك، �عاني لو ما��ِتنتا، مصو vيوليو 1998 من مجلة ناشونا
 National Geographic لى �لجمعية �لوطنية �لجغر�فية� ،�مقالة سلو4
Society لمشاهد� �لصوJ �لتي �لتقطها للحفريا$ �لصينية 	للتعليق على 
للقائمين  6نقل   �6 �لحين، حا	لت  Kلك  في  �لقصة.  في  �لموجو�  �لتحيز 
على �لمجلة حقيقة 6� هنا7 	جها$ نظر بديلة تلقى تأييد� قويا تخالف 
 �6 �لنهاية  في  لي  �تضح  تقديمه، 	لكن  �لناشوناv جيوجر�فيك  تنو5  ما 
�لد	غماتي  �لمبد6  عد�  بأ5 شي�  مهتمة  تكن  لم  �لناشوناv جيوجر�فيك 

43."$�Jعن �لديناصو Jلطيو� Jتطو ��لغالب بشأ
 :�	في تصريح لصحيفة يو. �-. �يه تو��USA Today 5، قاv 6	لسو
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خ�عة �ل�يناص�� في �سائل �إلعال� �لم�ي�0 ألنصا� �لت-��...

ناشوناh جيوجر�فيك، تشرين �لثاني/ نوفمبر 1999

ناشوناh جيوجر�فيك، تشرين �لثاني/ نوفمبر 1999

ناتشر، 29 �'��/ ما�� 2001

�سمت مجلة ناشوناh جيوجر�فيك 

"�لطيو�-�لديناصو��C" بهذU �لطريقة 

في سنة 1999، �قدمتها للعالم 

بأسرU بوصفها 3ليال على �لتطو�. 

 �B مع 'لك، فبعد سنتين، تبين�

 HB ،لرسو�� Uمصد� �إللها� لهذ

�أل�كيو��بتو�، كا� كذبة علمية.

...��لحقيقة �لتي ُكشف عنها �لنقا�
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 �"تكمن �لمشكلة في 6� �لناشوناv جيوجر�فيك عرفت في 	قت من �أل	قا$ 6
�لحفرية مزيفة، لكن هذ& �لمعلوما$ ظلت في طي �لكتما�".44 	بعبا�J 6خر\، 
� �لناشوناv جيوجر�فيك تمسكت بالخدعة، على �لرغم من معرفتها بزيف � vقا

 .Jها على 6نها �ليل على �لتطوJلحفرية �لتي كانت تصو�
يكن  لم  هذ�  جيوجر�فيك   vلناشونا� موقف   �6 هنا  نوضح   �6 	ينبغي 
منذ  كثير�  حو��¬  	قعت  فقد   .Jلتطو� نظرية  باسم  تنفيذ&  يتم  تزييف   v	6
 Ernst نست هيجلJ� سم عالم �ألحيا� �أللمانيJ K� .مر� v	طر? �لنظرية أل
 Jلتطو�  J6نصا Jكب  كما  لد�J	ين.  تأييد�  ألجنة  مزيفة   �Jصو  Haeckel
�لبريطانيو� فكا إلنسا� غاF على جمجمة �نسا� 	عرضوها لنحو 40 سنة في 
 Zقد	  ."Jلتطو� على  �ليل  6عظم   ،�بلتد�	  �"�نسا بوصفها  �لبريطاني  �لمتحف 
6نصاJ �لتطوJ �ألمريكيو� "�نسا� نبر�سكا" Nebraska man من سن خنزير 
�لتركيب"  "�عا��  تدَعى  ��ئفة   Jسم صوJ تم �لعالم،  6نحا�  	في كل  منفر��. 
reconstructions لكائنا$ لم تعش قط على cJ6 �لو�قع، بوصفها "كائنا$ 

بد�ئية" 6	 "بشًر� قر��".
 v	مر� 6خر\ �لوسيلة �لتي جربوها أل Jلتطو� J6نصا Zستخد� ،Jباختصا	
لم  �لذ5  �لوسيط  �لشكل  بأنفسهم  �بتدعو�   K�  .�بلتد�	  ��نسا تزييف  في  مر� 
 dيخ ليبين مد\ �لخد�Jلتا� Jستمر هذ� �ألمر على مد��	عليه.  Jيستطيعو� �لعثو
 ،Jلتطو� نظرية  لمصلحة   Jلجمهو� على  �لد	لية  �لدعاية  	سائل  تماJسه  �لذ5 
�لكذF من 6جل تلك   d6نو� �لى كل   ��لتطوJ سيلجئو  J6نصا  �6يضا 6 	ليبين 

�لنظرية.



70

!لى HB تزييف علمي تستند

خر�فة �B "لألجنة �لبشرية خياشيم"؟

8

6ثنا�  متعد��  بمر�حل  تمر  �لحية  �لكائنا$   �6 على  �لقائمة  �لفرضية   ��
	جو�ها في J6حاZ 6مهاتها، مما يعد �ليال على �لتطوJ، تحظى بمكانة خاصة 
بين �ال�عا��$ �لعاJية من �لصحة �لتي تزعمها نظرية �لتطوK .Jلك 6� �لفرضية 
هي   ،Jلتطو�  J6نصا �6بيا$  في   recapitulation "�لتلخيص"  باسم  �لمعر	فة 

6كثر من مجر� خدعة علمية؛ �نها تزييف علمي. 

خر�فة هيجل �لتلخيصية
مصطلح "�لتلخيص" هو �يجا� لر56 مفا�& 6� "مر�حل تطوJ �لفر� تلخص 
مر�حل تطوJ �لجماعة"، 	قد طرحه عالم �ألحيا� �لتطو 5J�Jنست هيجل في 
تعيد  �لحية  �ألجنة   �6 هذ&  هيجل  نظرية   cتفتر	 عشر.  �لتاسع   ��لقر نهاية 
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معايشة �لعملية �لتطوJية �لتي مر بها 6سالفها �لز�ئفو�. 	تقوZ نظريته هذ& على 
صفا$  �لبد�ية  في  �ألجنة  هذ&  ُتظِهر  6مهاتها،   ZحاJ6 في  �ألجنة  نمو  6ثنا�  6نه 
�ألسما7، ثم صفا$ �لز	�حف، ثم في �لنهاية صفا$ �لبشر. 	قد نشأ عن هذ& 

�لفرضية �ال�عا� �لقائم على 6� �لجنين تنمو له "خياشيم" 6ثنا� نمو&. 
	مع Kلك، فهذ& خر�فة محضة. Kلك 6� �لتطو�J$ �لعلمية - في �لسنو�$ 
�جر�� ��Jسا$  �لعلما� من  �لتلخيص أل	v مر� - مكنت  �لتالية لطر? فرضية 
�لتلخيص  مبد6   �6 �لد�Jسا$  بّينت هذ&  �لفرضية. 	قد  حوv مد\ صحة هذ& 

ليس له 6سا- سو\ خياال$ 6نصاJ �لتطوJ 	�لتحريفا$ �لمتعمد� للحقائق. 
�لمر�حل  في  تظهر   �6  cيفتر �لتي  "�لخياشيم"   �6  ��آل �لمعر	�  	من 
 �Kقنا� �أل ��لمبكر� من نمو �لجنين �لبشر5 هي في �لو�قع �لمر�حل �أل	لية لتكوُّ

!�نست هيجل، من ��Bئل �لدجالين في تا�يخ �لعلم.
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 .thymus �لصعترية  	�لغد�   ،parathyroid �لدJقية  َجْنب  	�لغد�  �لوسطى، 
 �Jمح �لبيض" هو عبا Fلك �لجز� من �لجنين �لذ5 يشبه "جر�K �	تبيَّن 6يضا 6
عن جر�F ينتج �لدZ للطفل. 6ما Kلك �لجز� �لذ5 عرَّفه هيجل 	6تباعه على 6نه 
"Kيل" هو في �لو�قع �لعمو� �لفقر5، �لذ5 يشبه �لذيل ال لشي� �ال ألنه يتشكل 

قبل �ألJجل. 
	هذ& حقائق علمية معتر� بها في جميع 6نحا� �لعالم، 	هي مقبولة حتى 
 George �بالنسبة ألنصاJ �لتطوJ 6نفسهم. 	قد كتب جو�J جايلو�J سمبسو

Gaylord Simpson، 6حد مؤسسي �لد�J	ينية �لجديد�، ما يلي: 
 dيد ال  بما  ثبت  لقد  �لصلة.   �K  5Jلتطو� �لمبد6  هيجل  حّر�  "لقد 
 Jتطو لمر�حل   �Jتكر� ليست  �لفر�   Jتطو مر�حل   �6  ��آل للشك  مجاال 

�لجماعة".45 
	قد 	�J �لجز� �لتالي في مقالة نشر$ في مجلة نيو ساينتست بتاJيخ 16 

تشرين 6	v/ 6كتوبر 1999: 
بين  �لفكر�  	عرفت  �لبيوجيني،   ��لقانو �سم  Kلك  على  (هيجل)  "6طلق 
 ZJهيجل �لصا ��لنا- باسم �لتلخيص. 	في �لو�قع، سرعا� ما تبين 6� قانو
�لبد�ئي  �لبشر5  �لجنين  لد\  يكن  لم   ،vلمثا� سبيل  فعلى  خاطئا.   �كا
قط خياشيم مثل �ألسما7، 	لم يمر قط بمر�حل تشبه �لز�حف 6	 �لقر� 

�لبالغ".46
 ،American Scientist ساينتست �	في مقالة نشر$ في مجلة 6ِمريكا

نقر6: 
"من �لمؤكد 6� �لقانو� �لبيوجيني ال حيا� فيه شأنه شأ� �لمسماJ كبير 
�لر6-. لقد تم 6خير� تطهير كتب �ألحيا� �لد�Jسية منه في �لخمسينيا$. 

	قد �نقرc كموضوd للبحث �لنظر5 �لجا� في �لعشرينيا$..." 47 
 v	أل  dلموضو� طر?  منذ  حدثت  �لتي   $�Jلتطو� بّينت  6Jينا،  	كما 
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ُتظهر هذ&  �لمطلق أل5 6سا- علمي. 	مع Kلك، سو�  �لتلخيص   Jفتقا� مر� 
"تزييف"  عن  نشأ  	�نما  فحسب،  علمية  خدعة  يكن  لم  6نه  �Kتها   $�Jلتطو�

كامل. 

�سو� هيجل �لمزيفة
 Zلرسو� من  عد��  �لتلخيص،  فرضية  من طر?   v	6 هيجل،  �Jنست  نشر 
��لبشر   Nألسما� Bجنة  ليجعل  مزيفة  �سوما  هيجل  فقّد�  نظريته.  بها  ليدعم 
 J6نصا �شبيهة ببعضها �لبعض! 	عندما �فتضح 6مر&، كا� �فاعه �لوحيد هو 6

�لتطوJ �آلخرين �Jتكبو� جر�ئم مشابهة:
 cيفتر �لشبها$،  �لذ5 يضعني موضع  "بالتزييف"،  "بعد هذ� �العتر�� 
بي 6� 6عتبر نفسي مجرما مد�نا 	مقضيا عليه لكن عز�ئي 6نني �J6ني جنبا 
�لى جنب في قفص �التهاZ مع مئا$ �لمجرمين �لرفقا�، من بينهم �لعديد 
�لغالبية   cستتعر	 تقدير�.  �ألحيا�  علما�  	6كثر  ثقة  �لمر�قبين  6كثر  من 
�لعظمى من مجمل �لرسوZ �لتخطيطية �لموجو�� في  6فضل كتب �ألحيا� 
�لد�Jسية، 	بحوثها، 	مجالتها لتهمة "�لتز	ير" بنفس �لدJجة، ألنها جميعا 

غير �قيقة، 	�لى حد ما متالعب بها، 	مخطط لها، 	مدبر�".48 
	في عد� �لخامس من 6يلوv/ سبتمبر 1997 من �لمجلة �لعلمية �لمعر	فة 
نتا�  كانت  بهيجل  �لخاصة  �ألجنة   ZسوJ  �6 تكشف  مقالة  نشر  تم  ساينس، 
كشف  !عا3@  هيجل،  "Bجنة  �لمعنونة  �لمقالة  في  �لتالي  �لجز�   �J		 خدعة. 

:Haeckel’s Embryos: Fraud Rediscovered "hالحتيا�

لمستشفى  �لتابعة  �لطب  بكلية  �ألجنة  عالم   ،�Jيتشا�Jسو مايكل   vيقو"
 �بأ هيجل)،   ZسوJ) تعطيه  �لذ5   dالنطبا�  ��"  :�بلند  �Jجو سانت 
 ��ألجنة متشابهة تماما، هو �نطباd خاطئ"... لذلك 6جر\ Jيتشا�Jسو
6جنة  	تصوير  ��Jسة  فيها  6عا�	�  بهم،  خاصة  مقاJنة  ��Jسة   &iمال�	
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تضاهي بشكل تقريبي من حيث �لنوd 	�لعمر �ألجنة �لتي Jسمها هيجل. 
	يا للعجب، "بد$ �ألجنة في كثير من �ألحيا� مختلفة �ختالفا مذهال"، 
�لتشريح  كما 6علن Jيتشا�Jسو� في عد� F4/ 6غسطس من مجلة علم 

	�ألجنة".49
	الحقا في نفس �لمقالة، تم �لكشف عن �لمعلوما$ �لتالية: 

6� هيجل لم يكتِف فقط بإضافة 6	 حذ�  &iمال�	 �" 6علن Jيتشا�Jسو
 ،dجه �لتشابه بين �ألنو�	سما$، بل تالعب 6يضا في �لمقاييس ليضخم 6
�لى  6ضعا�. 	لجأ هيجل  �لحجم 10  في  �الختالفا$  بلغت   ��	 حتى 
	سيلة 6خر\ كيال يوضح �الختالفا$، �K 6همل تسمية �ألنو�d في معظم 
بأكملها.  �لحيو�نا$  مجموعة  بدقة  يمثل  	�حد�  حيو�نا   �	كأ �لحاال$ 
شديد�  �ألجنة  حتى  6نه   ،&iمال�	  �Jيتشا�Jسو الحظ  �لحقيقة،  	في 
�لخاJجي  بعيد في شكلها  �لى حد  6جنة �ألسما7، تختلف  �لقر�بة، مثل 
	طريقة نموها. 	يخلص Jيتشا�Jسو� �لى 6�: "(JسوZ هيجل) يبد	 6نها 

ستثبت في �لنهاية 6نها 6حد 6شهر �لرسوZ �لمزيفة في علم �ألحيا�".50

5 �يل�ل/ سبتمب� 1997
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في  ظهر$  �لمزيفة  هيجل   ZسوJ  �6 من  �لرغم  على  6نه  بالذكر  	جدير 
 Jلتطو�  J6نصا  $�Jمنشو من  كثير  في   Jَُّيصو  dلموضو� فقد ظل  سنة 1901، 
لما يقرF من �لقر� 	كأنه قانو� علمي مثبت. لقد قصد 6	لئك �لذين تمسكو� 
بالمعتقد�$ �لتطوJية 6� يرسلو� Jسالة مهمة للغاية من خالv 	ضع 6يديولوجيتهم 
قبل �لعلم: �لتطوJ ليس علما، 	�نما هو مبد6 �	غماتي يحا	لو� �بقا�& على قيد 

�لحيا� على �لرغم من �لحقائق �لعلمية. 

في عد3ها �لصا�3 في 8 نيسا�/ Bبريل 2001، خصصت صحيفة نيويو�N تايمز مساحة 

��سعة لنظرية �لتصميم �لذكي �Bفكا� �لعلما� ��لفالسفة �لمؤيدين للنظرية، مثل مايكل بيهي 

��يليا� 3يمبسكي William Dembski. �عموما، قيل !� نظرية �لتصميم �لذكي صحيحة 

�جدير@ باالحتر�� من �لناحية �لعلمية بحيث تستطيع �B تهز �لد���ينية من قو�عدها. كما 

قا�نت �لصحيفة �سو� هيجل �لمز��@ بصو� Bجنة حقيقية BُخذC تحت �لمجهر.
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لما'� يعد �صف �الستنسا� بأنه

"3ليل على �لتطو�" ضربا من 

�لخد�;؟

9

 uعلمي مثل �الستنسا Zتقد �� طر? مثل هذ� �لسؤ�v حوv ما ��K كا�
"يدعم �لتطوJ"، 6	 حتى مجر� تبا�J& �لى �لذهن، يكشف في �لو�قع عن حقيقة 
ليجعلو�   Jلتطو�  J6نصا �ليها  يلجأ  �لتي  �لرخيصة  �لدعاية  فهذ& هي  مهمة جد�. 
�لنا- يقبلو� بنظريتهم. 	بما 6� موضوd �الستنساu ليس له 56 عالقة بنظرية 
 Jلتطو� Jبالنسبة أل5 نصير من 6نصا Zموضع �هتما ��لتطوJ، فال يمكن 6� يكو
�لمتخصصين. 	مع Kلك، فقد حا	v بعض 6	لئك �لمؤيدين للتطوJ تأييد� 6عمى 
معينة   lسا	6 �لى   �ينتمو �لذين  6	لئك  سيما  4خر، ال  56 شي�   Fعلى حسا
��خل �لمنظما$ �إلعالمية، حا	لو� 6� يحولو� موضوعا كاالستنساu، ال عالقة 

 .Jلى �عاية لنظرية �لتطو� ،Jله �لبتة بالتطو
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ما'� يعني �ستنسا� كائن حي؟ 
�لحي  بالكائن   ªلخا�  (6  �  �) حمض   uالستنسا� عملية  في   Zُيستخد
�لكائن  جسم  في  خلية   56 من   (6  �  �) حمض  	ُيستخلص  نسخه.   Zلمعتز�
�لحي �لمستنَسخ، ثم يوضع في خلية بويضة egg cell خاصة بكائن حي 4خر 
على  تحثها  لصدمة  �لبويضة  خلية   cَُّتعر مباشر�،  Kلك  بعد   .dلنو� نفس  من 
�لجنين في Jحم كائن حي، حيث يستمر في  يتم 	ضع  بد� �النقساZ. عندئذ 

�النقساZ. 	ينتظر �لعلما� بعد Kلك نمو& 		ال�ته. 

لما'� ال توجد عالقة بين �الستنسا� ��لتطو�؟
 Jنظرية �لتطو Zتقو K� .ختالفا كامال� Jلتطو�	 uيختلف مفهوما �الستنسا
(ال  بالمصا�فة.  حية  ما��  �لى  تحولت  �لحية  غير  �لما��   �بأ �ال�عا�  على 
يوجد �6نى �ليل علمي على 6� هذ� يمكن حد	ثه فعليا). 	من ناحية 6خر\، 
فاالستنساu هو عبا�J عن نسخ كائن حي عن طريق �ستخد�Z ما�� 	�Jثية من 
خاليا Kلك �لكائن. 	ينشأ �لكائن �لحي �لجديد من خلية مفر��، ثم يتم تحويل 
 vمجا يوجد  ال  6خر\،   �Jبعبا	 هنا7.   Jَُّتكر	 �لمختبر  �لى  �لحيوية  �لعملية 
	ال   –  Jلتطو� لنظرية  �ألساسي  �ال�عا�   – "بالمصا�فة"  �لعملية  هذ&  لحد	¬ 

�الستنسا� هو �ستخد�� شفر@ (B � 3) �لخاصة بشكل من Bشكاh �لحيا@ لعمل 

نسخة من هذ� �لشكل �لحي في �لمختبر. !نها عملية حيوية، �ليس لها HB عالقة 

بالتطو�. �ال مجاh فيها لنشو� نو; �B عضو جديد، �ال ألH تطو� �B تغيير. 
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يقو�  �الستنسا� على !ضافة معلوماC ���ثية 

�لموجو3@  �لتكاثرية  �آللية  !لى  فعال  موجو3@ 

 HB لعملية� Uفعال في كائن حي. �ال تخلق هذ

�لية �B معلومة ���ثية جديد@.

"لنشو� �لحيا� في ما�� غير حية". 
� عملية �الستنساu ليست �ليال على �لتطوJ �لبتة. 	مع Kلك، فهي �ليل �
	�ضح على قانو� حيو5 يقوc 6سا- �لتطوJ تقويضا تاما. 	هذ� �لقانو� هو 
�لحيا�"، 	قد  تنشأ من غير   �6 "�لحيا� ال يمكن   �6 �لقائم على  �لشهير  �لمبد6 
 �طر? هذ� �لمبد6 �لعالم �لشهير لويس باستوLouis Pasteur J قرF نهاية �لقر
�لتاسع عشر. 	فيما يتعلق بتقديم �الستنساu بوصفه �ليال على �لتطوJ، بالرغم 

 .Zسائل �إلعال	لها  �	تلك خدعة تر �من �لحقيقة �لصريحة، فإ
على مد\  �لعلم   d	فر من  �لعديد  في  �لذ5 طر6  �لعلمي   Zلتقد� بيَّن  لقد 
�لمصا�فة.  طريق  عن  تفسير&  يمكن  ال  �لحيا�  نشو�   �6 �لماضية  سنة  �لثالثين 
�لمتحيز� موثقة توثيقا  �لتطوJ 	تعليقاتهم   Jتكبها 6نصاJ� لتي� �لعلمية   lفاألغال
 .Zخل �نيا �لعلو�� Jعن نظرية �لتطو dقد 6صبح من غير �لممكن �لدفا	جيد�، 
	قد �فعت هذ& �لحقيقة بعض 6نصاJ �لتطوJ للبحث في مجاال$ 6خر\. 	لهذ� 
�لسبب، نجد 6� 6شكاv �لتقدZ �لعلمي، مثل "�الستنساu" 6	 "6طفاv �ألنابيب"، 

 .Jستخدمت بتعصب في �لماضي �لقريب بوصفها �ليال على �لتطو�
	ليس لد\ 6نصاJ �لتطوJ شي� �ضافي يقولونه للمجتمع باسم �لعلم، لذلك 
عمر  �طالة  	محا	لة  �لعلمية  �لنا-  معرفة  في  �لموجو��  �لثغر�$  �لى   �يلجئو
�لنظرية بتلك �لطريقة، على �لرغم من 6� Kلك سيجعل �لنظرية مثاJ شفقة ليس 
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�لعلمي �ألخر\، فاالستنساu تقدZ علمي   Zلتقد�  vكل 6شكا ��ال. 	شأنه شأ
�لضو� 6يضا على حقيقة  يلقى  6نه  �لحقائق كما  �لكثير من  للغاية يكشف  مهم 

6� �لحيا� قد ُخلقت. 

Bصبح �الستنسا� يشغل حيز� مهما 

من �هتماماC �لعلما� على �لرغم من 

Bنها عملية حيوية تتم في !طا� قو�نين 

 �B نصا� �لتطو�B hمعر�فة، فقد حا�

يستغلوها �ملين بشد@ في �B تؤيد 

نظريتهم، كما هي �لحاh مع كل 

 Cكتشا7 علمي جديد. لذلك تصد��

تلك �لعملية �لعنا�ين �لرئيسية لوسائل 

�إلعال� �لتي تقد� 3عما Bيديولوجيا 

للتطو�، �صاحبتها شعا��C مساند@ 

للتطو�. �على �لرغم من عد� �جو3 

B HBسا� علمي للربط بين �الستنسا� 

��لتطو�، فقد حا�h �لد���ينيو� 

في مناظر�C مختلفة �B يستخدمو� 

�الستنسا� كدليل على �لتطو�. �مع 

'لك، بد� ��ضحا �B �الستنسا� 

ال عالقة له بالتطو�. �لم يباhِ �لمجتمع 

�لعلمي حتى بأخذ هذU �لجهو3 

�لمضحكة مأخذ �لجد. على �ليمين، 

�سم تخطيطي لكيفية سير �الستنسا� 

مأخو' من مطبوعة علمية.
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تفسير�B CخرO خاطئة لالستنسا�
 �هنا7 سو� فهم 4خر 	قع فيه �لنا- عند تفسيرهم لالستنساu، 6ال 	هو 6
�الستنساu يستطيع "6� يخلق بشر�". 	مع Kلك، فاالستنساu ال يحتمل مثل هذ� 
�لتفسير. Kلك 6� �الستنساu ينشأ نتيجة �ضافة معلوما$ 	�Jثية موجو�� فعليا 
�لى 4لية �لتكاثر في كائن حي موجو� فعليا 6يضا. 	بالتالي ال ُتخَلق خالv �لعملية 
شخص  من  �لو�Jثية  �لمعلوما$  تؤخذ   K� جديد�.  	�Jثية  معلومة   	6 4لية   56
موجو� فعليا 	توضع ��خل Jحم 6نثى. 	يمّكن Kلك �لطفل �لمولو� في �لنهاية 

من 6� يكو� "تو6ما مطابقا" للشخص �لذ5 6ُخذ$ منه �لمعلوما$ �لو�Jثية. 
لذ� نجد 6� كثير� من �لنا- ممن ال يستوعبو� ماهية �الستنساu �ستيعابا 
سبيل  فعلى   .uالستنسا�  vحو كثير�  خيالية   J6فكا K6هانهم  في   J	تد كامال 
�لمثاv، يتخيل هؤال� �لنا- 6� �لخلية يمكن 6� تؤخذ من Jجل عمر& 30 سنة 
لُيخَلق Jجل 4خر عمر& 30 سنة في نفس �ليوZ. 	ال يوجد مثل هذ� �لنوd من 
�الستنساu �ال في �لخياv �لعلمي، 	هو غير ممكن 	لن يكو� ممكنا قط. Kلك 
ما  مطابق" لشخص   Z6بتو" �لحيا�  �لى   ��إلتيا على  6ساسا   Zيقو  uالستنسا�  �6
 ،Jال عالقة لذلك بنظرية �لتطو	 .(Zحم �ألJ 6خر\ في �Jبعبا	) بوسائل طبيعية

 ."�	ال بفكر� "خلق �إلنسا
Kلك 6� خلق �نسا� 6	 56 كائن حي 4خر – 	بعبا�J 6خر\ �إلتيا� بشي� 
�لعدZ  �لى حيز �لوجو� – هو قو� خاصة تقتصر على �هللا 	حد&. 	يؤكد  من 
 ��لخلق ال يمكن 6 �لبرهنة على 6� هذ�   vلشي� من خال�  $�K لعلمي�  Zلتقد�

يقوZ به �نسا�، 	هو ما تعبر عنه �آلية �لقر4نية �لتالية: 
َماCِ��َ َ��َألiِ�ْ َ�ِ!َ'� َقَضى Bَْمرً� َفِإنََّما َيُقوhُ َلُه ُكن َفَيُكوُ� ﴾  ﴿ َبِديُع �لسَّ

( سو�J �لبقر� / 117 )
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عندما طر? ��J	ين نظريته في منتصف �لقر� �لتاسع عشر، لم يذكر شيئا 
خلية   v	6 نشو�  كيفية  عن  6خر\   �Jبعبا	 �لحيا�،  6صل  نشو�  كيفية  عن  قط 
 �حية. 	في بد�ية �لقر� �لعشرين، بد6 �لعلما� �لباحثو� عن 6صل �لحيا� يدJكو
من  لكثير  �لطريق  مهَّد�  �لحيا�  تركيب  	مثالية  تعقيد   �6 Kلك  �لنظرية.   �بطال
 FJلتجا�	كو� حقيقة �لخلق. كما 6ثبتت �لحسابا$ �لرياضية Jلباحثين كي يد�
كما  �لمصا�فة"،  "	ليد�   �تكو  �6 يمكن  ال  �لحيا�   �6 �لعلمية  	�لمالحظا$ 

 .Jتدعي نظرية �لتطو
	بانهياJ �ال�عا� �لقائم على 6� �لمصا�فة هي �لمسؤ	لة عن نشو� �لحيا�، 
7 6� �لحيا� كا� "مخططا لها"، بد6 بعض �لعلما� يبحثو� عن 6صل �لحيا� �Jبإ�	

هل يمكن �B تكو� �لحيا@ قد Bتت 

من �لفضا� �لخا�جي؟

10
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هويل  فريد  �ال�عا�  هذ�  تبنو�  �لذين  �لعلما�  6شهر  	من  �لخاJجي.  �لفضا�  في 
 .Chandra Wickramasinghe 	يكر�ماسنجي   �Jتشاند	  Fred Hoyle
 "$Jبذ" قو�  هنا7   �6 فيه  �قترحا  متقن  غير  سيناJيو   ��لعالما هذ�  	ضع  	قد 
�لحيا� في �لفضا�. 		فقا للسيناJيو، فقد ُحمِّلت هذ& �لبذ	J عبر فر�× �لفضا� 
�لى  6خير�  		صلت  �لكويكبا$   	6 �لتر�بية،  �لسحب   	6 �لغا��$،   vخال من 

�ألcJ، 	هكذ� بد6$ �لحيا� هنا.
نوبل  جائز�  على  �لحائز   ،Francis Crick كريك  فر�نسيس   �	كا
	شريك جيمس 	�طسو� James Watson في �كتشا� �لتركيب �لحلز	ني 
�لمز�	� لجز�5 (� � 6)، 6حد 6	لئك �لذين بحثو� عن 6صل �لحيا� في �لفضا� 
�لحيا�   �6 �لمر�  يتوقع   �6 �لمعقوv حقا  6� من غير  �لخاJجي. 	7J�6 كريك 
قد بد6$ مصا�فة، 	لكنه ��عى بدال من Kلك 6� �لحيا� على �ألcJ قد بد6تها 

 ."cJأل� �Jعة "من خاJقو\ با
	كما 6Jينا، فقد 6ثر$ فكر� نشو� �لحيا� من �لفضا� �لخاJجي على علما� 
با�Jين. 	ليس هذ� فحسب، بل �� �لمسألة مطر	حة �آل� للنقاÁ في كتابا$ 
	مناظر�$ حوv 6صل �لحيا�. 	يمكن ��Jسة فكر� �لبحث عن 6صل �لحيا� في 

�لفضا� �لخاJجي من منظوJين 6ساسيين. 

�لتضا�� �لعلمي
يكمن مفتا? تقييم فرضية "بد�ية �لحيا� في �لفضا� �لخاJجي" في ��Jسة 
�لغا�ية  	�لسحب   cJأل� �لى  	صلت  �لتي   meteorites �لنيزكية   Jألحجا�
	�لتر�بية �لموجو�� في �لفضا�. 	لم ُتكتشف حتى �آل� 56 �6لة تدعم �ال�عا� 
في   $Jبذ J6ضية  غير  كائنا$  على  تحتو5  �لسما	ية   Zألجر��  �6 على  �لقائم 
�لنهاية �لحيا� على �ألcJ. 	لم يكشف حتى �آل� 56 بحث من �لبحو¬ �لتي 
6جريت عن 56 من �لجزيئا$ �لكبير� macromolecules �لمعقد� �لتي تظهر 

في 6شكاv �لحيا�. 
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 dلنيزكية ليس بها نو� Jلك، فالمو�� �لموجو�� في �ألحجاK فضال عن	
معين من عدZ �لتماثل �لموجو� في �لجزيئا$ �لكبير� �لتي تكوِّ� �لحيا�. فمثال، 
�ألحماc �ألمينية �لمكونة للبر	تينا$، �لتي هي �Kتها 	حد�$ �لبنا� �ألساسية 
("�أليسومر�$  6يمن  	شكل  6عسر  شكل  في  نظريا  توجد   �6 يجب  للحيا�، 
�لبصرية" optical isomers) بأعد�� متسا	ية تقريبا. 	مع Kلك، ال توجد في 
�لبر	تينا$ سو\ �ألحماc �ألمينية �لعسر��، بينما هذ� �لتو�يع غير �لمتماثل ال 
�لكربونية في  �لقاعد�   $�	K $لجزيئا�) �لصغير�  �لعضوية  �لجزيئا$  بين  يظهر 
شكل  في  �ألخير�  	توجد  �لنيزكية.   Jألحجا� في  �لمكتشفة  �لحية)  �لكائنا$ 

6عسر 	شكل 6يمن.51 
�لفرضية  تو�جه  �لتي  �لعقبا$  نهاية   vألحو�� من   vحا بأ5  ليست  	هذ& 
�لتي  هي  �لخاJجي  �لفضا�  في  �لموجو��  	�لمو��   Zألجسا�  �6 على  �لقائمة 

ال تستطيع �لنيا�B N4 تحمل كائناC حية !لى �أل�i بسبب شد@ �لحر��@ �لمتولد@ 

عند 3خولها �لغال7 �لجوH �عنف �ال�تطا� �لناتج عن هبوطها. في �لجهة �لعليا: 

 �حفر@ كبير@ خلفها نيزN في �Bيز�نا. �حتى !'� قبلنا بوجو3 كائناC حية في �لفضا

�لخا�جي، فما h�4 مستحيال تفسير Bصولها بأH طريقة BخرO غير �لخلق. 
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6نشأ$ �لحيا� على �ألcJ. 	يجب 6� يكو� بمقد	J 6	لئك �لمتمسكين بتلك 
�لفكر� تفسير �لسبب 	��J عدZ حد	¬ Kلك �آل�، أل� �ألcJ ما ��لت ُتقذ� 
باألحجاJ �لنيزكية. 	مع Kلك، لم تكشف ��Jسة هذ& �ألحجاJ �لنيزكية عن 56 

 .vتؤكد �لفرضية بأ5 شكل من �ألشكا "J	بذ"
	هنا7 سؤ�v 4خر يو�جه �لمد�فعين عن �لفرضية 	هو: حتى لو كا� من 
6� تكو� �لحيا� قد تكونت بو�سطة ����J 	�عية في �لفضا� �لخاJجي،  vلمقبو�
		صلت �لى �ألcJ بطريقة ما، فكيف نشأ$ ماليين �ألنو�d على �ألcJ؟ هذ� 

6� �لحيا� بد6$ في �لفضا�.  �مأ�� هائل بالنسبة أل	لئك �لذين يقترحو
 �Jعلى 56 6ثر لحضا �	�لى جانب كل هذ& �لعقبا$، لم ُيعثر في �لكو
6	 شكل من 6شكاv �لحيا� يمكن 6� يكو� قد بد6 حيا� على �ألcJ. 	لم تعِط 
�لمالحظا$ �لفلكية، �لتي تقدمت بخطى هائلة في �لسنو�$ �لثالثين �لماضية، 

 .�Jجو� مثل هذ& �لحضا	لى � �Jشا�56 

ما'� يكمن ���� فرضية "من خا�] �أل�i"؟
على  �لحيا�   �6 على  �لقائمة  للنظرية  علمي  6سا-  يوجد  ال  6Jينا،  كما 
�ألcJ قد بد6تها كائنا$ من خاJجها. 	ال توجد 56 �كتشافا$ تؤكد Kلك 6	 
تدعمه. 	مع Kلك، عندما بد6 �لعلما� �لذين قدمو� هذ� �القتر�? يبحثو� في هذ� 

�التجا&، كا� Kلك بسبب ���Jكهم لحقيقة مهمة. 
 cJأل� على  �لحيا�  لتفسير  تسعى  �لتي  �لنظرية   �6 هي  �لحقيقة  	هذ& 
 �بوصفها 	ليد� �لمصا�فةال يمكن �لتمسك بها بعد �آل�. فقد 7J�6 �لعلما� 6
عن  �ال  ينتج   �6 يمكن  ال   cJأل� على  �لحيا�   v6شكا في  �لمكتَشف  �لتعقيد 
�لذين بحثو� عن 6صل  �لعلما�  فإ� مجاال$ خبر�  �لو�قع،  باdJ. 	في  تخطيط 

.Jفضهم لمنطق نظرية �لتطوJ لى�جي تلمح Jلحيا� في �لفضا� �لخا�
Kلك 6� كال �لعاِلمين �للذين تبنيا فرضية نشو� �لحيا� من �لفضا� �لخاJجي 
	عالم  فلكي  هويل  ففريد  �لعالم:  مستو\  على  �لمشهوJين  �لعلما�  من  هما 
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"iلقا3مة من خا�] �أل�� Cنصا� �لتطو� �لمتصل "بالكائناB \4مأ

�� �ال�عا@ بأ� �صل �لحيا0 ق� يكم� في �لفضا@، �� 

لي�   ،"Dأل��  Eلقا�مة م� خا�� "�لكائنا�  في  حتى 

�كث� م� مج�� خيال علمي. �I ال ت�ج� ��لة ملم�سة 

�ألخبا�   �� كما  �ال�عا@،   �Iه ل�ع�  تق�يمها  يمك� 

تخمينا�  مج��  هي   K�ض�بالم �لمتعلقة  ��لتعليقا� 

بأ� "IلO يمك� �� يك�� ق� ح�N". �في �ل��قع، فإ� 

هPI �لسينا�ي�ها� مستحيلة تماما. فحتى ��I �فت�ضنا 

�لى   Oلنيا�� ق� حملتها  �لعض�ية  �لم�كبا�   Dبع  ��

�أل�D، فإ� �لحقائQ �لكيميائية ��لفي�يائية ��ل�ياضية 

�نشأ�  ق�  �لم�كبا� ال يمك� �� تك��   PIتثب� �� ه

�لقائ�  �لخيال  فإ�  ث�،  �م�  نفسها.  تلقا@  م�  حيا0 

على �� �لحيا0 على �أل�D يمك� �� تك�� ق� تك�ن� 

"كائنا� م� خا�E �أل�D" ه� حيلة يحا�ل  ب��س-0 

�نصا� �لت-�� م� خاللها �� يتجنب�� �العت��� ب�ج�� 

�هللا جل جالله، أل� �لحيا0 ال يمك� تفسي�ها ب��س-0 

�لمصا�فة. �لك� ه�I �لكال�، �يضا، ال معنى له م-لقا؛ 

 "Dأل��  Eخا� م�  �لقا�مة  "�لكائنا�  ف�ضية  أل� 

ُت�جع �لقضية خ-�0 ��ح�0 �لى �ل���@، �ت��V �لى 

�لقا�مة م�  �لكائنا�  ��ج�   VIل� "م�  �لتالي:  �لس��ل 

 Qلى كيا� م-ل�لعل� ��نا �لعقل ��؟". يقDأل�� Eخا�

خلقنا كما خلQ كل �لكائنا� �لحية، على �ل�غ� م� �نه 

ه� نفسه ل� ُيخلQ �ق� ُ�ج� منI �أل�ل. IلO ه� �هللا 

سبحانه �تعالى، خالQ كل شي@.
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Jياضيا$ حيوية، 	فر�نسيس كريك عالم 6حيا� جزيئية. 
	هنا7 نقطة 6خر\ ال بد من مر�عاتها، 6ال 	هي 6� 6	لئك �لعلما� �لباحثين 
تفسير جديد   56 �لو�قع  في   �يقدمو �لحيا� ال  6صل  �لخاJجي عن  �لفضا�  في 
للما��. 	بد6 علما� من 6مثاv هويل، 		يكر�ماسنجي، 	كريك في �لتفكير في 
 �تكو  �6 يمكن  ال  �لحيا�   �6 J�6كو�  ألنهم  �لفضا�  من  �لحيا�  نشو�  �مكانية 
	ليد� �لمصا�فة. 	بما 6� من �لمستحيل 6� تكو� �لحيا� على �ألcJ قد بد$6 
مصا�فة، فقد كا� عليهم 6� يقبلو� بوجو� مصدJ للتخطيط �لباdJ في �لفضا� 

�لخاJجي. 
�لتخطيط  هذ�  6صل   dموضو  vحو طرحوها  �لتي  فالنظرية  Kلك،  	مع 

�لخر�فة �لتي يؤمن بها Bنصا� �لتطو� !يمانا Bعمى:

ما3@ غير حية+ �قت= ماليين �ألنو�; �لحية �لمعقد@ 

!� �لمعا3لة �لموضحة BعالU هي Bقصر طريقة 

Bنصا�  يؤمن   '! �لتطو�.  نظرية  عن  للتعبير 

 Cجزيئا�  C��' من   Cمجموعا بأ�  �لتطو� 

بعضها  مع  تجمعت  ��عية  �غير  حية  غير 

�في  �لوقت،  بمر��  نفسها  �نظمت  �لبعض 

�لنهاية 3بت فيها �لحيا@ �تحولت !لى ماليين 

�ال  ��لمثالية.  �لتعقيد  شديد@  �لحية  �ألنو�; 

معر�7  كيميائي   �B فيزيائي  قانو�  يوجد 

تبين  �لعكس،  على  بل  �لخر�فة.   Uهذ يدعم 

Bثر  له  �لوقت   �B  ���لكيميا  ��لفيزيا قو�نين 

(�لقانو�  ما".  "منظِّ �ليس  �هّد��"،  "مشوِّ� 

�لثاني في �لديناميكا �لحر��ية). �في �لو�قع، 

يكو� خدعة   �B يعد�  "�لوقت" ال  عامل   �!

نظريتهم  إلخر�]  �لتطو�  Bنصا�  يستخدمها 

يمكن  ال  Bنه  �بما  �لمالحظة.  حقل  خا�] 

تطو�ية"  "عملية   HB �لطبيعة  في  ُتالَحظ   �B

Bنصا�   hيحا� جديد@،  حية   Cكائنا خلقت 

بقولهم:  �لحقيقة   Uهذ على  �لتمويه  �لتطو� 

من  �لكن  �لتطو�،  يمكن مالحظة  "Bجل، ال 

�لممكن �B يكو� قد حد� على مدO ماليين 

 ��ال3عا هذ�   iتقو �قد   �لسابقة".  �لسنين 

يبيِّن   Hلذ�  ،Cلحفريا� سجل  بو�سطة  Bيضا 

عد� حد�� HB عملية تطو�ية في HB �قت 

  .Cمن �أل�قا
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�لباdJ متناقضة 	بال مغز\. فقد كشفت علوZ �لفيزيا� 	�لفلك �لحديثة 6� كوننا 
 Jسنة ُيعر� باسم "�النفجا �نشأ نتيجة �نفجاJ هائل قبل حو�لي 12-15 بليو
 ��لكو في  �لموجو��  �لما��  كل  ظهر$  	قد   .the Big Bang �ألعظم" 
نتيجة هذ� �النفجاJ. 	لهذ� �لسبب، فإ� 56 فكر� تبحث عن 6صل �لحيا� على 
 ��ألcJ في شكل 4خر من 6شكاv �لحيا� في �لكو�، قائم على �لما��، يجب 6
تفسر بد	Jها كيفية ظهوK Jلك �لشكل �آلخر من �لحيا�. 	معنى Kلك 6� مثل 
 .��Jلو� �لى  6خر\  بها خطو�  يرجع  بل  فعليا،  �لمشكلة  يحل  �القتر�? ال  هذ� 
 :�	"�لال�ما  ،"��لكو "خلق  يحيى   �	Jها كتاَبي  �نظر  �لتفاصيل،  من  (لمزيد 

.("Jحقيقة �لقد
	كما 6Jينا، ففرضية "قد	Z �لحيا� من �لفضا� �لخاJجي" ال تدعم نظرية 
�لتطوJ، 	�نما هي 56J يكشف �ستحالة �لتطوJ 	يقبل بعدZ 	جو� تفسير 4خر 
بتحليل  �لفرضية  �قترحو� تلك  �لذين  �لعلما�  �لباdJ. 	بد6  �لتخطيط  للحيا� غير 
6صل  �لسخيف عن  �لبحث  في   �	iبد	 	لكنهم سلكو� طريقا خاطئا،  صحيح 

�لحيا� في �لفضا� �لخاJجي. 
يمكن  ال   "cJأل�  �Jخا من  �لقا�مة  "�لكائنا$  فكر�   �6 �لو�ضح  	من 
 �6 �لقائمة على  �لفرضية  للحظة 	�حد�  قبلنا   �K� �لحيا�. 	حتى  تفسر 6صل   �6
6نها ال  فما ��v 	�ضحا  �لقا�مة من خا�J �ألcJ" موجو�� حقا،  "�لكائنا$ 
يمكن 6� تكو� قد 6تت �لى حيز �لوجو� مصا�فة، 	�نما هي �Kتها 	ليد� تخطيط 
 ،�باK) .dJلك 6� قو�نين �لفيزيا� 	�لكيميا� 	�حد� في كل مكا� في هذ� �لكو
	هي تقو� �لى �ستحالة نشو� �لحيا� بالمصا�فة). 	يبين Kلك 6� �هللا جل جالله، 
�لذ5 هو فو� �لما�� 	�لزمن، 	مالك �لقد�J 	�لحكمة 	�لمعرفة �لمطلقة، خلق 

�لكو� 	كل ما فيه.
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 iعمر �أل� �B لما'� ال تدعم حقيقة

�Bبعة باليين سنة نظرية �لتطو�؟

11

�لطبيعية  �لتأثير�$  على  سيناJيوها$  من  لديهم  ما   Jلتطو�  J6نصا يبني 
	�لمصا�فة. 	تتمثل �حد\ �ألفكاJ �لتي كثير� ما يحتمو� 	��Jها 6ثنا� قيامهم 
 ،vلمثا� سبيل  فعلى   .considerable time �لوفير"  "�لوقت  فكر�  في  بذلك 
�لحية يمكن  �لخلية   �لد�J	ين، 6 �لد�عم  �لعالم �أللماني �Jنست هيجل،  ��عى 
 ��لقر فعليا في  �لحية  �لخلية  تعقيد  تنشأ من طين بسيط. 	مع ��7�J مد\   �6
 �يخفو ظلو�   Jلتطو�  J6نصا 	لكن  �ال�عا�،  Kلك  سخافة  �تضحت  �لعشرين، 

�لحقيقة بفكر� "�لوقت �لوفير". 
 Zبإقحا �لمشكلة  من  6نفسهم   �	Jيحر  �6 هذ&  بفعلتهم   �يحا	لو 	هم 
�لحيا�  نشو�  بكيفية  �لمتعلق   vلسؤ�� على  �إلجابة  من  بدال  	Jطة  في  �لنظرية 
بالمصا�فة. فمن خالv �إليحا� بأ� مر	J فتر� �منية طويلة يمكن 6� يكو� مفيد� 
من حيث نشأ� �لحيا� 	���يا� �لتنوd، فإنهم يقدمو� �لوقت بوصفه شيئا مفيد� 
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 Yaman -J	6 �على �لد	�Z. فمثال، يقوv نصير �لتطوJ �لتركي �ألستاK ياما
6� تختبر نظرية �لتطوJ، ضع مزيجا مناسبا في ميا&، 	�نتظر  $�J6 �K�" :Örs

لبضعة ماليين من �لسنين، 	سو� تشاهد نشو� بعض �لخاليا".52
هذ� �ال�عا� غير منطقي �لبتة. 	ال يوجد �ليل يوحي بإمكانية حد	¬ هذ� 
�لشي�. Kلك 6� فكر� نشو� �لما�� �لحية من ما�� غير حية هي في �لو�قع خر�فة 
بعض   Jظهو  �6 �لنا-   cفتر� �لوقت،  Kلك  ففي  �لوسطى.   Jلعصو� �لى  تعو� 
 .spontaneous generation "نتيجة "تو�لد تلقائي ��لكائنا$ �لحية فجأ� كا
		فقا لهذ� �العتقا�، �عتبر �لنا- 6� �إل	� نشأ من �لشجر، 	6� �لحمال� نشأ$ 
من �لبطيخ، بل حتى 6� شر�غف �لضفا�d (صغاJها) نشأ$ من كميا$ �لميا& 

هناN شكوN خطير@ تحيط بقد�@ Bنصا� �لتطو� على �لتفكير ��لتمييز، ألنهم يؤمنو� بأ� �لخلية 

�لحية، �لتي ال يمكن �صطناعها في Bحد� �لمختبر�C باستخد�� Bعقد �لتقنياC، يمكن �B تكو� 

قد نشأC في ظر�7 طبيعية بد�ئية �غير خاضعة للسيطر@. 

cytoplasm بال�ما �لخلية�ت�ب�

mitochondria فتيلة خي-ية

microtubules مجه�ية Zنابي�

nucleus 0��ن

endoplasmic reticulum لنسيج �لشبكي للجبلة �ل��خلية�

Golgi apparatus لجي�جها� ج

lysosome جسي� حال

vacuole 0�فج
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 ��لصغير� �لمتكونة في �لسحب، 	سقطت �لى �ألcJ في شكل مطر. 	في �لقر
6� �لفئر�� يمكن 6� تولد في مزيج من �لقمح  ��لسابع عشر، بد6 �لنا- يعتقد	

 ��لذباF تكوَّ  �6	 ،Áلقما� 	قطعة متسخة من 
عند �ختالl �لذباF �لميت بالعسل. 

	مع Kلك، 6ثبت �لعالم �إليطالي فر�نشيسكو 
 �6� �لفئر�� لم تتكو Francesco Redi 5�Jِ
 ،Áقطعة متسخة من �لقما	في مزيج من �لقمح 
 Fلذبا� من  مزيج  من   �تكّو �لحي   Fلذبا� 	ال 
تنشأ  لم  �لحية  �لكائنا$  فهذ&  	�لعسل.  �لميت 
من تلك �لمو�� غير �لحية، بل �ستخدمت تلك 
�لمو�� غير �لحية كوسيلة ليس �ال. فمثال، تضع 
فتر�  	بعد  ميتة،  Kبابة  بيضها على  �لحية  �لذبابة 
 �Jبعبا	 �لجديد.   Fلذبا� من  عد�  ينشأ  قصير� 

6خر\، نشأ$ �لحيا� من �لحيا�، 	ليس من �لما�� غير �لحية. 	في �لقر� �لتاسع 
�لجر�ثيم لم تنشأ 6يضا من ما��   �6 Jلفرنسي لويس باستو� �لعالم  6ثبت  عشر، 
6� "�لحيا� ال تنشأ �ال من �لحيا�"، 6حد 6سس  ،��لقانو غير حية. 	يعتبر هذ� 

علم �ألحيا� �لحديث.
	قد يكو� هنا7 مبرJ لحقيقة 6� تلك �ال�عا��$ �لغريبة �لتي كنا نناقشها 
 ��لقر علما�  لد\  �لمعرفة  نقص  بسبب  بالفعل  يصدقها  من  قد 	جد$  6عال& 
�لسابع عشر، مع �ألخذ في �لحسبا� �لظر	� �لسائد� في Kلك �لوقت. 	لكن، 
6ثبتت   �6 	بعد  كبير�،  تقدما  	�لتكنولوجيا   Zلعلو� فيه  تقدمت  في 	قت   ،��آل
�لتجاFJ 	�لمالحظا$ حقيقة 6� �لحيا� ال يمكن 6� تنشأ من ما�� غير حية، 
ياما� 6	J- ما ��لو�   v6مثا للتطوJ من   �J6نصا �لمدهش حقا 6� نجد  فإ� من 

يد�فعو� عن مثل هذ� �ال�عا�. 

ل�ي� باست��
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�ال�عا�  هذ�  تحقق   �6 عديد�  مر�$  في   ��لمعاصر	 �لعلما�  6ثبت  لقد 
controlled experi- نةJمقا FJتجا �	لو�قع. فقد 6جر� cJ6 مستحيل على

ments في 6كثر �لمختبر�$ تقدما، حيث 6عا�	� تهيئة �لظر	� �لسائد� 	قت 
ظهوJ �لحيا� أل	v مر�، 	لكن كل Kلك Kهب سد\. 

 ،Zلمغنيسيو�	  ،Zلبوتاسيو�	  ،Jلفوسفو�  $�JK تجميع  يتم  فعندما 
تنشأ  للحيا�،  ضر	Jية  جميعها  هي  �لتي   ،�	�لكربو 	�لحديد،  	�ألكسجين، 
 �6  Jلتطو�  J6نصا يقتر?  Kلك،  	مع  حية.  غير  ما��  من  كتلة  Kلك  كل  عن 
كتلة من �لذ�J$ تجمعت 	Jتبت نفسها، بمر	J �لوقت، 	بنسب مثالية، 	في 
 �	يدعو بل  بينها.  فيما  �لضر	Jية  �لر	�بط  	بكل  �لمناسبين،   �	�لمكا �لوقت 
6� كل هذ&  �لحية، 	حقيقة  �لذ�J$ غير  لهذ&  �لمثالي  للتنظيم  نتيجة  6نه  6يضا 
 ،Jعلى �إلبصا �	Jعو�ئق، نشأ على نحو مالئم بشر قا� ��لعمليا$ تمت �	
 Jلشعو�	 	�لمعانا�،  	�البتها�،  	�لضحك،   ،Jلشعو�	 	�لتحد¬،  	�لسمع، 
 dالستمتا�	لموسيقية، � �باأللم 	�لسعا��، 	�لحب، 	�لتعاطف، 	��7�J �أللحا

بالطعاZ، 	�قامة �لحضا�J$، 	�جر�� �لبحو¬ �لعلمية. 
	مع Kلك، فمن �لجلي للغاية 6نه حتى لو تحققت كل �لظر	� �لتي يصر 
حليف  �لفشل   �فسيكو �لسنين،  ماليين  مر$  لو  	حتى   ،Jلتطو�  J6نصا عليها 

هذ& �لتجربة. 
	مع Kلك، يحا	v 6نصاJ �لتطوJ �خفا� هذ& �لحقيقة بتفسير�$ خا�عة مثل 
"كل �ألشيا� ممكنة مع �لوقت". 	بطال� هذ� �ال�عا� 	�ضح 6يضا ألنه يستند 
عند  بكل 	ضو?   ��لبطال هذ�  	يتجلى  �لعلم.  �لى   dلخد�� عنصر   vخا�� �لى 
��Jسة �لموضوd من 	جها$ نظر مختلفة. فلنضرF مثاال 	�حد� بسيطا نتأمل 
فيه متى يكو� مر	J �لوقت مفيد�، 	متى يكو� مضر�. تخيل، �� شئت، قاJبا 
خشبيا على شاطئ �لبحر، 	Jّبانا يقوZ في �لبد�ية بصيانة هذ� �لقاFJ، 	�صالحه، 
�لقاFJ جاKبية،  بالقاFJ، سيز���  �لربا� مهتما  	تنظيفه، 	طالئه. 	طالما ظّل 
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	سالمة، 	سيظل في حالة جيد� جد�. 
تأثير  �لمر�، سيتسبب  �لقاFJ صاJ مهجو�J. في هذ&   �	�آل� فلنتخيل 6
�لشمس، 	�لمطر، 	�لريح، 	�لرماv، 	�لعو�صف في فسا� �لقاFJ، 	بالئه، 	في 

 .Zلنهاية لن يصلح لالستخد��
 v	يو �ألJيوهين في 6نه في �لسيناJيكمن �لفر� �لوحيد بين هذين �لسينا	
حد¬ تدخل با ،dJ	Kكي، 	فعاv. 	ال يمكن 6� يثمر مر	J �لوقت عن فو�ئد 
 ��ال ��K كا� خاضعا لسيطر� قو� باJعة. 	��K لم يخضع لتلك �لسيطر�، ستكو
 Jلقصو� �4ثاJ �لوقت هد�مة ال بنا��. 	في �لو�قع، هذ� قانو� علمي. �K ينص قانو
�لحر�entropy 5J، �لمعر	� باسم "�لقانو� �لثاني للديناميكا �لحر�Jية"، على 
6� كل نظم �لكو� تميل ميال مباشر� نحو �لفوضى، 	�لتشتت، 	�لفسا� ��K تر7 

�ماZ �ألمر لها 	للظر	� �لطبيعية. 
 Zلنظا�	 �لمعرفة  يدمر  عامل   cJأل� عمر   vطو  �6 �لحقيقة  هذ&  	تثبت 
	يزيد �لفوضى– 	هو ما يناقض ��عا� 6نصاJ �لتطوJ تماما. 	بالتالي، فإ� نشو� 

 .dJال نتاجا لتدخل با� �نظاZ مرتب مستند �لى �لمعرفة ال يمكن 6� يكو
6حد   vتحو  vحو �لخيالية  �لحكاية   Jلتطو� نظرية  مؤيد	  ير	5  	عندما 
 vلتحو� هذ�   �6 على  �لقائمة  بالفكر�   �يحتمو فإنهم  4خر،   dنو �لى   dألنو��
 �6  �يقترحو فإنهم  �لطريقة،  	بهذ&  طويلة".  �منية  فتر�  مد\  "على  يحد¬ 
 	6  FJتجا  56 تؤكد& قط  لم  ما  �لماضي 	هو  في  ما  بطريقة  �ألشيا� حدثت 
�كتشافا$. 	مع Kلك، فكل شي� في �لعالم 	في �لكو� يحد¬ 	فقا لقو�نين 
قو�  بسبب   cJأل� �لى  �ألشيا�  تسقط  فمثال،  �لوقت.   J	بمر تتغير  ال  ثابتة 
 �K� لك حتىK لن تفعل	لوقت. � J	لى 6على بمر� lال تبد6 في �لسقو	بية، Kلجا�
مر$ تريليونا$ �لسنين. كما 6� نسل �لسحلية يكو� �	ما من �لسحالي. Kلك 
6� �لمعلوما$ �لو�Jثية �لتي ُتوJَ¬ تخص �لسحالي ��ئما، 	ال يمكن 6� تضا� 
�ليها 56 معلوما$ تكميلية باألسباF �لطبيعية. 	قد تنقص �لمعلوما$، بل 	قد 
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تفسد، 	لكن من �لمستحيل تماما �ضافة 56 شي� �ليها. 	يرجع Kلك بد	J& �لى 
6� �ضافة معلوما$ �لى نظاZ ما تحتا� �لى تدخل 	سيطر� خاJجية على قدJ من 

�لبر�عة 	�لذكا�. 	من �لو�ضح 6� �لطبيعة �Kتها ال تملك تلك �لصفا$. 
	تجدJ �إلشا�J �لى 6� �لتكر�J �لذ5 يحد¬ بمر	J �لوقت، 	حقيقة حد	ثه 
بكثر�، ال يغير من �ألمر شيئا. فحتى ��K مر$ تريليونا$ �لسنين، لن يفقس �لطير 
من بيضة سحلية. 	قد تكو� هنا7 سحلية طويلة 6	 قصير� - 	6خر\ قوية 6	 
ضعيفة – 	لكنها ستظل �	ما سحلية. 	لن ينشأ نوd مختلف قط. 	من �لو�ضح 
 FJنيا �لتجا� �Jخا dفكر� "�لوقت �لوفير" خدعة ُصممت إلخر�� �لموضو �6
 �	�لمالحظا$. 	ال فر� بين مر	J 4 باليين سنة، 6	 40، 6	 حتى 400 بليو
سنة، نظر� لعدZ 	جو� قانو� 6	 ميل طبيعي يجعل �لمستحيال$ �لموصوفة في 

نظرية �لتطوJ ممكنة على cJ6 �لو�قع. 

ال يمكن لسيا�@ متر�كة �حدها تماما في ظر�7 طبيعية �B تتحوh !لى طر�B 4كثر تطو�� بمر�� 

�لوقت. بل على �لعكس، سو7 يصدB هيكل �لسيا�@، �سو7 يتساقط �لطال�، �سو7 تنكسر 

�لنو�فذ، �سرعا� ما ستتحوh !لى كومة من �لخر3@. �تحد� '�C �لعملية �لحتمية، بل حتى بشكل 

Bسر;، في �لجزيئاC �لعضوية ��لكائناC �لحية.
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لما'� ال تعد ضر�� 

�لعقل 3ليال على �لتطو�؟

12

"باألعضا�  �لمتصل  ��عائها  في   Jلتطو� نظرية   dخد 6هم  �حد\  تتمثل 
6عضا�  بعض   �6  Jلتطو�  J6نصا يدعي   K�  .vestigial organs �لال	ظيفية" 
�ألعضا�  هذ&  مثل   �6	 �لوقت،   J	بمر �ألصلية  	ظيفتها  تفقد  �لحية  �لكائنا$ 
بد�ية،  نقطة  �ال�عا�  هذ�  من   Jلتطو�  J6نصا �تخذ   �6 	بعد  Kلك.  بعد  تختفي 
�لكائن �لحي مخلوقا  �لتالية: "لو كا� جسم  �لرسالة  6� يرسلو�  �يحا	لو� �آل

حقا، لما ُ	جد$ فيه 6عضا� بال 	ظيفة".
جسم   �6 �لعشرين   ��لقر مطلع  في   Jلتطو�  J6نصا  $�Jمنشو 6علنت 
منها   ،cغر بأ5  تفي  تعد  لم  عضو  مائة  عن  يربو  ما  على  يحتو\   ��إلنسا
�لخاJجية،   �Kأل�	 �لصنوبرية،  	�لغد�   ،�	�للو�تا 	�لعصعص،  �لد	�ية،  �لز�ئد� 
	�لغد� �لصعترية، 	ضر	- �لعقل. 	مع Kلك، فقد شهد$ �لعقو� �لتالية تقدما 
كبير� في علم �لطب، 	�����$ معرفتنا بأعضا� جسم �إلنسا� 	6جهزته. 	نتيجة 
لذلك، �تضح 6� فكر� �ألعضا� �لال	ظيفية هي مجر� خر�فة ليس �ال. 	تقلصت 
�لصعترية  �لغد�   �6 تبين   K�  .Jلتطو�  J6نصا �لتي 	ضعها  �لطويلة  �لقائمة  بسرعة 
هي عضو ينتج خاليا مهمة في �لجها� �لمناعي، 	6� �لغد� �لصنوبرية مسؤ	لة 
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عن �نتا� هرمونا$ مهمة. كما ظهر 6يضا 6� �لعصعص يدعم �لعظاZ �لمحيطة 
� �لخاJجية تلعب �	�J مهما في تحديد مصا�J �ألصو�$. Kأل� �6	 ،cبالحو
فكر�  �ليه  �Jتكنت  �لذ5  �لوحيد  �ألسا-   �كا �لجهل   �6 ظهر   ،Jباختصا	

"�ألعضا� �لال	ظيفية". 
لقد 6ثبتت �لعلوZ �لحديثة في مر�$ كثير� خطأ مفهوZ �ألعضا� �لال	ظيفية. 
�ال�عا�. 	مع  �الستفا�� من هذ�   �يحا	لو ��لو�  ما   Jلتطو�  J6نصا بعض  	لكن 
6عضا�  6نها   Jلتطو�  J6نصا ��عى  �لتي  تقريبا  �ألعضا�  كل   �6 6ثبت  �لطب   �6
ال	ظيفية تؤ�5 غرضا معينا في �لو�قع، فإ� �لتخمينا$ �لتطوJية ما ��لت تحيط 

بعضو 6	 �ثنين. 
 J6نصا J- عقلنا. فما ��لت مصا�	تلك �ألعضا� بالذكر هي ضر J6جد	
�لتطوJ تدعي 6� هذ& �ألسنا� جز� من جسم �إلنسا� فقَد �لغرc من 	جو�&. 
	تدلل تلك �لمصا�J على Kلك بأ� تلك �ألسنا� تسبب متاعب كثير� لعد� كبير 

جد� من �لنا-، 	6� �لمضغ ال يضعف  بإ��لتها جر�حيا. 
�لقائم   Jلتطو�  J6نصا با�عا�  تأثر	�  6طبا� �ألسنا�، ممن  	6صبح كثير من 
6� خلع تلك �لضر	-  �على 6� ضر	- �لعقل ال تفي بأ5 غرc، 6صبحو� ير	
 ��ألسنا لحماية  يبذلونه  �لذ5  �لجهد  نفس  لحمايتها   �يبذلو 	ال  J	تيني،  6مر 
 ��ألخر\.53 	مع Kلك، فقد بّينت �لبحو¬ �لتي 6جريت في �لسنو�$ �ألخير� 6
ضر	- �لعقل تقوZ بنفس 	ظائف �لمضغ �لتي تقوZ بها �ألسنا� �ألخر\. كما 
بّينت ��Jسا$ 6خر\ 6� �العتقا� بأ� ضر	- �لعقل تتلف موضع 6سنا� 6خر\ 
في �لفم ال 6سا- له من �لصحة �لبتة.54 	يجمع �لنقد �لعلمي �آل� طرقا كثير� 
يمكن من خاللها حل مشكال$ ضر	- �لعقل بوسائل 6خر\ �ال �نها تحل بدال 
من Kلك بخلع �لضر	-.55 	في �لو�قع، يشير �إلجماd �لعلمي �لى 6� ضر	- 
�لعقل تؤ�5 	ظيفة في �لمضغ شأنها شأ� كل �ألسنا� �ألخر\، 	6نه ال يوجد 

 .cعلمي لالعتقا� بأنها ال تفي بأ5 غر J56 مبر
لقد  �لنا-؟  من  كبير  لعد�  مشكال$  �لعقل  ضر	-  تسبب   �Kلما  ،�K�
�لعقل  ضر-  مشكال$   �6  dلموضو� هذ�  في  بحثو�  �لذين  �لعلما�  �كتشف 
	من  مختلفة.  6	قا$  	في  �لبشرية  �لمجتمعا$  بين  مختلفة  بطر�  قد ظهر$ 
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تنشأ مشكالC ضر� �لعقل من نظا� �لغذ�� �لمعاصر، �ليس ألنه عضو ال �ظيفي.

 �J¬ في مجتمعا$ ما قبل �لثو	لحد� �Jهذ& �لمشكلة كانت نا� �6 ��لمفهوZ �آل
�لصناعية. 	قد �كُتشف 6� �لميل لتنا	v �لمأكوال$ �لطرية 6كثر من �لمأكوال$ 
�لصلبة، 	بالتحديد خالv مئا$ �لسنو�$ �لقليلة �لماضية، قد 6ثر تأثير� سلبيا على 
طريقة نمو فك �إلنسا�. 	بالتالي، تبين 6� معظم مشكال$ ضر- �لعقل تنشأ 

نتيجة لمشكال$ في نمو �لفك تتصل بالعا��$ �لغذ�ئية. 
سلبية كذلك   J4ثا لها  �لغذ�ئية  �لمجتمع  عا��$   �6 6يضا  �لمعر	�  	من 
على 6سناننا �ألخر\. فعلى سبيل �لمثاv، �6\ �الستهال7 �لمتز�يد للمأكوال$ 
�لتي ترتفع فيها نسبة �لسكر 	�لحمض �لى �يا�� معدv تسو- �ألسنا� �ألخر\. 
	مع Kلك، ال تدعونا هذ& �لحقيقة لالعتقا� بأ� كل 6سناننا قد "ضمر$" بطريقة 
ما. 	ينطبق �K$ �لمبد6 على ضر	- �لعقل. �K تنشأ مشكال$ تلك �ألسنا� من 

."5Jتطو Jليس من 56 "ضمو	لعا��$ �لغذ�ئية �لمعاصر�، �
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نتأمل تلك  �لحفريا�. �عندما  �لحية سلسلة في سجل  �لكائنا�  تشكل 
�لكائنا� من �ألقد+ *لى �ألحد&، سنجد %نها نشأ� في شكل كائنا� مجهرية، 
�كائنا� بحرية الفقا0ية، �%سما6، �برمائيا�، ���4حف، �طيو0، �ثدييا�. 
�يصف مؤيد� نظرية �لتطو0 تلك �لسلسلة بشكل متحيز، �يحا�لو; %; يقدموها 
من  تطو�0  �لحية  �لكائنا�   ;% يّدعو;   B* �لتطو0.  نظرية  على  Dليال  بوصفها 
��سع   Gتنو ظهر  �لعملية  تلك   Jنه خال%�  ،Mمعقد  Jشكا% *لى  بسيطة   Jشكا%
 N% نصا0 �لتطو0 %; حقيقة عد+ �لعثو0 على% Pفمثال، يقتر .Qألحيا� Gفي %نو�
سنة  مليو;  عمرها 300  �لبالغ  �لحفريا�  طبقا�  �0Dسة  عند  بشرية  حفريا� 

كيف تقو� �لتر�كيب �لمعقد� 

�لموجو��

في #قد! �لكائنا� نظرية �لتطو�؟

13
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�لتركي �ألستاK 6يكو$   Jلتطو� تعتبر بطريقة ما �ليال على Kلك. 	يقوv نصير 
 :Aykut Kence كنجه

�، �Kهب 	�عثر على حفريا$ بشرية K� ؟Jتبطل نظرية �لتطو �"هل تريد 6
نظرية  يدحض  سو�  بذلك   Zيقو 56 شخص   �� �لكمبر5!  �لعصر  من 

�لتطوJ، بل 	سيفو� بجائز� نوبل عن �كتشافه".56

�لتطو� من �لبد�ئي !لى �لمعقد فكر@ خيالية
 �� كنجه.   Kألستا� كلما$  في  �لسائد   5Jلتطو� �لمنطق   -Jند �عونا 
معقد�   v6شكا �لى  بد�ئية   v6شكا من   $Jتطو �لحية  �لكائنا$   �بأ �لتصريح 
هو تحيز من 6نصاJ �لتطوJ ال يعكس �لحقيقة بأ5 حاv من �ألحو�v. 	يؤكد 
 -J� �لذ5   Frank L. Marsh  ÁJما  .v� فر�نك  �ألمريكي  �ألحيا�   K6ستا
��عا� 6نصاJ �لتطوJ هذ� في كتابه �لذ5 يحمل عنو�� �لتغير 	�لثبا$ في �لطبيعة 

Variation and Fixity in Nature، يؤكد 
6� �لكائناC �لحية ال يمكن ترتيبها في سلسلة 

متصلة كاملة من �ألبسط !لى �ألعقد.57 

�لمفاجئ  �لنشو�  حقيقة   �6 في  	الشك 
لكل �لشعب �لحيو�نية �لمعر	فة تقريبا في �لعصر 
 J6نصا ��عا��$  ضد  قويا  �ليال  تعتبر  �لكمبر5 
فقد  Kلك،  �لصد�. 	فضال عن  في هذ�   Jلتطو�
�تسمت تلك �لكائنا$ �لتي نشأ$ فجأ� بتكوين 
جسماني معقد 	ليس بسيطا – 	هو ما يخالف 

�فتر�c 6نصاJ �لتطوJ تماما. 
تنتمي   trilobites  ªلفصو� ثالثيا$  كانت 

صلبة،  6صد��   $�K للغاية  معقد�  كائنا$  	كانت  �لمفصليا$،  شعبة  �لى 

حفرية لثالثي �لفصو�
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�لحفريا$ �جر�� ��Jسا$  6تا? سجل  	6جساZ مفصلية، 	6عضا� معقد�. 	قد 
تفصيلية للغاية حوv عيو� ثالثيا$ �لفصوª. 	تتكو� عين ثالثي �لفصوª من 
مئا$ �لعدسا$ �لقرنية متناهية �لصغر �لتي تحتو5 كل 	�حد� منها على طبقتين 
عالم  في  �لحقيقية  �لعجائب  �حد\  هذ�  �لعين  تركيب  	يعتبر  �لعدسا$.  من 
�لتصميم. 	يقوv �يفيد J	David Raup F، 6ستاK �لجيولوجيا في جامعا$ 
 �هاJفر� 	J	تشستر 	شيكاغو: "�ستخدمت ثالثيا$ �لفصوª قبل 450 مليو
�لُمخيلة كي  		�سع  �لتدJيب  جيد  بصريا  مهندسا  يتطلب  مثاليا  تصميما  سنة 

58."Zيصممه �ليو

في 4من ���3ين، كا� �لعصر �لكمبرH متَضمنا في �لعصر �لسيلو�H، �ظل ���3ين صامتا 

 hفجأ@ في 'لك �لعصر. �خال Cلحية �لتي نشأ� Cفي مو�جهة �لتر�كيب �لمعقد@ للكائنا

�لمائة ��لخمسين سنة �لالحقة، �3�34 مأ4\ ���3ين سو�� حياh هذU �لمسألة. في �لجهة 

 .Zdenek Burian بقلم 34ينِيك بو�يا� Hلعليا: �لعصر �لسيلو��
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	هنا7 جانب 4خر مشو� في 
 Fلذبا� عين   �6 	هو  6ال  �لمسألة، 
بتركيب  تتسم  �لحاضر  	قتنا  في 
 �� 6خر\،   �Jبعبا	 �Kته.  �لعين 
 vطو� موجو��   �كا �لتركيب  نفس 
سنة   �مليو 	عشرين  �لخمسمائة 

�لماضية. 
�لقليل  ُيعر� سو\  	لم يكن 
�الستثنائي  �لوضع  هذ�  عن  جد� 
�لكمبر5  �لعصر  في  �لموجو� 
يؤلف  ��J	ين  تشاJلز   �كا عندما 
يكشف  	لم   .dألنو�� 6صل  كتابه 
نشأ$  �لحيا�   �6 �لحفريا$  سجل 

 ªلفصو� ثالثيا$   �6	 �لكمبر5  �لعصر  في  فجأ� 
بعد عصر  �ال  فجأ�  �ألخر\ ظهر$  	�لالفقاJيا$ 

��J	ين. 	لهذ� �لسبب، لم يتمكن ��J	ين من تنا	v �لموضوd كامال في كتابه. 
 dألنو�� لمجموعا$  �لمفاجئ   Jلظهو�  vحو"  �عنو� تحت  له   cتعر 	لكنه 
 5Jفة"، حيث كتب ما يلي عن �لعصر �لسيلو	لمتر�بطة في �6نى طبقة حفرية معر�

(�سم كا� يتضمن في Kلك �لوقت ما نسميه �آل� بالعصر �لكمبر5): 
"فعلى سبيل �لمثاv، ال شك لد5 في 6� كل ثالثيا$ �لفصوª �لسيلوJية 
�لعصر  قبل   Áعا 6نه  بد  ال  �لذ5  �لقشريا$،  6حد  من   $Jنحد� قد 
�لسيلو5J بفتر� طويلة، 	�لذ5 �ختلف �ختالفا كبير� على �ألJجح عن 56 
قبل  6نه  في   vفال جد� نظريتي،  ��K صحت  	بالتالي،  معر	�...   �حيو�
6� تترسب �لطبقة �لسيلوJية �لدنيا، �نقضت فتر�$ طويلة، تصل �لى، بل 

 تشا�لز ���3ين
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	Jبما تتعد\ بكثير، مجمل �لفتر� �لفاصلة بين �لعصر �لسيلو5J 	�لوقت 
�لو�سعة، 	�لمجهولة تماما مع  �لزمنية  �لفتر�$  �لحاضر؛ 	6نه خالv تلك 
Kلك، كا� �لعالم يعج بالكائنا$ �لحية. 6ما بالنسبة 
�لى �لسؤ�v �لمتصل بالسبب 	��J عدZ عثوJنا على 
سجال$ لتلك �لفتر�$ �لبد�ئية �لو�سعة، فال يسعني 

6� 6قدZ �جابة مرضية".59
فال  نظريتي،  صحت   �K�" ��J	ين:   vقا
جد�v في 6� �لعالم كا� يعج بالكائنا$ �لحية قبل 
�لعصر �لسيلو5J". 6ما بالنسبة �لى �لسؤ�v �لمتصل 
بالسبب 	��J عدZ 	جو� حفريا$ لتلك �لكائنا$، 
فقد حا	J�� v	ين 6� يقدZ �جابة لهذ� �لسؤ�v عبر 
صفحا$ كتابه، مبرK �Jلك بأ� "سجل �لحفريا$ ينقصه �لكثير". 	لكن سجل 
 ��لحفريا$ في �لوقت �لحاضر مكتمل �لى حد بعيد، 	هو ما يكشف بوضو? 6
كائنا$ �لعصر �لكمبر5 لم يكن لها 6سال�. 	يعني Kلك 6ننا يجب 6� نرفض 
كانت  لقد  نظريتي".  "��K صحت  �لتالي:  �لنحو  على  تبد6  �لتي  ��J	ين   �Jعبا

فرضيا$ ��J	ين باطلة، 	لهذ� �لسبب، فإ� نظريته خاطئة.
 vلى 6شكا�بد�ئية  vمن 6شكا Jلحيا� لم تتطو� �	هنا7 مثاv 4خر يثبت 6
�لو�قع منذ �للحظة �أل	لى لنشوئها.  معقد� 	6� �لحيا� كانت معقد� للغاية في 
	يتجسد هذ� �لمثاv في سمكة �لقرÁ، �لتي يبين سجل �لحفريا$ 6نها نشأ$ 
للغاية  مميز�  بسما$   ��لحيو� هذ�  	يتسم  ماضية.  سنة   �مليو  400 نحو  قبل 
�لسنين، 	من هذ&  بماليين  بعد&  ُخلقت  �لتي  �لحيو�نا$  في  لها حتى  مثيل  ال 
4خر   vمثا 	هنا7  �لمفقو��.  6سنانه  تجديد  بها  يستطيع  �لتي  �لطريقة  �لسما$ 
يتجسد في �لتشابه �لمذهل بين عيو� �لثدييا$ 	عيو� �ألخطبوطا$ �لتي عاشت 

على �ألcJ قبل �لثدييا$ بماليين �لسنين. 

 كتا� ”Bصل �ألنو�;“
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	توضح تلك �ألمثلة 6� 6نو�d �ألحيا� ال يمكن 6� ُترتَّب ترتيبا �قيقا من 
�لبد�ئي �لى �لمعقد. 

 v6شكا  vحو لد�Jسا$  تحاليل  نتيجة  6يضا  �لحقيقة  هذ&  ظهر$  	قد 
�6نى   -Jند عندما   ،vلمثا� سبيل  فعلى  	جيناتها.  		ظائفها،  �لحية،  �لكائنا$ 
كثير�  كائنا$  نر\  	�لحجم،  �لشكل  حيث  من  �لحفريا$  سجل  مستويا$ 

 .(Jمثل �لديناصو) كانت 6كبر بكثير من تلك �لتي جا�$ بعدها
�Kته  �لشي�  نر\  �لحية،  للكائنا$  �لوظيفية  �لخصائص  نتأمل  	عندما 

 Uلحية. �هذ� Cلتر�كيب �لمعقد@ في �لكائنا�� Cال توجد عالقة مباشر@ بين عد3 �لصبغيا

حقيقة تبطل �3عا��C نظرية �لتطو�.
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 Jمثاال يدحض ��عا� "�لتطو �Kأل� Zلتركيبي، تقد� Jفيما يتعلق بالتطو	بالضبط. 
� �لوسطى، في حين Kلد\ �لبرمائيا$ فر�× �أل �من �لبد�ئي �لى �لمعقد". �K كا
كا� لد\ �لز	�حف، �لتي نشأ$ بعدها، جها� 6بسط من Kلك بكثير، مركب 

� �لوسطى. Kمفتقر تماما لفر�× �أل	من عظمة صغير� منفر�� 
 �	قد 6ثمر$ �لد�Jسا$ �لو�Jثية عن نتائج مشابهة. فقد 6ثبتت �لبحو¬ 6
عد� �لصبغيا$ (�لكر	موسوما$) ليس له عالقة بتعقيد �لحيو�نا$. فمثال، يوجد 
لد\ �لبشر 46 صبغيا، 	لد\ مجد�فيا$ �ألJجل copepodes ستة صبغيا$، 

	لد\ �لكائنا$ �لمجهرية �لمسما� بالشعاعيا$ 800 صبغي بالضبط. 

 Cُخلقت �لكائنا
�لحية في "Bنسب" �قت بالنسبة لها 

 �6 هي  �لحفريا$  سجل  ��Jسة  عند  تظهر  �لتي  �لو�قعية  �لحقيقة   �ّ�
�لكائنا$ �لحية نشأ$ في 6نسب �لفتر�$ بالنسبة لها. فقد 6بدd �هللا عز 	جل 
تصميما �Jئعا لكل �لكائنا$ �لحية، 	جعلها قا��J على �لتالZi بشكل جيد مع 

 .cJقا$ �لتي نشأ$ فيها على �أل	بيئتها بما يفي باحتياجاتها في �أل
نتأمل مثاال 	�حد� على Kلك، 6ال 	هو مثاv �ألcJ 	قت نشو�  	�عونا 
�لمناخية  6قدZ حفرية بكتيرية، قبل نحو 3.5 بليو� سنة. �K لم تكن �لظر	� 
 	6 �لمعقد�  �لكائنا$  فيها  تعيش  لكي  �لبتة  مناسبة  �لوقت  Kلك  في  	�لحر�Jية 
 Jعنه نصير �لتطو vلشي� على �لعصر �لكمبر5، �لذ5 قا� $�K ينطبق	لبشر. �
�لعثوJ فيه على حفريا$ بشرية سيبطل نظرية �لتطوJ. 	ال Jيب في   �كنجه �
6� تلك �لفتر�، �لتي ترجع �لى حو�لي 530 مليو� سنة ماضية، لم تكن مناسبة 
بالتأكيد لحيا� �إلنسا�. (لم تكن هنا7 حيو�نا$ برية مطلقا في Kلك �لوقت.)

	كا� �لحاv مشابها في �لغالبية �لعظمى من �لفتر�$ �لالحقة. 	تبين ��Jسة 
 vال خال� توجد  لم   ��إلنسا لمعيشة  �لمساعد�  �لظر	�   �6 �لحفريا$  سجل 
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�لحية  �لكائنا$  كل  على  �لشي�   $�K 	ينطبق  �ألخير�.  سنة  ماليين  �لبضعة 
�ألخر\. فقد نشأ$ كل مجموعة من �ألحيا� عند حلوv �لظر	� �لمالئمة لها 

- 	بعبا�J 6خر\، "عندما حا� �لوقت �لصحيح". 
	يقع 6نصاJ �لتطوJ في تناقض هائل في مو�جهة تلك �لحقيقة، في محا	لة 
�لكائنا$  �لتي خلقت  �Kتها  �لمالئمة هي  �لظر	�  تلك   �لتفسيرها 	كأ منهم 
�لحية، في حين 6� ظهوJ "�لظر	� �لمناسبة" لم يكن يعني سو\ حلوv �لوقت 
�لصحيح. �K ال يمكن 6� تنشأ �لكائنا$ �لحية �ال بتدخل 	�d – 	بعبا�J 6خر\، 

بخلق خا�J للطبيعة. 
 ،Jلهذ� �لسبب، ال يعد نشو� �لكائنا$ �لحية على مر�حل �ليال على �لتطو	
بل هو �ليل على �لمعرفة 	�لحكمة �لمطلقتين هللا جل جالله، خالقها. 	قد هيأ$ 
كل مجموعة حية مخلوقة �لظر	� �لمناسبة لنشو� �لمجموعة �لتالية، 	قد ُ	ضع 

لنا تو��� بيئي مع جميع �لكائنا$ �لحية على مد\ فتر� �منية طويلة. 
تعتبر  �لطويلة  �لزمنية  �لفتر�  هذ&   �6  7Jند  �6 ينبغي  6خر\،  ناحية  	من 
عن   �Jعبا فهي  جالله،  �لمولى جل  �لى  بالنسبة  6ما  فقط،  �لينا  بالنسبة  طويلة 
"لحظة" منفر��. �� �لوقت مفهوZ ال ينطبق �ال على �لمخلوقا$. Kلك 6� خالق 
�نظر  �لتفاصيل،  من  (لمزيد  	قت.  يحد&  ال  	تعالى،  �هللا سبحانه  �Kته،  �لوقت 

.("Jحقيقة �لقد :�� يحيى "�لال�ما	Jها Fكتا
 dنو �لى   vتحو  dألنو�� 6حد   �6 على  �لبرهنة   Jلتطو�  J6نصا  ��J6  �K�	
4خر، فلن تفيدهم في Kلك �لبرهنة على 6� �لكائنا$ �لحية نشأ$ تدJيجيا على 
يتمثل في  �نما  ينبغي 6� يقدمو&  �لذ5  �لدليل   ��لى 6  �Jإلشا� Jتجد	 .cJأل�
 K� .لمختلفة ببعضها �لبعض� dلوسيطة �لتي تربط تلك �ألنو�� vحفريا$ �ألشكا
يجب على �لنظرية �لتي تؤكد 6� �لالفقاJيا$ تحولت �لى 6سما7، 	6� �ألسما7 
تحولت �لى �	�حف، 	6� �لز	�حف تحولت �لى طيوJ 	ثدييا$، يجب عليها 
مؤكد�  	كتب  بذلك،  ��J	ين  قِبل  	قد  Kلك.  تثبت  �لتي  �لحفريا$  تجد   �6
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على ضر	�J �لعثوJ على 6مثلة ال حصر لها من تلك �لحفريا$، على �لرغم من 
�لمنقضية  �لمائة 	�لخمسين سنة   vخال	 .�منها حتى �آل �لعثوJ على 56   Zعد
عالم  �عتر�  	سيطة. 	كما   v6شكا  56 على   Jلعثو� يتم  لم  �لحين،  Kلك  منذ 
فإ� سجل   ،Derek W. Ager 4ِجر �بليو  �يريك   Jلتطو� 	نصير  �لحفريا$ 
على  لمجموعة  �لمفاجئ   Jالنفجا� بل  تدJيجيا،   �Jتطو" ُيظهر  ال  �لحفريا$ 

حساF �ألخر\".60 
	في �لختاZ، يكشف �لتاJيخ �لطبيعي 6� �لكائنا$ �لحية لم تظهر مصا�فة، 
	�نما ُخلقت  بمر	J �لوقت على مر�حل عبر فتر�$ �منية طويلة. 	يتفق Kلك 
�تفاقا تاما مع �لمعلوما$ �لمتصلة بالخلق �لتي 	�J$ في �لقر4� �لكريم، 	�لتي 
"ستة  في  �لحية  �لكائنا$  �لكو� 	كل  6نه خلق  �هللا عز 	جل  فيها  لنا  يكشف 

 :"Z6يا
 Oيَّاٍ� ُثمَّ �ْسَتَوBَ َ�َما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة iَ�ََْ��ْأل Cِ��ََما ﴿ �هللاَُّ �لَِّذH َخَلَق �لسَّ

ُر�َ�.﴾   َعَلى �ْلَعْرِ� َما َلُكم مِّن �3ُِنِه ِمن َ�ِليٍّ َ�ال َشِفيٍع Bََفَال َتَتَذكَّ

( سو�J �لسجد� / 4 )
 �Jبعبا	 طويلة.  �منية  فتر�  6يضا  تعني  �آلية  في   ��Jلو��  "Zيو" 	كلمة 
فتر�$  على  ُخلقت  قد  بأكملها  �لطبيعة   �6 �لى  �لكريم   ��لقر4 يشير  6خر\، 
مختلفة، 	ليس على نحو فجائي. 	يتأكد Kلك من خالv �لصو�J �لتي ترسمها 

�الكتشافا$ �لجيولوجية �لحديثة. 
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لما'� ُيصوَّ� �فض نظرية �لتطو�

�كأنه نبذ للتطو� ��لتقد�؟

14

فقد  �ألخير�.  �لفتر�$  في  مختلفة   �بمعا �لتطو�"   " كلمة  �ستخدمت 
6ضيف لها، على سبيل �لمثاv، جانب �جتماعي 	6صبحت تعنى �لتقدZ �إلنساني 
	�لتطوJ �لتقني. 	ال يوجد خطأ في مفهوZ "�لتطوJ" عند �ستخد�مه بهذ� �لمعنى. 
مع  نفسه  لتطوير  	قوته  �إلنسا� سيستخدK Zكا�&، 	معرفته،   �6 في  	ال شك 
 ��لوقت. 	ستز��� حصيلة �لمعرفة �لبشرية من جيل �لى 4خر. 	بنفس �لطريقة، فإ
هذ� ال يعد �ليال على نظرية �لتطو�K Jتها، �لتي تسعى لتفسير نشو� �لحيا� من 

خالv �لمصا�فة، 	ال يتعاcJ بأ5 شكل من �ألشكاv مع حقيقة �لخلق. 
	لكن 6نصاJ �لتطوJ منهمكو� في لعبة كلما$ سطحية هنا، يخلطو� فيها 
بين مفهوZ صحيح 	4خر خاطئ. فمثال، ال خطأ في �لقوv بأنه "نتيجة للسنو�$ 
�لطويلة �لتي عاشها �إلنسا� ككائن �جتماعي، فإ� معرفته، 	ثقافته، 	تقنيته في 
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حالة مستمر� من �لتطوJ". (	مع Kلك، علينا 6� نتذكر 6� �لتر�جع قد يحد¬ 
بمر	J �لوقت مثلما قد يحد¬ �لتقدZ. 	من �لناحية �الجتماعية، حدثت فتر�$ 
من �لتقدZ، مثلما حدثت فتر�$ من �لركو� 	�لتر�جع). 	مع Kلك، يخطئ تماما 
 Jتطو مثلما  �لوقت   J	بمر 	تغير$  تقدمت  قد  �ألحيا�   d6نو�"  �6 يدعي  من 
�إلنسا� 	تقدZ". 	على �لرغم من 6� �لمنطق 	�لعلم يتفقا� تماما على 6� معرفة 
�إلنسا�، بوصفه كائنا مفكر�، قد �����$ 	ُنقلت �لى �ألجياv �لالحقة بما يتيح 
قد  �ألحيا�   d6نو�  �بأ �ال�عا�  �لتامة  �لحماقة  فإ� من  �لمستمر؛   Zللتقد �لفرصة 
نمت 	تطوJ$ بالحظ 	�لمصا�فة، 	فقا لظر	� طبيعية غير خاضعة للسيطر� 

	مجر�� من �لوعي.

Bعظم �ألسما� في تا�يخ 

�لتقد� �لعلمي كانت كلها من Bنصا� �لخلق
 Jالبتكا� مثل   �Jً6فكا 6نفسهم  �لى  ينسبو�   �6  Jلتطو�  J6نصا  v	حا مهما 
�لر	�� �لحقيقيين لالبتكاJ 	�لتقدZ لطالما كانو�   ��لتاJيخ 6 	�لتقدZ، فقد 6ظهر 

من �لعلما� �لمؤمنين بالخلق �إللهي. 
 Zنحن نر\ 6ثر هؤال� �لعلما� �لمؤمنين في كل موضع من مو�ضع �لتقد	
	كوبرنيكو�  Leonardo da Vinci؛  �3فنشي  ليونا��3  فهنا7  �لعلمي. 
عصر�  �ستهلو�  �لذين   ،Galileo 	جاليليو   Kepler 	ِكبلر   ،Copernicus

جديد� في علم �لفلك؛  	كوفييه Cuvier مؤسس علم �لحفريا$؛ 	لينو� 
	�لحيو�نا$؛ 	!سحا\  �لنباتا$  لتصنيف  �لحديث   Zلنظا� 	�ضع   Linnaeus
 Edwin هابل  	!�3ين  �لجاKبية؛   �قانو مكتشف   Isaac Newton نيوتن 

 �4خر	  �	كثير	  ،��لكو 	تمد�  �لمجر�$  	جو�  �كتشف  �لذ5   ،Hubble
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4منو� باهللا سبحانه 	تعالى 	بأ� �لحيا� 	�لكو� من خلقه.
 Albert Bينشتاين   CلبرB  vقا	
�لعشرين:  ��لقر علما�  6عظم  6حد   ،Einstein

 ��إليما Kلك   �	� حقيقيا  عاِلما   J6تصو  �6 6ستطيع  "ال 
 �Jلصو�  vخال من  �لوضع  هذ�  عن  �لتعبير  	يمكن  �لعميق. 

�لتالية: �لعلم بد	� �ين علم 6عر�".61
 ،Max Planck بالنك  ماكس  �أللماني   vقا كما 

مؤسس �لفيزيا� �لحديثة:
 56 في  جا��  �نخر�طا   lمنخر شخص   56  7Jيد"
بو�با$  مدخل   �6 �لعلمي  �لعمل   d6نو� من   dنو
 �6 ينبغي  �لتالية:  �لكلما$  عليها   Fمكتو �لعلم  معبد 
تتحلى باإليما�. �نها صفة ال يستطيع �لعاِلم �الستغنا� 

عنها".62 
نتاجا  كانا   Zلتقد�	 �لتغيير   �6 �لعلم  تاJيخ  	يكشف 
ناحية 6خر\، ال شك  �لخلق. 	من   J6نصا لعمل علما� من 
في 6� �لتطو�J$ �لعلمية �لتي حدثت خالv �لقرنين �لعشرين 

 vقد 6تاحت لنا �لحصو ªلعشرين بشكل خا�	لحا�5 �	
�لعلم  لنا  على �6لة ال حصر لها على �لخلق. فقد 6تا? 
	�لتكنولوجيا �لحديثة 6� نكتشف حقيقة 6� �لكو� نشأ 
من �لعدZ، 	بعبا�J 6خر\ 6نه "مخلو�". 	من �لحقائق 
 Jتطو	نشأ  ��لمقبولة في �نيا �لعلوZ بأكملها 6� �لكو
تدمير  تم  �لطريقة،  	بهذ&  	حيد�.  نقطة   Jنفجا� نتيجة 

�ينشتاين

ماكس بالنك

 ليونا��3 �3فنشي

ِكبل�
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نمو�K �لكو� �لسرمد5، �لذ5 ال بد�ية له 	ال نهاية، 	�لذ5 
6كد �لما�يو� على 	جو�& �با� �لظر	� �لعلمية �لبد�ئية �لتي 
 ��لكو  �6 �لعلما�   7J�6 	قد  عشر.  �لتاسع   ��لقر سا�$ 
بد�ية  له   ��لكريم، 	6  ��لقر4 مخلو�، كما هو مذكوJ في 
 ��لقر4 	ُيعبر  �لوقت.   J	بمر تمد�  قد  6نه  كما  	حد	�� 

�لكريم عن هذ& �لحقيقة على �لنحو �لتالي: 
َماCِ��َ َ��ألiَ�ََْ َكاَنَتا  ﴿ Bََ�َلْم َيَر �لَِّذيَن َكَفُر�� �Bََّ �لسَّ

Bََفَال  َشْيٍ� َحيٍّ  �ْلَما� ُكلَّ  ِمَن  َ�َجَعْلَنا  َفَفَتْقَناُهَما  َ�ْتًقا 

ُيْؤِمُنوَ�. ﴾ 

( سو�J �ألنبيا� / 30 )
َما� َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َ�ِ!نَّا َلُموِسُعوَ�. ﴾ ﴿ َ��لسَّ

(سو�J �لذ�Jيا$ / 47 ) 
 ��لقر  vتحقق خال �لذ5  �لعلمي   Zلتقد� لنا  6تا?  لقد 
�لعشرين 6� نكتشف مزيد� من �أل�لة على �لتصميم �لموجو� 
في �لحيا�. فقد كشف �لمجهر �إللكتر	ني تركيب �لخلية، 
6صغر 	حد� للحيا�، باإلضافة �لى �ألجز�� �لتي تتألف منها. 
كما 6ثبت �كتشا� جز�5 (� � 6) �لذكا� �لمطلق �لموجو� 
�لكيميا�  مجاًلي  في  تحقق  �لذ5   Zلتقد� 	بيَّن  �لخلية.  في 
 Fلعيو� من  �لخالية  �لصنعة  �ألعضا�  	ظائف  	علم  �لحيوية 
على �لمستو\ �لجزيئي للجسم، 	تصميمه شديد �لتميز �لذ5 

ال يمكن تفسير& بأ5 شي� 4خر سو\ �لخلق. 
	خالفا لكل Kلك، فإ� �لحالة �لبد�ئية �لتي كا� عليها 

 جاليليو

hمند 

 باستو�

 نيوتن
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.Jلعلم قبل 150 سنة هي �لتي مهد$ �لطريق لتكوين نظرية �لتطو�
	ختاما، يستحيل 6� ُيعتبر من يؤمنو� بالخلق، �لذين يقدمو� باستمر�J �6لة 
جديد� عليه، معاJضين للتقدZ، 	�لتطوJ، 	�لعلم. بل على �لعكس، فهؤال� �لنا- 
هم 6كبر �لمؤيدين لما سبق. Kلك 6� �لمعاJضين �لحقيقيين للتقدZ هم 6	لئك 
�لذين يدير	� ظهوJهم لجميع �أل�لة �لعلمية 	يد�فعو� عن نظرية �لتطوJ، �لتي ال 

تعد	 6� تكو� 	هًما ال 6سا- له من �لصحة. 
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في حين �نه ثبت علميا �� �لتصميم �لر�ئع ��لظاهر في كل �لكائنا� �لحية 
�غير �لحية �لموجو0/ في �لكو� ال يمكن �� يكو� قد حد+ نتيجة قو' �لطبيعة 
�لعميا@ ��لمصا0فة، فإ� بعض �لنا= يّدعو� ;غم :لك �� هنا8 خالقا بالفعل، 

�لكنه خلق �لحيا/ من خالC عملية تطو;ية. 
�من �لجلي �� �هللا، �لقدير، خلق �لكو� ��لحيا/ بأكملهما. فالحكم ;�جع 
Mليه حوC ما M:� كا� �لخلق يجب �� يكو� فو;يا �� مرحليا. �ال نستطيع �� 
نفهم �لكيفية �لتي حد+ بها :لك Mال من خالC �لمعلوما� �لتي 0�Nنا بها �هللا 
في  �لظاهر/  �لعلمية  ��أل0لة  �لقرQنية)،  �آليا�  من  �خر'،  (�بعبا;/  جل جالله 

ما هو لخطأ في العتقا� بأ� من 

لممكن �� يكو� هللا قد خلق 

لكائنا& لحية بوسطة لتطو!؟

15
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�لطبيعة. 
	عندما نتأمل هذين �لمصدJين، يتبين 
طريق  عن  "�لخلق  لمقولة  ُحّجة  ال  6نه  لنا 

."Jلتطو�
قر4نية  4يا$  	جل  عز  �هللا   v6نز لقد 
	�لحيا�،   ،��إلنسا خلق   v	تتنا كثير� 
 56 على  منها   56 تحتو5  	ال   .�	�لكو
 .Jلتطو� بو�سطة  �لخلق  عن  معلوما$ 

�لحية قد نشأ$ من بعضها  �لكائنا$   ��لى 6 4ية  	بعبا�J 6خر\، ال تشير 56 
�لحيا�   �6 �آليا$  تلك  لنا  تكشف  �لعكس،  على  بل   .Jلتطو� بو�سطة  �لبعض 

	�لكو� قد ُ	جد� بأمر �هللا "كن". 
 "Jلتطو� بو�سطة  "�لخلق   �6 6يضا  �لعلمية  �الكتشافا$  6ظهر$  كما 
 vخال من  تنشأ  لم  �لمختلفة   dألنو��  �6 �لحفريا$  سجل  يبين   K� مستحيل. 
�لتطوJ من بعضها �لبعض، بل نشأ$ بشكل مستقل 	مفاجئ 	بكل تركيباتها 

�لذ�تية. 	بعبا�J 6خر\، يختلف �لخلق من نوd آلخر. 
 Zنا �ليوJ	بمقد �	لو كا� هنا7 ما ُيسمى "بالخلق بو�سطة �لتطوJ"، لكا
6� نشاهد �لدليل عليه. فقد خلق �هللا عز 	جل كل شي� 	فقا لنظاZ معين، 	في 
�طاJ من �ألسباF 	�لقو�نين. فعلى سبيل �لمثاv، من �لمؤكد تماما 6� �هللا هو 
�لذ5 يجعل �لسفن تطفو على سطح �لما�. 	مع Kلك، عندما نبحث عن سبب 
Kلك، يتبين لنا 6نه نتيجة لخلق قو� �لما� �لد�عمة. كما 6� قد�J �هللا 	حدها هي 
Kلك،  ندJ- كيفية حد	¬  عندما  �لو�قع،  	في   .�بالطير�  Jللطيو تسمح  �لتي 
نجد قو�نين �لديناميكا �لهو�ئية. 	لهذ� �لسبب، فإنه لو كانت �لحيا� قد ُخلقت 
بالقو�نين  تمدنا  نظم 	�ضحة  هنا7  لكانت  �لمر�حل،  متعد��  من خالv عملية 

ال توجد �ية ��حد@ في �لقر�� �لكريم 

تشير !لى �B �لخلق مبني على �لتطو�.
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حفرياC لسرطا� �لبحر من �لعصر 

 Cأل���3فيشي: �هي ال تختلف عن سرطانا�

�لبحر �لحية.

 حفرياC ألسماN عمرها 110 

ماليين سنة من طبقة حفرية سانتانا 

في �لبر�4يل.

قو�نين  لُعرفت  Kلك،  عن  	فضال  Kلك.  تفسر  �لتي  �لو�Jثية   Zلتقد�  v6شكا	
�لمخبرية  �لبحو¬  من  �ليل  هنا7   �	لكا 6خر\.  	كيميائية، 	حيوية  فيزيائية، 
 vلحا� كانت  لو  	6يضا  4خر.   dنو �لى   vيتحو  �6 يمكن  حيا  نوعا   �6 يبين 
كذلك، لكا� ينبغي 6� يكو� من �لممكن بفضل تلك �لبحو¬ صنع �نزيما$، 
�لفو�ئد  �لنوd من 6جل جلب  �لتي تنقص  	هرمونا$، 	جزيئا$ مشابهة لتلك 
له. 	باإلضافة �لى Kلك، سيتسنى خلق جزيئا$ عضوية 	تركيبا$ جديد� لم 

تكن متوفر� قط لد\ �لكائن �لحي موضع �لبحث.  
	لتمكنت �لد�Jسا$ �لمخبرية من عرc 6مثلة لكائنا$ تعرضت لطفر�$ 
 �	�ستفا�$ فعال من �لعملية. 	لَتبين لنا فضال عن Kلك 6� تلك �لطفر�$ يمكن 6
ُتوJَّ¬ �لى �ألجياv �لالحقة لتصبح جز�� فعليا من �لنوd. 	لكن مر� 6خر\، كنا 
سنجد ماليين �لحفريا$ لألشكاv �لوسيطة �لتي عاشت في �لماضي، 	لكانت 
هنا7 كائنا$ حية في عصرنا �لحاضر لم ُتكِمل بعد عمليا$ �لتحوv �لخاصة 

6� توجد 6مثلة ال حصر لها على مثل هذ& �لعملية.  cيفتر ،Jباختصا	بها. 
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يبلغ عمر حفرية نجم �لبحر �لموضحة 

على �ليسا� من 100 !لى 150 مليو� سنة. 

�هي ال تختلف عن نجم �لبحر �لحديث 

.UعالB لموضح�

!� �لقر�، Bحد Bخطر �لكائناC �لبحرية، 

��لحفرية �لموضحة 3BناU �لبالغة من �لعمر 

400 مليو� سنة يبينا� بوضو¿ عد� 

حد�� HB عملية تطو�ية. 

 �B لحفرية �لتي تمت� Cتبين جميع �الكتشافا 

�لكائناC �لحية لم تمر بعملية تطو�ية، �Bنها 

ُخلقت قبل ماليين �لسنين بنفس شكلها �لحالي 

تماما، �Bنه ليست لديها Bسال7 تطو�ية. �تبين 

هذU �لحقيقة بوضو¿ �B �لخلق بو�سطة �لتطو� 

Bمر مستحيل.

 !� يعسو� �ليو� مشابه تماما للحفرية �لبالغة من 

�لعمر 135 مليو� سنة �لموضحة على �ليسا�. 

�لحفرياC �لحية
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	مع Kلك، ال يوجد �ليل 	�حد على 6� 6حد �ألنو�d يتحّوv �لى نوd 4خر. 
	كما 6Jينا سابقا، فإ� �لمعلوما$ �لحفرية ُتبين 6� �لكائنا$ �لحية نشأ$ فجأ�، 
�لحقيقة  بها هذ&   Zتهد �لتي  �لطريقة  قبلها. 	بنفس  لها 6سال�   �6� يكو  �	�
 �نظرية �لتطوJ، �لتي تدعي 6� �لحيا� ظهر$ بالمصا�فة، فإنها تبين 6يضا �لبطال

�لعلمي لال�عا� بأ� �هللا 6	جد �لحيا� ثم تطوJ$ على مر�حل. 
Kلك 6� �هللا جل جالله خلق �لكائنا$ �لحية بطريقة خاJقة للطبيعة، بأمر 
�لحية  �لكائنا$   �6 	يثبت  �لحقيقة،  �لحديث هذ&  �لعلم  	يؤكد  	�حد "كن". 

 .cJنشأ$ فجأ� على �أل
خلق  قد  �هللا   �يكو  �6 �لممكن  "من   �6 فكر�   �يؤيد	 �لذين  6	لئك   ��
�لكائنا$ �لحية بو�سطة �لتطوJ" يحا	لو� فعليا "�لتوفيق" بين �لخلق 	�لد�J	ينية. 
�ألساسي  �لمنطق   �يغفلو 6نهم  Kلك  جوهريا.  خطأ   �يرتكبو فهم  Kلك،  	مع 
 vتحو فكر�  على   Zتقو ال  فالد�J	ينية  تخدمها.  �لتي  �لفلسفة   dنو	 للد�J	ينية 
بو�سطة  �لحية   dألنو�� 6صل  لتفسير  محا	لة  �لحقيقة  في  هي  	�نما   ،dألنو��
قبوال  تكسب   �6 �لد�J	ينية   v	تحا 6خر\،   �Jبعبا	 فحسب.  �لما�ية  �لعو�مل 
 &Jظها�  vخال من  للطبيعة،  نتا�  هي  �لحية  �لكائنا$   �6 على  �لقائم  لال�عا� 
بمظهر علمي خا�d. 	ال يمكن 6� توجد "J6ضية مشتركة" بين فلسفة �لمذهب 
محا	لة  عن  نتج  خطير  خطأ  هذ�   �� 	عال.  جل  باهللا   ��إليما 	بين  �لطبيعي 
	�التفا�  للد�J	ينية،   vلمجا� �فسا?  6جل  من  �لمشتركة،  �ألJضية  هذ&  �يجا� 
بينت 150 سنة من  نظرية علمية. 	كما  6نها  يزعم  �لذ5  �لخاطئ  �ال�عا�  مع 
�لتاJيخ، فإ� �لد�J	ينية هي �لعمو� �لفقر5 للفلسفة �لما�ية 	�إللحا�، 	لن يغير 

هذ& �لحقيقة مطلقا 56 بحث عن J6ضية مشتركة. 
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ما هو �لخطأ في �العتقا3 بأ�

�لتطو� يمكن �B يتأكد في �لمستقبل؟

16

موقف حر�،  في   Jلتطو� نظرية   �يؤيد	 ممن  �لنا-  بعض  يوضع  عندما 
نظرية  �لعلمية  تؤكد �الكتشافا$  لم   �K� بأنه "حتى  �ال�عا�  �لى   �يلجئو فإنهم 

�لتطوJ �ليوZ، فإ� تلك �لتطو�J$ سو� تحد¬ في �لمستقبل". 
	تتمثل نقطة �لبد�ية �ألساسية هنا في �عتر�� 6نصاJ �لتطوJ بالهزيمة في 
�لتالي: "نعم، نقر نحن  نتبين   ��لعلوZ. فبقر��� ما بين �لسطوJ يمكننا 6  �ميد�
�لمد�فعين عن نظرية �لتطو� بأ� �كتشافاC �لعلو� �لحديثة ال تؤيدنا. �لهذ� 

�لسبب، ال نرO بديال عن !حالة �لموضو; !لى �لمستقبل".

	لكن �لعلم ال يعمل بهذ� �لمنطق. فالعاِلم ال يكر- نفسه تكريسا 6عمى 
�لنظرية في يوZ من  لتلك  �لمؤيد�  �لبد�ية لنظرية ما، 6مال في ظهوJ �أل�لة  منذ 
�ألياK .Zلك 6� �لعلم يدJ- �أل�لة �لمتاحة 	يستخلص منها �الستنتاجا$. لهذ�، 
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6ثبتتها  �لتي  �لعلما� "�لتصميم"، 6	 بعبا�J 6خر\ حقيقة �لخلق،  يجب 6� يقبل 
�الكتشافا$ �لعلمية. 

ُير	�  �لتي  	�لدعاية  �لتحريض   �فإ سبق،  مما  �لرغم  	على  Kلك،  	مع 
لها 6نصاJ �لتطوJ ما ��لت قا��J على �لتأثير على �لنا-، ال سيما 6	لئك �لذين 
 cنعر ��لمفيد 6 بالنظرية. 	لهذ� �لسبب، سيكو� من  �لماما كامال   �ال يلمو

�إلجابة بالكامل: 
يمكننا 6� نبحث صحة نظرية �لتطوJ من خالv ثالثة 6سئلة 6ساسية: 

1. كيف نشأ$ 6	v خلية حية؟
2. كيف يمكن لنوd حي 6� يتحوv �لى نوd 4خر؟ 

3. هل يوجد 56 �ليل في سجل �لحفريا$ على 6� �لكائنا$ 
�لحية خضعت لمثل تلك �لعملية؟ 

لقد 6ُجِر5 خالv �لقر� �لعشرين عد� كبير من �لبحو¬ �لجا�� حوv هذ& 
6� تجيب عليها بوضو?. 	مع Kلك،  �لنظرية  ينبغي على  �لتي  �لثالثة،  �ألسئلة 
فقد كشفت تلك �لبحو¬ 6� نظرية �لتطوJ ال تستطيع تفسير �لحيا�. 	سيتضح 

Kلك عندما نتنا	v تلك �ألسئلة �لو�حد تلو �آلخر. 
�لى  بالنسبة  للغاية  مهلكا  مأ�قا  خلية"   v	بأ" �لمتعلق   vلسؤ�� يمثل   .1
6� من  dهذ� �لموضو vفقد كشفت �لبحو¬ �لتي 6جريت حو .Jمؤيد5 �لتطو
�لمستحيل تفسير نشو� 6	v خلية بو�سطة مفهوZ "�لمصا�فة". 	قد صا× فريد 

هويل Kلك على �لنحو �لتالي: 
� فرصة نشو� 6شكاv �لحيا� �لعليا بهذ& �لطريقة تضاهي فرصة �كتسا? �"
�لموجو��  �لمو��  من  بوينج 747  لطائر�  	تجميعه  لساحة خر��   Jعصا�

��خل �لساحة".63
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 .Jلتطو� Jقع فيه 6نصا	مثاال نبين من خالله �لتناقض �لذ5  Zعونا نستخد�
تذّكر �لمثاv �لشهير �لذ5 ضربه 	يلياZ بيلي Willian Paley 	تخيل شخصا لم 
 Zيشاهد في حياته ساعة قط، شخصا على جزير� مجدبة مثال، عثر في 6حد �أليا
على ساعة بالمصا�فة. لن يكو� بمقد	J هذ� �لشخص �لذ5 ير\ ساعة حائط 
من بعد 100 متر 6� يتبين كنهها بالضبط، 	قد ال يتمكن من �لتمييز بينها 	بين 
 Fلك، فمع �قتر�K مع	 .cJأل�	 ،vلرما�	56 ظاهر� طبيعية من صنع �لريا?، 
هذ� �لشخص من �لساعة، فإنه سيفهم بمجر� �لنظر �ليها 6نها مصممة. 	كلما 
�قترF منها 6كثر، فلن يسا	J& �6نى شك في Kلك. 	قد تكو� �لخطو� �لتالية هي 
فحص سما$ هذ� �لشي�، 	ما فيه من فن 	�ضح. 	عندما يفتح �لساعة 	يتأملها 
ا هائال من �لمعرفة �لتر�كمية يفو� ما كا� ظاهر�  تفصيليا، سير\ بد�خلها كمָד
من �لخا�J، 	6نها نتا� عقل Kكي. 	سيؤ�5 كل فحص الحق �لى تأكيد هذ� 

�لتحليل 6كثر فأكثر. 
كشفت  فقد  �لعلم.   Zتقد كلما  مشابه  	ضع  في  �لحيا�  حقيقة  	تظهر 
�لتطو�J$ �لعلمية عن كماv �لحيا� على مستو\ �ألجهز�، 	�ألعضا�، 	�ألنسجة، 
نتمكن  ندJكه  تفصيل جديد  �لجزيئا$. 	من خالv كل  بل 	حتى  	�لخاليا، 
 J6نصا �من iJية �لبعد �لمدهش في هذ� �لتصميم بقدJ 6كبر من �لوضو?. 	كا
6� �لخلية ليست سو\ كتلة صغير�  �	6J لتاسع عشر، �لذين� ��لتطوJ في �لقر
بعد  �لساعة من  �لى  ينظر  �لذ5  �لشخص  نفس موقف Kلك  في   ،��لكربو من 
100 متر. 	مع Kلك، يستحيل 6� نجد �ليوZ 	لو عالما 	�حد� ال يعتر� بأ� كل 

جز� من 6جز�� �لخلية يمثل في حد �Kته عمال فنيا 	تصميما �Jئعا. فحتى غشا� 
هائل   Jقد يحتو\ على   ،"5Jختيا� "مرشح  بأنه  �لذ5 ُ	صف  �لصغير�،  �لخلية 
من �لذكا� 	�لتصميم. Kلك 6نه يميز �لذ�J$، 	�لبر	تينا$، 	�لجزيئا$ �لمحيطة 
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ال يوجد فر\ بين سخافة �ال3عا� بأ� �لطائر@ �لنفاثة 

 �يمكن �B تتكو� من خالh �لمصا3فة �بين �ال3عا

بأ� �لخلية �لحية يمكن �B تتكو� بنفس �لطريقة، 

على �لرغم من �B تصميم �لخلية Bفضل بكثير من 

تصميم �لطائر@ �لنفاثة �لتي �بتدعها Bفضل �لمهندسين 

باستخد�� Bكثر Bنو�; �إلنسا� �آللي تقدما، �بو�سطة 

Bكثر �لتقنياC تطو��، في Bحد� �لمصانع.

للمو��  �ال  �لخلية   vبدخو يسمح  	ال  به،  خاصا  	�عيا  ���Jكا  لديه   �	كأ به 
� يحيى "�لعلم �لمخبو� 	Jها Fية فقط (لمزيد من �لتفاصيل، �نظر كتاJ	لضر�
في �لخلية"). 	على عكس �لتصميم محد	� �لذكا� في �لساعة، فالكائنا$ �لحية 
نتا� مذهل للذكا� 	�لتصميم. 	بعيد� عن �ثبا$ حد	¬ �لتطوJ، فإ� �لبحو¬ 
�لتفصيلية �لتي يتسع نطاقها باستمر�J 	�لتي يتم �جر�iها على �لُبنى �لحية، �لتي 
لنا فهم حقيقة  تتيح  تركيباتها 		ظائفها،  �ال عن بعض   ��آل لم ُيكشف حتى 

�لخلق بشكل 6فضل. 
6� �لنوd يمكن 6� يتغير �لى نوd 4خر عن طريق  Jلتطو� J2. يؤكد 6نصا
 dلموضو� vقد بينت كل �لبحو¬ �لتي 6جريت حو	النتقا� �لطبيعي. �	لطفر� �
كولين   Zقا	  .dنو  56 من   5Jتطو تأثير   56 �آلليتين  هاتين  من  ليس أل5  6نه 
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باترسو� Colin Patterson، كبير علما� �لحفريا$ بمتحف �لتاJيخ �لطبيعي 
في لند�، بتأكيد هذ& �لحقيقة في �لكلما$ �لتالية: 

�لطبيعي.  �النتقا�  4ليا$  بو�سطة  �ألحيا�  من  نوعا  قط  6حد  ينتج  "لم 
�لد�ئر حاليا في   vلجد� يقترF 6حد من Kلك قط، 	يتمحوJ معظم  	لم 

�لد�J	ينية �لجديد� حوv هذ& �لقضية".64
خصائص  بأ5  تتسم  ال  6نها  �لطفر�   vحو 6جريت  �لتي  �لبحو¬  	تبين 
 B. G.  ��Jنجاناثا جي.  بي.  �ألمريكي  �لو�Jثة  عالم   vيقو	 تطوJية. 

:Ranganathan

ثانيا،  للغاية.   Jنا� 6مر  �لطبيعة  في  �لحقيقية  �لطفر�$  حد	¬   �� "6	ال، 
في  منظمة  منها  6كثر  عشو�ئية  تغيير�$  ألنها   �Jضا �لطفر�$  معظم   ��
بنية �لجينا$؛ 	56 تغيير عشو�ئي في نظاZ على �Jجة عالية من �لترتيب 
منشأ�   vلز��  Fضر �K� فمثال،  �ألفضل.  �لى  	ليس  �ألسو6  �لى   �سيكو
على �Jجة عالية من �لنظاZ مثل 6حد �لمباني، فسيحد¬ تغيير عشو�ئي في 

هيكل �لمبنى لن يكو�، على �ألJجح، تحسنا".65
�لتطوJ لتكوُّ� �ألنو�d غير  �لتي تقترحها نظرية  	كما 6Jينا، فإ� �آلليا$ 
6� تلك �آلليا$،  Zمن �لمفهو	في �لو�قع.  �Jنها ضا�مجدية على �إلطال�، بل 
�لتي تم �قتر�حها في �لفتر� �لتي لم يكن �لعلم 	�لتكنولوجيا قد 	صال فيها �لى 
6� هذ� �ال�عا� ليس 6كثر من نتا� للوهم، ليس لها 56  Jإلظها Zلمستو\ �لال��

تأثير�$ نشوئية 6	 تطوJية. 
نتيجة 56 عملية تطوJية،  تنشأ  لم  �لحيا�   �6 6يضا  �لحفريا$  3. 	ُتظهر 
�لتي تم  �لحفريا$  نتيجة "تصميم" مثالي. 	تؤكد Kلك كل  بل نشأ$ فجأ�، 
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�كتشافها حتى �آل�. 	يبيِّن نايلز �لدNiles Eldredge ��J، عالم �لحفريا$ 
�لشهير من جامعة هاJفا�J 	�لقيِّم على �لمتحف �ألمريكي للتاJيخ �لطبيعي، 6نه ال 

يوجد 56 �حتماv للعثوJ على 56 حفريا$ في �لمستقبل قد تغير �لموقف: 
"هنا7 قفز�$ في سجل �لحفريا$، 	تبين كل �أل�لة 6� �لسجل حقيقي؛ 
�لحيا�  تاJيخ  في  حقيقية  6حد�ثا  تعكس  نر�ها  �لتي  �لفجو�$   �6 Kلك 

– 	ليست نتاجا لسجل حفريا$ �5�J �لصنع".66
	يعلن عالم 6مريكي 4خر، J	بر$ 	يسو� Robert Wesson، في كتابه 
 Beyond Natural �لطبيعي  �النتقا�   ��J	 ما  �بعنو� �لصا�J في سنة 1991 
	غير  حقيقية  �لحفريا$  سجل  في  �لموجو��  "�لفجو�$   �6  ،Selection

�عتيا�ية". 	يسهب في هذ� �ال�عا� على �لنحو �لتالي:
"	مع Kلك، فالفجو�$ �لموجو�� في �لسجل حقيقية. 	من غير �العتيا�5 
6همية.   $�K تفرعا$   56 يحتو5 على  �إلطال� عدZ 	جو� سجل  على 
لفتر�$   ،Jالستقر�� من  جد�  قريبة   	6 مستقر�،   �تكو ما  عا��   dفاألنو�
ُيظهر  �لنوd تطو�J نحو نوd جديد في حين ال  ُيظهر  ما   �Jنا�	طويلة، 
 ،vمن �إلحال dما يحد¬ هو نو	نحو جنس جديد  �Jلجنس قط تطو�

	يكو� �لتغيير مفاجئا تقريبا" .67 
مر�،   v	أل  Jلتطو� نظرية  طر?  منذ  سنة   150 نحو  مر$  لقد  	ختاما، 
	قد  خالفتها كل �لتطو�J$ �لعلمية �لالحقة لها. 	كلما تعمق �لعلم في ��Jسة 
تفاصيل �لحيا�، �كُتشفت �6لة 6كثر على كماv �لخلق، 	تبينت �الستحالة �لتامة 
في نشأ� �لحيا� 	تنوعها �لالحق بالمصا�فة. 	يكشف كل بحث من �لبحو¬ 
�ليال جديد� على �لتصميم في �لكائنا$ �لحية، 	يزيد من 	ضو? حقيقة �لخلق. 
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 ��لزما َعقد من  6كبر مع مر	J كل  �لتطوJ بشكل  نظرية   �	قد تكّشف بطال
منذ عصر ��J	ين. 

	باختصاJ، ال يساند �لتقدZ �لعلمي نظرية �لتطوJ. 	لهذ� �لسبب، لن تساند 
�لتطو�J$ �لمستقبلية �لنظرية 6يضا، بل ستثبت بطالنها 6كثر فأكثر. 

� ��عا��$ �لتطوJ ليست شيئا لم يحله �لعلم 6	 يفسر& � vنقو �	يبقى 6
 Zسيتمكن من تفسير& في �لمستقبل. بل على �لعكس، فقد �حضت �لعلو	بعد، 
�لحديثة نظرية �لتطوJ من جميع �لنو�حي 	6ثبتت من كل 	جها$ �لنظر �ستحالة 
6� تكو� مثل هذ& �لعملية �لخيالية قد حدثت في 56 	قت من �أل	قا$. 	من 
ثم، فإ� �ال�عا� بأ� مثل هذ� �لمعتقد �لذ5 ال يمكن �لتمسك به سو� يتم �ثباته 
في �لمستقبل ال يعد	 6� يكو� نتاجا لخياال$ 	6	هاZ نابعة من عقليا$ �لد	�ئر 
 ��لماJكسية 	�لما�ية �لتي تر\ في �لتطوJ �عامة أليديولوجياتها. �نهم يحا	لو

مو�سا� 6نفسهم فحسب نظر� ليأسهم �لشديد. 
في   Jلتطو� يثبت  سو�  "�لعلم   �6 بفكر�   ��إليما  �فإ �لسبب،  	لهذ� 
 cJأل� ��لمستقبل" ال يختلف عن �إليما� بأ� "�لعلم سو� يبين في يوZ ما 6

ترتكز على ظهر فيل". 
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 hلما'� ال ُيعّد تحو

�لشكل 3ليال على �لتطو�؟

17

	�لتكيف  بالبقا�  لها  تسمح  جسمانية  لتغير�$  �لكائنا$  بعض  تخضع 
باسم  �لعملية  	ُتعر� هذ&  �أل�منة.  في مختلف  �لطبيعية  �لظر	�  مع مختلف 
لديهم  ليست  �لذين   ªألشخا�  v	يحا	  .metamorphosis �لشكل   vتحو
 �معرفة كافية بعلم �ألحيا�، مثلما يحا	v 6يضا 6نصاJ �لتطوJ عبر ��عا��تهم، 6
 �Jلتي تو� Jهذ& �لمصا�	 .Jكأنها �ليل على نظرية �لتطو	هذ& �لعملية  �	Jيصو
 �Jتمثل 6عماال �عائية سطحية صا� "Jلتطو� تحوv �لشكل بوصفه "مثاال على 
 �عن 6نا- ضيقي �ألفق يحا	لو� من خاللها 6� يضللو� 6	لئك �لذين ال يملكو
معلوما$ كافية عن �لموضوd، 6	 6نصاJ �لتطوJ �ليافعين، 6	 بعضا من مدJسي 
في  خبر��   �ُيعتبر	 �لذين  �لعلما�   �6 نجد  لذلك  �لجهلة.  �لد�J	ينيين  �ألحيا� 
�لتطوJ، 	�لذين يعرفو� بالتالي معلوما$ 6كثر عن �لمآ�� 	�لتناقضا$ �لمتأصلة 
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هذ�  �لى   �Jإلشا� مجر�   �يرفضو �لنظرية،  في 
فيه  ما  مد\   �يعرفو ألنهم  �لسخيف.  �ال�عا� 

من حماقة...
	�لنحل   ،Fلذبا�	 �لفر�شا$،  	تمثل 
 vلتحو تخضع  �لتي  �لكائنا$  6شهر  من  بعضا 
في  حياتها  تبد6  �لتي   ،dلضفا�� 	تعد  �لشكل. 
	ال  4خر.  مثاال  �ليابسة،  على  تعيش  ثم  �لما� 
 v	تحا Jنظرية �لتطو �عالقة لذلك بالتطوJ، أل
�لكائنا$  بين  �لموجو��  �الختالفا$  تفسر   �6
	مع  �لمصا�فة.  	ليد�  �لطفر�$  بو�سطة  �لحية 
�لشكل   vتحو بين  �لبتة  تشابه  يوجد  ال  Kلك، 
	هذ� �ال�عا�، أل� تحوv �لشكل عملية مخطط 
لها من قبل 	ال عالقة له بالتطوJ 6	 �لمصا�فة. 
 vتحو عن  �لمسؤ	لة  هي  �لمصا�فة  	ليست 
�لموجو��  �لو�Jثية  �لمعلوما$  	�نما  �لشكل، 
في �لكائن منذ لحظة 	ال�ته. فالضفدd، مثال، 
يمتلك معلوما$ 	�Jثية تسمح له بالعيش على 
�ليابسة بينما ال يز�v يعيش تحت �لما�. 	حتى 
�ليرقة،   Jفي طو  vتز� �لبعوضة ال   �تكو عندما 
مرحلتي  تخص  	�Jثية  معلوما$  تملك  فإنها 
�لخا��J 	�لبلو×. 	ينطبق �K$ �لشي� على كل 

�لكائنا$ �لتي تخضع لتحوv �لشكل. 

بعض �لكائناC �لتي تخضع لتحوh �لشكل: 

�لضفد;، ��لفر�شة، ��لنحلة، ��لبعوضة.
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تحوh �لشكل 3ليل على �لخلق
لقد 6ظهر$ �لبحو¬ �لعلمية �لحديثة حوv تحوv �لشكل 6نه عملية معقد� 
سبيل  على   ،dلضفد� بتحوv شكل  يتعلق  	فيما  مختلفة.  فيها جينا$  تتحكم 
6كثر من 12 جينا.  فيها  يتحكم  بالذيل 	حد&  �لمتصلة  �لعمليا$   �فإ  ،vلمثا�
	يعني Kلك 6� هذ& �لعملية تحد¬ نتيجة لعمل عد� مكونا$ مع بعضها �لبعض. 
 irreducible“ "هذ& عملية حيوية تحمل سمة "�لتعقيد غير �لقابل للتبسيط	

complexity”، مما يبين 6� تحوv �لشكل �ليل على �لخلق. 
�أل�بيا$  في  بموقعه  حظي   Zمفهو هو  للتبسيط"  �لقابل  غير  	"�لتعقيد 
�لعلمية بو�سطة �ألستاK مايكل بيهي Michael Behe، عالم �لكيميا� �لحيوية 

 .Jلتطو� نظرية   �بطال تثبت  �لتي  ببحوثه  �لمعر	� 
6� �ألعضا� 	�ألجهز� �لمعقد�  Zيعني هذ� �لمفهو	
تؤ�5 	ظائفها من خالv عمل كل 6جز�� �لمكونا$ 
�لتي تتألف منها مع بعضها �لبعض، 	6نه ��K توقف 
6يضا  فسيتوقف  	ظيفته،   ���6 6صغر جز� عن  حتى 
 ��لعضو 6	 �لجها� بأكمله. 	من �لمستحيل 6� تكو
بالمصا�فة،  نشأ$  قد  �لمعقد�  �لتر�كيب  هذ&  مثل 
مع تغير�$ ضئيلة بمر	J �لوقت، كما تؤكد نظرية 
�لتطوJ. هذ� هو ما يحد¬ في عملية تحوv �لشكل. 

	تحد¬ هذ& �لعملية من خالv تو��نا$ 	توقيتا$ حساسة للغاية في �لهرمونا$ 
�لتي تتأثر بد	Jها بمختلف �لجينا$. 	سيدفع �لكائن حياته ثمنا ألصغر غلطة. 
	يستحيل �لتصديق بأ� مثل هذ& �لعملية �لمعقد� يمكن 6� تحد¬ بالمصا�فة 
�لمستحيل  فمن  حياته،   ��لحيو� غلطة ستكلف  6صغر   �6 	بما  مر�حل.  	على 
 J6نصا يؤكد  �لطبيعي، كما  �النتقا�   	6 	�لخطأ"،  �لمحا	لة  "4لية  �لتحد¬ عن 
 Jجهه لماليين �لسنين في �نتظا	يهيم على  ��لتطو .J�K ال يستطيع 56 كائن 6

ظهوJ مكوناته �لناقصة بالمصا�فة. 
 Zال يقد dلموضو� �	مع 6خذ هذ& �لحقيقة في �لحسبا�، يتضح 6يضا 6
�لبتة 56 �ليل على �لتطوJ كما يفترc بعض �لنا- غير �لملمين بصو�J كافية 

�ألستا' مايكل بيهي
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�لعملية  تعقيد   Jالعتبا� في  6ُخذ   �K� �لعكس،  على  بل  �لشكل.   vتحو بعملية 
 vلتحو تخضع  �لتي  �لحيو�نا$  ُتعتبر   �6 يمكن  فيها،  تتحكم  �لتي  	�ألجهز� 

�لشكل �ليال 	�ضحا على �لخلق. 

!� �ألشخا� �لذين يحا�لو� �B يصو��� تحوh �لشكل بوصفه "3ليال على �لتطو�" ال 

ط"  يعرفو� شيئا ال عن علم �ألحيا� �ال عن نظرية �لتطو�. 'لك �B تحوh �لشكل "تغيير مخطَّ

�ُمشفَّر �3خل �لمعلوماC �لو��ثية، �ال يوجد �جه شبه بينه �بين �لتطو� �لذH يعني "تغيير� 

�ليد �لمصا3فة". !� تحوh �لشكل مثاh على "�لتعقيد غير �لقابل للتبسيط"، كما Bنه 3ليل 

يدحض �لتطو�.
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�لو�ضح  �لتصميم   �6  Zليو� �ليه  �لذ5 	صلنا  �لعلمية  �لمعرفة  يبين مستو\ 
6مر�  بالمصا�فة  نشوئها  من   �يجعال �لحية  �لكائنا$  في  �لمعقد�  	�ألجهز� 
مستحيال. فعلى سبيل �لمثاv، بفضل "مشر	d �لجينوZ �لبشر5" �ألخير، 6صبح 
�لهائل  �لمعلوما$  	محتو\  �لعجيب  �لتصميم   7�J��  ��آل �لجميع   �بإمكا

�لموجو� في �لجينا$ �لبشرية. 
�لواليا$  من  كثير�،   �بلد� من  علما�  عمل   ،d	لمشر� هذ�   Jطا� 	في 
�لمتحد� �لى �لصين، لمد� 10 سنو�$ من 6جل فك شفر� �لثالثة باليين شفر� 
لذلك،  	نتيجة  �ألخر\.  تلو  �لو�حد�   (6  �  �) في جز�5  �لموجو��  كيميائية 

لما'� يستحيل تفسير

� (B � 3) بو�سطة "�لمصا3فة"؟Hجز

18
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	ضعها  في  �لبشرية  �لجينا$  في  تقريبا  �لموجو��  �لمعلوما$  كل  ترتيب  تم 
�لصحيح. 

	بالرغم من 6� هذ� تطوJ مثير 	مهم للغاية، كما 6علن �لدكتوJ فر�نسيس 
هذ&   �فإ �لبشر5،   Zلجينو�  d	مشر ير6-  �لذ5   ،Francis Collins كولينز 
في جز�5  �لموجو��  �لمعلوما$  شفر�  فك  في  �أل	لى  �لخطو�  ليست سو\ 

 .(6 � �)
�لعلما�  مئا$  بجهو�  	�الستعانة  سنو�$   10 مضي   ��J	 �لسبب  	لفهم 
ضخامة  نفهم   �6 يجب  �لمعلوما$،  لهذ&  �لمكوِّنة  �لشفر�$  عن  للكشف 

.(6 ��لمعلوما$ �لمحتو�� في جز�5 (� 

� (B � 3) يكشف Hجز

عن �جو3 مصد� ال نهائي للمعرفة
� �لمعلوما$ �لمحتو�� في جز�5 (� � 6) �لخاª بخلية بشرية 	�حد� �
تكفي لمل� موسوعة مكوَّنة من مليو� صفحة، مما يجعل من �لمستحيل قر��تها 
كلها في عمر 	�حد. فإ�K شرd شخص ما في قر��� شفر� (� � 6) 	�حد� كل 
سنة.   100 منه  Kلك  فسيستغر�   ،Zيو 	كل   ،Zليو�  vطو� توقف،   �	� ثانية، 
	��K �	َّنا  باليين شفر� مختلفة.  ثالثة  �لنقاÁ تضم  �لموسوعة موضع   �6 Kلك 
 �Jفسيمتد هذ� �لو ،�J	 6) على �كل �لمعلوما$ �لموجو�� في جز�5 (� 
من �لقطب �لشمالي �لى خط �الستو��. 	هو ما يو��5 نحو 1000 مجلد كبير 

– 	هو 6كثر مما يلزZ لمل� مكتبة كبير�. 
	�ألهم من Kلك هو 6� جميع تلك �لمعلوما$ محتو�� في نو�� كل خلية، 
 �	بما 6� كل فر� يتكو� من نحو 100 تريليو� خلية، فإ� هنا7 100 تريليو
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نسخة من نفس �لمكتبة. 
� خز�نة �لمعلوما$ هذ& بمستو\ �لمعرفة �لذ5 	صل Jنقا �	��J6 �Kنا 6
�ليه �إلنسا� حتى �آل�، سيستحيل علينا 6� نقدZ 56 مثاv بنفس �لحجم. Kلك 
 1000 × �تريليو �لتي تقدZ نفسها هنا ال يمكن تصديقها: 100   �Jلصو�  �6
كتاF! سيفو� �لناتج عد� حبا$ �لرمل �لموجو�� في �لعالم. 	فضال عن Kلك، 
��K ضربنا هذ� �لعد� في �لستة باليين شخص �لذين يعيشو� على �ألcJ حاليا، 
	باليين �ألشخاª �لذين عاشو� عليها في 56 	قت سابق، عندئذ سيفو� �لعد� 

قدJتنا �إل��Jكية، 	ستمتد كمية �لمعلوما$ �لى ما ال نهاية. 
فنحن  لنا.  �لمال�مة  �لمعلوما$  ضخامة  على  مؤشر�  �ألمثلة  هذ&  	تعتبر 
نملك 6جهز� كمبيوتر متقدمة تستطيع 6� تخز� كميا$ 	�فر� من �لمعلوما$. 
سنندهش  هذ&،  �لكمبيوتر  بأجهز�   (6  �  �) جز�5   �Jنقا عندما  Kلك،  	مع 
عندما نر\ 6� 6حد¬ 	سائل �لتكنولوجيا – �لتي هي نتا� لجهد 	معرفة بشرية 

تر�كمية على مد�J �لقر	� – ال تمتلك حتى �لطاقة �لتخزينية لخلية 	�حد�. 
خبر��  6بر�  6حد   ،Gene Myers ماير�  جين  �لى  هنا   �Jإلشا�  Jتجد	
 Zلجينو�  d	لمشر �لمنفِّذ�  �لشركة   ،Celera Genomics جينومكس  سيلير� 
�لبشر5. 	تعتبر �لكلما$ �لتي �6لى بها فيما يتعلق بنتيجة �لمشر	d �عالنا عن 
�لمعرفة 	�لتصميم �لعظيمين في جز�5 (� � 6): "ما B'هلني حقا هو Bسلو� 
بنا� �لحيا@... فنظامها معقد للغاية، �كأنه ُمصمَّم... !' يوجد به قد� هائل 

 68 ."�من �لذكا
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 �6 	هو  6ال  مثير،  4خر  جانب  	هنا7 
كل 6شكاv �لحيا� على �لكوكب قد نتجت عن 
 �يتكو �K ال  �للغة.  بنفس هذ&  6	صا� ُمشفر� مكتوبة 
بكتير، 6	 نبا$، 6	 حيو�� بد	� جز�5 (� � 6) �لخاª به. 	من �لجلي للغاية 
6� كل 6شكاv �لحيا� نشأ$ نتيجة 6	صا� تستخدZ نفس �للغة 	تنبع من نفس 

مصدJ �لمعرفة. 
�لعالم  في  �لحية  �لكائنا$  تعيش كل  	�ضح.  �ستنتا�  �لى  Kلك  	يقو�نا 

	تتكاثر 	فقا لمعلوما$ خلقها عقل منفر�. 

 � 3) �Hلموجو3@ في جز� Cتم تد�ين �لمعلوما �'!

B) على ��قة، فسو7 تمتد من �لقطب �لشمالي !لى 

.�خط �الستو�
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نظرية  ُيجر�  �الستنتا�  	هذ� 
6سا-   �6 Kلك  مغز\.  كل  من   Jلتطو�
�لنظرية هو "�لمصا�فة"، 	لكن �لمصا�فة 
ُعثر   �Kتخلق معلوما$. فإ �ال تستطيع 6
 ،�في يوZ ما على قصاصة 	�J بها تركيبة �	�� قا�J على شفا� مرc �لسرطا
	لتقديم جائز�  بل  �لمعني  �لعاِلم  �لبشرية جمعا�  الكتشا�  ستتوحد صفو� 
عندما  �لتركيبة  "ُتر\ هل ظهر$  �لتالية:  �لفكر�  6حد  Kهن  في   J	تد 	لن  له. 
�نسكب بعض �لحبر على �لصفحة". Kلك 6� كل من يملك عقال 	فكر� 	�عيا 
سو� يعتقد 6� �لتركيبة قد كتبها شخص ما 6جر\ ��Jسة عميقة في مجاال$ 

�لكيميا�، 		ظائف �ألعضا�، 	�لسرطا�، 	�لعقاقير. 
� ��عا� 6نصاJ �لتطوJ بأ� �لمعلوما$ �لموجو�� في جز�5 (� � 6) قد �
تكونت بالمصا�فة ��عا� غير منطقي �لبتة، 	هو مسا	 للقوv بأ� �لتركيبة �لموجو�� 
على �لوJقة قد تكونت 6يضا بالمصا�فة. Kلك 6� جز�5 (� � 6) يحتو5 على 
صيغ جزيئية تفصيلية لمائة 6لف نوd من �لبر	تينا$ 	�إلنزيما$، باإلضافة �لى 
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ب �لدقيق
يحكم
ستخد�مها
	�لى  .�
�لمو��،
ى خطط
وكوال$
�لخطط،
مفصلة. 
معلوما$
لمصا�فة
6	 �	غماتية  dبالموضو تاما  �ما جهال  	6سباF طبيعية يعكس 
�لقائمة على 6� جزيئا مثل جز�5 (� � 6)، بكل �لفكر�   �ما�ية. 	�
نتاجا  �يكو  �6 يمكن  يحويه،  �لذ5  �لمعقد  	�لتركيب  �لمدهشة  �لمعلوما$ 
J6نصا  �6 �لغريب  	من  �لجد.  مأخذ  6خذها  حتى  تستحق  ال  فكر�  للمصا�فة 
بالنسبة  vلحا� �لحيا�، كما هي   Jمصد dلتمويه على موضو�  ��لتطوJ يحا	لو

لموضوعا$ 6خر\ كثير�، من خالv 	صفه بأنه "سر لم ُيحل".
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لما'� ال تعتبر �لمقا�مة �لبكتيرية 

للمضاC�3 �لحيوية مثاال على 

�لتطو�؟

19

تقديمه   Jلتطو�  J6نصا  v	يحا �لذ5   - �ألحيا�  علم  مفاهيم  6حد  يتمثل 
بوصفه �ليال على نظريتهم - في مقا	مة �لبكتيريا للمضا��$ �لحيوية. �K تذكر 
�لكثير من مصا�J 6نصاJ �لتطوJ �لمقا	مة �لتي تبديها �لبكتيريا تجا& �لمضا��$ 
�لحيوية كمثاv على تطوJ �لكائنا$ �لحية بو�سطة �لطفر�$ �لمفيد�. 	قد ظهر 
نفس �ال�عا� بالنسبة للحشر�$ �لتي تكتسب مناعة ضد �لمبيد�$ �لحشرية مثل 

 .DDT لد5 �5 تي�
 .dهذ� �لموضو v6يضا حو �	مع Kلك، فأنصاJ �لتطوJ مخطئو

مجهرية  كائنا$  تنتجها  قاتلة"  "جزيئا$  عن   �Jعبا �لحيوية  فالمضا��$ 
�لبنسيلين،  هو  حيو5  مضا�   v	6  �	كا 6خر\.  مجهرية  كائنا$  بها  لتكافح 
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 .1928 سنة  في   Alexander Fleming فلمينج   J6لكسند �كتشفه  �لذ5 
�لبكتير5  �لعنقو�5   Jَّلمكو� يقتل  جزيئا  ينتج  �لعفن   �6 فلمينج   7J�6 فقد 
�لطب.  عالم  في   vتحو نقطة  �الكتشا�  هذ�  	شّكل   ،Staphylococcus
�K �ستخدمت �لمضا��$ �لحيوية �لمأخو�K من �لكائنا$ �لمجهرية في مقا	مة 

�لبكتيريا 	كانت �لنتائج ناجحة. 
مناعة  تكتسب  �لبكتيريا   �6 تبين   K� جديد.  شي�  �كُتشف  ما   �	سرعا
ضد �لمضا��$ �لحيوية بمر	J �لوقت. 	تعمل �آللية على �لنحو �لتالي: تمو$ 
نسبة كبير� من �لبكتيريا �لتي تتعرc للمضا��$ �لحيوية، 	لكن بعضا منها، لم 
يتأثر بالمضا� �لحيو5، يتضاعف بسرعة 	سرعا� ما يكوِّ� مجموعة �لبكتيريا 
�لكاملة. 	هكذ�، تكتسب �لمجموعة بأكملها مناعة ضد �لمضا��$ �لحيوية. 

6� يقدمو� Kلك بوصفه "تطوJ �لبكتيريا عن طريق  Jلتطو� J6نصا v	يحا	
�لتكيف مع �لظر	�". 

بين  �لسطحي. 	من  �لتفسير  فالحقيقة مختلفة تماما عن هذ�  	مع Kلك، 
�لفيزيا�  عالم   dلموضو� هذ�   vتفصيال حو �لبحو¬  6كثر  6جر	�  �لذين  �لعلما� 
 ��لمعنو 6يضا بكتابه  �لمعر	�   ،Lee Spetner لحيوية �إلسر�ئيلي لي سبتنر�
	يؤكد   .1997 سنة  في  ُنشر  �لذ5   ،Not by Chance بالمصا�فة"  "ليس 
ال  كلتيهما  	لكن  مختلفتين،  4ليتين  بو�سطة  تحد¬  �لبكتيريا  مناعة   �6 سبتنر 

تشكال� �ليال على نظرية �لتطوJ. 	هاتا� �آلليتا� هما: 
1. نقل جينا$ �لمقا	مة �لموجو�� فعليا في �لبكتيريا. 

2. بنا� مقا	مة نتيجة لفقد�� بيانا$ 	�Jثية بسبب �لطفر�.
	يشر? �ألستاK سبتنر �آللية �أل	لى في مقالة نشر$ في سنة 2001: 

�لمضا��$  هذ&   Z	تقا جينا$  �لمجهرية  �لكائنا$  بعض  ُ	هبت  "لقد 
�لحيوية. 	يمكن 6� تتجسد هذ& �لمقا	مة في حل جز�5 �لمضا� �لحيو5 
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E. coli Hبكتيريا �إليكوال

6	 طر�& من �لخلية... 	بإمكا� �لكائنا$ �لمالكة لهذ& �لجينا$ 6� تنقلها 
4ليا$   �6 من  �لرغم  	على  6يضا.  مقاِ	مة  	تجعلها  6خر\  بكتيريا  �لى 
�لبكتيريا  معظم   �فإ بعينه،  حيو5  مضا�  مقا	مة  في  تتخصص  �لمقا	مة 
�لمسببة لألمر�c قد نجحت في تجميع مجموعا$ متعد�� من �لجينا$ 

مما 6كسبها مقا	مة ضد تشكيلة متنوعة من �لمضا��$ �لحيوية".69 
 :"Jهذ� ليس "�ليال على �لتطو �	يو�صل سبتنر حديثه قائال �

ليس  �لنحو...  هذ�  على  �لحيوية  �لمضا��$  ضد  مقا	مة   Fكتسا�  ��"
�لمطلوبة  للطفر�$  6	ليا  نموKجا   �يكو  �أل يصلح  �لذ5   dلنو� من 
لتفسير نظرية �لتطوK ...Jلك 6� �لتغيير�$ �لو�Jثية �لتي يمكن 6� توضح 
�لنظرية ينبغي 6ال تضيف معلوما$ �لى جينوZ �لبكتير فحسب، بل ينبغي 
�لنقل   �6 �لحيوbiocosm 5. كما   �للكو معلوما$ جديد�  6� تضيف 
بعض  في  فعليا  �لموجو��  �لجينا$   vحو فقط  ينتشر  للجينا$  �ألفقي 

 70."dألنو��

!� مقا�مة �لبكتيريا للمضاC�3 �لحيوية 

ليست 3ليال على �لتطو� كما يقتر¿ 

�لد���ينيو�.
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�، ال يمكننا 6� نتحد¬ عن 56 تطوJ هنا نتيجة لعدZ �نتا� معلوما$ K�
	�Jثية جديد�؛ فالمعلوما$ �لو�Jثية �لموجو�� فعال تتناقلها �لبكتيريا فيما بينها 

فحسب. 
 Jلثاني من �لمناعة، �لذ5 حد¬ نتيجة طفر�، ليس مثاال على �لتطو� dلنو�	

6يضا. فقد كتب سبتنر: 
�لمضا�  ضد  مقا	مة  يكتسب   �6 6حيانا  �لمجهر5  �لكائن  "يستطيع 
 nucleotide لنكليوتيد   �لعشو�ئي   vالستبد��  vخال من  �لحيو5 
 �ِسلما �كتشفه  �لذ5   ،Streptomycin فالستربتومايسين  	حيد... 
	تم   Albert Schatz 6لبر$ شاتز	  Selman Waksman �	�كسما
�إلعال� عنه أل	v مر� في سنة 1944، هو مضا� حيو5 تستطيع �لبكتيريا 
6� تقا	مه بتلك �لطريقة. 	لكن على �لرغم من 6� �لطفر� �لتي تخضع لها 
�لستربتومايسين،  في 	جو�  �لمجهر5  �لكائن  تفيد  �لعملية  6ثنا�  �لبكتيريا 
تحتاجها  �لتي  �لطفر�$   dلنو 6	ليا  نموKجا   �تكو  �أل تصلح  ال  فإنها 
�لتي تمنح مقا	مة ضد  �لد�J	ينية �لجديد�. Kلك 6� نوd �لطفر�  �لنظرية 
مع  �لجزيئي  تكافئه  بحل   Zيقو	  Zلريبوسو� في  يتضح  �لستربتومايسين 

جز�5 �لمضا� �لحيو5".71
	في كتابه "ليس بالمصا�فة"، يشبه سبتنر هذ� �لوضع باختالv �لعالقة بين 
يتعلق  تماما،  لقفله  مالئم  مفتا?  مثل  مثله  فالستربتومايسين،  	�لقفل.  �لمفتا? 
6خر\،  ناحية  من  �لطفر�،   Zتقو	 نشاطه.  	يوقف   Zبإحكا �لبكتيريا   Zبريبوسو
	على   .Zبالريبوسو �لتعلق  من  �لستربتومايسين  تمنع  	بالتالي   ،Zلريبوسو� بحل 
ر على 6� "�لبكتيريا تكتسب مناعة ضد �لستربتومايسين"،  �لرغم من 6� Kلك ُيفسَّ
فإ� هذ& ليست فائد� للبكتيريا بل هي باألحر\ خسا�J لها. 	قد كتب سبتنر 

حوv هذ& �لنقطة:
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جز�5  يمنع  �لمجهر5  �لكائن   ZيبوسوJ سطح  في  �لتغيير  هذ�   ��"
�لستربتومايسين من �لتعلق بالريبوسوZ 	تأ�ية 	ظيفته كمضا� حيو5. 	قد 
�تضح 6� هذ� �لتحلل هو فقد�� للخصوصية 	بالتالي خسا�J للمعلوما$. 
بو�سطة  يتحقق   �6 يمكن  ال   ...Jلتطو�  �6 هي  هنا  �ألساسية  	�لنقطة 
 �طفر�$ من هذ� �لنوd، مهما كا� عد�ها. Kلك 6� �لتطوJ ال يمكن 6

ُيبنى على تر�كم طفر�$ ال تحقق شيئا سو\ حل �لخصوصية".72
	تلخيصا لما سبق، فإ� �لطفر� �لتي تؤثر على JيبوسوZ �لبكتير تجعل هذ� 
 Zلى "تحلل" �لريبوسو�لك K ��J	 يرجع �لسبب	ما للستربتومايسين. 	لبكتير مقا�
بو�سطة �لطفر�. 	يعني Kلك 6نه لم تتم �ضافة معلوما$ 	�Jثية جديد� للبكتير. 
(	قد  "عاجز�".  �لبكتير  يصبح   ،56  ،Zلريبوسو� بنية  تتحلل  �لعكس،  على  بل 
�كُتشف 6يضا 6� JيبوسوZ �لبكتير �لخاضع للطفر� 6قل قد�J على تأ�ية 	ظيفته 
من JيبوسوZ �لبكتير �لعا�5). 	بما 6� هذ� "�لعجز" يمنع �لمضا� �لحيو5 من 

�لتعلق بالريبوسوZ، فإ� Kلك يؤ�5 �لى نشو� "مقا	مة �لمضا� �لحيو5".
 J6نصا Zيقو	ثية". �J	 $على طفر� "ُتنشئ معلوما v6خير�، ال يوجد مثا	
 ،Jمة �لمضا� �لحيو5 �ليال على �لتطو	من مقا �	يتخذ �6 ��لتطوJ، �لذين يريد	

 .�بتنا	v �لموضوd بطريقة سطحية للغاية 	بالتالي فهم مخطئو
�لد5  ضد  �لحشر�$  تكتسبها  �لتي  �لمناعة  على  �لوضع   $�K 	ينطبق 
 Zُتستخد �لحاال$،  تلك  معظم  ففي  �لمشابهة.  �لحشرية  	�لمبيد�$  تي   5�
فر�نسسكو   5Jلتطو� �ألحيا�  عالم  	يعتر�  فعليا.  �لموجو��  �لمناعة  جينا$ 
�لو�Jثية  �الختالفا$   �6 "يبد	  قائال:  �لحقيقة  بهذ&   Francisco Ayala 6ياال 
تنوعا كانت موجو�� في كل مجموعة  �لمبيد�$   d6نو� �لال�مة لمقا	مة 6كثر 
 73."�من مجموعا$ �لكائنا$ �لتي تعرضت لهذ& �لمركبا$ �لتي صنعها �إلنسا
	جدير بالذكر 6� بعض �ألمثلة �ألخر\ �لتي تم تفسيرها بو�سطة �لطفر�، كما 
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ظو�هر  عن   �Jعبا هي  6عال&،   �Jلمذكو�  Zلريبوسو� طفر�  مع  تماما   vلحا� هي 
تسبب "عجز� (نقصا) في �لمعلوما$ �لو�Jثية" �لخاصة بالحشر�$. 

�لبكتيريا  في  �لمناعة  4ليا$   �بأ �ال�عا�  يمكن  ال  �لحالة،  هذ&  	في 
�لى  تستند  �لنظرية  هذ&   �6 Kلك   .Jلتطو� نظرية  على  �ليال  تشكل  	�لحشر�$ 
�لتأكيد على 6� �لكائنا$ �لحية تتطوJ من خالv �لطفر�$. 	مع Kلك، يشر? 
سبتنر 6نه ال �لمناعة ضد �لمضا��$ �لحيوية 	ال 56 ظو�هر حيوية 6خر\ تشير 

�لى مثل هذ� �لمثاv على �لطفر�:
�لطفر�$   �6 Kلك  �لكبير.   Jللتطو �لمطلوبة  �لطفر�$  قط  ُتالحظ  "لم 
 ��لجزيئي - 	�لتي يمكن 6 �لمستو\  �لتي تمت ��Jستها على  �لعشو�ئية 
تمثل �لطفر�$ �لمطلوبة من قبل �لنظرية �لد�J	ينية �لجديد� - لم تضف 56 
معلوما$. 	�لسؤ�v �لذ5 6تنا	له هو: هل �لطفر�$ �لتي تمت مالحظتها 
�إلجابة   �6 �لنهاية  في  	يتضح  لدعمها؟  �لنظرية  تحتاجه  �لذ5   dلنو� من 

هي كال!"74
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ما هو نو; �لعالقة بين �لخلق ��لعلم؟

20

 Jنظرية �لتطو �كما 6	ضحنا في كل �لقضايا �لتي تنا	لناها حتى �آل�، فإ
عن  نتجت  �لتي  �لنظرية،  هذ&   �6 Kلك  �لعلمية.  لالكتشافا$  كليا  مخالفة 
�لمستو\ �لعلمي �لبد�ئي في �لقر� �لتاسع عشر، قد �حضتها تماما �الكتشافا$ 

�لعلمية �لمتو�لية. 
للنظرية عن  6عمى  تكريسا  6نفسهم  �لذين كرسو�   Jلتطو�  J6نصا 	يبحث 
 �يلجئو ما  6كثر  6سا- علمي. 	من   56 لهم  يتبقَّ  لم   K� �لعموميا$،  في  حل 
من   dنو "�لخلق   �بأ �لقائل   vلمبتذ�  Jلشعا�  Zستخد�� هو  �لصد�  هذ�  في  �ليه 
�إليما�، 	بالتالي ال يمكن �عتباJ& جز�� من �لعلم". 	ير\ 6صحاF هذ� �ال�عا� 
6� �لتطوJ نظرية علمية، بينما �لخلق مجر� معتقد. 	مع Kلك، فإ� تكر�J مقولة 
� "�لتطوJ علم، 	�لخلق معتقد" ناشئ عن منظوJ خاطئ كليا. Kلك 6� 6	لئك �
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 �� تلك �لمقولة يخلطو� بين �لعلم 	�لفلسفة �لما�ية, فهم يعتقد		Jلذين يكر�
6� �لعلم ينبغي 6� يظل في حد	� �لما�ية، 	6� غير �لما�يين ال يحق لهم مطلقا 

�لتعبير عن �J4ئهم. 	مع Kلك، فالعلم نفسه يرفض �لما�ية Jفضا باتا. 

 �Bْ� تد�� �لما3@ شيٌ

�Bْ� تكو� ما3يا شيٌ� �خر
6كبر   Jبقد �لمسألة   -Jند حتى  بإيجا�  �لما�ية  نعرِّ�  �لبد�ية  في  �عونا 
من �لتفصيل. �� �لما�ية فلسفة موجو�� منذ �	لة �ليونا� �لقديمة 	هي تستند 
 ��لى فكر� 6� �لما�� هي �لشي� �لوحيد �لموجو�. 		فقا للفلسفة �لما�ية، فإ
�لما�� كانت موجو�� منذ �أل�v 	ستظل موجو�� طو�v �لوقت، 	ال يوجد شي� 
يخضع   �6 يمكن  ال  ألنه  علميا  ��عاً�  ليس  فهذ�  Kلك،  	مع  �لما��.  بخال� 

للتجربة 	�لمالحظة. �نه ببساطة معتقد، 6	 باألحر\ عقيد� �	غماتية. 
	مع Kلك، فقد �ختلطت هذ& �لعقيد� �لد	غماتية بالعلم في �لقر� �لتاسع 
 vلعلم ليس مجبر� على قبو� �عشر، بل �نها 6صبحت �لدعامة �ألساسية له. �ال 6
6� يحد& 56 تصنيف  ��لما�ية؛ فالعلم يدJ- �لطبيعة 	�لكو�، 	يقدZ �لنتائج �	

فلسفي. 
	في مو�جهة Kلك، يلجأ بعض �لما�يين في كثير من �ألحيا� �لى تالعب 
للعلم،  �لوحيد  �لد�Jسة   dموضو هي  "�لما��   :�يقولو فهم  بالكلما$.   �Kسا
	من ثم، فإ� ��Jسها ال بد 6� يكو� ما�يا". 6جل، �لعلم ال يدJ- غير �لما��، 
	لكن "��Jسة �لما��" مختلفة جد� عن "كو� ��Jسها ما�يا". Kلك 6ننا عندما 
7 6� �لما�� تحتو5 على قدJ كبير جد� من �لمعرفة 	�لتصميم Jلما��، ند� -Jند
 7Jند �بحيث ال يمكن 6بد� 6� يكونا قد نتجا عن �لما�� نفسها. 	نستطيع 6
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 ،dJلتصميم هذين هما نتا� لفكر با�	لمعرفة � �6
حتى ��K لم نتمكن من iJية صاحب �لفكر بشكل 

مباشر. 
كهفا  نتخيل  �عونا   ،vلمثا� سبيل  فعلى 
قبل.  �ليه من  ��K كا� 6حد قد سبقنا  ما  نعر�  ال 

شأنه شأ� �لما3يين �لمعاصرين، �نخد; 3يمقريُطس 

Democritus ��عتقد �B �لما3@ كانت موجو3@ منذ 

�ألB� ،h4نه لم يكن هناN شي� غير �لما3@.
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��K لم نجد شيئا عند �خولنا 
 Jلغبا� سو\  �لكهف  هذ� 
يمكننا   ،Jألحجا�	 	�لثر\ 
يوجد  ال  6نه  نستنتج   �6
مو�عة  ما��  غير  هنا7  شي� 
 �K� Kلك،  	مع  عشو�ئيا. 
 Jصو  ��Jلجد� على  كانت 
	ملونة   �Jبمها مرسومة 
 cنفتر فقد  مذهلة،   �بألو�
 �6� كيانا مفكر� قد سبقنا �لى هذ� �لكهف. 	قد ال نتمكن من iJية هذ� �لكيا

بشكل مباشر، 	لكن يمكننا 6� نستنتج 	جو�& مما 6نتج. 

�لعلم يدحض �لما3ية
 ��لمثاv. 	لو كا �لموضحة في Kلك  �لطريقة  �لطبيعة بنفس  �لعلم   -Jيد
 �ر �ال بالعو�مل �لطبيعية، لكا كل �لتصميم �لموجو� في �لطبيعة ال يمكن 6� ُيفسَّ
يمكن للعلم 6� يؤكد �لما�ية. 	مع Kلك، فقد كشفت �لعلوZ �لحديثة 6� هنا7 
تصميما في �لطبيعة ال يمكن تفسير& بالعو�مل �لطبيعية، 	6� كل �لمو�� تحتو5 

على تصميم 6	جد& خالق. 
 �فمثال، تثبت كل �لتجاFJ 	�لمالحظا$ 6� �لما�� 	حدها ال يمكن 6
تكو� قد 6نشأ$ �لحيا�، 	لهذ� �لسبب ينبغي 6� تنشأ �لحيا� من خلق ميتافيزيقي. 
 �	قد ُمنيت كل تجاFJ 6نصاJ �لتطوJ في هذ� �التجا& بالفشل. �K يستحيل 6
 Jنصير �لتطو	يدلي عالم �ألحيا� 	لحيا� قد ُخلقت من ما�� غير حية. � �تكو
6ندJ	 سكو$ Andrew Scott باالعتر�� �لتالي حوv هذ� �لموضوd بالمجلة 
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�لفلك  عالم  هويل،  فريد   Kألستا� �6لى  	قد  �لقو�.  هذ&  مثل  لديها  ليست 
	�لرياضيا$ �لذ5 حصل على لقب �لفاJ- عن �سهاماته �لعلمية، بالتعليق �لتالي 

:dهذ� �لموضو vحو
�لى  ما  بطريقة  �لعضوية  �ألجهز�  قا�  للما��  6ساسي  مبد6  هنا7   �"لو كا
 ��لحيا�، لكا� من �لسهل �ثبا$ 	جو�& في �لمختبر. فعلى سبيل �لمثاv، بإمكا
يشا�  	يمأل& كما  �لبد�ئي  �لحسا�  على   vسباحة كمثا  cيأخذ حو  �6 �لمر� 
ما  خالله،   	6 فوقه،  يضخ  ثم  حيوية.  طبيعة   $�K ليست  كيميائية  مو��  بأ5 
 dليد	لى مخيلته. � Jيتبا� dمن �إلشعا dيسلط عليه 56 نو	يشا� من غا��$ 
�لتي  (�لبر	تينا$  �نزيم  �أللفي  من  �نزيما  كم  لير\   Zعا لمد�  تستمر  �لتجربة 
تنتجها �لخاليا �لحية) قد ظهر في �لحوc. 6نا سأجيبك، لذ� 	ّفر �لوقت 	�لعنا� 
Jبما  �إلطال�،  على  شيئا  تجد  لن  فعليا.  �لتجربة  إلجر��  �لال�مة  	�لتكلفة 
6خر\  	كيما	يا$ عضوية  6مينية   c6حما من   �مكو قطر�ني  �Jسب  باستثنا� 

بسيطة".76
	في �لو�قع، �� �لما�ية 	�قعة في مأ�� 6سو6 من Kلك. فالما�� ال تستطيع 
 �حتى 6� تكوِّ� �لحيا� عند �تحا�ها مع �لمعرفة �لبشرية 	�لوقت، ناهيك عن 6
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�لشهير� نيو ساينتست:
"ُخذ بعضا من ما��، سخنه مع �لتحريك 	�نتظر. هذ& 
 �6� تكو cية �لحديثة للتكوين. من �لمفترiهي �لر
�لقو\ "�ألساسية" للجاKبية، 	�لمغنطيسية �لكهربائية، 
قامت  �لتي  هي  	�لضعيفة  �لشديد�  �لنو	ية  	�لقو\ 
بالباقي... 	لكن كم من هذ& �لحكاية �لر�ئعة قد تم 
�ثباته �ثباتا قاطعا، 	كم منها يظل تخمينا متفائال؟ في 
�لحقيقة، �� 4لية كل �لخطو�$ �لمهمة تقريبا، بد�� 
6خر\  مو��  منها  تتشكل  �لتي  �لكيميائية  �لمو��  من 
	�نتها� بأ	v خاليا يمكن تمييزها، موضوd مثير �ما 

75".Zتبا7 �لتاJلال 	6 vللجد
	يرتكن 6سا- �لحيا� �لى �لتخمين 	�لجدv أل� �لعقيد� �لما�ية �لد	غماتية 
�لما��   �6 �لعلمية  �لحقائق  تبين  Kلك،  	مع  للما��.  نتا�  �لحيا�   �6 على  تصر 

لو كانت �لما3@ قا�3@ على تكوين �لحيا@ 

من تلقا� '�تها، كما يدعي �لما3يو�، 

لكا� من �لممكن �صطنا; �لحيا@ في 

ظر�7 �لمختبر. �مع 'لك، ال يمكن 

� عضوH ��حد في Hحتى !نتا] جز

�لمختبر، ناهيك عن !نتا] خلية كاملة.

�ألستا' فريد هويل
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6� تشكل �لتصميم 	�لمعرفة من تلقا� نفسها. 	مع Kلك، فإ� �لكو� 	�لكائنا$ 
�لتعقيد.  �لحية �لموجو�� فيه تحو5 تصميما 	معرفة بهما قدJ غير عا�5 من 
	يبين لنا Kلك 6� �لتصميم 	�لمعرفة �لموجو�ين في �لكو� 	�لكائنا$ �لحية هما 
من عمل خالق يملك قو� 	معرفة ال نهائيتين، خالق ُ	جد قبل �لما�� 	يتحكم 

فيها. 
	��K تأملنا بعناية، فسنجد 6� هذ� �ستنتا� علمي تماما. 	هو ليس "معتقد�"، 
بل حقيقة مكتسبة من خالv مالحظة �لكو� 	�لكائنا$ �لحية �لموجو�� فيه. 
�لخلق معتقد ال يمكن  بينما  "�لتطوJ علم   �بأ  Jلتطو�  J6نصا ��عا�   �فإ لذلك 
 ��لقر  ��با 6نه  �ال خدعة سطحية. 	صحيح  ما هو  �لعلمي"  �لحقل  يدخل   �6
�لتاسع عشر كا� هنا7 خلط بين �لما�ية 	�لعلم، 	6� �لعقيد� �لما�ية �لد	غماتية 
�لقرنين  في  تطو�J$ الحقة  بالعلم عن طريقه. 	مع Kلك، حدثت  قد حا�$ 
�لعشرين 	�لحا�5 	�لعشرين 6طاحت تماما بهذ� �لمعتقد �لعتيق �لبالي، 	6ظهر$ 

غال7 عد3 مجلة 

نيو�4يك �لصا�3 في 

27 تمو4/ يوليو 1998 

بعنو�� "�لعلم يجد �هللا".
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�لرئيسي   ��لعنو� 6	ضح  	كما  �لما�ية.  6خفتها  �لتي  �لخلق  حقيقة  �لنهاية  في 
نيو�	يك  مجلة  �ستخدمته  �لذ5   ،Science Finds God �هللا"  يجد  "�لعلم 
Newsweek �لشهير� في عد�ها �لتاJيخي �لصا�J في27 تمو�/ يوليو 1998، 

فبالرغم من كل �لخد�d �لما�5، يجد �لعلم �هللا، خالق �لكو� 	كل ما فيه. 
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