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 ،بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله
 ...أما بعد

لًيا العريب واحًدا من أهم الكتب اليت نقدت النظرية الداروينية نقًدا تفصي للقارئفنقدم 
ورغم كثرة ما كتب يف هذا اجملال، يظل  إن مل يكن أمهها على اإلطالق. معمًقا وشاماًل،
مستقل فمن النقاد  م ِقدمه النسيب أصاًل ملا جاء بعده، ومنه أخذ كثير غهذا الكتاب ر 

 .ارةت بالرجوع إىل أفكاره مع إمهال ذكرهو بشكل مباشر مع اإلحالة إليه تارة ومستكثر، 

لية فاحصة ة تفصيقبل أعوام بقراءة األصل اإلجنليزي للكتاب قراء هذا وقد حظيت  
أن اختيار و على مضمونه، داللة عنوان الكتاب )التطور: نظرية يف أزمة(  يقيًنا فأدركت  

أزم النظرية وامتالئها قًا لثقته يف تصد  طابًقا وم  دقيًقا وقبل ذلك م  موفّ ًقا و ن له كان و مايكل دنت
 بنياهنا املعريف وهًنا إىل وهن. مات اليت زادتبالثغرات والتحك  

مما مييز هذا الكتاب إكثاره من النقوالت املهمة عن خرباء متخصصني ومتنوعني، و 
وغزارة مصادر املؤلف يف سوق الشواهد مث حسن سبكه للحجج تأسيًسا وتفنيًدا وترجيًحا 
وهو ينتزع تلك الشواهد من مظاهنا الصحيحة لتستقر يف املوضع الصحيح. ولو أنين خيت 

يارية، بني سائر الكتب يف نقد النظرية التطورية يف صورهتا املعالقتناء كتاب واحد فقط من 
مبا يف ذلك "تصميم احلياة" وكتاب "شك داروين" و"صندوق داروين األسود" على أمهيتها  

 ، لقررت  بال تردد أن يكون ذلك الكتاب كتاب مايكل دنتون هذا.  (1)كلها

حنمد اهلل أواًل ما وفق إليه من خروج هلذا الكتاب يف حلته العربية، مث أشكر فريق 

                                                           

 مجيعها من إصدار مركز براهني، وهلل احلمد.  (1)
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براهني الذي عمل بال كلل على ترمجته ومراجعته وتنسيقه وطباعته؛ وفقهم اهلل ونفع هبم. 
أخيًا أطلب من قرائنا الكرام أن يسدوا إلينا نصحهم الصادق ونقدهم البناء حول أي 

النص ومتعلقاهتا، فالكمال هلل وكتابه، وآخر دعوانا أن احلمد هلل مالحظات ختص ترمجة 
 رب العاملني.

 عبد هللا بن سعيد الشهري
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 :النشرقوق احملمية حبنتاج املواد إأتقدم جبزيل الشكر للتالية أمساؤهم على مساحهم بإعادة 
To Academic Press and Professor J. Beuttner– Janusch for 

material from Evolutionary and Genetic Biology of Primates ed 

by J. Beuttner Janusch (1963). To Academic Press for 

permission to reproduce the figure of Icaronycteris index from 

Biology of Bats, ed W. A. Wimsatt (1970). To Academic Press 

and Professor Harry J. Jerison for material from Evolution of the 

Brain and Intelligence (1973). To the American Association for 

the Advancement of Science for material from the article 

"Biological Classification: Toward a Synthesis of Opposing 

Methodologies" by E. Mayr in Science 214, pp 510–516, 

copyright 1981 by the American Association for the 

Advancement of Science; for material from the article "The 

Nature of the Darwinian Revolution" by E. Mayr in Science 176, 

pp981–989, copyright 1972 by the American Association for the 

Advancement of Science; and the material from the article "The 

Problem of Plan and Purpose in Nature" by G. G. Simpson in 

Scientific Monthly, 64, pp481–495 (1947). To the American 

Museum of Natural History for permission to reproduce the 

figures of Coelacanth latimeria, Crytocleidus oxoniensis, 

Crocidura, Sinopa rapax, Cynodictis gregarius, Zygorhisa 

kochii, Procavia, and the common seal from Evolution 

Emerging, Vol II, by W. K. Gregory (1951). To the American 

Scientist for material from the article "Bird Flight: How did it 

Begin?" by John Ostrom in American Scientist, 67, pp46–56 

(1979) and to John Ostrom for kindly providing me with a glossy 

print of Pro–avis. To the American Society of Biological 

Chemists for permission to reproduce the" Illustration of the 

Amino Acid Sequence of Bovine Ribonuclease" from the article 

"The Sequence of Amino Acid Residues in Bovine 
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Ribonuclease" by D. G. Smyth, W.H. Stein, and S. Moore, J. of 

Biol. Chem., 238, pp227–234 (1963), To Lady Nora Barlow for 

material from Autobiography of Charles Darwin published by 

Collins, London, 1958. To Cambridge University Press for 

permission to reproduce some of the illustrations of Darwin's 

Finches from Darwin's Finches by David Lack (1947); for 

material from On Growth and Form by D' Arcy Thompson 

(1942); and for material from The Biology of the Dragonfly by 

R.J. Tillyard (1917). To the University of Chicago Press for 

permission to quote and to reproduce the following illustrations: 

Mesosaurus, Ichthyosaur, Halitherium, from Vertebrate 

Paleontology by A. S. Romer, third edition (1966); and for 

material from the article "The History of Life" by G. G. Simpson 

in Evolution of Life, ed Sol Tax. (1960). To William Collins and 

Sons and Sir Alister Hardy for permission to reproduce the 

illustration of homology in the design of vertebrate forelimbs 

from The Living Stream by A. Hardy (1965). To Robert G. 

Colodny for material from the article "Problems of Empiricism" 

by P. Feyerabend in Beyond the Edge of Certainty, ed R. G. 

Colodny (1965). To Columbia University Press for material 

from Evolution Above the Species Level by Bernhard Rensch 

(1959). To Dr H. R. Duncker of the Zentrum fur Anatomie und 

Cytobiologie der justus Liebig Universitat and to Springer– 

Verlag for permission to reproduce the Illustration of the 

parabronchi of the avian lung. To Editions du Seuil for 

permission to reproduce the illustrations of the structure and 

replication of DNA from Le Hasard et La Necessite by Jacques 

Monod (1970). To Elsevier Scientific Publishing Company and 

J. W. Valentine for permitting me to reproduce the illustration 

of "4 Phylogenies of Metazoan Phyla" from the article "General 

Patterns of Metazoan Evolution" by J. W. Valentine in Patterns 

of Evolution as Illustrated by 'he Fossil Record, ed A. Hallam 

(1977). To the Encyclopaedia Britannica for material from 
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"Evolution" in Encyclopaedia Britannica, 15th edition (1974) 

7:8–9 To Peter Forey and the Royal Society of London for 

permission to quote material from the Proceedings of the Royal 

Society. To W. H. Freeman and Company for the use of material 

from the article "How Bacteria Swim" by H. C. Berg, Scientific 

American, August 1975; for material from the article "Artificial 

Intelligence" by M. L. Minsky, Scientific American, September 

1966; and from "Darwin's Missing Evidence" by II.B.D. 

Kettlewell, Scientific American, March 1959. To Harvard 

University Press for the use of material from The Great Chain of 

Being by A. O .Lovejoy (1951) and from Georges Cuvier, 

Zoologist by W. Coleman. (1964) To Professor David L. Hull 

and Harvard University Press for material from Darwin and his 

Critics (1973), To Holden Day Inc. for permission to quote from 

Intelligent Life In the Universe by C. Sagan (1978). To the 

Hutchinson Publishing Group for the use of material from 

Beyond Reductionism ed A. Koestler (1969). To the University 

of Illinois Press for material from Phylogenetic Systematics by 

W. Hennig (1966). To Professor Erik Jarvik for permission to 

copy his reconstruction of the skeleton of Ichthyostega. To the 

Linnean Society of London for permission to copy the 

illustration of Hylonomus. To the Longman Group Ltd for 

permission to use material from Organisation and Evolution in 

Plants by C. W. Wardlaw (1965); and from Social History of 

England by G. M. Trevelyan (1944). To Professor Ernst Mayr 

for the use of material from his book Population, Species and 

Evolution published by Harvard University Press (1970). To the 

McGraw–Hill Book Company for material from Methods and 

Principles of Systematic Zoology, by E. Mayr et al (1953); and 

permission to reproduce the illustration of horse evolution from 

Elements of Zoology, 4th edition, by T. I. Storer et al. (1977) To 

C. V. Mosby Company and G. C. Kent for permission to 

reproduce the illustration of "The Vertebrate Heart and Aortic 
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Arches" from Comparative Anatomy of the Vertebrates, 5th 

edition, by G. C. Kent (1983). To the Museum of Comparative 

Zoology, Harvard University, for permission to copy the figure 

of Araeoscelis. To Neale Watson Academic Publications Inc and 

Professor Martin Rudwick for material from The Meaning of the 

Fossils (1972) To the New York Academy of Science for 

permission to copy the illustration of Eusthenopteron. To 

Oxford University Press for the use of material from Homology: 

An Unsolved Problem, by G. R. De Beer (1971). To W.B. 

Saunders Company Ltd for permission to reproduce two 

illustrations, "The Adaptive Radiation of the Mammals" and 

"The Vertebrate Heart and Aortic Arches" from The Vertebrate 

Body by A. S. Romer, 5th edition (1977) To the Royal Society 

of London for permission to copy the illustration of Euparkeria 

and to Professor Barbara Stahl for providing the glossy print. To 

Hobart M. Smith for permission to reproduce the illustration of 

the pentadactyl design from his book Evolution of Chordate 

Structure, published by Holt, Rinehart and Winston Inc (1960). 

To Temple University Press for use of material from Charles 

Darwin: The Years of Controversy by P.J. Vorzimmer (1970). 

To Georg Thieme Verlag for permission to reproduce the 

illustration of "A Pleiotropic Gene in the Domestic Fowl" from 

Developmental Genetics and Lethal Factors, by E. Hadorn 

(1961). To Springer–Verlag for use of material from the article 

"The Appearance of New Structures and Functions in Proteins 

During Evolution", by E. Zuckerkandl, J. Mol. Evol., 7,1–57 

(1975). To John Wiley and Sons, Inc Publishers, for permission 

to reproduce the illustration of "Principal Types of Chordate 

Cleavage" from Analysis of Vertebrate Structure, by M. 

Hildebrand (1974); for the use of material from the article "The 

Search for Extraterrestrial Technology" by J. Freeman Dyson in 

Perspectives in Modern Physics, ed R. E. Marshak (1966); and 

for permission to reproduce the illustration of feather structure 
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from Fundamentals of Ornithology, by J. Van Tyne and A.J. 

Berger (1959). To Yale University Press for material from the 

article "Pre–Metazoan Evolution and the Origins of the 

Metazoa" by Preston E. Cloud, in Evolution and Environment 

ed Ellen T. Drake(1968). 

 كل فصل من تشارلز داروين.   في بداية اتاالقتباس
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عدد ال  لىعاستقرت ... هاكل  اأعماهل ،اهلائلة قدرهتاو  مع خصوبة الطبيعة"
ملكة كائنات امل شكلتاليت  ،احليةوالوظائف شكال ألاجتماع لمن  ىحيص

مجيع ى حصلت علوحدها. لقد التنافرات الفيزيولوجية من خالل  احليوانية
استحالة و  نافراهتاتكان يف و  ،بعدم الرتابطميكن وصفها الرتكيبات اليت ال تلك 

بني خمتلف  لالنفصاالت تأسيًساآخر تعديل لتواجد املشرتك لتعديل مقابل ا
دود حلاليت وضعت الفجوات كما أسست لمن الكائنات احلية،   اجملموعات
 . "لتفرع الطبيعي والصفوف والرتب والعوائلاملنِشئة لالضرورية 

 جورجس كوفييه
Georges Cuvier, 1835 

 

دث على حيرمبا  ذيوال ،التغي يف الكائنات احلية قدارال أرى أي حدود مل"
 . "قوى االنتقاء الطبيعيعرب الطويل مدى الزمن 

 نيتشارلز دارو 
Charles Darwin, 1859 
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أكثر  الكثي من اجلدال والنقاش يف أيامنا هذه –متزايد بشكل  –التطور قضية ثي ت
لك يف كان ذسواًء   يف القرن التاسع عشر، (كربىاملناظرة ال)زمن  مضى، منذمن أي وقت 

صاالت العرض حىت يف  وأالعلمية  Leadingليدنج  يف صفحات جملةمهمة أو  دوليةندوة 
 ظرية، ستجد مناقشة لكل جانب من جوانب نملتحف التاريخ الطبيعي الربيطاين ةجلميلا

  .يف أي فرع من فروع العلم االتطور، بشدة تندر رؤيتها مؤخرً 

الفكرة ذه ههذا املقدار من االنتباه، فالتطور قضية  جذب ا أن ندرك سببليس صعبً 
نظرية  أيأكثر من هذه النظرية وقولبت  ،ح الفكر املعاصرل ناحية من نوا المست كقد 

ئة امقبل  ول الفكرةأحدث قبلقد عالقتنا مع العامل احمليط بنا. لنفسنا و كيفية رؤيتنا ألأخرى  
 القرنني الساد  عشر يفالكوربنيكوسية أو النيوتنية الثورتني فكرية أكثر مما فعلت  ثورةً  عام

 والسابع عشر. 

لغاية رتب د قخلق العامل  هناية اإلميان التقليدي بأن  يعين التطور نظرية انتصار إن 
العامل  على تسيطر  اليت teleological outlookة الغائي الرؤيةهو ما يسمى و –وهدف 

ميم والرتتيب التصكل ما نراه من فإن  لنظرة الدارونية ا لوفقً ف ،الغريب ملدة ألفي عام خلت
ات عشوائية نتيجة عمليهي جمرد ألنظمة احلية الغائية الغامضة وراء اوالتعقيد يف احلياة و 

تصميمه  لت يفجت ةإهلي حكمةبوجود  نيقبل دارو وقد آمن البشر االنتقاء الطبيعي.  –عمياء
إرادة اهلل، عتقاد باال غين عناست  ف ،ت بال منازعسيطر لكن الصدفة اآلن لطبيعة، يف ا املعجز

 اكتمل االنفصال مع املاضي.  نتائجها. وهكذاميكن توقع ال عجلة حظ وحّلْت مكانه 

ت ضالعن جمال البيولوجيا، انتشرت املع اتأثيها يف حقول بعيدة جدً من بسبب و 
 أن   درجة وفتنت اخليال اجلماهيي إىل، على نطاق واسعاليت تواجه نظرية التطور املعاصرة 
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وهي – يفيف التصنكالفجوات يف السجل األحفوري أو املنهجيات املتنافسة   ،مواضيع
فصيل يف اجملالت اقش بالتنت   –على فئة حمددةر صتقتو  ،تعترب عادة صعبة وغامضةمواضيع 
يثي  نيةيلدارو ا الرؤيةيف مهم وجود أي خطأ ب فالقوليف الصحافة اليومية. بل  ،الشعبية

، نيةيو ار دلية لاألساسزاعم املعن إثبات  ونالبيولوجي ألنه إن عجز ؛محاسة اجلماهي وانتباهها
اليت تقوم عليها معظم هياكل األفكار العائدة إىل القرن العشرين، فمن الواضح أن اآلثار 

شات يف البيولوجيا  النقا بعد ذلك شتعلهائلة، وال عجب إًذا أن تستكون الثقافية والفلسفية 
  . اا عامّ كانت شأنً أهنا  كما لو 

كن للمرء اختاذ ميطرف فمن  ؛جلدالذا امن املقاربات الفلسفية هلا نوعني يوجد مبدئي  
 سيتم   ،وجمرد شذوذات حمية، اأساسً ضئيلة عقبات النظرية أن فيه رى ي ،موقف متحفظ

قد املقابل،  الطرف وعلى. للنظرية اإلطار التقليدي ضمنطريقة أو أخرى بالنتيجة بحلها 
قد حتل بعد  ضةغامألغاز جمرد عقبات ليست الرى أن وي ،اا راديكالي  موقًفا جذري  رء يتخذ امل

 اإلطار التقليديال ميكن تفسيها ضمن  حاالت معاكسةمفارقات أو هي ، بل ذلك
 . ولة اليوميف الرؤية التطورية املقبجوهري ما إىل خطأ  وبطريقةوبالتايل تشي  للنظرية،

 االتطور مؤخرً  يا الذين ألفوا حولمن علماء البيولوجكثي يف الوقت الذي يعرتف فيه  
بقدرهتم النهاية، مؤمنني  يفافظ احملا يتبنون املوقف بوجود معضالت خطية، فإن اجلميع تقريبً 

 ين.يإلطار الدارو اتعديالت جزئية ضمن على حل تلك املعضالت من خالل إجراء 

ملنهجي النقد اعرض وذلك عرب  ،هذا الكتاب املقاربة الراديكاليةيف وقد اعتمدت 
حاولت  .جلزيئية إىل البيولوجيا ا بني علم األحافي وصواًل املعاصر، متنقاًل  للنموذج الدارويين

درجة ل ؛لحللا وغي قابلة جدً  كبيةر أن أعرض ملاذا أؤمن بأن املعضالت اليت تواجه النظرية  
التايل ال ب، التقليدي الدارويينل هذه املعضالت يف ضوء اإلطار حلأمل أنه ال يوجد أي 

 .ةاحملافظعضالت عن املقاربة امل هذميكن الدفاع بعد ه
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مرة أخرى من  ،عشرة مدافع ل  م  تَ اليت و  ،صاريَي الالشراعية ذات  أحبرت سفينة البيغل
بحرية القبطان تت قيادة  ،1381عام  ديسمربمرفأ ديفون يف السابع والعشرين من 

غربية جلنوب اوذلك بعد أن أ عيدت مرتي على التوايل بسبب األعاصري  ،يفيتزرو  امللكية
فويغو  تيريا ديكانت الغاية من هذه البعثة هي استكمال مسح باتاغونيا و الشديدة.  

تت قيادة القبطان   1381واستمر حىت عام  1381م عا الذي است هل   *(أرض النار)
سلسلة  جراءوكذلك إل يا ادااد ،، وبعض جزر احملالبريوو  ليتشي ملسح سواحل كينغ

 حول العامل. †من القياسات الكرونومرتية

كان من الصعب أن يتنبأ ،  1381 ديسمربعند إحبار سفينة البيغل من مرفأ ديفون يف 
د م عليه هذه قاحملت م إزاء ما ست  عتيادي أو نطاق االالأي شيء خارج منت السفينة ب من هم على

م  ل سنواته اخلفقد كانت املالحظات اليت حصدها داروين خال مع ذلك،الرحلة البحرية. 
بذور فكرة لر كما كان يشري إليها بود ، مبثابة نث  على منت السفينة، "ذلك املركب الصغري احَلَسن"

 ،اب )أصل األنواع(هي كت ؛أنبتت يف النهاية زهرةتلك البذرة اليت  ضوي يف عقله،التطور الع
عات احلياة مجيع تنو  على أن   تاب ضمًناهذا الكيستدل و  ،امل احليرؤية ثورية للع الذي صار

قة عن الفعالية ا ولي  ،على كوكب األرض قد نتجت عن عمليات طبيعية وعشوائية   هللخلال 
 الطبيعة، دورًا حامسًا من وبالنتيجة استبعاد اهلل ،قبول هذا االد عاء اداائل بَ لع   .سابًقا اعتقد كما

 دالالت املهيبة،نة البيغل رحلة الكانت الرحلة على منت سفيلذلك   يف علمانية اجملتمع الغريب.
 وكانت نتيجتها هز  أساسات الفكر الغريب. ،كانت غايتها مسح سواحل باتاغونيا  رحلةً 

                                                
* Tierra Del Fuego. أرخبيل يف أقصى أمريكا اجلنوبية يف احمليا ادااد : 
† Chronometrical Measurements: .قياس الزمن بدقة بالغة 
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أيًضا تبناها ليت وا ،اروين عندما أحبر على منت البيغلدتبناها كانت الفلسفة اليت ي
يطرة يف علم لفكرة املسكانت اإذ  ر العضوي. مع فكرة التطو   معاصريه، متناقضًة متاًمامعظم 

 ؛العامل العضوي هو نظام متقطع العقود األوىل من القرن التاسع عشر أن   األحياء خالل
اجملموعات الرئيسية للمتعضيات متفردة ومعزولة وغري مرتبطة بوساطة أشكال  حبيث أن كل
جيل، دون أن  بعد ، جياًل هانمطل تتوالد وفًقا األنواع بأن  الرأي الصائب ال مايز انتقالية. 

 ،فحسب يًفاوجد التنوع، فقد كان تنوًعا طف ماهام من التغيري. وحيث ختضع حىت إىل أي نوع  
ضمن حدود ذات معامل معي نة بوضوح للنوع أو النما. لذلك فقد كانت املنزلة الرئيسية 

عن النموذج  فة متاًماللعلماء الطبيعة يف القرن التاسع عشر، وخمت تبًعا ةومنقطعللطبيعة ساكنة 
عد عام بالنسبة ملعظم علماء األحياء ب اواصل، الذي أصبح فيما بعد بديهي  احلركي املت
1381. 

الذي التزم به علماء األحياء يف  ،ى بنموذج علم أمناط الطبيعةمل يكن ما يسم  
ي شص  أل دو جلي امعتربة من الدعم التجرييب. البد  أن يبجة دون در  ،بدايات القرن

بعد  جياًل  هانمطل أن األنواع تنتج وفًقايراقب الطبيعة على مدى فسحة صغرية من الزمن 
ك، فقد . عالوًة على ذلالعامل احلي  ينساب وفًقا خلطة ثابتة وحمددة مسبًقا جيل، وأن  

 ،هكوفيييف القرن التاسع عشر من أمثال   *ملقارنأظهرت أعمال العظماء من علماء التشريح ا
املتعضيات  وأن   ،رئيسيةإىل أنواع أو ش عب  ميكن اعتبار العامل احلي مقس ًما أنه ،أوينا والحقً 

 . اصتلفة كانت غري معروفة فعلي  بي الرتب امل اليت تتوسا بوضوح

أن مجيع  حبيث ،ملأن املتعضيات عبارة عن ك ل متكا أظهر التشريح املقارن أيًضا

                                                
* Comparative Anatomy بدراسة التشابه واالختالف يف تشريح  املقارن: هو العلم الذي يعىن التشريح

 املتعضيات ويتعلق بالتطور.
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ق أي نوع من يعي أن هذاللكثريين ويبدو ها مع بعض لتعمل مًعا، املكونات متالئمة بعض
 إن  " :قائاًل  ،*يهكوفي جورجناقاًل عن ، ويليام كوملاناالنتقاالت التطورية الرئيسية. كما أشار 

زء آخر، وطيدة مع كل ج كل جزء منها ذو عالقةو  امتكاملة ككل  وظيفيً املتعضيات، كوهنا 
تأسيسه لألنواع  عن النهج الذي ت  كثريًا تت طائلة االنقراض الفوري  أن تنحرف   ال تستطيع

 1."من ق بل القاعدة التشرحيية األوىل

 أو نقصان زيادة حادة يف ضربات القلبحدوث ، على سبيل املثال، اإن  تغي  رًا رئيسي  
بالتايل تناق  اإلفراز الكلوي، سوف يؤدي من تلقاء ذاته إىل الكلية إىل النصف،  حجم
غري  هبذا ستمرار بعد تن حيوان ما من االة العامة جلسم احليوان. ولكي يتمك  بنيالدمار يف 

آخر، فإن املتعضية  . مبعىناية أعضاء اجلسم أن تتغري تناسبي  املقدار، سيكون من الضروري لبق
ت القفزية، ياللتعدهو ا فقاحدوثه ميكن ما  على اإلطالق. تتغري ككل أو ال تتغري غالًبا

مثبتة  وملعظم علماء احليوان املعاصرين، وألسباب خمتلفة، غري (كوفييهوتبدو هذه الفكرة ل )
اتنتقالية الطفرات اال لذا فإن  . اأساسومنافية للعقل  أم  تكبريًة كان  ،بواسطة تراكم التغري 
 تكون مستحيلة.صغرية، س

من نظام تفكري ميتافيزيقي   مشتًقا أيًضاكان مذهب ثبات األنواع 
ي عرف  †

لى جوهر الظواهر بعواملها القابلة للتغري  مبنية ع أن  " :(مايرل ) ، والذي يفرتض وفًقا‡باملاهيوي ة
 أ علنت هذه الفكرة بشكل   8ثابت ضمين، وأن كل عضو يف صف ما ميث ل ذات اجلوهر.

 ".eidosعن اخلاصية  أفالطونواضح للمرة األوىل يف مفهوم 

                                                
ه  ذاعت شهرت ،ويعد من أهم أقطاب العلم يف القرن الثامن عشر ،فرنسي اجلنسية (1388–1833)جورج كوفييه  *

 .كأحد املؤمني باملذهب الطبيعي
: متعلق بالغيبي ات. †  ميتافيزيقي 
 فهي بذلك نقيض الوجود ية. ،تقدم املاهي ة أو اجلوهر على الوجوداملاهيوي ة: )اجلوهري ة( نظرية  ‡
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الَحظة للعامَل أي ووفًقا ،داذا
 
ة واقعية داذه الفلسفة، فال متتلك قابلية التغيري الواسعة امل

 الطونأف، وذلك حسب تعبري حائا كهفبعد اآلن أكثر من واقعية ظالل شيء ما على 
عن بعضها  ادبوضوح حدائمة، احلقيقية واملنقطعة يف قصته الرمزية. إن األشياء الوحيدة ال

. شاهدةلتغري املالية قابل أساس اليت تشك  ، لقابلة للتغريغري ا الثابتة البعض هي )األفكار(
 بقدر ما مها االنقطاع والثبات مها صفتان مميزتان للعامل احلي   ألتباع نظرية املاهيوية فإن   وفًقا

.  مميزتان للعامل الالحي 

دود من عبارة عن تعبريات مادية لعدد حم فإن مجيع الكينونات املستقلةومبعىن آخر، 
 اك حدودً أن هناهذا  نتج عناألشكال املثالية الالمتغرية. وبالتطبيق على اجملال البيولوجي، ي

لتغيري البيولوجي ا يستطيع واليت هي ما وراء النطاق اليت ،ثابتة حيددها شكل األمناط الضمنية
  .باألساس قطعةمتفإن الطبيعة  يصل إليه، لذلكأن 

لوجية، وقد اشتق ها البيو وفكرة ثباتية األنواع إىل فكرة أرسطو  يعود تفكري علم األمناط
رسطو عن الطبيعة أ. كانت فلسفة (eidosاخلالصة بدوره عن املعتقد األفالطوين عن )

آراؤه  العصور الوسطى، وبقيتوذلك خالل  ،هي املعتقد الرمسي للكنيسة لقرون  من الزمن
 علماء أحياء القرن التاسع عشر.عند  يةمهوأ ثقل ذات

عدم اتصال املعتقدات الدينية إىل حد  ما رأي علم األمناط حول  أجازت أيًضا
 عنه اليوم، 1381 سفينة البيغل عاملرتا حي أحبرت جنخيتلف املناخ الديين يف إو . الطبيعة
ناق العلمية على أهنا تد  للمعتقد الديين كما أصبح احلال بعد اعتر للمعرفة لم يكن ي نظَ ف

احملتواة ي للعامل املاد جليلة الدرجةوباألخ  الرؤية  ،اكتشافات العلم نظرية التطور. إن  
 لى عظمةععلى وجود اخلالق و  دلياًل مجيعها اعتربت قد  ،صطناع النيوتوينيف اال ضمًنا

 جس د بالكتاب ذياتصميمه. ت صوِّر املناشدة ادا
لشعبية الواسعة ا ئلة لالهوت الطبيعي امل
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 لالهوتية.عاءات ادِّ دعم االالعلم يَ  أن   فكرةمدى انتشار  (الرباهييف كتابه ) *ليلويليام بي

تفكري، حىت بي أفراد اجملتمع العلمي، يف داللة مدى انتشار هذا ال مي كن رؤية
عام  تواليت تأسس، )لندن لعلم احليوان(صحيفة  هي ؛ول من صحيفة مرموقةاإلصدار األ
عة ت ظهر دراسة الطبي على فكرة أن   تمهيديهذا العدد الد رئي  التحرير يف أك   ،1381
إن " وتشري إىل املكانة اخلاصة اليت يشغلها اإلنسان يف املرتبة الطبيعية للعامل: ،اهللحكمة 
عالقة  تتبعفي جدة ضمن كامل خطة الطبيعة احلي ة،يرى العالقةَ اجلميلة املتوا الطبيعة يف عامل  ال

وعلى رأس كل  ،أنه اشعر أيضً وي ،أن ال شيء ي صنع عبثًاه قنعت يتال ،تعايش متبادل املنافع
كرًما مذلك املصلوق املفض ل لدى خالقه،  ،اإلنسانهذا النظام ذو الرتتيب واجلمال، يقف 

 8."فهمالبنعمة 

 أصل، قبل عامي فحسب من نشر كتاب )1388بذات الروح املعنوية، يف عام 
، † يف أمريكا الشمالية، لوي  أغاسي ستطاع أحد علماء األحياء الروادلداروين، ا (األنواع

ن رد يف علم احليوان ذلك احلي، استطاع أاوالذي كان يشغل منصب أستاذ يف جامعة هارف
سبق،   ي ظهر أيًضا" :يكتب بأن العامل احلي

 
علم و عظمة، الو ، واحلكمةكل م ن التصميم امل

الذي  ، الواحدباهلل اتنادي جهارً  ه الوقائعمجيع هذ ؛وب عد النظرالعلم بكل شيء، و الغيب، 
ألفكار  لياًل ت وقت مناسب، يفالتاريخ الطبيعي، أن يصبح قد يعرفه اإلنسان والذي البد  

 1."امل الالعضوي  يف الع احليوان والنبات بقدر ما هو متجل   املتجلي يف مملَكيت خالق الكون

يء حيال شقد شعروا بالقليلي منهم  قلق معاصري داروين، إال أن   بالرغم من مدى

                                                
العلة  مفهوموهو معروف لتقدميه حجة وجود خالق للكون عرب  ،اإجنليزيً  امسيحيً  كاهًنا كان (1318–1818) ويليام بيلي *

 .الساعةحجة صانع  اليت استعملت يف املثال املشهور حلجة النظام يف الوجود أوالعلة الغائية الطبيعية،  ، وذلك يف عملهالغائية
قام بدراسة  ،سويسري وجيولوجيا إحاثة عامل ،(1388–1318)أغاسي  جان لوي  رودولف  †

 .لألرض ريخ الطبيعيالتا ويعترب أحد أبرز مؤسسي أحباث ،واألهنار اجلليدية واألحافري األمساك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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عشرين. صفًة مميزة للتفكري يف القرن ال لشك   الذيهو و  ،تعارض ما بي العلم والدينوجود 
 عموًمااعرتف ما عند، فقا يف القرن التاسع عشر حًقاثار هذا التعارض بي العلم والدين الو 

. سفر التكوينريف لالتفسري احلبعدم توافق االكتشافات يف جمايل اجليولوجيا والبيولوجيا مع 
ستطاعة رجل العلم يف العقود األوىل من القرن العشرين أن يقبل رواية اخللق يزال با ما

عامل. لى أهنا وصف تارخيي  حريف  ألصل الاملذكورة يف الكتاب األول من الكتاب املقد س ع
عجز لقانون امل اإلرجاءقد و جد بالطبع عنصر تعارض بي ما يتضمنه سفر التكوين من 

لطبيعة، ومع ذلك خارقة لايد للعلم يف إقصاء أية حاجة لتفسريات الطبيعة وبي النجاح املتز 
 يف حدوده الدنيا. كان  بأن هذا التعارض مفهوًماكان   فقد

 ،العلمية مفتوح مع املعرفة بشكل   حرفي ة الكتاب املقدستنازع من عدم على الرغم 
الل القرن على األفكار اجليولوجية والبيولوجية خ اامتلكت تأثريًا إكراهي  بال شك قد إال أهنا 

كان " :فكتب كوملان عن هذه الفرتة القسم األول من القرن التاسع عشر،الثامن عشر و 
 دراًكاإيعة هرية ألن جيدوا يف الطباء الطبيعة متأثرين للغاية بالضرورة الظاالعديد من علم

فهرسة يف الكتاب املقدس اإلداي. احرفي  
 
خ الطبيعة يف العديد من قضايا تاري لألحداث امل
املقدس  أنه إما أن يكون الكتابعتقاد الشائع بيعة األنواع البيولوجية، كان االوباألخ  ط

 يتم   حبيث ال ميكن أن ،أو على األقل بأنه مستودع احلقائق العامة ،ةهو السلطة األخري 
 8."قيحقي وعية من ق بل عامل طبيعية فيلسوفجتاهل أي حقيقة عامة بأمان أو مشر 

ميان إلوجود تأثري لعلى مدى بعد هذا الزمن يف حي أنه من الصعب أن حنكم 
 ،اسع عشرالعقود األوىل من القرن التبسفر التكوين على عظماء علماء الطبيعة يف احلريف 
ن على سبيل املثال، يكاد يكون مف *ال ي ستهان به.  أنه وبدون شك كان ميتلك تأثريًاإال

                                                
مثال كوفييه، يف القرن التاسع عشر باملعتقدات الدينية من أ الروادمن احملتمل أنه متت املبالغة بدرجة تأث ر علماء األحياء  *

 أوين، لييل وأخرين؛ انظر املناقشة يف الفصل اخلام .



02 

تة آالف أن عمر األرض هو س ول عن االنتشار الواسع ملعتقداملؤكد أن العامل الرئيسي املسئ
، واليت يف سفر التكوين ةدملبدأ ثبات األنواع هو الدعم الذي تعطيه عبارات موجو عام و 

 .(هامنطق وف( وقد تناسلت )على منطها)األنواع قد خ لقت  على أن   يبدو أهنا تدل ضمًنا

على الصعيد اجليولوجي،  عدد متزايد من املالحظات، وخصوًصاك لكن كان هنا
دى علماء اجليولوجيا ل واليت من الصعب التوفيق بينها وبي الرواية الفسيفسائية. وتزايدَ 

هنا أن إمكا، مل يكن بعية، مثل احلت  املائي أو بالر ياحأن أي من العمليات الطبي بديهية
 أي تغري   اب هذه العمليات فعليً ستة آالف عام. ال تسب   تعطي لسطح األرض شكله مبجر د

رض ألن كتاب سفر التكوين أن املموس حىت على مدى قرون من الزمن، ومع ذلك يتضم  
لمؤرخي ل ، وذلك وفًقافقاستة آالف عام قبل ، اقد خ لقت يف املاضي احلديث نسبي  

 ي.تي  راالتو 

د من العدي ة، اكتشاف أن  ومن التحديات األخرى اليت واجهت الرواية التقليدي
ان ال ميكن للطوفف ،ت على كوكب األرض قد انقرضتعاشأن اليت قد سبق و األنواع 
 عن انقراض هذه األشكال احلياتية الغابرة يف املقدس أن يكون مسئواًل  كور يف الكتاباملذ 
 طوفان،ال لاألنواع خالإنقاذ كل نوع من  أنه قد ت   ضمًنا ألن سفر التكوين يقتضي ،دمالق  

ولتعقيد هذه اإلشكالية، فقد و جد دليل ما يقول بأنه من املمكن لألرض أن تكون قد 
 .متاًما ةحياء خمتلفألمن ق بل تعاقب كامل  أصبحت مأهولة

كتسوية، وذلك يف حماولة   (catastrophesالكوارث التغري ب)نظرية  اقرت حت  
 للتوفيق ما بي هذه املعرفة اجلديدة وبي قصة الكتاب املقدس، تقرتح هذه النظرية بأن تاريخ

ات ساحقة مسببًة تغيري  ،كوارث عظيمة من منشأ خارق للطبيعة  ادوري  اعرتضته األرض قد 
ومفاجئة لسطح األرض. وي عتقد بأن كل كارثة قد تبعها إعادة تأهيل األرض بأنواع خمل قة 

 .من جديد
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يف هذه  ارًامر احلياة  خميفة كانت تقلق صفو إن حوادث" :كوفييهوحسب تعبري  
صى من العصور؛ عض سكان بف: ضحي ة ملثل تلك الكوارث األشياء احلية كان عدد ال حي 

ئ طممن يعيش يف قلب البحار إىل الشا ود فع غريهم الفيضان، األراضي القاحلة أغرقهم
ألبد، تاركًة بكاملها إىل اود م رت قنوات مائية  مرة أخرى،عندما ارتفع قعر احمليا فجأًة يف 

 1."واليت استطاع علماء الطبيعة بشق األنف  أن يالحظوها ،مار فحسبمن الد   آثارًا

 مجيع أنواع الظواهر اجليولوجية؛ أصداف حبرية على و جد الدليل على الكوارث يف
د الالحق املفاجئ والتجم   االنقراض ان رسوبية فسيحة من احلصى والطي،قيع قمم جبال،

يت لاألكوام اداائلة من عظام أنواع منقرضة وا ،قبل التاريخ كاملاموث مثاًل  ما نواع من عصرأل
لت  واقع متعددة،و جدت يف كهوف مب ألواح كبرية من احلجارة واليت من الواضح أهنا قد ُح 

من مصادر بعيدة وأ لقيت يف مواقعها احلالية. وحىت شقوق وديان األهنار قد ع زيت إىل فعل 
ن الثورانات السالسل اجلبلية ناجتة ع ية، وبطريقة مشاهبة ت عترب نقوشالفيضانات الكارث

هي  ،اضيواليت البد  أهنا قد حدثت يف امل ،ات اجليولوجية الواسعةالكارثية. إن كانت التغري 
ستعترب  ذلكلف ،يتضمنه التأويل احلريف لسفر التكوين الذي لزمين القصريمجال الل تربير

 .اشيًئا جوهري   catastrophismوارث الكربى لكنظرية دورية ا

كما   رض  متاًمابشكل م وبي النيب موسىال توفِّق الكارثية ما بي علم اجليولوجيا 
مل يذكر الكتاب املقدس أية كوارث واليت من املمكن أن تكون قد أقصت  يأمل البعض،

حياة ما قبل التاريخ السابقة خللق اإلنسان، وكان من الصعب رؤية كم من املمكن ألحداث 
ك طريقة واحدة للصروج من هذا هنا .أن تقع خالل فسحة صغرية تتألف من ستة أيام

لطول، عبارة عن فرتة غري حمددة اأن كل يوم  –كما افرتض كوفييه– ؛ وهي افرتاضزقاملأ
اض افرت  كوارث. واحليلة الرائجة األخرىوذلك يسمح بوقت مسهب من الزمن حلدوث ال

 اللعامل، ولكن باألحرى كانت وصفً  للصلق األصلي ن أيام اخللق الستة مل تكن حسابًاأ
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 سبقت ليتالفعالية اإلله يف ترميم وإعادة تأهيل كوكب األرض التايل للكارثة العظيمة األخرية 
 Thomas ألحد املدافعي الرئيسيي عن هذه احلقبة، توماس تشاملرز طوفان نوح. وفًقا

Chalmers: "فرتض أن   من رمبا
 
ل األول لألشياء، شكللت يعطينا تارخيًا الالنيب موسى  امل

تصليقية وكما سبق وأثبتنا ضرورة املمارسة املباشرة للقوة ال لتشكل النظام احلايل. تارخيًاوإمنا 
تعلق لرمبا قام النيب موسى بالشيء ذاته، فيما يف على أجيال من املصلوقات احلية، لإلبقاء

بأن يعطينا التاريخ الكامل للتدخ ل األخري العظيم، وأن يصف اخلطوات  بأي شيء نعرفه،
 8."مبوجبها إعادة ترميم األضرار اليت سببتها الكارثة األخرية لية اليت ت  املتتا

ملوجود ا بعلم الكون يزال مقرتنًا ما كان كل شيء على اإلطالق يف اجملتمع العلمي
وباإلميان بالتارخيية احلرفية للكتاب املقدس. و جد بالطبع جدل حول  ،سفر التكوينيف 

 أو على أي   ،افق اجلميع على عدد الكوارث اليت قد حدثتمل ي و و العديد من التفاصيل. 
 كوارث وأيها قد ي عزى إىل ،ت عزى إىل طوفان نوح من الظواهر اجليولوجية بالذات ميكن أن

لية أو د ختل قت كأزواج أصكانت األنواع اجلديدة ق  خالفات فيما إن وجدت أيًضاسابقة. و 
لفة من بينما كانت الطريقة اليت وصلت هبا أنواع خمتيف اآلن ذاته. إن ختلقت أزواج متعددة 

قد م  ،نقاشاتآخر للمصدر  الكرة األرضية بعد الطوفان احليوانات إىل مناطق نائية من
وأك د  ،للتوجهات الالهوتية لعلم الطبيعة يف هذه احلقبة تصورًا دًداوجود هذه النزاعات جم

يوم. إنه نظرها عن روح الشعب العلماين العلى الثغرة الفكرية اداائلة اليت تفصل وجهات 
عام ئة الشيء عجيب أن نفك ر بأن غالبية علماء البيولوجيا واجليولوجيا قبل ما يزيد عن امل

 املاضي قد احتاج إىل أحداث معجزة رتياح الفكري الكامل حيال فكرة أن  قد شعروا باال
 ال تعد وال تصى أو خارقة للعادة.كثرية 

 تساءلت فقد ؛لصاحل سفر التكوين شاماًل متاًما يكن إمجاع الرأي على كل حال، مل
 –النهاية كما ثبت يف– أفكاره وكانت ،املوقف الذي ت تأسيسهأقلية من املعارضي عن 
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واع بعي لية التطافر بي األنبثورة فكرية كانت على وشك القدوم. أ خذت احتما تنذر أقد 
 من منتصف القرن الثامن عشر، والحًقا يف *الفرنسي بوفونعتبار من ق بل عامل األحياء اال

قد  –وهو جد داروين– ‡داروين إرامسوسحىت وهو عامل أحياء فرنسي آخر.  †ق بل المارك
 .(zoonomia قواني احلياة العضوية) عبث مع فكرة التطور يف كتابه اداام  

بل ق   تساؤل منعمر األرض هو ستة آالف عام حمل و ض عت الكارثية وفكرة أن 
 افسريً ت وكان عامل  اجليولوجيا االسكتلندي هوتون قد سبق وقد م أقلية من علماء اجليولوجيا،

 ش، يناقللظواهر اجليولوجية Uniformitarianism§وفق نظرية وحدة التشك ل  بدياًل 
 اليت ،بأنه من املمكن تفسري الظهور اجليولوجي لألرض بسهولة من خالل التغريات الصغرية

على مدى فرتة واسعة من الزمن. قبل فرتة قصرية  دون انقطاع مستمر قد حدثت بشكل  
نشر تشارلز  ،وحدة التشك لاألبرز ملذهب  ين على منت سفينة البيغل، املمثلمن إحبار دارو 

ريات السابقة لسطح فسري التغلت حماولةمباد  اجليولوجيا ل اجمللد األول من كتابه العظيم )ليي
ل يف أثبت كتاب لييل يف النهاية أنه نقطة تو . (فيما خي  األسباب اجلارية اآلناألرض 

، تشك لوحدة الالفكر اجليولوجي وأقنع معظم العلماء، ومن بينهم داروين، بصحة مذهب 
طقة بالنسبة ألغلبية من ادار  انوعً  –شر فيهيف الوقت الذي ن  – بشكل كبري عترَب لكنه بقي ي  

، إال أن حيف مهب  الري ورقةال وعلى الرغم من وجود مثل هذهلذلك، علماء اجليولوجيا. 
                                                

وعامل   رياضيايت ،مؤرخ طبيعي هو: Georges–Louis Leclerc, Comte de Buffon جورج دي بوفون *
 .1833أبريل  11يف  باري  وتويف يف ،1818سبتمرب  8يف  ،كوت دور ولد يف، فرنسي كوين
بالطبيعة.  اا مهتمً ا وأكادمييً ا فرنسيً كان المارك جنديً : Jean–Baptiste Lamarck بابتيست المارك جان †
  عام ويف 1811 عام، تقاعد من اجليش بعد أن جرح يف ر أن يدرس الطببالطبيعة وقر   اا أصبح مهتمً تديدً  موناكو ويف

 .، ويعد أول نظرية لتطور الكائنات احلية Philosophie zoologiqueفلسفة علم احليوان بنشر كتابه قام م1318
 تضمنت. وشاعرا عا،خمرت  طبيعيا، فيلسوفا فيزيولوجيا، إجنليزي ا، فيزيائي ا كان: Erasmus Darwinداروين إرامسوس  ‡

 .وصلة القرابة بي كل أشكال احلياة التطور ، مبا فيها ذكر عنالتاريخ الطبيعي قصائده الكثري من
§ Uniformitarianism الوترية الواحدة )أحادية التكوين( املذهب القائل بأن العمليات اجليولوجية الطبيعية حدثت :

 يف املاضي بنف  الطريقة كما حيدث اليوم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
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 ثة نظرية الكارثية واألرض احلديإمجاع الرأي الساحق بي علماء البيولوجيا كان لصاحل
 بشكل أساسي. بذاته على أنه كينونة ثابتة والتصليق اخلاص لكل نوع

رن التاسع عشر،  قيف مطلع الو لد داروين يف عائلة بريطانية ثرية من الطبقة الوسطى 
 ،لطبقته االجتماعيةابنه التعليم النموذجي  وقد منح ،*شروبشايريف  كان والده طبيًبا

ب بينما كانت اهتماماته تنص ،املتوسا إىل حد  ما" املستوىدون كان حسب اعرتافه "و 
تينية. ذهب داروين الالونانية واألفعال والرياضة أكثر من تعلم اللغة الي أكرب يف الصيد بشكل  

الرائدة  إحدى كليات الطب واليت كانت حينها ،إدنربة جامعة يف الطب بعد املدرسة لدراسة
طل عن من أن يتحول إىل رجل رياضي عا خوفًالكن املوضوع قد أصابه بامللل، و يف أوروبا، 

 النهاية  يف العمل، أرسله والده إىل جامعة كامربيدج ليدرس علم الالهوت، بقصد أن يتوط د
ائي أو غري يوحي بأنه استثن داروينكقسي  بلدة. وإىل هذا الوقت فال شيء مما نعرفه عن 
. د ثها الحًقافكرية اليت سوف حي  تقليدي بأي طريقة كانت. ال يوجد أي تلميح عن الثورة ال

قد أهدرت وقيت خالل السنوات الثالث اليت قضيتها يف جامعة  يقول داروين عن نفسه: "
يف  لقق متاًما هنالك كان  ،قلق حول دراسيت األكادميية من كهنا كانبقدر ما  و مربيدج، كا

 3."إدنربة واملدرسة

ك ما يشري إىل مهنة يف جمال العلوم البيولوجية. اهتم  داروين على كل حال، كان هنا
 الحًقابحت لديه ا، وأصكان جيمع احلشرات عندما كان صبي  خالل شبابه بالتاريخ الطبيعي،  

ات يف عض املسامههواية جدية يف علم احلشرات عندما كان يف جامعة كامربيدج وقام بب
امعة  جصلح ألي شيء يف وعلى الرغم من اعرتافه بأنه مل يكن يَ  ،هذا احلقل. أيًضا
ك صداقات افأقام هن على ركوب اخليل والصيد؛مل يقتصر داروين بد  أن لكن الكامربيدج، 

الذي اعتاد  ،وهينسل  جمال العلوم البيولوجية، من أمثال الربوفيسورمع مفكرين أوائل يف
                                                

 لرتا.إجن ليم يف غرب األراضي الوسطى يفشروبشاير: إق *
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ذي يسري لنفسه لقب "الرجل ال وين أن يرافقه بنزهات طويلة سريًا على األقدام، جالًبادار 
مع هينسلو". ومن خالل هينسلو أصبح داروين على تواصل مع األستاذ اجلامعي 

 اجليولوجيا يف بريطانيا آنذاك. مل يكن أحد هذين، أحد الرموز الغالبة يف علم سيدغويك
  عهم تقريًباجميف بأية طريقة  كانت؛ غري تقليدي الرجلي أو أي أحد من معلميه اآلخرين

يبدو التكوين. و  بالتفسري احلريف لسفر ، ومؤمنيرية اخللق ونظرية الكارثيةكانوا مؤمني بنظ
 يتمتع هبا مرشدوه. داروين قد تشر ب احلكمة التقليدية اليت أن  

 ، قبل اإلحبار على منت البيغل وبعد اإلحبار على متنها بفرتة قصرية،كان داروين
مل " اخلاص وبثبات كل نوع من األنواع: باخللق ًنابالكتاب املقدس ومؤم مستشهًدا *اأصولي  

نت  ك" 1ة لكل كلمة يف الكتاب املقدس".شك من احلقيقة التامة واحلرفيدىن أكن حىت يف أ
فينة الس ووأذكر كيف سصر مين رب اني   ،بالفعل حينما كنت على منت البيغل أرثوذوكسًيا
 ستشهادي بالكتاب املقدس علىوذلك ال ،–وكسيون أيًضارغم أهنم أرثود–مرات  عديدة 

م بالنسبة لبعض املواضيع املتعلقة بالفضيلة أنه  11."مرجع م فح 

ررة له زمًنا وين، كانت رحلة حم  ر اأهنا نقطة التحول يف حياة د بيغلأثبتت سفينة ال
رية قام هبا رؤًى حررته من التأثري اإلكراهي لسفر التكوين. استحضرت كل رحلة حب، ومكانًا

 لكن هناك شيء ما بالتحديد يف البيغل يثري الذكرياتجديدة،  عتاقاتوانآلفاق جديدة 
كأن  قوى عناصر ، و اليت ال تكاد تعرف ،وبية النائيةفيما يتعلق بالسواحل األمريكية اجلن

 تيريا ديل فويغوو  باتاغونياوالعاصفة يف  ،ئ الباردةالواضحة للغاية على طول الشواط الطبيعة
سجة وذلك بأن تنفث عنه أن ،)أرض النار(، قد تآمرت بعضها مع بعض لتصف ي عقله

حيث أهنا  ؛لسفينة البيغل مكانة رمزيةإن  العنكبوت املرتاكمة من عادات وظالميات دينية. 
ن أصولية م ،فقد ص نعت حضارتنا بالكامل كنتاج عنها ،قامت بالرحلة البحرية األعظم

                                                
 أصويل : متمسك بأصول الدين. *
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صبحت جتارب أ والريبة للقرن العشرين، لقدضي قة األفق للعصر الفيكتوري إىل الشكوكية 
 داروين احملرِّرة خالل هذه السنوات اخلم  هي جتربة العامَل بأسره.

 ،كوين للصلقتفسري سفر الت وين حيال تارخييةر اأول ما نثر بذور الشك يف عقل د ن  إ
طحب معه  صقد ا   دارويننعلم أن  ولوجية حينما كان على منت البيغل،هو مالحظاته اجلي

تأثري قوي على  كان لهوأن ذلك الكتاب   ،يف رحلته البحرية لييل )مباد  اجليولوجيا( كتاب
ولة املسئ وىالق تأم ل يا،يف باتاغون أثناء تتبعه ملسار هنر سانتا كروزالرحلة، و  تفكريه أثناء سري

 حيفته:، ودو ن يف صالصصور البازلتية يلوادي الضيق ذعن حنت اجلانب شديد االحندار ل

دة كتلًة صلبًة من األحجار شدي  يت أزالت على طول خا الريف كاماًل القو ة ال "ما هي إذن
وذات عرض يتفاوت بي أقل من  ،ئة قدماالقساوة ذات معد ل السماكة مبا يقارب ثالمث
لشظايا يف نقل ا النهر لقوة صغرية جًدا ميلي إىل أربعة أميال؟ وعلى الرغم من امتالك

ن الصعب احلكم م ان من خالل احلت  التدرجيي تأثريً ج مع مرور الزمالطفيفة، إال أهنا قد تنت  
وجيهة  ابًاقوة، فإن أسبال ل عن تفاهة هذهلكن يف هذه احلالة، وبشكل مستقعلى حجمه، 

ماء بحر... كان علال ذراع من من ق بل لالعتقاد بأن الوادي كان مشغواًل سابًقا تدعونا
الساحقة،  اجلليد تاتكس ر بعض ون إىل استصدام فكرة الفعل العنيف لجئاجليولوجيا سوف يل

ول املتدرجة بالفعل، ألن السه فرتاض مقبواًل االذا لن يكون مثل هلكن ويف مثل هذه احلالة 
ذاهتا ذات األصداف البحرية اليت تغطي سطحها، واملواجهة للصا الطويل لساحل 

كن لذا فلي  ألي فعل مموانب وادي سانتا كروز؛ باتاغونيا، ت كَن  من كل جانب من ج
ى وادي وال علكون قد َقولَب األرض على هذه الشاكلة، ال من خالل الألي فيضان أن ي

ي سيكون دصاطب فإن الوااملتدرجة أو املسهول ال طول الساحل املفتوح، وبتشكل مثل هذه
ث ضمن واجلزر الذي حيد وجود املد   أن. على الرغم من معرفته ذات نفسه قد أصبح غائرًا

عدد حول  لي ام التفك ر مثاين عقدة يف الساعة، إال أندل املمرات الضيقة ملضيق ماجالن مبع
األمواج املتكس رة  عدهواجلزر، دون أن تسا بعد قرن من الزمن، اليت يتطلبها املد   السنوات، قرنًا
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 تية الصلبةمن احلمم البازل كبرية  ومساكة تآكل منطقة فسيحة جًداإىل  ليؤدي، على الشاطئ
 11."الدواربالرأس صيب ي

اربًا مشاهبة فالبد  أن يكون قد خاض جت ،أس اجلنويب ألمريكا اجلنوبيةاكتشافه للر ومع 
 ،ف سنةالالستة آ ، وحول النطاق الزمين ذيحول نظرية الكارثية عديدة قد جعلته مرتابًا
يل املتزايد إىل نظرية

َ
آخر من صحيفته  الضوء يف قسم ألقى . وقديف الكون الوترية الواحدة وامل

من منا يستطيع أن يتجنب التساؤل عن القوة اليت " ع جبال األنديز الضصمة:على ارتفا 
صى اليت قد تتطلبها هذه اجلبال ليتم اخرتاقها،  رفعت هذه اجلبال، وعن العصور اليت ال ت 

 18ومتهيد كتل بأكملها منها". ،إزالتهاو 

ان ال ك  واليت استنبطها عندما ،كانت نظرية داروين حول تشكل الشعاب املرجانية
ستة  عالمًة إضافية لرفضه أن يكون عمر األرض ،ا اجلنوبيةيزال على الساحل الغريب ألمريك

عودته ن م وذلك قبل مثانية عشر شهرًا (،لليي)والعتناقه يف ذلك احلي لنظرية  ،آالف عام
 لرتا.إىل إجن

ت املاء، ت مو فقا على عمق حوايل عشرين قدًماوين ،ينمو املرجان بباء شديد
رتفاع ا بعض املناطق من العامل، بعضها له ومع ذلك فقد تراكمت شعاب مرجانية واسعة يف

ح البحر، ع قدم واحد تت سطعدة مئات من األقدام متتد من أرض احمليا وحىت ارتفا يبلغ 
طويلة الاملرجانية  *فوق أعداد وافرة من أصداف البَ و ًلبمتكدسة تتألف من أعداد وافرة و 
ا تغو ر ثابت يف املناطق اليت حدث هب شديدة الصغر. الحظ داروين أهنا تتواجد بشكل  الو 

اروين تغو ر. وناقش دهذا الأو حيث وجد دليل دامغ غري مباشر على احتمالية حدوث مثل 
بأنه إن كانت األرض قد غارت بباء مبا فيه الكفاية فتستطيع الشعاب املرجانية هبذه احلالة 

                                                
* Polyps .البَ و َلب: شكل بسيا من احليوانات املائية كاملرجان وحنوه 
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لشعاب من الوقت تستطيع ادى مدة طويلة وعلى م ،اه األعلى باملعد ل ذاتهأن تنمو باجت
ذه م، أن ترتاكم. سوف تتطلب مثل هاملرجانية اداائلة، رمبا على عمق عدة مئات من األقدا

ل تدرجيي للغاية بشك، األرض يف هذه احلالةدث التغري اجليولوجي، وهو تغو ر عملية أن حيال
 سل متان، التدرج واملدةة، وكانت هزمنية هائل وعلى مدى مدة

ة، مها الزمنية اداائل اتان امل
 . اجليولوجيةيف أحادية التكوينفرضية  بالكامل الدعامتان الرئيسيتان اليت بنيت عليهما

ة لفكرة مفهوم حاسم بالنسب ية الواسعةالزمن لتدر ج واملدةبي اإن املفهوم التوأمي 
يولوجيا لعديد من علماء الباجليولوجية، كما أقر  ا التكوينأحادية التطور البيولوجي، وإن 

، قد مه دت الطريق أكثر من أي شيء آخر لقبودام نظرية التطور. من الصعب أن الحًقا
ان على النقلة حينما كجنزم من خالل كتاباته فيما إذا كان داروين حبد ذاته قد قام هبذه 

إىل اإلميان  نيو ر داوصل  مىت اوجه الدقة إطالقً على  من األرجح أننا لن نعلمو  منت البيغل،
لى كل يه علكن مما الريب ف، ا أم إدراًكا مفاجًئاإن كان ذلك انبثاقًا تدرجيي   ظرية التطور؛بن

خ  تلك وباأل ،املالحظات البيولوجية اليت حققها على منت الرحلة البحرية ن  حال، أ
 تفكريه التطوري. يف تطوير لعبت دورًا حامسًاقد  ،التغريات اجلغرافيةاملالحظات املتعلقة ب

أكثر األنواع  أنه ينقض مفهوم ثباتيةوالذي يبدو  ،إن اجلانب الوحيد للتنوع اجلغرايف
 ة متاًماولة بأنواع مستقلهو حقيقة أن مناطق جغرافية خمتلفة كانت مأه ،من أي شيء آخر

مثلة الفتة لوجه مع أ قد وضعت داروين وجًها فينة البيغلإن س. ات قرابة وثيقةأهنا ذرغم 
فته بعد قيامه دو ن يف صحيف لرتا بأشهر قليلة،وذلك بعد مغادرة إجن ،هذه الظاهرة للنظر عن

يوم عي نة وجدت  هذا ال صفر اليدين. مل أعد مطلًقا" حبملة قصرية إىل األدغال الربازيلية:
ف معظم األشصاص يعر  (hymenophallus الوذرية احلرشفية)يدعى  لفطر غريب

إن هذه الرائحة،  هة،ته الكريوالذي يلط خ اجلو يف فصل اخلريف برائح ،ليزيفطر الوذرية اإلجن
 ما حيدث نسبة لبعض اخلناف ، وهو نف وكما يدرك علماء احلشرات، مبثابة عبري لذيذ بال
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لته بي ما ُحإىل الرائحة وحط ت على الفطر عند هنا؛ فها قد اجنذبت إحدى االسطوانيات
يدي. نرى هنا يف دولتي بعيدتي عن بعضهما عالقًة متشاهبًة بي النباتات واحلشرات من 

 18.ف نوعيهما"ختال، على الرغم من االعائالت ذاهتا

يًا واضًحا ملعتقد ثباتية األنواع، والامل مثل هذه تقد م داروين قد  د  أن  بالحظات تد 
من الواضح  ،نواعاأل بالفعل مثل هذا ت: هل خ لقاتلقائي   لك. يظهر عدد من األسئلةأدرك ذ
دة ، كل منهماذات قرابةأهنا  م ملا تتضمنه صار يف أوروبا وأمريكا اجلنوبية كتطبيق  على ح 

 ،ات طبيعيةا من خالل عمليد تباعدت عن بعضها البعض تدرجيي  ثباتية األنواع، أو أهنا ق
جرت إىل مواقعها اجلغرافية احلالية؟ يف حال كانت من ساللة مشرتكة وذلك عندما ها بدًءا

قد تباعدت عن بعضها البعض، فهل كان لديها الوقت الكايف خالل ستة آالف عام لكي 
 تدث هذه الدرجة من التغريات؟

وله إىل اع قبل وصبد  أنه كانت لدى داروين شكوك جد ية حول صحة ثباتية األنو ال
ليل ال ي دحض بد ات اليت قام هبا قد زو دته أخريًاملالحظلكن يبدو وكأن  اجزر غاالباغوس، 

حيث  ،قيقةوكانت تلك بالنسبة له حلظة احل ونات ثابتة ال تتبد ل،كين  مل تكن بأن األنواع
به )أصل ويف النهاية إىل كتا ، التطورأمامه الدرب الفكري إىل ب سا ال عودة بعدها؛ حيث

ما وين أي ة مدو نات حول حالته الفكرية بالضبا في. ولسوء احلظ، مل يرتك لنا دار األنواع(
استذكار له  لكننا نعلم أنه ويف، ما كان يف جزر غاالبوغاسدنعيتعلق بالتساؤل عن التطور 

 11."أصل مجيع آرائي" بأهناقد حكم على التجارب اليت خاضها هنالك 

خا  ىليتكو ن أرخبيل غاالباغوس من ثالثة عشر جزيرة بركانية صغرية تقع ع
ا بطول سبعي ميتد أطودا ية،ساحل أمريكا اجلنوب إىل الغرب منئة ميل اماالستواء، حوايل ست  

زرها وذلك يف أوسع مواقعها، بينما ال يتجاوز أصغر ج ،فقا مياًل فقا وبعرض عشرين مياًل 
 .ن بعضهام أقل من ستي مياًل  على ب عدتقع  مساحة بضعة أميال مربعة. معظم هذه اجلزر
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ابة لسن  القواني املتعلقة بالدراما ال ي   شك ل األرخبيل باخلصوص ستارة مسرح خلفية جذ 
الفكرية احلامسة. سج ل داروين انطباعاته األوىل حول واحدة من اجلزر الرئيسية يف اجملموعة  

ظهر األولال ميكن لشيء أن يكون أقل إغراءً من " كما يلي:
َ
قول تنتشر يف كل مكان ح ؛امل

 يمة، تقاطعها شقوق عظاحلمم البازلتية السوداء، ملقاًة كاألمواج األشد وعورةً  مهش مة من
 اة. إن  حيوجود ل مسفوعة بالشم  ت بدي عالمات قليلةمغطاة بأغصان م قط عة واهنة 

،  ا وقائظًالهواء شعوًرا قاسيً   الظهرية يعطي لالسطح اجلاف الظمآن الذي ترفع حرارته مش
من  رغمعلى الو  تعطي رائحة كريهة، أن الشجريات نتوه م أيًضاكالذي يعطيه املوقد. 

ال على إال أين مل أجنح يف احلصول إ تات بقدر ما أستطيع،حماواليت اجلد ية يف مجع نبا
القليل، وتلك األعشاب الصغرية ذات النظرة البائسة كان من األفضل داا أن تصبح قطبية 

 ."مشالية على أن تصبح فلورا استوائية

ن إن مل تكن الدالئل الظاهرية املادية للجزر النائية غري جذ ابة، فإن التاريخ الطبيعي لك
تمام"، حيث تحق  أن ي وىل االهبارز ويس للنظر بشكل   "كان الفًتا :بيل، وكما قال داروينلألرخ
كما ادية. و الفريدة وغري االعتي واحليوانات هذه اجلزر كانت مأهولة بعدد ملحوظ من النباتاتأن 

من  عشرات  و سج ل داروين يف صحيفته، فإهنا تتضمن على األقل مئة نوع من النباتات املزهرة، 
يل أنواع فقد وجد فقا يف األرخب احلشرات، وما ي قارب ثالثي نوًعا من الطيور، وأيًضاأنواع 

األخرى ، إحداها بر ي  و من العظاءات ذوي  قرابة وثيقةونوعي  ،فريدة من السالحف العمالقة
 ،هي اإلغوانة املائية الالفتة لألنظار، املتصصصة على حنو فريد يف التغذ ي على األعشاب البحرية

من. وذات القدرة على البقاء مغمورًة باملاء لفرتة مطو لة من الز  ،اواملمتلكة ألقدام متشابكة جزئي  
نات اغوس هي الطريقة اليت تتنوع هبا الكائإن إحدى املظاهر الشاذ ة يف عامل أحياء جزر غاالب

 قل دة السمانطيور و اإلغوانات، و السالحف، احلية مثل 
رة إىل د من النباتات من جزيوالعدي ،امل

املوجودة فردية لاشكال األحبيث متتلك  ض احلاالت فإن التنوع كان ملحوظًا جًدا،ويف بع أخرى،
 .اًماجيعلها نوًعا مستقاًل مت جزيرة كل مظهر  يف 
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 ،ما أنبت فكرة التطور العضوي يف عقل داروين هو وجود أنواع عديدة مستقلة إن  
كما سج ل من و  متبعثرة يف أرجاء جزر األرخبيل،و  مرتبطة ارتباطًا وثيًقافهي مع ذلك 

برية، فعلى إىل درجة ك ع ساكين األرخبيل لن يكون مدهًشاإن توز  " مالحظات يف صحيفته:
قل د، ولدى جزيرة ثانية بعض السمان املن كان لدى جزيرة واحدة طائر سبيل املثال، إ

إن كان لدى جزيرة واحدة أجناسها من العظاءات، ولدى – األجناس األخرى املستقلة متاًما
لفة إن كانت اجلزر املصت، و –تقل، أو إن مل يكن لديها أي منهاجزيرة ثانية جن  آخر مس

ثلةمأهولة بأنواع غري  ... اًمالكن مأهولة بأجناس خمتلفة متنفسه من النباتات، للجن   مم 
املقل دة،  السمنةطيور و لكن  حالة أن العديد من اجلزر متتلك أنواعها اخلاصة من السالحف، 

ا وتشغل العامة ذاهت ، وكون هذه األنواع متتلك العادات، ونباتات عديدةوعصافري الدوري
ذلك لألرخبيل، ف *األماكن ذاهتا يف االقتصاد الطبيعي متشاهبة، ومن الواضح أهنا متأل امواقعً 

  11."هو ما يصدمين بالدهشة

صتلفة على اجلزر امل ذات القرابة الوثيقةمن الصعب مقاومة إمكانية أن تكون األنواع 
ت قد كان قد احندرت من ساللة مع التحوير، أو قد تطو رت، من أنواع َسَلفية مشرتكة

سكنت هذه اجلزر يف األصل. هل من املمكن بالفعل، وكتطبيق صارم ملا يتضمنه معتقد 
غرية لى وجه اخلصوص للجزر الصثباتية األنواع، أن تكون األنواع املستقلة قد خ لقت ع

ذلك  و  د تكون أكثر من "نقاط من الصصور"،كما يقول داروين بالكا، واليت بعضها  جًدا
قة، إن استإن اإلنسان َلي ذهل من كمية القوى اخل" يفته:كما قد كتب يف صح طعنا ال 

لى اجلزر الصغرية الصصرية القاحلة، وعالوة عالظاهرة على هذه فذا تعبري، استصدام مثل ه
 18."ا البعضمن بعضه مع ذلك تتشابه يف نقاط قريبة جًداو  ،أفعاداا اليت ختتلف ذلك

                                                
* Natural Economy ال النقود والذي ال يتم فيه استعم ،االقتصاد الطبيعي: يشري إىل نوع من األنظمة االقتصادية

 يستعمل تبادل السلع واخلدمات من خالل املقايضة واملباشرة أو املتاجرة. ملوارد بي الناس، بل يعترب نظاًمالنقل ا
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 وذلك ،ثما بدأت فكرة التطور تبزغ بوضوحأعطانا داروين نظرة خاطفة إىل عقله حي
ة من عندما كان على منت البيغل، ورمبا حىت بعد فرتة قصري  ،يف م الحظاته حول علم الطيور

د شهده على التنوع داخل اجلزيرة الذي ق باغوس. أبدى داروين رأيه معل ًقامغادرته جلزر غاال
كهذه   قائقجيد؛ حيث أن ح بشكل   أن ي فح  يستحق  علم احليوان يف األرخبيل" للت و:
 13."قو ض أساسات ثباتية األنواعسوف ت  

كثر شهرًة من أ اجلزر النائية، لن جند ما هو من بي مجيع احليوانات املتفر دة يف هذه
 Darwin’sين دارو  عصافريغرية املعروفة للعامَل اآلن باسم )الصجمموعة من الطيور الرب ية 

Finches). سعلى جزر غاالباغو  من عصافري الدوري ربعة عشر نوًعامل أيوجد باجمل، 
أو  مورفولوجياو الريش، و ناحية احلجم،  نواليت ختتلف عن بعضها البعض بشكل كبري م

د ص ن فت ق تحيث أهنا لو قامت بزيارة حديقة ضاحية عادي ة لكان، والسلوك؛ املنقار شكل
بينما  ،blackbirdحبجم الشحرور  تقريًبا أكرب هذه العصافري دون تردد كأنواع مستقلة.

فلدى  . كل منها له ريش مميز،sparrow أصغرها يقارب حجمه حجم العصفور الدوري
ف شكل خيتل .بنًيا فاًتا بينما يكون لدى أخرى ،بالكامل االبعض يكون لون الريش أسودً 
، وميتلك ر العصفورنقامب رًا صغريًا شبيًهايمتلك بعضها منقاف املنقار بوضوح بي األنواع؛

مبنقار الد خ لة  ًهاارًا حنياًل شبيمبنقار الببغاء، ومتتلك جمموعة أخرى منق غريها منقارًا شبيًها
warbler د ولدى أح وذلك ليكون كمسبار لألزهار، ،منحن  حنو األسفل بشكل خاص

قار ناألنواع حىت منقار مستقيم ثاقب للصشب. يعك  االختالف يف مورفولوجيا امل
رضية، ألا عام. بعض األنواع، وهي العصافريغذية والسلوك الاختالفات أساسية يف عادات الت

تتغذى على البذور  أو الببغاء، مبنقار العصفور قيل البنية شبيًهاث تلك اليت متتلك منقارًا
اليت متتلك  ، وهي األنواعاألشجار وقتها واثبًة على األرض. عصافريوالصبار وتقضي معظم 
ر تقتات على احلشرات بشكل  كبري، وتقضي معظم وقتها مثل عصفو  منقارًا طوياًل رفيًعا

 الق رق ف ما بي أغصان األشجار.
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جزر  على من العصافريبعض األنواع املصتلفة غاالباغوس.  عصافري: (1–1)الشكل 

 11. من الك.غاالباغوس، واليت نشأت مجيعها من َسَلف مشرتك
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ق نق ار اخلشب ذو املنقار املستقيم الثاقب للصشب، يتسل العصفورأحد األنواع، وهو 
 وقد ابتدع تقنية ملفتة بإدخال شوكة صب ار ،مثل نق ار األخشاب ع األشجار عموديًاجذو 

وال  ،ًعاالد خ لة منقارًا طوياًل رفي ميتلك عصفور عن احلشرات. للبحثإىل داخل الشقوق 
  األغصان حبثًالدخلة عند وثبه بييبدي فقا حركات الرفرفة السريعة اليت يقوم هبا طائر ا

ائر دخلة عند قفزه مثل ط اكن أيًضا يصفع تكرارًا جبناحيه املفتوحي جزئي  لعن احلشرات، 
عادات التغذية و بي الشجريات. على الرغم من اختالفها يف التلو ن، مورفولوجيا املنقار، 

 رابة وثيقةذات قالغاالباغوس  األنواع األربعة عشر لعصافري أن  إال  ،واختالفها يف احلجم
الغناء  ااع بالضبا االستعراضات ذاهتا ومندون شك. فعلى سبيل املثال، تبدي مجيع األنو 
 .العصافريذاته وتنتمي مجيعها إىل الفصيلة ذاهتا من 

ات القرابة ذاملتمايزة  فريد من العصافرياملعزول طاقم  ، يوجد على هذا األرخبيلإذن
من حيث مورفولوجيا  ،فولوجي متقن تقريًبار حبيث ميكن ألحدها أن ي نظ م يف تتايل مو  ؛الوثيقة
ن أن تكون مجيع هذه األنواع مرتبطة بساللة مشرتكة م احلجم والريش. تبدو فكرة  و  اراملنق

 يف قد نشأت من نوع موجود سابًقاديدة نوع أصل سالف، وبكلمات أخرى أن األنواع اجل
ض معظم علماء كما يفرت بالتايل فإن األنواع ليست كينونات ثابتة غري متبدلة  ، الطبيعة
رؤية هذا  قد يتصيل املرء عند"داروين:  كتبكما    فكرة تبدو مغرية،إن تلك ال البيولوجيا.

نه قد أ خذ نوع من طيور أمن ال ذات قرابة وثيقةالتدرج والتنوع يف البنية يف جمموعة صغرية 
 81."خمتلفة هناياتقل ة أصلية من الطيور وع د لت إىل 

هر آخر لتاريخ ك مظنافه ،باإلضافة إىل التنوع امللحوظ ما بي األنواع ضمن األرخبيل
والذي خيفف  ،من الدعم غري املباشر ملفهوم التطور يضفي مزيًداوالذي  ،الطبيعة يف اجلزر

نه وبالرغم لة على أثباتية األنواع، ذلك املظهر هو املالحظات الدا كبري من معتقد  بشكل  
لك غري ذ وإن كان– ذات قرابة واضحةاألحياء يف غاالباغوس فإن معظم األنواع  من تفر د
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نوبية يف الكتلة الربية القار ية األقرب، وهي الرب  الرئيسي ألمريكا اجل نوع أخل –وثيق القرابة
إن كانت " العالقة: على هذه رق. كتب داروين يف صحيفته معل ًقاإىل الشئة ميل امحبوايل ست  

لكننا حوظ، ملو صغري  ما هذه الصفة ت عزى فقا إىل املهاجرين من أمريكا، لكان هبا شيء
هي زهرة، أن أكثر من نصف النباتات املنرى أن أغلبية فسيحة من مجيع احليوانات الربية، و 

ديدة، زواحف جو بطيور جديدة،  مدهًشا هو أن تكون حماطًا وأكثر ما كان .نتاجات بدائية
لبنية لة لبتفاصيل ضئي حماطًانباتات جديدة، وفوق ذلك كله أن تكون و حشرات جديدة، و 

صى، وأيًضا بأطنان من أصوات وريش الطيور، أن تكون لديك السهول  ال ت عد  وال ت 
اة إىل عيين  بشكل ة، مقد مةً احلييلي الشماليشتاملعتدلة لباتاغونيا أو الصحارى اجلافة احلار ة ل

 81.مفعم"

عن أمريكا  ي اعطي انطباًعا جلياء يف هذا األرخبيل املعزول أن تاألح إن تفسري ملَ على
اجلنوبية من وجهة نظر نظرية اخللق وثباتية األنواع يبدو أنه سوف يقود إىل استنتاجات غري 

حياء جزر أ أتباع نظرية اخللق، جيب على ملاذا، حسب تعليل ،للغايةقابلة للتصديق 
 ،على سبيل املثال *أحياء جزر كيب فريدي به أحياء أمريكا اجلنوبية ولي غاالباغوس أن ت شا

بكلماته  اجليولوجيا، والسمات العامة؟ كما يقول داروينو قارهبا بشكل كبري يف املناخ، واليت ت
الل بد  أهنا قد غ مرت خاط الصغرية من اليابسة، واليت الملاذا، على هذه النق" اخلاصة:

وبالتايل ختتلف  ،الفرتة اجليولوجية السابقة باحمليا، واليت تتشكل من احلمم الربكانية البازلتية
نوها ذا كان قاطملاكية، واليت تتوضع يف مناخ خاص، بالسمات اجليولوجية عن القارة األمري 

هؤالء الذين  لعدد عنيف، بنسب خمتلفة يف كل من النما وا، وقد أضذوي قرابةالبدائيون 
األمريكي يف  ملاذا خ لقت على النما تؤثر على بعضها بأسلوب خمتلف، بالتايليف القارة، 

 ،يةكيب فريدي ت شابه، يف مجيع شروطها الفيزيائ  ةالتعض ي؟ من احملتمل أن جزر جمموع

                                                
 يب.فريقيا الغر تقع بعد ساحل السنغال على شاطئ إ : جمموعة من اجلزر Cape Verde Islands جزر كيب فريدي *
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وعلى  مريكا،جزر غاالباغوس سواحل أ اأقرب بكثري مما ت شابه فيزيائي   سواحل أمريكا بشكل
يعطي سكان  حيث ؛خمتلفي متاًماالرغم من ذلك فإن القاطني البدائيي دااتي اجملموعتي 

رخبيل أ يدمغ الطابع األمريكي سكانَ فريقيا، بينما جزر كيب فريدي انطباًعا عن إ
 88."غاالباغوس

 يف رة مقتصرًة على جزر غاالباغوس. يظهر مباشرة لدى أي عاململ تكن تلك الظاه
بأنواع خمتلفة غري  االرتحال أن البيئات املتشاهبة يف قارات خمتلفة ت شغل أحيانً  طبيعة كثريال

قار ية كبرية تكون  منطقة ةضمن أي   ااملناطق املتجاورة جغرافي   وأن   ،ببعضها البعض ذات قرابة
ا للبيئات األنواع ذاهت . ملاذا مل خيلق اهللذات قرابة أساسية ، لكنهافةمأهولة بأشكال خمتل

ذاهتا حىت وإن كانت هذه البيئات تقع بالفعل يف مناطق جغرافية منفصلة عن بعضها بشكل 
ذات ليق األنواع خت واليت تتطلب أن يتم   ،لقاعدة جغرافية ما سع؟ رمبا قد نشأ اخللق تبًعاوا

قة كبرية من األرض. أو هل نتج النما الالفت للنظر للتنوع طوَحس ب ضمن أية من القرابة
تساؤالت قد ال همثل هذ بد  أن  ال اجلغرايف عن نوع ما من اداجرة املباشرة اليت تلت الطوفان؟

يف  أثريًام أهنا قد امتلكت تجالت يف خاطر داروين عندما كان على منت البيغل، ومن احملت  
 متزايد يف عقله. بشكل  يكل التورايت  ادا يه عنختل  

عندما أصبح  ،أصبح من املمكن تفسري العديد من حقائق التنوع اجلغرايف بسهولة
كما   ،الحندار من أنواع موجودة سابًقامفهوم أن األنواع اجلديدة قد تنشأ يف الطبيعة عرب ا

من املمكن حينها  ثال،بذاته. على سبيل املقد سبق وحدث يف أرخبيل غاالباغوس يبدو أنه 
أحياء غاالباغوس وأمريكا اجلنوبية من خالل ختي ل عدد من  ة بيتفسري العالقة الوثيق

نوعاهتا التطورية ، وتواًل مستعمرات تصادفية أصلية للجزر من الرب الرئيسي اجلنوب أمريكي أ
 بد  أن  . اللعندما انتشرت تدرجيًيا على مدى األرخبي ،يدة متنوعةالالحقة إىل أنواع جد

ه مثلة أن التفسري التطوري أكثر معقولية بكثري من مناف ساأل داروين قد وجد يف مثل هذه
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 التفسري التصليقي. باجململ، كان من الصعب للعديد من حقائق التنوع اجلغرايف أن تتوافق
قتبسة التاليةارسالة القام داروين باعرتافه الشهري يف  الحًقاو مع معتقد ثباتية األنواع، 

 
إىل  مل

بتوزع  كنت  مندهًشا جًدا": 1311عام  ديسمربي عشر من جوزيف هووكر يف احلاد
ة يبسمات مستحاثات الثدييات األمريك الباغوس، وغريها وغريها، ومندهًشامتعضيات غا

اليت و على مجع كل نوع من احلقائق مغمض العيني،  وغريها وغريها، حبيث كنت مصمًما
ريًبا وميض من الضوء اقتنعت  تق خربأي شيء حول ماهي ة األنواع... ومع جميء آقد ت ديل 

ة( ليست أن األنواع )وكأين اعرتف  باقرتاف جرمي –الفكرة اليت بدأت  هبا مبا ي ناقض متاًما–
 88."ثابتة

فهوم ثباتية انه مبمل يكن داروين هو عامل  الطبيعة الفيكتوري الوحيد الذي قد اهتز  إمي
عر لييل، ش لرتحاله، وباألخ  الحتكاكه حبقائق التنوع اجلغرايف يف املناطق املنعزلة. نواع تبًعااأل

م فكرة على تفكري داروين من النواحي اجليولوجية، والذي قاو  ه تأثريًا ملفًتاوالذي امتلك كتاب  
التطور العضوي لسنوات عديدة، شعر بدايًة بتأثري نقاش داروين عندما تعرض هو اآلخر إىل 
ظاهرة التنوع اجلغرايف يف جزر الكناري. وبشكل مشابه، فقد أصبح ألفريد روسل واالس والذي 

ي من حَ مقرت   1383عام  *ملشرتكة الشهرية إىل مجعية لينيوثيقتهما اقرأ مع داروين فيما بعد 
ر للمرة األوىل بنظرية التطو  صطفاء الطبيعي، أصبح واالس مؤمًنانظرية التطور عرب اال اخالدا

 مااليو واجلزر األندونيسية.يف عندما تعر ف على حقائق التنوع اجلغرايف 

ا جديًدا لداروين، عاَلًما
ً
ية النشوء يعطي أي أثر ملا تتضمنه نظر ال  كشفت البيغل عامل

 يبدو أنه من املستحيل أن يتوافق مع ادايكل التورايت لدراما اخلارقة للطبيعة، وعاَلًمامن ا
ز عج 
 
جلديدة تشري لرتا. يبدو أن مجيع الدالئل اان داروين يقر  به قبل مغادرته إلجنوالذي ك ،امل

لطبيعة على الكوارث اخلارقة ل ي مكان دلياًل لغاية، ومل يَر يف أإىل ماض  جيولوجي طويل ل

                                                
* Linnean Society لرتا.لندن, إجن ية والتاريخ الطبيعي يفمجعية ليني: مجعية لدراسة ونشر تصنيف الكائنات احل 
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ا يف عارض أصناف املالحظات اليت قام هبأو على التدخالت اليت ت قاطع سري الطبيعة. ت  
 بالفعل بوساطة تتغرياألنواع  تقرتح وبقوة أن   اليتجزر غاالباغوس معتقد ثباتية األنواع 

 عمليات طبيعية بالكامل.

على الرغم من عدم تضمن أي مما شهده داروين على منت البيغل على أن التطور 
قد حدث على املدى الزمين الواسع، أي أن االنقسامات الرئيسية للطبيعة قد تصالبت 
بوساطة عمليات تطورية، فإن وجهة النظر القدمية لعلم األمناط حول التقطع يف الطبيعة 

 ذلك ألن عائق األنواع، وهو أحد انقسامات الطبيعة اليتتبدو أقل عقالنيًة بكثري. ولي  
نه وحسب أل كن مثل جزر غاالباغوس، ولكن أيًضاتعترب أساسية، قد ن قض بوضوح يف أما 

اعتقاد داروين واعتقاد العديد من علماء بيولوجيا القرن التاسع عشر فإن علم األمناط مرتبا 
األرض احلديثة،  مع تأكيده على فكرة ،ق للطبيعةوثيق مع كامل ادايكل التورايت  اخلار  بشكل  

زة،  عج 
 
ض مع بصراحة هيكل غري علمي  ومتناق وهووتأكيده على نظرية اخللق اخلاصة وامل

ما مجيع الظواهر إىل تفسريات طبيعية على حنو جمرد، أين إحالةادادف األساسي للعلم يف 
 أمكن ذلك.
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