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يف ديسمرب عام  ،4002تصدر الفيلسوف الربيطاين املعروف
«أنتوني فلو» األخبار يف كافة أحناء العامل ،عندما ختلى عن عقيدته
اإلحلادية اليت الزمته طوال حياته ،وقد كانت إحدى العوامل اليت
سامهت يف قراره دليل التصميم الذكي يف جزيء الدنا ‡.يف نفس
الشهر ،قدم االحتاد األمريكي للحريات املدنية دعوى قضائية إلدصدار
قرار مينع «مدرسة دوفر» يف منطقة «بنسلفانيا» من إعالم طلبتها عن

وجود كتاب مرجعي يف مكتبة املدرسة يستطيعون من خالله دراسة
وتعلم أطروحات نظرية التصميم الذكي.

§

ويف فرباير التايل ،نشرت جريدة «وول ستريت» تقريرا أعده
«ديفيد كلينهوفر» عن العقوبة اليت وقعت على عامل تطوري يف مؤسسة
«سميثسونيان» ،حيمل شهاديت دكتوراه يف جماله؛ لنشره مقالة علمية
* نُ ِشرت هذه املقالة يف أكتوبر  ،4002ومنذ ذلك التاريخ والوضع يف ٍ
تقدم لألفضل.

‡ ) (DNAاحلمض النووي الريبوزي املنقوص األكسجني ،وسيُصطلح عليه يف هذه الرتمجة

بـالدنا فقط اختصارا.
§ لتفادصيل أكثر حول هذه القضية ،يرجى مراجعة سلسلة (إعادة احملاكمة) من إدصدارات مركز
براهني.
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حمكمة حتاجج عن نظرية التصميم الذكي.
منذ  ،4002أحيطت نظرية التصميم الذكي مبوجة تغطية
إعالمية دولية ،ومت تغطيتها بشكل بارز يف أشهر الصحف؛ «نيويورك
تايمز» ،و«نيتشر» ،و«التايمز» و«اإلندبندنت» من لندن،
و«سيكاي نيبو  »Sekai Nippoمن «طوكيو» ،و«التايمز The

 »Timesمن اهلند ،و«دير شبيجل ،»Der Spiegel
و«الجيروزليم بوست  ،»The Jerusalem Postوأخيا وليس
آخرا جملة «تايم».
أما مؤخرا ،فقد عُ ِقد مؤمتر كبي عن التصميم الذكي يف مدينة

«براغ» ،حضره سبعمائة شخص من علماء وطلبة وباحثني من مناطق
خمتلفة؛ كالواليات املتحدة وأوروبا وإفريقيا؛ كل ذلك يشي إىل كون
نظرية التصميم الذكي قد جذبت أنظار العامل واهتمامه.
ولكن ما هذه النظرية؟ ومن أين نشأت؟ وملاذا استحثت اهلمم
وأهلمت العديد ليبذلوا اجلهود لقمعها؟
وفقا لسلسلة من التقارير اإلعالمية احلديثة ،فإن نظرية التصميم
الذكي هي نظرية جديدة من تلك النظريات اليت حتاول إجياد بديل
9

للتطور ،قائمة على اليقني اإلمياين والديين ال األدلة العلمية.
وتوسم النظرية بأهنا إعادة هيكلة للخلقوية Creationism

اليت يطرحها األدصوليون لاللتفاف على قرار احملكمة العليا للواليات
املتحدة يف عام  ،7821الذي يقر مبنع تعليم اخللقوية يف املدارس
العمومية يف الواليات املتحدة ،وخالل العامني األخيين ،نشرت العديد
من اجملالت واجلرائد اإلخبارية اهلامة هذه الدعاوى اخلطابية يف
«الواليات المتحدة» وحول العامل.
ولكن ،هل هذه االدعاءات دقيقة؟ كواحد من مؤسسي نظرية
التصميم الذكي ،ومدير يف مركز البحث الذي يدعم أعمال العلماء
القائمني على تدعيم وتطوير النظرية ،فإنين أقول :إهنا ادعاءات عارية
من الصحة.
واحلق أن نظرية التصميم الذكي مل تكن تطورا حجاجيا كرد
على النكسة القانونية اليت تعرض هلا اخللقيني يف العام  ،7821بل مت
تقدميها ألول مرة يف أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات بواسطة
جمموعة من العلماء («تشارلز ثاكستون »Charles Thaxton
و«والتر برادلي  »Walter Bradleyو«روجر أولسون Roger
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 ،)»Olsonيف حماولتهم لالستجابة ألحد األسرار الغامضة يف علم
األحياء املعادصر ،واملتمثل بأدصل املعلومات املشفرة يف سالسل الدنا.

«ثاكستون» وزمالؤه استنتجوا أن خصائص املعلومات املختزنة

يف الدنا تعطي دليال قويا لتصميم ذكي مسبق ولكنه غي حمدد ،وعرضوا
هذه الفكرة يف كتاب نشروه عام  ،7822وبعد نشرهم لكتاهبم بثالثة
أعوام أقرت احملكمة العليا يف «الواليات المتحدة» –يف القضية
املعروفة :إدوارد ضد أجيالرد– حبظر تدريس اخللقوية.

يف بدايات الستينيات والسبعينيات ،بدأ الفيزيائيون إعادة النظر
يف أطروحة التصميم ،فقد أدهش العديد منهم االكتشاف الذي يشي
إىل كون قوانني الفيزياء وثوابته مضبوطة بشكل دقيق لتجعل احلياة
ممكنة على ما هي عليه ،فكما قال عامل الفضاء «فريد هويل» :فإن
الضبط الدقيق يف قوانني وثوابت الفيزياء يشي لتصميم ذكي قد تالعب
بالفيزياء لصاحلنا.
االهتمام املعادصر يف أطروحة التصميم يسبق بكثي واقعة احلكم
مبنع اخللقيني من تدريس نظريتهم ،بل إن نظرية التصميم الذكي ختالف
بشكل أساسي يف حمتواها ومنهجيتها اخللقوية ،واليت تؤسس أطروحاهتا
00

على الكتاب املقدس؛ يف حني أن نظرية التصميم الذكي تأسست حملاولة
شرح وتفسي بعض الصور واألشكال اليت نالحظها يف الطبيعة ،واليت
تشي باستمرار إىل وجود مسبب باالعتماد على النظام السبيب أحد
أهم القوانني اليت يقوم عليها عاملنا.
ومن هنا فإن ما تستنتجه نظرية التصميم الذكي قائم على أدلة
جتريبية؛ إضافة إىل أن استدالالهتا ال حتتكم إىل أي مرجعية دينية.
وفيما خيص حمتوى النظرية فإنه خيتلف أيضا عما يرد يف نظرية
اخللقيني؛ فاخللقوية تُعرف –حبسب احملكمة العليا يف «الواليات
المتحدة»– بأهنا تدافع عن بعض القراءات والتفسيات يف سفر
التكوين من الكتاب املقدس ،وحتديدا اليت تؤكد على حرفية ما ورد يف
الكتاب املقدس بأن اهلل قد خلق األرض يف مدة ستة أيام –كل يوم
أربعة وعشرة ساعة– منذ بضعة آالف من السنني.
يف حني أن ،نظرية التصميم الذكي ال تقدم أي تفسي لسفر
التكوين ،وال تتحدث عن أي منوذج لتفسي الطول الزمين التورايت أليام
اخللق ،وال تقرتح أي عمر حمتمل لألرض ،بدال من ذلك ،فإهنا تطرح
تفسيا سببيا –تعلل من خالله– التعقيد املالحظ يف احلياة والطبيعة.
ُ
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ولكن إذا كانت نظرية التصميم الذكي ليست اخللقوية ،فما هي
إذن؟ إن نظرية التصميم الذكي هي نظرية علمية مبنية على األدلة،
تناقش أدصل احلياة وتتحدى بشكل واضح الرؤية املادية للتطور،
فبحسب علماء األحياء التطوريني كـ«ريتشارد دوكينز» من «جامعة
أكسفورد» ،فإن األنظمة احلية "تبدو وكأنها مصممة لغاية معينة".
لكن ،وفقا للداروينيني فإن املظهر الذي يوحي بالتصميم هو
جمرد وهم؛ ملاذا؟ تفرتض الداروينية اجلديدة بأن عمليات ليست موجهة
أبدا مثل االنتخاب الطبيعي والطفرات العشوائية قادرة متاما على إنتاج
أنظمة حية ذات كيانات شديدة التعقيد توحي بالتصميم ،فيون أن
االنتخاب الطبيعي يستطيع حماكاة قوى ذات قدرات تصميمية عالية
الذكاء بدون أن يكون هو نفسه موجه بأي شكل من أشكال الذكاء.
يف املقابل ،فإن نظرية التصميم الذكي ترى أن هناك العديد من
الظواهر الطبيعية ذات اخلصائص الدالة على الذكاء يف األنظمة احلية
والكون ككل ،على سبيل املثال :خواص املعلومات املشفرة يف الدنا،
واآلالت والدوائر اجملهرية يف اخلاليا ،والضبط الدقيق يف قوانني وثوابت
الفيزياء؛ ميكن تفسيها بشكل أفضل بعزوها إىل مسبب ذكي بدال من
العمليات املادية غي املوجهة.
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ومن اجلدير بالذكر أن نظرية التصميم الذكي ال تتحدى فكرة
«التطور» ،واليت يتم تعريفها بالتغي عرب الزمن ،أو وجود السلف
املشرتك ،ولكنها ختالف فكرة «داروين» بأن السبب املنتج للتغي
البيولوجي هو عملية عمياء غي موجهة.
فاحلياة إما أهنا نشأت كنتيجة لعمليات مادية خالصة ،أو أن
هناك ذكاء تصميميا لعب دورا يف إجياد احلياة؛ حياجج منظري التصميم
على دصحة األخية ،ويؤكدون على أن الكائنات احلية تبدون وكأهنا
مصممة ،ألهنا هي بالفعل كذلك.
لقد أعاد املنافحون عن نظرية التصميم الذكي املعادصرة تصميم
حجتهم الكالسيكية وجعلوها تقوم على الظواهر الطبيعية ،فقد أجاب
العديد من مفكري الغرب –قبل دصدور كتاب «أصل األنواع»
لـ«تشارلز داروين» يف عام  –7228على مدار ألفي عام على سؤال:
«كيف نشأت الحياة؟» بأنه يوحي بنشاط يشي إىل مصمم ذو غاية.
ولذلك ،فقد بىن العديد من فالسفة اليونان والرومان حجج
التصميم على مالحظتهم للطبيعة؛ كـ«أفالطون» ،و«شيشرون»،
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باإلضافة للفالسفة اليهود كـ«موسى بن ميمون» والفالسفة املسيحيني
كـ«توما اإلكويني»(.)7
وأشار العديد من مؤرخي العلوم إىل مركزية فكرة التصميم يف
الثورة العلمية احلديثة؛ فالعديد من مؤسسي العلم احلديث افرتضوا أن
ِ
دصممت بواسطة كائن عقالين.
طبيعة العامل ميكن فهمها وتع ُقلها ألهنا ُ
بل إن كثيا من العلماء كـ«يوهانس كيبلر»(– )4عامل الفضاء–
و«جون راي – »John Rayعامل األحياء– و«روبرت بويل
– »Robert Boyleعامل الكيمياء اإليرلندي– قدموا حججا
تصميمية بناء على اكتشافات جتريبية يف حقوهلم العلمية.
وميكن ردصد شيء من هذا األسلوب يف احلجاج عن التصميم
يف كتابات السي «إسحاق نيوتن»؛ حيث اكتسب معه جودة بالغية
مهيبة ،فأقام ِح َجاجه بصورة أنيقة ومتطورة ،مرسيا إياه على اكتشافات
يف الفيزياء وعلم األحياء وعلوم الفضاء.
كتب السي «نيوتن» يف ملحق توضيحي لكتابه ذائع الصيت
«األصول الرياضية للفلسفة الطبيعية» ،مشيا إىل أن استقرار وثبات
نظام الكواكب ال يعتمد فقط على النشاط املنتظم لقوى اجلاذبية
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الكونية ،بل أيضا على التعيني الدقيق جدا واملسبق ملواقع الكواكب
واملذنبات بالنسبة إىل الشمس ،يقول «نيوتن»:
"على الرغم من إمكانية ثبات واستمرارية هذه األجسام في
مداراتها بمجرد خضوعها لقوانين الجاذبية ،إال أن هذه األجسام
ومنذ البداية ال يمكن لها أن تكون قد اشتقت انتظام مواضعها في
هذه المدارات من تلك القوانين؛ ولذلك ،فإن هذا اإلبداع المطلق
الذي يتجلى في نظام الشمس والكواكب والمذنبات ال يمكن أن
يستمر إال بتوجيه وسلطان كائن ذكي عظيم القوة".
أو كما يف كتابه «البصريات»:
"كيف يمكن ألجسام الحيوانات أن يتم إبداعها وصناعتها
بكل هذا الفن ،وما الغايات التي ُجمعت ألجلها أجزائهم المتعددة؟

صنعت العين بدون براعة في البصريات واألذن بغير معرفة
هل ُ
مسبقة بعلوم الصوتيات؟ وكل هذا يُوضع في محله بشكل صحيح

شديد الدقة ،أال تدل هذه اآليات والظواهر على موجود ال مادي

حي ذكي كلي العلم؟".
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لقد وادصل العلماء وضع مثل هذه احلجج التصميمية إىل مطلع
القرن التاسع عشر ،وخادصة يف علوم األحياء ،وعند اقرتاب هناية القرن
الثامن عشر ،أبدى الفيلسوف املعروف «ديفيد هيوم» شكا يف حجج
التصميم؛ ففي كتابه «حوارات في الدين الطبيعي» الذي دصدر يف
عام  ،7118أشار «هيوم» إىل أن حجة التصميم تعتمد على مماثلة

خملة للكائنات احلية على املصنوعات البشرية.

فقد أقر بأن املصنوعات ال تكون إال بصانع ذكي ،وأن الكائنات
احلية لديها بعض أوجه التشابه للتعقيد املوجود يف املصنوعات البشرية؛
فالعني وساعة اجليب كالمها يعتمدان على التكامل الوظيفي لعدد من
األجزاء املنفصلة واملكونة بشكل خاص وحمدد.
ولكن «هيوم» حاجج أن الكائنات احلية ختتلف عن
املصنوعات البشرية؛ فمثال تقوم هذه الكائنات بإعادة إنتاج نفسها –
أي أهنا متتلك خادصية التكاثر الذايت– يف حني أن املدافعني عن
التصميم يفشلون يف اعتبار هذه االختالفات عند دصياغة حججهم.
وألن العادة تعلمنا أن الكائنات تأيت من كائنات أخرى ،يقرتح
هذا القياس التشبيهي بشدة بأن هذه الكائنات قد تكون أتت من
01

خملوقات بدائية –رمبا عنكبوت عمالق أو جمرد خضروات– وليس
بواسطة روح أو عقل ٍ
متعال.
وبغض النظر عن هذا االعرتاض وأخرى مشاهبة له ،فإن رفض
هيوم القاطع حلجة التصميم مل يكن كذلك لدى كثي من الفالسفة
املؤمنني أو حىت العلمانيني.
فما زال املفكرون على اتساع تنوعهم واختالفهم؛ كالفيلسوف
األسكتلندي املشيخي «توماس ريد  ،»Thomas Reidوالتنويري
الربويب «توماس بين  ،»Thomas Paineوالعقالين األملاين «إمانويل
كانت»()3؛ استمر كل هؤالء يف تأكيدهم على أشكال خمتلفة من
حجج التصميم حىت بعد نشر «هيوم» لكتابه احملاورات.
من ناحية أخرى ،فإن حجج التصميم املبنية على أساس علمي
حققت رواجا جديدا ،على املستويني الربيطاين والقاري ،بعد نشر
«ويليام بيلي  »William Paleyلكتابه «الالهوت الطبيعي».
دصنف «بيلي» يف كتابه جمموعة من األنظمة احليوية اليت تشي
إىل فعل ذكاء موجه؛ حيث رأي «بيلي» أن هذه األنظمة فائقة التعقيد
والقادرة على تكييف املوارد بصورة رائعة لتُنتج نظاما حمكما هبذا
08

الشكل ،ال ميكن هلا أن تَنشأ هبذه الدقة بواسطة قوى الطبيعة العمياء،
فضال أن تُنشئ آلة معقدة كساعة اجليب بواسطة قوى كهذه ،وهبذا
فإن ساعة ميكنها أن تعيد إنتاج نفسها ،تعرب عن تصميم أعجب وأروع
من ساعة ال ميكنها فعل ذلك.
وعليه فاالختالفات بني املصنوعات البشرية والكائنات احلية –
حبسب بيلي– تزيد من قوة واعتبار حجة التصميم ،وعلى الرغم من
االنتشار الواسع العرتاضات «هيوم» ،فإن الكثي من علماء القرن
العشرين وادصلوا اعتبار حجة «بيلي» «صانع الساعات» بأهنا حجة
مقنعة بشكل جيد و ٍ
كاف.
بدأت شعبية حجة التصميم باالحنسار يف أواخر القرن التاسع
عشر مع الربوز املتزايد للرؤية والتفسيات املادية للتصميم الظاهر يف
األحياء ،وخادصة مع نظرية االنتخاب الطبيعي اليت طرحها «تشارلز
داروين» ،يف عام  7228جادل «داروين» عن أن الكائنات احلية
تبدو وكأهنا مصممة فقط.
وقدم آلية دصلبة مسّاها باالنتخاب الطبيعي تقوم على
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االحتماالت العشوائية ،ميكن من خالهلا تفسي التكيف لدى الكائنات
احلية مع بيئتهم احمليطة –وأدلة أخرى عن مظاهر التصميم– بدون
احلاجة إىل قوة ذكية أو موجهة ،رأى «داروين» أن بإمكان القوى
الطبيعية إجناز عمل التكاثر البشري ،وهبذا فإن الطبيعة العمياء ميكن
هلا أن حتاكي مع الوقت سلوك االختيار الذكي (املصمم)( .)2فبحسب
«داروين» ،إذا أمكن تفسي مظاهر الذكاء يف تصميم الكائنات احلية
بشكل مادي ،فسيكون استحضار مصمم ذكي لن يكون أمرا ذا
جدوى بل سيكون بال أية معىن.
ومن هنا فليست حجج الفالسفة هي من دمر شعبية حجة
التصميم ،ولكن النظرية العلمية حول األدصل احليوي هي من فعلت
ذلك ،تعزز هذا االجتاه مع ظهور تصورات أخرى مشبعة بالنظرة
الطبيعية/املادية لألدصول يف جمال علم الفضاء وعلوم الكونيات وعلوم
األرض ،باإلضافة إىل تزايد ظهور التقليد الوضعي يف العلوم وسعيه
احلثيث على حنو متزايد إلقصاء كل ما يتصل بالقوى اخلارقة أو ما وراء
طبيعية أو األسباب اليت تتسم بالذكاء من العلم.
سامهت كتابات سبقت «داروين» لبعض الهويتّ الطبيعة أمثال

«روبرت تشامبرز  »Robert Chambersو«ريتشارد أوين
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 »Richard Owenو«آسا جراي  ،»Asa Grayيف تعميق هذا
االجتاه بتحييد أثر التصميم الذكي عن البناء والرتكيب أو الوظائف
املعقدة اخلادصة بأجسام معينة ،وحصره يف القانون الطبيعي.

وقد جعلت هذه النزعة من الالهوت الطبيعي أكثر ت ّقبال حلدوث
حتول يف القواعد املنهجية يف العلم ،باإلضافة لتفريغه من أي حمتوى
جترييب ميكن أن مييزه ،تاركة إياه عرضة الهتامات من قَبيل الذاتية واخلواء.
وقد أدى جعل التصميم الذكي متمحورا بشكل أكرب حول
ناموس الطبيعة ،وحتييده عن الرتكيبات والظواهر املعقدة ،والذي ميكن
فهمها مبقارنتها املباشرة مع اإلبداع البشري ،إىل أن ادصطباغ الربامج
البحثية عند الهوتيي الطبيعة اإلجنليز بالوضعية بشكل ال ميكن من
خالله التفريق بينهما وجعلها حمملة بأفكار املذهب الطبيعي الدارويين
يف العلم.
وكنتيجة لذلك ،احنسرت فكرة التصميم وتقلصت حىت أدصبحت
جمرد اعتقاد شخصي يف امليادين الفكرية ،فيمكن للمرء أن يؤمن بوجود
عقل يراقب ويشرف على الطبيعة املنتظمة اليت تتشابه مع القوانني،
ولكن عليه أن يؤكد على أن الطبيعة وقوانينها قائمة بذاهتا.
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ولذلك مل يعد الهوتيو الطبيعة يف هناية القرن التاسع عشر
يشيون إىل أي خادصية تتطلب ذكاء كشرط ضروري لتفسي نشوئها،
وهبذا أدصبح التصميم الذكي غي مقبول سوى «في عيون اإليمان».
وعلى الرغم من أن حجة التصميم يف علم األحياء تراجعت بعد
نشر كتاب «أصل األنواع» ،إال أهنا مل ختتف متاما ،عارض عددا من
أبرز العلماء املعادصرين لداروين ما أورده يف كتابه ،وكان العامل الطبيعي
من «جامعة هارفارد» «لويس أجاسيز  ،»Louis Agassizوالذي
حاجج بأن فكرة الظهور املفاجئ ألول شكل معقد يف سجل حفريات

العصر الكامربي يشي لقوة عقلية ،ويؤكد على أن هذا الفعل ال يصدر
إال عن فاعل متصف بالعقالنية.
باإلضافة إىل إشارة املؤسس املشارك لنظرية التطور بواسطة
االنتخاب الطبيعي «ألفريد راسل واالس Alfred Russel

»Wallace؛ حيث حتدث عن كون بعض األمور يف علم األحياء
ميكن تفسيها بشكل أفضل بعزوها لفعل ناتج عن "ذكاء علوي" ،منه
دليال على قوة" تقود وتوجه
إىل التطور الدارويين؛ فقد بدا له "أن هناك ا

التطور العضوي "باتجاه معين وغاية خاصة" ،ورأى أن "االبتعاد عن
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هذه الرؤية سيخرجنا عن االتساق مع معطيات العلم ،فهي تمتلك
كبيرا من التماثل والتجانس مع ما هو متحق ٌق في العالم" ،أما
ا
قدرا ا

يف عام  7281فإن العامل «فريديناند شيللر  »F.C.S. Schillerمن
«جامعة أكسفورد» جادل بأنه" :لن يكون ممكناا استبعاد الفرضية
صمم ذكي".
القائلة بأن عملية التطور يقودها م ٌ

وقد سنح تضارب اآلراء حيال آلية االنتخاب الطبيعي يف فرتة
ما بعد «داروين» باستمرار االهتمام بفرضية التصميم الذكي؛ فقد
الحظ املؤرخ البيولوجي «بيتر باولر  »Peter Bowlerأن الداروينية
الكالسيكية دخلت مرحلة من التقهقر يف الفرتة ما بني أواخر القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،والسبب الرئيسي وراء ذلك يعود

لضعف «داروين» يف تقدمي نظرية مناسبة ألدصل وكيفية انتقال الصفات
املكتسبة القابلة للتوريث.
فاالنتخاب الطبيعي كما شرحه داروين ال ميكن له أن ينجز
شيئا بدون إمداد ثابت من التنوع اجليين ،والذي يعترب املصدر الرئيسي
للبىن احليوية اجلديدة .على الرغم من ذلك ،فإن املزج بني نظرييت الوراثة،
اليت افرتضها «داروين» و«نظرية مندل» الكالسيكية يف اجلينات اليت
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حلت حمل فرضيات «داروين» ،وضعت قيودا على مقدار التغي اجليين
املتاح لعملية النتخاب الطبيعي؛ هذا بدوره قيّد مقدار ما ميكن ملنظومة
االنتخاب الطبيعي أن تولده من البىن احليوية اجلديدة القابلة للتوريث.
حبلول أواخر ثالثينيات القرن العشرين ،وحىت أربعينياته ،دبت
احلياة يف فكرة االنتخاب الطبيعي وأدصبحت أداة التوليد األساسية للتغي
التطوري بعدما حدثت انتعاشة يف عدد من احلقول أوضحت طبيعة
التنوع اجليين.
إن االنتعاش اجلديد الذي أحيا آلية االنتخاب الطبيعي بواسطة
علم الوراثة احلديثة وعلم الوراثة اجلمعي* أدصبح يسمى بالداروينية
اجلديدة ،ووفقا للداروينية اجلديدة ،فإن آلية االنتخاب الطبيعي اليت تتم
بصورة عشوائية –خادصة على مستوى الطفرات اليت حتدث على نطاق
ضيق– كافية لتعليل أدصل اهليئات والبىن احليوية املبتكرة.
التطور على نطاق ضيق «التطور الصغير» ،ميكن أن يكون
الوسيلة النهائية لتفسي التطور على نطاق كبي «التطور الكبير» ،وهبذا
* وهو علم يدرس عملية توريث الصفات اجلينية على مستوى جتمعات لكائنات من نفس
النوع ،باإلضافة إىل دراسته تغي وتوزيع دصفاهتا عرب األجيال.
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فإن التطوريني اجلدد سيؤكدون على أهنم وجدو البديل احلتمي
للمصمم؛ والذي ميكنهم من خالله تفسي مظاهر التصميم يف علم
() 2
األحياء بواسطة آلية طبيعية متاما وغي موجهة.
وكما أوضح «إرنست ماير» –عامل األحياء التطوري من
«جامعة هارفارد»–" :تعتبر نظرية االنتخاب الطبيعي بمثابة جوهر

الداروينية ،فهي هامة ًّ
تفسيرا للتكيف بطرق نابعة
جدا ألنها توفر
ا
من الطبيعية ذاتها؛ والذي يعتبرها علماء الالهوت الطبيعي بمثابة
الشاهد على التصميم" ،وبقدوم االحتفالية املئوية لصدور كتاب

داروين «أصل األنواع» يف عام  ،7828افرتض العديد من العلماء أن
نظرية االنتخاب الطبيعي تستطيع شرح وتفسي مظاهر التصميم ،وأن
حجة التصميم الذكي قد انتهت.
منذ أواخر الستينيات بدأت الداروينية اجلديدة بالرتاجع يف مقابل
عدد من التطورات يف حقل علم املستحاثات (أو األحياء القدمية)،
وعلم تصنيف األحياء وتسميتها ،وعلم األحياء اجلزيئي ،وعلم الوراثة،
وعلم األحياء النمائي ،منذ ذلك احلني ،ظهرت سلسلة من الكتب
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واملقاالت املختصة –من ضمنها عناوين حديثة ككتاب «مايكل
دنتون» الذي دصدر يف عام « 7821التطور :نظرية في أزمة» ،وكتاب
«سوران الفترب  »Soren Lovtrupالذي دصدر يف عام 7821
«الداروينية :تفنيد الخرافة» ،وكتاب «ستيوارت كاوفمان Stuart
 »A. Kauffmanالذي دصدر يف عام « 7883أصول النظام»،
وكتاب «براين جودوين  ،»Brain Goodwinالذي دصدر يف عام
« 7882كيف غير الفهد بقعه؟» ،وكتاب «نايلز إلدريدج Niles
 ،»Eldredgeالذي دصدر عام « 7882إعادة تصميم داروين»،
وكتاب «رودولف راف  ،»Rudolf A. Raffالذي دصدر 7881
«شكل الحياة» ،وكتاب «مايكل بيهي» ،الذي دصدر يف عام 7881
«صندوق داروين األسود» ،وكتاب «واالس آرثر Wallace
 ،»Arthurالذي دصدر يف عام « 7881أصل بُنى الجسد
الحيواني» ،وكتاب «جيفري شورتس ،»Jeffrey H. Schwartz
الذي دصدر عام « 7888األصول المفاجئة :الحفريات والجينات،
وظهور األنواع»– واليت ألقت ظالال من الشك على القدرة التخليقية
آللية الداروينية اجلديدة االنتخاب/الطفرات العشوائية ،تبع ذلك
حماوالت يف البحث عن آليات طبيعية خالقة بديلة؛ مل ينتج حىت اآلن
عنها أي إمجاع أو جناح واضح.
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إن الشكوك حول قدرة آلية االنتخاب/الطفرات على التخليق
واإلبداع شائعة جدا؛ البديل املقرتح لدى الداروينية جديدة؛ ولذلك
فإن املتحدثني البارزين عن نظرية التطور أدصبحوا يؤكدون بشكل دوري
للعامة على التايل" :فقط ألننا ال نعرف كيفية حدوث التطور ،فإن
هذا ال يبرر الشك في وقوعها"( ،)1أو كما كتب «نيلز إلدريدج»:
"يرى معظم مراقبي الوضع الراهن لنظرية التطور –فالغاية هنا هي
توضيح الكيفية التي تطورت من خاللها الحياة ،وليس توضيح ما
إذا حدث التطور أم لم يحدث– والتي اقتربت من حالة الفوضى
العامة" ،وأيضا كما قال «ستيفن جولد :»Stephen Jay Gould
تماما ،برغم ظهورها كعقيدة أرثوذكسية
"الداروينية الجديدة انتهت ا
في الكتب المرجعية".

بعدما اعرتف كالَ من «إلدريدج» و«جولد» هبذه الصعوبات،

ظهرت يف «الواليات المتحدة» و«بريطانيا» كتب هامة يف املدافعة
عن الفكرة القائلة بأن التصميم الذكي هو البديل للداروينية اجلديدة
(«ثاكستون» وآخرون يف عام 7822؛ و«دنتون» يف  ،)1()7822إال

أنه من املمكن تتبع جذور النظرية املعادصرة للتصميم الذكي بالرجوع إىل
بدايات ثورة علم األحياء اجلزيئي.
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يف عام  ،7823أوضح باكتشاف مذهل كل من «واطسون»
و«كريك» عن البنية اجلزيئية للحمض النووي (الدنا)؛ حيث تسمح
بنية الدنا بتخزين املعلومات يف شكل شفرة رقمية مكونة من أربعة رموز

(دصورة )7؛ حيت يتكون من خيوط من املواد الكيميائية املتسلسلة
بشكل حمكم تدعى القواعد النيوكليوتيدية اليت ختزن وتنقل التعليمات
اإلرشادية –املعلومات– لبناء جزيئات الربوتينات احملورية واحلامسة،
باإلضافة إىل اآلالت اليت حتتاجها اخللية للبقاء على قيد احلياة.
«فرانسيس كاريك» طور فيما بعد فرضيته الشهية ،واليت تدعى
بـ«فرضية التسلسل» ،واليت تنص على أن املواد الكيميائية اليت تكون
الدنا تقوم مقام احلروف يف اللغة املكتوبة أو الرموز يف شفرة حاسوبية،
فكما أن احلروف يف اللغة اإلجنليزية قد تنقل معىن معني بناء على ترتيب
احلروف ،فإن التسلسل والرتتيب الكيميائي للقواعد الكيميائية على
امتداد العمود الفقري* جلزيء الدنا يعطي أوامر حمددة لبناء الربوتينات.
* هناك شبه إمجاع على ترمجة كلمة  Backboneبالعمود الفقري ،ولذلك رأينا أن نعتمدها
لشيوعها؛ غي أن الرتمجة ال حتيط بالداللة املرادة بشكل كامل ،لذلك نريد أن نشي إىل أن
العمود الفقري هو اجلزء الذي يشكل الدعامة الرئيسية هليكل جزيء الدنا ،والذي ترتبط به
القواعد النيوكلوتيدية.
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فالرتتيب لألحرف الكيميائية يقرر الوظيفة من السلسلة ككل،
ولذلك فإن جزيء الدنا حيمل التعقيد أو التسلسل املتخصص/النوعي
نفسها اليت تتصف هبا احلروف يف اللغة والرموز يف الشفرات احلاسوبية،
وقد أقر «ريتشارد دوكينز» بأن" :لغة البرمجة (أو اآللة) الموجودة
في الجينات تتشابه بشكل استثنائي مع تلك التي في الحاسوب"؛
وكذلك الحظ «بيل جيتس»" :الدنا يتشابه مع البرامج الحاسوبية
ولكنه متطور بشكل أكبر بكثير من أي برنامج قد تم تطويره من
قبل".
ويف بداية الستينيات ،أضافت اكتشافات أخرى مزيدا من
الوضوح على طبيعة املعلومات الرقمية يف الدنا  DNAوالرنا  RNAهو
ليس إال جمرد جزء من نظام معقد ملعاجلة املعلومات؛ شكل متقدم من
تقنية النانو واليت تشابه تقنيتنا ولكنها تسبقها مبراحل يف مدى التعقيد،
ومنطق التصميم ،وسعة ختزين املعلومات.
يف ختام اخلمسينيات ومع حلول مائة عام على دصدور كتاب
«داروين» ،اعتربت نظرية التصميم الذكي منتهية ومت التخلي عنها ،إال
أن أدلة جديدة ُرفع الغطاء عنها يف احلقل العلمي الناشئ «علم األحياء
19

الجزيئي» ،اعتربه كثي من العلماء أهنا تشي إىل التصميم ،وعلى أي

حال ،فإن االكتشافات اجلديدة اليت ظهرة يف هذا احلقل ولدت أدصواتا
مدوية تعارض الداروينية اجلديدة.

صورة ()0
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يف مقال بعنوان «بواسطة التصميم» ،وهو عبارة عن تأريخ
للجدل الدائر حول نظرية التصميم املعادصرة ،تعقب الصحفي «الري
ويتام  »Larry Withamيف عام  4003اجلذور املباشرة للنظرية إىل
الستينيات؛ حيث بدأت يف ذلك الوقت التطورات يف حقل البيولوجية
اجلزيئية ،واليت خلقت العديد من املشاكل اجلديدة للداروينية اجلديدة،
فبدأ العديد من الرياضيني واملهندسني وعلماء الفيزياء بإظهار شكوكهم
يف مقدرة الطفرات العشوائية على توليد املعلومات اجلينية الالزمة إلنتاج
حتول تطوري حاسم وذو أمهية خالل الوقت املتاح للعملية التطورية،
وكان من بني أبرز هؤالء املشككني كان هناك عدد من علماء «معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا».
وقد حدث أن التقى جمموعة من علماء الرياضيات واألحياء يف
منتصف الستينيات من القرن املنصرم يف «جنيف» يف بيت الفيزيائي
من «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا « »MITفيكتور ويسكوف
 ،»Victor Weisskopfوتطرق العلماء للحديث عن قضية التطور،
مما مسح للرياضيني يف إبداء تعجبهم من الثقة اليت يبديها البيولوجيون
يف قوة الطفرات على جتميع املعلومات اجلينية الالزمة لعملية تطور البىن
احليوية اجلديدة.
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مل يتم حسم هذه املعضلة خالل ذلك االجتماع الودي؛ مما دفع
العلماء إىل تنظيم مؤمتر لبحث املسألة وحتقيقها بشكل أعمق ،وحدث
هذا بالفعل يف «معهد ويستار  »Wistar Instituteيف
«فيالديفيا» يف ربيع عام  ،7811وترأسه السي «بيتر مدور Peter

 ،»Medawarاحلادصل على جائزة نوبل ومدير خمتربات جملس
البحوث الطبية مشال «لندن» ،وأشار يف افتتاحيته للمؤمتر "السبب
الرئيسي لهذا المؤتمر هو شعور واسع النطاق بعدم الرضا عما
يمكن التعبير عنه بالقبول الشائع لنظرية التطور في العالم الناطق
باللغة اإلنجليزية ،وما يسمى بالداروينية الجديدة".
أخذ الرياضيون بزمام املبادرة ،وقدموا اعرتاضهم على الداروينية
اجلديدة ،وأشاروا بأهنا تواجه إشكالية حسابية هائلة( ،)2وقد حاججوا
بأن نسبة عدد اجلينات والربوتينات الوظيفية ،إىل العدد اهلائل من
الرتاكيب املمكنة اليت قد تشكل بروتني أو جني واحد بطول معني تبدو
دصغية جدا مما جيعل تفسي أدصل املعلومات اجلينية بواسطة الطفرات
العشوائية أمرا غي ممكن؛ حيث إن بروتني واحد يتكون طوله من مائة
محض أميين ميثل تشكله بواسطة الطفرات العشوائية أمرا شديد الصعوبة.
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فهناك تقريبا ( )730 70تسلسل ممكن لألمحاض األمينية ليشكل
بروتني هبذا الطول ،فلو أخذنا باالعتبار إمكانية حدوث هذا من خالل
العشرين محضا اليت تلعب الدور األساسي يف تشكيل الربوتني وتكوينه
فقط؛ فإن الغالبية العظمى من تلك السالسل –واليت ُِ
افرتضت بشكل

دصحيح– ال تؤدي وظيفية حيوية* ،ومن هنا فإن سؤال مدى واقعية
إمكانية آلية غي موجهة على إجياد تركيب أو تسلسل وظيفي داخل
هذا الفضاء شديد االتساع يف الوقت املسموح إلحداث تغي تطوري
حاسم –أو مفصلي– يطرح نفسه وبقوة.
ويف نظر األغلبية من رياضيي «معهد ويستار» وفيزيائييه ،كانت
اإلجابة مبنتهى الوضوح على السؤال السابق ،بأنه "ال يوجد إمكانية
عقالنية لحدوث أمر كهذا".
ويف نفس السياق ،الحظ عامل الرياضيات الفرنسي الالمع
«مارسيل بول شوتسنبرجر »Marcel Paul Schützenberger
بأنه يف الشفرات البشرية ال تتوافق العشوائية أبدا مع الوظيفية فضال عن
تغيات عشوائية يف برنامج حاسويب جند
التقدم واالرتقاء؛ فعندما نصنع ُ
* راجع حبث دوجالس أكس  4002للمزيد من التجارب التطورية الصارمة على ندرة
الربوتينات الوظيفية داخل الفضاء االحتمايل املكون من الرتاكيب املمكنة.
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أهنا ال متتلك أي فردصة يف إنشاء شفرات بشرية ذات قدرات وظيفية
(مبعىن أن احتمال دصدفة تشكيل برنامج ميكن له إجراء أي عملية
حسابية يقل عن  ،7000 70/7فكل ما يظهر هو جمرد ادصطفاف للرموز
ال معىن له).
حاول «ماري إيدن  »Murray Edenشرح املسألة وتبسيطها
باملثال التايل" :ابدأ بعبارة مفيدة ذات معنى ،ثم أعد كتابتها مع
إضافة القليل من األخطاء ،أطل العبارة بإضافة القليل من الحروف،
وبعدها أعد ترتيب حروف الجملة ،وانظر في النتيجة لترى إن كان
هناك أي معنى للعبارة الجديدة ،أعد هذا الفعل حتى تكتمل لديك
مكتبة كاملة" ،هل ميكن ملثل هذه الطريقة أن تنجح يف إنتاج أي عبارة
ذات معىن ولو يف باليني السنوات؟
يف «ويستار» حاجج الرياضيون والفيزيائيون واملهندسون بأن
هذا ال ميكن له أن حيدث ،وقد شددوا على أن إشكالية كهذه ستبطل
أي حجية ممكنة لالعتماد على الطفرات العشوائية إلجياد تراكيب قادرة
على أداء وظائف حيوية جديدة يف فضاء احتماالت مكون من
الرتاكيب أو التشكيالت املمكنة ،حىت لو أن ،كما يف حالة علم
األحياء ،عملت بعض آليات االنتخاب الطبيعي على حفظ هذه
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الرتكيبات أو التسلسل الصحيح املنتج للوظيفة بعدما يتم تكوينهم.
يف وقت مقارب جدا بعدما أبدى رياضيو «معهد ويستار»
شكوكهم من فكرة الصدفة –ونعين الطفرات العشوائية– على توليد
املعلومات اجلينية ،فإن عامل كبي آخر أثار تساؤالت جديدة على مدى
أمهية الدور الذي تلعبه الضرورة الطبيعية ،ويف الفرتة ما بني عامي
 7811و 7812نشر فيلسوف العلم والكيميائي اهلنغاري «مايكل
بوالني» مقالتني يشي فيهما إىل أن املعلومات املختزنة يف الدنا ال ميكن

اختزاهلا يف قوانني الفيزياء والكيمياء.

فقد الحظ «بوالني» كما نقل يف ورقتيه البحثيتني ،بأن الدنا
ينقل املعلومات استنادا على ترتيبات حمددة للقواعد النيوكليوتيدية –أو
املواد الكيميائية اليت تعترب كاحلروف يف اللغة أو الرموز الرقمية يف
الشفرات احلاسوبية– يف النص اجليين ،وأشار إىل أن قوانني الكيمياء
والفيزياء تسمح بوجود عدد كبي من التسلسل أو الرتتيب املمكن هلذه
القواعد النيوكليوتيدية ،وعليه فإن هذه القوانني ال تعلل وجود التسلسل
والرتتيب للقواعد هبذا الشكل.
يف احلقيقة ،فإن اخلصائص الكيميائية هلذه القواعد النيوكليوتيدية
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تسمح بأن ترتبط يف أي موضع من مواضع السكريات الفوسفاتية يف
العمود الفقري جلزيء الدنا (دصورة .)7
ولذلك فبحسب «بوالني»" :كما أن ترتيب الحروف ليس
نتاجا للتفاعل الحتمي الكيميائي بين الحبر والورقة ،فكذلك
ا
نتاجا للقوى الكيميائية
تسلسل القواعد في جزيء الدنا ليس ا

الفاعلة في الدنا" ،بناءّ على هذا حاجج «بوالني» بأن الالحتمية هي
اليت متَُكن الدنا من ختزين املعلومات وهي أيضا من تظهر عدم قابلية
االختزال للمعلومات نفسها بواسطة حتمية قوى أو قوانني الفيزياء

والكيمياء ،وقد أوضح ذلك كما يلي" :افترض أن بنية جزيء الدنا
ما نشأت لكون الروابط الكيميائية بين قواعده الناشئة عن هذا
الترتيب المحدد أقوى بكثير من روابط أي تسلسل آخر من
القواعد الممكنة ،هذا سي ِ
فقد جزيء الدنا قدرته على امتالك أي
ُ
محتوى معلوماتي؛ حيث ستتأثر خاصيته التشفيرية بقدر ٍ
عال من
النمطية الناجمة عن خصائص الربط الكيميائية أو من الضرورة
الكيميائية التي تحكم تسلسل القواعد .مهما كان أصل التسلسل
في الدنا ،فإنه ال يمكن له أن يعمل كشيفرة ألن نظام تسلسله
يعمل وفق حتمية الطاقة الكيميائية الكامنة في قواعده ،يجب أن
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تكون الحتميته الفيزيائية كما هي في تسلسل الكلمات في الصفحة
المطبوعة".
بعد سبعة أعوام من البحث ،قام كل من الكيميائي «تشارلز
ثاكستون» ،والعامل «والتر برادلي» –املختص يف اخلواص امليكيانيكية
للمركبات البوليمرية– واجليوكيميائي «روجر أوسلن» بتقدمي مفهوم
«المسبب الذكي» كتفسي ألدصل املعلومات البيولوجية يف كتاهبم
«لغز أصل الحياة» ،ومت نشره يف عام  7822بواسطة دار «المكتبة
الفلسفية  ،»The Philosophical Libraryوأعيد طباعته من
قبل دار نشر علمية مرموقة أخرى يف نيويورك ،واليت كانت قد نشرت
أكثر من عشرين حبثا لعلماء حادصلني على جوائز نوبل.
حتدى هؤالء العلماء التفسي السائد لعلم الكيمياء التطوري
ألدصل احلياة ،باإلضافة للربادامي العلمي القدمي ،وسافر «ثاكستون» إىل
«كاليفورنيا» للقاء واحد من أفضل منظري الكيمياء التطورية على
مستوى العامل «دين كينيون – »Dean Kenyonبروفيسور الفيزياء
احليوية– وعلى علم منهم مبدى جدية املعارضة اليت سوف يتلقوهنا
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بسبب نشر كتاهبم ،والذي شارك يف تأليف الدراسة الرائدة حول هذا
موضوع احلتمية البيوكيميائية (أو حتمية الكيمياء احليوية).
أراد «ثاكستون» نقاش «كينيون» حول مدى نزاهة ودقة النقد
املوجه لكتابه «لغز أصل الحياة» ،إال أن «ثاكستون» كان لديه حمفزا
آخر وهو رغبته بأن يكتب «كينيون» مقدمة لكتابه ،على الرغم من
أن كتابه حيوي نقدا ألطروحة أدصل احلياة لـ«كينيون» ،واليت جعلت
منه شهيا يف هذا احلقل.

وللمرء أن يتخيل كيف هلذا االجتماع أن جيري بسبب اخلالف
بني الرجلني حول أطروحتيهما؛ إال أن شيئا من هذا مل حيدث ،فقد
سرى االجتماع على خي ما يرام ،وقبل أن يعرض «ثاكستون» على
«كينيون» رغبته ،تطوع «كينيون» بكتابة املقدمة؛ حيث حكى له
عن كونه يراجع أفكاره منذ فرتة ،وأنه بدأ مييل لرؤية «ثاكستون».
وكان كتاب «كينيون» «الحتمية البيوكيميائية» قد حقق
أفضل مبيعات يف هذا املوضوع ،وقد أوضح فيه ما ميكن اعتباره يف
ذلك الوقت أفضل منوذج تطوري ممكن لكيفية تكون اخللية احلية األوىل
يف «الحساء البدائي» ،وكان «كينيون» قد بدأ يف مراجعة فرضياته
18

يف سبعينيات القرن املاضي.
فقد أوضحت بعض التجارب –واليت أجرى بعضها «كينيون»
بنفسه– باطراد بأن املواد الكيميائية البسيطة –األمحاض األمينية
والقواعد النيرتوجينية– ال ميكن هلا أن تنظم نفسها يف جزيئات قادرة
على ختزين املعلومات ،كالربوتينات والدنا بدون توجيه مسبق من قبل
مراقبني بشريني.
«ثاكستون» و«برادلي» و«أولسن» أخذوا يف اعتبارهم هذه
احلقيقة عندما اشتغلوا على دصياغة حجتهم ،وقد وجد «كينيون» أن

حجتهم قوية ومت حبثها بشكل جيد ،حيث أشار يف املقدمة اليت كتبها
بأن كتاب «لغز أصل الحياة»« :تحليل استثنائي جديد لسؤال
قديم».
وقد أدصبح أفضل الكتب مبيعا بني الكتب ذات احملتوى العلمي
اجلامعي املتقدم ،واليت ختتص يف موضوع الكيمياء التطورية ،وقد أطرى
عليه علماء رواد والمعون أمثال« :كينيون» ،و«روبرت شابيرو
 ،»Robert Shapiroو«روبرت جاسترو ،»Robert Jastrow
باإلضافة ملراجعات جيدة يف جمالت علمية مرموقة مثل «مجلة جامعة
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ييل للبيولوجيا والطب Yale Journal of Biology and

 ،)8(»Medicineوقد رفض البعض الكتاب بدعوى أنه يذهب إىل
ما وراء العلم.

ما أثار االهتمام يف األوساط العلمية يف كتاب «لغز أصل
الحياة» ،هو نقده لكل التفسيات القائمة على النظرة املادية اخلالصة
ألدصل احلياة؛ حيث أشاروا بأن جتربة «يوري–ميلر» مل حتاكي الشروط
البدائية اليت سبقت تكون أي نوع من أنواع احلياة على األرض بشكل
واقعي.
وأن وجود احلساء الـ«ما قبل حيوي» ليس إال خرافة؛

فالتحوالت الكيميائية املفصلية يف احلكاية التطورية لنشوء احلياة على
األرض كانت ختضع لتدخل هدام يدعى بالتفاعالت املتداخلة
اهلدامة* ،باإلضافة إىل أنه ال ميكن للصدفة أو كمية الطاقة املتدفقة أن
تعطي تفسيا للمعلومات املختزنة يف املبلمرات احليوية؛ كالربوتني
والدنا.
* وهي تفاعالت حتول دون اكتمال سلسلة التفاعالت العضوية الضرورية لتكوين اجلزيئات
احليوية األساسية للحياة ،أي حتول دون عملية البلمرة وإطالة السلسلة اجلزيئية.
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قدم العلماء الثالثة فرضية جديدة تنظر هلذه املسألة بشكل مغاير
جذريا؛ فقد اقرتحوا بأن اخلواص اليت تسمح بتخزين املعلومات لدى
الدنا قد تشي ملسبب ذكي ،وقد قاموا ببناء حجتهم على أطروحات
«بوالني» وغيه ،فحاججوا بأن علمي الفيزياء والكيمياء ال يستطيعان
وحدمها إنتاج أو توليد املعلومات ،وشبهوا ذلك بعدم قدرة احلرب والورق
على إنتاج –أو تفسي– املعلومات اليت حيتويها كتاب ما ،وطرحوا
حجتهم القائلة بأن خربتنا املطردة تشي بأن املعلومات هي نتاج فعل
مسبب ذكي .وأشار كتاب «لغز أصل الحياة» إىل أن كون االعتماد
على املسبب الذكي ميكن اعتباره فرضية علمية بني العلوم التارخيية ،وهو
منط من احلجاج العلمي الذي خيتص بعلم األدصول.

وقد جنح الكتاب يف إثارة االهتمام بنظرية التصميم الذكي ،وأهلم
جيال جديدا من العلماء الشباب (مثل :دنتون ،وكينيون ،وبيهي ،وميلز،
ودميبسكي ،وموريس ،لونيش ،وشيدلر ،نيلسون ،وموريس ،وماير،
وبراديل) ،ليوادصلوا البحث والتحقيق يف القضية اليت تتساءل عن كون
املظاهر املتجلية يف املخلوقات احلية دالة على التصميم ،أم أنه كما
يدعي علماء أحياء الداروينية اجلديدة ومنظري الكيمياء التطورية بأهنا
جمرد متظهرات للتصميم وليس هناك عند التحقيق أي شكل من أشكال
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التصميم أي تصميم فعلي يف جوهر وعمق هذه التمظهرات.
يف الوقت الذي ظهر فيه الكتاب ،كنت أعمل يف حقل فيزياء
األرض يف شركة «ريتشفيلد اتالنتيك  »Atlantic Richfieldيف
«داالس» ،واليت كان يعيش فيها «تشارلز ثاكستون» ،وقد التقيته
الحقا وأدصبحت مفتونا بالفكرة املختلفة جذريا ،واليت طورها عن الدنا،
وقد بدأت بالرتدد على مكتبه بعد االنتهاء من العمل لنقاش حججه
اليت طرحها يف كتابه .ومل أكن قد اقتنعت بفكرته بشكل تام ،فبعد عام
من هذا تركت عملي يف حقل فيزياء األرض ،ابتدأت مسييت يف
احلصول على شهادة الدكتوراه من «جامعة كامبريدج» يف حقل تاريخ
وفلسفة العلوم ،وأثناء حبثي ،قمت بالتحقيق يف عدة قضايا نشأت من
خالل نقاشايت مع «ثاكستون»؛ ما الوسائل والطرق اليت يتبعها العلماء
لدراسة األدصول البيولوجية؟ هل هناك طريقة أو منهجية مميزة للبحث
والتحقيق يف مسائل العلوم تارخييا؟ بعدما أكملت مرحلة الدكتوراة،
بدأت احملاولة لإلجابة عن السؤال التايل :هل ميكن دصياغة حجة
«داللة الدنا على وجود مصمم» بشكل علمي تاريخ دصارم ودقيق؟
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