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أكثر من عشرة سنوات مرت على احلكم على نظرية "التصميم
الذكي" بأهنا ليست نظرية علمية ،من خالل قاضي حمكمة املنطقة
الوسطى يف والية بنسيلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية ،ومع ذلك
ما زال البعض يردد هذه احلكاية –الساقطة بكل املقاييس– ،كدليل
على استبعاد التصميم الذكي من دائرة العلم.
"خالل تلك الشهور العصيبة التالية لقضية دوڤر ،اختذت أكرب
قرار يف حيايت املهنية .فبدال من التوقف واهلروب ،قررت
املخاطرة بكل شيء .قناعيت باألمهية القصوى للتصميم الذكي،
جعلتين أترك منصيب الدائم كأستاذ جامعي ،لتكريس كافة
طاقايت ملركز الثقافة والعلوم بديسكفري .حينما اكتشف أحد
الزمالء املالحدة ،تركي ملنصيب يف اجلامعة ،بدأ يف املضايقة
والشماتة ،وأخربين وقتها –وهو سعيد– أنه بعد احلكم يف
دوڤر لن أجد يل وظيفة ،وأن كل من التصميم الذكي ومعهد
ديسكفري سيتدمران".
كتب د .چون ويست (نائب رئيس معهد ديسكفري حاليا،
وأستاذ العلوم السياسية جبامعة سياتل سابقا) هذه السطور يف مقال
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له مبناسبة مرور عشرة سنوات على احلكم يف دوڤر .حمتفال بفشل
نبوءة الربوفيسور امللحد ،وفشل القاضي واملدعني ومن ورائهم يف
حماولة إمخاد نظرية علمية باستعمال السلطة القضائية والنفوذ السياسية
واإلعالمية.
بدأت القصة مبحاولة إدارة مدرسة منطقة دوڤر بوالية
بنسيلفانيا يف إعالم طالب فصل البيولوجيا من خالل بيان يلقى على
الطالب يف الفصل ملدة دقيقة ،وفحواه أن نظرية التطور الدارويين
ليست هي الوحيدة اليت تتناول قضية نشأة احلياة وتنوعها ،وأن هناك
نظرية علمية أخرى تدعى "التصميم الذكي" ،وأن من يريد التعرف
على املزيد حول األمر عليه مطالعة كتاب (الباندا والناس) يف مكتبة
املدرسة.
اجلدير بالذكر أن تصرف إدارة املدرسة كان تصرفا منفردا ،مل
يدعمهم فيه ال معهد ديسكفري وال مؤسسة الفكر واألخالق –ناشر
كتاب الباندا– ،بل إن إدارة معهد ديسكفري طلبت منهم كثريا
جتنيبهم ذلك الصراع املبكر .فمن وجهة نظرهم ،مل حين الوقت بعد
لتدريس التصميم الذكي للطالب يف املدارس ،فاألمر ينبغي أن يظل
يف املناظرات العلنية بني املتخصصني ،ويف احملاضرات التعريفية العامة،
وال ينتقل إىل املدارس إىل بعد أن تتكون احلاضنة االجتماعية للنظرية
9

يسريا يف الواليات املتحدة حني
العلمية لدى اجلموع .فاألمر ليس ا
يتعلق بـ"علمانية الدولة".
تصرف إدارة املدرسة ،أعطى الفرصة الذهبية للويب الدارويين
للزج بالنظرية نفسها إىل احملاكم ،فقضيتهم الرئيسية ليست يف تصرف
إدارة املدرسة احلكومية املخالف للدستور األمريكي ،ولكن قضيتهم
الرئيسية هي حماولة قتل نظرية التصميم الذكي بأي وسيلة.
ال يسلم القضاء يف أي بلد من البلدان من التحيز ،ولكن أن
يصل هذا التحيز إىل أن يقبل القاضي مناقشة "النظريات العلمية"
داخل أروقة احملكم ،ويعطي لنفسه احلق يف حتديد ما ينطبق عليه صفة
العلم ،مث يلزم ناشر الكتاب بتسليم كافة املسودات السابقة والتالية
لنشر الكتاب ،مث بعد ذلك يرفض أن يوكل الناشر حماميا للدفاع عنه،
مث يتجاهل قراءة امللفات اليت يوردها املدعى عليه ،مث يزيف أقوال
شهود املدعى عليهم ،مث ينقل صفحات كاملة يف مصوغات حكمه
من نص االدعاء الذي يقدمه املدعي إلبثبات التهمة على املدعى
عليه! فنحن نتحدث إذا عن أكرب من جمرد دعوى قضائية.
لذلك كانت هذه السلسلة؛ سلسلة (إعادة احملاكمة) ،اليت
نطرح فيها عرب حلقات منفصلة ،إعادة للمحاكمة العجيبة اليت حيلو
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ملؤيدي التطور من امللحدين واملؤمنني طرحها أوال على الطاولة ،قبل
حىت أن يبدأ النقاش .فإن كان األمر لديهم أن "القضية انتهت"،
أبدا هبذه
نطرح هذه السلسلة لنؤكد من خالهلا أن القضية ال تنتهي ا
السهولة ،أو كما يعلق د .بيهي يف هناية مقاله هنا "يف  12ديسمرب
 ،1002وكما كان األمر يسري سابقا ،ال يوجد أي تفسري لآللية
اجلزيئية يف احلياة خبالف التصميم إال التكهنات احلاملة والقصص
املختلقة".
يف هذا اإلصدار ،نبدأ مبقال چون پول ،ناشر كتاب (الباندا)،
والذي يروي قصة قضية دوڤر من جانبه ،مث ننتقل لتعليقات
د .مايكل بيهي ،أستاذ العلوم البيولوجية جبامعة ليهاي بوالية
بنسيلفانيا والذي حضر احملاكمة يف صف املدعى عليه بصفته خبري.
أخريا بثالبثة مالحق؛ األول هو خامتة كتاب تصميم احلياة –النسخة
و ا
األحدث من كتاب الباندا والناس– ،ويطرح فيها املؤلفني صورة
إمجالية للتدخالت اإلعالمية والقضائية والسياسية يف القضايا العلمية،
والثاين خمتصر ملذكرة أصدقاء احملكمة الداعمني للمدعى عليه يف
القضية ،والثالث للتنويه ببعض املنشورات الداعمة للتصميم الذكي
املراجعة من قبل األقران.
مركز براهين
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يف العشرين من ديسمرب لعام  ،5002أصدر القاضي چون
إدوارد چونز  John E. Jonesحكمه الذي حظى باهتمام إعالمي
كبري يف قضية (كيتسميلر ضد دوڤر ،)1()Kitzmiller v. Dover

ويف صلب حكمه هذا ،سرد رواية معيبة حول الكتاب املدرسي

للتصميم الذكي (الباندا والناس  )Of Pandas and Peopleمن
تأليف كانيون وديڤيس  )5(.1991هذا التقرير ليس ملاناقشة استزاااا
أو تصرفا

جملس إدارة مدرسة مانطقة دوڤر وحكم القاضي

خبصوصهم ،ولكن عوضا عن ذلك؛ سانركا على الرواية اليت تباناها
القاضي چونا ،وهي رواية تتمسك بأن التصميم الذكي ما هو إال
خلقوية  creationismمتانكرة ،وبالتايل فهو ديين بالطبع؛ وباناء على
ذلك ،فإن استعماله يف املدارس العامة يُعد انتهاكا للتعديل األول.

*

* التعديل األول من الدستور األمريكي ،والذي يانص على أن الكوجنرس ال يعتمد القوانني باناء
على أية أسس ديانية.
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رأي القاضي چونز مقتبس إىل حد كبري من الدعوى اليت قدمها
االتحاد األمريكي للحريات المدنية  ACLUواليت تاعم أن كتاب
الباندا* ُكتب يف األصل كانص يتبىن علم الخلق ،لكن الحقا قام
الاناشر (مؤسسة الفكر واألخالق) #واحملررين باستبدال مصطلح علم
الخلق مبصطلح التصميم الذكي ،ذلك بعد أن قامت احملكمة العليا
للواليا

املتحدة األمريكية باحلكم الانهائي على األول بأنه دين يف

قضية (إدواردز ضد آجيوالرد  )Edwards v. Aguillardعام

 )1(.1991لقد ُُجعت مانذ احملاكمة أدلة وفرية تثبت أن هذا االدعاء؛
ليس فقط غري دقيق ،ولكن أيضا ياناقض األدلة التارخيية متاما ،وهذا ما
سيتم طرحه هانا بكامل التزاصيل.
بعد قرار احملكمة يف قضية دوڤر ،والضجة اإلعالمية اليت أثارها
يف أعقابه ،توقعانا يف املؤسسة تالشي املشكلة ،وركانا جهودنا على
متطلبا نشر وتسويق الطبعة األحدث من الباندا لعام ،5009
(تصميم الحياة :اكتشاف عالمات الذكاء في األنظمة البيولوجية)
لدميبسكي وويلا )4(.مل تاد املؤسسة يف تصرحيها األويل حول القضية

اختصارا؛ سيتم اإلشارة إىل كتاب الباندا والاناس يف بقية املقال بـالباندا فقط.
*
ً
اختصارا؛ سيتم اإلشارة إىل مؤسسة الزكر واألخالق ،بـالمؤسسة فقط.
#
ً
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على ذكر أن املوقف الدفاعي ليس جذابا باملرة ،وال يأيت غالبا إال بانتائج
عوضا عن أن تضعف قوة الضجة ،أثبتت الرواية اليت
عكسية .ولكن؛ ً
انتشر إعالميا عن قضية دوڤر وعن خلزية كتاب الباندا أهنا وسيلة

قوية لكبت حرية التعبري والبحث ،ولرتهيب املتعاطزني مع التصميم
الذكي على الصعيد الوطين .ورغم اختزائها مانذ مدة طويلة عن العاناوين
الرئيسية ،ما اال يتم عرضها على اجلمهور؛ واملثال السافر على ذلك
هو إنتاجه يف مادة وثائقية لـ(نوڤا  *)NOVAبعانوان (يوم الحكم:
التصميم الذكي في المحاكمة) والذي وقع عرضه ألول مرة على قاناة
بي.بي.أس  PBSيف  11نوفمرب  ،5001وأعيد عرضه عدة مرا
أخرى بعد ذلك.
ومؤخرا يف عام  ،5011نُ ِشر مقال لكيسي لسكني من معهد

ديسكزري يف موقع املعهد على اإلنرتنت ،بعانوان (ما الذي يدرس

لطالب القانون عن التصميم الذكي؟)( ،)2توثق هذه القطعة الاحف
املستمر خلطاب املعجبني مبا تبثه حلقا

نوڤا ،وتروي ما الذي يتم

تدريسه لطالب القانون –املقرر عليهم كتاب (القانون األمريكي
* نوڤا :سلسلة تلزايونية شهرية خمتصة بانشر العلوم املبسطة  ،popular scienceتبث
على قاناة  PBSوعدة قانوا أمريكية وعاملية أخرى.
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للمدارس العامة  )American Public School Lawألليكاندر

وأليكاندر– حول التصميم الذكي ،والكتاب –وكما فعل القاضي چونز
من قبل– يكرر رواية أن التصميم الذكي هو خلقوية متانكرة.
يدرك هؤالء املؤلزون –متاما كالقاضي چونا– أن قرار احملكمة
العليا لعام  ،1991قام بتعريف الخلقوية على أهنا "تجسيد لالعتقاد
الديني الذي يرى أن خالق خارقا للطبيعة كان المسؤول عن خلق
البشرية"( ،)6ويزرتضون كذلك –كالقاضي چونا– أن كتاب الباندا
يؤيد هذا املعتقد الديين ،وهو ما مل حيدث قط ،ال يف أي مسودة سبقت
الانشر ،وال فيما نشر يف الطبعة األوىل والثانية.
الكثري من معارضي التصميم الذكي مثل ألكاندر وألكاندر
يزضلون السبق باإلشارة إىل حكم القاضي چونا لقطع أي جمال
للانقاش .فاألمر بالانسبة هلم ،أن جمرد اإلشارة إىل احلكم؛ يعزيهم من
احلاجة إىل أي إعادة تزكري يف احلجج اليت يقدمها التصميم الذكي،
فضال عن التزاعل معها ،أو حماولة دحضها حىت إن كان األمر
يستحق )1(.وبالتايل ،كان من الضروري أن يتم اإلعالن عن القصة
املباشرة لتاريخ كتاب الباندا.
31

االدعاء املركاي يف القضية ،يعرب عانه القاضي چونا بكلماته هانا:
"إن املر ّجح ألن يكون الدليل األقوى يف دعم اكتشاف طبيعة
التصميم الذكي الخلقوية؛ هو التسلسل التاريخي للكتاب الذي ُحيال
() 9
إليه فصل البيولوجي من طلبة الصف التاسع يف دوڤر".
فصل القاضي چونا احلديث ،قائال:
و ّ

"يبني هذا الدليل بوضوح أن التغري املانهجي من الخلق إىل
التصميم الذكي مت يف وقت ما من عام  ،1991بعد قرار
المحكمة العليا اهلام يف قضية إدواردز .هذا الدليل القاطع
يدعم بقوة تأكيد املدعني على أن التصميم الذكي ليس إال
إعادة صياغة للخلقوية".

() 9

قائال:
مث خلّص القاضي چونا األمر ً
"بعد مقارنة مسودا كتاب الباندا السابقة والالحقة حلكم
المحكمة العليا ،يتضح لديانا ثالث نقاط مذهلة:
( )1يتطابق تعريف علم الخلق يف املسودا األولية مع تعريف
التصميم الذكي.
( )5الكلما القريبة من لزظ الخلق (مثل اخللقي واخللقوية)،
اليت ظهر يف مائة ومخسني موضعا تقريبا ،مت استبداهلا عمدا
31

وبشكل ممانهج بالتصميم الذكي.
( )1حدثت التغيريا بعد فرتة وجياة من صدور حكم
المحكمة العليا يف قضية إدواردا بأن علم الخلق ديين وال
()10

ميكن تدريسه يف املدارس العامة يف فصل العلوم".
وعلى الرغم من أن كميا

معتربة من الكتب فقد

قيمتها

السوقية بالزعل* ،فإنه مل يزت األوان أبدا على موعد تصحيح الصورة.
األدلة اليت مت جتميعها يف صورة سجال أصلية ،وثائق ،ونقاط
موثقة من املراجع من سجال عامة وخاصة ،ختربنا بقصة خمتلزة متاما.
هذه األدلة املوثقة تاناقض ،بل تدحض متاما أساس قضية دوڤر .فهي
تُبني أن الـمؤسسة مانذ البداية كانت تسعى لتحديد ما إذا كان الذكاء
قد لعب دورا يف نشوء األنواع احلية .لقد اعتمد املؤسسة يف خالل
اختبارها لألفكار وحبثها عن املصطلحا الزانية األكثر دقة ومالءمة
لتوصيف دور الذكاء يف البيولوجيا ،العديد من املصطلحا اليت ال
ختالف أي واحدة مانها األعراف العلمية.
* تسبب التشويه الذي حدث بسبب تعمد القاضي اإلصرار على وصم التصميم الذكي
باخللقوية وإخراجه من دائرة العلم ،يف خسارة مادية فادحة للاناشر يف الطبعة اجلديدة من كتاب
الباندا املعانونة بـ(تصميم الحياة) .والتعصب كان واضحا جدا ،حيث أصر القاضي چونا على
أن حيضر الاناشر مسودا الكتاب ،ومع ذلك رفض أن يوكل الاناشر أي حمام!
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يف وقت متأخر من عام  1991بدأ

املؤسسة حبثا قويا يف

األسس العلمية ألثر الذكاء يف الطبيعة ،بقيادة الكيميائي تشارلز

ثاكستون  .Charles Thaxtonحيانما انتقل ثاكستون من والية
بوسطن إليانا يف والية داالس ،انتقل كعا ٍمل مرموق( ،)11ليتوىل مسؤولية
إدارة البحث يف إعداد ماناهج املؤسسة الدراسية .باإلضافة لذلك ،كان
الشخص املاناسب لقيادة فرتة املاناقشا واألحباث اليت أوشكت حيانها
أن تبدأ )15(.وكان أيضا املؤلف الرئيس واملصمم ألول كتاب للمؤسسة،
الذي جاء بعانوان (لغز نشأة الحياة :إعادة تقييم للنظريات الحالية

Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current
 ،)11()Theoriesوشاركه يف تأليف الكتاب كل من روجر أولسن

(كبري الباحثني الكيميائيني لـروكويل* الدولية) ،وعامل املواد والتر

برادلي( ،رئيس قسم اهلاندسة امليكانيكية يف جامعة تكساس إي أند

إم) .وقد اختص الزيايائي العظيم وفيلسوف العلم مارتن إيجر
 )14(Martin Egerهؤالء املؤلزني باملدح والثاناء.

* روكويل الدولية  Rockwell Internationalهي تكتل صاناعي ،كان من أكرب
الشركا األمريكية السابقة ،يف الانصف األخري من القرن العشرين .عملت يف جمال صاناعة
الطائرا والزضاء ،سواء كان موجها لألغراض العسكرية أو التجارية.
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اللغز ،هذا اللزظ الذي استتبع عملية مراجعة موسعة قبل نشره،

نال استحسان واسع ،وكان األول من بني عدة حمركا لانقاشا فكرية

عانيزة بدأ يف وقت مبكر من العقد (مستند  :3الثناء على كتاب
لغز نشأة الحياة) .على سبيل املثال ،يف صيف عام  ،1992خالل
العام األول الذي تلى الانشر ،عُ ِرض الكتاب بشكل بارا يف مكتبة

(جامعة ساوزرن ميثوديست  )SMUكأفضل كتاب علمي للشهر.

عاند التأمل فيما يتطلبه مشروع الباندا ،جند أنه يف انتظارنا
مهمتني أساسيتني قبل البدء .إن فهم ثاكستون لزلسزة العلم كان نقطة
االنطالق للمهمة األوىل؛ متزاعال مع كل األسئلة املهمة لانظرية املعرفة
(كيف نعرف ما نعرفه) .والثانية كانت –ويف وقت مبكر جدا– احلاجة
إىل استكتاب واحد أو أكثر من علماء األحياء املختصني للمشروع.
ولقد اعتربنا أنزسانا من احملظوظني بالزعل ،لضم؛ ليس واحدا فقط ،بل
مؤلزني اثانني ،سبق هلما نشر أعمال رائدة يف البيولوجيا .وقد كان هلما
نصيب من التخطيط لانظام الكتاب الذي وافقا على كتابته.
هاتان املهمتان :الانص البيولوجي ،والقضية املعرفية؛ جر
متابعتهما يف مسارا متباعدة جدا .كان الانقاش الزكري لـثاكستون
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حول هذا األخري على قدم وساق حبلول عام  ،1991أي قبل ست
سانوا من صدور احلكم يف قضية إدواردز .ومانذ البداية وهو يلتمس
االنتقادا ويشجع على الانقاشا الصارمة .يف غضون أربع سانوا ،
عقد يف داالس ندوتان جديرتان باالهتمام ،األوىل أقيمت عام

 ،1991وكانت بعانوان (الفكر الحديث والعودة إلى اإليمان باإلله).

خالهلا ،شغر ثاكستون مكان شاندرا ويكراماسينجي Chandra

 Wickramasingheاخلايل بسبب مرضه ،وقدم ورقة بعانوان

دورا أكرب يف الاندوة الثانية
(المسيحية والمؤسسة العلمية) .ولعب ً
بزاندق داالس هيلتون يف وسط املديانة يف عام  ،1992واليت كانت
بعانوان (المسيحية تتحدى الجامعة :المؤتمر الدولي للمؤمنين

والملحدين) )12(.هذه الاندوة ُجعت علماء وفالسزة المعني ،مثل؛
آالن سانداج  ،Allan Sandageدين كيانيون ،Dean Kenyon
هيرب يوكاي  ،Hubert Yockeyكليزورد ماثيوس Clifford
 .Matthewsومثل؛ أنتوين فلو  ،Antony Flewپول كريتس
 ،Paul Kurtzكاي نيلسني  ،Kai Nielsenوراسل دوليتل
 ،Russell Doolittleباإلضافة لبعض احلضور اآلخرين ،دعاة
اإلحلاد العلين خالل الاندوة.
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ثاكستون الذي طلب مانه تانظيم وترأُّس طاولة نشأة احلياة يف
الاندوة ،قام جبمع باحثني معروفني يف نشأة احلياة من بيانهم الكاتبـ نني
املشاركني يف تأليف كتاب اللغز.
بسبب تقدمي املشاركني يف ندوة  1992اليت عُقد يف داالس،
وجها نظر فلسزية تانافسية ،تانوعت انطباعا املتلقني لكتاب اللغز،

ومع ذلك ،كان من املزاجئ أن تبقى إجيابية بالرغم من وجود اختالفا
جوهرية يف وجها الانظر .بل وأيضا تكونت عالقا قوية هاناك،
استمر بعد ذلك ،فمثال أصبح كل من روي ڤارجيس والزيلسوف
ملحدا
الربيطاين أنتوني فلو صديقني يف تلك الاندوة (والذي كان
ً

حيانها ،وتُويف يف أبريل عام  *.)5010كذلك صار كل من جاري
هابرماس #وفلو صديقني وكذا خصمني؛ يتاناظرا من حني آلخر.
األهم من ذلك أنه تصادف وجود ستيفن ماير Stephen

– Meyerالذي أصبح الحقا مؤسس ومدير مركا الثقافة والعلوم
* الحقا يف  ،5006بعدما انتقل فلو من اإلحلاد لإلميان بوجود إله ،شاركه ڤارجيس يف تأليف
كتاب (هاناك إله) ،والذي روى فيه فلو سريته الذاتية وسبب هذا التحول الزكري.
 #جاري هابرماس  Gary Habermasأستاذ علوم الدفاع الالهويت والزلسزةـ ورئيس
قسم الزلسزة والالهو يف جامعة ليربيت سابقا.
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مبعهد ديسكزري– يف ذلك املكان ،والذي تعرف فيه ألول مرة على
املاناظرة حول نشأة الحياة ،املاناظرة اليت يف بضع أيام أطلقت العانان

إلبداعه ،مث ما لبث أن وظف قدراته الذهانية االستثانائية يف دراسا

عليا يف جامعة كيمربدچ يف فلسزة العلوم( ،)16مث أتبع ذلك بإنشاء
البيت املؤسسي حلركة التصميم الذكي يف معهد ديسكزري بسياتل.

ال ميكن دحض حقيقة أن الانقاشا

املوضوعية حول قضية

الذكاء يف نشأة احلياة البيولوجية ،قد شغلت مكانا لدى علماء على
مستوى عال من الكزاءة خالل الانصف األول من الثمانيانا  ،أي قبل
احلكم يف قضية إدواردز .والتأكد من هذا التاريخ ،صار متاحا اليوم
للجميع .العديد من البحوث العلمية املستمرة يف العلم التارخيي خالل
الثمانيانا  ،كان ما يقلقها هو كيزية مواجهة التحديا الزريدة من
نوعها لانظرية املعرفة من الاناحية التجريبية بطريقة شرعية ،وحىت حتظى
بتأييد قوي بني صزوف املتخصصني يف العلم التارخيي .مانذ عام 1990
وحىت عام  ،1999ظهر احلس القيادي واملعريف لـثاكستون بشكل فريد
يف الانقاشا احلادة اليت تغذي هذه األسئلة ،وتبحث عن مصطلحا
01

دقيقة للعلم الذي يتضمانه هذا املشروع (مستاند .)5
لقد أثار من جديد ،واحدا من املواضيع املركاية لكتاب اللغز؛
كيف ميكانانا معرفة سبب حدث وقع يف املاضي ،إذا مل يتكرر يف احلاضر
ومل يتم رصده يف املاضي؟ هذا هو اإلشكال الذي واجهه احملققون يف
البحث عن إخضاع األحداث الزريدة املاضية غري املتكررة –مثل
التزاعال الكيميائية يف كوكب األرض البدائي– لالختبار العلمي.
هذا ال يعين أن جتارب احملاكاة قبل األحيائية Prebiotic
– Simulationكتجربة (يوري–ميلر) اليت أجراها ستانلي ميلر يف
اخلمسيانا – ال قيمة هلا .ولكن ،كي نكون دقيقني ،تلك التجارب ال
ميكانها ختطئة الانظريا غري الصحيحة.
هذا السؤال احلاسم؛ الدراسة العلمية ألحداث ماضية مل يتم
رصدها ،واالستانتاجا احلذرة اليت ميكن استخالصها ،مع آثارها على
تاريخ احلياة ككل ،هو ما يلخص مهمة ثاكستون البحثية خالل
الثمانيانا  .لقد بدأ باستعمال املصطلح –كحل مؤقت– الذي اقرتحه
يف خامتة كتاب اللغز كزرع علمي؛ علم النشأة .Origin Science

مث عاد يف الانهاية الستعمال املصطلح األقدم ،والذي كان قيد
االستعمال بالزعل؛ العلم التاريخي ،مبا فيه من نقص ،حيث مل يعد
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معيار التخطئة التجريبية ألحداث فريدة وغري مشاهدة حدثت يف
الماضي أداة من أدوا العلم .عوضا عن ذلك ،أصبح على احملقق
استخدام القياس ،فإذا كان قياسا مقانعا موافقا للقاناعا

الراسخة،

فيمكن وقتها استعمال القناعة الراسخة كبديل لمعيار التخطئة املطلق

(تركيانا على عمل ثاكستون هانا ،ال نقصد به احلط من شأن العشرا
من العقول املتمياة األخرى ،واليت قدمت مسامها مهمة يف هذا
اإلطار).
يف عام  ،1996قام ثاكستون بتطوير ورقة حبثية بعانوان (علم
النشأة :قواعد جديدة ،وأدوات جديدة لمناظرة التطور) للتداول
خالل اللقاء السانوي لرابطة العلماء األمريكيين American

 Scientific Affiliationيف كلية هاوتن يف نيويورك (انظر اجلدول
الامين يف مستاند  .)1وقد قدمت الورقة مقاربة دقيقة ومتانة ومانضبطة
لانشأة احلياة:
"مع البيانا اجلديدة اليت وفرهتا البيولوجيا اجلايئية ،ميكانانا أن
جنادل اآلن لصاحل وجود سبب ذكي وراء نشأة احلياة؛ عن طريق
قياس شزرة الدنا  DNAعلى اللغة مكتوبة .الحظ أني لم أقل
إنه يمكننا االحتجاج على الخلق اإللهي للحياة .كثري من
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اخللقويني يرتكبون خطأ القزا من احلدث الواقع قيد الدراسة،
إىل إله الكتاب املقدس مباشرة .انطالقا من املعطيا العلمية
وحدها ،ميكانانا فقط استانتاج أن التزسري املعقول للحدث هو
وجود سبب جوهري .ال ميكانانا تعريف ذلك السبب بأبلغ من
هذا ،ال ميكانانا احلسم ما إذا كان؛ ساميا أو باطانيا ،إله الكتاب

املقدس أو كائن ذكي آخر .ال ميكانين الانظر إىل جايء الدنا
والقول إن اإلله هو من صانع هذا .ما ميكانين قوله فقط ،أنه نظرا
جدا أن نستانتج أنه صانع من
لبانية جايء الدنا ،فإنه من املعقول ً
قبل عامل ذكي .رمبا ميكانانا تعريف ذلك العامل بشكل أكرب

اعتمادا على حجج أخرى؛ فلسزية أو الهوتية ،ولكن
باملعطيا العلمية وحدها ،ال ميكانانا سوى استانتاج وجود
السبب الجوهري فقط".
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الحظ أنه استعمل عددا من املصطلحا حنو؛ سبب ذكي،
سبب جوهري ،كائن ذكي ،عامل ذكي .ودعانا نتذكر الرتتيب الامين
يف رواية القاضي چونز لألحداث ،هذا الرتتيب الامين هو احملور األساس
الذي ال غىن عانه يف تأكيده على أن مصطلح علم اخللق استبدل
مبصطلح التصميم الذكي "بعد قرار المحكمة العليا الهام في قضية
01

إدواردز"( ،)19والحظ أن ورقة ثاكستون اليت ظهر فيها هذه الزقرة
أُلقيت يف عام  ،1996أي ليس في العام التالي لمحاكمة إدواردز،
بل في العام السابق لها .إذن ،حوايل عشرين عام قبل دوڤر وعام قبل
إدواردا ،كان احملرر األكادميي لكتاب الباندا والشخصية التوجيهية يف

خطها احلجاجي ،والتعبريي ،والكتايب ،يوضح تصوره حول أن التصميم
يف الطبيعة كان حقيقيا ،لكن ذلك لم يستتبع بالضرورة القول
بالخلقوية أو علم الخلق.
يف حتليلهم حلكم القاضي ،قام مؤلزو كتاب (التسكع داخل
التطور  )Traipsing into Evolutionباإلخبار عن وثيقة مسجلة
يف احملكمة والحظوا "أن مسودة سابقة لقضية إدواردز ضد آجيوالرد
تعود لبداية عام  ،1991تؤكد على أن (نماذج المعلومات القابلة
للمالحظة ،ال يمكننا القول من خاللها ما إذا كان الذكاء الذي
وراءها طبيعيا أو خارقا للطبيعة ،فذاك سؤال ال يستطع العلم
اإلجابة عليه)".
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وبالتايل ،فاملااعم عن تغيريا متسرعة قيل إهنا وقعت يف
مسودا الباندا يف أعقاب قضية إدواردز تسقط بالكلية ،ويتضح أهنا
ال تقوم على شيء ،كما يؤكد الجدول الزمني (مستند .)1
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لانذهب ألبعد من ذلك مع ما وصزه القاضي بالدليل القاطع،
ما الذي ميكن إجنااه عرب تغيري عبارة مركاية يف الكتاب –مضموهنا
وكانهها– مع تركها يف موضعها؟ ألن يأخذ حتويل سريع لكتاب يرتكا
على علم الخلق أكثر من جمرد نثر لكلما مثل التصميم الذكي أو
العامل الذكي بوساطة معاجل للانصوص؟ حاول أن مترر عبارا مثل:
(مسكة الدكتور سوس ،مسكتيه ،مسكته احلمراء ،مسكته الارقاء) ،داخل
كتاب مدرسي يف حساب املثلثا  ،عن طريق أن تضيف هلم فقط:
(جا  ،sinجتا  ،cosineظا  .)tangentمهما كانت عدد املرا
اليت ستستخدمها فيها ،الانتيجة ستكون حتما انتشار تانافر ال ميكن
التغلب عليه .بالطبع ال ،شيئا آخر سيكون مطلوبا ،شيئا جديدا
بالكلية ،وليس جمرد تغيريا داللية (نعرتف بأن التشبيه فيه مبالغة،
ويتجاوا قصدنا ولكن قمانا بإدراجه لكي نلزت األنظار إىل استحالة
املعرف،
حتويل مزهوم ما إىل آخر خيتلف عانه جذريا ،وحتديدا يف جوهره ِّ
مبجرد نثر بعض الكلما ).
خالفا ملا قرره القاضي چونا من أن الباندا كان يف األصل يروج
للخلقوية ،تتزق املؤسسة يف الواقع مع األحكام القضائية السابقة اليت
ضد تدريس اخللقوية الزعلية يف املدارس .مثال؛ خالل فرتة االستئاناف
الثالثني يوما ،اليت تلت حكم حمكمة املقاطعة ضد تدريس اخللقوية يف
قضية (مكلين ضد آركانساس  ،)McLean v. Arkansasقمت
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أنا وتشارلا ثاكستون مبالقاة احملامي العام لوالية آركانساس (ستيف
كالرك  )Steve Clarkيف مكتبه يف مديانة ليتل روك ،حلثه على
عدم استئاناف احلكم .ببساطة ،كان هذا بسبب أن املؤسسة تقر بأن
علم اخللق يعاا وجهة نظر ديانية ال تالئم املدارس العامة ،وأن قرارا
احملاكم يف املستقبل ستوافق بال أدىن شك على أنه من غري القانوين
الدفاع عانها يف املدارس العامة.
فكما اقرتح قائمة من  45مراجعا ومثانية من احملررين واملسامهني
يقزون وراء الباندا؛ نؤمن بأن ماناصري اجلانبني على مستوى العامل
ميكانهم إجياد حل أكادميي وتعليمي أعلى بكثري من أي حل تشريعي.

لكن لانعد بإجياا إىل أربعة مصطلحا

حمددة ذكرها القاضي

چونا يف حكمه .أوهلا (علم الخلق) ،ملاذا استعمل هذا املصطلح يف
املسودا األولية لبعض فصول الباندا مع أنانا كما ذكر االدعاء أعاله
أنكرنا استعماله؟
ها هي اإلجابة ،لقد أحضر املؤسسة كال من بارسيڤل ديڤيس
ودين كانيون ملديانة داالس بتكساس ،من أجل اجتماع 19-19
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أغسطس  ،1995للتخطيط للمشروع .خالل الانقاشا األولية ،قام
ثاكستون بوصف املانهجية اليت يعتمدها اللغز ،وذكر أن رؤية املؤسسة
لكتاب البيولوجيا هي التعامل مع األصول البيولوجية بانزس الطريقة

–قدر اإلمكان– اليت تاناول هبا هو وامالئه التعامل مع نشأة احلياة يف
كتاب اللغز (ومبا أن الربوفيسور كيانيون –أستاذ البيولوجيا يف جامعة
سان فرانسيسكو– كان قد قدم بالزعل لكتاب اللغا ،فقد كان على

دراية كافية بالكتاب).
لقد جتاوا التخطيط ملشروع الباندا الوقت املتاح ،تاركا أجااء غري
مكتملة يف ثالثة مواضع مانزصلة .من دون االستزادة من اللغة
املزاهيمية ،واليت ال ميكن العمل عليها إال الحقا ،تشتت الزريق اجلديد
املتكون من مؤلزني وحمررين ،واتزقوا على أن بارسيڤل ديڤيس سيقوم
بتوضيح أفكاره كتابيا ويرسلها إىل املؤسسة .بيانما استعمل ديڤيس
مصطلحا علم الخلق والخلقوية يف وثيقة بلور فيها فكرته ،اختار
املؤسسة عدم استعماهلا ،أو باألحرى عدم استعمال املعىن الواسع
االنتشار الذي قد يُزهم من خالهلا .لقد كانت العالقة القانونية اليت
تربط املؤلزني باملؤسسة هي عقد عمل .لقد كان عمال مقابل أجر،

ولذلك كان للمؤسسة احلرية املطلقة يف ترك هذه املصطلحا يف مكاهنا
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مؤقتا ،بيانما يتم صقل اللغة املزاهيمية الانهائية اليت ستحل حملها يف
الانهاية .إن أكثر ما تثمانه املؤسسة يف عمل ديڤيس هو مستواه العلمي
يف البيولوجيا وسجل مساره املتميا .لقد شارك كال من إلدرا سولومن
 Eldra Solomonوالبيولوجي كلود ڤيلي  Claude Villeeمن
جامعة هارڤارد ،يف تأليف الكتاب اجلامعي البيولوجي األكثر مبيعا
حىت اليوم ( Biology, 2nd edمن نشر دبليو .بي .سوندرز W.B.

 Saundersيف فيالدلزيا  ،)1999والذي كان يسمى سابقا (عامل
البيولوجيا  )The World of Biologyحني نشرته ماجرو-هيل
()50

.McGraw-Hill

إن معرفته العميقة لشىت مواضيع البيولوجيا

استثانائية ومدهشة ،ومهارته ومسعته ككاتب ال جدال فيهما .لقد سررنا
حقا مبشاركته معانا.
ومن مث ،وكما قبلت ماجرو-هيل وسوندرز بكل سرور عمل
ديڤيس ،على الرغم من أنه ال يوافق على نظرية التطور ،قرر املؤسسة

أيضا ترك فصوله للمراجعة مع شرط بسيط ،وهو أن يتم االستعاضة
عن مصطلحا علم الخلق والخلقوية ما أن يتم تطوير حجة سليمة
معرفيا ،وبعد إثقاهلا وإخضاعها لانقد موثوق.
13

مبجرد أن أُرسلت لانا املسودا األصلية ،مبا فيها من مصطلحا
خلقوية ،أرسلت عشرا الانسخ للقراء عرب الربيد (الحظ أنه سابقا يف
ذلك الوقت ،كان استبدال املصطلحا البيانية عمال مرهقا يف أفضل
احلاال  ،فما بالك بتعقيد عملية هي يف األصل معقدة تورط فيها عدة
قراء) .وبالتايل ،عاندما وصل عمل ديڤيس األصلي ،رحبانا هبذه املادة

البيولوجية املاناسبة ،والحقا عاندما مت حتديد األسلوب املعريف والصيغة
السليمة مت إدراجها لتتاناسق أفضل مع التصميم الذكي .من أجل ذلك،
فإن ادعاء القاضي چونا حول تطابق تعريفات لزظي "علم الخلق"
و"التصميم الذكي" يف املسودا األولية صحيح ،وغري مدهش على
اإلطالق .كان بإمكان القاضي چونا الانزاذ هلذه احلقائق إذا مل يقم
بإقصاء املؤسسة من احملاكمة.

عاندما قضت احملكمة العليا للواليا

املتحدة األمريكية بعدم

دستورية اخللقوية يف قضية إدواردز عام  ،1991فقد رأ أن اخللقوية
تدافع عن فكرة اخلالق الخارق للطبيعة ،وبالتايل فهي تطرح استانتاجا
ذا

()51

طابع ديين ،وتقع خارج جمال العلوم التجريبية.
10

هذا احلكم

البارا مل ميثل أي حتد للباندا بأي طريقة كانت ،وذلك ألنه –وكما

ذكرنا سابقا– مانذ مراحلها األوىل حرصت الباندا على البقاء يف اجملال
التجرييب ،وعدم الرتويج أو الدفاع ألمور خارقة للطبيعة .من ناحية
أخرى ،نشر الباندا كان مشروعا ضخما بالانسبة ملانظمتانا الصغرية،
وسيكون من غري املتصور –بل ومن التهور الواضح– جتاهل ما لدى
حمكمة الدائرة اخلامسة األمريكية لالستئاناف مؤخرا يف  2ياناير ،1995
وما قضت به من عدم دستورية اخللقوية بشكل حاسم يف قضية ماكلني
()55
ضد آركانساس.
عوضا عن تأييد وجود خارق للطبيعة ،جند يف هذا املقطع
–الذي ظهر كما هو حرفيا يف الطبعتني األوىل والثانية– ما يثبت دفاع
الباندا عن العكس متاما:

"على سبيل املثال ،فإن مكانة التصميم الذكي يف العلم مر
مبشاكل ألكثر من قرن .وسبب ذلك يف اجململ ،أن العلماء
املانتمني للثقافة الغربية فشلوا يف التمييا بني الذكاء؛ والذي ميكن
التعرف عليه من قبل التجربة احلسية املوحدة ،واخلوارق الطبيعية؛
اليت ال ميكن إخضاعها للحس .اليوم ،ندرك أن تلك الدعوا
للتصميم الذكي ميكن اعتبارها علم ،كما أوضحت البحوث
11

احلالية اليت جتريها وكالة ناسا عن الذكاء خارج األرض .SETI
لقد كان لعلم اآلثار الريادة يف تطوير طرق للتمييا بني التأثريا
الطبيعية واألسباب الذكية .مع ذلك ،يجب أن نعترف أننا إذا
ذهبنا ألبعد من ذلك ،فاستنتجنا أن الذكاء المسؤول عن
األصول البيولوجية هو إما خارج الكون (أي خارق للطبيعة)،
أو داخله؛ فإننا نفعل ذلك دون مساعدة العلم".

()51

نظرا لتقانيا الطباعة البطيئة واملتعبة آنذاك ،يشري تاريخ نشر
الباندا ألوىل طبعاهتا عام  ،1999إىل أنه مت إعدادها للطبع أساسا يف
نزس الوقت الذي قدم فيه ثاكستون حماضرة بعانوان :الدنا ،والتصميم،
ونشأة الحياة DNA, Design, and the Origin of Life

(مستند  )0يف مؤمتر دويل مبديانة داالس يف تكساس يف الزرتة -11
 16نوفمرب  ،1996واليت دافع فيها –كما سانرى– عن نزس املوقف.
حىت عاند استعمال مسودا املراجعني للباندا واملسودا املدجمة
واملستمدة مانها ،للمصطلح الزضزاض واألعم الخلق؛ كان واضحا من
خالل مضاميانها أن مشروع الباندا خيتلف عن اخللقوية )54(.املسودا
اليت سبقت نشر الباندا تانص على أن "مناذج املعلوما اليت ميكن
مالحظتها ال ميكانها إخبارنا ما إذا كان الذكاء املسؤول طبيعي أو خارق
11

للطبيعة" ،والبعض أضاف أيضا "هذا ليس سؤاال بإمكان العلم اإلجابة
عانه" .مثل هذه الانصوص تظهر يف هذه املسودا  ،مبا يف ذلك املسودة
املسجلة لدى احملكمة والكتاب الذي نشر بالزعل .قمانا بتبين مصطلح
"التحذير الهيومي"( )52كتسمية هلذه التحراا  ،مبا أهنا تانبع من حتذير
الزيلسوف التجرييب األسكتلاندي ديڤيد هيوم ،من أنه ال ميكانانا
االستدالل على سبب خارق من خالل أثر فيايائي مشاهد.
مل حياول مشروع الباندا مانذ انطالقه –كما تربهن مثل هذه
الانصوص– التحقيق يف خوارق الطبيعية ،بل كان يعتام البقاء كليا داخل
اجملال التجرييب .وبالزعل ،كان كتاب الباندا مختلف جذريا عن
اخللقوية وعلم اخللق.

إن حرص املؤسسة على وجود حجة قوية ،حبثت ونوقشت
جيدا ،استلام بالضرورة استخداما مؤقتا لكلما مت استبداهلا الحقا.
ً

يف عام  ،1990عاندما التحق تشارلا ثاكستون مبجموعة من العلماء
األمريكيني يف ايارة لـسيول بكوريا اجلانوبية ،استعمل مصطلح أصل
اجلانس  generic originأو أصول اجلانس  ،generic originsكما
11

استعملها كذلك عاند شهادته يف حماكمة دوڤر .ولقد وصزانا بطريقة
مستقلة هذا االستعمال الوقيت لكلمة الخلق يف املسودا األولية للباندا

على أنه شاغل للمكان  ،placeholderباإلضافة إىل ذلك ،فإن
استخدام شاغلي املكان ليس باألمر الانادر يف األوساط العلمية؛ كيف
كان من املمكن لعلم على هامش املعرفة البشرية أن يدرس وياناقش
ظواهر مل حيط هبا فهما بدون استعمال ذلك؟
يف  11نوفمرب – 5006أحد عشر شهرا بعد دوڤر– أبلغت جوجل
عن 142.000مشاهدة( )56للحظة اخللق ( Moment Of
 )Creationمبا يف ذلك عدد كبري من الكتابا التقانية وغري الديانية
والعامة .ولكن قبل ربع قرن يف وقت سابق ،عاندما وقع تويل مشروع
الباندا أصبح لزظ حلظة اخللق بالزعل مصطلحا مهرتئا جدا .هذا يعود
جائيا إىل الانتائج احملتزى هبا وامللحوظة لعلم الزلك وعلم الكونيا على
مدى العقدين أو الثالثة املانصرمني .عاندما استعمل الربوفيسور روبرت
جاسترو (مؤسس ومدير معهد جودارد التابع للاناسا لدراسا الزضاء)
يف كتابه اإلله والفلكيين (نشر دار نورتن يف نيو يورك )1919
مصطلح حلظة اخللق ،فقد استعمله بالتحديد كـشاغل للمكان:
"رمبا يوجد تزسري وجيه للوالدة االنزجارية لكونانا ،ولكن إن
11

ُوجد ،فالعلم ال ميكانه معرفة تزسري ذلك .مالحقة العلماء
()51
للماضي يانتهي إىل لحظة الخلق (التأكيد من املؤلف)".
إن استعمال القاضي چونا للمصطلح الغامض "الكلما
املشرتكة  ،"Cognatesحيجب حقيقة أن كل من مصطلح الخلقوية
وقريبه اللغوي الخلقوي يعانيان شيئني خمتلزني.
كثري من املساندين هليئة االدعاء يف قضية دوڤر قد يطلقون على
أنزسهم لزظ الخلقويين وذلك حبسب السياق .ال ميكن ألحدنا أن
يطلب توضيحا أكثر قوة ملصطلح خلقوي أكثر من الذي أمدتانا به
شهادة جنم االدعاء ضد الباندا؛ كينيث ميلر ،واليت أورد كتاب
(التسكع داخل التطور) جاء مانها:
"قبل قضية إدواردا بزرتة طويلة ،رفض مؤلزو الباندا حتديدا وجهة
الانظر القائلة بأن العلم ميكانه اكتشاف ما إذا كان السبب الذكي
الذي وقع حتديده خارقا للطبيعة .طبعا العملية اليت يقوم فيها
العامل الذكي بإنتاج جسم مص ّمم ميكن أن نسميها بشيء من

التساهل؛ خلق –كقولانا بأن هذا املقال هو خلق من قبل عدة

كتاب– ...كما اعرتف ميلر بانزسه على املانصة:
11

سؤال :سيدي ،يف املعىن املألوف لكلمة خلقوي هو ببساطة
أي شخص يعتقد يف فعل اخللق ،صحيح؟
جواب :نعم ،أعتقد أنين أيضا أعد ذلك املعىن املألوف لكلمة
خلقوي.
سؤال :وهل تؤمن أن الكون قد خلقه اهلل؟
جواب :أنا أؤمن أن اهلل هو خالق كل شيء؛ مرئي أو غري مرئي.
إذن ،فاإلجابة على ذلك سيدي هي نعم.
سؤال :إذن يف ذلك السياق ،هذا جيعلك خلقوي ،يف ظل هذا
التعريف...
جواب... :يف ذلك السياق ،فإن أي مؤمن بإله ،أي من يتقبل
فكرة الكائن العلِ ّي ،هو قائل باخللق حسب التعريف املألوف
للكلمة ،ألهنم يؤمانون بانوع ما من اخللق.
سؤال :وهل هذا يشملك شخصيا؟
جواب :هذا يشملين قطعا".
ويواصل املؤلزون:
"إذا كان اعرتاف ميلر بأنه خلقوي كما يدل عليه المعنى
المألوف للكلمة ،ال جيعل مانه مدافعا عن الخلقوية كما يُزهم
11

ذلك املصطلح عموما هذه األيام .ملا إذن يتم معاملة مؤلزي
الباندا مبعيار خمتلف؟ مهما كانت االختالفا يف املصطلحا
املستعملة يف املسودا األولية للباندا ،فهي بوضوح ال تدافع
عن اخللقوية مبعاناها الواسع االنتشار (وهو االعتقاد بأن أشكال
احلياة الزردية خلقت خلقا خاصا مانزصال بواسطة اإلله ،أو
اخلالق اخلارق للطبيعة كما يُزهم من الكتاب املقدس ]متت
()59

إضافة هذا التعريف[)".

إذن ،استعملت الباندا لزظ الخلق كشاغل عام للمكان ،كما
استعمله كينيث ميلر ،الشاهد الرئيسي لالدعاء يف قضية دوڤر ،عاندما
ُمسح له نسبته لانزسه ،اعرتف أنه خلقوي.

لكن ماذا عن املصطلح "خارق للطبيعة" ،والذي من الواضح
وجود شبهة مضامني خاطئة أللزاظ الخلق والخلقوي إن ما اقرتن
هبما؟ وهل يانطبق ذلك على الباندا أم ال؟
يف اهتامه للباندا ،عاد القاضي چونا للسببية وفئا األسباب،
11

وهي مواضيع أساسية للانقاش عريض .كتب يف قراره (صزحة :)95
"لقد ُوجد دعم متاايد لالستانتاج القائل بأن التصميم الذكي
مبين على السببية اخلارقة للطبيعة يف كتاب التصميم الذكي
وجه طلبة فصل البيولوجيا يف الصف التاسع إليه،
املدرسي الذي يُ َّ
نص كتاب الباندا –يف اجلاء املتعلق– على اآليت:
وهو البانداّ .

تتعارض الدارويانية مع رؤية التصميم الذكي؛ ألنها ال تعطينا
سببا طبيعيا يزسر كيف بدأ

األشكال املختلزة للحياة يف

املقام األول .التصميم الذكي يعين أن تلك األشكال املختلزة
للحياة بدأ فجأة ،من خالل عامل ذكي مع خصائصها
املميِّاة والتامة ،مسك باعانزه وحراشزه ،طيور بريش وماناقري
()59
وأجانحة ،إخل( P-11 at 99-100 .التأكيد من املؤلف)".
وأكمل قائال "وقد ذُكر بطريقة أخرى ...أن التصميم الذكي
يزرتض أن احليوانا مل تتطور طبيعيا عرب وسائل تطورية؛ ولكانها
()10
مصمم غري طبيعي أو خارق للطبيعة".
أُنشئت فجأة بوساطة ِّ
فلتالحظ أن لزظ "خارق للطبيعة" هو للقاضي چونز وليس
للباندا ،إذن؛ فالقاضي يتجاهل نص الباندا ،وخيتلق مكانه ثنائية
12

ميتافيزيقية Metaphysical Dichotomy؛ إما سبب طبيعي أو

سبب خارق للطبيعة ،إذا مل يكن الشيء طبيعي ،فسيكون حتما خارقا
للطبيعة.
بالطبع لزظ طبيعي قد يكون مقابله خارق للطبيعة يف بعض
األحيان ،ولكن مقابال آخر للزظ طبيعي قد يكون أكثر مالئمة .يف
اإلطار احملدود بالتجريبية للمراجع اليت جيب اتباعها يف العلم ،واليت مت
اعتمادها على طول صزحا الباندا ،جند أن فئيت األسباب املتضادتني

مها الطبيعي والذكي (أو الطبيعي واالصطاناعي) ،وليس الطبيعي واخلارق
للطبيعة (مل حيدث أن أحدا من مصانعي املواد الغذائية ،الذين ي ّدعون
على ملصقا مانتجاهتم أن ُجيع املكونا طبيعية ،اهتم من قبل
مانافسني –مهما كانت شراسة املانافسني– باالحتيال بإضافة مكون أو
اثانني خارقني للطبيعة).
الحظ أن القاضي چونا عاند إعادته لصياغة بعض املقتطزا
من الباندا ،مل يقم فقط خبلط هذين اإلطارين املرجعيني املانزصلني
–لكل مانهما جمموعته اخلاصة من األضداد–؛ بل بدا متعاميا عن
املقابلة احملدودة بالتجريبية؛ طبيعي ضد ذكي .ومع هذا ،فإن يف الباندا
سيصادف القراء على الصزحة الثانية من املقدمة ،اإلطار املرجعي احملدد
13

الذي غزل عانه القاضي چونا" :يف العامل احمليط بانا ،نشاهد قسمني
من األشياء :عاناصر طبيعية مثل الانجوم واجلبال ،وإبداعا من صانع
اإلنسان (مثل املاناال واحلواسيب)".
يف هذا التزسري التمهيدي املبكر لألسباب الطبيعية والذكية ،يتم
إعطاء القارئ تصورا طبيعية حبتة ،ليست خارقة للطبيعة ملانتوجا
السببية الذكية (املاناال واحلواسيب) .وهذا الشرح لزئتني أساسيتني
وخمتلزتني من األسباب (طبيعية وذكية) ،واليت ميكن الكشف عانها من
خالل جتربة أو مشاهدة حسية موحدة ،مت تطويره وااللتاام به يف ُجيع
أحناء الكتاب:
"إذا كان العلم يعتمد على التجربة ،إذن فهو خيربنا بأن الرسالة
املشزرة يف الدنا جيب أن تكون قد نشأ من سبب ذكي.
ما نوع هذا العامل الذكي؟ ال يستطيع العلم بمفرده اإلجابة
عن هذا السؤال؛ يجب تركه للدين وللفلسفة .لكن ذلك ال
جيب أن ميانع العلم من التسليم لألدلة اليت يف صاحل األصل
()11

الذكي ،حيثما ُوجد ".

10

بعد أن تاناولت مصطلحا  :اخللق ،اخللقوي ،الطبيعي ،اخلارق
للطبيعة ،سوف نعود إللقاء نظرة عن كثب على عالما هادية حمددة
لسانوا من البحث ،والذي بدأ بانشر كتاب لغز نشأة الحياة .تبني

وثائق كثرية –وهي متاحة اليوم بشكل كامل– أن التطويرا

واالختبارا األولية اليت قام هبا تشارلا ثاكستون حملاور التصميم الذكي

وعاناصره ،جتعل حجج القاضي چونا غري صحيحة وبالية .مل يكن
مصطلح التصميم الذكي رد فعل متعجل بني عشية وضحاها ،استجابة
مل ا قضت به حمكمة الواليا املتحدة العليا يف قضية إدواردا ضد
آجيوالرد يف التاسع عشر من يونيو عام .1991
قمانا بعرض مناذج لوثائق متزرقة –مبا فيها حماضرا ثاكستون
ضا من تواريخ الانشر
وأوراقه املتداولة– مع توارخيها األصلية .ورأيانا أن بع ً
هذه قد سبقت –مبقدار عام أو أكثر– احلكم يف قضية إدواردا ،اليت
اعم القاضي چونا أهنا أطلقت صك مصطلح التصميم الذكي .خالل
تلك السانوا  ،ومع التقدم يف فهم البيولوجيا اجلايئية ونظرية املعلوما ،
اجللي –وبشكل متاايد– أن قياس املاضي غري املشاهد على
صار من ّ
ما ميكن مشاهدته يف احلاضر؛ قياسا مقانعا .وهو ياناسب وحييط
11

بالشزرا واآلال واللغا املكتوبة واآلثار يف فئة واحدة متجانسة،
أال وهي الذكاء.
بعد ثالثة أشهر فقط من تداول ورقته (علم النشأة :قواعد
جديدة ،وأدوات جديدة لمناظرة التطور) خالل االجتماع السانوي

لرابطة للعلماء األمريكيني بكلية هاوتن يف نيويورك ( ُمقتبس يف األعلى)،

توسع ثاكستون قليال يف قياسه .البعض من امالئه يف الرابطة عرضوا
مالحظاهتم أو أعربوا عن موافقتهم .فكان نتيجة لذلك أنه اعتمد تقريبا
نزس الكلما يف مؤمتر عاملي مبديانة داالس يف تكساس ،يف 16-11
نوفمرب  .1996قام ثاكستون بعرض هذه القضايا بتزصيل أكرب يف
هذا املقطع من (الدنا ،والتصميم ،ونشأة الحياة):
"مع توفر معلوما

جديدة من البيولوجيا اجلايئية ونظرية

املعلوما  ،ميكانانا اآلن أن جنادل لصاحل وجود سبب ذكي وراء
نشأة احلياة ،وهو مبين على قياس شزرة الدنا على رسالة مكتوبة،
ال ميكانانا تعريف املصدر بأكثر من هذا انطالقا من املعطيا
العلمية وحدها .ال ميكانانا توفري اسم هلذا السبب الذكي .ال
ميكانانا أن نتأكد من خالل البيانا التجريبية اليت بداخل الدنا،
ما إذا كان الذكاء موجود خارج األرض وداخل الكون كما أكد
11

ويكراماسينجي وهويل .حمتمل أن يكون يف ما وراء الكون،

كما حيافظ على ذلك اإلميان بوجود إله عرب التاريخ .كل ما
ميكانانا قوله هو أنه نظرا لبانية جايء الدنا ،فمن املشروع –بكل

تأكيد– االستانتاج بأن عامال ذكيا قام بصانعها .إن احلياة
باألحرى أتت ِمن (من؟) وليس ِمن (ماذا؟) .رمبا ميكانانا حتديد
ذلك العامل بتزاصيل أكثر باعتماد حجج أخرى .ميكانانا ،على
سبيل املثال ،اكتساب بصرية من احلجج التارخيية ،الزلسزية
والالهوتية ،أو باعتماد خطوط داللية ماناسبة من حقول علمية
أخرى .ولكن انطالقا من معطيا الدنا العلمية فقط ،ال ميكانانا
()15
أن حنتج إال على وجود عامل ذكي".
يرسم (مستاند  :4مسا متكررة) التطور التدرجيي لسبع مسا
ممياة وعاناصر يف وثائق ثاكستون خالل مانتصف الثمانيانا  .مع أهنا
ليست جديدة بالكامل ،ولكن هذه املواضيع املتماسكة إىل حد كبري
شكلت الباناء التصوري الذي كون نواة التزكري يف التصميم الذكي
خالل بداية ومانتصف الثمانيانا  .الحظ أهنم مل يظهروا بضربة حظ
سحرية!
هذا التطور ميكن تعقبه يف مانتصف الثمانيانا على مدار ست
11

سانوا  ،من خالل مخس أوراق وحماضرا لثاكستون .ها هي ،جمددا،
السما والعاناصر السبع املتكررة:
( )1مواضيع البحث العلمي تقتصر متاما على اجملال التجرييب.
( )5األمثلة املقدمة للسبب الذكي هي آثار مشاهدة ضمن اجملال
التجرييب.
( )1االحتجاج على وجود خالق خارق للطبيعة انطالقا من املعطيا
التجريبية أمر مرفوض.
( )4ألنانا ال نستطيع اختبار نظريا عن أحداث فريدة ماضية حول
ظواهر متكررة ،فإن وسائل خاصة بديلة كالقياس مطلوبة لدراستها
وفهمها.
( )2البيولوجيا اجلايئية ونظرية املعلوما طور أساليب متيا التصميم
الذكي.
( )6كما ندرك أن الكتب ،اآلال  ،اآلثار والرموا هي مانتجا الذكاء
اإلنساين بسبب تعقيدها املتخصص؛ إذن فإن التعقيد املعلومايت
الوظيزي يف الكائانا احلية يشري كذلك إىل مصدر ذكي.
( )1التقدير املالئم والواقعي للدور الذي تلعبه غالبا امليتافيايقيا ،مهم
يف قضايا العلم املتانااع عليها.
11

يبدو جليا من مالحظا ثاكستون يف مانتصف الثمانيانا  ،يف
كل من (علم النشأة) و(الدنا ،والتصميم ،ونشأة الحياة) أنه فهم

أن نظرية املعلوما ومعطيا البيولوجيا اجلايئية ،قد مدتانا بأدوا هامة

الكتشاف املعلوما الاناجتة عن السبب الذكي .لقد أثار هو والرت براديل
وروجر أولسن ،املؤلزني املشاركني يف كتاب اللغز ،انطالقا من جماال

الدراسة هذه والدياناميكا احلرارية حجة صاعقة ضد فكرة الانشأة

الطبيعانية للخلية احلية األوىل .يف الواقع ،حبلول عام  ،1990أشار
برند أوالف كابرز ( Brend–olaf Kuppersالباحث يف نشأة
احلياة) إىل أنه "من الواضح أن مشكلة نشأة احلياة ،هي يف جوهرها
()11

مشكلة نشأة املعلومة البيولوجية".

هل يوجد أي دليل قاطع على أن الوثائق اليت مت إدراجها وحتليلها
يف املستاند  5و ،4مرتبطة فعال بانص الباندا كمصادر معلوماتية؟ وهل
يوجد دليل على أن هذه الروابط ُوجد قبل احلكم يف قضية إدواردز
الذي اعتربه القاضي چونز صاحب الدور احملوري املذهل يف حتريض

املؤسسة على التمسك بلزظ التصميم الذكي ،ااعما أن ذلك كي

نتجانب وصمة علم الخلق املانتشرة حديثا؟
11

يف صيف عام  ،1996كان كتاب (لغز نشأة الحياة) الصادر

مستمرا يف حتقيق مبيعا جيدة للغاية .وهكذا ،بالتاامن
عام ،1994
ً
مع رحلة نيويورك حلضور االجتماع السانوي الحتاد العلماء األمريكيني،
والذي كان قد بدأ يوم اجلمعة  9أغسطس يف كلية هاوتن ،كان من
املقرر أن يسجل برنامج (حديث املديانة) بإذاعة نيويورك حوارا مع
ثاكستون يوم األربعاء  6أغسطس ،لبث كان سيذاع بعد أيام قليلة
(مستاند .)2
لقد أحضر معه نسخا من اللغز ليعطيها ألصدقائه يف اجتماع
االحتاد ،ونسخا من ورقته البحثية (علم النشأة) املذكورة سابقا ،حىت
يتلقى ردودا من قراء أكزاء يف نقاشا غري رمسية .فلتالحظ توقيت
هذه األحداث؛ لقد وقعت قبل أربعة أشهر من قبل حىت أن يبدأ
التداول يف قضية إدواردز يف احملكمة العليا يف  19ديسمرب ،1996
وقبل عام تقريبا من احلكم يف القضية يف  19يونيو .1991
كما ذكرنا سابقا ،فإن ورقة (علم النشأة) كانت ماناقشة
موضوعية للسبب الذكي .ولكن هل مت نقل مزاهيمه ومصطلحاته
للباندا؟ نعم ،هذا ما حدث .مر الباندا بالعديد من التعديال  ،حيانما
كان العانوان الداخلي املؤقت ال ياال وقتها (البيولوجيا واألصول) .ولكن
11

حني نشر الباندا بعد ثالث سانوا  ،كانت احلجج الصرحية املذكورة يف
ورقة (علم النشأة) ،اليت قام بانشرها يف االجتماع السانوي لالحتاد عام
 ،1996ال تاال هي احلجج املركاية للتصميم الذكي يف الكتاب:
( )1ميكن تطبيق مبادئ نظرية املعلوما على رسالة نص الدنا (انظر
حتديدا الصزحا .)129 ،69-69
( )5يرتتب على ذلك أن نظرة مدققة يف البيولوجيا اجلايئية ،توضح لانا
حقيقة أن جايء الدنا عايل التعقيد شبيه باللغة املكتوبة (انظر
الصزحتني .)1-6
حتديدا
( )1التسلسل اخلطي أو ترتيب الرموا يسجل املعلوما (انظر ً
الصزحا .)160-129 ،69-65
( )4تانطبق رؤية ديزيد هيوم األساسية التجريبية يف اشرتاط وجود
"تجربة موحدة" كأساس للقياس؛ فانحن حني نالحظ أن نزس
احلوادث تتبعها نزس الانتائج بانتظام يف احلاضر ،جيوا لانا أن نسقط
ذلك بثقة على الانتائج املاضية لانزس فئة األحداث ،حىت نستطيع نزهم
حتديدا الصزحة .)26
أسباهبا غري املشاهدة (انظر ً

( )2ومن مث يانطبق التحذير الهيومي؛ فانحن يف العلم نزكر انطالقا

من اآلثار املرصودة (معلوما ) ،مث نستانتج وجود السبب الذكي ،ال
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حتديدا الصزحا .)161 ،151-156
اخلالق اإلهلي (انظر ً
لقد أبرانا دليال ال لبس فيه ،على أنه قبل ما ال يقل عن عام
من احلكم يف إدواردا ضد آجيوالرد ،كان تشارلا ثاكستون يضع
اللمسا األخرية على هذه احلجج احملددة ملزهوم التصميم الذكي،
بلغة علمية وفلسزية واعية.
للتذكري؛ يف بداية هذا التقرير ذكرنا أن الرواية املعيبة اليت سردها
القاضي حول الباندا ،قد فتح اجملال للتخمني غري املقيد حول الكتاب،
واألهم من ذلك حول التصميم الذكي نزسه .يف هذه الانقطة ،نتوقف
مرة أخرى ،لانانظر يف مثال أبعد عن مدى تبين التضليل واسع االنتشار
جتاواا شرسا –بل عدوانيا– حول التسلسل التاريخي لكتاب الباندا
الذي يحال إليه فصل البيولوجيا من طلبة الصف التاسع يف دوڤر.
احدا فقط من بني األمثلة العديدة املوجودة يف
لانذكر مثاال و ً
كتاب (إنقاذ داروين :كيف تكون مسيحيا وتؤمن بالتطور) والذي
وبّخ فيه كارل جيبرسون املدافعني عن التصميم الذكي ،خالل ماناقشة

قضية دوڤر على ثقافتهم الضحلة:
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"على الانقيض ،تتطلب شهادة الدكتوراه –يف املتوسط– عشر
سانوا من الدراسة املتخصصة .إن إتقان طرق التعلم الدقيقة
أمر معقد ،وليس شيئا ميكن فهمه من خالل الانظر ببساطة من
شباك خمترب البحوث أو قضاء أمسية هادئة وأنت متكأ تطالع
دليل األقمحق للطريقة العلمية...؛ أعتقد أن هذا كان سيُزهم
أكثر لو كان هاناك املايد من مؤرخي العلم يف حركة التصميم
الذكي .تاريخ العلم –بأكثر من طريقة– هو تاريخ هجر تدرجيي
()14

ومرتدد للتصميم الذكي كمانهجية تساعد يف فهم العامل".

يستدل جيربسون مبعضلة نيوتن مع نظريته غري املكتملة عن
اجلاذبية الكونية ،كمثال متكرر على التاريخ الطويل ألولئك الذين
يستدعون اإلله (أو املالئكة) لسد اخللل الذي يعرتي نظرياهتم
وأفكارهم .إن حقيقة كون نيوتن حاول حل ثغرا الانظرية بالتسليم
للتصويبا السماوية للمدارا السماوية حىت يواان حساباته ،صار
قصة ساخرة بعانوان (إله الفجوات  .)God of the gapsأضاف

جيربسون أن مؤرخي العلم يزهمون جيدا خماطر أخطاء إله الزجوا ،
مث جااف قائال" :وهذا رمبا يكون السبب وراء التمثيل السيء جدا هلذه
()12

اجملموعة بالغة األمهية يف حركة التصميم الذكي".
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لكن يف الواقع ،كثريا ما سلّط ثاكستون الضوء على خطأ نيوتن
(إله الثغرا )؛ معيدا الانظر يف مواجهة شهرية حدثت بعد اهاء قرن من
عمل نيوتن ،عاندما سأل نابليون الرياضي وعامل الزلك الزرنسي البالس
إذا ما وجد مكانا لإلله يف حساباته .يقول ثاكستون عن جواب البالس
(حسن السمعة)" :صار اإلجابة الانموذجية لكل األسئلة املشاهبة
()16
حول دور اإلله يف العلم( :سيدي ،لست حباجة لتلك الزرضية)".
كان هذا أفضل مثال طرحه ،احتج ثاكستون بقصة هذه املواجهة
إليصال الانقطة اليت أوصلها جيربسون .لكن بزعل ذلك ،فقد أضاف
ثاكستون الشرط اهلام للانقاش الدائر حاليا .لقد ذكر أنه بيانما البديل
للسبب الطبيعي يف الدين هو السبب اخلارق للطبيعة ،البديل للسبب
الطبيعي يف العلم هو السبب الذكي (بدون اعتبار للانطاقا الطبيعية
أو اخلارقة للطبيعة) .يظهر احلوار املقتضب بني البالس ونابليون فيما
ال يقل عن أربع ورقا لثاكستون ،أدرجت يف مستند  0و 1مبا يف
ذلك الورقة اليت مت تداوهلا يف االجتماع السانوي لالحتاد عام .1996
من ناحية أخرى ،يبدو أن جيربسون فشل يف مالحظة دور
ثاكستون البارا يف كتاب الباندا ويف تقدمي مصطلح التصميم الذكي
للحوار الدائر فرتة الثمانيانا  ،على الرغم من أن كليهما عضوين يف
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االحتاد .يبدو أنه أيضا فاته الانقاش بني ثاكستون ونورمان جايالر اليت
نشر بعانوان (ردود ثاكستون على جايالر) يف جملة االحتاد آفاق في
العلم واإليمان المسيحي( ،)11واليت ناقش فيها ثاكستون بعمق
توضيح نزس اإلطار املرجعي املذكور أعاله .جتاهل جيربسون أيضا
ختصص ثاكستون يف مرحلة ما بعد الدكتوراه يف تاريخ العلم جبامعة
هارفارد .مل يكد يُذكر ثاكستون يف كتاب جيربسون إال كمجرد حمرر
من احملررين ،كما أنه مل يظهر يف فهرس كتاب جيربسون.

يف خريف عام  ،1996وصل ستيفن ماير إىل جامعة

كامربيدج ،حيث كان سيدرس فلسزة وتاريخ العلم حتت إشراف
الباحثة اهلولاندية (هارمك كامينجا )Harmke Kamminga

املختصة يف دراسا تاريخ نشأة احلياة .ويف نزس الوقت تقريبا ،وصلت
ماناقشا تشارلا مع آخرين حول املقاربة املعرفية املتبلورة وأكثر الصيغ
مالءمة لتقدميها ،إىل استانتاج سيصبح قريبا معروفا على نطاق واسع.
االسم الذي طال كتابته بالقلم الرصاص ميكن كتابته اآلن بقلم حرب.
يف قائميت لألولويا  ،يوم اخلميس  ،1996/9/52دونت
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املالحظة التالية على عجل وحنن نتحدث "اتصل سي يت – التصميم
الذكي يف ب "( "Call CT – Intell. Design in Bمستاند  .)6ال
ميكن أن أنسى تلك املكاملة اهلاتزية مع تشارلا ،حيث أوصلتانا إىل
نتيجة للانقاش الطويل يف رحلة البحث عن املصطلح الصحيح لتعريف
وتوصيل املزاهيم اليت أصقلت على مدار السانوا الست املاضية.
االتزاق على اسم التصميم الذكي مت قبل ثالثة أشهر تقريبا من مداولة
قضية إدواردا من قبل احملكمة العليا ،وتسعة أشهر قبل صدور احلكم؛
كما يشهد على ذلك تدويين هلذه األمر.
تزاعل ثاكستون الزوري واليقظ يف اجتماع االحتاد يف أغسطس
 ،1996أعطى األولوية إلعداد خمطوطة الباندا (اليت كان عانواهنا املؤقت
ال ياال :البيولوجيا واألصول) للخطوة التالية؛ بداية االختبار امليداين يف
خريف  1996يف مدرسة تقع يف مانطقة مشال تكساس .بعض من
مالحظا وسجال وأجاندا ومراسال املؤسسة ،كذلك حماضر
اجتماعا جملس اإلدارة وأوراق عمل على قائمة األولويا  ،معروضة
هانا يف املالحق؛ وهي تشكل قالبا معااا للانقاط اليت توثق تسلسل متوقع
لألحداث املتعلقة هبذا االختبار امليداين.
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خالل نزس الزرتة ،أمانت املؤسسة تراخيص الاناشرين لالستخدام
املشروط لبعض اخلرائط والبيانا التوضيحية ،وبدأ االختبار امليداين
الذي مت ترتيبه مسبقا يف مدرسة ثانوية بشمال تكساس .ظهر املراجع
لانسخ العمل املانتهية ،وتسليم الكتب للمدرسة يف الئحيت لألوليا
 19سبتمرب  .1996يف  10أكتوبر  ،1991أي بعد ثالثة عشر
شهرا ،قام املراقب املساعد للمقاطعة بإرسال تقرير إجيايب للـمؤسسة
خبصوص استعمال الانص خالل العام الدراسي 1991-1996
(مستند 1؛ هذا وكل املالحق احلساسة األخرى مت تانقيحها حلزظ سرية
من شارك ثانويا).
باإلضافة إىل ذلك ،كانت املؤسسة قد بدأ بالتواصل مع
الاناشرين حبلول شهر نوفمرب  ،1996ملتمسة االهتمام بانشر
املخطوطة ،بيانما كانت ال تاال ُمعانونة مؤقتا بـ(البيولوجيا واألصول).
استمر هذا االلتماس خالل ربيع .1991

املقتطف التايل هو من رسالة بتاريخ اخلامس عشر من مايو عام
 ،1991كتبتها إىل مدير املبيعا اإلقليمي لدار (أديسون-ويسلي
 )Addison–Wesleyبكارلتون يف تكساس ،ملتمسا االهتمام
باملسودة:
11

"يف نزس الوقت ،الكتاب لن يكون عرضة لالنتقاد املركاي
للخلقوية؛ اخلارق للطبيعة يقع خارج العلم ،ذلك ألن تصريحه
المركزي هو أن الدليل العلمي يشير إلى سبب ذكي ،والعلم
صامت عما إذا كان ذلك الذكاء داخل أو خارج الكون
المادي .لذلك فالكتاب ال يروج لما وراء الطبيعة".
املوقف الذي عرب عانه الكتاب بوضوح كان مسألة حمسومة مانذ
البداية ،قبل أن تبدأ االختبارا امليدانية أو التسويق .اإلطار الامين هلذه
الرسالة يف  2مايو  ،1991مانسجم مع التقرير الذي قدمته جمللس إدارة
املؤسسة ،وانعكس ذلك يف حمضر اجللسة يف  51أبريل 1991؛ تقرير
عن حالة نشاطانا يف التواصل مع ناشري الكتب املدرسية (مستاند .)9
يؤكد هذا االقتباس حقيقة أن املؤسسة كتبت مسودة البيولوجيا
واألصول لتعكس احلدود املزصلة جيدا واملعتمدة دوما ،واليت أشرنا إليه
هانا كـ"التحذير اهليومي" .األمر الذي يانزي من جديد ،ادعاء القاضي
چونا املذكور يف بداية هذا التقرير يف أن "تعريف علم اخللق يف
املسودا األوىل متطابق مع تعريف التصميم الذكي".

11

لقد بدأنا هذا التقرير باقتباس ما أشار إليه القاضي چونا على
أنه "الدليل األقوى في دعم اكتشاف طبيعة التصميم الذكي
الخلقوية"؛ الدليل الذي وصزه بأنه "التسلسل التاريخي" لكتاب

(الباندا والاناس :السؤال املركاي لألصول البيولوجية) .مرة أخرى:

"يبني هذا الدليل بوضوح أن التغري املانهجي من الخلق إىل
التصميم الذكي مت يف وقت ما من عام  ،1991بعد قرار
المحكمة العليا اهلام يف قضية إدواردز .هذا الدليل القاطع
يدعم بقوة تأكيد املدعني على أن التصميم الذكي ليس إال
إعادة صياغة للخلقوية".

()19

كما رأيانا حىت اآلن ،أدلة االدعاء الرئيسي للقاضي چونا حول
"الطبيعة الخلقوية للتصميم الذكي" ،واليت وصزها بـ"القوية الدامغة"،
اتضح أهنا أبعد ما تكون عن ذلك .إنه مثال واضح للمغالطة املانطقية
املعروفة باسم (حدث بعده إذا هو سببه Post hoc ergo

)propter hoc؛ حيث أهنا تاعم شرح شيء كانتاج حلدث مل يسبقه،
بل على األرجح تبعه ،بل وبزرتا امانية طويلة.
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على الرغم من أن القاضي چونا ختيل أن احلكم يف قضية إدواردا
جعل ناشري وحمرري الباندا يهرولون للبحث عن كلما أخرى بديلة
لـ"علم الخلق" و"الخلقوية" بسبب قرار احملكمة ،ما بياناه بالكثري من
الوثائق من االستشهادا واملستاندا ذا الصلة ،أثبت العكس.
باإلضافة إىل ذلك ،لقد رأيانا أن القاضي چونا سعى لدعم
فرضيته الرئيسة عرب االلتزاف حول اللغة الصرحية لكتاب الباندا ،اليت
أظهر أن املؤلزني واحملرر أخذوا جبدية احملظورا التجريبية جتاه وجود
اخلوارق الطبيعية يف العلم ،وقد فعلوا ذلك بوضوح ودون مراوغة .لكن
القاضي چونا جتاهل دعاوي املؤلف املتكررة ،بأن العلم مقتصر على
اجملال التجرييب وال ميكانه إخبارنا بأي شيء خارق للطبيعة.
تبين كتاب الباندا ملصطلح "التصميم الذكي" نبع من نوايا
صادقة الحرتام حدود البحث العلمي ،ونتاج لسانوا من العمل مع
حمرتفني معتمدين يف التخصصا العلمية والزلسزية ذا الصلة،
والذين كانوا حيملون وجها نظر متعارضة؛ فاألمر أبعد ما يكون عن
جمرد حماولة لتزادي حكم قضائي أو الرتويج للدين .كان لديانا عام
ثابت على استعمال نظرية معرفية مبانية على التجربة ،تتصل باملاضي
بشكل مقبول من خالل قياس الدنا على الشزرا واآلال واللغا
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املكتوبة واآلثار ،وتوضيح ذلك بكزاءة .ليست هذه الانظرية املعرفية
للخلقوية املانطلقة من وجهة نظر ديانية ،واليت بدأ بانص مقدس وليس
أدلة جتريبية.
مع أنانا ال نود التوسع يف هذه الانقطة ،لكانانا نريد التشديد على
اخلطأ اجلوهري يف احلكم يف قضية دوڤر .وكما أكدنا من قبل ،فعلى
الرغم من أن احلكم يف قضية إدواردا مل يكن ذا صلة بكتاب الباندا،
لكانه كان ذا صلة قوية حبكم القاضي چونا .جعل القاضي چونا من
قضية إدواردا العالمة املركاية ونقطة االرتكاا واالنطالق ضد الباندا.
ومن مث ،فقد راهن على أن لزظ وحجة التصميم الذكي أتوا بعد احلكم
يف قضية إدواردا ،مع أن ما مت كان العكس متاما .مل يكن مصطلح
التصميم الذكي حصان طروادة لتسلسل اخللقوية ،بل الواضح أن
التصميم الذكي –من الاناحية العلمية– مانزصل عن اخللقوية.
مع أنانا ال ناعم أن هذا التصحيح لسجل تطور الباندا سيقانع
املتعصبني ضد التصميم الذكي بإعادة الانظر يف موفقهم ،إال أنانا نأمل
ونتوقع أن معقولية هذه الصورة املكتملة املوثقة ستشجع أغلبية املهتمني
هبذا الانقاش ،والذين يبحثون عن احلقيقة حيثما قادهتم.
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