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نظرية "التصميم على احلكم أكثر من عشرة سنوات مرت على 
املنطقة حمكمة من خالل قاضي  ،الذكي" بأهنا ليست نظرية علمية

مع ذلك بنسيلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية، و الوسطى يف والية 
كدليل ،  –الساقطة بكل املقاييس–ما زال البعض يردد هذه احلكاية 

 .اد التصميم الذكي من دائرة العلمعلى استبع

اختذت أكرب  ر،ڤقضية دو ل التالية خالل تلك الشهور العصيبة"
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 

أحد اكتشف  حينما. طاقايت ملركز الثقافة والعلوم بديسكفري
يف اجلامعة، بدأ يف املضايقة  تركي ملنصيب الزمالء املالحدة،

أنه بعد احلكم يف  –وهو سعيد– والشماتة، وأخربين وقتها
، وأن كل من التصميم الذكي ومعهد وظيفةيل لن أجد  رڤدو 

 ".ديسكفري سيتدمران

حاليا،  ديسكفريمعهد  نائب رئيس) ويست ونچد. كتب 
( هذه السطور يف مقال وأستاذ العلوم السياسية جبامعة سياتل سابقا
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. حمتفال بفشل رڤدو له مبناسبة مرور عشرة سنوات على احلكم يف 
واملدعني ومن ورائهم يف  القاضيالربوفيسور امللحد، وفشل  ةنبوء

إمخاد نظرية علمية باستعمال السلطة القضائية والنفوذ السياسية  حماولة
 واإلعالمية.

بوالية  رڤدو بدأت القصة مبحاولة إدارة مدرسة منطقة 
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 
ناشر  –يدعمهم فيه ال معهد ديسكفري وال مؤسسة الفكر واألخالق 

، بل إن إدارة معهد ديسكفري طلبت منهم كثريا –كتاب الباندا
الصراع املبكر. فمن وجهة نظرهم، مل حين الوقت بعد جتنيبهم ذلك 

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 
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موع. فاألمر ليس يسرياا يف الواليات املتحدة حني لدى اجل العلمية
 يتعلق بـ"علمانية الدولة".

 لويب الدارويينة املدرسة، أعطى الفرصة الذهبية لتصرف إدار 
فقضيتهم الرئيسية ليست يف تصرف ، للزج بالنظرية نفسها إىل احملاكم

إدارة املدرسة احلكومية املخالف للدستور األمريكي، ولكن قضيتهم 
   .لذكي بأي وسيلةالرئيسية هي حماولة قتل نظرية التصميم ا

ال يسلم القضاء يف أي بلد من البلدان من التحيز، ولكن أن 
علمية" ال النظرياتمناقشة "القاضي أن يقبل  يصل هذا التحيز إىل

ويعطي لنفسه احلق يف حتديد ما ينطبق عليه صفة  ،أروقة احملكمداخل 
كتاب بتسليم كافة املسودات السابقة والتالية مث يلزم ناشر ال العلم،

لنشر الكتاب، مث بعد ذلك يرفض أن يوكل الناشر حماميا للدفاع عنه، 
لفات اليت يوردها املدعى عليه، مث يزيف أقوال يتجاهل قراءة املمث 

كاملة يف مصوغات حكمه   صفحاتينقل شهود املدعى عليهم، مث 
بثبات التهمة على املدعى من نص االدعاء الذي يقدمه املدعي إل

 فنحن نتحدث إذا عن أكرب من جمرد دعوى قضائية.عليه! 

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 
"القضية انتهت"،  . فإن كان األمر لديهم أنن يبدأ النقاشحىت أ

ا هبذه القضي من خالهلا أن لنؤكدنطرح هذه السلسلة  ة ال تنتهي أبدا
ديسمرب  12يف يف هناية مقاله هنا " د. بيهيكما يعلق السهولة، أو  

، ال يوجد أي تفسري لآللية يسري سابقاكما كان األمر و  ،1002
التكهنات احلاملة والقصص  إال التصميم خبالف اجلزيئية يف احلياة

 ."املختلقة

، ناشر كتاب )الباندا(، چون پول يف هذا اإلصدار، نبدأ مبقال
 من جانبه، مث ننتقل لتعليقات  رڤدو والذي يروي قصة قضية 

جبامعة ليهاي بوالية  العلوم البيولوجيةأستاذ ، د. مايكل بيهي
والذي حضر احملاكمة يف صف املدعى عليه بصفته خبري.  بنسيلفانيا

النسخة –خامتة كتاب تصميم احلياة وأخرياا بثالبثة مالحق؛ األول هو 
فيها املؤلفني صورة ويطرح ، –األحدث من كتاب الباندا والناس

للتدخالت اإلعالمية والقضائية والسياسية يف القضايا العلمية، إمجالية 
أصدقاء احملكمة الداعمني للمدعى عليه يف  والثاين خمتصر ملذكرة

القضية، والثالث للتنويه ببعض املنشورات الداعمة للتصميم الذكي 
 املراجعة من قبل األقران.

 مركز براهين



   



31 

 چون القاضي أصدر، 5002عام ليف العشرين من ديسمرب 
إعالمي   باهتمام ىحظ يذال حكمه John E. Jones چونز دواردإ

 ،(1)(Dover .Kitzmiller v  رڤدو  ضد كيتسميلر) قضية يف كبري
املدرسي  كتابالحول د رواية معيبة ر  هذا، س   حكمهيف صلب و 
 من (Of Pandas and People الباندا والناس) لتصميم الذكيل

 اناقشة استزاااا هذا التقرير ليس مل (5).1991 يسڤكانيون وديتأليف  
 القاضي وحكم رڤدو مانطقة أو تصرفا  جملس إدارة مدرسة 

 اناهااليت تب الروايةكا على انر خبصوصهم، ولكن عوضا عن ذلك؛ س
ال ما هو إ التصميم الذكيبأن  تتمسك وهي رواية، چوناالقاضي 
باناء على و  بالطبع؛، وبالتايل فهو ديين متانكرة creationism خلقوية

 *.يُعد انتهاكا للتعديل األول العامةذلك، فإن استعماله يف املدارس 
                                                

قوانني باناء لا ال يعتمدالتعديل األول من الدستور األمريكي، والذي يانص على أن الكوجنرس  *
 على أية أسس ديانية.
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 دمهاالدعوى اليت قإىل حد كبري من  مقتبس چونزرأي القاضي 
كتاب واليت تاعم أن   ACLU االتحاد األمريكي للحريات المدنية

قام ا الحق، لكن علم الخلقيتبىن  ُكتب يف األصل كانص *الباندا
لم ع باستبدال مصطلحواحملررين  #(الفكر واألخالق مؤسسة)الاناشر 
ا بعد أن قامت احملكمة العليذلك ، التصميم الذكيصطلح مب الخلق

 باحلكم الانهائي على األول بأنه دين يفللواليا  املتحدة األمريكية 
 ( عامAguillard .Edwards v ردالو يضد آج زإدوارد) قضية

 ؛دعاءاالهذا  أن تثبتأدلة وفرية  لقد ُُجعت مانذ احملاكمة (1).1991
ذا ما ياناقض األدلة التارخيية متاما، وهولكن أيضا  ،غري دقيقليس فقط 

 .التزاصيلبكامل  هاناسيتم طرحه 

ارها ، والضجة اإلعالمية اليت أثرڤدو بعد قرار احملكمة يف قضية 
ا على نهودج ناتالشي املشكلة، وركا  توقعانا يف املؤسسةيف أعقابه، 

، 5009عام ل الطبعة األحدث من الباندامتطلبا  نشر وتسويق 
 (الحياة: اكتشاف عالمات الذكاء في األنظمة البيولوجيةتصميم )

 قضيةالويل حول األ هايف تصرحياملؤسسة  مل تاد (4).لدميبسكي وويلا
                                                

 قط.ف الباندااختصارًا؛ سيتم اإلشارة إىل كتاب الباندا والاناس يف بقية املقال بـ *
 فقط. المؤسسةاختصارًا؛ سيتم اإلشارة إىل مؤسسة الزكر واألخالق، بـ #
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إال بانتائج  باغالأن املوقف الدفاعي ليس جذابا باملرة، وال يأيت على ذكر 
اليت  ايةت الرو ، أثبتقوة الضجةعوًضا عن أن تضعف ولكن؛  .عكسية

وسيلة  اهنأ الباندا كتاب  خلزية وعن رڤدو ة ضيق إعالميا عنانتشر  
التصميم  لرتهيب املتعاطزني معو ، والبحث قوية لكبت حرية التعبري

عاناوين مانذ مدة طويلة عن ال ارغم اختزائهو  .الذكي على الصعيد الوطين
ذلك  ىعلى اجلمهور؛ واملثال السافر عل اعرضه ما اال يتمة، يالرئيس
الحكم: يوم )عانوان ب *(NOVA اڤنو )ـل ةوثائقيمادة  يف إنتاجههو 

والذي وقع عرضه ألول مرة على قاناة  (في المحاكمة التصميم الذكي
عدة مرا  أعيد عرضه ، و 5001نوفمرب  11يف  PBS أس.بي.بي

  .ذلكأخرى بعد 

من معهد  لسكني لكيسيمقال ُنِشر  ،5011مؤخرا يف عام و 
 درسي   الذي ما) اإلنرتنت، بعانوانموقع املعهد على يف  ديسكزري

هذه القطعة الاحف توثق  ،(2)(؟التصميم الذكي عن لطالب القانون
الذي يتم ا وتروي م ،اڤنو حلقا  بثه تمبا  املعجبنياملستمر خلطاب 

 القانون األمريكي) كتاب  املقرر عليهم– القانونلطالب  تدريسه
                                                

، تبث popular scienceشهرية خمتصة بانشر العلوم املبسطة سلسلة تلزايونية : اڤنو  *
 عدة قانوا  أمريكية وعاملية أخرى.و  PBSعلى قاناة 
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ندر ا ألليك (American Public School Law للمدارس العامة
 ونزچالقاضي وكما فعل – ي، والكتابالتصميم الذك حول –ندرا وأليك

  .وية متانكرةلقخ هولتصميم الذكي يكرر رواية أن ا –من قبل

كمة احمل قرارأن  –چونامتاما كالقاضي –يدرك هؤالء املؤلزون 
تقاد العلد يستج" اعلى أهن ويةالخلق، قام بتعريف 1991عام العليا ل

لق مسؤول عن خكان ال خالق خارقا للطبيعة أن الذي يرىالديني 
 داالبان كتاب  أن –چوناكالقاضي – كذلك  يزرتضونو ، (6)"البشرية

بقت قط، ال يف أي مسودة س حيدثؤيد هذا املعتقد الديين، وهو ما مل ي
 .األوىل والثانية ةيف الطبع فيما نشرالانشر، وال 

ألكاندر وألكاندر  مثلالكثري من معارضي التصميم الذكي 
 لقطع أي جمال چونااإلشارة إىل حكم القاضي السبق بيزضلون 

يهم من يعز ؛ن جمرد اإلشارة إىل احلكمأ، فاألمر بالانسبة هلم .للانقاش
، حلجج اليت يقدمها التصميم الذكيا تزكري يفأي إعادة احلاجة إىل 
األمر  كان حىت إن حماولة دحضهاأو  ،هاالتزاعل معفضال عن 

 ةمن الضروري أن يتم اإلعالن عن القصكان وبالتايل،   (1)ستحق.ي
 .البانداكتاب املباشرة لتاريخ  
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 كلماته هانا:ب چوناالقاضي القضية، يعرب عانه االدعاء املركاي يف 
ة طبيع يف دعم اكتشاف الدليل األقوىاملر ّجح ألن يكون إن "

الذي حُيال  للكتاب يالتاريخالتسلسل هو  ؛الخلقوية التصميم الذكي
 (9)."دوڤريف  التاسع صفالطلبة من  فصل البيولوجيإليه 

 :قائال احلديث، چونافّصل القاضي و 

إىل  قالخلأن التغري املانهجي من  الدليل بوضوح هذايبني "
 قرار بعد، 1991 عاميف وقت ما من  مت التصميم الذكي

 طعالقاهذا الدليل  .إدواردز قضيةيف  اهلام العلياالمحكمة 
يدعم بقوة تأكيد املدعني على أن التصميم الذكي ليس إال 

 (9)."للخلقويةصياغة  إعادة

 :قائاًل  األمر چونامث خّلص القاضي 

كم حل السابقة والالحقة البانداكتاب   مقارنة مسودا بعد "
 :ثالث نقاط مذهلةيتضح لديانا ، المحكمة العليا

مع تعريف  ةياألوليف املسودا   علم الخلقيتطابق تعريف  (1)
 .التصميم الذكي

، ية(مثل اخللقي واخللقو ) الخلقالكلما  القريبة من لزظ  (5)
داهلا عمدا مت استب ،تقريبايف مائة ومخسني موضعا  اليت ظهر 
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 .يالتصميم الذكب انهجممبشكل و 

 فرتة وجياة من صدور حكم ريا  بعدالتغي حدثت  (1)
وال  ديين الخلقعلم بأن  يف قضية إدواردا المحكمة العليا
 (10)."العلوم فصليف  املدارس العامةميكن تدريسه يف 

ها قيمتوعلى الرغم من أن كميا  معتربة من الكتب فقد  
 .رةتصحيح الصو  أبدا على موعد، فإنه مل يزت األوان *بالزعل السوقية

ونقاط  ،أصلية، وثائق سجال  يف صورةجتميعها  متاألدلة اليت 
 .ة متامابقصة خمتلزختربنا من سجال  عامة وخاصة،  من املراجع موثقة

فهي  .رڤدو  أساس قضية متاماهذه األدلة املوثقة تاناقض، بل تدحض 
 كانت تسعى لتحديد ما إذا كان الذكاءمانذ البداية   مؤسسةالـبني أن تُ 

خالل  يف املؤسسةلقد اعتمد   .يف نشوء األنواع احليةلعب دورا قد 
وحبثها عن املصطلحا  الزانية األكثر دقة ومالءمة  لألفكاراختبارها 

 ال العديد من املصطلحا  اليت ،لتوصيف دور الذكاء يف البيولوجيا
 .األعراف العلمية مانهاختالف أي واحدة 

                                                
تسبب التشويه الذي حدث بسبب تعمد القاضي اإلصرار على وصم التصميم الذكي  *

ديدة من كتاب بعة اجلباخللقوية وإخراجه من دائرة العلم، يف خسارة مادية فادحة للاناشر يف الط
على  وناچ(. والتعصب كان واضحا جدا، حيث أصر القاضي تصميم الحياة)املعانونة بـالباندا 

  أن حيضر الاناشر مسودا  الكتاب، ومع ذلك رفض أن يوكل الاناشر أي حمام!
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حبثا قويا يف  املؤسسةبدأ   1991عام يف وقت متأخر من 
شارلز ت الكيميائي بقيادة، يف الطبيعة لذكاءاثر األسس العلمية أل

والية من  نثاكستو انتقل . حيانما Charles Thaxton نو ثاكست
 ة، ليتوىل مسؤولي(11)إليانا يف والية داالس، انتقل كعامٍل مرموق بوسطن

ك، كان ذللباإلضافة  إعداد ماناهج املؤسسة الدراسية.البحث يف  إدارة
كت حيانها أوشلقيادة فرتة املاناقشا  واألحباث اليت  الشخص املاناسب

 سسة،لمؤ ل ألول كتاب واملصممأيضا املؤلف الرئيس  وكان (15).أن تبدأ
 لحاليةا للنظريات تقييم إعادة: الحياة نشأة لغز) عانوانب جاءالذي 

Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current 

Theories)(11)،  روجر أولسنشاركه يف تأليف الكتاب كل من و 

والتر ، وعامل املواد (الدولية *الباحثني الكيميائيني لـروكويل كبري)
إي أند  تكساسرئيس قسم اهلاندسة امليكانيكية يف جامعة )، برادلي

 رج  مارتن إيوفيلسوف العلم  العظيمقد اختص الزيايائي و  .إم(
 Martin Eger(41)  باملدح والثاناءهؤالء املؤلزني. 

                                                
هي تكتل صاناعي، كان من أكرب  Rockwell International روكويل الدولية *

 صاناعة الجم يف عملت .العشرينالشركا  األمريكية السابقة، يف الانصف األخري من القرن 
 .التجارية أو العسكرية لألغراض موجها كان سواء والزضاء، الطائرا 
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بل نشره، ق موسعةعملية مراجعة  استتبع، هذا اللزظ الذي لغزال
رية لانقاشا  فك حمركا واسع، وكان األول من بني عدة  استحساننال 

 كتاب  : الثناء على3 مستند)بدأ  يف وقت مبكر من العقد عانيزة 
خالل ، 1992عام  صيفعلى سبيل املثال، يف . (الحياة نشأةلغز 

 كتبةمبشكل بارا يف  الكتابض رِ ، عُ العام األول الذي تلى الانشر
 .علمي للشهركتاب أفضل  ك( SMU ميثوديست نر ساوز  جامعة)

 

تظارنا جند أنه يف ان ،لتأمل فيما يتطلبه مشروع البانداعاند ا 
علم كان نقطة لزلسزة ال ثاكستونإن فهم  .سيتني قبل البدءامهمتني أس

ة مع كل األسئلة املهمة لانظرية املعرف متزاعال االنطالق للمهمة األوىل؛
احلاجة  –ويف وقت مبكر جدا– والثانية كانت .(كيف نعرف ما نعرفه)

 .وعللمشر  املختصنيواحد أو أكثر من علماء األحياء  استكتابإىل 
دا فقط، بل ليس واح ؛لقد اعتربنا أنزسانا من احملظوظني بالزعل، لضمو 

وقد كان هلما  .سبق هلما نشر أعمال رائدة يف البيولوجيا ،مؤلز ني اثانني
 .انظام الكتاب الذي وافقا على كتابتهلتخطيط النصيب من 

 ر جهاتان املهمتان: الانص البيولوجي، والقضية املعرفية؛ 
 اكستونثلـكان الانقاش الزكري  .جدا متباعدة مسارا  يفمتابعتهما 
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، أي قبل ست 1991ام عحول هذا األخري على قدم وساق حبلول 
لتمس ي وهوالبداية  ذومان .إدواردزسانوا  من صدور احلكم يف قضية 
 ، يف غضون أربع سانوا .الصارمةاالنتقادا  ويشجع على الانقاشا  

ام عأقيمت ندوتان جديرتان باالهتمام، األوىل  داالسعقد  يف 
. (لهاإليمان باإلوالعودة إلى  الفكر الحديث)عانوان بانت ، وك1991

 Chandraنجييويكراماس اندراشمكان  ثاكستونخالهلا، شغر 

Wickramasinghe  وقدم ورقة بعانوانمرضهبسبب  اخلايل ، 
 (. ولعب دورًا أكرب يف الاندوة الثانيةوالمؤسسة العلميةالمسيحية )

، واليت كانت 1992بزاندق داالس هيلتون يف وسط املديانة يف عام 
 ينللمؤمنلمؤتمر الدولي الجامعة: اتتحدى المسيحية بعانوان )
 ؛المعني، مثل هذه الاندوة ُجعت علماء وفالسزة (12).(نوالملحدي

، Dean Kenyon ، دين كيانيونAllan Sandage آالن سانداج
 Cliffordماثيوس ، كليزوردHubert Yockey رب  يوكاييه

Matthews.  ووين فلتأنوم ثل؛ Antony Flew ،تسري ول كپ 
Paul Kurtz نيلسني، كاي Kai Nielsenوراسل دوليتل ، 

Russell Doolittle،  دعاة، لبعض احلضور اآلخرينباإلضافة 
 .العلين خالل الاندوة اإلحلاد
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حلياة يف ا نشأةطاولة  وترأُّسمانه تانظيم  ط لبالذي  ثاكستون
لكاتبـ نين احلياة من بيانهم ا نشأةالاندوة، قام جبمع باحثني معروفني يف 

 .كتاب اللغزاملشاركني يف تأليف 
اليت ُعقد  يف داالس،  1992بسبب تقدمي املشاركني يف ندوة 

، للغزاوجها  نظر فلسزية تانافسية، تانوعت انطباعا  املتلقني لكتاب 
ختالفا  ا من وجودالرغم بإجيابية  ، كان من املزاجئ أن تبقىومع ذلك

 ،بل وأيضا تكونت عالقا  قوية هاناك .الانظرجوهرية يف وجها  
سوف والزيل سارجيڤروي أصبح كل من  فمثال استمر  بعد ذلك،

ملحًدا  )والذي كان يف تلك الاندوة صديقني وفل أنتونيالربيطاين 
 جاريكذلك صار كل من   *(.5010عام تُويف يف أبريل حيانها، و 

 .حني آلخر؛ يتاناظرا من صديقني وكذا خصمني وفلو #رماسهاب

 Stephen ن مايرستيف تصادف وجود ذلك أنه األهم من

Meyer – والعلوم الثقافةالحقا مؤسس ومدير مركا  أصبحالذي 

                                                
تأليف   يف ارجيسڤمن اإلحلاد لإلميان بوجود إله، شاركه  فلو، بعدما انتقل 5006الحقا يف  *

 كتاب )هاناك إله(، والذي روى فيه فلو سريته الذاتية وسبب هذا التحول الزكري.
 سورئي ـوالزلسزة الالهويت الدفاع علوم أستاذ Gary Habermas هابرماس جاري #

 .سابقا ليربيت جامعة يف والالهو  الزلسزة قسم
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على رة ألول م ، والذي تعرف فيهيف ذلك املكان –عهد ديسكزريمب
العانان  تأطلق يف بضع أيام املاناظرة اليت، الحياة نشأةحول  املاناظرة
 قدراته الذهانية االستثانائية يف دراسا مث ما لبث أن وظف ، إلبداعه

 بإنشاء، مث أتبع ذلك (16)مو فلسزة العل يف كيمربدچعليا يف جامعة  
 .بسياتل ديسكزري معهديف  لتصميم الذكياركة حل ياملؤسس البيت

 

 

ال ميكن دحض حقيقة أن الانقاشا  املوضوعية حول قضية 
لى ت مكانا لدى علماء علاحلياة البيولوجية، قد شغ نشأةيف  الذكاء

بل قأي  ،خالل الانصف األول من الثمانيانا  مستوى عال من الكزاءة
 يوملصار متاحا ا ،والتأكد من هذا التاريخ .إدواردزاحلكم يف قضية 

رخيي خالل االعديد من البحوث العلمية املستمرة يف العلم الت .للجميع
من  التحديا  الزريدة ، كان ما يقلقها هو كيزية مواجهةالثمانيانا 

حىت حتظى و  ،بطريقة شرعية نوعها لانظرية املعرفة من الاناحية التجريبية
 1990عام مانذ  .يرخيابني صزوف املتخصصني يف العلم التبتأييد قوي 

كل فريد بش ثاكستوناحلس القيادي واملعريف لـ ظهر، 1999عام حىت و 
يف الانقاشا  احلادة اليت تغذي هذه األسئلة، وتبحث عن مصطلحا  
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 (.5 مستاند) دقيقة للعلم الذي يتضمانه هذا املشروع

  ؛لغزاللكتاب دا من املواضيع املركاية واح ،من جديدلقد أثار 
 احلاضر إذا مل يتكرر يف ،قع يف املاضيكيف ميكانانا معرفة سبب حدث و 

هذا هو اإلشكال الذي واجهه احملققون يف  رصده يف املاضي؟ يتمومل 
 مثل– اث الزريدة املاضية غري املتكررةالبحث عن إخضاع األحد

 .لالختبار العلمي –التزاعال  الكيميائية يف كوكب األرض البدائي
 Prebiotic ائيةقبل األحيهذا ال يعين أن جتارب احملاكاة 

Simulation – يف  ي ميلرستانلاليت أجراها  (ميلر–يوري)كتجربة
ال  تلك التجاربنكون دقيقني،  ، كيولكن .ال قيمة هلا –اخلمسيانا 

 .صحيحةالانظريا  غري ال ختطئةميكانها 

 يتمالدراسة العلمية ألحداث ماضية مل  ؛هذا السؤال احلاسم
واالستانتاجا  احلذرة اليت ميكن استخالصها، مع آثارها على  ،رصدها

ل خالالبحثية  ثاكستونمهمة  ما يلخص تاريخ احلياة ككل، هو
الذي اقرتحه  –كحل مؤقت–باستعمال املصطلح لقد بدأ  .الثمانيانا 

 .Origin Science النشأةعلم كزرع علمي؛   اللغزيف خامتة كتاب 
، والذي كان قيد املصطلح األقدممث عاد يف الانهاية الستعمال 

 مل يعديث ح، مبا فيه من نقص، لعلم التاريخيااالستعمال بالزعل؛ 
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يف  مشاهدة حدثتألحداث فريدة وغري  التخطئة التجريبية معيار
على احملقق  أصبحعوضا عن ذلك،  .من أدوا  العلم أداة الماضي

موافقا للقاناعا  الراسخة،  فإذا كان قياسا مقانعا ،استخدام القياس
 املطلق ئةلمعيار التخطكبديل   القناعة الراسخةفيمكن وقتها استعمال 

شرا  احلط من شأن الع نقصد بهال  ،هانا ثاكستونتركيانا على عمل )
 يف هذاواليت قدمت مسامها  مهمة  ،من العقول املتمياة األخرى

 .(اإلطار

علم )وان عانببتطوير ورقة حبثية  ثاكستون، قام 1996عام يف 
 للتداول( لمناظرة التطور أدوات جديدةو : قواعد جديدة، النشأة

 American العلماء األمريكيين لرابطةخالل اللقاء السانوي 

Scientific Affiliation  انظر اجلدول ) يف نيويورك هاوتن كليةيف
ة متانة ومانضبطو دقيقة  قدمت الورقة مقاربةوقد  (.1 مستانديف  الامين
  :احلياة لانشأة

 مع البيانا  اجلديدة اليت وفرهتا البيولوجيا اجلايئية، ميكانانا أن"
ريق عن ط ؛احلياة نشأة وراء ذكي سببوجود جنادل اآلن لصاحل 

 م أقلل الحظ أني .لغة مكتوبةعلى ال DNAالدنا شزرة  قياس
ري من كث  .الخلق اإللهي للحياة االحتجاج على يمكنناإنه 



01 

، دراسةالواقع قيد اليرتكبون خطأ القزا من احلدث  اخللقويني
ة من املعطيا  العلمي. انطالقا مباشرة إله الكتاب املقدس إىل

حدث هو للاملعقول  تزسريالوحدها، ميكانانا فقط استانتاج أن 
ال ميكانانا تعريف ذلك السبب بأبلغ من  .جوهريسبب وجود 

اب الكتإله  باطانيا،ساميا أو  ؛ما إذا كان احلسمهذا، ال ميكانانا 
 ناالدال ميكانين الانظر إىل جايء  .آخر ذكيكائن أو  املقدس

نظرا ه فقط، أنما ميكانين قوله  .صانع هذاهو من والقول إن اإلله 
نه صانع من أجًدا أن نستانتج  من املعقول فإنه ،الدناجايء  لبانية
 رمبا ميكانانا تعريف ذلك العامل بشكل أكرب .عامل ذكيقبل 

الهوتية، ولكن فلسزية أو اعتمادا على حجج أخرى؛ 
ود وج سوى استانتاجميكانانا ال  ،املعطيا  العلمية وحدهاب

 (11)."فقط وهريالجبب الس

سبب ذكي،  ؛الحظ أنه استعمل عددا من املصطلحا  حنو
ين الرتتيب الام ودعانا نتذكر .ذكي، عامل ذكي كائن،  جوهريسبب 
اس هذا الرتتيب الامين هو احملور األس لألحداث، چونزالقاضي  يف رواية

بدل استعلم اخللق الذي ال غىن عانه يف تأكيده على أن مصطلح 
ي قضية فالهام بعد قرار المحكمة العليا " التصميم الذكيمبصطلح 
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اليت ظهر  فيها هذه الزقرة  ثاكستونوالحظ أن ورقة  ،(19)"إدواردز
 ،إدواردزلمحاكمة  التاليعام ليس في ال أي، 1996عام يف  أُلقيت

قبل عام و  رڤدو قبل عام عشرين  حوايلإذن،  .السابق لهاعام بل في ال
ية يف والشخصية التوجيه لبانداكتاب الإدواردا، كان احملرر األكادميي 

ميم والكتايب، يوضح تصوره حول أن التص ،التعبرييو خطها احلجاجي، 
ول يستتبع بالضرورة القلم لكن ذلك  ،يف الطبيعة كان حقيقيا

 .بالخلقوية أو علم الخلق

 داخل التسكع)يف حتليلهم حلكم القاضي، قام مؤلزو كتاب 
وثيقة مسجلة  عن باإلخبار (Traipsing into Evolution التطور

 الردآجيو ضد  إدواردزقضية لأن مسودة سابقة " يف احملكمة والحظوا
القابلة المعلومات  نماذج)أن  تؤكد على، 1991عام  لبدايةتعود 

، ال يمكننا القول من خاللها ما إذا كان الذكاء الذي للمالحظة
لعلم ع ايستطال  سؤال فذاكوراءها طبيعيا أو خارقا للطبيعة، 

 (19)".(عليهاإلجابة 

املااعم عن تغيريا  متسرعة قيل إهنا وقعت يف ف ،وبالتايل
يتضح أهنا و  ،تسقط بالكلية إدواردزيف أعقاب قضية  الباندامسودا  

 (. 1 مستند) الجدول الزمني يؤكدما ك، ال تقوم على شيء
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، عبالدليل القاطمع ما وصزه القاضي  لانذهب ألبعد من ذلك
مضموهنا –ما الذي ميكن إجنااه عرب تغيري عبارة مركاية يف الكتاب 

مع تركها يف موضعها؟ ألن يأخذ حتويل سريع لكتاب يرتكا  –وكانهها
أو  التصميم الذكيلكلما  مثل  نثرأكثر من جمرد  علم الخلق على

 ل:عبارا  مث متررحاول أن  بوساطة معاجل للانصوص؟ العامل الذكي
داخل   (،اءارقال كتهمراء، مساحل ته، مسكيهمسكت ،سالدكتور سو  مسكة)

قط: أن تضيف هلم فاملثلثا ، عن طريق  حسابمدرسي يف  كتاب
عدد املرا   تمهما كان(. tangent، ظا cosine، جتا sin)جا 

ال ميكن  حتما انتشار تانافر الانتيجة ستكونتستخدمها فيها، س يتال
ا جديدا ، شيئسيكون مطلوبا ال، شيئا آخربالطبع  .التغلب عليه

يه مبالغة، نعرتف بأن التشبيه ف)تغيريا  داللية وليس جمرد  بالكلية،
حالة األنظار إىل استويتجاوا قصدنا ولكن قمانا بإدراجه لكي نلزت 

 ،حتويل مزهوم ما إىل آخر خيتلف عانه جذريا، وحتديدا يف جوهره املعرِّف
 .(مبجرد نثر بعض الكلما 

 يروج يف األصل كان  الباندامن أن  چوناخالفا ملا قرره القاضي 
ة اليت يف الواقع مع األحكام القضائية السابقاملؤسسة تتزق ، للخلقوية

 الستئانافخالل فرتة ا ؛مثال .يف املدارساخللقوية الزعلية ضد تدريس 
يف  خللقويةاضد تدريس  حكم حمكمة املقاطعة، اليت تلت ماالثالثني يو 

قمت  (،McLean v. Arkansas كلين ضد آركانساسم  )قضية 
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ستيف  ) آركانساسلوالية  العام احملامي مبالقاة ثاكستونتشارلا أنا و 
على  حلثه ،ليتل روكمديانة يف مكتبه يف  ( Steve Clark كالرك

قر بأن تاملؤسسة ببساطة، كان هذا بسبب أن  .عدم استئاناف احلكم
ا  دارس العامة، وأن قرار امل ق يعاا وجهة نظر ديانية ال تالئمعلم اخلل

 ستوافق بال أدىن شك على أنه من غري القانوينيف املستقبل  كما احمل
  .الدفاع عانها يف املدارس العامة

ومثانية من احملررين واملسامهني  مراجعا 45من قائمة فكما اقرتح 
لعامل على مستوى ا انبنياجلنؤمن بأن ماناصري ؛ الباندا وراء يقزون

 .عيبكثري من أي حل تشري أعلىميكانهم إجياد حل أكادميي وتعليمي 

لكن لانعد بإجياا إىل أربعة مصطلحا  حمددة ذكرها القاضي 
، ملاذا استعمل هذا املصطلح يف (علم الخلق) أوهلا .يف حكمه چونا

عاله أمع أنانا كما ذكر االدعاء  الباندااملسودا  األولية لبعض فصول 
  استعماله؟ أنكرنا

 يسڤيدل ڤبارسيكال من املؤسسة  ها هي اإلجابة، لقد أحضر  
 19-19داالس بتكساس، من أجل اجتماع ملديانة  كانيوندين  و
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خالل الانقاشا  األولية، قام  .، للتخطيط للمشروع1995أغسطس 
املؤسسة ة وذكر أن رؤي اللغز،اليت يعتمدها  املانهجيةبوصف  ثاكستون

 لكتاب البيولوجيا هي التعامل مع األصول البيولوجية بانزس الطريقة 
ياة يف  احل وامالئه التعامل مع نشأةاليت تاناول هبا هو  –قدر اإلمكان–

ا يف جامعة أستاذ البيولوجي–ومبا أن الربوفيسور كيانيون ) اللغزكتاب 
كان قد قدم بالزعل لكتاب اللغا، فقد كان على   –سان فرانسيسكو

 .(دراية كافية بالكتاب

غري ااء الوقت املتاح، تاركا أج الباندالقد جتاوا التخطيط ملشروع 
من دون االستزادة من اللغة  .مكتملة يف ثالثة مواضع مانزصلة

املزاهيمية، واليت ال ميكن العمل عليها إال الحقا، تشتت الزريق اجلديد 
سيقوم  يسڤل ديڤبارسياملتكون من مؤلزني وحمررين، واتزقوا على أن 

 يسڤديمل بيانما استع .املؤسسة بتوضيح أفكاره كتابيا ويرسلها إىل
اختار   يف وثيقة بلور فيها فكرته، الخلقويةو علم الخلقمصطلحا  

ع الواس املعىنباألحرى عدم استعمال أو ، عدم استعماهلااملؤسسة 
 لقد كانت العالقة القانونية اليت. يُزهم من خالهلا قد الذي االنتشار

، لقد كان عمال مقابل أجر .عقد عملهي املؤسسة تربط املؤلزني ب
ا احلرية املطلقة يف ترك هذه املصطلحا  يف مكاهنللمؤسسة لذلك كان و 
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يف  حملها الانهائية اليت ستحل املزاهيمية، بيانما يتم صقل اللغة مؤقتا
واه العلمي هو مست يسڤدييف عمل املؤسسة إن أكثر ما تثمانه . الانهاية

 سولومن إلدرالقد شارك كال من  .يف البيولوجيا وسجل مساره املتميا

Eldra Solomon  يليڤكلود والبيولوجي Claude Villee  من
 مبيعا ثراألك البيولوجي اجلامعي الكتابتأليف  يف، اردڤهار جامعة 

 .W.Bسوندرز دبليو. بي. )من نشر  ed  ndBiology, 2 اليوم حىت

Saunders  والذي كان يسمى سابقا )عامل (1999 فيالدلزيايف ،
هيل -ماجرو( حني نشرته The World of Biologyالبيولوجيا 

Hill-McGraw.(50)  إن معرفته العميقة لشىت مواضيع البيولوجيا
لقد سررنا  .استثانائية ومدهشة، ومهارته ومسعته ككاتب ال جدال فيهما

 .حقا مبشاركته معانا

بكل سرور عمل  سوندرزو هيل-ماجروكما قبلت و ، ومن مث
 ملؤسسةا، على الرغم من أنه ال يوافق على نظرية التطور، قرر  يسڤدي

فصوله للمراجعة مع شرط بسيط، وهو أن يتم االستعاضة  تركأيضا 
ة يتم تطوير حجة سليمما أن  الخلقويةو علم الخلقعن مصطلحا  

  معرفيا، وبعد إثقاهلا وإخضاعها لانقد موثوق.
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لحا  ا فيها من مصطمب مبجرد أن أُرسلت لانا املسودا  األصلية،
ابقا يف الحظ أنه س) عشرا  الانسخ للقراء عرب الربيدأرسلت  خلقوية،

 أفضل يف عمال مرهقاالبيانية صطلحا  املذلك الوقت، كان استبدال 
، فما بالك بتعقيد عملية هي يف األصل معقدة تورط فيها عدة احلاال 

ذه املادة هباألصلي، رحبانا  يسڤدي، عاندما وصل عمل وبالتايل. (قراء
الصيغة مت حتديد األسلوب املعريف و يولوجية املاناسبة، والحقا عاندما الب

، ذلكجل من أ .التصميم الذكي معأفضل  تتاناسقلإدراجها  متالسليمة 
 "لخلقعلم الزظي " تعريفاتتطابق حول  چونافإن ادعاء القاضي 

لى عوغري مدهش  ،يف املسودا  األولية صحيح "التصميم الذكي"و
الانزاذ هلذه احلقائق إذا مل يقم  چوناكان بإمكان القاضي  .إلطالقا

 .من احملاكمةاملؤسسة بإقصاء 

 

عدم بعاندما قضت احملكمة العليا للواليا  املتحدة األمريكية 
 اخللقويةن أ رأ  ، فقد1991عام  إدواردزقضية يف اخللقوية  دستورية

استانتاجا  طرح فهي ت، وبالتايل الخارق للطبيعةتدافع عن فكرة اخلالق 
هذا احلكم  (51).وتقع خارج جمال العلوم التجريبية ،ذا  طابع ديين
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وكما –، وذلك ألنه بأي طريقة كانت للباندا أي حتد البارا مل ميثل
اجملال  على البقاء يف الباندامانذ مراحلها األوىل حرصت  –ذكرنا سابقا

ن ناحية م .الرتويج أو الدفاع ألمور خارقة للطبيعةالتجرييب، وعدم 
رية، الصغ كان مشروعا ضخما بالانسبة ملانظمتانا  البانداأخرى، نشر 

دى جتاهل ما ل –الواضحومن التهور بل – وسيكون من غري املتصور
، 1995ياناير  2ية لالستئاناف مؤخرا يف حمكمة الدائرة اخلامسة األمريك
اكلني بشكل حاسم يف قضية م ة اخللقويةوما قضت به من عدم دستوري

 (55).ضد آركانساس

 عوضا عن تأييد وجود خارق للطبيعة، جند يف هذا املقطع 
ا يثبت دفاع م –الذي ظهر كما هو حرفيا يف الطبعتني األوىل والثانية–

 :عن العكس متاما الباندا

 مر لم يف الع التصميم الذكيعلى سبيل املثال، فإن مكانة "
يف اجململ، أن العلماء  وسبب ذلك .ألكثر من قرن مبشاكل

والذي ميكن  ؛لذكاءااملانتمني للثقافة الغربية فشلوا يف التمييا بني 
 ؛ارق الطبيعيةواخلو احلسية املوحدة،  التجربةالتعرف عليه من قبل 

أن تلك الدعوا   ندركاليوم،  .حساليت ال ميكن إخضاعها لل
ميكن اعتبارها علم، كما أوضحت البحوث  للتصميم الذكي
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 .SETI احلالية اليت جتريها وكالة ناسا عن الذكاء خارج األرض
 لقد كان لعلم اآلثار الريادة يف تطوير طرق للتمييا بني التأثريا 

ننا إذا أيجب أن نعترف مع ذلك،  .الطبيعية واألسباب الذكية
ذهبنا ألبعد من ذلك، فاستنتجنا أن الذكاء المسؤول عن 

، (ةأي خارق للطبيع)األصول البيولوجية هو إما خارج الكون 
 (51)."أو داخله؛ فإننا نفعل ذلك دون مساعدة العلم

نظرا لتقانيا  الطباعة البطيئة واملتعبة آنذاك، يشري تاريخ نشر 
 ساسا يفىل أنه مت إعدادها للطبع أ، إ1999عام ألوىل طبعاهتا  الباندا

التصميم، الدنا، و حماضرة بعانوان:  ثاكستون نزس الوقت الذي قدم فيه
 DNA, Design, and the Origin of Lifeونشأة الحياة 

-11 يف تكساس يف الزرتة داالسديانة يف مؤمتر دويل مب (0 مستند)
 .فنزس املوق نع –كما سانرى– ، واليت دافع فيها1996نوفمرب  16

ملدجمة واملسودا  ا للبانداحىت عاند استعمال مسودا  املراجعني 
ا من ؛ كان واضحالخلقواملستمدة مانها، للمصطلح الزضزاض واألعم 

املسودا   (45).اخللقوية خيتلف عن البانداخالل مضاميانها أن مشروع 
كن مناذج املعلوما  اليت مي" تانص على أن لبانداانشر اليت سبقت 

 ارقخاملسؤول طبيعي أو  الذكاءمالحظتها ال ميكانها إخبارنا ما إذا كان 



11 

بة ليس سؤاال بإمكان العلم اإلجا هذا" أضاف أيضاالبعض و ، للطبيعة"
املسودة  مبا يف ذلك ،هذه الانصوص تظهر يف هذه املسودا  مثل ."عانه

 مصطلح انا بتبينقم .بالزعلنشر الكتاب الذي و املسجلة لدى احملكمة 
ذير مبا أهنا تانبع من حت، كتسمية هلذه التحراا ( 52)"التحذير الهيومي"

كانانا هيوم، من أنه ال مي يدڤدي األسكتلانديالزيلسوف التجرييب 
  .خارق من خالل أثر فيايائي مشاهد االستدالل على سبب

ه مثل هذ كما تربهن– انطالقهمانذ  الباندامشروع  مل حياول
 داخللبقاء كليا ا خوارق الطبيعية، بل كان يعتامالتحقيق يف  –الانصوص

عن  امختلف جذري   البانداكان كتاب  ،وبالزعل .اجملال التجرييب
 .وعلم اخللقاخللقوية 

 

حبثت ونوقشت قوية،  وجود حجةعلى املؤسسة إن حرص 
 .، استلام بالضرورة استخداما مؤقتا لكلما  مت استبداهلا الحقاجيًدا
مبجموعة من العلماء  ثاكستون، عاندما التحق تشارلا 1990عام يف 

 أصل، استعمل مصطلح اجلانوبية كورياب يف ايارة لـسيول األمريكيني
، كما generic originsاجلانس أو أصول  generic origin اجلانس
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ريقة لقد وصزانا بطو  .رڤدو عاند شهادته يف حماكمة كذلك عملها  است
 للبانداة يف املسودا  األولي الخلقمستقلة هذا االستعمال الوقيت لكلمة 

، باإلضافة إىل ذلك، فإن placeholder على أنه شاغل للمكان
كيف   ؛األوساط العلميةيف  الانادراستخدام شاغلي املكان ليس باألمر 

لعلم على هامش املعرفة البشرية أن يدرس وياناقش كان من املمكن 
 ظواهر مل حيط هبا فهما بدون استعمال ذلك؟

 أبلغت جوجل –رڤدو أحد عشر شهرا بعد – 5006نوفمرب  11يف 

 Moment Of) اخللق حظةلل (56)مشاهدة142.000عن 

Creationالديانية وغري ةالتقاني من الكتابا يف ذلك عدد كبري  ( مبا 
لكن قبل ربع قرن يف وقت سابق، عاندما وقع تويل مشروع و  .والعامة
هذا يعود  .أصبح لزظ حلظة اخللق بالزعل مصطلحا مهرتئا جدا الباندا

على  وعلم الكونيا  جائيا إىل الانتائج احملتزى هبا وامللحوظة لعلم الزلك
وبرت ر عاندما استعمل الربوفيسور  .مدى العقدين أو الثالثة املانصرمني

 (سس ومدير معهد جودارد التابع للاناسا لدراسا  الزضاءمؤ ) جاسترو
 (1919 نيو يوركيف  نورتننشر دار ) والفلكييناإلله يف كتابه 

 :، فقد استعمله بالتحديد كـشاغل للمكانصطلح حلظة اخللقم

لكن إن ، و لكونانايوجد تزسري وجيه للوالدة االنزجارية رمبا "
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لماء الع مالحقة .ذلك، فالعلم ال ميكانه معرفة تزسري ُوجد
 (51).")التأكيد من املؤلف( لحظة الخلقللماضي يانتهي إىل 

الكلما  "للمصطلح الغامض  چوناإن استعمال القاضي 
 ةيو الخلق، حيجب حقيقة أن كل من مصطلح "Cognatesاملشرتكة 

  .يعانيان شيئني خمتلزني الخلقوي غويللا وقريبه

طلقون على قد ي رڤدو يف قضية  هليئة االدعاءكثري من املساندين 
ا أن ال ميكن ألحدن .وذلك حبسب السياق الخلقويينلزظ  أنزسهم

ه أكثر من الذي أمدتانا ب خلقوييطلب توضيحا أكثر قوة ملصطلح 
 كتاب  أوردواليت  ،كينيث ميلر ؛بانداالشهادة جنم االدعاء ضد 

 :جاء مانها (التطور التسكع داخل)

وجهة  حتديدا البانداقبل قضية إدواردا بزرتة طويلة، رفض مؤلزو "
الانظر القائلة بأن العلم ميكانه اكتشاف ما إذا كان السبب الذكي 

 فيهايقوم  اليت العملية طبعا .الذي وقع حتديده خارقا للطبيعة
إنتاج جسم مص ّمم ميكن أن نسميها بشيء من بالعامل الذكي 

بأن هذا املقال هو خلق من قبل عدة   كقولانا– خلق ؛التساهل
 :كما اعرتف ميلر بانزسه على املانصة  ...–كتاب
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اطة هو ببس خلقويسؤال: سيدي، يف املعىن املألوف لكلمة 
 أي شخص يعتقد يف فعل اخللق، صحيح؟

مة املألوف لكل، أعتقد أنين أيضا أعد ذلك املعىن نعمجواب: 
 .خلقوي

 اهلل؟سؤال: وهل تؤمن أن الكون قد خلقه 

 .غري مرئيمرئي أو  ؛جواب: أنا أؤمن أن اهلل هو خالق كل شيء
 .هي نعم إذن، فاإلجابة على ذلك سيدي

ذا ، يف ظل هخلقويسؤال: إذن يف ذلك السياق، هذا جيعلك 
 التعريف...

بل يتق من، أي مؤمن بإله، فإن أي ...يف ذلك السياقجواب: 
 هو قائل باخللق حسب التعريف املألوف ،الع ِليّ الكائن فكرة 

 .اخللقمن انوع ما بللكلمة، ألهنم يؤمانون 

 ؟ياشخص كسؤال: وهل هذا يشمل

 ."جواب: هذا يشملين قطعا

 ن:املؤلزو ويواصل 

 المعنىكما يدل عليه  خلقوي إذا كان اعرتاف ميلر بأنه"
يُزهم  كما  يةو الخلق، ال جيعل مانه مدافعا عن المألوف للكلمة
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 مؤلزي معاملة يتم إذن ملا .املصطلح عموما هذه األيامذلك 
  صطلحااملمبعيار خمتلف؟ مهما كانت االختالفا  يف  الباندا

 تدافع هي بوضوح الف، للباندااألولية املسودا  املستعملة يف 
كال وهو االعتقاد بأن أش)عن اخللقوية مبعاناها الواسع االنتشار 

أو ، اإلله مانزصال بواسطةخلقت خلقا خاصا احلياة الزردية 
متت [ الكتاب املقدس منبيعة كما يُزهم لطل اخلارقالق اخل

 (59)."(]إضافة هذا التعريف

ما ككشاغل عام للمكان،    الخلقلزظ  الباندااستعملت  ،إذن
، عاندما رڤو ديف قضية  لالدعاءالشاهد الرئيسي  ،كينيث ميلراستعمله 

 .خلقويأنه  اعرتفمُسح له نسبته لانزسه، 

 

من الواضح الذي و ، "ارق للطبيعةخ" املصطلحلكن ماذا عن 
ن إن ما اقرت  الخلقويو الخلقأللزاظ  خاطئةوجود شبهة مضامني 

 أم ال؟ البانداهبما؟ وهل يانطبق ذلك على 

سباب، للسببية وفئا  األ چونا، عاد القاضي للباندايف اهتامه 
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 (:95 ةصزح)كتب يف قراره  .انقاش عريضلوهي مواضيع أساسية ل

كي بأن التصميم الذ القائل لالستانتاج  دعم متاايدلقد ُوجد "
 صميم الذكيتال خلارقة للطبيعة يف كتابمبين على السببية ا

إليه،  ف التاسعيف الص البيولوجيافصل الذي يُوجَّه طلبة  درسيامل
 اآليت:لى ع –املتعلقيف اجلاء – الباندا كتاب  نصّ  .البانداوهو 

عطينا ألنها ال تتتعارض الدارويانية مع رؤية التصميم الذكي؛ 
 يزسر كيف بدأ  األشكال املختلزة للحياة يف سببا طبيعيا
التصميم الذكي يعين أن تلك األشكال املختلزة  .املقام األول

مع خصائصها  يعامل ذكمن خالل  فجأة،للحياة بدأ  
، مسك باعانزه وحراشزه، طيور بريش وماناقري مةاملميِّاة والتا

 (59).")التأكيد من املؤلف( at 99-P 11-100 .وأجانحة، إخل

أن التصميم الذكي  ...قد ذُكر بطريقة أخرىو " أكمل قائالو 
يزرتض أن احليوانا  مل تتطور طبيعيا عرب وسائل تطورية؛ ولكانها 

 (10)."أُنشئت فجأة بوساطة مصمِّم غري طبيعي أو خارق للطبيعة

ليس و  چونزهو للقاضي  "خارق للطبيعة"فلتالحظ أن لزظ 
 نائيةث، وخيتلق مكانه البانداالقاضي يتجاهل نص ف، إذن؛ للباندا
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 أوسبب طبيعي ؛ إما  Metaphysical Dichotomy ميتافيزيقية
خارقا تما حيكون فسطبيعي،  مل يكن الشيءإذا  ،سبب خارق للطبيعة

  .للطبيعة

 بعض يف خارق للطبيعة مقابلهلزظ طبيعي قد يكون  بالطبع
يف  .قد يكون أكثر مالئمة للزظ طبيعيمقابال آخر ولكن  األحيان،

اليت مت و   العلم،يف اليت جيب اتباعهاللمراجع  بالتجريبية دوداحملطار اإل
ملتضادتني ب ا، جند أن فئيت األسباالباندااعتمادها على طول صزحا  

وليس الطبيعي واخلارق (، واالصطاناعي الطبيعي أو) مها الطبيعي والذكي
أن أحدا من مصانعي املواد الغذائية، الذين يّدعون  مل حيدث) للطبيعة

ن قبل م اهتما  مانتجاهتم أن ُجيع املكونا  طبيعية، على ملصق
كون أو م بإضافةباالحتيال  –مهما كانت شراسة املانافسني– مانافسني

 .(اثانني خارقني للطبيعة

عاند إعادته لصياغة بعض املقتطزا   چوناالحظ أن القاضي 
 ، مل يقم فقط خبلط هذين اإلطارين املرجعيني املانزصلني الباندامن 

؛ بل بدا متعاميا عن –ما جمموعته اخلاصة من األضدادلكل مانه–
 البانداإن يف ومع هذا، ف .طبيعي ضد ذكي املقابلة احملدودة بالتجريبية؛

سيصادف القراء على الصزحة الثانية من املقدمة، اإلطار املرجعي احملدد 
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 يف العامل احمليط بانا، نشاهد قسمني" :چوناالذي غزل عانه القاضي 
من األشياء: عاناصر طبيعية مثل الانجوم واجلبال، وإبداعا  من صانع 

 .("مثل املاناال واحلواسيب)اإلنسان 

م يف هذا التزسري التمهيدي املبكر لألسباب الطبيعية والذكية، يت
 تصورا  طبيعية حبتة، ليست خارقة للطبيعة ملانتوجا  القارئإعطاء 

أساسيتني  وهذا الشرح لزئتني (.املاناال واحلواسيب)ية الذكية السبب
عانها من  اليت ميكن الكشفو  (،طبيعية وذكية) وخمتلزتني من األسباب

يع مت تطويره وااللتاام به يف ُج ،خالل جتربة أو مشاهدة حسية موحدة
 :أحناء الكتاب

لة الرسا خيربنا بأن فهوإذا كان العلم يعتمد على التجربة، إذن "
  .جيب أن تكون قد نشأ  من سبب ذكي الدنااملشزرة يف 

نوع هذا العامل الذكي؟ ال يستطيع العلم بمفرده اإلجابة  ما
لك ال لكن ذ .عن هذا السؤال؛ يجب تركه للدين وللفلسفة

جيب أن ميانع العلم من التسليم لألدلة اليت يف صاحل األصل 
 (11)."حيثما ُوجد  ،الذكي
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ارق اخل طبيعي،ال، اخللقوياخللق،  :بعد أن تاناولت مصطلحا 
سوف نعود إللقاء نظرة عن ك ث ب على عالما  هادية حمددة  ،للطبيعة

تبني  .الحياة نشأةلغز الذي بدأ بانشر كتاب و ، حثلسانوا  من الب
أن التطويرا   –وهي متاحة اليوم بشكل كامل– وثائق كثرية

لتصميم الذكي ا حملاور ثاكستونواالختبارا  األولية اليت قام هبا تشارلا 
 يكن مل .وباليةغري صحيحة  چوناوعاناصره، جتعل حجج القاضي 

 ستجابةامصطلح التصميم الذكي رد فعل متعجل بني عشية وضحاها، 
ا قضت به حمكمة الواليا  املتحدة العليا يف قضية إدواردا ضد مل

 .1991عام يف التاسع عشر من يونيو  آجيوالرد

 اكستونثمبا فيها حماضرا  – مناذج لوثائق متزرقة بعرضقمانا 
واريخ الانشر ًضا من ترأيانا أن بعو  .مع توارخيها األصلية –وأوراقه املتداولة
اليت  ،يف قضية إدوارداحلكم ا –أو أكثرعام مبقدار – هذه قد سبقت

الل خ .لتصميم الذكيا صك مصطلحأهنا أطلقت  چوناالقاضي  اعم
، لوما تقدم يف فهم البيولوجيا اجلايئية ونظرية املعمع الو  ،تلك السانوا 

 لىع املاضي غري املشاه د قياسأن  –وبشكل متاايد–صار من اجللّي 
 ياناسب وحييطوهو  .سا مقانعاقيا ؛ما ميكن مشاهدته يف احلاضر
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 ،تجانسةفئة واحدة م يفواآلثار  املكتوبةاآلال  واللغا  بالشزرا  و 
 .وهي الذكاءأال 

واعد : قالنشأةعلم ) د ثالثة أشهر فقط من تداول ورقتهبع
االجتماع السانوي خالل ( لمناظرة التطور أدوات جديدةو جديدة، 

، لى(يف األع ُمقتبس) يف نيويورك هاوتن بكلية للعلماء األمريكيني لرابطة
عرضوا لرابطة االبعض من امالئه يف  .قياسهقليال يف  ثاكستونتوسع 

قريبا فكان نتيجة لذلك أنه اعتمد ت .مالحظاهتم أو أعربوا عن موافقتهم
 16-11 يفتكساس، يف  داالس مبديانةنزس الكلما  يف مؤمتر عاملي 

بعرض هذه القضايا بتزصيل أكرب يف  ثاكستونقام  .1996نوفمرب 
 (: الحياة نشأةو  ،التصميمو ، الدنا)هذا املقطع من 

مع توفر معلوما  جديدة من البيولوجيا اجلايئية ونظرية "
راء و سبب ذكي وجود املعلوما ، ميكانانا اآلن أن جنادل لصاحل 

، مكتوبةة رسال الدنا علىقياس شزرة احلياة، وهو مبين على  نشأة
يا  املعط انطالقا منال ميكانانا تعريف املصدر بأكثر من هذا 

ال  .الذكي ال ميكانانا توفري اسم هلذا السبب .العلمية وحدها
، الدنا داخلبمن خالل البيانا  التجريبية اليت  نتأكدميكانانا أن 

داخل الكون كما أكد و خارج األرض ما إذا كان الذكاء موجود 
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  ،وراء الكون ما يفأن يكون  حمتمل .هويلو نجييويكراماس
ل ما ك .خكما حيافظ على ذلك اإلميان بوجود إله عرب التاري

بكل –، فمن املشروع ء الدناميكانانا قوله هو أنه نظرا لبانية جاي
اة إن احلي .االستانتاج بأن عامال ذكيا قام بصانعها –تأكيد

د ميكانانا حتدي رمبا .؟(ماذا)ن مِ  وليس ؟(نن )مباألحرى أتت مِ 
ا، على ميكانان .ر باعتماد حجج أخرىثذلك العامل بتزاصيل أك

سبيل املثال، اكتساب بصرية من احلجج التارخيية، الزلسزية 
 لميةعحقول والالهوتية، أو باعتماد خطوط داللية ماناسبة من 

كانانا ال مي ،علمية فقطالدنا الولكن انطالقا من معطيا   .أخرى
 (15)."عامل ذكي على وجود إال حنتجأن 

ا  مس التدرجيي لسبعالتطور ( متكررة مسا  :4 مستاند)يرسم 
مع أهنا  .خالل مانتصف الثمانيانا  ثاكستونوعاناصر يف وثائق ممياة 

هذه املواضيع املتماسكة إىل حد كبري ولكن ، بالكامل ليست جديدة
شكلت الباناء التصوري الذي كون نواة التزكري يف التصميم الذكي 

ظ ة حيظهروا بضربالحظ أهنم مل  .خالل بداية ومانتصف الثمانيانا 
 سحرية! 

ى مدار ست عليف مانتصف الثمانيانا  هذا التطور ميكن تعقبه 
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ها هي، جمددا،  .ثاكستونسانوا ، من خالل مخس أوراق وحماضرا  ل
 :والعاناصر السبع املتكررة السما 

 .تقتصر متاما على اجملال التجرييب العلمي البحثمواضيع  (1)

 الاألمثلة املقدمة للسبب الذكي هي آثار مشاهدة ضمن اجمل (5)
 .التجرييب

يا  ن املعطانطالقا م ق للطبيعةر خالق خااالحتجاج على وجود  (1)
 .مرفوضأمر  التجريبية

 حولة اضيم فريدةأحداث  عننظريا  ألنانا ال نستطيع اختبار  (4)
وسائل خاصة بديلة كالقياس مطلوبة لدراستها  نظواهر متكررة، فإ

 .وفهمها

التصميم  يامتأساليب  طور البيولوجيا اجلايئية ونظرية املعلوما   (2)
 .الذكي

ء اجا  الذكآلال ، اآلثار والرموا هي مانتكما ندرك أن الكتب، ا (6)
 خصص؛ إذن فإن التعقيد املعلومايتتاإلنساين بسبب تعقيدها امل

 .إىل مصدر ذكي كذلك  الوظيزي يف الكائانا  احلية يشري

تافيايقيا، مهم املي غالبا الئم والواقعي للدور الذي تلعبهالتقدير امل (1)
 .يف قضايا العلم املتانااع عليها
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يف   يف مانتصف الثمانيانا ، ثاكستونيبدو جليا من مالحظا  
م أنه فه( الحياة نشأةو  ،التصميمو ، الدنا)و (علم النشأة)كل من 

أدوا  هامة بالبيولوجيا اجلايئية، قد مدتانا  عطيا مأن نظرية املعلوما  و 
الرت براديل و  هو لقد أثار .الاناجتة عن السبب الذكيالكتشاف املعلوما  

ن جماال  ، انطالقا ماللغز يف كتاب املشاركنياملؤلزني ، وروجر أولسن
 فكرة الانشأةضد  حجة صاعقةالدراسة هذه والدياناميكا احلرارية 

أشار ، 1990عام يف الواقع، حبلول  .للخلية احلية األوىل ةيانالطبيع
 نشأةالباحث يف )  Brend–olaf Kuppers ند أوالف كابرزبر  
ها يف جوهر هي احلياة،  نشأةمشكلة أن من الواضح " هنإىل أ( حلياةا

 (11)."ملعلومة البيولوجيةا نشأةمشكلة 

هل يوجد أي دليل قاطع على أن الوثائق اليت مت إدراجها وحتليلها 
وهل  ؟معلوماتيةكمصادر   الباندابانص  فعال، مرتبطة 4و 5 ستاندامليف 

 إدواردز قضية احلكم يفيوجد دليل على أن هذه الروابط ُوجد  قبل 
 الدور احملوري املذهل يف حتريض صاحب چونزاعتربه القاضي  الذي

ي، ااعما أن ذلك كي املؤسسة على التمسك بلزظ التصميم الذك
  ؟حديثا املانتشرة علم الخلقنتجانب وصمة 
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الصادر  (الحياة نشأةلغز )كتاب ، كان  1996عام يف صيف 
بالتاامن  وهكذا، .مستمرًا يف حتقيق مبيعا  جيدة للغاية ،1994عام 

، نينيويورك حلضور االجتماع السانوي الحتاد العلماء األمريكي مع رحلة
هاوتن، كان من  كليةأغسطس يف   9 والذي كان قد بدأ يوم اجلمعة

ا مع حوار  إذاعة نيويوركب( حديث املديانة)برنامج  يسجلاملقرر أن 
 بعد أيام قليلة سيذاع لبث كان، أغسطس 6 يوم األربعاءثاكستون 

 (.2 مستاند)

 جتماعيف األصدقائه ليعطيها  اللغزلقد أحضر معه نسخا من 
بقا، حىت سا ةاملذكور ( علم النشأة)، ونسخا من ورقته البحثية االحتاد

توقيت  فلتالحظ .يتلقى ردودا من قراء أكزاء يف نقاشا  غري رمسية
 قبل حىت أن يبدأ منلقد وقعت قبل أربعة أشهر  ؛هذه األحداث

، 1996ديسمرب  19يف احملكمة العليا يف  إدواردز قضية التداول يف
 .1991يونيو  19يف  قضيةالكم يف احل منتقريبا عام وقبل 

كانت ماناقشة ( علم النشأةورقة )سابقا، فإن  ذكرناكما 
ولكن هل مت نقل مزاهيمه ومصطلحاته  .موضوعية للسبب الذكي

 يانماحبالعديد من التعديال ،  الباندامر  .، هذا ما حدث؟ نعمللباندا
ولكن  (.ولواألص االبيولوجي) وقتها ياال ال املؤقت الداخلي العانوان كان
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 وا ، كانت احلجج الصرحية املذكورة يفثالث سانعد ب الباندانشر  حني
عام  الحتادليف االجتماع السانوي  ا قام بانشرهيتال ،(علم النشأةورقة )

 :لتصميم الذكي يف الكتابلاملركاية جج هي احل، ال تاال 1996

انظر ) نان ص الدنظرية املعلوما  على رسالة  مبادئ ميكن تطبيق (1)
 (.129، 69-69الصزحا   حتديدا

، توضح لانا ةجيا اجلايئيلبيولو يف ا مدققةنظرة يرتتب على ذلك أن  (5)
انظر ) كتوبةامللغة الب شبيه عايل التعقيد الدناحقيقة أن جايء 

 (.1-6 الصزحتني

 حتديًدار انظ) املعلوما سجل يالتسلسل اخلطي أو ترتيب الرموا  (1)
  (.160-129، 69-65الصزحا  

وجود  اطيف اشرت ة يبيلتجر ارؤية ديزيد هيوم األساسية تانطبق  (4)
نزس  أن نالحظ حنيانحن ف للقياس؛كأساس   "تجربة موحدة"

أن نسقط  لانا جيوا، يف احلاضر بانتظام انتائجنزس ال تتبعها وادثاحل
نزهم  ستطيعن ، حىتفئة األحداثانزس لة انتائج املاضيالعلى  ذلك بثقة

 (.26الصزحة  حتديًداانظر )أسباهبا غري املشاهدة 

كر انطالقا نز يف العلم ؛ فانحنالتحذير الهيوميومن مث يانطبق  (2)
 ال، السبب الذكي نستانتج وجود، مث (معلوما ) املرصودة من اآلثار
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 (.161، 151-156الصزحا   حتديًداانظر ) اإلهلي القاخل

ام علقد أبرانا دليال ال لبس فيه، على أنه قبل ما ال يقل عن 
ع يض ثاكستون، كان تشارلا آجيوالردإدواردا ضد  يف كماحل من

 ،اللمسا  األخرية على هذه احلجج احملددة ملزهوم التصميم الذكي
 .بلغة علمية وفلسزية واعية

 

ة اليت سردها باملعي الروايةذكرنا أن  التقريريف بداية هذا  ؛للتذكري
تاب، للتخمني غري املقيد حول الك فتح اجملالقد  ،البانداحول  القاضي

ف يف هذه الانقطة، نتوق .واألهم من ذلك حول التصميم الذكي نزسه
ع االنتشار واسعن مدى تبين التضليل  لانانظر يف مثال أبعد ،مرة أخرى

 البانداب كتال التسلسل التاريخيحول  –بل عدوانيا– جتاواا شرسا
 .دوڤر يف التاسع صفالطلبة من  افصل البيولوجيإليه  حالي  الذي 

لانذكر مثاال واحًدا فقط من بني األمثلة العديدة املوجودة يف  
الذي و  (إنقاذ داروين: كيف تكون مسيحيا وتؤمن بالتطور)كتاب 

شة املدافعني عن التصميم الذكي، خالل ماناق نجيبرسو كارل وّبخ فيه 
 :على ثقافتهم الضحلة دوڤرقضية 
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عشر  –يف املتوسط– الدكتوراهعلى الانقيض، تتطلب شهادة "
ة طرق التعلم الدقيقإن إتقان  .سانوا  من الدراسة املتخصصة

معقد، وليس شيئا ميكن فهمه من خالل الانظر ببساطة من أمر 
 طالعمتكأ تشباك خمترب البحوث أو قضاء أمسية هادئة وأنت 

أعتقد أن هذا كان سُيزهم ؛ ...قمحق للطريقة العلميةاألدليل 
من مؤرخي العلم يف حركة التصميم ن هاناك املايد لو كاأكثر 
تدرجيي  هجرهو تاريخ  –بأكثر من طريقة–تاريخ العلم  .الذكي

 (14)."فهم العامل ساعد يفية تمانهجكومرتدد للتصميم الذكي  

مع نظريته غري املكتملة عن  مبعضلة نيوتن نجيربسو  يستدل
 الذين ألولئكلتاريخ الطويل ا على متكرركمثال  الكونية، اجلاذبية

م نظرياهت الذي يعرتي اخللل لسد (أو املالئكة)اإلله  يستدعون
إن حقيقة كون نيوتن حاول حل ثغرا  الانظرية بالتسليم  .وأفكارهم

للتصويبا  السماوية للمدارا  السماوية حىت يواان حساباته، صار  
أضاف  .(God of the gaps الفجواتإله )بعانوان  ساخرةقصة 
 ،وا الزجن أن مؤرخي العلم يزهمون جيدا خماطر أخطاء إله و جيربس

ا هلذه التمثيل السيء جد وهذا رمبا يكون السبب وراء"مث جااف قائال: 
 (12)."اجملموعة بالغة األمهية يف حركة التصميم الذكي
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أ نيوتن الضوء على خط ثاكستونلكن يف الواقع، كثريا ما سّلط 
دا الانظر يف مواجهة شهرية حدثت بعد اهاء قرن من ؛ معي(إله الثغرا )

 الرياضي وعامل الزلك الزرنسي البالس عمل نيوتن، عاندما سأل نابليون

البالس  جوابعن  ثاكستونيقول  .إذا ما وجد مكانا لإلله يف حساباته
ة املشاهبصار  اإلجابة الانموذجية لكل األسئلة ": (حسن السمعة)

 (16)".(اجة لتلك الزرضيةحب لستسيدي، ) :حول دور اإلله يف العلم
بقصة هذه املواجهة  ثاكستون، احتج طرحهأفضل مثال هذا كان 

 ضافألكن بزعل ذلك، فقد  .نجيربسو إليصال الانقطة اليت أوصلها 
بديل لقد ذكر أنه بيانما ال .للانقاش الدائر حالياالشرط اهلام  ثاكستون

ديل للسبب لطبيعة، البللسبب الطبيعي يف الدين هو السبب اخلارق ل
الطبيعية  ا للانطاق بدون اعتبار) الطبيعي يف العلم هو السبب الذكي

ون فيما املقتضب بني البالس ونابلي احلواريظهر  .(أو اخلارقة للطبيعة
مبا يف  1و 0 مستند، أدرجت يف ثاكستونال يقل عن أربع ورقا  ل

 .1996ام ع لالحتاداليت مت تداوهلا يف االجتماع السانوي الورقة ذلك 

 ردو ، يبدو أن جيربسون فشل يف مالحظة من ناحية أخرى
 صميم الذكيالتتقدمي مصطلح يف و  البانداكتاب يف   البارا ثاكستون

 على الرغم من أن كليهما عضوين يفالثمانيانا ،  للحوار الدائر فرتة



11 

اليت  رجايال ونورمان ثاكستونيبدو أنه أيضا فاته الانقاش بني االحتاد. 
في  فاقآ االحتاد يف جملة( يالراثاكستون على جردود بعانوان ) نشر 

 بعمق ثاكستوناليت ناقش فيها و ، (11)العلم واإليمان المسيحي
أيضا  جيربسون جتاهل .اإلطار املرجعي املذكور أعاله نزس توضيح
امعة م جبيف تاريخ العل الدكتوراهيف مرحلة ما بعد  ثاكستون ختصص
 ررحميف كتاب جيربسون إال كمجرد  ثاكستون يكد يُذكرمل  .هارفارد

 .جيربسون كتاب  من احملررين، كما أنه مل يظهر يف فهرس

 

إىل جامعة   ستيفن ماير، وصل 1996يف خريف عام 
 رافإشالعلم حتت وتاريخ كان سيدرس فلسزة   حيثكامربيدج، 

 (Harmke Kamminga اجكامين  كهارم  ) ةولاندياهل ةباحثال
، وصلت قريبات يف نزس الوقتو  .احلياة نشأة تاريخ دراسا  املختصة يف

صيغ حول املقاربة املعرفية املتبلورة وأكثر ال تشارلا مع آخرين ماناقشا 
 .مالءمة لتقدميها، إىل استانتاج سيصبح قريبا معروفا على نطاق واسع

  .بقلم حرب اآلنكتابته ميكن   الرصاصالذي طال كتابته بالقلم االسم 

 دونت، 52/9/1996يف قائميت لألولويا ، يوم اخلميس 
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لتصميم ا –اتصل سي يت " وحنن نتحدثعلى عجل املالحظة التالية 
ال  (.6 مستاند) "Call CT – Intell. Design in B" الذكي يف ب

إىل  اناحيث أوصلت، مع تشارلا تلك املكاملة اهلاتزية ميكن أن أنسى
تعريف عن املصطلح الصحيح ل نتيجة للانقاش الطويل يف رحلة البحث

 .اضيةامل مدار السانوا  الستعلى  اليت أصقلت وتوصيل املزاهيم
ريبا من مداولة تقثالثة أشهر  مت قبل التصميم الذكياالتزاق على اسم 

  ؛من قبل احملكمة العليا، وتسعة أشهر قبل صدور احلكم رداإدوا قضية
 هد على ذلك تدويين هلذه األمر.كما يش

 

أغسطس  االحتاد يف يف اجتماع الزوري واليقظ ثاكستون تزاعل
ؤقت )اليت كان عانواهنا امل البانداعداد خمطوطة إلاألولوية  أعطى ،1996
امليداين يف  بداية االختبار ؛للخطوة التالية (: البيولوجيا واألصولال ياال

 بعض من .مانطقة مشال تكساسيف يف مدرسة تقع  1996خريف 
حماضر كذلك  ،املؤسسة وسجال  وأجاندا  ومراسال مالحظا  

ة معروض ،وأوراق عمل على قائمة األولويا  اجتماعا  جملس اإلدارة
ع متوقلسل للانقاط اليت توثق تس ؛ وهي تشكل قالبا معاااهانا يف املالحق

 .هبذا االختبار امليداينتعلقة امل لألحداث
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تخدام الاناشرين لالس تراخيصاملؤسسة  أمانتخالل نزس الزرتة، 
ين اخلرائط والبيانا  التوضيحية، وبدأ  االختبار امليدا لبعض املشروط

ظهر  املراجع  .بشمال تكساس مدرسة ثانويةترتيبه مسبقا يف  متالذي 
لألوليا   يف الئحيت للمدرسةلانسخ العمل املانتهية، وتسليم الكتب 

عشر  ثالثةبعد أي ، 1991أكتوبر  10يف  .1996سبتمرب  19
قام املراقب املساعد للمقاطعة بإرسال تقرير إجيايب للـمؤسسة شهرا، 

 1991-1996 الدراسيعام خبصوص استعمال الانص خالل ال
 ريةستانقيحها حلزظ  متاحلساسة األخرى  املالحقهذا وكل ؛ 1 مستند)

 .(من شارك ثانويا

باإلضافة إىل ذلك، كانت املؤسسة قد بدأ  بالتواصل مع 
، ملتمسة االهتمام بانشر 1996اناشرين حبلول شهر نوفمرب ال

(. األصولو  البيولوجيا)تاال ُمعانونة مؤقتا بـ املخطوطة، بيانما كانت ال
  .1991ربيع استمر هذا االلتماس خالل 

ام عاملقتطف التايل هو من رسالة بتاريخ اخلامس عشر من مايو 
 ويسلي-ديسونلدار )أا إىل مدير املبيعا  اإلقليمي ، كتبته1991

Addison–Wesley )تكساس، ملتمسا االهتمام  يف بكارلتون
 :باملسودة
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 يلالنتقاد املركا  لن يكون عرضةيف نزس الوقت، الكتاب "
تصريحه  ألنذلك ق للطبيعة يقع خارج العلم، اخلار  ؛ويةللخلق

العلم و أن الدليل العلمي يشير إلى سبب ذكي،  هو المركزي
إذا كان ذلك الذكاء داخل أو خارج الكون  عما صامت
 ."الطبيعة وراءلما  يروجلذلك فالكتاب ال  .المادي

انذ ماملوقف الذي عرب عانه الكتاب بوضوح كان مسألة حمسومة 
طار الامين هلذه اإل .أن تبدأ االختبارا  امليدانية أو التسويققبل البداية، 

ارة جمللس إد قدمته، مانسجم مع التقرير الذي 1991مايو  2الرسالة يف 
تقرير ؛ 1991أبريل  51 يف اجللسة يف حمضر وانعكس ذلكاملؤسسة، 

 (.9 تاندمس) الكتب املدرسيةمع ناشري  يف التواصلعن حالة نشاطانا 

بيولوجيا الحقيقة أن املؤسسة كتبت مسودة  االقتباسيؤكد هذا 
 إليه أشرنا واليت دوما، واملعتمدة جيدا املزصلة احلدود لتعكس واألصول

اضي الق األمر الذي يانزي من جديد، ادعاء". اهليومي التحذير"كـ هانا
يف  لقعلم اخلتعريف " يف أن هذا التقرير املذكور يف بداية چونا

 ."طابق مع تعريف التصميم الذكياملسودا  األوىل مت
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على  وناچباقتباس ما أشار إليه القاضي  التقريرلقد بدأنا هذا 
 طبيعة التصميم الذكي في دعم اكتشافالدليل األقوى "أنه 

 لكتاب "التسلسل التاريخي"وصزه بأنه الدليل الذي  ؛"الخلقوية
 :مرة أخرى .(والاناس: السؤال املركاي لألصول البيولوجية الباندا)

إىل  قالخلأن التغري املانهجي من  الدليل بوضوح هذايبني "
 قرار بعد، 1991 عاميف وقت ما من  مت التصميم الذكي
 طعالقاهذا الدليل . إدواردز قضيةيف  اهلام المحكمة العليا

يدعم بقوة تأكيد املدعني على أن التصميم الذكي ليس إال 
 (19)."للخلقويةصياغة  إعادة

ول ح چوناللقاضي  االدعاء الرئيسيأدلة حىت اآلن، كما رأيانا 
ة الدامغة"، واليت وصزها بـ"القوي "،للتصميم الذكي الطبيعة الخلقوية"

انطقية ة امللمغالطلمثال واضح  إنه .اتضح أهنا أبعد ما تكون عن ذلك
 Post hoc ergo حدث بعده إذا هو سببه) املعروفة باسم

propter hoc) بقهمل يسشرح شيء كانتاج حلدث  تاعم حيث أهنا؛، 
  .بزرتا  امانية طويلةو  بل، تبعه األرجحبل على 
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اردا أن احلكم يف قضية إدو ختيل  چوناالقاضي  أنعلى الرغم من 
ديلة بأخرى  كلما يهرولون للبحث عن   البانداجعل ناشري وحمرري 

كثري من ما بياناه بال بسبب قرار احملكمة، "الخلقوية"و "علم الخلقـ"ل
 .سالعك أثبت ،االستشهادا  واملستاندا  ذا  الصلةمن  الوثائق

 ملدعسعى  چوناأن القاضي  لقد رأياناباإلضافة إىل ذلك، 
، اليت لباندااب الكتفرضيته الرئيسة عرب االلتزاف حول اللغة الصرحية 

 اه وجودجتاحملظورا  التجريبية  جبديةأخذوا  املؤلزني واحملررأظهر  أن 
لكن  .وقد فعلوا ذلك بوضوح ودون مراوغة ،اخلوارق الطبيعية يف العلم

جتاهل دعاوي املؤلف املتكررة، بأن العلم مقتصر على  چوناالقاضي 
 .ةلطبيعل خارقرييب وال ميكانه إخبارنا بأي شيء اجملال التج

ن نوايا نبع م "التصميم الذكي" ملصطلح البانداكتاب تبين  
سانوا  من العمل مع ل ونتاجصادقة الحرتام حدود البحث العلمي، 

حمرتفني معتمدين يف التخصصا  العلمية والزلسزية ذا  الصلة، 
ن األمر أبعد ما يكون عفمتعارضة؛ نظر وجها   والذين كانوا حيملون

ا عام كان لديان .ي حكم قضائي أو الرتويج للدينتزادل حماولة جمرد
املاضي ب تصلتمبانية على التجربة،  نظرية معرفيةثابت على استعمال 

الشزرا  واآلال  واللغا   الدنا على قياسالل من خبشكل مقبول 
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ة املعرفية الانظريهذه ليست  .بكزاءة وتوضيح ذلك، املكتوبة واآلثار
 وليس اليت بدأ  بانص مقدسو ، وجهة نظر ديانيةللخلقوية املانطلقة من 

 .أدلة جتريبية

على  شديدالتلكانانا نريد  يف هذه الانقطة، التوسع نودمع أنانا ال 
على وكما أكدنا من قبل، ف .رڤدو يف احلكم يف قضية  اجلوهرياخلطأ 

 ،بانداال مل يكن ذا صلة بكتابالرغم من أن احلكم يف قضية إدواردا 
ن م اچونجعل القاضي  .چوناحبكم القاضي وية لكانه كان ذا صلة ق

 .بانداالضد  ونقطة االرتكاا واالنطالق قضية إدواردا العالمة املركاية
 كملزظ وحجة التصميم الذكي أتوا بعد احل أن راهن على فقد ،ومن مث

 مصطلحمل يكن  .مع أن ما مت كان العكس متاما، قضية إدواردا يف
أن  الواضح، بل لتسلسل اخللقويةالتصميم الذكي حصان طروادة 

 .يةو عن اخللق مانزصل –من الاناحية العلمية– التصميم الذكي

قانع سي الباندامع أنانا ال ناعم أن هذا التصحيح لسجل تطور 
لتصميم الذكي بإعادة الانظر يف موفقهم، إال أنانا نأمل ضد ااملتعصبني 

بية املهتمني ستشجع أغل املكتملة املوثقةونتوقع أن معقولية هذه الصورة 
 .هبذا الانقاش، والذين يبحثون عن احلقيقة حيثما قادهتم
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