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 عن المؤلفين

 وتستخدم بيولوجيك، معهد في متقدمة باحثة: جوجر آن
 وتنظيم أصل لدراسة الوراثية والهندسة الجزيئية الوراثة أبحاثها

 الجامعية إجازتها جوجر تلقت. االستقالبية السبل وعمليات
 تونال للتقنية ماساتشوستس معهد من البيولوجيا في العلمية

 حيث واشنطن جامعة من النمائية البيولوجيا في الدكتوراه درجة
  .الفاكهة ذبابة عند الجنيني التنشؤ درست

 بحثية منظمة وهي بيولوجيك، معهد مدير: أكس دوجالس
 البيولوجيا في الذكي التصميم حول العلمية اZدلة وتختبر تُطوّر

 الدكتور بحث يستخدم. لذلك العلمية المقتضيات وتستكشف
 الوظيفية المعوقات الختبار الحاسوبية والمحاكاة التجارب أكس

 تلقى. البروتينية واZنظمة البروتينات تطور لقضية والبنيوية
 على وحصل للتقنية، كاليفورنيا معهد من الدكتوراه درجة أكس

 ومركز كمبردج جامعة في الدكتوراه بعد ما بحثية مقاعد
 بابراهام في ومعهد الطبية ل\بحاث االستشاري كامبردج
علمية  مجالت عدة وفي نيتشر مجلة في أعماله نشرت. كامبردج
   .محكمة
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 ). ٢٠٠٢-١٩٩٧( المحيطات لعلوم سكريبس معهد في الجيولوجي



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ية هو مركز             » مركز براهين« قد جة النوازل الع عال حاد وم ــة ا)ل لدراســـ
قل،    ــت ندن       بحثي مســ ية مرخصـــــة في ل ــســـــة غير ربح مل كمؤســ يع

ويُعنى فقط بالعمل في المجال البحثي اZكاديمي      بالمملكة المتحدة،   
) على درجة عالية من ، صوتية مرئية مكتوبة،لتوفير إصدارات متعددة ( 

  والتوثيق يسعى من خاللها لتحقيق رسالته. الدقة والموضوعية

  .إلـحـاد بــــال عــــالم: المركز رؤية •

ـحادي  الخطاب تفكيك في النوعية المساهمة: المركز رسالة •   ونقد ا)ل
ــامينه  ــــــ ــة  مضــــــ ــــــ ة وأبعاده التاريخية واZخالقية والفلســفي العلميــــ

ــحيحة عن الدين   ــورات الص ــية واالجتماعية وبناء التص ــان  والنفس وا)نس
ــريعــة      ــول الشــ ــة انطالقــاً من أصــ والحيــاة ومعــالجــة النوازل العقــدي
ــلوب تربوي           ــينة وأســ ــوص كل ذلك بلغة علمية رصــ ومحكمات النصــ

  هادف.
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 لماذا هذا الكتاب؟!

 ..أما بعد ،ل اهللارسو  احلمد هللا والصالة والسالم على

ه يف نظرية عن رأيمرة ذات  بيرلنسكي ديفيداملثري للجدل سئل الفيلسوف  حني
مل جيانب ه . أعتقُد أنبدخان كثيفبغرفة مغلقة مليئة أشبه ما تكون  إاقال التطور، 
امال يف نقد فأفرد كتابا ك نو دنت مايكلالتشبيه. أما عامل الكيمياء احليوية  ذا الصواب

ذا  )١(جعة"؛ وال أظنه أبعد الن التطور: نظرية في أزمةال بعنوان "نظرية التطور نقدا مفصّ 
 .وال زالتالوصف؛ فهي يف أزمة 

حقا، عندما يقرر الداروينيون مغادرة مهدهم اآلمن يف تفسري مظاهر التغري احليوي 
على مستوى التطور الصغروي أو األصغر ليطلقوا أحكامه ويسحبوا آثاره 

Extrapolation فإن  –تفسري ظهور األنواع مستوى– على مستوى التطور الكربوي
ة متوقعة يف د بل تتضاءل. وهذه نتيجال تزي صاحلٍ  واضحٍ  فرص اتفاقهم على تفسري واحدٍ 

 منهما يرجع إىل طبيعة النموذج التفسريي األول ؛ألمرين وسبب ذلك يعود .سياق كهذا
لتطبيق النموذج. والنموذج التفسريي املطبق هنا  )٢(يعود إىل اال الزمكاين والثانياملطّبق، 
 فراتالط" عند الداروينيني، أال وهي كفاية العقيدة العلميةعلى ما يشبه " مؤسس

وراء  ئبتختواالنتخاب الطبيعي لتفسري ظهور األنواع. أيضا بدا يل أن هناك فرضية أخرى 
ضية وتعاهدها أنصاره من بعده. إا الفر  داروينهذه العقيدة وتدعمها، ولطاملا أّكد عليها 

قد أوردها يه وال قفزات وال فجوات. و ، ال انقطاع فكٌل مّتصٌل مستمرالقائلة بأن الطبيعة 
، )٣(Natura Non Facit Saltum"أصل األنواع" بالعبارة الالتينية كتاب داروين يف  

. إن هذه الفرضية القابعة يف عمق التصور )٤("ال تقوم الطبيعية بقفزاتوترمجتها احلرفية: "
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 يتعني نظرية التطور الدارويينالدارويين لسريورة احلياة مهمة للغاية، وأي حماولة جادة لنقد 
عليها وجوبا ال ندبا أن تأخذ داللة وحقيقة هذه الفرضية يف عني االعتبار، فتنقدها 

فريجع كما أشرنا أعاله إىل اال الزمكاين لتطبيق النموذج،  الثانيأما األمر  )٥(.وتُقّيمها
 ذا طلق على هن بوقوع أحداث معينة يف املاضي البعيد، ويُ وهو هنا نشاط التكه

لسفة العلم الطبيعي، ولف ميثودولوجيا. وهو معروف يف منهج أو Retrodiction)٦(النشاط
ذات أدناها ندرة وظنية اإلصابة يف االستنتاج، وأسوأها تعذر التحقق مما االعلوم عليه مؤخ

  إذا كان ما الح لنا من صواب يعكس حقيقة ما حدث أم ال. 

ن شرحا ليكو ، فيأيت )العلم وأصل اإلنسان، كتاب (أيديناأما الكتاب الذي بني 
 Thesisآخر على منت نقد نظرية التطور الدارويين. نعم، إن كان لنا أن نشّبه أطروحة 

 فلنا أنيء يتصاعد صوا يوما بعد يوم، بش ئ"، واليت ما فتالداروينينقد نظرية التطور "
ين قد : أن نظرية التطور الدارويمحدد، إذ فكرته األساسية واحدة، وهدفه بالمتنشبهها ن

 م.هذا هو املنت العا فضال عن أصل احلياة. ،األنواع أصلأثبتت عجزها عن تفسري 

، فإن املوضوع )٧("تصميم الحياةوكما يتضح من عنوان الكتاب، وخبالف كتاب "
ور ". وبعبارة أدق: نقد املروية اليت تقدمها نظرية التطاإلنساناملركزي للكتاب احلايل هو "

بني سائر  –ال احلسية فحسب–عن أصل اإلنسان وظهوره وأيضا منزلته املعنوية  الدارويين
ع عارفون ال هواة جاهلون مبوضو  خبراءالكائنات. والذي سيتوّىل عملية النقد الصارمة 

يف مقدمة  القارئصادف ، وستلسكين، وكيسي أكس، دوجالس جوجرنقدهم: آن 
الكتاب نبذة صاحلة عن إنتاجهم العلمي ومكانتهم املهنية. 

باهتمام خاص من قبل كافة العلماء املعتربين، مبا يف ذلك  اإلنسانال غرو أن حيظ 
ذوي امليول اإلحلادية والالدينية يف الوسط العلمي. بل إن داروين نفسه مل خيف إعجابه 

تارة يبدى فاليت حيتلها اإلنسان رغم كل التخمينات حول أصله الطبيعي.  بالمكانة الالفتة



١٠ 

وتارة حيّذر  )٨(.إعجابه بقدراته اإلدراكية الفائقة، يف سياق تعليقه على كالم رفيقه واالس
ال عجب أن يأيت مصدر قلقه األكرب من مصدر إعجابه مث  )٩(.من خبس بنية اإلنسان قْدرها

قول  من ع تطور الملكة اإلدراكية لإلنسانفزعه الشديد من فكرة  ! إذ مل خيفِ األهم
م، بعث داروين رسالة خاصة إىل ١٨٨١الثالث من يوليو عام  منه. ففي أدنىكائنات 

ينتابني دوما شك فظيع حول ": يقول فيها William Grahamصديقه وليام جراهام 

ع عقول كائنات أدنى، تتمتما إذا كانت قناعات عقل اإلنسان، والذي بدوره تطور من 

 .)١٠("بأي قيمة أو تستحق أدنى ثقة

ا  متازيهناك شعور مضمر يتعذر دفعه أن املكانة الطبيعية املرموقة اليت  ن،إذ
ألقل ال جتد ، أو على االدارويينعصّية على التفسري التطوري  ،اإلنسان عن سائر الكائنات

 –االختصار قبل أن خنتم حرصا على–تفسريا كافيا يف جمموع آلياته. ومما يؤكد هذا امللحظ 
ملا أراد تفسري ظهور الوعي  Ian Tattersallأن كبري خرباء األحافري البشرية إيان تاترسل 

حفوري لسجل األاإلنساين والقدرة اللغوية املصاحبة له، مل جيد بّدا من االعرتاف بأن ا
 Symbolic" وعي اإلنسان الرمزيوالوثائق األركيولوجية ال يُظهران أي مؤشر على أن "

Consciousness ١١(.ميكن أن ُيستقرأ من املسار الطويل لالنتخاب الطبيعي( 

نا يف لآن األوان لرتك القارئ مع الكتاب، وأختم بشكر اهللا وحده على ما يسر 
من إمتاٍم هلذا العمل، مث أشكر فريق الرتمجة والتنسيق على جهده املضين يف  مركز براهين

سبيل إاء هذا العمل ليفيد منه القارئ العريب املسلم على وجه اخلصوص. وأخريا أطلب 
من قرائنا الكرام أن يسدوا إلينا نصحهم الصادق ونقدهم البناء حول أي مالحظات ختص 

  مد هللا رب العاملني.ترمجة النص ومتعلقاا. واحل

هللا بن سعيد الشهري  عبد 
 السابق مركز براهين رئيس



١١ 

 بتشديد وضم النون ال فتحها، كما أفاده بعض احملققني.  )١(

   منحوتة من كلميت "الزمان" و"املكان".  )٢(
(3) Darwin, C. (1998) The Origin of Species, Wordsworth, p. 149

عامل النبات واحليوان السويدي   وأصل املبدأ من وضع). nature does not make jumps( باإلجنليزية   )٤(
.  Carl Linnaeusم) ١٧٧٨ –١٧٠٧كارل لينيوس (

ال شك أن هناك فرضيات أخرى، ال تقل تأثريا، وإمنا أشرت ألكثرها حضورا يف أدبيات اخلطاب التطوري. من   )٥(
تلك الفرضيات األخرى مثال فرضية أن أصل تفسري كل شيء يف هذا العامل هو التفسري احلسي (املذهب املادي احلسي 

physicalism الطبيعي (املذهب املادي الطبيعي (naturalism( .وهذه بدورها أيضا حتتاج إىل نقد ، ال غري
وتفنيد. 

(6) Blackburn, S. (1996) Dictionary of Philosophy, Oxford, p.330

 من إصدارات مركز براهني.  )٧(
(8) Darwin, C. (2004) The Descent of Man, Penguin Classics, p.6

. ٦٨املصدر السابق، ص  )٩(
(10) Charles Darwin to W. Graham, July 3, 1881, In Darwin, F.; edit. (1911) The Life and

Letters of Charles Darwin, Vol. 1, London, p. 285.

(11) Tattersall, Ian (2004) What Happened In The Origin Of Human Consciousness? The

Anatomical Record (Part B: New Anat.) 276b:19–26.

 الهوامش:
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 تمهيد

نظرية  مناض" متنواعأصل األكتابة "  داروينأخرج يف منتصف القرن التاسع عشر، 

. النتخاب الطبيعيااحلية بواسطة  لألنواعول تناقش تفسري املنشأ األ -تردد كثريا يف طرحها-
على أن  أكيدالتميكننا ت التارخيية اليت سبقت ذلك احلدث، للمجرياومن خالل تتبعنا 

ضي كثر املنغصات اليت كان خيشاها كسبب مفأو  ،سباب الرئيسية يف تردد داروينأحد األ

 .صل االنسانأعلى تعريف  تبعات فكرتهكان   ،لعدم قبول فكرته

فقد بات مقتنعا بأن  ،وازداد ثقة داروينفكار أاختمرت  م١٨٣٨ففي ربيع عام 
 .ىل التعقيدإاحلية تشعبت وانبثقت من بعضها البعض متحولة تدرجييا من البساطة  األنواع

كان   ،خبمسة وسبعني صفحة مألهن أبعد و  ،)Eويف دفرت مالحظاته الذي حيمل احلرف (
نسان اإل على -االنتخاب الطبيعي-سقاط مبدأه إ ؛الكؤودداروين حياول جماة العقبة 

 هموقف لكنه مل يلبث أن حسم ".لذلك اتثناءً اس ،اإلنسان الرائع، ساناإلنولكن : "فكتب

لك احلني، ومنذ ذ "،ااإلنسان ليس استثناءً إن " :فكتب فقط، ثالثة أسطرب هابعد متاما

. لم يتراجع

وصياغة  ،من أسالف مشرتكة –مبا فيها البشر–دار ساللة كل األنواع بدت فكرة احن
لعلماء فقد أثارت حنق ا .ىل حد عميقإ ىمهينة عل ،تطورها بفعل االنتخاب الطبيعي

دج الذي علم يأستاذ كامرب ( آدم سيدجويكمنهم الذين  املعاصرين لداروين و نيالفيكتوري
 ،ة طُبخ برباعةلفاسدطََبٌق من املادية ا"وصف كتاب داروين بأنه  الذي، )داروينلاجليولوجيا 

عامل النبات صدقائه العلمانيني كأأكثر املتحمسني لفكرة داروين من  حىتبل و  ."وقدم لألكل
شاره وصديق داروين القدمي ومست، توماس والستونوعامل احلشرات ، يف هارفارد أسا جراي



١٣ 

 حدأ جورج جاكسون ميفارتسانت  أبدىورغم حتمسه الشديد للنظرية  .تشارلز ليل

حوالت أنه أيا كان سبب وجود الت لفكرة االنتخاب الطبيعي شارحا رفضه هلسكيطلبة 
فإن هذا ال ميكن أن يُفسر أبًدا عقل وروح اإلنسان املوجودين ، من أحد األنواع لآلخر املادية

يف عامل ال ميكن أن متسه النظرية التطورية. ولكن كان أقسى انتقادا مت توجيهه كان ما طرحه 
 خاب الطبيعيباالنتلتعريف لول ورقة منشورة أ يف داروين الذي شارك، واالسراِسل ألفريد 

ي مل يكن هناك من يفهم االنتخاب الطبيع، نفسه داروينوفيما عدا  االنتواعودوره ىف 
بأفضل من واالس وال من يطبقه بقوة أكثر منه. بل يف احلقيقة كان محاسه املفرط يفوق 

  نفسه.  داروينأحيانًا محاس 

لعام  )The Quarterly Review(املراجعة الفصلية  بريل من جملةإففي عدد 
ى حنو وأشار عل أكد على أن االنتخاب الطبيعي ال ميكن أن يفسر املخ البشري. ١٨٦٩

العقل  نتاجإ عملية ويوجهيراقب عمل قوانني الطبيعة  ذكاء متحكممباشر لضرورة تواجد 
  .البشري بروعته

اجلديدة وأن مثل هذا املقال يف طريقه  الساو يعلم بشأن قناعات  داروينكان 

عن التصريح  ثنائهإل ارجاءً طياا  يفبشهر رسالة حتمل قبل ذلك  السالو وبعث  للنشر،

طفلك  جو أال تكون قد وأدتَ إنني أتطلع بفضول شديد لقراءة المجلة. أر " يقول فيها:
فاالنتخاب الطبيعي كما وضع تصوره مع صديقه  ؛داروينحدث ما خيشاه و  ".وطفلي

رة ت ويوجهها حنو أهداف مقر يصوغ التغريا ذكاءلن يكون له معىن إذا كان هناك ، واالس

  !".!كال" : الة كلمة واحدة تعرب عن سخطه هامش نسخته من على. وكتب سلفا

 )The Reluctant Mr. Darwin(داروين مرتدًدا حيكي ديفيد كوامن يف كتابه 
اما على أي وأجهز مت، فكرة اهلدف الرباين من جذورها اقتلعأن مبدأ االنتخاب الطبيعي قد 

وقوض االعتقاد السابق بأننا حنن البشر خالفًا لكل أشكال  ،ىف العامل احلي نزعة غائية
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و وه ،احلياة األخرى نسمو روحانيا وحنظى مبنزلة ربانية خاصة وحنوز جوهرًا غري مادي خملد
ولذلك اصطدم داروين مباشرة مع ، ما ميكننا من أن يكون لنا توقعات خاصة باألبدية

  .-حد تعبريه-، ورمبا مع معظم الديانات األخرى املسيحية واليهودية واإلسالم

م من تبين بالرغف، هذا اجلدل إلاءيبدو أن قرن ونصف من الزمان مل يكونا كافيني 
ال ، ع احليوينظرية داروين لتفسري التنو ل ا الكاملوقبوهل للمادية، الغربيةاملؤسسات العلمية 

  ؤسسات. تلك املأروقة زالت كيفية حدوث هذا التنوع جمرد فلسفة تبحث عن أدلة يف 

 متثل أكثر االشكاليات اليتالكتاب تستعرض خنبة من العلماء املختصني  هذا يف
بلغة مة احلديث مه دوجالس أكس تناوليف بلغة عاملية بالغة التخصص. ا للداروينيةحتديً 

ومن صياغة االنتواع،  يفنتخاب الطبيعي الل "قصة فشل"وكيف حتكي  ،البيولوجيا اجلزيئية

يسى كنسان على لسان حفوري لتاريخ ظهور اإلرواية السجل األ إىلمث ينتقل احلديث 
الدارونية  دعاياتال يفالتخيلية اليت نطالعها أغلب الوقت  األيقونةحيث تنكسر ، نيكسل

ويف ، ب القدشاب رشيق منتص إىل اربع ويتحول تدرجييً أحيبو على  الذيعن شبيه القرد 
ا دليل الوراثة السكانية الذي ينفي املزاعم الداروينية اليت طامل إىلالنهاية يتحول احلديث 

آن بت لتث، تشدق ا أعداء األديان حول استحالة بدأ البشرية من زوج واحد من البشر
 استنتاجً ا –دوات الداروينيةوبنفس األ–العلمية  لألدلةمن خالل استعراض رصني  جوجر
  .ول "آدم وحواء"البشر بالزوج األ بدأ ساللة عدم استحالةيؤكد 

 أحمد يحيى
 مدير قسم البحوث البيولوجية بمركز براهين
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  مقدمة

اإلنسان (كتابه   حني قال يف G. K. Chesterton شيسرتتونت جلربتأحسن 
 تصور لنا )١(."بكل المقاييس ثورة إنّه، يتطور ناتج مجرد  اإلنسان ليس: ")األبدي

 ألصل الدارويين فسريالت حيال الكثريون به يشعر قد الذي القلقتلك بدقة  تشيسرتتون عبارة
س نظرية داروين يف تأسي الذي شارك– سواالألفريد راسل بل وحىت ، منذ بدايته اإلنسان

 ادارويني  تفسريًا نساناإل ظهور تفسري رفض إىل األمر به انتهى –التطور عرب االنتقاء الطبيعي
  )٢(.الذكي التصميم من اضربً  ذلك من بدًال  وفضل ،كامًال 

 –نصفأكثر من قرن و قبل – نظريته حول التطور غري املوجه يندارو ومنذ أن عرض 
 مشاة تشكيكات عن واملفكرين والفالسفة العلماء من كوكبة يعرب زال ماوحىت اآلن، 

أن   السنوات األخريةأصبح يتكرر دائما على مسامع العامة يف، من هذارغم وبال .لتلك
أصبح من  بل ،أصبحت اآلن فوق مستوى الشكوكالتفسريات الداروينية ألصولنا البشرية 

 فيما لتصري ؛ر دراسة جديدةو أن مير شهر دون العثور على أحفورة جديدة أو ظه الصعب
  قريبة من اكتساح ما سواها.تطور بعد برهانًا ال يقبل اجلدل على أن أدلة نظرية ال

! ؟الدرجة هألصولنا البشرية مقنعة هلذ يةداروينالتفسريات هذه ال أدلةهل حقا  ،لكن
. د تذهلكقنتائجهم  عن هذا السؤال، غري أنثالثة من العلماء سيجيبك  الكتابيف هذا 

د ماساشوستس وذات خربة حبثية من معه ،: خمتصة يف البيولوجيا اجلزيئية والنمائيةوجرجآن 
: خمتص بالبيولوجيا كسأالس جدو . وجامعة هارفارد ،وجامعة واشنطن )،MIT(للتقنية 
اري جامعة كامربيدج ومركز كامربيدج االستش يف أحباث)عامل (منصب  وعمل يف ،اجلزيئية

 ملحي: نيكِ سْ كيسي لَ . يف كامربيدج )Babraham بابراهام( عهدوم ،لألحباث الطبية
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عديد من ال ىوأجر  ،وجيفورنيا بسان ديييف علوم األرض من جامعة كال درجة املاجستري
ة منشورات لكل من هؤالء الثالث األحباث اجليولوجية يف مؤسسة سكريبس لعلوم احمليطات.

 وكلهم، –فقط وليس النظري–لعلم التجرييب ل ومجيعهم ممارسونحمكمة يف االت العلمية، 
  لتفسري أصل اإلنسان وتفرده. كافيةأن نظرية داروين غري  ون بيعتقد

التطور ( نتحدث عنه حينما نشري إىلتعريف ما لعل من املفيد  وقبل أن منضي ُقدًما،
قد ا، فهو مراوغ امصطلحً أصبح اليوم يف النقاشات العامة  )التطور(ن حيث أ )؛الدارويني

إىل العملية  –أحدا هوهي فكرة ال خيالف–من التغري اجليين عرب الزمن بداية  )شيء أي (يعين 
اخللية احلية  واليت تنطلق بالكائنات من )،البقاء لألصلحـ(التارخيية غري املوجهة املعروفة ب

وأحيانا – لنظرية الداروينية احلديثةا أما إن أردنا احلديث بدقة عن إىل اإلنسان.وصوال  األوىل
 ،لمشتركا السلف: ني أساسيتنيكرتهي ترتكز على فف –اجلديدةتسمى الداروينية 

  الذي يعمل على التنوعات اجلينية غري املوجهة. الطبيعياالنتقاء و

لي تنحدر من سلف أص كل الكائنات احلية: فكرة تقوم على أن  لسلف المشتركا
ووفقا ، )النشوء واالرتقاء( أطلق عليها داروينواحد أو عدة أسالف قليلة تطورت بعملية 

ن  أصل واحد مع القرود فحسب، لكنهم يشرتكو  هلذه الفكرة فإن البشر ال يشرتكون يف
  كذلك مع الفطريات واحملار.

ديثة بني جتمع النظرية الداروينية احل )؛البقاء لألصــــــــــلح(فكرة  و: هالطبيعياالنتقاء 
عمليات تؤدي الطفرات العشــــوائية احلادثة و و أفكار علم الوراثة احلديث، و الطبيعي االنتقاء 

غري خمطط هلا  variations يف املورثات إلنتاج تنوعات Recombinationالتأشـــــــيب 
تســـــــــــــاعد بعض هذه التنوعات على بقاء الكائن احلي  حيث ضـــــــــــــمن أفراد اجلماعة احلية،

 ،رور الزمن ســـتســـود هذه التنوعات املفيدة ضـــمن اجلماعة احليةمببشـــكل أفضـــل، و  هوتكاثر 
ية مسات حيو أو ضـــــــــــــاء ومبزيد من الوقت ســـــــــــــتتجمع هذه الصـــــــــــــفات النافعة مؤدية إىل أع



١٧ 

  جديدة.

 الطبيعي عملية غري واعية وعمياءاالنتقاء فإن  ؛وكما وضح داروين ذلك بنفسه
لى هدف مستقبلي ع بالنسبة للمستقبل، ال ميكن هلذه العملية اختيار السمات اجلديدة بناءً 

 مخطط  غيرعملية غير موجهة و هو " أو منفعة حمتملة، وكنتيجة لذلك فإن التطور الدارويين
ا  م٢٠٠٥عام  كما قال  ،"لها

ً
عن  على جائزة نوبل مبعرض دفاعهما حائزً مثانية وثالثون عامل

  )٣(نظرية داروين.

وفقا لوجهة النظر الداروينية فإن السمات احليوية املذهلة كعيون الفقاريات وأجنحة 
الطفرات (الفراشات ونظام ختثر الدم هي نتائج عمياء لعملية التطور، ونتيجة الصدف 

ى الكائنات  ينطبق ذلك أيضا على أرقو الطبيعي)، االنتقاء العشوائية والتأشيب) واالضطرار (
نسان اإلإن " )من جامعة هارفارد(كالبشر، إذ يقول مثال عامل األحافري جورج سيمبسون 

  )٤(."لعمليات الطبيعية غير الهادفة التي لم تكن تفكر يوما بإيجادهل نتيجةٌ 

حول تطور اإلنسان، لكن ليكن واضحا الدائر يركز هذا الكتاب على اجلدل العلمي 
 نييوظف العديد من علماء الداروينية العلمانيإذ وجود آثار جمتمعية أكرب هلذا اجلدال، 

ة هارفارد ووفقا لعامل األحافري من جامع ).استثنائية اإلنسان(نظرية التطور كأداة هلدم فكرة 
قد نزع منا منزلة المخلوقات المثالية فإن علم األحياء الدارويين " ولدجستيفن جي 

ئة فكرة طار " ىلسنا سو ف –وفق النظرة الداروينيةو – لذا، )٥("المصنوعة على صورة اإلله
  )٦(."بالصدفة على العالم

ر املختص يف أخالقيات البحث احليوي من جامعة برينستون عن جيعرب بيرت سين
زودنا بأسس ر أن الداروينية تجوكمناصر لقتل األجنة املعوقني يوضح سينوجهة نظر مماثلة، 

كل ما علينا هو التمسك بداروين، فقد أظهر في هذه النظرة الدونية للكائن البشري: "
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ن عتقد البشر أنهم جزء خاص م. ففي حين يالقرن التاسع عشر أننا مجرد حيوانات
ى لحيوانات، تغوص نظرية داروين إلوبين ا همالخلق أو أن شيئا سحريا يفصل بين

يعترب داروين النصري والراعي  )٧(."أعماق العقلية الغربية لتقرر مكانة نوعنا في هذا العالم
ريستوفر ك  لكثري من مناصري محاية البيئة املتطرفني، ووفق كلمات نصري البيئة األول الناشط

يدعو البشرية لمواجهة حقيقة أن مراقبة " :فإن داروين Christopher Manes ِمانس
مهمين أكثر من  أو حتى ،دليل على أن البشر متفوقين أو مميزين أي تثبت الطبيعة لم 

  )٨(."األشنات

عة التعاليم العلوم الداروينية كدافع ملراج املتديننييستخدم العديد من علماء الداروينية 
 شارك ملؤسسةاملؤسس امل– كارل جيبرسونج حيتو املسيحية التقليدية حول اهللا واإلنسان، 

طور ألن الت ؛البدايةمنذ  شر البشربأن  –الداعمة للتطور الديين BioLogos بيولوجوس
من  تارةخمتقوده األنانية، وبالتايل فإن على املسيحيني التخلي عن فكرة أن البشر خملوقات 

ر إميام بأن على املسيحيني هج )داريل فالك(وحيتج الرئيس احلايل للمؤسسة  )٩(.بل اهللاقِ 
عدم "كأبوين للجنس البشري، مدعيا أن التطور احليوي قد أثبت اآلن   آدم وحواءبفكرة 

رك األول احمل–ز نيتابع عامل الوراثة فرانسيس كوليكذلك  )١٠(".وجود مثل هذا الزوج األول
الطلب بإعادة النظر يف سلطة اإلله على العامل الطبيعي، ويف أحد  –إلنشاء هذه املؤسسة

اخلردة الدنا بأن اجلينوم البشري مليء  –وهو خمطئ–يدعي كولنز  )لغة اإلله(مواضع كتابه 
هللا تصميما صممه اا لفكرة أن اجلنس البشري  مضاد عدمي الوظيفة، وهو ما يعتربه دليًال 

د قادر على معرفة وتحدي" :ن اإللهإبه يقول كولنز يف موضع آخر من كتاو  )١١(خاًصا.
وال اإلله ملخادع  حم "نتائج التطور، إال أنه ترك التطور يجري بطريقة عشوائية غير موجهة

  )١٢(كوين خيلق العامل ذه الطريقة من أجل تضليلنا.

أبعد  –)إله داروين (البحث عنمؤلف كتاب – كينيث ميلريذهب عامل األحياء و 
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ا يف ذلك مب ،عندما حيتج بصراحة على أن اإلله ال يعلم وال يوجه نتائج التطورمن ذلك 
ظهور اإلنسان على هذا الكوكب أمر غير مخطط اإلنسان، ووفقا لوجهة نظر ميلر فإن "

نحن هنا ألننا النتيجة الحتمية للعمليات التطورية الناجحة، والتي ستشكل لمحة  ،له
إىل  أن التطور غري املوجه سيؤدي ال يعلمفإن اإلله  ؛قا مليلروف )١٣(."عابرة في تاريخ الحياة

ا بدماغ  اصورً دينظهورنا حنن الكائنات العاقلة يف النهاية، إذ ميكن لناتج التطور أن يكون "
  )١٤(.)حنن(أن يكون   من" بدًال كبير أو رخويات بقدرات ذهنية استثنائية

 فرسان الداروينية احلديثة هؤالءوسواء كان هؤالء علمانيني أم متدينني فإن كل 
أن التطور  قد أثبت –وفقا لوجهة نظرهم– العلمو  ؛يتشاركون نفس االفرتاضات املبطنة

تبقى  يمافتشكيل فهمنا لوجودنا اإلنساين  إعادةالدارويين حقيقة مثبتة بال شك، لذا علينا 
اضات هذه االفرت لكن ماذا لو كانت  .من عمرنا بشكل جذري وفقا للمعتقدات الداروينية

نس وخصوصا فيما يتعلق باجل–خاطئة؟ ماذا لو كان اإلميان املطلق بالنظرية الداروينية 
  ة.هذه االحتمالي الفتراضيدعوك مؤلفو هذا الكتاب  ا؟غري مضمون علميّ  –البشري

سي كس باختبار االدعاء األساأالس جوجر ودو جقوم آن ت الفصلين األول والثانييف  •
لوصول إىل اجلنس وقدرته على ا )الطبيعياالنتقاء يف (لآلليات الداروينية غري املوجهة ممثلة 

 البشري.

دليل وجر وكيسي لسكني الجكل من آن   تنتقد الفصول األول والثالث والرابعيف  •
 األحفوري واجليين على اشرتاك البشر مع القردة بسلف واحد.

وجر االدعاءات بأن اجلنس البشري مل يبدأ من زوج جتفند آن  لفصل األخيرايف أما  •
 .واحد

أن معظم هذا الكتاب يركز على عيوب النظرية الداروينية إال أن العلماء من  رغموبال
ظر لصيغ العلم احلالية، ولكنهم يشاركون وجهة ن ةالذين نذكرهم هنا ليسوا رافضني حقيق
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ال علم األحياء سيكون له فهم أفضل يف ضوء التصميم الذكي بد إجيابية بأن جزءا كبريا من
  .من التطور الدارويين غري املوجه

، إال أن لقويةاخلخيطئ الكثري يف وصف التصميم الذكي وخيلطونه أحيانا بفكرة 
التصميم الذكي هو نتيجة جهود علمية جتريبية تدرس السمات املتقنة واملنسقة يف الطبيعة 

 نتقاءكاال من كوا نتيجة عمليات تطورية عمياء  بدًال  سبب ذكية على أا نتيج
  )١٥(الطبيعي.

 أم ال، وهدف ذات معىن احلياة تطويرعملية  تكانإذا  ما التصميم الذكي على يركز 
) بيعي غير الموجهالطاالنتقاء فإنه يتصادم مباشرة مع املبدأ الثاين للنظرية الداروينية (ولذا 

حني علماء التصميم الذكي منفت ىيبق ومع ذلك)، المشترك االنحداراملبدأ األول ( أكثر من
  املشرتك، كما سيفعلون يف هذا الكتاب. االحندارجتاه نقد أدلة وجود 

 إلنسانا أصل فإن علم، بين ذلكأو  متدينا أو علمانياسواء كنت تعترب نفسك 
سئلة يف لسرب بعض هذه األمدعو  أنت. ابشر  كوننا معىن عن ومستمرة عميقة أسئلة يثري

  الصفحات التالية.
  ويست. ج چون د.

   المدير المساعد في مركز الثقافة
  بمعهد ديسكفري والعلوم
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  الفصل ا�ول
  العلم وأصل ا�نسان

 في جديدة طريقة إلى بحاجة ا�نسان أصول تفسير إن
 دقة أي الحديثة الداروينية في يوجد ال ا�شياء، فهم

 ا�نسان، إلى القرود أشباه من التطوري المسار في
  .بيننا يبدو الذي التشابه مدى عن النظر بغض

  جوجر آن
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 العلم وأصل ا�نسان

أصبحت قصة أصول اإلنسان موضع جدل متجدد يف وسائل اإلعالم مؤخرا؛ ففي 
م نشرت كل من (اإلذاعة العامة الوطنية) و(املسيحية اليوم) قصصا مشهورة ٢٠١١عام 

شري قد يّدعون فقط أن اجلنس الببني الناس تتحدث أن بعض علماء الدين املسيحيني ال 
تطور من سلف شبيه بالقرد، بل يؤكدون أيًضا على أن العلم قد دحض اعتقاد املسيحية 

  )١(التقليدي القائم على أن أول زوج بشري مها آدم وحواء.

يبدو أن علماء الدين هؤالء قد اقتنعوا متاًما بأن تفسري الداروينية اجلديدة ألصلنا 
احلاجة ألي تفسريات أخرى، ويبدو أيًضا أن وسائل اإلعالم قد اعتربت البشري قد ألغى 

صدر يفرتض أال يو هذه القصة ذات أمهية ألن األشخاص الذين صّرحوا بذلك مسيحيون 
عنهم أي احنراف عن دينهم، وخاصة أن بعض الذين حتدثوا هم من علماء املسيحية املوثوق 

 م.

أدهشين قبول كل هؤالء األشخاص حلجج تطور عندما رأيت هذه األخبار ألول مرة 
اإلنسان دون متحيص، وهذا خطأ كبري؛ ألن العلم ليس مشروًعا معصوًما عن اخلطأ، لذلك 
فإن هذه االدعاءات حباجة للتقييم بعناية، وخاصة إذا كان هذا املوضوع يتعلق مبسألة 

  حساسة مثل قضية التطور البشري.

–بني اإلنسان وأشباه القردة على التشابه تستند معظم حجج السلف املشرتك 
يف حني أنين أعلم من جتاريب اخلاصة  –DNAالدنا التشابه يف التشريح والتشابه يف تسلسل 

 أن التشابه يف البىن املعقدة بني كائنني ال يعين بالضرورة وجود مسار تطوري بينهما.

املسؤولة  اهية اآللياتأي معلومات حول مالتشابه بني كائنني حبد ذاته ال يعطينا 
عن االرتباط الظاهري بينهما، وخصوًصا إذا كان املوضوع يتطلب تغيّـًرا جينًيا جوهريا 
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هناك جتاهل مدهش من قبل علماء األحياء التطورية ملقدار التغري أن الواقع و بالضرورة، 
ي يتطلبه ذاجليين املطلوب إلمتام االنتقاالت التطورية اليت يفرتضوا، ومقدار الوقت ال

إمتامها، سوف أبني أن مثل هذه العقبات هي عامل مهم يف تطور اإلنسان وتشري إىل 
  استحالة احندارنا من سلف شبيه بالقرد بعملية عشوائية غري موّجهة.

ما هو الدليل على السلف المشترك؟

رغم أن  ،تعود فكرة التطور التدرجيي من أسالف شبيهة بالقردة إىل داروين نفسه
األحافري االنتقالية مل تكن موجودة آنذاك، ومنذ زمن داروين كشف علماء األحافري 

لبشر، قادت عليا وااإلنسانية عن بقايا أحفورية يبدو شكلها كنموذج وسطي بني القردة ال
الكائنات  ا ألنواعالدنباإلضافة إىل املزيد من املقارنات احلديثة يف تسلسالت (هذه األحافري 

لوضع شجرة افرتاضية للقردة العليا والبشر ناشئة من سلفها املشرتك؛ حيث تعود  )يةاحل
 ).Hominidsالقردة العليا ( فصيلةمجيعا إىل 

 .حاليا املقبولة البشريني لفصيلة املشرتك األصل شجرة: ١–١ الشكل

 اجلنس جمموعة من األنواع تشرتك خبصائص(و احلية متثل ايات التفرعات األجناس 
متثل نقاط التفرع آخر األسالف املشرتكة اليت يُعتقد بأن اجلنس قد احندر منها، ، و )متماثلة
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)؛ Homininsأو  Homininiأشباه البشر مسي آخر فرع من هذه الشجرة بالبشريني (و 
) الذي يعترب أقرب قريب مفرتض لنا من السلف Panوهو يشمل البشر ومشبانزي (البعام 

  )٢(واع االنتقالية الوسيطة إليهما.املشرتك، ومجيع األن

كما قلت سابقا، إن الشجرة تقوم على نوعني من  ما هو الدليل على هذه الشجرة؟ 
 التشابه واالختالف التشرحيي بني القردة العليا وأحافري البشريني وحنن البشر.) ١ البيانات:

 من األنواع احلية. الدنا التحليل املقارن لتسلسالت ) ٢

ه ضخم آخر لكنه غري ُمثَبت ينص على أن أي تشاب الشجرة أيضا على افرتاضٍ وتقوم 
  يعود إىل االشرتاك يف سلف واحد، وهذا االفرتاض هو ما أنوي تفنيده يف هذا الفصل.

، فأحافري )٣(إن األدلة األحفورية على تطورنا من القردة سطحية للغاية يف الواقع
دًة من شظايا عظام أو أجزاء من هياكل عظمية مفككة البشريني القدماء نادرة، وتتكون عا

مت احلصول عليها من مواقع خمتلفة من مجيع أحناء العامل ومن طبقات جيولوجية خمتلفة، 
  .البشر أشباه ريوأحاف ،القردة أشباه أحافري تُصب هذه األحافري يف فئتني أساسيتني مها:

ريات معروف، ومع ذلك فقد مت تفسري حفواالنقطاع بني هذين النوعني من األحافري أمر 
  أشباه البشر على أا أدلة تارخيية ومادية على وجود سلف مشرتك مع القردة.

أقّر عامل األحياء التطورية املعروف إرنست ماير بوجود الفجوة، وروى لنا القصة يف كتابه 
 Homo (تعود إىل (ما الذي جيعل علم األحياء فريدا) فقال: "إن أقدم أحافري أشباه البشر

Rudolfensis )املكتشف يف حبرية رودولف) وHomo Erectus  ،(اإلنسان املنتصب
فجوة كبرية، فكيف لنا أن نفسر هذا  Australopithecusويفصلها عن القردة اجلنوبية 

القفز املفاجئ الظاهري؟ إن انعدام األحافري اليت ميكن أن ختدمنا كحلقات مفقودة يلزمنا 
  )٤(ك قصة تارخيية اعتمادا على طريقة التأريخ املوثوقة".العودة حلب
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إن السرد التارخيي الناتج مألوف لدينا، نراه واضحا من الرسومات اليت تعرضها علينا 
 أّما األدلة الناجتة من مقارنات جملة (ناشيونال جيوغرافيك) واالت املماثلة هلا عادة.

من  هو عبارة عن سالسل الدناتسلسل  . نعرف أنفهي بنفس الغموضالدنا تسلسالت 
ن أجل مقارنتها مالدنا رصف تسلسالت لكن ماليني أو مليارات النيوكليوتيدات املتتالية، 

عملية خمادعة؛ إذ ميكن أن حيدث تغري يف أحد األسس أو تغريات أخرى كالغرز 
Insertion أو احلذف Deletion  أو التضاعفDuplication  أو إعادة الرتتيب

arrangementRe ٥(مما يعقد األمور، إذ ميكن أن ندرجها يف املقارنة أو أن نستبعدها( ،
تعتمد درجة التشابه احملسوبة بني التسلسلني على آلية التحليل وعلى ما يتم إدراجه أو و 

، لكن لنضع حجج مدى تشانا (البشر) مع الشمبانزي جانًبا )٦(استبعاده يف املقارنة
  يل: ما الذي يثبته هذا التشابه؟ولنسأل السؤال التا

يستدل معظم علماء األحياء بالتشابه ليؤكدوا على أن اإلنسان والشمبانزي مرتبطان 
مع بعضهما بواسطة سلف مشرتك، يرتكز كل املنطق التطوري على هذا االفرتاض، لكن 

 سيارتافالحظ أن التشابه يف البنية أو يف التسلسل ال يؤكد وجود سلف مشرتك حبد ذاته؛ 
Mustang وTaurus  تان إىل حد كبري، وعليه فهل سنحتج بأن كلتا السيارتنيمتشا

)؟ يف احلقيقة إن التشابه يف هذه السيارات هو Fordقد تطورتا من أصل مشرتك وهو (
  نتيجة التصميم املشرتك وليس األصل املشرتك.

ود سلف وج مبا يف ذلك قصة–للتحقق من أيّة قصة تتحدث عن األصل املشرتك 
  ال بد من إظهار أمرين: –مشرتك لنا حنن البشر

وجود مسار التكيف التدرجيي من النموذج السلفي (األصلي) إىل النموذج اجلديد،  أوال: –
  سواء أكان النموذج اجلديد مورثة جديدة أو بروتينا جديًدا أو حىت نوًعا جديًدا.
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ينية وهي اآللية اليت تدعيها الدارو –إذا كان هذا التطور قد حدث من غري توجيه  ثانيا: –
فيجب توفر ما يكفي من الوقت واملوارد االحتمالية الكافية لالنتقال يف هذا املسار  –احلديثة

  بالعمليات اليت تتبناها الداروينية احلديثة.

 Genetic ييناجل واجلنوح شيبوالتأ الطفرات– احلديثة الداروينية آليات تكون أن جيب

Drift هلا احاملت الوقت يف املقرتح التطور هذا إلمتام كافية –الطبيعي واالنتقاء.  

مسار التكيف التدرجيي وتوافر الوقت واملوارد االحتمالية الكافية إلجناز –هذان األمران 
ة، ضروريان بالتأكيد إلثبات وقوع التطور وفق آليات الداروينية احلديث –هذا املسار التطوري

وجيب إثباما يف أيّة عملية تطورية انتقالية كبرية. سُأظهر فيما يلي أن هذين األمرين مل 
  .ثُبتا يف حالة تطور اإلنسان، ورمبا لن يتم إثباما أبدايَ 

  اختبار تجريبي

الداروينية احلديثة حول تطور البشر واقعية؟ ال ميكننا العودة إىل أي مدى تـَُعد مفاهيم 
إىل املاضي ومالحظة جمرياته بشكل مباشر، لذلك حنن حباجة لتخمني أقوى احتماالت 

  حدوث االنتقاالت البسيطة، واليت ميكن اختبارها يف املخترب.

إذا كان هلذه و  عادًة ما يتم اعتبار الربوتينات املتشاة مشرتكة يف أصلها التطوري،
ة الربوتينات وظائف خمتلفة فهذا يعين أن نوعا ما من اآلليات اليت تفرتضها الداروينية احلديث

قد أدى إىل حدوث تضاعف مورثات هذه الربوتينات وتطورها بشكل خمتلف عن بعضها، 
  هذه هي قصة السلف املشرتك باختصار.

ب ر والشمبانزي، إذ إن التالعالتدخل البشري يف املخترب ممكن خالفا حلالة البش
اننا بالربوتينات واختبارها يف املخترب إلحداث تغيري ناجح يف وظيفتها ممكن بسهولة، بل بإمك

أن حندد بدقة عدد الطفرات الالزمة لتحول الربوتينات القدمية إىل وظائفها اجلديدة، ومن 



٢٩ 

ا فشلت روينية احلديثة، إذمث حتديد أنواع االنتقاالت املمكنة حلدوث ذلك وفق قواعد الدا
  دعاءات الداروينية احلديثة يف هذا االختبار، فإا ستفشل يف تفسري أي شيء آخر. ا

  
  املتشاة. .E. Coliمن بروتينات  Biofو Kbl : بروتينان٢–١الشكل 

د  اثنني من الربوتينات اجلرثومية املتشاة ظاهرا إىل ح دوجالس أكس اخرتُت وزميلي
احندرا من أصل  نيبين قر ان الربوتينايعترب هذو كبري لكّنها ختتلف يف وظائفها بوضوح، 

) ظاهران biofو Kblهذان الربوتينان (و مشرتك منذ ماليني السنني نظرا لتشابه بنيتهما، 
ن اآلخر مباشرة رغم أّن مثل هذا التغري ال ينحدر أحد الربوتينني م .)٢–١يف الشكل (
 يحة.صحلو كانت  أمر ممكن احلدوث وفق الداروينية احلديثية Biofإىل  Kblالوظيفي من 
مثل هذه التحوالت الوظيفية يف كل مكان يف عائالت الربوتينات ذات الصلة ميكن إجياد 

  فيما بينها، وبالتايل فإن حتقيقها سهل نسبيا.

ولكن عندما حددنا جتريبيا كم من الطفرات سيتطلب مثل هذا التحول، وجدنا أن 
األمر حيتاج ملا ال يقل عن سبع طفرات لتطور أحد اإلنزميني إىل اآلخر، وهذا عدد كبري من 
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  )٧(الطفرات ال ميكن تفسريه وفق آليات الداروينية احلديثة غري املوّجهة.

ا قادرة ثية األمثل إلجراء البحوث التطورية؛ وذلك ألتُعد البكترييا فأر التجارب الورا
على التكيف السريع طاملا أن عدد الطفرات واحدة أو اثنتني فقط،  أما أن حتدث ثالث 
طفرات متناسقة فهذا أمر مبالغ فيه حىت يف اجلراثيم، إال أن تكون الطفرات السابقة حمايدة 

حنتاج لسبع إننا فاليت بني أيدينا يف هذا املثال ، لكن بالنسبة لألنزميات –ال تضر وال تنفع–
ع يبلغ الوقت الالزم حلدوث سبو طفرات أو أكثر لننتقل من أحد األنزميني إىل اآلخر، 

سنة، ولكي نعي هذا األمر  ٧٢ ١٠ طفرات حمايدة و ُمَنّسقة يف الوسط اجلرثومي حوايل
  ، أي أن هذا مستحيل احلدوث.)٨(سنة ١٠ ١٠ علينا أن نتذكر أن ُعمر الكون هو

ومع ذلك فإن الداروينية احلديثة تفرتض آلية االنتقال هذه لتفسري التشابه البنيوي، 
الطبيعي هو املسؤول عن وجود هذين الربوتينني طاملا أما موجودان  واالنتقاءوأن الطفرات 

وقد انفصال عن بعضهما، إذا كان هذا التحول الوظيفي ليس يف متناول آليات الداروينية 
  )٩(احلديثة املعروفة، فهذا يعين أن شيئا آخر قد تسبب بذلك.

ثنا تتماشى مع ا يف أحباوإن كنت متعجبا مما نقول، فاعلم أن النتيجة اليت توصلنا هل
حماوالت منح ، حيث أن األحباث املنشورة حول امتالك الربوتينات وظائف جديدة

يع تطلب عادًة مثانية طفرات أو أكثر، وهو ما ال تستطيالربوتينات وظائف جديدة فعليا 
  آليات الداروينية احلديثة تفسريه ائّيا.

  الوصول إلى ا�نسان

 وصفته أعاله أن التشابه يف البنية ال يكفي إلثبات وجودلقد أظهر البحث الذي 
ليات ال تكفي اآلام أمن املرّجح بشكل عو  .مسار للتكيف بني بروتينني بوظيفتني خمتلفتني

، لنوعيةاألن هذا يستلزم الكثري من الطفرات  ،الداروينية احلديثة إلنتاج ابتكارات حقيقية
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 ا التحليل املنطقي ينطبق على التحوالت الالزمةحنن اآلن بصدد النظر فيما إذا كان هذو 
يما مييزنا عن دعونا نبدأ بالنظر ف أيًضا. لتطور البشر من سلف سابق شبيه بالقردة العليا

  اخلصائص املميزة لدينا؟ ما هي  .القردة العليا

  هناك اختالفات تشرحيية كبرية بالطبع: 
 املشي بظهر سوي. •

 ساقان أطول وذراعان أقصر. •

 تغريات يف قوة العضالت. •

 .–أكرب بثالث مرات من القردة العليا–الدماغ أكرب بكثري، وكذلك اجلمجمة  •

 التعديالت يف عضالت اليدين والشفاه واللسان. •

 زوال الشعر. •

 تغريات العينني. •

 واألهم من ذلك كله الذكاء واخلربة، وهو ما جيعلنا بشرا. •

ن هي األمور اليت تفصلنا بشكل جوهري عالفكر التجريدي، الفن، املوسيقى، اللغة،  •
 احليوانات األدىن مّنا يف كل شيء نوعا وكّما.

 احلقيقة يف لدينا االبتكارات؟ من النوع هذه إلنتاج الالزمة الطفرات عدد يبلغ كم
 على فقط نركز دعونا كلذل التفكري، يف التغيريات حدوث لتتبع تكفي ال جًدا قليلة بيانات
  .الشمبانزي عن متيزنا اليت اجلسدية اخلصائص تغيريات

تناسب بنية الشمبانزي احلياة على األشجار بينما تناسب بنية اإلنسان احلياة على 
يلزم لالنتقال من السكن على األشجار إىل بيئة أرضية كاملة لذا األرض من جري ومشي، 

ل عموًدا فقريًا اواجلري بشكل فعّ  حدوث العديد من التغّريات التشرحيية، إذ يتطلب املشيُ 
باجتاه احلوض مع ميالن الساقني بزاوية مالئمة من عند ميال أكثر و جديًدا خمتلف الشكل 
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الوركني حىت نتمكن من احلفاظ على أقدامنا حتتنا مباشرة ولنتجنب التمايل من جهة ألخرى 
ما كحنتاج أيضا لركبتني وقدمني وأصابع مصممة خصيًصا للمشي املنتصب،  و أثناء احلركة، 

جيب أن تتوّضع اجلمجمة على رأس العمود الفقري بوضعية متوازنة؛ حبيث يتم إزاحة قبة 
اجلمجمة إىل اخللف من أجل استيعاب حجم أكرب لدماغنا مع احلفاظ على اتزاا يف 
الوقت نفسه، أما الفكان واألربطة العضلية فيجب إزاحتها حبيث يصبح الوجه أكثر 

قع لف للجيوب األنفية خلف الوجه، ويتطلب ذلك أيضاً تغري مواانبساطا، مع تـََوضع خمت
جتاويف العينني لوضعية تسمح بالنظر إىل األمام مع بقاء إمكانية رؤية مواضع أقدامنا يف 

  الوقت نفسه.

، البشر (أ، ج)، والشمبانزي (ب، )١٠()٣–١تظهر العديد من هذه الفروق يف الشكل (
صدري مدور، عمود فقري، حوض، وركني، ساقني،  د) هلا أكتاف خمتلفة بوضوح، قفص

  يدين، كفني وقدمني، كلها متكيفة مع أمناط احلياة املختلفة.

اآلن دعونا نعيد النظر يف القصة التطورية املقرتحة استناًدا إىل السجل األحفوري، يظهر 
هـ) (إىل جانب كل من الشمبانزي واإلنسان نوعان آخران من الكائنات من أشباه البشر، 

اإلنسان املنتصب، (و) أوسرتالوبيثيكوس أفارينيسيس، حيث مت إعادة بنائهما من بقايا 
ولوسي  )مليون سنة مضت ١,٦ (عمره Turkana Boy صيب توركاناــ اهليكل العظمي ل

 )١١(على التوايل. )مليون سنة ٣,٢(

لى عنالحظ من خالل هذا الشكل أن (لوسي) تشبه الشمبانزي يف معظم النواحي، 
الرغم من أن تركيب عظام ساقيها وحوضها تشري إىل أا كانت تستطيع املشي منتصبة، 
يرجح العلماء أن منط حياا كان أرضّيا، لكن يبدو من بعض عناصر هيكلها أن عملية 

  املشي كانت غري فّعالة.

 هعيف املقابل يبدو (صيب توركانا) تشرحييا أشبه بكثري بالبشر احلاليني، حيث أن نو 



٣٣ 

من أشباه البشر ظهر للمرة األوىل يف السجل  )Homo Erectus (اإلنسان املنتصب
األحفوري منذ حنو مليوين سنة، إذ تكيف يف مكان مالئم متاما للحركة بشكله املنتصب، 

  مبا يف ذلك الركض ملسافات طويلة.

أا  نإمنا الفارق الوحيد الواضح عن اإلنسان العاقل هو اجلمجمة؛ واليت بالرغم م
رغم أن –أكرب من مججمة (أفارينيسيس) بوضوح إال أا أصغر من مججمة اإلنسان احلايل 

  .–هذا احلجم ليس خارج نطاق التنوعات اجلينية لدى البشر املعاصرين

إن كان حقا وجود سلف مشرتك لإلنسان والشمبانزي، فإن عملية التحول إىل 
 H. Erectus) إىل (A. Afarensisول (إنسان كامل ال بد أن تتضمن حتوال يشبه حت

إنسان منتصب)، وهنا تكمن الفجوة متاما؛ يعد اإلنسان املنتصب النوع األحفوري األول 
والذي يشبه تشريح جسم اإلنسان احلايل تقريبا باإلضافة إىل جمموعة من الصفات مل تكن 

   .قد شوهدت يف أي من أشباه البشر األخرى من قبل

 لنوع انتقايل مالئم لسد الفجوة، يقول املتخصص يف أصل اإلنسانببساطة ال وجود 
: "ال وجود ألي نوع من ماديسون-ويسكونسن جامعةمن  John Hawks جون هوكس

 نسان املنتصب..نوًعا وسيطًا حنو اإلاعتباره أنواع القردة اجلنوبية (األوسرتالوبيثيكوس) ميكن 
تعرضت ف األوسرتالوبيثيكوس عن اموعة األصلتفسرينا قائم على انعزال جمموعة صغرية من 

جليين وما يليه ااجلنوح يف مجاعة صغرية كهذه أدى مزيج من و لتغيريات مفاجئة ومرتابطة، 
إىل حتول جذري يف تواتر األليالت، وبالتايل إىل انزياح جذري ملعقد التكّيف، االنتقاء من 

  ]إزالة االستشهادات الداخلية للتوضيح تمت[ )١٢(بعبارة أخرى، إن ما حصل هو ثورة جينية".
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) د(و) ب( لإلنسان،) ج(و ،)أ( عظمية هياكل البشر، أشباه بني تشرحيية مقارنة: ٣–١ الشكل

) و( بينما H. erectusاملنتصب  لإلنسان) هـ( الركض، عن املسؤولة الرئيسية العضالت مع للشمبانزي
 لعظاما بينما باألسود، ملونة احلقيقية العظام الرسم، مقياس بنفس مرسومان A. afarensis قرد ميثل

  . باألبيض ملونة االفرتاضية

  ازـجهناك الكثير لفعله، والقليل من الوقت لFن

دف إثبات حجيت، لن أُناقش ما إذا كان اإلنسان املنتصب هو اإلنسان األول أو 
أنه أحد أسالفنا، وإمنا سأركز على التغريات التشرحيية اليت جيب إمتامها لالنتقال من 
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(أفارينسيس) إىل اإلنسان املنتصب، بغض النظر عن وجود أشباه بشر انتقاليني آخرين، 
  . ث عنها ال بد أا قد وقعتفإن التغريات اليت سأحتد

يقول هوكس وزمالؤه: إن التحول اجلذري الذي حدث بدقة بواسطة آليات الداروينية 
يعي لتكون قادرة الطب واالنتقاءاجليين  واجلنوحاحلديثة، يستدعي توافر مزيج من الطفرات 

تشرحيية لصفات االمعقد التكيف) حنو إنشاء  ةزاحإعلى إحداث التغيري املطلوب، ولكن (
فرات حمددة تشرحيية، وهذا يتطلب بدوره طبىن إلنسان املنتصب يتطلب إعادة تنظيم عدة ل

  ومتعددة.

  وهذا بدوره يطرح سؤالني:
 اإلنسان ىلإ األوسرتالوبيثيكوس أنواع حتول عملية حتتاجها الذي الطفرات عدد كم) ١

  املنتصب؟

 نتصب،امل واإلنسان لوسي) (أو األفارينسيس بني فقط سنة مليون ١,٥ هناك كان إذا) ٢
  حملدد؟ا الوقت يف الالزمة بالتغيريات القيام احلديثة الداروينية تستطيع فهل

  كم سيتطلب ا�مر من الطفرات؟

ست عشرة مزية للجسم البشري  Liebermanليربمان و  Brambleبرامبل  أحصى
هذه و ، )١٣(Sapiens–Homoتظهر للمرة األوىل يف اإلنسان املنتصب أو اإلنسان العاقل 

ا حتقق اتزان الرأس وتسمح بالدوران املتعاكس بني اجلذع والرأس وبني ألاملزايا ضرورية 
الركض، ال  اءاجلذع والوركني وحتقق االتزان ومتكن من امتصاص الصدمات ونقل الطاقة أثن

ناك حقا ما هل ه بد أن تتم العديد من هذه التغريات يف آن واحد لتتحقق أي فائدة منها.
ة احلديثة،  تشرحيي من خالل الطرق الداروينيرييكفي من الوقت للحصول على ستة عشر تغي

  فضًال عن أن أي تغري منها قد حيتاج لعدة طفرات؟
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ترييا حمايدة احلد األقصى ملا ميكن للبكيعد احلصول على خاصية تتطلب ست طفرات 
 القرود العلياو سعادين كال–ات ــــيــــــد الرئيســــــد عنـــول هلذا احلـــــــأن تنتجه، بينما يكون الوص

 أصعب بكثري، ونظرًا لصغر احلجم الفعال للجماعة اإلنسانية –على سبيل املثالواإلنسان 
 الفعال للجماعة عند البشر بعشرة آالف مقابل املليار يفيقدر احلجم –مقارنة باجلراثيم 

ري مخسة عشر إىل عشرين سنة للجيل البش–، وطول فرتة حياة اجليل البشري –اجلراثيم
طفرة  مما يستغرق فرتة طويلة جدا لظهور –مقابل ألف جيل يف السنة الواحدة للبكترييا

  .وثباتهاعند البشر  مفيدةواحدة 

م يف جملة (علم الوراثة) قّدر  ٢٠٠٧بكالمي، إليك اآليت، يف عام لسَت مضطرا لألخذ 
سنة  )١٤(أن فرتة زمنية تصل إىل ستة ماليني Schmidtمشيت و  Durrett دوريت كل من

وتكون ثابتة يف ساللة  )١٥(الزمة لكي حتدث طفرة واحدة يف موقع ارتباط على الدنا
الرئيسيات، وبعد فرتة قدر املؤلفان أن حدوث طفرتني ثابتتني يف موقع ارتباط على الدنا 

  )١٦(.–بال تأثري–مليون سنة، هذا إذا كانت الطفرة األوىل حمايدة  ٢١٦سيستغرق 

  مواجهة الحقائق

مليون  ٢١٦ إنفإىل اإلنسان احلديث وفقا للجدول الزمين التطوري القياسي، وصوال 
أو طفرتان احدة و طفرة و سنة ستعيدنا إىل العصر الرتياسي حني ظهرت الثدييات ألول مرة، 

هي كل الوقت املخصص لالنتقال من آخر سلف مشرتك لنا مع (ستة ماليني سنة يف 
 ال تكفيان ببساطة إلنتاج التغريات التشرحيية الضرورية الست عشرة يف الوقت )الشمبانزي
يؤثر تغيري موقع االرتباط على الدنا يف تنظيم واحد أو اثنني من اجلينات ليس املتاح، س

  أكثر.

اعرتف ديوريت ومشيدت باملشكلة وأشارا إىل إمكانية التغلب عليها بوجود حنو 
  .مورثة تتطور بشكل مستقل، وكثري منها سيستفيد من الطفرات يف مواقعها التنظيمية ٢٠،٠٠٠
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مورثة متاحة للتغري ال جيعل املهمة  ٢٠،٠٠٠ن وجود هذا أمر غري معقول، إذ أ
أسهل، فالعديد من التغريات التشرحيية املوجودة يف اإلنسان املنتصب تشرتط حدوثها يف 

ت إن حدث –بل وحىت ضارة–وقت واحد لتكون ذات فائدة، وستكون عدمية الفائدة 
غري فلن  حدوث تن إىلابشكل فردي مستقل، لذلك حىت لو أدت طفرة عشوائية أو طفرت

تكون الطفرة ثابتة على األغلب، وبالتايل فإن احلصول على الصفات الست عشر مجيعها 
 –صف فقطفضًال عن فرتة مليون سنة ون–وثباا يف الساللة يف غضون ستة ماليني سنة 
  غري ممكن احلدوث بعملية عمياء غري موجهة.

الواعية  لتك الصغرية غريلتخيل فكرة فشل هذا االقرتاح؛ ختيل أنك مسحت لطف
)، ومسحت هلا بتغيري ١ –٠بالعمل على نظام التشغيل اخلاص حباسبك (ذو النظام الثنائي 

وإدراج أو حذف تسلسالت من األرقام الثنائية أو إعادة ترتيب  ٠إىل  ١القيم عشوائيا من 
 Subroutineأداة جديدة  *التعليمات الربجمية، فما هو احتمال قدرة طفلتك على تطوير

حتسن من عمل نظام التشغيل؟ سوف يتعطل النظام حتما إن مل تكن قد قمت سلفا بكتابة 
برنامج تنفيذي يقضي على مجيع التغريات اليت قد تقلل من كفاءة نظام التشغيل أو حتطمه، 
لكن حىت مع وجود الربنامج التنفيذي الذي يلغي التغريات املقللة للكفاءة والفعالية فمن 

املرجح ائيا أن تستطيع الصغرية كتابة نص برجمي متكامل ألداة جديدة، ذلك ألن  غري
الربنامج التنفيذي ليس لديه أي بُعد نظر، وسيلغي أي تغيريات حىت تلك اليت ستؤدي يف 

  اية املطاف إىل برجمية جديدة.

قد يكون  ذي،الطبيعي يشبه الربنامج التنفي واالنتقاءالطفلة الصغرية تشبه الطفرة، 
الطبيعي فعاال يف إزالة األخطاء اليت تعطل النظام أو تقلل من كفاءته، ولكنه سيء االنتقاء 

 حقا يف االبتكار ألنه ال ميلك أيّة نظرة مستقبلية، وال ميكنه التنبؤ بالتغريات اليت ميكن أن
                                                           

  (املرتجم) . مصدر برجمي ميثل وحدة من برنامج وهلا مهمة حمددة *
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االنتقاء  حتؤدي إىل االبتكار ومن مث احلفاظ عليها، إنه يفتقد اهلدف، بل غالًبا ما يسم
الطبيعي بفقدان معلومات وراثية وظيفية مهمة إن كان ذلك مينح ميزة إضافية طفيفة للبقاء 

  )١٧(يف البيئة احلالية.

تذكر أنه من املستحيل حدوث أي ابتكار يتطلب أكثر من ستة تغريات حمددة 
كيف إن كنا ف وحمايدة يف اجلراثيم، رغم معدالت منوها السريع واألحجام الكبرية موعاا،

  نبغي ذلك يف الثدييات الكبرية، سيغدو املأزق الدارويين عندها كبريا.

ما هو عدد الطفرات الضرورية لتطوير تغريات تشرحيية الزمة للجري واملشي؟ العشرات 
  بل املئات أو حىت آالف إذا كان هذا سيحدث عن طريق طفرات عشوائية حبتة.

ة لتطور اإلنسان من سلف شبيه بالشمبانزي هو ستإذا كانت الفرتة الزمنية املتاحة 
 ٨–١٠ماليني سنة، وحجم اجلماعة السكانية الفعال هو عشرة آالف، ومعدل الطفرة 

سنوات (لسلف شبيه بالشمبانزي)،  ١٠–٥نوكليوتيد/جيل، والفرتة الزمنية لكل جيل هي 
ك العميق إن هذا يقتضي بدوره الش .فإن تغريًا واحًدا متوقًعا فقط يف أحد مواقع االرتباط

صادفة يف الفرتة قد تطورت م ةيف االعتقاد السائد بأن مجيع اخلصائص التشرحيية الست عشر 
ن يتطلب العديد م ةالزمنية نفسها، ال سيما إن كان كل واحد من اخلصائص الست عشر 

أن  –اماً ستحيًال متإن مل يكن م–الطفرات، وبالنظر إىل هذه األرقام، فمن غري الوارد أبًدا 
بعملية  )Hominin (من فصيلة أشباه البشر يكون اإلنسان قد تطور من سلف سابق

  تدرجيية غري موجهة.

  استثنائية ا�نسان

تتحدث احلجج اليت أوردا عن التغريات التشرحيية الالزمة الستقامة املشي ووضعية 
االنتصاب على رجلني والالزمة لالنتقال ملسافات طويلة بكفاءة فقط، لكن ال ميكنين أن 
أي هذه املناقشة دون اإلشارة للعديد من اخلصائص األخرى اليت متيزنا عن القردة، فعلى 
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ركية الدقيقة، لدينا العديد من القدرات اليت تطلب خصائص تشرحيية مستوى اآلليات احل
تفتقر إليها القردة، إذ إننا منلك سيطرة دقيقة جدا على العضالت اليت حترك األيدي والوجه 

لن  دون هذه الدقة سنفقد براعتنا كفنانني أو حرفيني، بلو ، –على سبيل املثال–واللسان 
   الوجه.بري عن الفروق الدقيقة يف عواطفنا من خالل تعابرينستطيع الكالم وسيستحيل التع

أكثر أمهية من ذلك كله هو قدرتنا املعرفية والتواصلية؛ حنن لسنا جمرد قردة منتصبة 
تتحكم بعضالا بشكل متقن، فقدرتنا على التفكري ارد ووعينا بذاتنا وقدرتنا على 

يء هي أوامر أكثر تعقيًدا من أن أي ش التواصل تضعنا يف فئة أخرى متاما، هذه الصفات
   .ميكن للحيوانات القيام به

جرة ومراكز موقع احلن–على سبيل املثال: تتطلب اللغة خصائص تشرحيية معينة 
كة باإلضافة إىل املعرفة الفطرية الغامضة لقواعد النحو اليت تبدو كشب –اللغات يف أدمغتنا

  سلكية مبنية يف الدماغ.

ي السنوات الثالث هذه القواعد على حنو غريزي، بينما ال تفعل يعرف األطفال ذو 
القردة ذلك، اللغة احلقيقية تتطلب القدرة على التفكري ارد، فالكلمات هي الرموز اليت 
متثل األشياء واألفكار، نتواصل من خالل ترتيب الكلمات يف مجل معقدة، ميكننا أن نبتكر 

 ن، حنن نفكر يف أنفسنا ونناقش أصولنا وننظم القصائد،أفكارًا جديدة ونشاركها مع اآلخري
حنن نصف العوامل التخيلية والعامل احلقيقي الذي نعيش فيه، إن اللغة تعكس وتثري قدرتنا 

  على التفكري ارد واإلبداع.

من أين أتت هذه اإلضافات اهلائلة يف الرباعة احلركية، والقفزة النوعية املتمثلة باللغة 
رد والفن؟ لدينا مسات اإلنسان الفريد املتميز الذي يشكل نقلة نوعية يف الكائنات والفكر ا

ال ميكن أن نكون جمرد قردة  ،)١٨(وليس جمرد قفزة عادية، وال ميكن أن تنشأ دون توجيه
ال يوجد يف و معّدلني، إن تفسري أصول اإلنسان حباجة إىل طريقة جديدة يف فهم األشياء، 
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الداروينية احلديثة أي مسار دقيق لتطور سلف شبيه بالشمبانزي إىل اإلنسان، بغض النظر 
  عن مدى التشابه الذي يبدو بيننا. 

كفي الطبيعي واالنزياح اجليين ال ت واالنتقاءإن اآللية العشوائية لكل من الطفرات 
فسريات أخرى هلذا ة تلتحقيق التغيريات املطلوبة يف الوقت احملدد، لذا فإننا حباجة لصياغ

التحول، هل حنن نتاج حتمي (عشوائي طبيعي) يف هذا الكون؟ هل حنن النتيجة احملظوظة 
(نشأنا بالصدفة واحلظ) من سلسلة متتالية من األكوان الالمتناهية يف التشعب؟ أم أننا 

  جتسيد لفعل مصمم ذكي أو أكثر ال نعرفه؟

ختيار كائنات مثلنا، فنحن حباجة إىل ا  عند تقييم األسباب املوضحة املفسرة لنشأة
آليات قادرة على إجناز مثل هذا النوع من املهمات، أنا شخصيا مقتنعة متاًما بأن العمليات 
غري الذكية وغري املوّجهة غري قادرة على القيام ذه املهمة، ليس فقط ألن آليات الداروينية 

اليت  ة على اإلبداع أيضا، هذه الصفات هياحلديثة غري كافية، بل ألننا كائنات ذكية قادر 
جتعل منا بشرا، فضًال عن قدرتنا على التعاطف ورغبتنا يف اخلري واجلمال، كل هذا يشري 

 بوضوح إىل السبب الكايف لشرح أصولنا ونشأتنا.
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