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 نقيبات الشاقة رحلتهم التطور أنصار لنشارك نعود، أخرى مرة
 هرةش التطور قصص أكثر من واحدة ونتابع املفقودة، احللقات عن

 لنلقى عودن التطور، تاريخ يف الكربى األحداث من تعد واليت وغرابة،
 .القصة هذه فصول أهم أحد على خمتصرة نظرة

 لذلك األحفوري السجل تأريخ نرصد الطرح هذا خالل من
 اليت ،اليابسة وحوش تطورت كيف لنا حيكى الذي امللحمي احلدث
 .(الحيتان) املهيمنة البحار وحوش إىل ،عأرب على تسري كانت
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 دييات،الث أضخم إحدىهي  –والدالفني احليتان– احليتانيات
 كاملة اهتاحي تعيش –ضاألر  على تعيش اليت– ملعظمها خالفا لكنها

 .األمساك من ليست فهي ذلك مع املاء، يف

 ووضع ،املعضلة تلك حل التطور نصارأ على حمتما كان
 مرة البحر ىلإ وانتقاهلا الثدييات هذه تطور بكيفية اخلاص السيناريو

 احليتان أن التطوري الطرح افرتضذلك . لقدميا غادرته بعدما ،أخرى
 نع بدورها تطورت اليتو  ،الزواحف من تطورت الثدييات ككل

 عن تطورت بعدما احمليطات األخرى هي غادرت اليت ربمائيات،ال
  الزواحف تركتحيث ، سابقة زمنية حقب منوذلك  األمساك،

 ،التطور ختاري يف سحيقة زمنية حقب منذ البحر –الثدييات أسالف–
 . نالرئتا وتطورت الفراء وكساها ،األرجل هلا ومنت

 البحر، إىل العودة على أخرى مرة إصرارها هو ،هنا األعجب
 على وتبقي ،وفرائها أرجلها لتفقد استثنائي، ملحمي حدث يفوذلك 
 .بنيتها تطال اليت اجلذرية التحوالت هذه رغم تكاثرها ونظام رئتيها

 األدلة تقدمي التطور أنصار على كان ،الطرح هذا لدعمو 
 زمين تقايلان تسلسل عن حبثا القدمية األرض طبقات يف والتنقيب
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 ظهرت ،األرجل على تسري كانت منقرضة ألسالف أحفوري بسجل
 لكن البحر، وثدييات األرض ثدييات بني وسيطة وأشكاال تدرجا
 غمبر  شبحية ظلت للحيتان القدمي األرضي السلف ذلك مالمح

 .دبا كان أنه –استحياء على– مصنفاته يف لداروين السابق االفرتاض

 
 ،6611 عام حبلول إال احلوت تطور قصة مالمح تتكشف ملو 

 فمبتح عمله فرتة أثناء  Van Valenفالني فان األحافري عامل قام حني
 من ةجمموع عظام بني التشاهبات بعض برصد الطبيعي للتاريخ نيويورك
  Mesonychidsاحلوافر بوسطية املسماة املنقرضة اللحوم آكالت

 .Cetacea وعظام احليتان أحافري مع
 واملسماة بالذئاب الشبيهة املنقرضة احليوانات هذه

 يف اليت بتلك شبيهة ثالثية أسنان امتلكت (Mesonychids)بـ
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 احندرت يتاناحل أن املشاهدة تلك من واستنتج فالني ،املعاصرة احليتان
 (6).نهام

 حافرياأل وعلماء التطور أنصار بوصلة توجهت احلني ذلك منذ
 ،احلوت أسالف عظام عن فالني اقرتحه الذي االجتاه ذلك يف للبحث

 مبجموعة تبطةمر ( تشرحيية –هيكلية) مورفولوجية صفات متتلك اليت
 االجتاه هذا يف البحث رائد وكان ،Mesonychids احلوافر وسطية

 عن ببحثه املتخصص ،Gingerichجنجريتش  األحافري عامل هو
 عينياتالسب عقد خالل البحث يف رحلته بدأ الذي، و تاحلو  أسالف

 عامةال األطر رسم يف عقدين من ألكثر واستمر ،املنصرم القرن من
 أخرى فريةح كشوفات  معه وتزامنت وتبعاته، احليتان تطور لسجل

 وطللخط تأطري عنها نتج واليت ،أخرين لعلماء متعددة ودراسات
 اللهخ اصطفت ،مفرتض أحفوري سجل عرب املسار لذلك العريضة
 ،زمين ابعتت يف اآلخر بعد واحدا املنقرضة احليوانات من كاملة سلسلة

 أشكال بأهنا صفتوو  ،فيها يعيشون كانوا اليت اجليولوجية للفرتات وفقا
 على بالكامل ائيةامل والثدييات الربية الثدييات بني متسلسلة انتقالية

 .التايل املخطط يظهرها كما ما، حنو
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 Pakicetusباكيسيتوس 

 بالكامل األرضية
 سنة مليون 11 قبل

 

 Ambulocetus أمبيلوسيتوس

 المائية شبه
 سنة مليون 14 قبل

Rodhocetus Protocetid 

 المائية شبه
 سنة مليون 14 قبل

  Basilosaurus باسيلوسورس

 بالكامل المائية
 سنة مليون 13 قبل

 
 قصةو  رائعة مبخططات احلوت حتول قصة التطور حيكى هكذا

 .مجيعا يروقنا القصص من النوع وهذا مثرية،

 ة،اإلثار  من أكرب جبرعة القصة تلك مع نتعمق دعونا لكن
 لالسج يسجله الذى املقرتح هذا على مدققة نظرة إلقاء وحناول
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 روجناع أثناء نفتح أن من ضري وال للطرح، وحيد كعنصر األحفوري
 مغالطات خالهلا من نرى نافذة، من أكثر القصة تلك أعماق داخل

هذا،  نابعرض نبدأ أن وقبل التطوري، املنهج أصل يف وعامة متأصلة
 رتكيزال ببعض ذاكرتكم وانعشوا القهوة من فنجانا ألنفسكم أعدوا
 (2).األحداث تسلسل ملتابعة
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 استعراضب يتعلق اهي  بد سؤاال يطرح السابق اإلشكالية عنوان
 صحة على بالتايل ،املشرتك السلف على كدليل األحافري كفاءة

 حدهاو  كفيلة عليه واإلجابة الدارويين ككل، التطور يف االعتقاد
  .الداللة تلك إىل االستناد مصري بتحديد

 لغاية؛ل ميكن توضيحها مبثال بسيط السؤال هذا عن اإلجابةإنَّ 
 نستطيع يتال الوحيدة احلقيقة فإن ما، لكائن أحفورة وجدنا أننا نفرضل

 هناأ هي األحفورة تلك رصد خالل من اليقني وجه على تأكيدها
 ال ذلك عدا فيما ،املكان هذا يف –ودفن مات– حي لكائن كانت
 اليت امالعظ هذه أن يقينا تؤكد العلماء منأيٍّ  ىلد وسيلة ةأي   توجد

 صدر  مبجرد آخر حي كائن ألى اجد   أو سلفا متثل مدفونة وجدت
 فرتاضيةا تأكيد استحالة عن فضال ألنه ؛بينهما التشاهبات بعض

( اهليكلية/حييةالتشر ) املورفولوجية التشاهبات تلك، فإن املزعوم السلف
 أي على حتما تدل ال األحافري قرابة مدى تأكيد يف عليها ستندي   اليت
 ألصبح وإال ،جيدا التطور أنصار يدركها اإلشكالية وهذه ،مزعومة قرابة
 الذئب هلنظري  األوىل الدرجة من قريبا اجلرايب األسرتايل الذئب هذا

 .املورفولوجي يف املذهل التطابق هلذا وفقا املشيمي الرمادي



01 

 ألرنبوا للفيل تطوريا أقربهو  الرمادي الذئب أن احلقيقة لكن
 رابةق أكثر اآلخر هو يعترب الذي ،اجلرايب الذئب هذا من واإلنسان،

 للذئب قرابته مدى الطائر، عن األسرتايل والسنجاب والكواال للكنغر
 حيث ؛تطورال شجرة رمسته وفقا ملا وذلك له. التشرحيي التوأم الرمادي
 املشيمياتو  اجلرابيات من كل أسالف بني انفصاال تطوري ا افرتضت

 مضت، سنة مليون 611 يقارب ما منذ ،الثدييات نشوء فجر يف

 املشيمياتو  اجلرابيات بني املورفولوجية التوائم هذه مثل رصد وتكرر
 (3)وكبنا.ك سطح على املعدود اجلرابيات بعدد مقارنة ،عاتية بنسبة
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 مبعايري– شرتكم بسلف ربطها ميكن ال اليت املتماثلة التوائم تلك
 مت بل ،حسبف واملشيميات فئيت اجلرابيات على تقتصر مل–التطور

 املمالك داخل التصنيفية املستويات كافة على رصدها
 ،اجلزيئي طاقالن على التعقيد بالغة تشاهبات أيضا ورصدت ،األحيائية

 .املورفولوجي النطاق على رصدها مت كما

 بتوائم امتعلق   ،منها ايسري   اجزء   سابق طرح يف تناولت وقد
 –عاىلت اهلل أذن إن– الحقا سنتبعه والذي ،واملشيميات اجلرابيات
 التماثل نم ومتنوعة  مدهشة كثرية أمثلة فيها نعرض ،أخرى مبنشورات

 
 
 مورفولوجيا ،ةالتصنيفي املستويات كافة تشمل ،التطور لشجرة عارضامل

 لكت مقابل يف التطور أنصار فعل ردة كانت وكيف ،وجزيئيا
 الدومجا قضن على اجلرأة واتتهم نمم   منهم البعض واعرتاف ،اإلشكالية

 شجرة داقيةملص ما ميثل هتديدا ،اإلطار املعتاد خارج واخلروج ،التطورية
 ،مشرتك سلف نع ناجتا تشاهبا يعدونه ما بني البيانات وتداخل ،التطور
 (4).بسلف مرتبط غري وآخر
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 جتاوزه؛ نهمميك ال التطور ألنصار حتديا السابقة اإلشكالية مثلت
 على األنواع بني بالتشابه االستدالل أصل يف مباشرة تطعن  هناألذلك 

يعد  الذي (واجلزيئي املورفولوجي) التشابه ذلك ألن املشرتك، السلف
 رتأظه كما ،متاما معاكسة داللة يعطي التطور على األوحد الدليل

 ك، لذااملشرت  السلف إطار خارج متاثالت األخرى سالفة الذكر ألمثلةا
 بسلوك اليةاإلشك هذه املباشر حول غري االلتفاف إىل التطور أنصار جلأ

 قواعد عم تتعارض اليت التشاهبات تلك أن واالدعاء ،الدائري املنطق
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 تطوري، سلفب مرتبطة غري احلقيقة يف هي االفرتاضية األنساب شجرة
 طريقني سلكا قد التماثل هذا أظهرا اللذين النوعنيكال  أن أي

 أو املتماثلة اهلياكل التطوري إلنتاج نفس التاريخ يف متاما منفصلني
 convergentهذه الفرضية على وأطلقوا ،اجلزيئي التشابه نفس

evolution   ،يف هنا مت ما املأزق. من اخلروج فرضيات من كواحدة 
 ،التطور يةفرض أصل يف تطعن ملشاهدة توصيف إال إعادة ما هو احلقيقة

ادامي  فقلتوا وكسره بل ،–اليت قعدوها ألنفسهم–القاعدة عنق  ويل الربر
Paradigm عليه. اخلروج جيوز ال الذي التطوري أو اإلطار 

منطقية  الطةملغ االلتجاء هو الفرضية هذه يف املنهجي اخلطأ لكن
أو النتيجة –إثباته  املطلوب جبعل ،املطلوب على املصادرةوهي  ؛جلية

 بجي اليت–ومقدماته أو إحداها  –)التطور(املرجو الوصول إليها 
نا ه حتصل املنطقية واملغالطة .واحدا شيئا –(التشابه) عليها االستدالل

 املقدمات يف اعليه الربهنة يراد اليت النتيجة صحة افرتاض يتم حينما
 املرجو بالنتيجة االستدالل يتم وحني ضمين، أو صريح بشكل سواء

 (5).فرتاضاال ذاه لبناء أولية كحقيقة إليها الوصول

 لتشابها املبين على داللة الناقصاالستقراء ك ذل إعادة من وبدال
 وجود بسبب مشرتك، على وجود سلف حتمي كدليل الكائنات بني
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 باشرةم االستقراء، توجهوا هذا خمتلفة ال تؤيد ما ينقضه من معطيات
أن التطور  على اعتمادا convergent evolution فرضية بناء اىل

 حلقيقة منحقيقة، وقد عرفنا تلك ا
 !التشابه بني الكائنات

 املنطق جتلي بوضوح الحظنا
 Circular reasoning الدائري

 وال رأس، وال له ذيل ال الذي
 قدماتامل فيه بني التفريق نستطيع

 رائقط التشاهبات تتصدر أن املفرتض من يكون فحني والنتائج.
 على تقدمو  ،مشرتك سلف يف واالشرتاك التطور صحة على االستدالل

 هذه قاطإلس جدا كافيا يصبح فإنه ،التطور دعم دالئل أكثر من أهنا
 سلف ىعل ال يدل التشابه أن ويؤكد ،يناقضها تضاربا رصد الداللة
 التطور يةفرض اخرتاع إىل التطور أنصار ذلك جلأ من بدال لكن .مشرتك

 التسليم على هابنو  اليت ،convergent evolution املتقارب
 .التطور بصحة

 د ويسترونال يفاجئنا، فالدائرة أن تنكسر كلكن ال تلبس تل
Ronald R. West اإلقرار ىعلوجيرؤ  ،الشهري التطوري اجليولوجيا عامل 
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 ،ألحافريا يف االستدالل بسجل تلك الفجة املنطقية باألخطاء املباشر
 :قائال

ال  احلفرياتعلى عكس ما يكتبه معظم العلماء، فإن سجل "
ختلف )مبتلك النظرية  األهن ؛التطور الداروينيةنظرية  يدعم

. لتفسري السجالت احلفريةإصداراهتا( هي اليت نستخدمها 
ن أقول ن مااستدالل دائري حين يف مدانون بالوقوعنحن فلذلك 

 (1)."ةالنظريالسجل األحفوري يدعم هذه 

 ماتكل يف السابق املشهد تلخيص القارئ عزيزي وميكنك
 !حقيقة التطور ألن ،حقيقة التطور: هيبسيطة للغاية 

 لبعضا قرهي رمبا بل حاهلم، بلسان التطوريون يقوله ما هذا
: فيقول جيةاملنه اإلشكاليات هذه مثل يواجه حني حتايال أكثر بصيغة
 وطرائقه لياتهآ يف البحث لكن صحتها، من مفروغ مثبتة حقيقة التطور
 أصال رالتطو  يثبت كيف :هنا لكن اإلشكال .ومفتوحا مستمرا مازال
 ثبوت فرضية السلف املشرتك؟ بدون

 أي اوزجت من التطور أنصار يتمكن اهلزيل الدائري املنطق بذلك
 ،ةاحلاج حسب التطور دالالت فتستخدم تضارب يعرض أمامهم،
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 عهود نم القدمية احلكاية بتلك ليذكرونا احلاجة، حسب أيضا وتعطل
هلته العجوة أل من وجمسمات أصناما الرجل يصنع حني ،العرب جاهلية

 .كلهاأ جاع إذا حىت ،بالتضرع عاكفا عليها ويظل ،يعبدها اليت

 ل مع كافةللتعام اإلطار العام بوضع السابق التفصيل من خنلص
 حة التطور،كدليل يثبت ص األحافري سجل فيها ي ستخدم اليت األمثلة

 لعظاما بعض ظهرهت الذي البنيوي املورفولوجي التشابه أن وهو
 ال منقرضة، أو حية كانت سواء ،أخرى كائنات عظام مع األحفورية

 من زعومم تطور أو أي حتمية قرابة صلة على كدليل تصديره ميكن
 بني عظام كائنات حية ال ميكنفنفس التشابه جنده  قدمي، سلف

كما أسلفنا الذكر يف املثال   راجها يف إطار شجرة أنساب مشرتكةإد
 السابق.

 مدع تقدمي سجل احلفريات على قدرة عدم إن جتاوزنا هذا
 ك السجالتيف تل األساس، فالفقر احلاد من التشابه لفرضية حقيقي

غاية  ا يفأمر   وبةاملطل املورفولوجية للمقاربة الالزمة البيانات تقدمي جيعل
 ،زاء اجلسدأج غالبيةال و  ،الرخوة تتوافر لدينا األنسجة فال الصعوبة،

 حي:  عملي مبثال ذلك نوضح أن ببساطه وميكننا

 يالرماد الذئب)و (اجلرايب التمساين الذئب) أن ضرت لنف
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نتمكن من  أن قبل ،طويل وقت منذ انقرضا قد (املشيمي
 فإنه هبما، خاصة أحافري عظمية اكتشاف ومت أحياء، رؤيتهما

 وجود ديؤك بالتطور سوف اخلاص التعريف أن فيه شك ال ما
 التطابق ذاه بسبب ،التطور شجرة يف بينهما وثيقة قرابة صلة

 رغم مىالعظ اهليكل لكن العظمية، اهلياكل تركيب يف املذهل
 كان واءس ،التكاثر لنظام حقيقي تصور أي ال يعطي اكتماله
 تلفخم خاص تكاثر نظام ميتلك فكالمها ،مشيمي أو جرايب
 !صلة ةأي   بينهما توجد وال ،اآلخر عن متام ا

 عند تهيتن ال وتعقيدا، فاإلشكالية يزداد تراكبا فاألمر لذلك
 جودو  للتطور بسبب كدعم احلفريات بني التشابه داللة إسقاط

 عليه أطلق ما أو التماثل بأمثلة بينا كما–فحسب  عكسية دالالت
 احلاد الفقر إىل تتعداه لكن ،–موهمو  مضلل كتعريف التطور املتقارب

 املقاربة هذه دعليها لعق االستناد ميكن بيانات لتقدمي األحافري يف دعم
 األساس. من املطلوبة

 من الكثري قدن يف أيقونة نعتربها اليت، اإلشكالية تلك لنتخطى
 التطور اخلاصة طروحةأ عرض إىل مباشرة وندخل ،التطور دالالت

  .احلوت أسالف قصة مبوضوعنا حول
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 هذه يف تناوله مت ملا خمتصرا ملخصا نضع نغادر نأ قبل لكن
 :نقاط من شكاليةاإل

 سقطي املورفولوجي التشابه وتناقض دالالت الدائري االستدال( 6
 .املشرتك والسلف التطور على األحافري جيةح  

 مقارنة يف احلفريات تقدمها نأ ميكن اليت البيانات يف الفقر احلاد( 2
 .حتجرها ميكن ال اليت الرخوة اخلاليا
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 هي ما، ألحفورة ما عظام العثور على بعد األوىل اخلطوة
 على ملوالع خمتص، فريق بواسطةوذلك  بدقة، العظام هذه توصيف

 العظام توفرت هذا إن الكامل، احليوان ميثل هنائي شكل وبناء ترميم
 إىل قرباأل أهنا ي ظن ختيلية صورة رسم يضمن بشكل لذلك الكافية
 حقا؟ مت ما هذا فهل .الواقع

 لتطورا أنصار كيف تعامل لنرى اإلشكالية، تلك على لإلجابة
 بداية من ننطلقوس ،ترميمها وكيفية عليها العثور مت اليت احلفريات مع

 حىت ،لو األ اجلد التطور من مبخطط كما االنتقالية احللقات تسلسل
 .الكامل املائية احلياة إىل احلوت أسالف وصول
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Pakicetus

 
 عمهبز  إعالمية ضجة جنجريتش فيليب أثار ،6693 يف عام

 عرف والذي ،للحيتان األوىل األسالف ألحد حفرية اكتشاف
 ادعى(. Pakicetus باكيسيتوس) الباكستاين احلوت باسم

 وأنه ،احليتانو  اليابسة حيوانات بني اوسيط   احيوان   كانه  أن جنجريتش
 .التحول هلذا األوىل االنتقالية احللقة

 ،االكتشاف هبذا املرموقة العلمية Scince العلوم جملة احتفت
 اقنيس ميتلكحيث  ،حليوانا لذلككاملة  رسوم ا أغلفتها وتصدرت

 (7).يادص حبري كحيوان األمساك مبطاردة يقومو  ،كالزعانف أغشية امهب
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املخطط  ذاه وصنع ترميم يف جنجريتش استند دليل أي إىل لكن
 يف ديهل املتاحة األحفورية األدلة أن هو قوله ميكننا ما كلف ؟الكامل

 يف صغري جزء) اجلمجمة؛ شظايا بعض من فقط تألفت الوقت هذا
 يه هذه، (الفك من صغري وجزء سنان،األ من قليل وعدد اجلمجمة،
 جد ثلتم هناأ التطور نصارأ خالهلا من ادعى اليت احلفرية املعطيات

 رصد لىع بناء  وذلك  ،األيوسيين العصر يف مبكر وقت يف احليتان
 املنقرضة احلوافر ماثلة لوسطية األسنان قمة يف التشاهبات بعض

Mesonychids –حليتانبا وثيقة عالقة هلا نأ فالين اعتقد اليت 
 اجلمجمة. من أجزاء يف التشاهبات وبعض ،–احلديثة

 ملاذا دهشةب نتساءل زلنا ال للبيانات، الدقيق الفحص دبع لكن
 لسائدةا الفكرة هذه ظلت .شيء تكون أي ألن العينة هذه اقرتاح مت

رمسه  كما الكامل مبخططه حيتفى ؛لفرتة باكيسيتوس شكل عن
 االعرتاض على التطور أنصار من أحد ي قدم أن دون جينجريتش

 بأحافري البارز اخلبري قام ،2116 عام حبلول لكن .السابق البديهي
 صديق J. G. M. Hans Thewissen ثيوسين هانز احليتان

عتمدوا ا ،حداثة أكثر إعمار بإعادة احسني وفريقهم وزميله جينجريتش
 جملة نشرتو  ،باكيسيتوس احليوان عظام ألكثر اكتشافات على فيها

 الكشف. ذلكنيتشر 
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 إجياد بعدو  العظام تلك على متت معقولية أكثر ترميم إعادة مع
 وانحلي اجلديد كان املخطط أن ةاملفاجأ كانت ،له جديدة حفريات

 .شيء يف األول يشبه ال كامل بري

 بوضوح تشري العظام تلك أن إىل الورقة نفس يف ثيوسني وأكد
 حتت عظامل التشرحيية السمات وتظهر بل ،بالكامل برية ثدييات إىل

 (9).سةالياب الإ قدامهأ تالمس ومل ،العدائني من كان احليوان أن القحف
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 يف املضللة مالرسو  هلذه التجائه يف جلينجرتش عذرا نلتمس رمبا

 ةقيم ذي شيء عن من البحث وملله إحباطه بسبب ،6693 عام
 عضب تبدي اليت اجلمجمة شظايا بعض فكانت ،عديدة لسنوات
 ،لصيادا األول احلوت أسطورة بصنع كفيلة احلوت عظام مع التشابه
 ظاهرة ةمس كانت ألهنا ؛ذلك فعل عن يتورع ومل ،اخليال جلأ إىل لذلك

 متكررة  احلوادث هذه ومثل ،حافرياأل لعظام التطور نصارأ حتليل يف
 حفريات لىع هابناؤ   مت اليت ،املتداولة املومهة املخططات من كثري يف

 التجأت ،مداملتع اخلفي التزييف من آخرم  انوع   هناك مكتملة، لكن غري
 ،ورةلألحف حيادية إعمار أكثر إعادة بعد حىت ،ةحديث اتدوري   هل
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 ناشيونال) شعبية واألكثر العريقة اجمللة فعلته مامثل
 ملخططات هار تصوي يف(  National Geographicرافيكججيو 

 (6)ا.إعماره إعادة بعد احلفريات

 
 تمريرل املتعمد واإليهام اإلحياء من املخطط نوعا يفحيث جند 

 ورةص باستخدام الفنان تدليس الناشر إىل أفالتج ،احلوت سلف فكرة
 كذيل مكتنز انسيايب ذيل مع ،السباحة وضع يف باكيسيتوسلـ

 حظالوي ،كامل برى حيوان أنه رغم ،انسبي   قصرية وأرجل ،السمكة
 لتعطي وراء؛ال إىل ددتنيم اخللفيتني الساقني تظهر الرسوم أن أيضا

 زعانف.المثل  تعمل هناأ انطباعا
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Ambulocetus

 
 اليت ،Ambulocetus أمبيلوسيتوس الثانية تدعى احلفرية

 أن خرونوآثيوسني مكتشفه  وادعى ،باكستان يف 6663 عام وجدت
 ،البحر أسد حجم ذكر يف ،احلوت أسالف ألحد كانتالعظام   هذه

 على رجلاأل اخللفية مبثابة أرجله وكانت ،أرجل على ميشي الذي كان
 هذا أنب لالعتقاد يشري ما ،املياه يف –الزعانف– واجملاديف ،األرض

 مرة  السباحة. وكذلك ،األرض على املشي من متكن قد املخلوق
 نشر ىلإ احلوت تطور نظرية إلثبات التطور أنصار حاجة تدعى أخرى

 هيئة لىع تمر   لكنها ،بامتياز ختمينية أهنا به توصف ما أقل ورقة
 إطار ارجخ استنتاج أي إىل الورقة تلك عوز ىلإ اإلشارة دون التحكيم
 (61).فعلية معطيات ةأي على املعتمد غري التخمني
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ول أن إف، وجدت هلذا الكائن املنقرض ىل العظام اليتإبالنظر 
 ن اهليكلأ يولية هالكشوف األ مالحظة ميكن رصدها مباشرة يف

 ينب   جلوهرية اليتاويفتقد األجزاء اهلامة و  ،يضا غري مكتملأالعظمي 
 أي ن تصميمال ميك اليتو  ،يلكائن الربمائل يالرسم التخطيط عليها هذا

 تواجدميمها وتر نه يلزم إلنشاء وظيفة الساق اخللفية أل ؛خمطط بدوهنا
 مفقودة متاما يف لكنها ،pelvic girdle يعظام منطقة احلزام احلوض

 .اعثر عليه العظام اليت

 
دريس رفيعة يضا يف كتب التأ ةومت الرتويج هلذه الرسوم التخيلي

املستخدم  الحظ اخليال .من قبل األكادميية الوطنية للعلوم ،املستوى
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 (66).قدامغشية وشبكات بني األأمبا يف ذلك  سم،ر ال يف

ا التزييف ذنشر ه نصيب يفكان له أيضا  (كينيث ميلر) حىت
يقونة مهمة للتطور يف  أك  احلفريةاستخدم هذه  حني ،بصورة مباشرة

حيث زعم أن هذا احليوان ميكن  ،Finding Darwin's God هكتاب
 ء.أن يتحرك بسهولة سواء يف الرب أو يف املا
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من  ثلماامل هاكان هلا نصيب  (رافيكجناشونال جيو ) ،وكالعادة
ات بصرية ءاحيإب ،ةحفور تصميم خمطط األ يف يالتالعب واخلداع البصر 

حيث  ،حيوان سباح يلإ يالرب  أمبيلوسيتوس لتحويل ؛مت توظيفها بعناية
ية ا كما فعلت دور متام   ،ظهرت شبكات ومهية بني خمالب احليوانأ

ت األرجل كتابه، وجعل  يف (كينيث ميلر)كادميية الوطنية للعلوم واأل
ساعده ن تأرض ال ميكن رجل كسيحة على األأاخللفية تبدو وكأهنا 

    (62).بل تعمل كزعانف ،يعلى املش

 
عقولية م ألكثرا–التعمري  إعادة يف (كارول)بالرغم من تأكيد و 

لكن  ي،ملشا  قوية يستخدمها يفرجال  أنه كان حيوانا ميتلك أ –وقبوال  
قات سبيل لتأكيد فكرة احلل أينصار التطور يبحثون عن أن أيبدو 

  (63)ي.ولو بالتحايل واخلداع البصر  ،ةالوسيط
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Rodhocetus

املرشح الثالث حسب الرتتيب الزمىن للحلقات الوسيطة بني 
يف  رصو  وي  ، Rodhocetus رودهوكيتوس الثدييات الربية واحلوت هو

للتحول من  ةجوهري ميزات الكتب املدرسية كمخلوق لديهاملتاحف و 
يشبه  ىل ماإحيث لوحظ تشكل الساقني  ي؛ىل حيوان حبر إ يحيوان بر 
 احلوت.ومنو الذيل الشبيه بذيل  ،الزعانف

 .NAS الرسوم التوضيحية لألكاديمية الوطنية للعلوم :مخطط

 
 

، الحظ (يمةجتربة عظ)أثناء تصوير الفيلم الوثائقي عن التطور 
 يألحفور العرض ا تباين ،القائم على التوثيق ،الدكتور كارل فرينر

 ةأي  د و وج دمع مع ةصاخ ،للحيوان جبامعة ميشيغان واحلفريات الفعلية
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خدامها  األشياء ذاهتا اليت يتم است يوه ،و الزعانفأأحافري تظهر الذيل 
 .كدليل على أن هذا املخلوق هو احللقة املفقودة يف تطور احليتان

جراء مقابلة مع إب (فيرنر)قام  ،شكاليةتلك اإل ناقشةملو 
وكان  ،سرودهوكيتو  عن اكتشاف وإعادة بناء املسئولالعامل  جنجريتش

 ذيال   كان ميتلك رودهوكيتوسقد روج لفكرة أن  جنجريتشالدكتور 
فية رده على سؤال فرينر حول كي ة يفأكانت املفاج .للحوت ابدائي  

كيده أتب ،ةختمني ذلك النوع من الذيل بدون وجود عظام تدعم الفكر 
د مت ق ن الزعانفأا اعرتف جنجريتش أيض  بل  (64).هنا جمرد تكهناتأ

 (65).العظاممن  ةداعمدلة أدون وجود  ،ختمينها

وهو  جنجريتشالفيديو  من (7:41) الدقيقة يفونشاهد 
 صورة يه –مثل الذيل– رودهوكيتوسب ن الصور املتعلقةأيعرتف 

 (61)ة.خيلمت

ها مت العثور عليها كما يظهر  العظام اليت ين هذه هأاحلقيقة 
 (67)(.كامبل)املرجع الشهري 
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 نشرته ما ،أيض ا للحوت املزعومة لألسالف املضللة العروض من
 التطور تسلسل يوضح  خمططمن  NAS للعلوم الوطنية األكادميية

 األرض، يف تعيش اليت  Mesonychid:يتضمن الذيو  ،للحيتان
 ،Basilosaurus باسيلوسورسو رودهوكيتوس  و أمبيلوسيتوس يليها
 من كل أطوال نإ تقول العلمية املؤلفات تقديرات أن من الرغم على

 طول مقابل أقدام، تسعة إىل سبعة حوايلرودهوكيتوس و أمبيلوسيتوس 
 أظهر  NAS كتيب أن إال، باسيلوسورس يف قدما 71 حبوايل يقدر
 يف ىتح ينوه أن دون احلجم، نفسب أهناعلى  األربع العينات مجيع
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 هذه ومثل !الكبري احلجم من اختيارهم مت قد أنه –توضيحلل– احلاشية
 الشك ثريي ما األحافري، وعرض دراسة يف مبتدئ فيها يقع ال األخطاء

ا اتدليس   كوهنا يف  (69).متعمد 

 من جانبا فيه يبني (،مورتنسن تريي) الدكتور فيديومعنا  تابعوا
 راباستغ وسط مفاجآت ويعرض السابقة، األحافري ترميم مشاكل

 (66).احلاضرين
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 طاتاملخط بناء يف التضليل من نوع إىل التطور أنصار جلأ
 عظامها، ضبع من عليه العثور مت   ما على بناء   منقرضة، ألنواع الكاملة
 .أفكارهم لدعم ؛خمتلفة أنواع بني وسيطة حبلقة أشبه لتبدووذلك 

 ساألسا الالعب هو املوجه الفنان خيال فإن ،معهود هو وكما
 للمشاهد لتبدو احلفريات، ألغلب الكاملة املخططات ورسم ترميم يف
 حقيقية ميةعل معطيات ةأي اعتماد دونو  ،فعال   وسيطة حلقة متثل أهناك

 سجل يف متأنية نظرة ننظر أن ومبجرد املنشورة، الرسوم هلذه داعمة
 نمعندهم  بأس الذ ، إلألسف احلقيقة هذه سندرك احلوت أحافري
 من فهنا جانب ؛الفكرة لرتسيخ البصرية املؤثرات عشرات وضع

 :الصيد مغامرات
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 :األمومة حنان من قليلهنا و 
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 !ونصدقه الوهم قبلن ، حىتوهكذا

 تكان األحافري تلك أن ونفرتض ،ذلك نتخطىدعونا  لكن
 لية؟فع تطورية عالقة على تدل أن ميكن فهل ،حقا وكاملة سليمة
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