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بعد االنتهاء من قراءة هذا الكتاب، سيكون من الصعب عليك أن تعرف كيف 
يت يوثق القدر الغزير من املعلومات العلمية ال ستثين عليه بسبب. هل سرتشحه لصديقك

يف  د اإلمتاععليه بسبب األسلوب شديهبا املؤلف كل فقرة تقريبا من كتابه؟ هل ستثين 
 عر باحلزنلكتاب، وريثما انتهى تشالسرد، الذي جيعلك ال تود أن تتوقف قبل أن ينتهي ا

يح الرسالة ذا باألسلوب  م يتللى عن تو هب؟ أم ستثين على أنه يف ظل متسكه النتهائه
تللى عن  م ي القصة املأساوية اليت يرويها،هي هدفه األساسي؟ أم ألنه رغم قتامة اليت 

  خآرر؟ أم ألنه  م ينهي القصة بدون أن يش ر ل ى بارقة األمل؟حس الدعابة من حني

د يكون يف املدح، وق رمبا يتحمس صديقك لقراءة الكتاب، ورمبا جيدك قد بالغت
لكن ويلز هنا  .ال جتتمع فيها كل تلك الصفات عادة، فتلك النوعية من الكتب معه احلق

 فعلها، وفعلها جبدارة واقتدار.

. 0222نشر جوناثان ويلز كتابه األول )أيقونات التطور: علم أم ررافة؟( يف عام 
رتكزت الكن الردود وانطلق من بعده طوفان جارف من الردود واالنتقادات واالهتامات ووو. 

على جانبني، لما أن ويلز خمطئ واأليقونة صحيحة، ولما أن األيقونة راطئة وغ ر موجودة 
، نةس مرت السنوات، مرت مخسة، وعشرة، ومخسة عشرلدراسية. يف الكتب واملراجع ا

، وما زالت األيقونات اليت قالوا أهنا غ ر )وقت كتابة هذا الكتاب( 0226ووصلنا لعام 
. 0226حىت عام  تزين صفحات كتب البيولوجيا الدراسية 0222موجودة يف عام 

، هو فعال حمطم ما مساه ست رنربجوويلز كالتفاصيل حمزنة من ناحية، وممتعة يف الوقت ذاته، 
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. من املستحيل تقريبا وراءهيرتك ثغرة  يتلعثم يف نقده، وال أيقونات. فالرجل ال يتفلسف، وال
حيل وكذلك من املست هذا الكتاب مث يظل على موقفه. على أي دارويين منصف أن يقرأ

ي منه اخلطر ينته على أي منصف )دارويين أو غ ر دارويين( أن يقرأه وال يستشعر بعد أن
قنية واألرطاء فاألمر قد جتاوز التفاصيل الت على الذي متثله الداروينية على املمارسة العلمية.

 ر.منهج واملستماملتعمد واملوحتول ل ى التزوير املعتادة والتحيزات الطبيعية، 

ورغم  ،لكن هناك أمل، وحركة التصميم الذكي تتحرك بتؤدة وثبات، رغم كوهنا أقلية
سسات وط للمؤ اعتمادها على متويالت متوا عة )خبالف التمويل احلكومي غ ر املشر 

املعار ة األكادميية، ورغم احلرب اإلعالمية، بل والقضائية يف الداعمة للداروينية(، ورغم 
جتاوزت احلركة كل ذلك، وحققت أهداف املرحلة األو ى منها )التأسيس  .بعض األحيان
(، ة )التوسع يف شرح األدلة(، ووصلت للمرحلة الثالثة )التطبيق التجرييبالنظري(، والثاني

عصر تضييق الدومجا املادية على العلم والعلماء. فهل يف هناية  هناك أمل قويوأصبحت 
د العلم ها قد أشرقت الشمس، وعهويلز ونقول كما قال يف هناية كتباه " ـنكون متفائلني ك

 أم أن الدومجا املادية ما زال يف جعبتها الكث ر من الظالم؟"، الزوميب بدأ يف االنتهاء

د يف رلق ، وأن يساعلفاقة املنبهرين بالدومجا املاديةنأمل أن يعمل هذا الكتاب على 
 الوصول ، وأن يعني الباحث عن احلق يفاألدلة والرباهنيبيئة حوارية معتمدة يف األساس على 

 .القراء األعزاء وكل من دعم استمرارناعمل و والشكر موصول ل ى فريق ال ل ى بغيته.

  مركز براهين

 



8 

الزلو بينسه ات هذا الكتاب، لكن أود أن أشكر أنا وحدي املسؤول عن حمتوي
Laszlo Bencze  .أقدر بامتنان سنوات الدعم والتشجيع اليت القرتاحه عنوان الكتاب

 Phillip andونسون چفيليب وكاثي من  ،وأوالدي Lucyتلقيتها من زوجيت لوسي 

Kathie Johnson ن بمايبروس تش من بينهم، ومن زمالئي يف معهد ديسكفري؛
Bruce Chapman ماير ڤوستي Steve Meyer  ون ويست چوJohn West 

 Ann Gaugerر چوآن جي Doug Axe ودوج أكس Steve Buriوستيف بوري 
 . أنا أيضا ممنت بشكل راص للتعليقات اليت وصلتين على امللطوطة منلكث رونباإل افة 

يد ب رلنسكي ڤودي Rick Sternbergوريك ست رنربج  Paul Nelsonبول نيلسون 
David Berlinski وجوناثان وأماندا ويت Jonathan and Amanda Witt. 

حسب ) أشكر، أود أن مضحكة بدون قصدلقيامهم بتصرحيات صرحية حد اإلحراج أو 
، وريتشارد Jerry Coyne  ري كوينچ، و David Barashيد براش ڤالرتتيب األجبدي( دي

 ، ودبليو فورد دوليتلDaniel Dennett ، ودانيال دينيتRichard Dawkins دوكينز
W. Ford Doolittle چ، ونيلز للدريد Niles Eldredge، ودوجالس فيتوما Douglas 

Futuymaوكارل جيربسون ، Karl Gibersonودان جراور ، Dan Graur وريتشارد ،
 وكينيث ميلر ،Geoffrey Miller يفري ميلرچ، و Richard Lewontin لويننت

Kenneth R. Millerوراندي أولسن ، Randy Olsonني باديانڤ، وكي Kevin 

Padianوماسيمو بيليوتشي ، Massimo Pigliucciودونالد بروزو ، Donald 

Prothero ،ويوجني سكوت Eugenie Scottومايكل ش رمر ، Michael Shermer. 
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أنا أيضا أقدر بامتنان املساعدة من العديد من الطالب الذين جيب أن تبقى أمسائهم 
 اإلمجاع العلمي مساراهتم املهنية الواعدة جدا. حراسرشية أن يدمر  جمهولة

   جوناثان ويلز
 0222سياتل 
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الزوميب هو امليت الذي يتحرك، ويف اإلطار العلمي، النظريات أو التصورات تصبح 
عشرة "أيقونات – صور م، كتبت عن عشرة0222ميتة حينما ال تتوافق مع األدلة. يف عام 

ن دفنها، ما زالت بدال مفهي بالتايل ميتة جتريبيا. لكن، ال تتوافق مع األدلة،  –للتطور"
 وميب.العلم الز الحق أبنائنا. هم جزء مما أمسيه معنا، تطاردنا يف فصولنا العلمية وت

 

أعلم و  احلقيقة، أتناول البيض منذ سنوات،أحب تناول البيض يف اإلفطار. يف أنا 
 مضرة هناإأنين ليس من املفرتض أن أفعل، ألن بعض العلماء يف احلكومة األمريكية قالوا 

 (USDA)وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة و ( AHA)يل. فوفقا جلمعية القلب األمريكية 
ل وبالتايل حيتوي على الكثري من الكوليسرتو  –خاصة صفار البيض–أثبت العلم أن البيض 

 لقليب. ولكين أحبهم، وقليب يعمل جيًدا، لذلك فأنا أتناوهلم على أية حال.فهي مضرة 

( John Gofmanون جوفمان چبدأ األمر يف اخلمسينات، حينما توصل العامل )
إىل أنه ميكن ختفيض خطورة أمراض القلب عن طريق التقليل من تناول الدهون  وزمالؤه

(، إىل نفس النتيجة. Ancel Keys، وهو )أنسيل كيس عامل آخروتوصل أيضا  (1)الغذائية.
أوضح علماء آخرين أن كيس كان يتالعب فعال باألدلة عن طريق  1591يف لكن 

"التدليس االنتقائي" )االعتماد على البيانات اليت تتوافق مع فرضيته وجتاهل أي شيء 
 (4()3)آخر(.

كان   واليت–اقرتحت جلنة من مجعية القلب األمريكية  1591على أية حال، يف عام 
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 أن علينا التقليل من استهالك اللحوم والبيض ومنتجات األلبان –أنسيل كيس أحد أعضائها
، أقرت جلنة من جملس الشيوخ 1511يف و  (9)للتقليل من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

نشرت وزارة الزراعة هرمها الغذائي الشهري،  1550ويف عام  ،(9)على توصيات جلنة اجلمعية
ملكون األكرب يف ا والذي مت رسم الكربوهيدرات يف قاعدته؛ لإلشارة إىل أهنا ينبغي أن تكون

لإلشارة إىل أنه ينبغي التقليل من غذائنا، والبيض يف النقطة اليت أسفل رأسه؛ 
 (8()1)استعماهلا.

 حال.أنا أتناول البيض على أية 

حني أعلنت احلكومة األمريكية إيقاف  0219ختيل مدى ارتياحي يف فرباير لكن 
أمرًا ترب لكولسرتول ال يعالتناول املفرط لحرهبا الطويلة ضد البيض، حيث أعلنت أن "

بالرغم من أن هناك ارتباطا بني أمراض القلب وبني مستويات أنواعا خمتلفة  (12()5)".مقلقا
من الكولسرتول يف أجسامنا، إال أنه ال يوجد ارتباطا واضحا بني مستويات الكولسرتول 
وبني ما نأكله. البيض مل يكن أبًدا ضارا لنا. بل على العكس، فالبيض أقرب ألن يعترب 

 غذاًء كاماًل.

 قول...""ولكن العلم ي

 واآلن "العلم يقول" شيًئا آخر. ما الذي ميكن أن نستنتجه من ذلك؟ نعم، 

أننا ال نستطيع الوثوق فيما "يقوله العلم"، وثناء احلكومة على شيء  من الواضح
 ليس من املفرتض أن يزيدنا ثقة يف شيء ما.
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لة أخربونا بالكثري من األشياء غري احلقيقية بلسان "العلم". احلرب املضليف احلقيقة، 
على البيض كانت نسبيا مثاال لطيفا لذلك. مل يتم اإلعالن عن أن البيض غري دستوري، 
واألشخاص الذين يأكلونه مل يتم السخرية منهم يف العلن، ومل يتم فصلهم من وظائفهم. 

 .دائما هكذاطيفة يقول" ليست ل "العلمعبارة ولكن 

 خطرًا. إذا شوهدت وأنت تقرأه يفيكون سياسيا، ورمبا  مقبول: هذا الكتاب غري تحذير
احلرم اجلامعي، رمبا تعرض وظيفتك للخطر. لذلك رمبا تريد أن ختفيه عن طريق غالف 

 خمتلف. امللحق األخري يوضح لك كيف تصنع غالفا عاديا من الورق.

كيف ميكننا أن نعرف إذا كان أحد األشياء اليت نسمع فيها "العلم يقول" حقيقة 
يف النهاية، سيكون عليك أن تدرك احلقيقة بنفسك. هذا ال يعين أنه ال توجد حقيقة أم ال؟ 

حىت اللطفاء منهم –موضوعية وأن كل شيء ذايت. ولكن الناس يف بعض األحيان 
نما تبدو منطقية لكنها تشوه احلقيقة املوضوعية. حي يربطون أنفسهم بأفكار –واألذكياء

يت تتمتع بالثراء اليأيت األمر للعلم، سيقال لك شيئا واحدا من مؤسساتنا العلمية والتعليمية 
ك وسائل اإلعالم الرئيسية اليت تعمل كأبواق هلم. ولكن البالغ والسلطة اهلائلة، وكذلك من

 ىل األدلة نفسها؛ تلك هي احلقيقة املوضوعية.رمبا تتعلم شيء آخر متاما إذا نظرت إ

يها كلمة فوقبل أن منضي قدما، دعونا ننظر يف بعض الطرق اليت يستعمل الناس 
 "العلم".

عين أشياء ولكن العلم قد ي مييلون الحرتام العلم والثقة يف أحكامه. العديد من الناس
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يات صياغة فرض عن احلقيقة من خالللبحث عملية اخمتلفة. فمن ناحية، العلم هو 
واختبارها مبقابلتها باألدلة. إذا اختربت الفرضية مرارا ووجدناها يف توافق مع األدلة، رمبا 

أن نرتاجع  مع األدلة، فيجب عدم توافقمنيل مؤقتا العتبارها حقيقة. وإذا وجدناها مرارا يف 
ستوى معني . عند مالعلم التجريبيبعنها أو نرفضها لكوهنا خاطئة. نسمي هذه العملية 

خرباتنا ونراجعها إن كارنا و حياتنا اليومية حنن نقارن بني أفمجيعنا علماء هبذا املعىن، ألنه يف 
 اقتضى األمر، وغالبا بدون تردد.

ولوجيا تطورات احلديثة يف الطب والتكنأنه العلى الناس العلم  يرىومن ناحية أخرى، 
تطورات نشأت من إبداع اإلنسان وتصميمه، ولكن تطبيقاهتا اليت أثرت حياتنا. تلك ال

العملية تتضمن اختبارها من خالل مقابلتها باألدلة لنرى إن كانت ستعمل. إذن، التطورات 
العلوم بيف الطب والتكنولوجيا هلا جانب جترييب كما هلا جانب إبداعي. دعنا نسمى ذلك 

 .التكنولوجية

ني إىل املؤسسة العلمية، واليت تتكون من أشخاص مدرب ومن ناحية ثالثة، يشري العلم 
، أو اتبعلم المؤسسوموظفني إلجراء األحباث يف اجملاالت املختلفة. دعنا نسمى ذلك 

غالبية آراء هذه اجملموعة يشار إليها أحيانا بـ"اإلمجاع العلمي"، وهذا الذي يعرب فقط العلم. 
ق(، .." )بالرغم من أن بعضهم عادة ال يتفعنه يف بعض األوقات بـ"كل العلماء يتفقون.

 أو بـ"العلم يقول...".

ام اإلمجاع العلمي غري جدير بالثقة. يف عغالبا ما مت إثبات أن على مدار التاريخ، 
، انعقد اإلمجاع العلمي على أن الشمس تدور حول األرض، الرأي الذي هدمه 1922
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أن بعض  على ، انعقد اإلمجاع1192جاليلي. ويف عام  نيكوالس كوبرنيكوس وجاليليو
 الكائنات احلية )كالديدان( تنشأ من خالل التولد الذايت، الرأي الذي هدمه فرانشيسكو

 ريدي ولويس باستور. وهناك العديد من هذه األمثلة يف تاريخ العلم.

طبيعانية  تقدمي تفسرياتف بعض الناس العلم على أنه عملية ومن ناحية رابعة، يعر  
ء، أي؛ تفسري كل الظواهر من ناحية األشياء املادية والقوى الفيزيائية املوجودة بينها. لكل شي

هذا يسمى أحيانا بـ"املنهجية الطبيعانية"، الفكرة اليت ترى أن العلم حمصور يف التفسريات 
 املادية، ألن تكرار التجارب ميكن أن جيرى فقط على األشياء املادية والقوى الفيزيائية.

حيث املبدأ، املنهجية الطبيعانية ليست ادعاء حول الواقع، ولكن تقييد للمنهج. من 
م إذا العديد من العلماء يفرتضون أهن ،ولكن عمليا .هي ال تلغي وجود اجملاالت غري املادية

 قاموا بالبحث لفرتة كافية، سيجدون تفسريًا ماديًا ألي شيء يفحصونه.

كنه مادية لكل شيء ليس متعلق فقط باملنهج، ولبأن هناك تفسريات هذا االفرتاض 
معادل للفلسفة املادية اليت تعترب أن األشياء املادية والقوى الفيزيائية هي احلقائق 

أما العقل، واإلرادة احلرة، والروح، واإلله، فتعترب أوهام. التصميم الذكي،  (10()11)الوحيدة.
عية غري سبب ذكي وليس عمليات طبي الفكرة اليت ترى أن بعض خصائص العامل هي نتاج

 موجهة، هي أيضا تعترب وهم.

 *واحلق أن العلم احلديث بدأ أساسا على يد مسيحينيليس كل العلماء اليوم ماديني، 
أوروبيني مؤمنني باإلله. وبالرغم من ذلك، العلم اليوم حيكم بواسطة الفلسفة املادية. األولوية 

                                                             
ول مىت وجاليليو وغريهم، لكن ال شك أن يف املسألة خالف تارخيي بني املسلمني واملسيحيني حيشري املؤلف بالطبع إىل فرتة نيوتن وكيبلر  *

 ظهرت املمارسة العلمية. لكن سواء كانوا مسلمون أو مسيحيون، فهذا ال ينقض دعوى كوهنم مؤمنني باإلله ورافضني للفلسفة املادية.



01 

ذه ت املادية بدال من اتباع األدلة إىل حيث تقود. هتعطى لتقدمي والدفاع عن التفسريا
 .لزومبيا العلمالفلسفة املادية اليت تتنكر يف صورة العلم التجرييب، أنا أمسيها 

ر ولكن حينما يصحقيقيني غريهم( زوميب.  أشخاصأنا ال أمسي العلماء )أو أي 
فقة مع األدلة، غري متواالناس على الدفاع عن التفسريات املادية بعدما يتم توضيح كوهنا 

 وهي بالتايل ميتة جتريبيا، فهم ميارسون العلم الزوميب.

 وحنن جند أكثر عروض العلم الزوميب امللفتة للنظر يف البيولوجيا التطورية. 

التطور هو اآلخر مصطلح ميكن أن يعين العديد من األشياء: التغري البسيط عرب 
تقدم التكنولوجيا، منو الثقافة، أو حقيقة أن العديد من النباتات  الزمن، تاريخ الكون،

ملعاين العامة، يف املاضي. هبذه ا اليت عاشت تلكعن  اليوم خمتلفة اليت تعيشواحليوانات 
 التطور ال جدال فيه.

التطور ميكن أن يعين أيضا التغريات الصغرية داخل النوع املوجود من جيل إىل جيل. 
وفرية على هذه التغريات، وهي جلية يف عائالتنا. والناس أيضا يرصدون تلك هناك أدلة 

التغريات يف األنواع األخرى منذ آالف السنني؛ بالتأكيد منذ استئناس النباتات واحليوانات. 
 لذلك التطور هبذا املعىن هو أيضا ال جدال فيه.

حيتفظ جود  النوع املو ، اقرتح تشارلز داروين أن االختالفات الصغرية يف1895يف عام 
هبا أو يتم التخلص منها من خالل االنتقاء الطبيعي )البقاء لألصلح(، وبإعطائها وقت  
كاف تلك العملية تنشأ نوًعا جديًدا، وأعضاء، وخمططات جسدية. ورأى داروين أن 
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تب ك االختالفات واالنتقاء غري موجه، وبالتايل نتائج التطور مرتوكة لعمل ما مساه بالصدفة.
يبدو أنه ال يوجد تصميم يف تباين الكائنات احلية، أو يف عمل االنتقاء الطبيعي، " مرة:

  (13)".االجتاه الذي هتب فيه الرياحأكثر من ذلك املوجود يف 

كانت   (14)وصف داروين كتابه األشهر )نشأة األنواع( بأنه "حجة واحدة مطولة".
ا حقائق البيولوجياخللق من خالل التصميم، وأخذت الشكل التايل:  ضدأساسا حجة 

"غري قابلة للتفسري من خالل نظرية اخللق" ولكنها معقولة يف نظريته عن االحندار 
منذ الطبعة الرابعة لكتابه، ذهب داروين إىل أبعد ذلك وجادل أن فكرة أن  (19)والتعديل.

ميكننا القول أن التصميم مت  (19)فسريًا علمًيا".الكائنات احلية خلقت وفقا خلطة "ليست ت
 استبعاده رمسيا من القاعة.

الناس اتبعوا نظرية داروين يف القرن التاسع عشر ألنه قدم العديد من  غالبا ما يُزَعم أن
األدلة على صحتها، ولكن هذا غري حقيقي. أحد أسباب ذلك أن داروين مل يستطع تقدمي 

وعلى عكس  (11)من األمثلة التخيلية". يعي، فقط "واحد أو اثننيأدلة على االنتقاء الطب
ول الناس كان السبب األساسي يف حت  عنوان كتابه الشهري، فشل يف تفسري نشأة األنواع.

 .مع اإلطار املادي واسع االنتشار يف ذلك الوقتأهنا تتناسب  هو نظرية داروينلالقتناع ب

 إن( أنه "أحيانا يقال Neal C. Gillespieكتب املؤرخ )نيل سي جيليسيب  
ولكن  ا.دث من خالهلحيالعملية اليت  عندما أظهر هلمل العامل العلمي للتطور داروين حو  

 له ع النطاقوالرفض واس ،التحفظات الصعبة على االنتقاء الطبيعي بني معاصري داروين
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إصرار داروين البالغ  أن هذه رؤية متواضعة جدا للمسألة. رجح ؛1532حىت  1852من 
 (18)على التفسريات الطبيعية الكاملة هو الذي أكسبه والئهم، وليس االنتقاء الطبيعي".

ملاذا نسمع القليل عن املكتشف املشارك لالنتقاء الطبيعي، ألفريد راسيل هذا يفسر 
ام عواالس. بالرغم من أن نظريات االثنني نشرت للمرة األوىل للعامة يف اليوم نفسه يف 

، ولكن واالس كان متشككا يف أن تكون التغريات غري موجهة ويف قدرة مفهوم البقاء 1898
لألصلح على تفسري أشياء مثل "املخ، أعضاء الكالم، اليد، والشكل اخلارجي لإلنسان". 

  ( 15)وتوصل بدال من ذلك إىل أن التطور جيب أن يكون موجها من خالل "ذكاء مهيمن".

 Michaelبا من هذه الفكرة. وكما يوضح املؤرخ )مايكل فالنري كان داروين مرعو 

Flannery  فكرة واالس حتدت اإلطار الكامل لداروين، "اإلطار الذي َعِمل ليس فقط ،)
نتيجة ال"ي الفعاال". العمل الرمسكسند للميتافيزيقا املادية، ولكن يف الواقع مت تقدميه كربنامج 

تمية"، وفقا لفالنري، هي "أن التطور الدارويين، أبعد بكثري من أن يكون نظرية علمية احل
 priori-aقبلية هي إلثبات صحة  «احلجة الواحدة املطولة»)أو جتريبية(، وأن 

 (02)ميتافيزيقية".

مل وبالرغم من ذلك،  (01)إذن "الثورة الداروينية" كانت انتصارا للفلسفة املادية.
 تطفلت على نظريةينما ح ثالثينيات القرن العشرين،يف البيولوجيا حىت ية داروين نظر تشتهر 

ني ت مدعومة بأدلة جتريبية أفضل بكثري )أنظر الفصل الرابع(. مزيج االثن كانيتاجلينات ال
 أصبح معروفا باسم "الرتكيبة احلديثة" أو الداروينية احلديثة".
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 سو سيثيودو )دارويين ال ، استخدم البيولوجيثالثينيات القرن العشرينيف 
لإلشارة إىل  "الصغري"التطور  كلمة (Theodosius Dobzhansky انسكيچدوب

التغريات الصغرية ضمن النوع الواحد، وكلمة "التطور الكبري" لإلشارة إىل نشأة األنواع 
اجلديدة واألعضاء وخمططات األجساد. وكتب: "ال توجد وسيلة لفهم آليات التغريات 
التطورية الصغرية، اليت حتتاج لوقت على املقياس اجليولوجي، إال من خالل استيعاب كامل 

ليات التطورية الصغرية املالحظة يف دورة حياة اإلنسان، واليت غالبا ما تكون حمكومة للعم
بإرادته. هلذا السبب حنن جمربين يف ظل املستوى احلايل من املعرفة أن نضع كرها عالمة 
التساوي بني آليات التطور الكبري والصغري، وأن نُكِمل مع هذا االفرتاض، لكي منضي قدما 

 (00)يثما مسحت لنا هذه الفرضية أن منضي".بتحقيقاتنا ح

كما رأينا باألعلى، التطور الصغري ليس مثريًا للجدل. ولكن داروين مل يكتب كتابا 
بعنوان )كيف تتغري األنواع املوجودة عرب الزمن(. فالذي كتبه هو كتاب بعنوان )نشأة األنواع 

هرت انسكي )ألهنا ظچدوبعن طريق االنتقاء الطبيعي(. ورغم أنه مل يستعمل كلمات 
الحقا(، لكن نظريته كانت عن أنه إذا أعطينا التطور الصغري الوقت الكايف فسينتج لنا 
التطور الكبري. وعلى الرغم من الكم اهلائل من األحباث البيولوجية منذ ثالثينيات القرن 

وهنا فرضية،  كالعشرين، ظلت "عالمة التساوي" بني التطور الصغري والتطور الكبري ال تتعدى  
انسكي. وبالفعل، ظلت فرضية تتضور جوعا بسبب قلة األدلة. املتحدثون چكما أمساها دوب

باسم اإلمجاع العلمي احلايل غالبا ما خيلطون بني أدلة التطور الصغري والتطور الكبري ويشريون 
تساوي" لإليهم ببساطة بكلمة التطور؛ جمرد تالعب باأللفاظ، بدال من إجياد أدلة "عالمة ا

 انسكي. هذا اخللط مؤسف، ولكنه شائع احلدوث.چبني االثنني اليت متناها دوب
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اإلمجاع العلمي أيضا يتفق مع داروين يف اإلصرار على أن التطور غري موجه، على 
الرغم من أن أنصاره قد يصبحوا مراوغني يف هذه النقطة عندما تتناسب مع أغراضهم 

يف هذه الصفحات أن أزيل اللبس قدر اإلمكان، ولكين أيضا اخلطابية يف إقناع الناس. أود 
أود أن أجتنب اللغة الثقيلة، لذلك سأستخدم كلمة "التطور" طوال الكتاب لإلشارة إىل 

 "التطور الكبري غري املوجه"، إال إن صرحت خبالف ذلك.

يف  البيولوجيا يفهم إالانسكي مقاال بعنوان "ال شيء يف چ، كتب دوب1513يف 
ح انسكي يعين التطور الدارويين احلديث. تصرحيه هذا أصبچوبالتطور دوب (03)ضوء التطور".

مبدًأ إرشاديًا يف حياة العديد من البيولوجيني. وهو اآلن افرتاض أساسي داخل معظم 
 األحباث والكتابات يف هذا التخصص.

األدلة،  ن أهنم يفعلون ذلك بسببانسكي يصرو چأولئك الذين يؤمنون بتصريح دوب
ليس شرطًا أن يؤمن الشخص  (04)ولكن ما سنعرضه باألسفل سيظهر أن األمر ليس كذلك.

باملادية لكي يؤمن بالتطور، ولكن التطور قصة مادية. ومبا أن القصة املادية تنتصر على 
 الدليل، فنحن أمام العلم الزوميب.

احلايل، هناك "أدلة ساحقة" على صحة التطور. واألدلة عادة  وفقا لإلمجاع العلمي
ما تقدم من خالل الصور، واليت من كثرة ما مت استخدامها اكتسبت مكانة "األيقونات". 

 :(09)، كتبت كتابا حيلل عشرة منهم0222يف عام 
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اليت من املفرتض أهنا أظهرت كيف من  1593جتربة عام : ميلر(-تجربة )يوري
  املمكن أن تكون اللبنات الكيميائية للحياة تشكلت تلقائيا يف تاريخ األرض املبكر.  

رسم بياين لشجرة متفرعة تستعمل لشرح مفهوم االحندار : شجرة الحياة لداروين
 مع التعديل لكل الكائنات احلية من أسالف مشرتكة.

ى أن التشابه يف عظام األطراف تستعمل كدليل عل: في أطراف الفقارياتالتشابه 
  الفقاريات )احليوانات اليت هلا عمود فقري( احندرت كلها من سلف مشرتك.

رسومات التشاهبات لألجنة املبكرة اليت تستعمل كدليل على أن كل : أجنة هيِكل
 ألمساك.الفقاريات )مبا فيها البشر( تطورت من حيوانات شبيهة با

حفرية طائر له أسنان يف فمه وخمالب يف أجنحته، غالبا ما االحتجاج  :أركيوبتركس
 هبا على أهنا احللقة املفقودة بني الزواحف القدمية والطيور احلديثة.

صور العث املستلقي على سيقان األشجار، يفرتض أهنا  :العث اإلنجليزي المنقط
 اء الطبيعي. تقدم دليال على التطور عن طريق االنتق

ثالثة عشر نوعا من العصافري على جزر اجلاالباجوس واليت  :عصافير داروين
 تستعمل كدليل على نشأة األنواع عن طريق االنتقاء الطبيعي.

ذباب الفاكهة الذي له زوجني إضافيني من  :ذباب الفاكهة رباعي األجنحة
تقدم املواد األولية اخلام  DNA األجنحة والذي يفرتض أنه يقدم دليال على أن طفرات الدنا
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 للتطور الكبري.

احلفريات اليت استعملت مرة إلظهار أن التطور يسري يف خط  :أحافير األحصنة
 مستقيم واستعملت مرة أخرى إلظهار العكس.

شر، رسومات املخلوقات الشبيهة بالقرود اليت تتطور تدرجييا إىل الب :األيقونة العظمى
 اية.ننا جمرد حيوانات مت إنتاجنا باألسباب الطبيعية اليت ليس هلا غواليت تستعمل إلظهار أ

كل "أيقونات التطور" هذه حترف األدلة، وكما سنرى، يعرف العديد من البيولوجيني 
، كان جيب أن حتذف األيقونات من كتب 0222ذلك منذ عقود. إذن حبلول عام 

 قيقة.ل إلقناع الطالب أن التطور حالبيولوجيا املدرسية. ولكنها كانت، وما زالت، تستعم

جرة احلياة ش يت تقبع يف قلب النظرية التطورية؛يف األيقونات ال الثانيينظر الفصل 
ويفحص الفصل أيضا كيف أفسد التطور مفهوم التشابه البنيوي )التناظر(. يلخص  ،لداروين
، ويوثق كيف أهنا 0222يف عام  ماتتملاذا األيقونات الثمانية األخرى  الثالثالفصل 

بالرغم من ذلك ما زالت تستعمل حىت اليوم. ومن الفصل الرابع حىت الثامن أقدم ستة 
الناس ضليل تستعمل لت –مثل العشرة املذكورة باألعلى–أيقونات إضافية للتطور واليت 

د من العلم عوتلقينهم التطور. وأخريا، يشرح الفصل التاسع كيف أن العلم الزوميب انتشر أب
 إىل الدين والتعليم، وكيف يستمر يف حتريف العلوم بشكل عام.

 أمل. شعاع ولكن، كما سأوضح أيضا، هناك 
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