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 نظریة التصمیم الذکي 

 نقد حاسم للتطور الداروني 
 

 

 : صملخّ ال

مجموعة من    وقّدمت  عن مفهوم نظر�ة التصميم الذ�ي وتار�خها، وأهم أعالمها،حاولت هذه الّدراسة الكشف 

التطور�ة   للنظر�ة  الذ�ي  التصميم  نظر�ة  وجه��ا  ال�ي  االنتقادية  لت  ،  الدارو�نيةاألسس 
ّ
مث السل�ي  وال�ي  ا�جانب 

للنظر�ة، مثل: ا�عدام األش�ال الوسيطة �� ال�جل األحفوري، وظهور ا�حياة فجأة بأش�ال مختلفة ومعقدة، وأن 

ن زمن حدوث األرض!، كما بينت الدراسة أن التطور لم يحدث  يحتاج لزمن أطول م   املزعوم  زمن حدوث التطور 

وقد  دعاة التطور الداور�ي.  يذهب إ�� ذلك  التصميم �� ال�ائنات ا�حية، حقيقي وليس وه�ي، كما  ، وأّن  تدر�جيا

األدلة ال�ي استشهد    مثلما قّدمت  ،DNAالتصميم الذ�ي واكتشاف عالمات الذ�اء �� الدنا    أدلةالدراسة  عرضت  

ال�ي عّولنا ف��ا ع�� املن�ج    الدراسة  خلصتخ�ً�ا  وأ   وال�ي تمثل ا�جانب اإليجا�ي �� النظر�ة.  ��ا العلماء ع�� ذلك

 ال��امات ال�ي وجهترّدا ع�� ا  يمانيةإدة  أن نظر�ة التصميم الذ�ي نظر�ة علمية وليست عقي  الّتحلي�� الّنقدي إ��

د �� املقابل ع�� أّ��ا علمية لها وال�ي نفت ع��ا سمة ال
ّ

  يمانية.إعقيدة لتؤك

أدلة    –  DNAاكتشاف عالمات الذ�اء �� الدنا    –نقد التطور الدارو�ي    – ذ�ي  الصميم  الت  ال�لمات املفتاحية:

 .التعقيد الغ�� قابل لالخ��ال - التصميم الذ�ي

Abstract: 
The study reveals the concept of intelligent design theory, its history, and its pioneers. 

It then presents a set of critical foundations that the intelligent design theory has guided 
to the materialistic evolutionary theory, which was the downside of the theory, such as 
the absence of intermediate forms in the fossil record, and the sudden emergence of life 
in various and complex forms,  and that the time of the occurrence of evolution needs a 
longer time than the time of the occurrence of the earth! The study also indicated that 
the development did not occur gradually, and that design in living things is real and not 
imaginary. It is also called the advocates of evolution.  The study then presents evidence 
of intelligent design and detects signs of intelligence in DNA which represents the 
positive side of the theory, as it provides evidence cited by scholars on that.  Then, finally, 
the study shows that the theory of intelligent design is a scientific theory and not a belief 
in faith.  In view of the accusations directed at the theory that it is not a scientific theory 
but rather a faith doctrine. The researcher used the analytical and critical approach. 

Key words: intelligent design - Criticism of Darwinian evolution - Discovery of signs 
of intelligence in DNA - Evidence for intelligent design - irreducible complexity . 
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 : مقدمة -1

ا�خصائص املث��ة لإل�جاب �� �وكبنا، هو تنوع ا�حياة بداخلھ، وهذا التنوع بالطبع    أهم حد  أ  إن 

ضعاف  أمن مليون ونصف نوع حيوا�ي، وقرابة    أك��مث�� للدهشة واملالحظة، وح�ى اليوم اكتشف العلماء  

�تّم  و   .رى األنواع األخ  من  �ل نوع من هذه ا�حيوانات بخصائص تم��ه�تفّرد  هذا الرقم قابلة لالكتشاف، و 

نطاق هذا النوع جزئيا عن طر�ق اللون، والسلوك، وا�حجم فقط، ولكن غالبا ما نجد تحت الريش  تحديد  

نظًما   الكيميائية،    محكمةوا�جلد  واآلالت  والعظام  العضالت  يتناغم  ��  من  املعقدة  و تناسق  املهام  أداء 

 لبقاء.من أجل ا الضرور�ة

ال�ي  خرى �شا��ات �� بنية �عض أنواع ال�ائنات ا�حية  أنجد من ناحية    ،لكن مع �ل هذا التنوع الهائل

وما    – أثارت  و راحت نظر�ة التطور تنت�ج هذا التفس��،    ،ومن هنا  .صلها واحدأ جعلت البعض �عتقد أن  

و��   .أك�� من أي وقت م�ىىو   ،الكث�� من ا�جدال والنقاش وخاصة �� أيامنا هذه  –زالت تث�� �ش�ٍل م��ايد 

ع ليس صعًبا أن ندرك سبب جذب قضية التطور هذا املقدار من االنتباه، فهذه الفكرة قد المست �ل  الواق

كيفية رؤ�تنا ألنفسنا ولعالقتنا مع العالم ا�حيط    وقولبت هذه النظر�ة  .الفكر املعاصر  نوا��  ناحية من 

 فكر�ة أك�� مما فعلت الثور 
ً
ت�ن ال�ور�نيكية أو النيوتنية �� بنا. لقد أحدث قبول الفكرة قبل مائة عام ثورة

 القرن�ن السادس عشر والسا�ع عشر.

مش��ك  سلف  عن طر�ق االنتخاب الطبي�� من    �شأ  �ل هذا التنوع قد  وملا �انت نظر�ة التطور ترى أّن 

.  هاواحد، ف�ان عل��ا أن تقدم لنا األدلة ع�� ذلك، لك��ا ح�ى اآلن لم �ستطيع توضيح تلك الثغرات أو تفس�� 

العديد من التحديات ال�ي   النظر�ة الدارو�نية  ، تواجھوخاصة �� مجال البيولوجيا  ،لما زاد التقدم العل�يو�

�� زعزعة أر�ا��ا. التطور�ة    ،من هنا  قد ت�ون سببا  للنظر�ة  جاءت نظر�ة التصميم الذ�ي كتفنيد حاسم 

 ود ذ�اء خارق قام بتصميمها.  باألدلة العلمية التجر�بية، ولتثبت أن �ل الطبيعة تصرخ بصوت عال بوج

  .ونظر�ة التصميم الذ�ي نظر�ة علمية، تناقش أصل ا�حياة وتتحدى �ش�ل وا�ح الرؤ�ة املادية للتطور 

نظر�ة علمية ��  ثم برزت بوصفها  حركة التصميم الذ�ي أوائل التسعينات من القرن العشر�ن،    ظهرت  ولقد

�شوء األنواع ا�حية �� ضوء املكتشفات العلمية ال�ي لم    تفّسر   مقابل نظر�ة التطور، لتقدم فروًضا علمية 

وال   دارو�ن  عهد   �� متاحة  ا�حديثة��  تكن  ال��كيبية  النظر�ة  وضعوا  الذين  ا�ُجدد  الداروني�ن  ال�ي    فر�ق 

نظر�ة  ھ. فمن حيث كيفية حدوث  بل  ال من حيث التطور ذاتھ   ر تتعارض فرضيا��ا تماًما مع فرضيات التطو 

تخالف فكرة دارون بأن السبب املنتج للتغ�� البيولو�� هو   ، بقدر ماتتحدى فكرة التطور  ال إذن التصميم

عمياء. مادية  آلية  أ��ا    عملية  إما  ذ�اًء    �شأتقد  فا�حياة  هناك  أن  أو  خالصة،  مادية  لعمليات  نتيجة 

ا�حياة إيجاد   �� دوًرا  لعب  ا  و�ؤكدو و   ،تصميمي� األخ��ة،  �حة  ع��  التصميم  منظري  أّن �حاجج  ع��    ن 

 و�أ��ا مصممة، أل��ا �� بالفعل كذلك.  وال�ائنات ا�حية تبد
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 البحث:   أھداف   -2- 1

ز  
ّ

  �� محاولة توضيح قصور النظر�ة التطور�ة الدارو�نية   وأهدافھ �� مستوى أّول   البحث   أهمية   ت��ك

وتفنيد حججها من خالل عرض نظر�ة جديدة قائمة    و�نظر�ة علمية تجر�بية،  بأدلة حاسمة   وكشف ز�فها

ثبت أن ال�ائن ال�� ال يمكن  
ُ
�شأ    قد  بًدا أن ي�ون أع�� الدليل العل�ي، و�� نظر�ة التصميم الذ�ي، ال�ي ت

مثلما يبتغّيا  �ل ال�ائنات ا�حية مصممة بذ�اء.   وأّن   �ي (التطور املادي العشوائي)، �عن طر�ق التطور الدارو 

  �� البحث  ثان  هذا  قصور  مستوى  فهم  خاللها  من  �ستطيع  العر�ي  للقارئ  جديدة  علمية  نظر�ة  تقديم 

 . و��ل أدل��ا الزائفة النظر�ة التطور�ة ح�ى ال ينخدع ��ا

 البحث:   إشكالیة   -3- 1

 : اآلتية اإلجابة عن األسئلة ه الدراسةهذتروم  

 ما السبب وراء ظهور ا�حياة؟ ما السبب وراء ظهور األنواع؟   -1

 ؟  أهدافهانظر�ة التصميم الذ�ي؟ وما أهم  ما �� -2

 ؟ إيمانيةم عقيدة أنظر�ة علمية  أّن نظر�ة التصميم الذ�ي هل -3

 ؟بينية ب�ن األنواع قفزاتهناك  أن ا، أمر تدر�جيً تطوّ ال حدث هل -4

ا -5
ً
 جميع ال�ائنات ا�حية، أم هو تصميم مش��ك؟ ب�ن   هل هناك سلًفا مش���

 ا�حية حقيقًيا أم وهمًيا؟ هل التصميم �� ال�ائنات  -6

 ما السبب وراء وجود هذا القدر املتنوع من املعلومات البيولوجية؟  -7

توجد   -8 ال  تد��   ش�اال أملاذا  كما  األحفوري،  ال�جل   �� وكذلك  ا�حية،  ال�ائنات  ب�ن  وسيطة 

 الدارو�نية؟

 ا؟، وكيف يمكن اكتشافها تجر�بي DNA)ما أدلة التصميم الذ�ي �� ا�خلية ا�حية (الدنا  -9

 منھج البحث:   -4- 1

بحث  تقت�ىي  ��  نا�جاملتنوع    ناطبيعة  �ساهم  املطروحة  ال�ي  اإلش�الية  آمعا�جة  نا 
ّ
أن غ��  املن�ج  ،  ثرنا 

النقدي" األك�� "  التحلي��  املن�ج  ھ 
ّ
أن �عتقد  و   مالئمة  الذي  املوضوع  للطبيعة  أهداف  تحديد  األ�سب 

من خالل نظر�ة التصميم    وضعفها  النظر�ة التطور�ة املاديةقصور    " نحاول توضيحبالنقد حيث "  الّدراسة،

�تحول من  و   ُيحدثنا من �عد صمت،ل  فتنبعث فيھ ا�حياة من جديد  ،" �ستنطق النصبالتحليلو"  ،الذ�ي

ونفسر النصوص الفلسفية �� النظر�ة    ،ا نحاول أن نو�حو�التحليل أيضً   �ائن �ّ�.  �ونھ شيئا جامًدا إ��

يصعب قد  يقف  ا  ع��  ال�ي  أن  �ستطيع   ع��لقارئ  ح�ى  القارئ    فهمها  مرماها،  املتخصص، وغ��  �ّل من 

 اقتضت ا�حاجة ذلك.  م�ى املن�ج التار���  سنستثمر �� بحثنا  أننا ع��  املتخصص.
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   :کلها تصرخ عالیا بوجود ذکاء خارق (فولتیر) الطبیعة  -2

 : نظریة التصمیم الذكي: مفھومھا وتاریخھا   -1- 2

أن ال�ائنات ا�حية واألنظمة الف��يائية والبيولوجية ال�ي    Design Intelligentترى نظر�ة التصميم الذ�ي  

وليس من    ،يتم مالحظ��ا �� ال�ون قاطبة، تنتج أساًسا من التصميم املقصود والهادف من قبل �ائن ذ�ي

الصدفة والعمليات الطبيعية األخرى غ�� املوجهة 
  1

 معاصًرا للدليل الغائي. �عّد  
ً

وجود  ب  هذا املفهوم شكال

ال ��دفون ظاهرً�ا إ�� ذلك كما سنو�ح �� هذا البحث، ولك��م يقدمون الدليل ع��   أ�حا��ااإللھ، رغم أن  

 من األف�ار الدينالدلة  األ أنھ قائم ع��  
ً
ية. وهم يتجنبون ا�حديث حول ماهية املصمم أو طبيعتھ.  علمية بدال

و�� نظر�ة علمية تقف ع�� قدم املساواة أو تتفوق ع�� النظر�ات ا�حالية ال�ي تتعلق بالتطور وأصل ا�حياة.  

دسكفري   بمعهد  حالًيا  مرتبطون  املعاصرة  الذ�ي  التصميم  فكرة  ُمنظري  ، Discovery Instituteوجميع 

يمثلون تخصصات متعددة مثل: الف��ياء وعلم    -معظمهم ع�� قيد ا�حياة    -عاملا أ�اديمًيا    أر�ع�ن  الذي يضم

الفلك والكيمياء والبيولوجيا ا�جز�ئية وا�خلو�ة، والكيمياء ا�حيو�ة، وعلم األحياء الدقيقة، والر�اضيات،  

 وتار�خ وفلسفة العلوم، والقانون، والعلوم السياسية. 

الذ�  التصميم  فكرة  أساسيةوترتكز  مفاهيم  ع��  املتخصصة  ،ي  التعقيدات  غ��    ، و��  والتعقيدات 

القابلة لالخ��ال وال�ي تد�� بأن هناك أنظمة بيولوجية معقدة �ش�ل مع�ن بحيث ال يمكن ت�و��ا ع�� طرق  

�عناية   ُصقل  قد  ال�ون  أّن  بھ  واملقصود  لل�ون  الدقيق  التوافق  مفهوم  أيًضا  وهناك  عشوائية،  طبيعية 

  هور ا�حياة ع�� األرض.ليسمح بظ

ا�ىي بواسطة  املقدمت نظر�ة التصميم ألول مرة، �� أواخر السبعينيات و�داية الثمانينيات من القرن  

ولد  (  Bradley Walter  براد��ووال��    م)1939(ولد    Charles Thaxton  �شارلز ثاکستون ء  مجموعة من العلما

حد األسرار الغامضة  إ�� أ   م)، �� محاول��م لالستجابة1952  (ولد  Roger Olsonو روجر أولسون    م)1943

الدنا سالسل   �� املشفرة  املعلومات  بأصل  واملتمثل  املعاصر،  األحياء  علم   ��DNA  أن استنتجوا  فقد   .

ا لتصميم ذ�ي مسبق ولكنھ غ�� محدد، وعرضوا  ا قو�ً ً◌ خصائص املعلومات ا�خزنة �� الدنا �عطي دليل

 م1984(لغز �شأة ا�حياة؛ إعادة تقييم النظر�ات ا�حالية) قاموا بنشره عام هذه الفكرة �� كتاب 
2

. 

والذي تمحور حول    م1988و�دأ االستعمال األول للمصط�ح �� املؤتمر الذي عقده ثاكستون �� يونيو  

ال  �� املوجودة  املعلومات  والناس"  DNA  ـ�عقيد  الباندا  "من  كتاب  �عدها  �شر  ثم  األسا�ىي (.  السؤال 

  ،  Pandas and People The Central Question of Biological Origins Ofالبيولو��)صوص األصل  بخ

م، ويعت�� الكتاب  Dean H. Kenyon  �� .1989، ودين �انيون  Percival Davisلل�اتب�ن ب��سيفال ديفيس  

 
1- The American Heritage Dictionary of the English Language, intelligent Design, (first definition). Boston, 
Massachusetts: Houghton Mifflin Harcourt.5th Edition, 2010. 

بولوز، مركز -2
ٔ
بحاث والدراسات،  ستيفن ماير: التصميم الذكي (فلسفة وتاريخ النظرية)، ترجمة: محمد طه، عبد هللا ا

ٔ
براهين لال
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(128) 

و"نظر�ة   الذ�ي"،  "التصميم  عبارات  وم����  متكرر  و�ش�ل  �ستعمل  الذي  و"أنصار  األول  التصميم" 

الكتاب اشتمل  بل  ليس هذا فقط  املعاصرة.  الذ�ي"  "التصميم  حركة  بداية  ليمثل  ع��    أيضا  التصميم" 

التطور  و   لي�ون م�جًما جديًدا للمصط�حات ا�خلقية   اجديًد   احوا�� خمسة عشر مصط�ًح  �واجھ نظر�ة 

بل التطور��ن، واعت�� البعض أنھ  بدون استعمال لغة دينية، ولكن رغم ذلك �عرض النتقادات كث��ة من ق

ل�خلقو�ة زائف  يدعو  علم    وأنھ 
1

روسف  . ماي�ل  علم  1940(ولد    Michael Ruseانتقده  فيلسوف  م)، 

الدين قيمة ومخادع"  بقولھ:  البيولوجيا وفلسفة  لھ  ليست  الكتاب  "إن 
2

يقصد أّن   ،  بكالمھ    ماي�ل روس 

 . األخ�� من البحثكما سنو�ح تلك النقطة �� ا�جزء    عل�ي،  أسلوبكتاب يدعو لنظر�ة ا�خلق متخفًيا ��  ال

   م)1952(ولد    Michael Beheم، قدم عالم الكيمياء ا�حيو�ة ماي�ل بي�ي  1996و�� عام  
ً
   طرحا

ً
  مفّصال

ماي�ل    ُيعدو األنظمة املعقدة غ�� القابلة لالخ��ال)  (   ألدلة ع�� التصميم الذ�ي وقد استعمل فيھ مصط�حل

السوط    بي�ي محرك  (مثل  ا�خاليا   �� النانو  تقنية  اكتشاف  ع��  بناًء  املصط�ح،  هذا  استعمل  من  أول 

تم بيع أك�� من ر�ع مليون ��خة من  وقد  ا�جرثومي الشه�� حاليا ومحركھ الدوار املؤلف من ثالث�ن قطعة)،  

ا أن  الكتاب استطاع بمفرده تقر�بً   إّن   ، و�مكن القول Darwin's Black Boxاألسود"كتابھ "صندوق دارو�ن  

م�انً  الذ�ي  التصميم  لفكرة  والثقافيةيجعل  العلمية  ا�خارطة  ع��    ا 
3

عام    . عالم  1998و��  أتبعھ  م، 

م) بنشر عمل مهم عن آليات  1960(ولد    William Dembskiو�ليام ديمبس�ي    الر�اضيات وفلسفة العلم

طر�قة علمية لتمي�� آثار الذ�اء  قّدم  "، و�ذلك  The Design Inferenceصد التصميم "استنتاج التصميم  ر 

أسس عملھ ملؤشرات ثابتة للتصميم الذ�ي، ولكنھ لم يطرح أي  فمن آثار العمليات الطبيعية غ�� املوجهة،  

 ؤشراتحجة لصا�ح وجود التصميم الذ�ي �� ال�ائنات ا�حية بناء ع�� وجود تلك امل
4
 . 

عدد من الكتب ا�حكمة املهمة ال�ي  و   ،ظهرت العديد من الكتب واملقاالت املمتازة  م2005ومع حلول عام  

بنواٍح  ديمبس�ي  أملت  أ.  و�ليام  �شر  فقد  النظر�ة.  من  و�لز  ،مختلفة  ناثان  (ولد    Jonathan Wellsوجون 

  شاف عالمات الذ�اء �� النظم ا�حية) (اكت  The Design of Lifeم، كتاب تصميم ا�حياة  2007م) عام  1942

  �� كتب  ما  وأقوى  أحدث  من  الكتاب  هذا  ويعد  والناس،  الباندا  من  كتاب  من  الثالثة  الطبعة  اسم  وهو 

العشوائي. التدر���  التطور  لنظر�ة  العل�ي  التعقيدات    االنتقاد  مفهوم  كتابھ   �� ديمبس�ي  طور  وقد 

 لتصميم الذ�ي. املتخصصة كما هو مستعمل اآلن كحجة من حجج ا

 
1- Massimo Pigliucci: "Science in the Courtroom: The Case against Intelligent Design" Nonsense on Stilts: 
How to Tell Science from Bunk. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2010, pp. 160–186. 
2-  Michael Ruse: "They're Here!", review Of Pandas and People in Bookwatch Reviews (1989), republished 
in Reviews of Creationist Books ed Liz Rank Hughes, National Center for Science Education, 1992. p. 41. 

دلة التصم -3
ٔ
ولى، مركز  ستيفن ماير: توقيع في الخلية: الدنا وا

ٔ
خرون، الطبعة اال

ٓ
الء حسكي، ومهند التومي، وا

ٓ
يم الذكي، ترجمة: ا

بحاث والدراسات 
ٔ
 .15م، ص2017براهين لال
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 Signature)  ) كتابھ توقيع �� ا�خلية1958(ولد    Stephen C. Meyer  م �شر ستيفن ماير2009�� عام  

in the Cell    الذي �عت�� أول مرجع شامل �حجة التصميم الذ�ي املبنية ع�� الدنا. محاوال فك خيوط اللغز

كيف �شأت ا�حياة؟، وقد طور    م)Charles Robert Darwin   )1809  –  1882الذي لم يتعرض لھ دارو�ن 

حجة غالبً ا  ماير  ال�ي  �� عرض  لنظر�ة  نفسھ  دارو�ن  استعملها  ال�ي  الطر�قة  فهمها، مستخدما  �ساء  ما  ا 

ب� الذي  بي�ي  ماي�ل  للتطور. وكذلك  ��    ىنظر�تھ  النانو  أمثلة عديدة من علم  الذ�ي ع��  التصميم  حجة 

يق فكما  ماير  كتاب  أما  و��  ا�خلية،  األدلة  من  مختلف  أساس  ع��  لكن  بي�ي  فكرة  نفس  "يدعم  هو  ول 

األخرى"  ا�حيو�ة  وا�جز�ئات  الدنا   �� الرق�ي)  الرمز  أو  ا�خزنة    (املعلومات 
1

خاللھو   . من  ماير  رؤ�ة    طرح 

أن أدلة التصميم الذ�ي ليست قائمة    ھجديدة لواحد من األلغاز املستمرة للبيولوجيا ا�حديثة، وأثبت في

 قائمة ع�� أدلة علمية ساحقة، ت��ايد مع الوقت. ا�جهل أو رفض العلم، بل �� ع��

حيث    لبحث العل�ي �� ا�حاضر واملستقبل،�� ا  ا مثمًراا علميً أصبحت نظر�ة التصميم الذ�ي تمثل من�ًج 

زت  ال�ي �ج   . تلك االكتشافات بعض االكتشافات ا�حديثة واملفاجئة �� علم ا�جيناتلا جيًدا  قدمت نموذًج 

ا موضوعات جديدة  يضً أنظر�ة التصميم الذ�ي  وقد عرضت    النظر�ة التطور�ة  هاوما زالت ��جز �� تفس�� 

 �� البحث العل�ي �� العديد من االختصاصات الفرعية �� علم البيولوجيا. 

 : األسس النقدیة للداروینیة من منظور التصمیم الذکي  -3

 من أسالف شب��ة  
ً
بالقرود؟ هل تطورت تلك الثدييات من زواحف تطورت بدورها  هل تطور البشر حقا

؟ لو عدنا للوراء لذلك الزمن الغابر، هل  اأم متقطع  ا تدر�جيّ   –إن وجد    –من أسماك؟ وهل �ان التطور  

من هذا السلف املش��ك العاملي    البيولو��سنجد سلًفا تطورً�ا ل�ل ال�ائنات ا�حية اليوم؟ هل حدث التطور  

ي و�قوى مادية عمياء فقط؟ هل ظهرت ا�حياة األو�� �عملية تطور كيميائي استطاعت ف��ا  دون توجيھ ذ� 

 املادة غ�� ا�حية ترتيب نفسها بنفسها ودون توجيھ ذ�ي؟

  اإلجابة؟ كيف لنا أن نتأكد من هذه    لكن  بناًء ع�� قصة التطور فإن ا�جواب ع�� هذه األسئلة (بنعم!)،

ال�ي يف��ض أ��ا أنتجت �ل هذا التنوع والتعقيد ��   -ختبار هذه العملية  لإلجابة ع�� هذا السؤال علينا ا

بعض العمليات الطبيعية عمياء و�عمل دون هدف أو غاية أو غرض، و�عضها اآلخر  ف ،�� الطبيعة - األحياء

كيف �عرف الفرق بي��ا؟ وكيف سنفرق بي��ا فيما يخص األنظمة    . إذن،ذ�ي �عمل لهدف، وغاية وغرض

 بذ�اء حاد؟جيةالبيولو 
ً
هل �� القوى املادية    ؟ ما �� العمليات ال�ي يجب أن تتم �� الطبيعة لتظهر �خصا

 البحتة أم أن الذ�اء مطلوب؟

مة  يقّدمو��ا  يقدم أنصار الدارونية التطور كنظر�ة ُيمكن مناقش��ا وا�حوار �شأن أدل��ا، و�نما  ال  
ّ
كمسل

م)  1940(ولد    Phillip E. Johnson  ن نجد فيليب أي جو�سو   أو حقيقة ال ينكرها إال جاهل أو متعصب. لذا

ال�اتب وا�حامي األمر��ي صاحب كتاب "محاكمة دارون" يحاجج بأن الدارو�ني�ن ا�جدد يرفضون وضع أي  
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(130) 

احتمالية لنظر�ة التصميم �� ع�ن االعتبار لظ��م بأن مبادئ العلم تمنع ذلك. ولكن لو رفضنا اعتبار فرضية  

مبدئيً  جو�سون:  التصميم  يقول  فعندئذ  علمية،  غ��  محاججة  التطور  لنظر�ة  السل�ي  االنتقاد  و�ان  ا، 

  "قواعد ا�حاججة هذه تجعل من معرفة صدق نظر�ة التطور ومعرفة ا�حقيقة حولها أمر غ�� ممكن"
1

. 

اليب  فإخراج املواقف املعارضة من االعتبار كنتيجة ضمنية من �عر�ف حدود اإلش�الية قد ت�ون أحد األس

�� جدال ما إال النظر�ة املصونة من    -  �اف  غ��  أّن هذا األمر  للغلبة  كما يقول جو�سون إلثبات أفضلية 

 النقد. فالنظر�ة القو�ة �� ال�ي �ستطيع أن تصمد أمام أي نقد يوجھ لها، ال أن ��رب من االنتقادات. 

ساغان   �ارل  نجد  املثال  سبيل  لفكرة Carl Sagan  )1934  –  1996فع��  الداعم�ن  أك��  من  وهو  م)، 

  ، جميع ال�ائنات ا�حية بالنظر إ�� ما يقوم بھ اإل�سان  أنتجتال�ي    ��  أن الطبيعة لوحدها  �عت��  التطور،

كـان   "إذا  لھ فيقول  أو رغبتھ  نافعة حسب مص�حتھ  يراها  ال�ي  النباتات وا�حيوانات  حيث يكيف و��جن 

ا هذه  نـواع جـديـدة مـن الـنـبـاتـات وا�حيوانات، أال يجدر بالطبيعة أن تفعل أيضً الـنـاس قـادر�ـن عـلـى تـولـيـد أ

  العمليـة األخـيـرة الـتـي �عرف باالنتقاء الطبي��"
2

، �عد أن أورد أمثلة ع�� الت�ج�ن يستطرد �� موضع آخر. و 

اإل�سان، أحدثھ  الذي  الصنا��  وليو   واالنتقاء  مؤكدة  حقيقة  التطور  أن  نظر�ةمعت�ً�ا  استـطـاع    : س  "إذا 

االنـتـقـاء االصـطـنـاعـي أن يحقق هذه التغي��ات الرئيسية �� فتـرة زمـنـيـة قـصـيـرة، فـمـاذا يـجـب أن �ستطيع  

 �� ا�جمال والتنوع  الـسـن�ن وا�جواب هو �ل هذا  مـلـيـارات  امتد عملھ خـالل  الذي  الطبي��  االنتقاء  فعلھ 

 تـطـور هـو حقيقة، وليس مجرد نظر�ةالعالم البيولـوجـي. فـالـ
3

 . 

لكن ساغان هنا قد وقع �� تناقض جّم، فهو لم �سأل نفسھ، أن اإل�سان الذي قام بت�ج�ن النباتات  

وا�حيوانات عن طر�ق االنتقاء االصطنا�� هو �ائن ذ�ي؟ فِلما يوافق ع�� أن �ائًنا ذكًيا بقدر محدود قد  

أن هذا التعديل ر�ما يأ�ي بنتائج سلبية، كما أنھ محدود للغاية، ناهيك    �ّجن وعّدل �� �عض ال�ائنات (رغم

 وليس إبداع وخلق من عدم)، ولم يوافق ع�� أن ال�ون قاطبة قد صممھ وأوجده مصمًما  
ً

عن أنھ �عديال

 أع�� وأقدر من �ل �ىيء؟  

التطور    ،مع ذلكو  اع��اضات قو�ة ع��  النظر�  أر�كت�ان هناك  بتلك  املؤمن�ن  فكرة  ة، خاصة  جميع 

اإل�سان عقل  آخر  عن  تطور  املادي حيوان  التطور  نظر�ة  تدع��ا  ال�ي  هذا    .،  بقوة  دارو�ن  شعر  ولقد 

االع��اض حيث قال: "�ساور�ي دوما شك مخيف بأن قناعا�ي حول تطور العقل البشري من عقل ا�حيوانات  

  األد�ى ليست ذات قيمة، أو أ��ا غ�� موثوقة"
4

حظة دارو�ن �ش�ل جيد يجب أن نطبق  ولتقييم أهمية مال   .

ع�� أي أساس نثق بنظر�ة التطور إن �انت نتيجة  ف الشك الذي ع�� عنھ هنا (ع�� النظر�ة التطور�ة برم��ا):  

العقل   البشري الذي تطور من عقل ا�حيوانات األد�ى؟ لذا فإن نظر�ة دارو�ن حول كيفية �شوء  للعقل 

 
 . 75ص)، ستيفن ماير: التصميم الذكي (فلسفة وتاريخ النظرية -1
يوب، مراجعة محم -2

ٔ
 .40، ص 178، سلسلة عالم المعرفة 1993د كامل: كارل ساغان: الكون، ترجمة نافع ا

 . 40، صالمرجع نفسه -3
4 - Charles Darwin, Letter to W Graham, 1881. In F. Darwin, ed., The Life and Letters of Charles Darwin 
(New York: D. Appleton & Co., 1905), 1:285. 
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ا، مما �ع�ي أننا بالقدر الذي نثق فيھ  أخرى، إ��ا تنفي ذا��ا منطقيً   و�عبارة   ،البشري ال تتمتع با�ساق ذا�ي

نا ب  بالنظر�ة كتفس�� ألصل البشر
ّ
بمع�ى أنھ ما لم نف��ض   ،ليس لدينا أساس لنضع ثقتنا ف��ا  ذاتھ  القدرفإن

قد جعل ملكتنا الفكر�ة مالئمة للعالم من حولنا، فإن قناعتنا ست�ون �� ذوا��ا غ�� جديرة    اذكي�   اأن مصممً 

 بالثقة، و�التا�� لن تزودنا بفهم يمكن التعو�ل عليھ �� معرفة أصل اإل�سان. 

ولذلك   ،اإن الش�وك حول قدرة آلية االنتخاب أو الطفرات ع�� التخليق واإلبداع أصبحت شائعة جًد 

التطور أصبحوا يؤكدون  فإن املتحد البارز�ن عن نظر�ة  أّن عدم معرفتنا    ":  ع��  دائم�ش�ل  للعاّمة و ث�ن 

�� وقوعها  لكيفّية الشك  ي��ر  ال  التطور، فإن هذا  أو كما قال عالم األحاف�� من جامعة هارفار    "حدوث 

جولد   تماما،  Stephen Jay Gould  )1941  –  2002ستيفن  ان��ت  ا�جديدة  "الدارو�نية  ظهورها  م)  برغم 

كعقيدة أرثوذكسية �� الكتب املرجعية"
1

.  

 و�عرض �� هذا البحث أهم األسس ال�ي وجه��ا نظر�ة التصميم الذ�ي لنظر�ة التطور الدارو�ي.

 :  انعدام األشكال الوسیطة في السجل األحفوري   -1- 3

 وجود أش�ال انتقالية تر�ط ب�نإ��    هذه الفرضيةتحتاج  و   .تف��ض نظر�ة دارون السلف املش��ك لألنواع

لتغ�� التطوري التدر���، فإنھ �لما زادت التباينات  ل  ، ونظرا العتماد النظر�ة الدارو�نيةأّي نوع�ن من األحياء

تقّدم    وفرة األش�ال االنتقالية �� ال�جل األحفوري  إّن   ب�ن النوع�ن زادت ا�حاجة لألش�ال الوسيطة بي��ما. 

متيًنا مدعومً   لنا الدليل، ولم  دليال  يملك مثل هذا  لكن دارون ال  النظر�ة.  تب�ى عليھ  أن  يمكن  بالقرائن  ا 

�ستطع العلماء منذ زمن دارون اكتشاف الروابط املفقودة، وكما كتب �� كتابھ "أصل األنواع": "ال بد أن  

 ا ما ع�� األرض كب�ً�ا جًدا" ي�ون عدد التنوعات الوسيطة ال�ي وجدت يومً 
2

. 

م) عالم الكيمياء ا�حيو�ة ال��يطا�ي، صاحب الكتاب  1943(ولد    Michael Dentonدانتون  ونجد ماي�ل  

ھ ع�� يؤكد ع�� هذه النقطة فيقول ،  Evolution: A Theory in Crisisالشه�� "التطور نظر�ة �� أزمة"  
ّ
": "إن

  مقت�ىى كالم "دارو�ن" يلزُم أن ي�وَن هناك البالي�ن من ا�خلوقات
3

كشف خرافات  تھ إ��  اديحي  وقد قادتھ.  

وغ�� مرتبط    اووحيًد   ا�ل نوع من األحياء ُ�عد ع�� املستوى ا�جز�ئي فر�ًد   : "إّن �� موضع آخر  التطور فيقول 

م فقد �جزت ا�جز�ئات شأ��ا شأن املتحجرات عن تقديم الوسطاء الذين يبحث ع��م علماء  
َ
بوسطاء. ومن ث

املستوى ا�جز�ئي، ال يوجد �ائن هو جد مش��ك أع��، أو �ائن  األحياء من دعاة التطور منذ زمن طو�ل. فع��  

 
 . 27ستيفن ماير: التصميم الذكي فلسفة وتاريخ النظرية)، ص -1
خرون،   -2

ٓ
ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز: تصميم الحياة: اكـتشاف عالمات الذكاء في النظم البيولوجية، ترجمة مؤمن الحسن وا

 . 129-128م، ص2014، 1، طدار الكاتب للنشر والتوزيع
ولى يناير   -3

ٔ
خرون، الطبعة اال

ٓ
الء حسكي وا

ٓ
زمة": ترجمة ا

ٔ
، مركز براهين 2017مايكل دنتون: التطّور والنشوء واالرتقاء نظرّيةٌ في ا

بحاث والدراسات، ص 
ٔ
 310لال
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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 قبل قرن من  
ً
الدليل ا�جز�ئي متاحا أنھ لو �ان هذا   �� بأقر�ائھ، وال ي�اد يوجد شك  أو راٍق مقارنة  بدائي 

فر�ما لم تكن فكرة التطور العضوي لتجد أي قبول ع�� اإلطالق" اليوم،
1

. 

ا الهائل من األش�ال  العدد  �ع��ف  امل لوسيطة غ��  لكن هذا  ال�جل األحفوري، جعل دارون   �� وجود 

الوسيطة؟ ال تظهر طبقات   ال�ائنات  ��ذه  تمت�� �ل طبقة جيولوجية �خر�ة  "ملاذا ال  التالية:  با�حقيقة 

أنھ   بنفسھ  دارون  �ش��ھ  كما  االع��اض  وهذا  تدر���".  �ش�ل  املتطورة  ال�ائنات  من  سالسل  أي  األرض 

واألو�ح ع�� نظر�تھ �� التطور. فلقد أع��ف بأن غياب تلك األش�ال الوسيطة يخلق مش�لة جدية  األخطر 

�ع��ض نظر�تھ.
2

ظهر ع�� جانب عظيم من     �� مجموعھ،  إذا أخذ  ا�جيولو��  ال�جل  "أن  أيضا:  و�قول 

لم ملاذا ال  النقص، بيد أننا إذا حصرنا البحث �� ت�و�ن ذاتھ، صادفتنا صعاب ش�ى، �ستع�ىي معها أن �ع

نجد فيھ كث�ً�ا من الضروب املتدانية �� التدرج النشوئي، تر�ط ب�ن األنواع املتقار�ة األ�ساب ال�ي وجدت  

منذ �شأتھ، و�� آخر عصور ت�ونھ، وهنالك حاالت كث��ة تظهرنا ع�� أن نوعا من األنواع قد �عقب كث�ً�ا من  

 �و�ن و�� أدناهاالضروب، تظهر آثارها األحفور�ة �� أع�� طبقات الت
3

. 

من "أن    - كما يقول دارون نفسھ    – ال بد  وهذه الصور الوسطى إن لم تكن موجودة وانقرضت مثال ف

�ان فإذا  األو��،  األزمان  خالل   �� األرض  عمرت  قد  نجد   ت�ون  ال  فلم  الصور،  بتلك  م�ىى  قد  االنقراض 

ضية؟"هيا�لها العديدة مطمورة �� الطبقات، ال�ي تؤلف سطح الكرة األر 
4

ومن هنا دعا دارون العلماء من    .

البحث عن هذه ا�حلقات املفقودة من السالالت الوسيطة لألنواع، و�ال شك �ان اكتشاف تلك    إ��  �عده

 
ً
   ا�حلقات أمرا

ً
   صعبا

ً
غ�� مكتشفة    �� عهده إال أنھ وح�ى اآلن ما زالت تلك ا�حلقات الوسيطة والكث��ة جدا

 افات ا�حفر�ة ا�جديدة أوجدت فجوات جديدة أخرى.  ح�ى يومنا هذا وح�ى أن االكتش 

ما زالوا يفتشون عن املتحجرات و�حفرون �� �ل بقاع   فإّ��م  يمان دعاة التطور بنبوءة دارونإل فنتيجة  

باحث�ن عن ا�حلقات املفقودة. وع�� الرغم من جهودهم ا�حثيثة،   ،األرض منذ منتصف القرن التاسع عشر

كتشف ح�ى اآلن أية أ 
ُ
ع�� عكس    -ش�ال انتقالية. وقد أثبتت �ل املتحجرات املكتشفة أثناء ا�حفر أنھ  لم ت

فإن ا�حياة قد ظهرت ع�� األرض فجأة �� ت�و�ن �امل. و�ينما �ان دعاة التطور    - ما �عتقد دعاة التطور  

 �� ا��يارها!  -دون قصد  -يحاولون أن يثبتوا نظر���م، �سببوا 

م)، ��ذه  Derek V. Ager  )1923  –  1993�ل��ي املشهور، دير�ك آجر  وقد اع��ف عالم املتحجرات اإلن

 
ً
قائال التطور  دعاة  أحد  �ونھ  من  الرغم  ع��  �جل  ا�حقيقة  فحصنا  لو  أننا   �� ا�خالف  نقطة  "تتمثل   :

   - ع�� مستوى ال��تيب أو األنواع، فسنكتشف    املتحجرات بالتفصيل، سواءً 
ً
   مرارا

ً
عدم وجود أي    -   وتكرارا

 
1- Michael Denton. Evolution: A Theory in Crisis. London: Burnett Books, 1985, pp. 290-91 

 . 129ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز: تصميم الحياة، ص -2
نواع، ترجمة اسماعيل مظهر، مؤسسة هنداوي،  -3

ٔ
صل اال

ٔ
 520م، ص1889تشارلز دارون: ا

 .309، صالمرجع نفسه -4
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�، بل ما حدث هو انفجار فجائي �جموعة واحدة ع�� حساب األخرى."تطور تدر��
1

  ويعلق مارك س��ارن�ي   .

Mark Czarnec   
ً
أيضا املتحجرات،  وعالم  التطور،  دعاة  من     وهو 

ً
إثبات  ":  قائال  �� األساسية  املش�لة  إن 

الت�و�نات ا�جغرافية لألرض. ولم  النظر�ة تكمن �� �جل املتحجرات؛ أي آثار األنواع املنقرضة ا�حفوظة ��  

يكشف هذا ال�جل قط أية آثار لألش�ال املتوسطة ال�ي اف��ضها دارون، وعوضا عن ذلك تظهر األجناس  

 "!!وتختفي فجأة. و�دعم هذا الشذوذ حجة دعاة ا�خلق القائلة بأن األنواع قد خلقها هللا
2

. 

هو أستاذ األن��و�ولوجيا التطور�ة بجامعة  م) و 1950ولد  (    WhiteTim  كذلك نجد التطوري تيم وايت

"املش�لة مع الكث�� من علماء األن��و�ولوجيا �� رغب��م امل�حة إليجاد أسالف اإل�سان،    بأّن  �اليفورنيا يقول 

 
ً
"اإل�سانألسالف    لذلك فإن أي شظايا من العظام تصبح عظاما

3
فهو �علق ع�� فضائح تزو�ر واستخفاف    

دون أي    نجدهم �� �ل شظية عظام يزعمون أ��ا حفر�ة لسلف اإل�سان املزعوم  حيث  ،التطور��ن بالناس

 .رأس قرد وفكها فك إ�سان أو العكس وما إ�� ذلك�عود إ�� جمجمة أّن ا� دليل. فهناك من يد�� 

 : ظھور الحیاة فجأة بأشكال مختلفة ومعقدة   -2- 3

عند دراسة طبقات األرض و�جل املتحجرات، يت�ح أن �ل ال�ائنات ا�حية قد ظهرت �� وقت واحد، 

ولم تظهر تدر�جًيا. و�عت�� أقدم طبقة من طبقات األرض اكتشفت ف��ا متحجرات ل�ائنات حية �� تلك ال�ي  

�ائنات ا�حية ال�ي مليون سنة. فقد ظهرت ال  550-500ت�ونت �� العصر ال�ام��ي وال�ي يقدر عمرها بنحو  

املتحجرات �جل   �� فجأة  ال�ام��ي  العصر  طبقة   �� وتخص    ،اكتشفت  سابقون.  أسالف  لها  ليس  أي 

املتحجرات ال�ي اكتشفت �� ال�خور ال�ام��ية قواقع وحيوانات ثالثيات الفصوص و�سفنجيات ودیدان  

 
ً
وقد ظهر هذا ا�خليط الواسع من    هالمية وقنافذ بحر�ة، وغ��ها من الالفقار�ات املعقدة.  أرضية وأسما�ا

ال�ائنات ا�حية امل�ونة من مثل هذا العديد الكب�� من ال�ائنات املعقدة �ش�ل فجائي جدا لدرجة أن هذا 

 )Cambrian Explosion(ال�ام��ي. ا�حدث املدهش �شار إليھ �� األدبيات ا�جيولوجية باسم االنفجار 
4

. 

هذه الطبقة بنظم معقدة ال��كيب مثل الع�ن، وا�خياشيم،    وتتسم معظم أش�ال ا�حياة املكتشفة ��

وأجهزة الدورة الدمو�ة، وال��كيبات الفسيولوجية املتقدمة ال�ي ال تختلف عن نظ��ا��ا ا�حديثة. فع�� سبيل 

املثال: �عت�� تركيب عيون ا�حيوانات ثالثية الفصوص املمشطة وامل�ونة من عدسات مزدوجة م�جزة �� 

و�ق روبالتصميم.  ديفيد  هارفرد  ،  م)David Raup   )1933   –  2015ول  جامعات   �� ا�جيولوجيا  أستاذ 

 
1-  Derek V. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, VOL 
87, 1976, p. 133. 
2- Mark Czarnecki, "The Revival Of The Creationist Crusade", Maclean's, January 19, 1981, p. 56. 
3- Tim White: Evolutionary anthropologist -University of California at Berkeley - New Scientist, 1983, p. 199. 
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وشی�اغو:   مهندس  "ورو�شس��  سوى  بھ  اإلتيان  �ستطيع  ال  تصميما  تملك  الفصوص  ثالثيات  عيون  إن 

 "بصر�ات معاصر ذو قابليات كب��ة ومتدرب تدر�با جيدا
1

. 

�� ش�ل �امل ودون أي حلقة وصل أو ش�ل انتقا��   لقد ظهرت هذه الالفقار�ات معقدة ال��كيب فجأة 

الوحيد من   الش�ل  الالفقار�ات،  اكتشاف  قبل  تمثل  �انت  ال�ي  ا�خلية،  وحيدة  ال�ائنات  و��ن  بي��ا  ير�ط 

أش�ال ا�حياة ع�� األرض. وقام ر�تشارد موناس��س�ي، ا�حرر �� مجلة علوم األرض ال�ي �عت�� إحدى أشهر  

التطور، بتوضيح ما يأ�ي عن االنفجار ال�ام��ي الذي جاء بمثابة مفاجأة كب��ة    املطبوعات ا�خاصة بأدب

أش�ال ا�حيوانات ال�ي نراها اليوم وال�ي تتسم بقدر    -قبل نصف بليون سنة، ظهرت فجأة" لدعاة التطور:  

ا��  الفت للنظر من التعقيد. و�عد هذه ال�حظة، عند بداية العصر ال�ام��ي لألرض بالضبط، أي قبل حو 

مليون سنة، عالمة ع�� االنفجار التطوري الذي مأل البحور بأول �ائنات معقدة �� العالم. و�انت شعب    550

�عضها   عن  تتم��  و�انت  ال�ام��ي،  العصر  أوائل   �� بالفعل  موجودة  اليوم  نراها  ال�ي  الكب��ة  ا�حيوانات 

 "البعض بنفس القدر الذي تتم�� بھ عن �عضها البعض اليوم
2

. 

فكيف أصبحت األرض تفيض فجأة بمثل هذا العدد الكب�� من أنواع ا�حيوانات؟ وكيف يمكن أن ت�ون  

 هذه األنماط املتم��ة من أنواع األحياء قد ظهرت دون وجود سلف مش��ك؟  

 Richardلدى دعاة التطور. وقام عالم ا�حيوان، ر�تشارد دوکن�   أجو�ة  عن  لها  مازالت هذه األسئلة تبحث

Dawkins    ان 1941(ولد� ال�ي  ا�حجج  ل�ل  األساسية  ا�جذور  تبطل  ال�ي  ا�حقيقة  هذه  ع��  بالتعليق  م) 

مليون    600ع�� سبيل املثال، �عت�� طبقات ال�خور ال�ام��ية ال�ي يبلغ عمرها حوا��  "يدافع ع��ا بقولھ:  

طبقات ال�ي وجدنا ف��ا معظم مجموعات الالفقار�ات األساسية. ولقد ع��نا ع�� العديد م��ا  سنة) أقدم ال

�� ش�ل متقدم من التطور �� أول مرة ظهرت ف��ا. و�بدو األمر و�أ��ا زرعت لتوها هناك دون أن تمر بأي  

 "ا�خلقمظهر عملية الزرع املفا�� هذا قد أسعد املؤمن�ن ب إنتار�خ تطوري. وغ�ي عن القول 
3

. 

دوكن�  ا  وقد اضطر  الوسيلة  إ��  ا�خلق هو  ا�خلق، ألن  دليل قوي ع��  ال�ام��ي  االنفجار  بأن  الع��اف 

 J. Futuyma Douglasا م�الوحيدة لتفس�� ظهور ا�حياة ع�� األرض �� ش�ل �امل. وقد قام دوغالس فوتو 

إما أن ت�ون  "��ذه ا�حقيقة قائال:  م)، وهو عالم أحياء شه�� من دعاة التطور، باالع��اف أيضا  1942(ولد

ال�ائنات ا�حية قد ظهرت ع�� وجھ األرض و�� �املة التطور و�ما أ��ا لم تظهر. و�ذا لم تكن قد ظهرت ��  

ش�ل �امل التطور، فالبد أ��ا قد تطورت من أنواع �انت موجودة من قبل عن طر�ق عملية تحور ما. و�ذا  

 " ال بد أ��ا قد خلقت بالفعل بواسطة قوة قادرة ع�� �ل �ىيء�انت قد ظهرت �� ش�ل �امل التطور، ف
4

. 

 
1- David Raup, "Conflicts Between Darwin And Paleontology", Bulletin, Field Museum Of Natural History, 
Vol 50, January 1979, p. 24. 
2- Richard Monastersky, "Mysteries Of The Orient", Discover, 1993, p. 40. 
3- Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, P. 229. 
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لنظر�ة دارون املعاصرة، حيث نجد نفس   -وليس الوحيد    –  لقد ش�ل االنفجار ال�ام��ي التحدي األك��

األحفوري، ال�جل  ع��  ال�ام��ي  لالنفجار  املم��ة  االنتقالية  لألحاف��  البيانات  ف  االفتقار  �ل  جمعنا  لو 

من �ل العالم، ومن �ل الطبقات ال�خر�ة، فلن نقدر ع�� �شكيل سلسلة متدفقة وا�حة من    األحفور�ة

و�� هذا الصدد  همية داللة هذه الفجوات.  أاملراحل االنتقالية. ومع اكتشاف املز�د من األحاف��، ازدادت  

مرة و�أ��ا مالزمة  "إن الندرة الشديدة �� األش�ال االنتقالية ضمن ال�جل األحفوري مست  :ستيفن جولد  قال 

لعلم األحاف�� 
  1

شعبة ا�حيوانات �ش�ل متدرج ع�� الزمن، لكن ال�جل    أفراد ففي نظر�ة دارون يزداد عدد    

األحفوري يظهر أن �ل شعب ا�حيوانات تقر�با ظهرت �� نفس الوقت �� االنفجار ال�ام��ي، والعدد يتناقص  

 جرا��ا حديثا تدعم ذلكإتدر�جًيا نظرا لالنقراض، والعديد من التقار�ر ال�ي تم 
2
 . 

ويست   رونالد  التطوري  العالم  النظر�ة    Ronald R. Westواع��ف  يدعم  ال  األحفوري  ال�جل  بأن 

التطور�ة ولكن يقع معظم التطور�ون �� مغالطة االستدالل الدائري ال�ي �عتمد عل��ا �ل التطور من أيام  

دارو�ن إ�� اليوم، فيقول: "ع�� عكس ما يكتبھ معظم العلماء، فإن �جل األحاف�� ال يدعم نظر�ة دارو�ن،  

لك النظر�ة لتفس�� ال�جالت ا�حفر�ة، ولذلك نحن مذنبون بالوقوع �� االستدالل الدائري  ألننا �ستخدم ت

ال�جل األحفوري يدعم هذه النظر�ة" إنح�ن نقول 
3
 . 

تدفعنا مثل هذه التشا��ات الهي�لية، إضافة إ�� التقارب الداخ�� مثل الدم، و�نتاج الل�ن، لتصنيف �ل 

من اختالفها ا�خار��، ولذا اعت�� أو�ن مثل غ��ه من البيولوجي�ن ما  هذه ا�خلوقات كثدييات ع�� الرغم  

مش��ك   أص��  نموذج  من  مشتقة  ال�ائنات  ب�ن  املتشا��ة  ا�خصائص  أن  دارو�ن،   A Commonقبل 

Archetype 
ً
  ، يمكن فهمھ �عدة طرق فإما أن ي�ون فكرة روحانية مثالية، أو خطة أرادها ا�خالق، أو شكال

 
ً
 �� بنية    متجذرا

ً
   الطبيعة، أو �ائًنا أوال

ً
وغ��ها الكث��. اعت�� �ل من أو�ن ودارو�ن أن األصل املش��ك   أصليا

أن ال�ائنات مبنية ع�� خطة واحدة، بينما    ا �� تفك��ه، حيث اعت���ً هو �ائن أو��، لكن أو�ن لم يكن تطور 

مش��ك.نظر إل��ا دارو�ن ع�� أ��ا منحدرة من سلف 
 4

 ع�ي � �ن ال�ائنات اللكن هذه التشا��ات ب 
ً
أ��ا   إطالقا

االنفجار  أنتجت من    �� �لها من نفس األرض لكن بصورة منفصلة كما حدث  نتجت  و�نما  صل مش��ك، 

 ال�ام��ي.  

 : طول من زمن نشأة األرض! أ زمن    -3- 3

نوع آخر يحتاج لزمن طو�ل إ��    بأن تحول نوع  تقول   هناك نقطة �عارض أخرى تقع ف��ا نظر�ة التطور 

 
ً
إذا حسبناه سنحتاج إ�� زمن أك�� من زمن �شوء األرض كما يحسبھ العلماء مقارنة �عدد األنواع  ف  ،جدا

 
 . 137 -136تصميم الحياة، ص ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز:  -1
خرون، ط -2
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م خرافة؟، ترجمة: موسى ادريس وا

ٔ
يقونات التطور علم ا
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، مركز براهين، دار الكاتب للنشر  2014، 1جوناثان ويلز: ا

 . 64والتوزيع، االسماعيلية، مصر، ص 
3- Ronald R. West, "Paleontology and Uniformitarianism," in Compass, 1968, p. 216. 
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 املاملوجود بھ املكتشفة م��ا وغ��  
ً
إذا �ان عمر ال�ون    كتشفة ح�ى اآلن، و��ون هذا التحول كذلك �حيحا

 
ً
   طو�ال

ً
وهذا يكفي فقط    نبالي�ن السن�عمره    ال يتعدى   –كما يقول العلماء    –بما يكفي، ولكن �وننا    وكب��ا

 الكم الهائل من األنواع املوجودة حولنا. ذاك  حدوث  �   ليسو طر�ق الصدفة،  عن  األهمية و   قليل  �حدوث �ىيء

وهذا ما اع��ف بھ دارون نفسھ؛ حيث قال: "إن �ل ت�و�ن جيولو��، إن دل ع�� استدبار حقبة عظيمة  

يقطعها ضئيلة إذا قيست بطول األعصر ال�ي يقطعها تحول نوع    أ�ي أعتقد أن األحقاب ال�ي  من السن�ن، إال

�عظيم   نخصهما  أن  بنا  يجدر  األحاف��  علماء  من  اثن�ن  بأن  علم  ع��  كنت  إن  و��ي  آخر،  نوع  يص��  ح�ى 

يوازي   جيولو��  ت�و�ن  أي  تجمع  يقطعھ  الذي  الزمان  بأن  قضيا  قد  و"وودوارد"  "برون"  وهما  االح��ام، 

ثالثة أضع أو   ضعفي، 
ً
آ�س كث��ا فإ�ي  النوعية،  الصور  أية صورة من  الذي يقطعھ �شوء  الزمان  من    اف 

 
ً
من   الصعاب ال�ي تحول دون الوصول إ�� أية نتيجة مقطوع ب�ح��ا إزاء ذلك األمر، ذلك بأننا إذا رأينا نوعا

نھ لم يكن  عي  األنواع قد ظهرت آثاره �� أوسط ت�و�ن ما، فمن ا�حماقة أن نم�ىي معتقدين بأن هذا النوع

ع�� سابق  زمان  خالل   �� األرض،  بقاع  من  أخرى  بقعة   �� �شأ  حدث   قد  الذي   الزمان 

، فإن  ترسب آخر طبقة من طبقات ت�و�ن بذاتھ  فيھ ذلك الت�و�ن. وكذلك ا�حال عندما تختفي آثار نوع قبل

 سابقھمن ا�حماقة ما ال يقل عما ��   اآلونة، العتقاد فيھ االعتقاد بأنھ قد انقرض �� تلك
1

. 

�قول الف��يائي األمر��ي  فالقول السابق يب�ن لنا أن دارون نفسھ �ان أقل ثقة باعتقاد �حة نظر�تھ. و 

ليبسون "عندما قرأت كتاب أصل األنواع ملست أن دارون نفسھ �ان أقل ثقة مما �ان الناس يصّورونھ ��  

 - أغلب األحيان، إذ يو�ح الفصل الذي يحمل عنوان صعو�ات النظر�ة  
ً
 ال �ُ   -مثال

ً
س��ان بھ من عدم  قدرا

، فقد أثارت�ي �ش�ل خاص �عليقاتھ حول كيفية ظهور الع�ن"
ً
الثقة بالنفس.. و�وصفي ف��يائّيا

2
. 

يتشدق مؤ�دو التطور بفكرة الزمن الطو�ل إلظهار التفس��ات املادية للتطور بمظهر  ومن ناحية أخرى، 

األحيائي   مالحظة  املثال  سبيل  فع��  بواسطة  معقول.  ا�حياة  أصل  حول  نو�ل،  ع��  وا�حائز  والد،  جورج 

التطور الكيميائي األحيائي، يقول والد: "إن بطل القصة �� ا�حقيقة هو الزمن، الزمن الذي علينا أن نتعامل  

معھ للتطور ا�حيوي هو بليو�ي سنة. فما �عت��ه مستحيال ع�� أساس ا�خ��ة البشر�ة ال مع�ى لھ هنا. ح�ن 

 ا ف��ة زمنية طو�لة جًد ي�ون لدين
ً

ا ع�� أحدنا أن  ، وا�حتمل مؤكًد ا، �غدو املستحيل ممكنا، واملمكن محتمال

 وسيقوم الوقت نفسھ �عمل امل�جزات طينتظر فق
3
 . 

 شرنا إ�� أن الزمن ال�و�ي ال يكفي للتنوع الهائل املوجود حولنا لي�ون ناتجأولكن كما سبق وأن  
ً
عن    ا

م  ۱۹۱۳عام  Émile Borelطر�ق الصدفة، ولتوضيح هذه النقطة فقد طرح الر�ا�ىي الفر��ىي إيميل بور�ل 

 
ً
 ذلك بقولھ  يو�ح فيھ  مثاال

ً
   : "لو أن مليون قردا

ً
ع�� آلة �اتبة فسي�ون احتمال    طبعوا عشر ساعات يوميا

 
نواع، ص -1

ٔ
صل اال

ٔ
 . 521تشارلز دارون: ا

2-  H. S. Lipson, "A Physicist's View of Darwin's Theory", Evolution Trends in Plants, Vol2, No.1, 1988, p. 6. 
3- George Wald. "The Origin of Life," in The Physics and Chemistry of Lile, edited by the editors of Scientific 
American Books (New York: Simon & Schuster, 1955, P12. 
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ً
أمرا العالم  مكتبات  لكتب  الضآلة"  كتابتهم    بالغ 

1
ي  . أن  بور�ل  جًد أراد  الضئيل  االحتمال  لبعض و�ح  ا 

األحداث، وأن �ستبعد قدرة ال�ون املادي املعروف بموارده املادية والزمانية ع�� إنتاج مثل هذه األحداث.  

 
ً
 نحتاج لذلك؟   كم من الوقت تحتاج القردة لتطبع �ل كتب العالم وكم قردا

ملتقطع بدال من التطور التدر��� الذي �ؤمن �عض الدارو�نيون ا�جدد بما �س�ى التطور املتوازن او   هذا 

فنجد أول املدافع�ن الزمن،    ح�ى يخرجوا من دائرة طول   من الدارو�ني�ن،  ��ان يف��ضھ دارون وآمن بھ كث�

الفكرة   هذه  عن  املتقطع    – الصاخب�ن  التوازن  املتحجرات    - فكرة  عاملا  �ان  فقد  السبعينيات.  بداية   ��

   األمر�كيان، نایلز إلدردج وستيفن
ً
أن مزاعم نظر�ة الداروني�ن ا�جدد يدحضها �جل   غولد، يدر�ان جيدا

 
ً
، ألن املتحجرات أثبتت أن ال�ائنات ا�حية لم تنشأ بالتطور التدر��� بل ظهرت فجأة ب�امل  املتحجرات تماما

ا�جدد   الدارونيون  وعاش  �عيشون    -ت�و���ا.  زالوا  املفق  -وما  االنتقالية  األش�ال  بأن  عز�ز  أمل  ودة  ع�� 

و�لدردج �انا يدر�ان أن هذا األمل ال أساس لھ من ال�حة،   ستكتشف يوما ما. وع�� الرغم من أن غولد

التوازن املتقطع. و�زعم    هو:ا  ا جديًد فإ��ما لم يتمكنا من التخ�� عن اعتقادهما التطوري، لذا قدما نموذًج 

 �غ��ات فجائية كب��ةهذا النموذج أن التطور لم يحدث نتيجة اختالفات صغ��ة بل نتيجة 
2

 . 

. فع�� سبيل املثال، زعم عالم املتحجرات األور�ي شایندولف  اخيالي�   اولم يكن هذا النموذج سوى نموذًج 

طفرة هائلة، أي  ان  وغولد) أن أول طائر خرج من بيضة إحدى الزواحف �   (الذي سار ع�� ن�جھ إلدردج

وحسب النظر�ة ذا��ا، �ان من املمكن أن تتحول �عض    .نتيجة مصادفة �خمة حدثت �� ال��كيب ا�جي�ي

�عرضت   إذا  �خمة  حيتان  إ��  ال��ية  االدعاءاتال فجائي  الالتحول  إ��  ا�حيوانات  هذه  وتحتل    ،شامل. 

نفس امل�انة العلمية ال�ي   ،ا �جميع قوان�ن علم الوراثة والف��ياء ا�حيو�ة والكيمياء ا�حيو�ة)ا�خالفة تمامً 

�خيالية ال�ي تدور حول تحول الضفادع إ�� أمراء! ومع ذلك، نتيجة النزعاج �عض علماء  تحتلها القصص ا

املتحجرات املؤمن�ن بالتطور من األزمة ال�ي �ان يمر ��ا جزم الداروني�ن ا�جدد، تمسك هؤالء العلماء ��ذه  

 النظر�ة ال�ي �انت تتم�� بأ��ا أك�� غرابة ح�ى من الدارونية ا�جديدة نفسها
3

. 

لنماذج    صورا  Tim Berra�� محاولة للرد ع�� منتقدي نظر�ة التطور قدم عالم األحياء التطوري "تيم ب��ا  

ال�ورفيت موديل عام  ل  عّدة "إن قارنا سيارة  م، مع  1954م، مع موديل عام  1953سيارات مختلفة وقال 

وح"م، وهكذا، فسنحصل ع�� سلسلة من النشوء واالرتقاء شديد الوض1955موديل عام  
4
كما قدم دوكن�    

ا �� محاضرة لھ من سلسلة النشوء �� ال�ون (�عنوان األشياء املصممة واألشياء الغ��  أيضا نفس املثال تقر�بً 

مصممة) محاوال إثبات أن الذئب وال�لب ينحدران من نفس النوع كطائر�ي ر�اب متشا��ان تم تصميمهم  

�� ا�حقيقة مصممة بصورة منفصلة وليست منحدرة    لنفس الغرض، لكن سيارات تيم ب��ا وطائرات دوكن�

 
1- Émile Borel: (Mécanique Statistique Et Irréversibilité), J. Phys. 5e Série, vol. 3, 1913, pp.189-196. 

 . 36هارون يحيــى: خديعة التطور، ص  -2
 . 36ون يحيــى: خديعة التطور، صهار  -3

4- Tim Berra, Evolution and the Myth of Creationism, Stanford University Press; 1st Edition (June 1, 1990), 
117-119. 
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ثبتا عكس  ا  و��ذا ي�ون تيم ب��ا ودوكن� قد   -و�ن �انت مصممة من نفس مادة الصنع    – من �عضها البعض  

ما يقصده �ل م��ما، أي أن مجموعة من التشا��ات يمكن أن تنجم عن تصميم ذ�ي بدال من التطور ح�ى  

 تفاصيل دقيقة. و�ن �انوا متقار��ن �� 

 : م تصمیم مشترك؟ أ سلف مشترك    -4- 3

�� عدة سمات ا�حية  ال�ائنات  ب�ن  اش��اك  التصميم   ،هناك  نتساءل هل سببھ  يجعلنا  االش��اك  هذا 

و�ن    -نحن �علم أن دعاة التطور املؤمنون م��م وامل�حدون   املش��ك؟ أم أنھ السلف املش��ك؟ أم كالهما؟!..

أن اإل�سان لم يولد منفصال عن ال�ائنات األخرى بل هو ناتج عن تطور األحياء    يرون   –�ان أك��هم م�حدون  

 لكن ماذا عن دعاة التصميم؟  ،و�األخص من القرود

�عارض   يوجد  أنھ ال  يرون  ذلك  املش��ك، ومع  السلف  يرفضون فكرة  الذ�ي  التصميم  معظم منظري 

م)، "نائب رئيس  1964(ولد   hn G. WestJo نظري ب�ن التصميم الذ�ي والسلف املش��ك. يقول جون ويست 

معهد د�سكفري: "نحن �� معهد د�سكفري منذ زمن طو�ل، نؤكد ع�� أن التصميم الذ�ي ال يتعارض مع  

فكرة أن ال�ائنات ا�حية تنحدر من سلف مش��ك.. لدينا علماء يقرون فكرة السلف املش��ك، مثل عالم  

�� ظ�ي    ،ولدينا بالطبع علماء �عارضون الفكرة �شدة  ،دنتون البيولوجيا ماي�ل بي�ي وعالم ا�جينات ماي�ل  

املتدين�ن   العديد من  قابلت  لقد  الواقع،   ��“  :
ً

قائال يتا�ع ويست  ثم  أمر جيد".  القضية  �� هذه  التنوع  أن 

الداعم�ن للدارو�نية، الذين يجعلون السلف املش��ك موضع االختبار ل�حكم ع�� ال�خص ما إذا �ان “ضد  

مر الذي سي��تب عليھ أنھ لن ينعم بأي حوار حول أدلتھ العلمية"العلم"، األ 
1

. 

ب�ن   التطور�ة  العالقات  وجود  مدى  عن  مختلفة  تصورات  يحملون  الذ�ي  التصميم  نظر�ة  فأنصار 

ح�ى أن �عضهم يقبل بوجود سلف عاملي مش��ك و��جرة دارو�ن العظيمة ل�حياة، يقول    ،ال�ائنات ا�حية

"�عتقد الكث��ون بأن التشكيك �� التطور الدارو��ي يرادف    ، ماي�ل بي�ي �� كتابھ صندوق دارون األسود

ا�خلقية   اعتناق  ا�خل  -التأكيد ع��  بأن  االعتقاد  الشائع  ال�ون، ومن  خلق  بأن هللا  تتضمن  االعتقاد  قية 

آالف سنة فقط وهو تفس�� حر�� للتوراة مازال منتشرا. وليعلم    10االعتقاد بأن أرضا �ش�لت منذ حوا��  

أنھ ليس لدي سبب يجعل�ي أشك �� أن ال�ون عمره بالي�ن السن�ن كما قال الف��يائيون. بل إ�ي أجد فكرة 

بول وليس لدي سبب مع�ن للشك ف��ا.  مقنعة �ش�ل مق  -�ل ال�ائنات ذات سلف مش��ك    -السلف املش��ك  

جًد  علماء  أح��م  بأن  وأعتقد  تطوري،  إطار  ضمن  وسلوكها  ال�ائنات  تطور  درسوا  الذين  زمالئي  عمل  ا 

البيولوجية التطور�ة قد أسهموا �ش�ل واسع �� فهمنا للعالم"
2

. 

  ، لف من قرد أو تراب) فمن وجهة نظر التصميم الذ�ي ليس املهم ما �� املادة ال�ي صنع م��ا اإل�سان (س

مصدر هذه التعديالت    أّن   هل  ، ثّم لكن املهم هو السبب �� �عديل هذه املادة لينتج اإل�سان كما هو عليھ اآلن

 
1- John G. West, Debating Common Ancestry, evolutionnews, May 14, 2016. 
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ً
ذ�ي أم أنھ مجرد عمل القوى املادية الطبيعية العمياء (صدفوي)؟ و�غض النظر عما إذا �ان أحدنا مؤمنا

   -ة  كما �� جاء �� الديانات السماو�  -با�خلق  
ً
   أو م�حدا

ً
أو أي �ىيء بي��ما فإن ا�جميع متفق ع�� أن    دارو�نيا

 اإل�سان لم يخلق من عدم و�نما جاء من مادة أخرى، سابقة عليھ. وا�جميع �عتقد بأن البشر والقرود طين 
ً
  ا

 معد
ً
 معدلة أم  ال

ً
البشر قرودا إذا �ان  النظر عما  . يتوافق �عض دعاة  من تراب، هذه �� ا�حقيقة �غض 

الذين يقبلون  ها �عضهم اآلخر�رفض و صميم الذ�ي مع هذه اإلم�انية،  الت الذ�ي  ، إال أن أنصار التصميم 

أن التطور ناتج بطر�قة عشوائية غ��  فكرة  ال يقبلون ب  -�أسالف    –فكرة انحدار اإل�سان من الرئيسيات  

 ال�ي تدعمها الدارو�نية. و�� الفكرة  ة موجه

�ن التصميم املش��ك والسلف املش��ك. إذ ال يمكن قبول أي م��ما  وال �عارض نظر�ة التصميم الذ�ي ب

توهم التعارض بي��ما يجعل أحدهما نافيا لآلخر. فمن املمكن منطقيا وجود  كما أّن    ،لوحده �ش�ل �امل

 ا.التصميم املش��ك دون وجود األسالف املش��كة أو العكس لك��ما ليسا متعارض�ن إذ يمكن أن �عمال معً 

ا   أن نتصور أن ا�حياة مؤلفة من وحدات مصممة مرتبة   يمكن   كما امتلكت ع�� التار�خ الطبي�� �غ��ات    هرمي�

تطور�ة هامة من خالل عمل القوى الطبيعية ومن خالل توجيھ قوة مشرفة ذكية. يبقى السؤال مفتوحا  

 عندها عن حجم هذه التغ��ات التطور�ة
1

. 

�ان ال��جيح ب�ن التصميم   فل�ن   ،�� أحد احتمال�ن حقيقي�نإ  -كما يقول دعاة التصميم    -وهذا يقودنا  

ترجيح   هو  املادي  والتطور  الذ�ي  التصميم  ب�ن  ال��جيح  فإن  خاطئ  ترجيح  املش��كة  واألسالف  املش��ك 

�حيح. فالتطور املادي يل��م األسالف املش��كة و�رفض أي تصميم حقيقي �� العمليات التطور�ة. �� ح�ن 

التصم نظر�ة  تجر�بيً ت�افح  وم�حوظ  حقيقي  األحياء   �� التصميم  أن  إلثبات  الذ�ي  عن  يم  النظر  �غض  ا 

 حدوثھ بالطرق التطور�ة أو �� مراحل تصميم منفصلة. لم ترفع جلسة ا�حاكمة �� القضية �عد
2

. 

هكذا لم يصل منظرو التصميم الذ�ي لتوافق حول كيفية ظهور البشر، إال أ��م متوافقون حول ضرورة  

يجادلون    الذ�اء بالتا��  وهم  اإل�سان؛  خاللها  من  ظهر  ال�ي  العملية  عن  النظر  �غض  أصلھ  تفس��   ��

الفكر�ة   املواهب  إنتاج  ع��  قادرة  غ��  ما  ذ�اء  قبل  من  املوجهة  غ��  التطور�ة  العمليات  بأن  خصومهم 

 ال�جيبة للبشر، الذين يتمتعون بقدر عال من الذ�اء أو األخالق ا�حسنة. 

 اً: التصمیم في الكائنات الحیة، حقیقي ولیس وھمیّ   -5- 3

ا�جميع غالًبا بالتصميم �� ال�ائنات ا�حية سواًء �انوا من أتباع النظر�ة التطور�ة ومؤ�دوها أو  �ع��ف  

  �ع��فون   املع��ض�ن عل��ا، لكن هذا االع��اف لھ اتجاهات مختلفة ومتعددة، فاملؤ�دون للنظر�ة التطور�ة

النسبة لهم تصميم عشوائي أي ناتج طبي�� أو بمع�ى آخر تصميم وه�ي، أما الرافض�ن  لكنھ ب  ،بالتصميم

 
 . 244الحياة، صويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز: تصميم -1
 . 245المرجع نفسه، ص -2
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ا من �ع��ف  بالتصميم ا�حقيقي وُ�نسبوه للمصمم الذ�ي. بيد أن هناك أيضً   فيع��فون   للنظر�ة التطور�ة

 بالنظر�ة التطور�ة وال �ع��ف بالتصميم، أو من ال �ع��ف بالنظر�ة التطور�ة وال �ع��ف بالتصم
ً
 .يم أيضا

ا أن ظواهر ال�ائنات  حيث يصرح منظرو التطور الدارو��ي دومً   ،وفيما ي�� نقوم بتوضيح هذه النقطة

دة ال�ي عقَّ
ُ
م األحياء هو دراسة األشياء امل

ْ
تبدو    ا�حية تو�� بالتصميم، ويع��ف ر�تشارد دوكن� فيقول: "عل

نة �ا تّم تصميمها لغاية ُمعيَّ ُتبو��أ�َّ
ُ

واهر ال�ي يصفها كتاب    ، قد ت�ون ك
َّ
دة، ولكن األجسام والظ الف��ياء ُمعقَّ

ف ع�� تر�ليونات من تلك   ِ
ّ
ؤل

ُ
فھ، بينما يحتوي جسم امل

ّ
عت�� أ�سط من خلية واحدة �� جسم ُمؤل

ُ
الف��ياء �

دة وتصميم هند�ىي بالغ   َية ُمعقَّ
ْ
ِبن مة مع 

َّ
ا�خاليا، كث�� من هذه ا�خاليا تختلف عن �عضها البعض وُمنظ

صبح آلة ُمنِتجة قادرة ع�� كتابة كتاب".
ُ
قة ل�ي ت الّدِ

1
مة  و�قول أيضً    صمَّ

ُ
ا �� موضع آخر "تبدو األجسام امل

اس   مة، لدرجة أنَّ �عض النَّ اس !!  – .. ُمصمَّ ما لألسف ُمعظم النَّ مة    -بل ُر�َّ ك األجسام ُمصمَّ
ْ
�عتقدون أنَّ ِتل

اس ع�� خط م)؛ لكن هؤالء النَّ فس�� ا�حقيقي (من ِقبل ُمصّمِ ارو��ي  -أ، فالتَّ بي�� الدَّ
َّ
ُمختلف  -االنتخاب الط

ا"  ِجد�
2
 . 

ح�ى ولو   –والذي ال ينكره هو    ةتصميم املشاهد ا�حقيقي ينتقد دوكن� معظم الناس أل��م �عتقدون بأن

  -ومن قبلھ دارون    –  ا، ولكن إذا سألناه ما سبب هذا التصميم؟ يجيب دوكن� بأنھ ليس �حيًح   – ا  ظاهر�ً 

بأن "االنتخاب الطبي�� (هذه العملية العمياء وغ�� الواعية والتلقائية) ال�ي اكتشفها دارو�ن، وال�ي �عرفها  

  ل�ل أش�ال ا�حياة  -كما يبدو  -اآلن، �عت�� �� التفس�� للوجود وللتصميم الغائي  
3

طرد �� موقع آخر  ثم �ست  .

مة كما لو   ث�� إ�جابنا �ش�ل كب�� ��يئ��ا ال�ي تبدو ُمصمَّ
ُ
بي�� ت

َّ
ة لالنتخاب الط تائج ا�حيَّ "ومع ذلك، فإنَّ النَّ

صميم والتخطيط". ص (أو عظيم)، وتث�� إ�جابنا بوهم التَّ �انت من ِقبل صا�ع ساعات ُمتخّصِ
4
و�ؤ�ده ��    

الساب  الرئيس  أياال،  فرا�سيس�و  الوظيفي  ذلك  صميم  "التَّ  :
ً
قائال وم، 

ُ
الُعل م  لتقدُّ األمر�كية  ل�جمعية  ق 

 أنَّ 
َّ

م، إال ل ع�� ُوُجود ُمصّمِ ِ
ّ
ھ ُيدل ة وخصائصها قد يبدو و�أنَّ أعظم إنجاز لدارو�ن هو إظهار    لل�ائنات ا�َحيَّ

نة) ُمعيَّ وظيفة  (ألداء  ھ  وجَّ
ُ
امل نظيم  التَّ ُيف  أنَّ  أن  ُيمكن  ة  ا�حيَّ و��  لل�ائنات  طبيعية،  لعملية  كنتيجة  ر  سَّ

جوء �خالق أو فاعل خار�� آخر االنتخاب
ُّ

 الطبي��، دون ا�حاجة إ�� ال�
5

. 

��ا، حيث يقول فرا�سيس كر�ك   الفكرة و�ؤمنون  التطور يؤ�دون هذه  الكث�� من علماء  وهكذا هناك 

Francis Creek  )1916 –  2004  (ا�حائز ع�� جائزة نو�ل وأحد مكتشفي بنية الـ  مDNA    سون  � واجيمس  مع

 
عمى) : الدارونية الجديدة (صانع الساعات ريتشارد دوكنز -1

ٔ
ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمي، الطبعة الثانية، دار العين للنشر،   ،اال

 . 21،22م، ص 2002القاهرة 
2- Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable, 1996C. p4-5. Cited in: Donald E. Johnson: Probability's 
Nature and Nature's Probability (A Call to Scientific Integrity), Booksurge Publishing 2009, p87. 
3- Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (New York: Penguin, 1986), p5. Cited in: Ann Gauger, Douglas 
Axe & Casey Luskin: Science and Human Origins, Discovery Institute Press, Seattle 2012, p31. 
4- Dawkins R. (1986). The Blind Watchmaker, Norton, New York, p21. Cited in: Michael J. Behe: Darwin's 
Black Box, The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, New York 2006, p264. 
5  - Francisco Ayala, "Darwin's Revolution" in Creative Evolution?!, 1994, p3-5. p323 . 
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James Watson    البيولوجيا "يجب أن يتذكروا دومً : محذًرا  م)1926(ولد ال�ائنات  ا أن  علماء   �� ما يرونھ 

ليس مصمم التصميم ُموهمة؛ً◌ ا�حية  أن مظاهر  الدارو�نيون ع��  ألن   ا، ولكنھ متطور فحسب". و�صر 

 .1 �افية لتفس�� التعقيد املشاهد �� ال�ائنات ا�حية -�االنتخاب الطبي��  -اآلليات التطور�ة 

�� املقابل، و  .التصميم �� ال�ائنات ا�حيةلكن �� ا�حقيقة ومع �ل االكتشافات العلمية ا�حديثة تم تأكيد  

فهناك العديد من الظواهر الطبيعية ذات ا�خصائص الدالة ع�� الذ�اء �� األنظمة ا�حية وال�ون ك�ل،  

خواص املعلومات املشفرة �� الدنا، واآلالت والدوائر ا�جهر�ة �� ا�خاليا، والضبط الدقيق    ،ع�� سبيل املثال

  � ياء؛ يمكن تفس��ها �ش�ل أفضل �عزوها إ�� مسبب ذ�ي بدال من العمليات املادية غ��� قوان�ن وثوابت الف�� 

املوجهة. يقول ستيفن ماير مؤكًدا ع�� أن التصميم الذ�ي هو أصل وجود ا�خلية واألصل الفاعل ف��ا دوما:  

يقي والفع�� ألصل "وقد قادت�ي دراسا�ي ملنا�ج علماء العلوم التار�خية إ�� السؤال التا��: ما السبب ا�حق

املعلومات الرقمية �� الدنا والرنا ؟ أو ما (السبب الفاعل حاليا) الذي يمكن لھ أن يحدث مثل هذا األثر؟  

و�ناء ع�� خ���ي املطردة ومعرف�ي بمحاوالت مختلفة حاولت حل هذه اإلش�الية عن طر�ق إجراء تحارب  

و�ية، خلصت إ�� أنھ ال يوجد إال سبب واحد �ا��  محا�اة حيو�ة غ�� موجهة أو باستخدام ا�حا�اة ا�حاس 

وفاعل حاليا �� الوقت ا�حاضر ملثل هذه املعلومات ذات الوظائف املتخصصة؛ وهو الذ�اء 
2

. 

عن    كذلك  �تساءلو ونجد نيوتن �� كتابھ البصر�ات يثبت التصميم �� ال�ائنات ا�حية، وال�ون قاطبة،  

ا بإتقان فيقول: "من أين �شأ �ل ذلك النظام وا�جمال الذي نراه  الغاية ال�ي وجدت ألجلها، وكيفية صنعه

الذي يمنع النجوم من السقوط ع�� �عضها البعض؟ كيف يمكن ألجسام ا�حيوانات أن يتم    االعالم؟ وم ��  

إبداعها وصناع��ا ب�ل هذا الفن، وما الغايات ال�ي جمعت ألجلها أجزا��م املتعددة؟ هل صنعت الع�ن بدون  

ش�ل �حيح  مهارة �� البصر�ات واألذن �غ�� معرفة مسبقة �علوم الصوتيات؟ و�ل هذا ُيوضع �� محلھ �

شديد الدقة، أال يبدو من الظواهر أن هناك �ائًنا غ�� مادي، ��، ذ�ي، موجود �� �ل م�ان، �� الفضاء  

 الالمتنا��، يرى األشياء عن كثب، و�دركها �ش�ل �امل، و�فهمها تماًما من خالل وجودها املباشر لھ"
3
 . 

محاولة   بي  إثباتھ �� 
َّ
الط هوت 

َّ
الال عالم  قدم  التصميم  بي��  �حجة  و�ليام   ��William Paley  )1743 -

ة املنطقية ا�خاصة بـ "صا�ع الساعات" وذلك �� الصفحات االفتتاحية لكتابھ    ،)8051 أفضل صياغة ل�ُحجَّ

أدلة وجود وصفات اإللھ املستنبطة من املوجودات �� الطبيعة"، يضع    ،م، أو1802"الالهوت الطبي��" عام  

ُعُبور أرض بور، اف��ض أن�ي وضعت قدمي ع�� حجر، وُسئلت: "كيف    دفيقول: “عنبي�� قياسھ املشهور  

ما أجبت    أنَّ هذا ا�حجر �ان ُهناك من البداية،  -ألي �ىيء أعرفھ عكس ذلك  -  وصل ا�حجر إ�� هناك؟ ُر�َّ

 
1 -Francis Crick, What Mad Pursuit (New York: Basic Books, 1988), 138.  

ورد هذا النص 
ٔ
 . 15ص ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز: تصميم الحياة،ا

ورده 
ٔ
يضا: ستيفنوا

ٔ
 . 35ماير: توقيع في الخلية، ص ا

2- S. I. Newton: Opticks (A Treatise Of The Reflections, Refractions, Inflections &Colours Of Light)، Based 
On The Fourth Edition London, Dover Publications, Incو New York 1730, 369-370. 

 .16ستيفن ماير: التصميم الذكي، ص  -3
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�ي ع��ت ع�� ساعة مطروحة ع�� األرض، و�جب أن �ستفسر عن كيفية م��ء الساعة إ��   لكن لنف��ض أنَّ

فك�� �� اإلجابة ال�ي أعطي��ا ُمسبًقا وال�ي تقول أنَّ الساعة  ذلك امل�ان عب التَّ وألي �ىيء  –؛ وُهنا من الصَّ

اعة كما قدمت لسؤال      هناك.�انت دائًما    -عرفتھ ولكن ملاذا مثل هذه اإلجابات ال تص�ح ع�� سؤال السَّ

ملاذا هذه اإلجابة غ�� مقبولة �� ا�حالة الثانية، كما �� �� األو��؟ لهذا السبب، وليس لغ��ه، بمع�ى:    ا�حجر؟

ة    نفحص   فعندما
َ
ل

َّ
�

َ
ُمش املتعددة  أجزا��ا  أن  و��  ا�حجر)   �� اكتشافھ  من  نتمكن  لم  (ما  ندرك  الساعة، 

عة لغرٍض ما..." وُمجمَّ
1

. 

ال�ون م��ء باإلح�ام    هو    املصمموالنظام وهذا موجود �ش�ل بدي�ي ل�جميع، وأن  وهذا �ع�ي أن 

الذي وضع هذا النظام �� ال�ون قاطبة، لكن يرد مؤ�دو التطور ع�� هذا التصميم املوجود �� ال�ون بأنھ  

ويعلق ر�تشارد دوكن� ع��    )،وأن مصممھ هو صا�ع ساعات لكنھ أع�ى! وهو (االنتخاب الطبي��  ،مجرد وهم

ة بي��قول بي�� فيقول:   صاغ  " ُحجَّ
ُ
بإخالص عاطفي و�تّم إعالمها من ِقبل أفضل علم بيولو�� �� عصره،    ت

�ا خاطئة.. مكن القول أنَّ (االنتخاب الطبي��) يلعب دور خاطئة تماًما و�ش�ل مجيد  ولك�َّ
ُ
، و�ذا �ان من امل

اعات األع�ى اعات �� الطبيعة، فهو صا�ع السَّ  صا�ع السَّ
2

. 

ه  ،نإذ التصميم  هل  ب�ن  التفر�ق  يمكننا  وكيف  وهم؟  مجرد  أنھ  أم  بالفعل  حقيقي  التصميم  ذا 

 ا�حقيقي والوه�ي؟  

  بمع�ى أن اإل�سان بمجرد النظر إ��   ،لوجود التصميم �� ال�ائنات ا�حية أمر بدي�ي وغر�زي   إدراكناإن  

املوجود بطر�قة ع  �ىيء معّ�ن بذ�اء وال�ىيء  ال�ىيء املصمم  ب�ن  التفر�ق  فإذا  �ستطيع  شوائية وصدفوً�ا. 

و�نما �� مصممة من    ، نظر اإل�سان لل�ائنات ا�حية أدرك بالبد��ة أ��ا ال يمكن أن توجد بطر�قة عشوائية

والفل�ي "غي��مو    Jay W. Richardsواٍع. و�� هذا الصدد �ش�� الفيلسوف "جاي ر�تشاردز" و ِقبل مصمم ذ�ي  

: "ُمعظم األفراد ليس لد��م أد�ى فكرة  ��  Guillermo Gonzalez  غونزال��" �" إ�� أنَّ م�َّ
ُ
كتا��ما "ال�وكب امل

عن كيفية التم�� ب�ن �ائن مصمم بذ�اء و��ن �ائن آخر أنتجتھ العمليات الطبيعية، إال أ��م يدر�ون ذلك  

غر�زً�ا".
3
ا  ا هوإدراكنا لألشياء املوجودة حولنا �ستطيع بالبد��ة أن نم�� ب�ن مب   ناوهذا �ع�ي أن   و��ن  عشوائي�

غم من أنَّ كيمياء ا�حياة تبدو كما لو    بقولھ:  ما هو مصمم بذ�اء. ويعلق فضل رنا ع�� ذلك "بأنھ ع�� الرَّ

 أنَّ الكث�� �� ا�جتمع العل�ي يقمع هذا ا�حدس الوا�ح"
َّ

 �انت من إنتاج خالق، إال
4

. 

 
1- William Paley, Natural Theology; or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity Collected from 
the Appearances of Nature, 12th ed. (1802; Weybridge, Surrey, UK: printed by S. Hamilton, 1809), 1–3. 
2-  Dawkins, R. The Blind Watchmaker, W. W. Norton, London,1985, p5. 
3- Guillermo Gonzalez and Jay W. Richards, The Privileged Planet:  How Our Place in the Cosmos Is 
Designed for Discovery (Washington, DC: Regnery, 2004, 293–311. 
4- Fazale Rana: The Cell's Design (How Chemistry Reveals the Creator's Artistry), Kindle Locations, P 165-
167. 
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تقديمھ   ديمبس�ي  وليم  أعمال  أهم  من  �ان  علميملولقد  خاللهاعاي��  من  اإل�سان  �ستطيع  لتمي��  ا  ة 

أي   ،واألشياء ال�ي جاءت بطر�قة عشوائية وصدفو�ة ،والتفر�ق ب�ن األشياء ال�ي جاءت عن طر�ق التصميم

بالفعل أسس علمية ور�اضية ومنطقية وراء كيفية   العمياء، فهناك  الطبيعة  ال�ي جاءت عن طر�ق قوى 

وال�ىيء املوجود بطر�قة عشوائية، لكن اإل�سان العادي رغم    ،نالتفر�ق ب�ن ال�ىيء املصنوع بإح�ام و�تقا

ذلك �ستطيع التمي�� بي��ما بفطرتھ و�د��يتھ دون أد�ى جهد منھ، ح�ى لو لم يدرك الكيفية واآللية، ولم  

 عن طر�ق ا�حدس.إدراك ذلك يدرس الفلسفة والر�اضة أو املنطق، إال أنھ �ستطيع 

  هل    �سأل،قائال: "ولكن قد  و�رّد    ،كالم دوكن��ستنكر    ichael BeheMو�� هذا الصدد نجد ماي�ل بي�ي  

ھ ألمٌر   م ذ�ي؟ إنَّ ة و�ليم بي��؟ من الذي أجاب ع�� ُحّجتھ؟ كيف تّم إنتاج ساعة بدون ُمصّمِ ُدحضت ُحجَّ

ئيسية لبي��  ة الرَّ هشة، ولكن �حيح أنَّ ا�ُحجَّ ّوِهت ُسمعتھ  -ُمث�� للدَّ
ُ

لم يتم دحضها؛ فلم �شرح   - الذي ش

م وال الفلسفة، كيف ُيمك
ْ
ا غ�� قابل لالخ��ال دارو�ن وال دوكين�، وال الِعل اعة   -ن إنتاج نظاًما ُمعقد� مثل السَّ

م"  -   دون ُمصّمِ
1

قطة حاسمة، وغالًبا ما يِتّم    .
ُ
و�� أن املظهر      تجاهلها، ثم يؤكد �� موضع آخر "بأن هناك ن

ال��هان عبء  يقع  الوا�ح،  صميم  التَّ ُوُجود  ففي  ال��هان:  ِعبء  ع��  ة  �ِشدَّ ر  ِ
ّ
يؤث صميم  للتَّ ع��    الغالب 

ليل البسيط ع�� عينيھ هو" خص الذي ُينكر الدَّ   ال�َّ
2

إن وجدنا    ،كما �� املثال الذي ذكره ماي�ل بي�يو   .

مخلوقا �شبھ البطة ورائحتھ كرائح��ا وصوتھ كصو��ا وملمسھ كملمسها ويسبح كسباح��ا، فسي�ون عبء  

من بالفطرة بأن هناك تصميم وهناك  بطة. وهذا �ع�ي أن ال�خص املؤ   الدليل ع�� من ينفي أن هذا ا�خلوق 

مصمم لھ ال يحتاج إ�� أن يأ�ي بدليل و�ثبات لذلك، لطاملا أن التصميم شيئا وا�ًحا ل�جميع، أما من ير�د  

نفي ذلك التصميم أو نفي إثبات وجود املصمم فيقع عليھ عبء اإلثبات، وهذا اإلثبات وال��هان البد أن  

 قوً�ا ومفسًرا لكيفية
ً

 حدوث ذلك، وال ي�ون ذلك مجرد ادعاء، ح�ى يمكن تقبلھ. ي�ون دليال

وهذا �ع�ي أنھ يجب ع�� العلم العمل مع األدلة املتوفرة، وهو املبدأ الوحيد الذي يجب ع�� العلم تبنيھ 

تفس��   �ستطيع  ال  العلم  أن  بالضبط  �ع�ي  هذا  إن  الطبيعية،  للظواهر  األ�سب  التفس��  إ��  للوصول 

�� األدلة املستقبلية الواعدة. ال يمكن استخدام أسباب مادية غ�� معروفة أو طرق غ��  الظواهر باالحت�ام إ

مكتشفة لعمل هذه األسباب لتفس�� الظواهر أو ملنع تفس��ها بطر�قة أخرى. إن فشل السبب املادي األع�ى 

س��ها. إذا  �� شرح الظاهرة ليفتح باب التساؤل ع�� مصراعيھ حول قدرة أي أسباب مادية عمياء ع�� تف

وجدنا دليال قو�ا يدعونا للتفك�� بأن األنظمة ا�حيو�ة مصممة، فعند ذلك يصبح التصميم تفس��ا منطقيا  

 لعلم األحياء.  

  �� التصميم  نظر�ة  يدعم  دليل  ألي  وجود  ال  أنھ  دوما  الدارو�نيون  يد��  ذلك  من  العكس  ع��  ولكن 

األع�ى: "يجب ع�� علماء األحياء أن يفضلوا النظر�ة    األحياء. كتب ر�تشارد دوكن� �� كتابھ صا�ع الساعات

 
1- Michael J. Behe: Darwin's Black Box, The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, New York 2006, 
p213. 
2-  Fazale Rana: The Cell's Design, P 120-121. 
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الدليل ا�عدم  لو  ح�ى  منافس��ا  ع��  النظر�ة    الدارو�نية  تفضيل  بالطبع  القول  هذا  يتضمن   ."!! عل��ا 

بطال  إ  لقد منحت النظر�ة الدارو�نية مناعة ضد   ،الدارو�نية ع�� نظر�ة التصميم الذ�ي، لكن تأمل التا��

الدارو�نيون �ل أعباء    السبب رئي�ىي وهو أن يمكن أن ينقد. لذا يرفض  العمياء ال  املادية  عالم األسباب 

األدلة املناهضة وهذا يجب أن يحمل أنصار الدارو�نية أنفسهم ع�� نفس املعاي�� ال�ي يطالبون أ�حاب  

امل األشياء  ألصناف  منتمية  تبدو  ا�حيو�ة  األنظمة  بأن  �ع��فون  أل��م  ذلك  ��ا،  التصميم  صممة  نظر�ة 

بذ�اء
1

. 

إننا �� ا�حقيقة �ستطيع إدراك األشياء املصممة ح�ى ولو لم �عرف الغرض من وجودها بمجرد النظر  

�حد �ي �ىي جو�سون: "يمكننا إدراك أن شيًئا ما مصَمم، ح�ى عندما ال �عرف    ،ف��ا
ُ
حيث يقول الفيلسوف امل

  تعب�� عن أغراضنا"الغرض من وجوده، إال إذا �ان �شبھ األشياء ال�ي نصنعها لل
2

ولو نو�ح قول جو�سون    .

امل هذا  السيارات(ف ثال  نذكر  صناعة  قبل  عاش  وقد  سيارة  ما  �خصا  رأى  هذه    ،إذا  مع�ى  ما  �عرف  وال 

هذه السيارة نتاج العشوائية أم أ��ا نتاج تصميم؟ فمن البدي�ي    إنفهل سيقول    ،ا �ستخدموِمل   ،السيارة

أنھ نتاج تصميم وال يمكن أن   -الذي ال �عرف �� األساس ما الغرض منھ  -والفطري سيقول عن هذا ال�ىيء 

 .)ي�ون نتاج العشوائية والصدفة

ياس عل��ا؟ �علق فضل  لكن هل اآلالت ال�ي صنعها اإل�سان �شبھ ال�ائنات البيولوجية ل�ي �ستطيع الق

رنا ع�� ذلك" �ستند حجة صا�ع الساعات إ�� األسئلة التالية: هل األنظمة ا�حية �شبھ األجهزة ال�ي صنعها  

يمكن   وهل  القياس،  هذا  قوة  مدى  ما  كذلك،  األمر  �ان  و�ذا  القياس؟  هذا  لت��ير  يكفي  بما  اإل�سان 

استخالص استنتاج عقال�ي منھ؟"
3

ع�� من أنكروا حجة صا�ع الساعات ال�ي قال ��ا    حاول فضل رنا الرد  .

وليام بي��، حيث قالوا بأن ال�ائنات ا�حية وأعضا��ا ليست شب��ة بالساعات أو األنظمة املي�انيكية ال�ي 

 صنعها اإل�سان، لكن أجساد ال�ائنات العضو�ة ليست شب��ة ��ا.  

األجهزة ال�ي يصنعها اإل�سان شب��ة    أنثبت  �حة هذا القياس، و   تلكن مع تقدم العلم الطبي�� ثبت

من األجهزة الصناعية، إن ال��كيب املعقد ل�خلية    باملي�ان��مات ا�حيو�ة، بل إن األجهزة ا�حيو�ة أعقد بكث��

يكن   لم  إ��    معروفا ا�حية  ا�حياة  إرجاع  أن  �عتقدون  التطور  دعاة  �ان  الوقت  ذلك  و��  دارون،  أيام 

ت�� أمرا مقنعا بما فيھ الكفاية. ولكن تكنولوجيا القرن العشر�ن �عمقت  املصادفات والظروف الطبيعية �ع

 �� أصغر جسيمات ا�حياة وكشفت أن ا�خلية �� أك�� النظم ال�ي واجه��ا البشر�ة �عقيدا
4
 . 

ولكن منتقدي هذا القياس لم يكن �� عهدهم تلك االكتشافات العلمية ال�ي ظهرت �� العصر ا�حا��،  

ه ديفيد  �ان  بي�يولقد  ماي�ل  عليھ  و�رد  الفكرة،  هذه  منتقدي  أك��  ة   إنَّ "  بقولھ:  يوم  �ُحجَّ هيوم  نقد 

 
 . 277ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز، ص -1

2- B. C. Johnson: The Atheist Debater’s Handbook (Buffalo: Prometheus Books, 1981, 45. 
3- Fazale Rana: The Cell's Design, P 120-121 

 . 107هارون يحيــى: خديعة التطور، ص -4
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ة   د ُوُجود اختالف جوهري ب�ن األنظمة املي�انيكية واألنظمة ا�حيَّ ِ
ّ

ؤك
ُ
صميم ال�ي ت م    قديم،التَّ ره تقدُّ قد دمَّ

ة ا�حياة م الذي اكتشف آِليَّ
ْ
."الِعل

  1
ات    ، ث��ة  فتقنيَّ

ُ
انو والتكنولوجيا ا�حيو�ة ا�جديدة امل مثل استخدام  – النَّ

�� ا�حاسوب  و�شف��  DNAتكنولوجيا   ،DNAشر�ط و�شف��   ، -DNA الكيمياء   يقدم ذ�اء  ة  �ُحجَّ ًرا  ُم�ّ�ِ

ب  �� البيوكيميائية  املعلومات  بأنَّ  القائلة  الفكرة  اشئة  النَّ ات  قنيَّ الّتِ هذه  ز  عّزِ
ُ
� حيث  الفعل  ا�حيو�ة: 

�� املوجودة  البياناِت  تطبيقا��ا  و�ستخدم  مع   DNA معلومات،  البشر  ��ا  يتعامل  ال�ي  ر�قة 
َّ
الط بنفس 

.املعلومات
  2

ال�ائن ال�� شبيھ بالكمبيوتر، و�ذا كنا    فإّن   فكما نحن نقيس الكمبيوتر كهارد و�ر وسوفت و�ر   

 ذا ال�ائن ال�� مصمم.  �عرف بأن الكمبيوتر نتاج تصميم، فقطعا ال بد أن ي�ون ه

 : DNA  التصمیم الذكي واكتشاف عالمات الذكاء في الدنا   دلیل   - 4

عام   شو�سن��جر1967��  بول  مارسيل  الفر��ىي  الر�اضيات  عالم  شارك   Marcel Paulم 

Schützenberger  )1920  –  1996 ًا م) �� مؤتمر كب�� �� معهد ويستار بجامعة بنسلفانيا، والذي جمع عدد  

من علماء الف��ياء والر�اضيات املشهور�ن من ناحية، وعلماء ا�حياة من ناحية أخرى. �� ذلك املؤتمر،    اكب��ً 

نظر�ة التطور ال�ي �عتمد  أصبح مارسيل واحًدا من أوائل العلماء املتم��ين �� العالم الذين أشاروا إ�� أن  

ت�ون �حيحة أن  يمكن  ال�ي تحدث �ش�ل عشوائي ال  الطفرات  الالزمة إل�شاء    ،ع��  الطفرات  ألن عدد 

�ان   الذي  والوقت  ا�حجم  املرات  بآالف  تجاوز  بالصدفة،  الطفرات  هذه  �حدوث  الالزم  والوقت  التنوع، 

تتوافق ف��ا العشوائية أبدا مع الوظيفية، فضال    متاًحا. فقد الحظ أن الشفرات البشر�ة ع�� سبيل املثال ال

��    ةفعندما نصنع �غ��ات عشوائية �� برنامج حاسو�ي نجد أ��ا ال تمتلك أي فرص  ،عن التقدم واالرتقاء

إ�شاء شفرات �شر�ة ذات قدرات وظيفية بمع�ى أن احتمال صدفة �شكيل برنامج يمكن لھ إجراء أي عملية  

 ف�ل ما يظهر هو مجرد اصطفاف للرموز ال مع�ى لھ 1/000101حسابية �ساوي أك�� من 
3

. 

�ع��ف العديد من علماء البيولوجيا التطور��ن ��جزهم عن تفس�� �شأة املعلومات الغامضة �� ا�خلية  

  سون وكر�ك لبنية الدنا � وكيفية عملها. وقد �غ�� مفهوم البيولوجي�ن نحو فهم ا�خلية ا�حية �عد اكتشاف وا

�سليط الضوء ع��    و�دأ  ثورة البيولوجيا ا�جزئية ��ذا االكتشاف،  أشعالحيث �انا أول من  .  م1953عام  

املعلومات الداخلية الدقيقة جدا �� خاليا ال�ائنات ا�حية، كما أن هذه املعلومات ستغ�� و�عيد صياغة  

 لها. إجاباتأن يقدموا  �شأ��ا  التساؤالت ال�ي يجب ع�� الباحث�ن �� أصل ا�حياة

الدنا  �انت لبنية  عدة  اكتشافات  وا  ،هناك  اكتشاف  أن  ا�حاملة  �إال  الدنا  �خصائص  وكر�ك  سون 

�ان قد  العلمية، و�ن  �� �عض األوساط  ال��ايد   �� العلماء اآلخذ  إدراك   �� لھ فضل كب��  �ان  للمعلومات 

 
1- Michael J. Behe: Darwin's Black Box, The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, New York 2006, 
p218. 
2- FazaleRana: The Cell's, P 243. 
3- Herbert Wilf, Dominique Foata: "In Memoriam: Marcel-Paul Schützenberger, 1920-1996 " Electronic 
Journal of Combinatorics, served from University of Pennsylvania Dept. of Mathematics Server, 12 October 
1996. 
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التصميم   مظاهر  من  واحًدا  مظهًرا  األقل  ع��  هناك  أن  أخرى  علمية  أوساط   �� تماما  علم  اكتمل   ��

ا باالنتقاء الطبي�� أو غ��ه من اآلليات الطبيعية البحتة األخرى، رغم  ا وافيً البيولوجيا لم يفسر �عد تفس��ً 

  �� بأن التصميم املدرك هذا لم يكن حقيقة و�نما هو وهم. وقد �شرا بح��ما  أن كر�ك نفسھ �ان �عتقد 

تحت عنوان "ال��كيب ا�جز�ئي لألحماض النوو�ة: بنية ا�حمض    ،Natureا�جلة العلمية املرموقة الطبيعة

األك�ج�ن   املنقوص  الر�بوزي   Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure forالّنووّي 

Deoxyribose Nucleic Acid"
1
  –   Maurice Wilkins  )1916وقد حصال ��ذا االكتشاف مع موريس و�لكن�    

 م1962ل �� الطب أو علم وظائف األعضاء عام  ع�� جائزة نو�م) 2004
2

. 

ولم يو�ح هذا االكتشاف بنية الدنا فقط، بل أيضا ب�ن أنھ يخزن املعلومات مستخدما أبجدية كيميائية  

األسس  �س�ى  وال�ي  بدقة،  املتسلسلة  الكيميائية  املواد  من  سالسل  وأن  حروف،  أر�عة  من  م�ونة 

وت  Nucleotide  النيو�ليوتيدية ال��وت�ن تخزن  جز�ئات  لبناء  الالزمة  (املعلومات)  التجميع  �عليمات  نقل 

�عدما   الشه��ة،  بالتا�� فرضيتھ  صاغ کر�ك  ا�حياة.  قيد  للبقاء ع��  ا�خلية  تحتاجها  ال�ي  واآلليات  املهمة 

"، وال�ي تنص ع�� أن األجزاء الكيميائية من الدنا (األسس  sequence hypothesisطورها "فرضية التسلسل 

  نيو�ليوتيدية) �عمل �ا�حروف �� اللغة املكتو�ة، أو �الرموز �� شفرة ا�حاسوبال
3

فكما أن حروف اللغة   .

فإن   هكذا  ترتي��ما،  عند  املعلومات  تنقل  اآل��  ا�حاسب   �� الرقمية  الرموز  وأن  مع�ى  ذات  جملة  ت�ون 

ا ر�تشارد دوكين� وعالم  يضً أا ذكره  املعلومات الكيميائية املشفرة �� الدنا تتشابھ مع هذه العمليات. وهذا م

 ال��مجيات بيل جيتس. 

م، ذلك ا�حدث  2000عام    Francis Collins  ومع اكتمال مشروع ا�جينوم البشري ع�� يد فر�سيس �ولين�

عام   كر�ك  يد  الدنا ع��  بنية  اكتشاف  منذ  ا�حية  لل�ائنات  املعلومات  بأهمية  الو��  رفع من درجة  الذي 

حقيقة وجود املعلومات داخل ال�ائنات ا�حية، إ��    ة تبدو أك�� غموضا عند النظرصبحت ا�حياوأم،  1953

ال�ي    إ��و�رجع ذلك   ا�خلية،  املعلومات داخل  بالضبط ماهية  نفهم  أن  الصعب  أنھ من  �ىيٍء واحٍد، وهو 

 جهزة ا�حاسب.أ �شبھ إ�� حد كب�� املعلومات ا�خزنة داخل

فإذا    ،راثية ولغة ا�حاسب نورد املثال الذي أورده ستيفن مايرول�ي نو�ح التشابھ ب�ن لغة الشفرة الو 

 معنا النظر �� هذه الرموز: أ

AGTCTGGGACGCGCCGCCGCCATGATCATCCCTGTACGCTGCTTCACTTGTGGCAAGATCG

TCGGCAACAAGTGGGAGGCTTACCTGGGGCTGCTGCAGGCCGAGTACACCGAGGGGTGAGG

TGGGGGCTGAGCGCGGGCCGGGGCCGCGGGCCGGGGCTAGGGGCTGAGTCCGCCGTGGGG

 
1- J. D. WATSON & F. H. C. CRICK, Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose 
Nucleic Acid, Nature, 171, 25 April, 1953, 737–738. 
2- The Nobel Prize in Physiology or Medicine: Francis H. C. Crick, James D. Watson and Maurice H. F. 
Wilkins 1962. 
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TCCGCCCTGGGGTGCGCGCCGGGGCGGGAGGCGCAGCGCTGCCTGAGGCCAGCGCCCCATG

CGCTCTGGATCTGCTTTCGGGAGAACCAGCAGCTTCAGGCCCGGCTTCTCCAGCCC 

من األحرف األبجدية ككتلة من املعلومات املشفرة، ور�ما ت�ون جزًءا من نص أو    تبدو هذه السلسلة

ذلك أن هذه السلسلة من األحرف ليست مجرد �شكيلة عشوائية من    ،�حيح  بالفعلشفرة آللة، وهذا  

  ن رنا ولك��ا تمثيل �جزء من سلسلة �عليمات التجميع الوراثية لبناء آلة بروت� ،C   ,Gو   Tو   Aاألحرف األر�عة 

RNAال�ي �عد حاسمة للتعب�� ا�جي�ي (أو معا�جة املعلومات) داخل ا�خلية.  بوليم��از 

 السلسلة من الرموز:  هوهذ

0101011101101000011001010110111000100000011010010110111000100000011

000100001101101111011101010111001001110011101000110100001100101001000

000001101111011001100010000001101000011101010110110101100011001010010

001011011100010000001100101011101100110010101101110011101000111001100

1000000110100101110100 

وهذا التسلسل أيضا ليس مجرد نظم عشوائي للرموز، و�نما هو ال�لمات األو�� إلعالن االستقالل (��  

شر�ة...) مكتو�ة بالتحو�ل الثنائي للشفرة األمر�كية القياسية لتبادل املعلومات (أس�ي  مسار األحداث الب

ASCII(
  1

ُ�ستخدم �سلسل قص�� محدد من الصفر والواحد يتوافق مع حروف أبجدية    ،شفرةهذه ال. ��  

 محددة أو أرقام أو عالمات ترقيم
2

. 

نالحظ هنا أن هات�ن القطعت�ن من املعلومات املشفرة �ستخدمان �شا��ات مختلفة، فاألو�� �ستخدم  

ا�حاسب اآل��، وكالهما    أجهزة املستخدمة ��    ASCIIالشفرة الوراثية �� الرنا، و�ستخدم الثانية شفرة أس�ي  

يفية ومتطلبات االتصال  معقد، و�ت�ونان من �سلسل غ�� متكرر متخصص للغاية متعلق باملتطلبات الوظ 

ال�ي يؤديا��ا، و�فسر هذا التشابھ كما ذكرنا �� السابق مالحظة دوكين� و�يل غيتس أن شفرة آلة ا�جينات  

�شبيھ وهو  ا�حاسوب،  و��  ��    �شبھ  املعلوماتية  ال��مجيات  ب�ن  التشابھ  هذا  من  نفهم  ماذا  لكن  محلھ، 

علوما�ي املوجود �� الدنا وا�جز�ئات ا�حيو�ة املهمة األخرى؟  منتجات الذ�اء الوا�� بال نزاع و��ن التسلسل امل

 
1- ASCIIزية الحديثة ولغات غرب  : هي مجموعة رموز ونظام ترميز مبني على االبجدية الالتينية بالشكل الذي تستخدم به في اإلنجلي

خرى. يعتبر معيار 
ٔ
وروبية ا

ٔ
نظمة تمثيل الرموز في الحاسوب، ويحدد عالقة تناظر بين قيمة رقمية لتتابع البتات   ASCIIا

ٔ
من بين ا

ي البت (
ٔ
و واحد، ا

ٔ
ن الحواسيب تتعامل فقط بإشارات كهربائية إما صفر ا

ٔ
و رسم مستخدم في اللغة المكـتوبة. إذ ا

ٔ
ي  ) فbitوبين رمز ا

رقاما بالنظام الثنائي، ومجموعة من ثمانية بتات تمثل البايت 
ٔ
ن تمثل هذه البتات بتسلسلها ا

ٔ
. ومن ثمة Byteلغة البرمجة، ويمكن ا

رقام الثنائية. 
ٔ
 ظهرت الحاجة للتعبير عن الحروف والرموز بواسطة اال

- John Wiley and Sons: Digital Electronics: Principles, Devices and Applications. Anil KumarThe Atrium, 
Southern Gate, Chichester, West Sussex England, copyright, 2007, p. 28. 
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ال��مجة    �� التصميم  ينكر  الذي جعلھ  ال��مجة، ما  لغة   �� التشابھ  لم �سأل دوكين� نفسھ عن هذا  ملاذا 

 ا�خلو�ة رغم أنھ يقره �� برمجة ا�حاسوب؟ 

 : یمانیة إ عقدیة    ولیست نظریة علمیة    نظریة التصمیم الذكي   - 5

اب النظر�ة جميًعا (بما ف��م مؤمن�ن أم غ�� ذلك) وسمهم با�خلقي�ن، فيقول ستيفن ماير  �حأيرفض  

�� محتواها ومن�جي��ا أ  وهو من أسا�ىي  �ش�ل  تخالف  الذ�ي  التصميم  نظر�ة  "إن  النظر�ة  مناصري    ك�� 

�حاولة  ا�خلقو�ة، وال�ي تؤسس أطروحا��ا ع�� الكتاب املقدس؛ �� ح�ن أن نظر�ة التصميم الذ�ي تأسست  

مسبب   وجود  إ��  باستمرار  �ش��  وال�ي  الطبيعة،   �� نالحظها  ال�ي  واألش�ال  الصور  �عض  وتفس��  شرح 

باالعتماد ع�� النظام السب�ي أحد أهم القوان�ن ال�ي يقوم عل��ا عاملنا"
1

و�قول �� موضع آخر "لقد أعطت�ي   .

إل��ا لننطلق �� ت�حيح األف�ار املغلوطة    سوء السمعة ال�ي حظيت ��ا منصة �� ولزمالئي كنا بأمس ا�حاجة

وا�خلقية   الذ�ي  التصميم  ب�ن  والتقار�ر  املقاالت  من  العديد  خلطت  فقد  الذ�ي؛  التصميم  نظر�ة  حول 

التوراتية بتفس��ها ا�حر�� لسفر الت�و�ن، �� ح�ن ردت مقاالت أخرى األف�ار نفسها ال�ي طرحناها �� نقدنا،  

أنھ (خذالن القانو�ي الذي أقرتھ ا�حكمة    وصورت عملنا ع��  املنع  للتحايل ع��  للعلم) أو محاولة خبيثة 

ضد �عليم نظر�ة ا�خلق �� املدارس العامة"  ۱۹۸۷العليا سنة  
2

�� ورقة    ثاكستون   قّدم  م،1986و�� عام  .  

  بحثية
3

ال ُيقصد بھ إلھ مع�ن و�نما ما تكشفھ �عقيدات  و تأكيًدا و�ح فيھ التصميم الذ�ي املعلن عنھ    ،

 الدنا هو وجود مصمم لها دون كشف هو�ة هذا املصمم: 

"مع البيانات ا�جديدة ال�ي وفر��ا البيولوجيا ا�جز�ئية، يمكننا أن نجادل اآلن لصا�ح وجود سبب ذ�ي  

ق طر�ق  عن  ا�حياة؛  �شأة  الدنا  وراء  شفرة  يمكننا    DNAياس  إنھ  أقل  لم  أ�ي  (الحظ  مكتو�ة.  اللغة  ع�� 

قيد   الواقع  ا�حدث  من  القفز  خطأ  يرتكبون  ا�خلقو��ن  من  فكث��  ل�حياة).  اإلل�ي  ا�خلق  ع��  االحتجاج 

الدراسة، إ�� إلھ الكتاب املقدس مباشرة. وانطالقا من املعطيات العلمية وحدها، يمكننا فقط استنتاج أن  

تفس�� املعقول ل�حدث هو وجود سبب جوهري. ال يمكننا �عر�ف ذلك السبب بأك�� من هذا، ال يمكننا  ال

ا�حسم ما إذا �ان؛ ساميا أو باطنيا، إلھ الكتاب املقدس أو �ائن ذ�ي آخر. ر�ما يمكننا �عر�ف ذلك العامل  

�ش�ل أك�� اعتمادا ع�� حجج أخرى؛ فلسفية أو الهوتية"
4

. 

ا �ستنتجھ نظر�ة التصميم الذ�ي قائمة ع�� أدلة تجر�بية؛ إضافة إ�� أن استدالال��ا ال  فإن م ،ومن هنا

 ،تحتكم إ�� أي مرجعية دينية. وفيما يخص محتوى النظر�ة فإنھ يختلف أيضا عما يرد �� نظر�ة ا�خلقي�ن

�� ما جاء ��  فا�خلقو�ة تدافع عن �عض القراءات والتفس��ات �� الكتب املقدسة، وتحديدا ال�ي تؤكد ع

 
 . 11ستيفن ماير: التصميم الذكي (فلسفة وتاريخ النظرية)، ص  -1
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3- Charles B. Thaxton, Origin Science: New Rules, New Tools for the Origins Debate (a paper circulated at 
the annual meeting of the American Scientific affiliation, Houghton College, Houghton, NY, Aug. 8-11, 1986. 

بحاث،  جون بول، مايكل بيهي: إعادة المحاكمة (القصة الخفية لقضية د -4
ٔ
وفر)، ترجمة: سارة بن عمر، مركز براهين للدراسات واال

 . 26-25م، ص2017، 1ط
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معينة. �� ح�ن أن، نظر�ة التصميم الذ�ي ال تقدم أي تفس�� لذلك   األديان بأن اإللھ قد خلق األرض �� مدة

وال تو�ح حقيقة وماهية املصمم، وال تتحدث عن أي نموذج لتفس�� الطول الزم�ي أليام ا�خلق، وال تق��ح  

التعقيد املالحظ ��    –�علل من خاللھ  –ا  سببيً   أي عمر محتمل لألرض، بدال من ذلك، فإ��ا تطرح تفس��ا

 ا�حياة والطبيعة. 

 : نتائج البحث -6

 إ�� عدة نتائج �ان أهمها:  البحث توصل

ال�ائنات ا�حية �ىيء غ�� مادي،  البحث  أثبت • الذ�ي أن أصل  هو  و   من خالل عرض نظر�ة التصميم 

  مصمم بذ�اء و�تعقيد محدد لھ غاية وهدف وليس عشوائًيا.

) ال يمكن أن ي�ون نتاًجا عشوائيا  DNAة التصميم أن التعقيد املوجود بنواة ا�خلية (الدنا  �ر أكدت نظ •

 وذلك بالدليل العل�ي التجر��ي. 

التصميموجهت   •    نظر�ة 
ً
��    عددا نقص  أثبتت �جزها، مثل  ال�ي  التطور  نظر�ة  ع��  االع��اضات  من 

ال�جل األحفور   �� الكب��ة  والفجوات  االنتقالية،  �ىيء  ا�حفر�ات  الظاهر من ال  املفا��  والظهور  ي، 

 إ�خ. واألجنحةلل�ائنات ا�حية مثل "األسماك ذات الزعانف، والطيور ذات الريش، واملناق��، 

 التطور الدارو�ي �� التطور العشوائي، والسلف املش��ك.  دعاءاتإ فندت نظر�ة التصميم الذ�ي •

 إ�� هو�ة    نظر�ة علمية وليست دينية، ألّ��ا ال  أظهرت الدراسة أن نظر�ة التصميم الذ�ي •
ً
�ش�� صراحة

 دعاءات البعض أ��ا عقيدة إيمانية.إ التصميم الذ�ي، رغم

 من �و��ا نظر�ة علمية. أن نظر�ة دارون تقوم ع�� االعتقاد أك��  نظر�ة التصميمأو�حت  •

وكشفت    ،ع�� حلقات وسطى  عثورهم  أثبت أ�حاب نظر�ة التصميم الذ�ي ز�ف ادعاءات التطور��ن �� •

 عن �و��ا غ�� حقيقية وناتجة إما عن طر�ق عدم الو�� أو التدليس املتعمد. 

   البحثدعم   •
ً
سوف يحطم ، وأن تقدم العلم  فكرة أن النظر�ات العلمية ال يمكن اعتبار صدقها مطلقا

 
ً
   أك�� النظر�ات اعتقادا

ً
   تماما

ً
نظر�ة بطليموس �� ثبات األرض، وغ��ها    حطمت نظر�ة �و�رنيقوس  مثلما

 من النظر�ات العلمية ال�ي غ��ت مجرى التار�خ. 
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