


حو� �لكاتب
�منذ  يحيى.   
ها�� �لمستعا�  �السم  يستعمل  �هو  عا� 1956،  ��قطا�   
عدنا �لد 
�لثمانيا+ من �لقر
 �لماضي كتب عد�4ً كبير�ً من �لمؤلفا+ في مو�ضيغ مختلفة، #يمانية 
تكشف  �ألهمية  غاية  في  مؤلفا+  للكاتب  يوجد  Cلك  جانب  #ال  �سياسية،  �علمية 
�لد���ينية  بين  �لخفية،  �لصال+  �تفضح  �4عا�Jتهم،  �تفند  �لتطو�،  نظرية   Lتبا� Mيف 

��أليديولوجيا+ �لّدموية.
 Lلكريم #لى شتى بقا� 
Pلقر� �نو Qعماله هو #يصا� J��� لمؤلف �لرئيسي من� Tهد�
�لعالم، �4فع �لناV بذلك #لى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا #يمانية �ساسية مثل �جو4 �هللا 
�لجاحدين  لنظم  �لمتها�نة  �ألسس  كشف  �كذلك  �آلخر،  ��ليو�  ��حد�نيته،  تعالى 

ترجم   
�آل حّد  �#لى  �لمنحرفة.  �سلوكياتهم 
مختلفة،  لغة   57 #لى  مؤلفًا   250 نحو  للكاتب 
�هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة ��سعة 
تعالى سوT تكو
 كليا+  �هللا   
Cبإ�  .Jلقّر�� من 
��لعشرين،  �لو�حد   
�لقر  Qخال يحيى   
ها��
�لعالم   Jنحا� شتى  في   
باإلنسا  cللبلو �سيلة 
 Qلعد��  dلصد�� ��لسال�  �لسكينة  مر�تب  #لى 
في  بها  �لتعريف   Jجا �لتي   e4لسعا��  Qلجما��


 �لكريم.Pلقر�
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�لى �لقر�� �لكر��

!� �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو�� في جميع كتب �لمؤلف مشر
حة 
موضحة في ضو� 
�آليا% �لقر@نية. 
هذ' �لكتب تدعو �لنا7 جميًعا !لى فهم هذ' �آليا% 
�لعيش 
فقا 
 DF Gجميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا% �هللا بحيث ال تبقى هنا Rلتعاليمها. لقد تم شر

 تر�� في _هن �لقا^[. !� �ألسلوZ �لسلس 
�لسهل 
�لرصين �لمنبعث من F شبهة
ر فهم هذ' �لكتب من ِقبل �لجميع صغا^� 
كبا^�، 
من كل فئا%  �لقلب هو �لذD يسَّ
 �F جعل هذ' �لكتب كتًبا ال تستطيع Dهو �لذ

� DF صعوبة، �
�لمجتمع، بسهولة 
تتركها قبل !تما� قر��تها. 
حتى �لذين �تخذ
� موقفا معا^ضا للدين يتأثر
� بالحقائق 

�لمذكو^� في هذ' �لكتب، 
ال يستطيعو� �حض صحة محتوياتها.

�لكتب �ألخر� للمؤلف على �نفر��، فهم  Zكما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتا

 �! حولها.  
�لتسامر  بينهم  فيما  مناقشتها   
F جماعي،  بشكل  قر��تها  يستطعيو� 
قر��� هذ' �لكتب بشكل جماعي 
نقل كل فر� ^Fيه 
خبرته !لى �آلخرين Fمر مفيد 

جد�.
عال
� على هذ�، فإ� �لمساهمة في تعريف هذ' �لكتب – �لتي لم تؤلَّف !ال لوجه �هللا 
تعالى 
لمرضاته – 
نشرها بين �لنا7 ُتَعد خدمة !يمانية كبير�، أل� �أل�لة 
�لبر�هين 
�لتي يو^�ها �لمؤلف في هذ' �لكتب قوية جد� 
مقنعة، لذ� كا� على كل من يريد 

خدمة هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر��تها 
�الستفا�� منها.
!ننا نأمل F� يتسع 
قت �لقا^[ لالطال� على �ستعر�� �لكتب �ألخر�، �لذD نقدمه 
في نهاية هذ� �لكتاZ، ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� 
مصا�^ غنية من �لكتب 

في �لمو�ضيع �إليمانية 
�لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� 
ممتعة للغاية.
ال تر� في هذ' �لكتب ما تر�' في بعض �لكتب �ألخر� من ^�� شخصية للمؤلف، 

 قصو^ F نقص DF ال

ال تر� شر
حا 
!يضاحا% مستند� !لى مصا�^ مشبوهة، 

�لتوقير �لو�جب �تخا_' تجا' �لمفاهيم 
�لمو�ضيع �لمقدَّسة، 
ال  Zأل�� ZسلوF في


 !لى �ليأ7 
�لقنو�.F لتر���
ما يُجر �لقا^[ !لى �لحير� 
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ها	� يحيى

حوC �ملؤلف

 "يحيى" في KكرI موقرH للنبيين �للذين جا:ال ضد �لكفر  "�يتكو� �السم �لمستعا	 للكاتب من "ها	

�إللحا:، بينما يظهر �لخاتم �لنبوZ على �لغالW 	مًز� ال	تباT �لمعاني �لتي تحتويها هذR �لكتب بمضمو� 

نبينا محمد   �ّ��لقر^� �لكريم هو ^خر �لكتب �لسماية،   �ّ� ?لى   Zلنبو� هذ� �لخاتم. يشير هذ� �لخاتم 

صلى �هللا عليه سلم هو خاتم �لنبيين. قد �تخذ �لكاتب لنفسه �لقر^� �لكريم �لسنة �لّنبوية :ليًال مرشًد�، 

 Cبطا?في جميع �لمؤلفاi �خذ �لعهد على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقو; عليها �لنظم �إللحا:ية 

كل �لمز�عم �لتي تقو; عليها �لحركاi �لمناهضة للّدين. يعتبر هذ� �لخاتم �لذZ َمهر به كتبه بمثابة ?عالٍ� 

    .Rعن �هد�فه هذ

حثهم على  ،qسالته لجميع �لنا	تد	 جميع كتب �لمؤلف حوC هدW 	ئيسي هو تبليع نو	 �لقر^� 

حد�نيته �ليو; �آلخر، عر} تهافت �لنظم �إللحا:ية فضحها على �لمإل.  �إليما� بوجو: �هللا 

�هتما; كبيرين في شتى �نحا= �لعالم؛ من �لهند ?لى �مريكا، من ?نكلتر�  Cيحيى بقبو �تحضى كتب ها	

?لى �ندنيسيا، من بولونيا ?لى �لبوسنة، من ?سبانيا ?لى �لبر�7يل، من ماليزيا ?لى ?يطاليا، من فرنسا ?لى 

سيا.     	بلغا	يا 

�لفرنسية  �إلنكليزية   :iللغا� تلك  بين  من  �ألجنبية،   iلّلغا� من  �لعديد  ?لى  �لمؤّلف  ُكتب  ترجمت 

�إليغو	ية  �لبوسنية  �لرسية  �أللبانية  �لعربية  �أل	:ية  �لبرتغالية  �إلسبانية  �إليطالية  �أللمانية 

�الندنيسية �لماالية �لبنغالية �لصربية �لبلغا	ية �لصينية �لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) لغة 

�لهوسه (لغة منتشرH في ?فريقيا)، لغة �لّديولهي (لغة مستخدمة في مو	يس) �لد�نما	كية �لمجرية غيرها 

 .iللغا� Rلكتب بهذ� Rهذ H=كبير على قر� Cقبا? � هنا .iمن �للغا

جدi تقدير كبيًر� في كافة �نحا= �لعالم. قد كانت سبًبا في هد�ية لقد �ثبتت هذR �لمؤلفاi جد�	تها، 

كثير من �لناq ?لى طريق �إليما� ساهمت من جانب ^خر في تقوية ?يما� كثير من �لمؤمنين. كل من يقر� 

هذR �لكتب يتأمل فيها يالحظ بوضو� �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن فيها �لسهولة �لموجو:H بين ثنايا سطو	ها 

�لصد� �لذZ يميز �سلوبها �لعمق في تناC �لقضايا �لعلمية. ما يمّيز هذR �لمؤلفاi �يضا ُسرعة تأثيرها 

ضما� نتائجها عد; �لقد	H على نقض ما فيها :حضه.  كل من يقر� هذR �لكتب يتأمل فيها بعمق لن 

 .Iلُمنحرفة �ألخر� 	ألفكا�يكو� بإمكانه بعد Kلك �لّدفا� عن �لفلسفاi �لما:ية �آل	�= �إللحا:ية 

?�K حد� �� نافح منافح عن تلك �لنظرياi بعد مطالعة هذR �لمؤلفاi فلن يكو� Kلك سوI عن عناٍ: 

عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم :حضه ?بطاله. ال شك �� هذR �لخصائص نابعة من قوH حكمة �لقر^� 

 qغايته هد�ية �لناُحججه �لّد�مغة.  �لكاتب ال يسعى من 	�= عمله هذ� ?لى نيل �لمديح �لثنا= ?نما هدفه 

   .Z:ّمكسب ما �لسير بهم في طريق �إليما�، كما �ّ� ليس هّمه تحصيل �Zّ 	بح �
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على ضو= هذR �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذR �لكتب يحثو� 

�لناq على قر�=تها لتكو� سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد	 بثمن.

�نها   بالتجرية  ثبت  �لتي  �لكتب  نشر  على  �لعمل  فإّ�   ،qألسا� هذ�  على 

ال  �لترّ::   ��لّشكو من  تزيد  �ألفكا	  على  �لبلبلة  ُتدخل  �ألKها�  تشو� 

تملك  تأثيًر�  قوّيا حاسًما في طر: �لشبهاi من �لقلو�،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد 

�لوقت. من �لو�ضح �� هذR �لمؤلفاi لم تكن لتتر� كل هذ� �لتأثير لو كانت 

�لسامي   Wلهد� على  تركيزها  من  �كثر  للكاتب  �أل:بية   Hلقو� بيا�  على  تركز 

من لديه �:نى شك في Kلك فيمكنه �� يتحّقق من  .qلنا� �لمتمثل في هد�ية 

�� �لغاية �لقصوI هي :حض �إللحا: نشر �خال� �لقر^� من خالC تأثير هذ� 

�لجهد ?خالصه نجاحه.     

يتعين ?:	�� حقيقة مهمة، هي �� �لظلم �لفوضى �لسائدين �ليو; في �نحا= 

�أل	} ما يتعر} له �لمسلمو� من �IK َسببه تحّكم �لفكر �إللحا:Z في 

شؤ� �لعالم. �لطريق �لذZ يضمن �لخال� من هذ� كّله هو ?لحا� 

بيا� حقائق �إليما�  ?جال= �ألخال�  Z:لهزيمة بالفكر �إللحا�

بها.  �لتمسك  على  قا:	ين   qلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقر^نية 

بالنظر ?لى حالة �لعالم ما ُير�: له من مزيد جّرR ?لى �لفسا: 

�لدما	 فإنه من �لضر	Z �لُمسا	عة قد	 �لمستطا�  	�لّشر

?ال فقد ُيقضى �ألمر الiَ حين  ،Z	?لى �لقيا; بما هو ضر

تعالى  �هللا   �Kبإ �لعشرين،  �لو�حد  �لقر�   Cخال منا�.  

 Rنهوضها بهذ Cيحيى -من خال �سوW تكوُ� كلّياi ها	

�لسكينة  مر�تب  ?لى   qبالّنا  Cللوصو �لوسيلة  �لمهّمة-  

�لسعا:H �لتي  Cلجما� Cلعد��لسال; �لصد� 

ضحها لنا �لقر^� �لكريم. �



عدنا� �قطا	6

ها	� يحيى

��ل���ل�
�لخل��لخل�

ها	� يحيىها	� يحيى



7 �طلس �لخلق



عدنا� ��قطا�8

ها��� يحيى

10..................................................................................................... �لمقدمة 

14............................................................................................. ما هو �لمتحجر؟

نما'& لحفريا$ ُعثر عليها في �مريكا 

نما'& لحفريا$ ُعثر عليها في �لواليا$ �لمتحد( �ألمريكية....................................................42

180 ........................................................................ نما'& لحفريا$ ُعثر عليها في كند�

216 ......................................................... نما'& لحفريا$ ُعثر عليها في جمهو�ية �لد�مينيك

306 ..................................................................... نما'& لحفريا$ ُعثر عليها في �لبر�7يل

326 نما'& لحفريا$ ُعثر عليها في بير�.........................................................................

334 ................................................................... نما'& لحفريا$ ُعثر عليها في �أل�جنتين

335 نما'& لحفريا$ ُعثر عليها في شيلي........................................................................

نما'& لحفريا$ عثر عليها في ���با

348 ....................................................................... نما'& لحفريا$ عثر عليها في �لمانيا

376 نما'& لحفريا$ عثر عليها في �سبانيا.......................................................................

377 نما'& لحفريا$ عثر عليها في جمهو�ية �لتشيك............................................................

382 ....................................................................... نما'& لحفريا$ عثر عليها في Aيطاليا

394 ................................................................ نما'& �لمتحجر�$ �لتي �جد$ في Aنجلتر�

412 نما'& �لمتحجر�$ �لتي �جد$ في ��سيا..................................................................

413 ................................................................. نما'& �لمتحجر�$ �لتي �جد$ في بولونيا

نما'& �لمتحجر�$ �لتي �جد$ في �فريقيا ��لشرD �أل�سط

440 نما'& �لمتحجر�$ �لتي �جد$ في �لمغرF �ألقصى........................................................

460 نما'& �لمتحجر�$ في لبنا�................................................................................

�لمحتويا$



9 �طلس �لخلق

484 ........................................................................... نما%$ �لمتحجر�� في مدغشقر

نما%$ �لمتحجر�� في �لصين ���ستر�ليا �نيو'لند�

504 نما%$ �لمتحجر�� في �لصين..............................................................................

560 ........................................................................... نما%$ �لمتحجر�� في ��ستر�ليا

561 ........................................................................... نما%$ �لمتحجر�� في نيو'يلند�

متحّجر�� �لجمـاجم

568 ........................................................... �لضربة �لتي �نزلتها حفريا� �لجماجم بالد���ينية

602 ................................................................................................... خاتمة

ملــــــحق 

606 ........................................................................................ �نهيا� نظرية �لتطو�

608 ............................................. Cية: �ملنبعا� �الصليا� لإل�هاKمـدخل  �لد���ينية ��لفلسفة �ملا

618 لما%� نظرية �لتطو�؟........................................................................................

620 .......................................................... �إلميا� Rديعة �لتطو� من �كP �ملعجز�� O عصرنا

لكي نتحر� من �ألحكاW ��ألفكا� �ملسبقة.....................................................................622 

626 نبذY تا�Xية عن نظرية �لتطو�...............................................................................

634 ...................................................................................... [ليا� متخيَّلة للتطو�

639 سجل �ملتحجر�� يدحض نظرية �لتطو�.....................................................................

644 حكاية �إلنتقاb من �ملاa `_ �ليابسة..........................................................................

648 �صل �لطيو� ��لثدييا�.....................................................................................

658 �لتأ�يال� �خلاKعة للمتحجر��.............................................................................

660 ......................................................................................... تزييفا� �لتطو�يني

 663 سينا�يو تطو� �إلنسا�......................................................................................

683 �ملأ'j �جلزيئي لنظرية �لتطو�................................................................................

712 `ستحالة تفسl �لتصميم باملصاKفا�.........................................................................

720 ........................................................................... ִדافت مز�عم �لتطو� �ماW �حلقائق

733 نظرية �لتطو�: ضر��Y ماKية `حلاKية.........................................................................

739 ......................................................................... �إلعالW مرتع خصب لنظرية �لتطو�

742  �لنتيجة: �لتطو� خدعة.....................................................................................

747 ............................................................................................... حقيقة �خللق

761 .................................................................................... YKملا� a��� لسّر �لكامن�

783 ................................................................................. نسبية �لزمن �حقيقة �لقد�



عدنا� �قطا	10

ها	� يحيى

�لمقدمة

قبل 150 عاما، حصل تشاVلز $��Vين في 'حد� Vحالته في �لطبيعة على بعض 
�لمالحظا ثم بعد Wلك بنى عليها نظرية ال تستند 'لى Xية X$لة علمية؛ هي 
 نظرية �لتطّوX� .Vصل هذ� �لنظرية مجموعة من �لسيناVيوها ��الحتماال

��لتخمينا �لتي تد�V في مخيلة تشاVلز $��Vين.  
��فق سيناVيوها هذ� �لنظرية فإ& �لكائنا غير �لحية قد ظهر من خال� 
�لمصا$فة ثم تكّونت بعد Wلك �لخلية �لحية.  �هذ� بال شك، لم يثبته YّX $ليل 
�حسب  �لوهم.   $Vجا Xقصى  على  يقو}  �عم  هو  بل  �إلطال�،  على  علمي 

 Yهذ� �لنظرية كذلك، فإ& هذ� �لكائن �لذ
يمتلك خلية حية ��حد# حدثت له تغير� عن 
 كائنا 'لى  �تحو�  تدVيجي  بشكل  �لمصا$فة  طريق 
�لموجو$#   �لكائنا �لتطوV هذ� فإ& جميع  Xنه تطوV. ��فقا لخديعة  حية جديد#، بمعنى 

على �أل�V؛ من �لجر�ثيم 'لى �إلنسا& قد ظهر تبعا لهذ� �لعملية �لخيالية.    
�لمفاهيم   &X بر�هين علمية، غير   �X X$لة  Xّية  'لى  ال Vيب X& مز�عم $��Vين هذ� ال تستند 
لم  $��Vين  فيها  ظهر  �لتي  �لفتر#  في  موجو$#  كانت  �لتي  �لتكنولوجية   ��أل$�� �لعلمية 
تستطع X& تكشف خوV �$عا�� نظرية �لتطوV �مد� بعدها عن �لحقيقة. في هذ� �لبيئة 
�ألساسية   �لدعاية  �لما$ية هي  �Xتباًعا، �كانت   �VًنصاX لها  تجد   &X من  �لد��Vينية  تمكنت 

ية  �لمّد# لنظر بقو#  مدعومة  �لنظرية  هذ�  بقيت  �لسبب  �لهذ�  $��Vين.  عند   Vلّتطو�
تلقت  �لما$ية  فاأل�سا�  �لما$يين.  قبل  من  �لوقت  من 
بعين مغمضة ألنها  بالقبو�   Vلتطو� نظرية 
�Xعلنت  بل  �لخلق،  فكر#  ترفض 

�لعلم.  $نيا  في  �ألسا?  هي  ��إلVتقا�)  (�لّنشو�   Vلتطو� نظرية   &X
�قد �جتهد XنصاV نظرية �لنشو� ��الVتقا� في 'يجا$ X$لة مصطنعة 

مفبركة في �لمخابر تقو} $ليال على صحة مز�عمهم. 

تحتل سجالi �لمتحجر�i �لمرتبة �أللى ضمن �أل:لة �لمؤيدH لبطال� نظرية �ال	تقا=، 

 Iلحية على مد� iقو� تغير في تركيبة �لكائناحيث تكشف هذR �لسجالi عن عد; 

يومنا  في  تعيش  �لتي   iلحشر�� نوعا من   H	لصو� تر� في  .iلسنو�� عشر�i ماليين 

 Iلتي لم تتغير على مد� Hلحشر� Rهذ .Hمتحجر� لـ 50 مليو� سنة لنفس �لحشرهذ� 

50 مليو� سنة تفند نظرية �ال	تقا=. 

�ستعملها   Zلذ�  Hلو�حد� �لعدسة   K �لمجهر 

 iإلمكانيا� محد:ية   Iمد يوضح  ين، 	�:

.��لتكنولوجية تخلفها ^نذ�

تشا	لس :�	ين
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ما  �كل  Xبحا�  من  به  قامو�  ما  كل   &X غير 
في  نفعا  ُتجد  لم  �بر�هين  X$لة  من  'ليه  توصلو� 
على  �لّسحر  ��نقلب  �$عا��تهم،  صحة   'ثبا
�لساحر. فمع بد�ية �لقر& �لعشرين قطعت �لعلو} 
��لتكنولوجيا خطو� عمالقة في �لتقّد} ��لّرقي، 

�كشفت للعيا& بطال& هذ� �لنظرية.    
�علم   Yلمجهر� �ألحيا�  علم  جا�  �قد 
�علم   �لخلية   Xحيا�  �علم  �ألحيائي   �لرياضيا
�لتشريح  �علم  �لوV�ثة   �علم  �ألحيائية  �لكيميا� 
�علم  �ألنتر�بولوجيا  �علم  ��لفيزيولوجيا 
ال  X$لة  لتضع  �لعلو}  هذ�  �ألحافير، جا� كل 
حصر لها على بطال& �فسا$ نظرية �لتطوV. �لعل 
�لمتحجر� ��لحفريا تعتبر �لجهة �لكبر� �لتي 
سد$ ضربة قاصمة للنظرية �قلبتها XVًسا على 
حافظت  قد   �لمتحجر�  Vثا�  &X Wلك  عقب، 
ملموسة  X$لة  لنا  تعر�  �هي  Xشكالها،  على 
 �Vلحية  �لموجو$# في �أل� تثبت X& �لكائنا
لم يطرX عليها YّX تغيير مهما كا& بسيطا، �Xنها 

لم تتحو� من بعضها �لبعض.          
�عند �لنظر في هذ� �لمتحجر� نالحظ X& هذ� �لكائنا مثلما تبد� �ليو} فهي كذلك منذ ماليين �لسنين، �هي تشبه بعضها تماًما 

 �لتعقيد �لذY تتميز به �ليو}.  �W قدمها في �لعمر تمتلكX مر#. �حتى ��ّX عليها بجميع خصائصها �مميز�تها �لتي ُ�جد
 �هذ� �لوضع يكشف �لحقيقة �آلتية: '& �لكائنا �لحية لم تتكو& �فق �لمر�حل �لخيالية �لتي V�X$تها نظرية �لتطوV، �جميع �لكائنا
 Vخر� عن طريق �ثاX #نقرضت خلقت من قبل �هللا عز �جل. �حقيقة �لخلق تثبت �تتجلى مّر�� �لحية �لموجو$# �ليو} ��لتي �جد

�لكائنا �لحية �لمتبقية من �لماضي �لسحيق.       
كيف تكّونت تشّكلت من  ،iيبين من ناحية معنى �لمتحجر� هذ� �لكتا�، 

�ين تم �ستخر�جها كيف تم Kلك، من ناحية ثانية تتعرفو� من خالله ?لى بعض 

نما�K �لمتحّجر�i �لتي تعو: �عما	ها ?لى مئاi �لماليين من �لسنين �لخالية، هي 

تصر¢ بلسا� حالها قائلة: "نحن لم نتطّو	، ?نما ُخلقنا".  هذR �لمتحجر�i �لتي 

تم ?ير�:ها في هذ� �لكتا� ليست سوI نما�K قليلة جّد� من بين مئاi �لماليين 

من �لمتحجر�i �لتي تثبت حقيقة �لخلق. هذR �لنما�K �لقليلة 

كافية حدها لتؤلكد �� نظرّية �لتطو	  كانت �كبر خديعة �كبر 

تزييف في تا	يخ �لعلم.

�لسرخس  ُيعد   .R:جوبد�ية  منذ  �ألصلية  بنيته  على  �لسرخس  يحافظ 

لبطال�  �لمثبتة  �أل:لة  �حد  سنة  مليو�   300 حو�لي  منذ  يتغير  لم   Zلذ�

نظرية �ال	تقا=.

متحجر �لسمند	 

( نو� من 

�لضفدعياi ) لـ 

125 مليو� سنة 

نمو�K منه في 

يومنا. 
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ما هو �لمتحجر؟
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مليو�   250  -70 قبل  عا�  بيا� 	 بين  فر�  ال 

لم   Zلذ� �لربيا�  يومنا.  في  يعيش   Zلذ� بين  سنة 

يتغير على مدI ماليين �لسنو�i، يؤكد �� �ال	تقا= لم 

يحد� قط.

متحجر نجم �لبحر لـ  443 – 490 مليو� سنة، يصر� بأ� نجو; �لبحر لم تتعر} 

لال	تقا= على مدI مئاi ماليين �لسنو�i ببقائها على �صلها.

�لكائنا �لحية من �لعد} YX $ليل لخلقها. ليس هنا� �Z متحجر يثبت تكو� �لكائناi �لحية عبر مر�حل �Z عن طريق �ال	تقا=. 
�نماW¦ �لمتحجر� �لتي يدعي �الVتقائيو& بأنها " �نتقالية " معد�$#، كما ثبت بطالنها علميا. �في نفس �لوقت ُ�كتشف �قو� 
تزييف في بعض �لنماW¦ �لتي قدمها �لد�Vفينيو& 'لى �لعالم على Xنها متحجر� �نتقالية، مما يؤكد مد� عجزهم في هذ� �لموضو� 
'لى $Vجة �للجو� 'لى �لتزييف. �سجال �لمتحجر� �لتي تم �لعثوV عليها عبر عمليا حفر جّد على ما يزيد عن 150 سنة 
في كافة Xنحا� �لعالم، تؤكـد على X& �ألسماZ كانت Xسماكا، ��لحشر� كانت حشر�، ��لطيوV كانت طيوV�، ��لز��حف 
 Zكأْ& تتحو� �ألسما YX - متحجر �لو ��حد يثبت �قو� �نتقا� YX على Vلك $�ما. �في �لمقابل، لم يتم �لعثوW� ،كانت ���حف
د  ـّ 'لى �لز��حف، �X& تتحو� �لز��حف 'لى �لطيوV - بين Xنو�� �لكائنا �لحية. �خالصة �لقو�، '& سجال �لمتحجر� تفـن
 Vعليها في مسا Xتطر Z�W �ال$عا� �لقائم على نظرية �الVتقا� �لذY يقو� '& �لكائنا �لحية تتولد عن بعضها �لبعض نتيجة تغيير�

طويل. 

متحجر �لسرطا� 

�لبحرZ، يعو: تا	يخه 

?لى ما قبل 23 – 38 

مليو� سنة. 

�لنملة �لمجنحة لـ 15-20 مليو� سنة 
تغطي  جر�=  يتكو�   Zلذ� �لعنبر  :�خل   iلمتحجر��

نظرية  كذلك  تفند  �ألشجا	،  بر�تينج  �لحية   iلكائنا�

�ال	تقا=. 
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بعضها  عن  تتولد  �لحية  �لكائنا�   �� �لد���ينية  �لنظرية   ��صحا بعضها يدعي  عن  تتولد  �لحية  �لكائنا�   �� �لد���ينية  �لنظرية   ��صحا يدعي 
�لبعض عن طريق تحوال� صغير* تتم عبر ماليين �لسنو��. �حسب هذ� �لبعض عن طريق تحوال� صغير* تتم عبر ماليين �لسنو��. �حسب هذ� 
��2حف  4لى  تحولت  �ألسما6  فإ�  �لعلمية،  �أل<لة  تفند?   Aلذ�  B��2حف �ال<عا 4لى  تحولت  �ألسما6  فإ�  �لعلمية،  �أل<لة  تفند?   Aلذ�  Bال<عا�
مسا�  �مثلة  نجد   �� �ألمر  هذ�   Fيستلز� طيو�.  4لى  تحولت  مسا� ��لز��حف  �مثلة  نجد   �� �ألمر  هذ�   Fيستلز� طيو�.  4لى  تحولت  ��لز��حف 
�لتحوI �لمزعوF عبر ماليين �لسنو�� ضمن سجال� �لمتحجر��. �يعني �لتحوI �لمزعوF عبر ماليين �لسنو�� ضمن سجال� �لمتحجر��. �يعني 
�� نجد كائنا نصفه سمك �نصفه سحلية، �كائنا نصفه عنكبو�  �� نجد كائنا نصفه سمك �نصفه سحلية، �كائنا نصفه عنكبو� Nلك  Nلك 
�نصفه Nبا�، �كائنا نصفه سحلية �نصفه طير، �هكذ� �� نجد كائنا� �نصفه Nبا�، �كائنا نصفه سحلية �نصفه طير، �هكذ� �� نجد كائنا� 
غريبة تم �لكشف عنها نتيجة �ألبحاP �لمكثفة �لتي تجرO في هذ� �لميد�� غريبة تم �لكشف عنها نتيجة �ألبحاP �لمكثفة �لتي تجرO في هذ� �لميد�� 
منذ ما يربو عن قر� من �لزمن. �لكن �غم 4جر�B عمليا� حفر في كافة منذ ما يربو عن قر� من �لزمن. �لكن �غم 4جر�B عمليا� حفر في كافة 
��حد�  نموNجا  يملكو�  ال  �لد���ينية  �لنظرية   ��صحا فإ�  �لعالم   Bحد� �نحا�� نموNجا  يملكو�  ال  �لد���ينية  �لنظرية   ��صحا فإ�  �لعالم   Bنحا�
�لمقابل،  �في  �لحية.  �لكائنا�  بين  �نتقالية  فتر*   Pلمقابل، إلثبا� 2عمهم بحد�� �في  �لحية.  �لكائنا�  بين  �نتقالية  فتر*   Pإلثبا� 2عمهم بحد�
 �هنا6 �مثلة ال يمكن حصرها في 4ثبا� �� �لعنكبو� كا� عنكبوتا ��لذبا� هنا6 �مثلة ال يمكن حصرها في 4ثبا� �� �لعنكبو� كا� عنكبوتا ��لذبا
كا� Nبابا ��لسمكة كانت سمكة ��لتمساY كا� تمساحا ��أل�نب كا� كا� Nبابا ��لسمكة كانت سمكة ��لتمساY كا� تمساحا ��أل�نب كا� 
��نبا ��لطيو� كانت طير� �هلم جر�. �مئا� ماليين �لمتحجر�� تثبت بأ� ��نبا ��لطيو� كانت طير� �هلم جر�. �مئا� ماليين �لمتحجر�� تثبت بأ� 

�لكائنا� �لحية لم تتعر^ لما يسمى باال�تقاB بل هي مخلوقة.�لكائنا� �لحية لم تتعر^ لما يسمى باال�تقاB بل هي مخلوقة.

$� �لحقيقة �لتي تشير $ليها �آلثا� �لمتحجر�، هي �� �لكائنا� �لخيالية 

�لحية  �لكائنا�  لم تحي قط. �تتطابق  �لرسو,  �لتي ���4 في هذ0 

بخصائصها �لكاملة  مع سجال� �لمتحجر��، $8 لم يطر� عليها �5 

تغير خال< بقا= نوعها على �لحيا�.  

X

ال �جو4 ال �جو4 

لمتحجر �نتقالي
لمتحجر �نتقالي

X



17 �طلس �لخلق

�لحية،  �لكائنا  عن   معلوما جانب  �'لى 
فإ& �لمتحجر� تقد} كذلك معلوما عن 
 �لطبقا  Zبتحر  �Vأل� سطح  تغير  كيفية 
هامة   معلوما تقديم  جانب  'لى  �لقطرية، 
عن ماضي �لكر# �ألVضية ��لتقلبا �إلقليمية 

في تاVيخ �لعالم. 
�لباحثين  �هتما}   �لمتحجر� جذبت  �قد 
منذ �لعهد �ليوناني، 'ال X& 'جر�� تدقيق على 
بد�ية  علميا  �ختصاصا  Xصبح   �لمتحجر�
 �جا� عشر.  �لسابع  �لقر&  منتصف  من 
 Robert  "Zهو  "�Vبر �لباحث  مؤلفتا 
 1665 في   Hooke (Micrographia
في   Discourse of Earthquake�
نيلس   " Xبحا�  عقبتهما  ثم  �Xال   (1668
ستانسن Niels Stensen ( �يعر° كذلك 

باسم " نيكوال ستانو " Nicolai Steno ). �في �لوقت �لذY كا& هوZ �ستانو يجريا& فيه Xبحاثهما على �لمتحجر�، كا& جل 
د �لكائنا �لحية. �كا&  ـّ �لمفكرين ال يعتقد�& بأ& �لمتحجر� �ثاV لكائنا حية عاشت في �لماضي، بل �$عو� X& �لطبيعة تقل
 �لسبب �لرئيسي من �V�� نفيهم أل& تكو& �لمتحجر� �ثاV� للكائنا �لحية، هو عد} 'مكانية تفسيرهم لتلك �ألماكن �لتي �جد
فيها �لمتحجر� باأل$لة �لجيولوجية، 'X Wنهم عا$# ما كانو� يعثر�& على �لمتحجر� في Xماكن جبلية، �لكنهم على سبيل �لمثا� ال 
يجد�& YX تفسير من �لناحية �لفنية لتحجر سمكة في مكا& مرتفع عن مستو� �لبحر.�كا& YXV ستانو مثل YXV ليوناV$� $� فينجي 
Leonardo Da Vinci حيث يؤمن بأنه �قع تر�جع عبر �لتاVيخ في مستو� �لميا� في �لعالم، في حين كا& هوZ ير� بأ& �لجبا� 

�جد نتيجة �ال�� �قعت في طبقا �لمحيطا ��لحر�V# �لد�خلية.

باحث يبحث في تشكل متحجر�i " �:ياكا	� " بأستر�ليا. 
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�كشفت �ألبحا+ عن �( بعض �نو�� �لمتحجر�� تتو�جد فقط ��خل �نو�� معينة من �لطبقا� ��لصخو�. �كل طبقة من �لطبقا� 
�لمتر�كمة فو? بعضها، تحتو> على مجموعة من �لمتحجر�� �لخاصة بنوعها �هي تعتبر بمثابة توقيع لهذ1 �لطبقا�. �كانت هذ1 
"�لمتحجر�� �لتوقيعية " قد تختلف عن بعضها �لبعض نظر� الختالE �ألماكن ��لفتر�� �لزمنية. �على سبيل �لمثاB، يمكن �لعثو� 
 Kنهر قديم ��آلخر صخر Nعلى عاملين بيئيين ���سبين مختلفين كأ( يكو( �حدهما مجر Kفي موطن �لمتحجر�� �لتابع لنفس �لفتر
مرجانية، �� على عكس من Vلك، فإنه يمكن �لعثو� على نفس " �لتوقيع " للمتحجر في صخرتين مختلفتين �بعيدتين عن بعضهما 
بالكيلومتر��. �بهذ1 �لمعلوما� �لتي �فا�تها تلك �إلشا���، �مكن �ضع جد�W Bمني جيولوجي، ال يز�B �ستعماله جا�يا في يوما 

هذ�. 

�لصخو�،  تكو�  تا�يخ  لتثبيت  ��لمستعملة  �عما�ها  �لمعر�فة  �لمتحجر�(  على  يطلق 

تعريفها  بسهولة  تتصف  �لمتحجر�(،  هذ/  �جل  �لفهر5.   متحجر�(  �سم 

��نتشا�ها �تبعيتها لفتر> تا�يخية معينة.

بطنيا(  �لصو�> متحجر� من  في  تجد�� 

�لفصو@  ثالثيا(  في عهد   Cعا Dألقد��

  Fلسيلو�� �لعهد   �  (  Trilobite  )

��لعهد  سنة)  مليو�   ٤٤٣  –  ٤١٧)

�أل�Pفيشي (٤٤٣ -٤٩٠ مليو� سنة). 

هذ/  من  �لصخو�  �عما�  تبلغ   �� �يتوقع 

�لمتحجر�( ما بين ٤٤٢ �٤٤٨ مليو� 

سنة. 
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تكّو� �لمتحجر��
تتكو �لمتحجر�� ببقا� �ألجز�� �لصلبة مثل �لعظا� ��ألسنا ��لقشو� ��ألظافر 
بأنه  �لمتحجر عموما  �يعر*  منها.  /ثا�  بقا�   �0 موتها  بعد  �لحية   �للكائنا
�لشكل �لمتحجر لهذ9 �ألجز�� �لمذكو�6 للكائنا� �لحية. �لكن �لمتحجر، 
ال يتكو بالتحجر فحسب، بل هنا? 0نو�< 0خر> من �لمتحجر�� �صلت 
�لمتجمد   Dلمامو� مثل  �ألصلية  بنيتها  في  تغير   G0  Dحد�  �I يومنا  Kلى 
�Iخل كتلة من �لجليد �0نو�< �لز��حف �لصغير6 ��لحشر�� �لمحبوسة �Iخل 

�لر�تينج. 
بعو�مل  �لجسد   �لتي تكّو �لناعمة  �لحي، تفسد �ألنسجة  �لكائن   ��مع مو
�لبيئة ��لبكتيريا (�قد ال يتحقق �لفساT� ،Iلك في حاال� نا6�I ).  ��ألعضا� 
�لعظا�  مثل   Iلمعا� على   Gتحتو �لتي  �ألجز��  �هي   ) �لحي  للكائن  �لمتينة 
 ��لفيزيائية ��لكيما�ية. �هذ9 �لمسا��  ���ألسنا ��لقشو� �ما شابهها ) تبقى موجو6I لمد6 طويلة Kلى مرحلة �لمر�� بالمسا��
ن من تكّو �لمتحجر��. �يعني Tلك 0 �ألجز�� �لمتحجر6 عا6I هي عظا� �لفقريا� �0سنانها، �قشو� عضديا� �أل�جل (  ـّ تمك
 ،�brachiopod ) ��لرخويا�، �هيكل �ألسنا لبعض �لقشريا� �ثالثيا� �لفصو[، ��لهيكل �لعا� للمرجانيا� ��إلسفنجيا

 .���ألقسا� �لشجرية للنباتا
�لمحيط �لكائن �لحي ��لعو�مل �لبيئية 0ثر ها� في تكو �لمتحجر. �يمكن توقع حد�D �لتحجر �فق �لمحيط �لذG عا` فيه �لكائن 

 .��لحي. �على سبيل �لمثاg ، فإ �لفضا��� �لموجو6I تحت �لميا9 0كثر تميز� من �لفضا��� �لبرية في تكو �لمتحجر�
 �لموجو6I في ميا9 �لر�سب �لمدفو فيه Iلمعا� gحيث تحو ،�0كثر �لمسا��� �نتشا�� في �لتحجر هو مسا� ما يسمى بالتمعد

�لجسد، محل �لكائن �لحي خالg هذ� �لمسا�. �مر�حل مسا� �لتمعد كاآلتي : 
 .�يجب �0ال 0 تنقطع صلة جسم �لحيو� �لميت بالهو��، �Tلك ببقائه تحت �لتر�m �0 �لوحل �0 �لرمل بشكل فو�G عقب �لمو
جديد6   �بطبقا  �لمدفو  �لحيو�  مكا يتغطى  �لمو�لية،  �ألشهر   gخال�
�تقيه   �لحيو� لجسم  �لد�<   ��I  ��لطبقا هذ9  تلعب  �لتر�m، حيث  من 
من �لعو�مل �لخا�جية ��لتغير�� �لفيزيائية. �مع مر�� �لوقت تتكاثف هذ9 
�لطبقا� �يصبح جسم �لحيو� تحت سطح �أل�t�0 �0 t �لبحر ببعض 
 �لحيو� 0نسجة   tتتعر�  .��Iمعد�  �سنو�  �مئا  gلك خالT� �ألمتا�، 
مثل �لعظا� ��لقشو� ��لحرشفا� ��لغضر�* للفساI �لكيما�G شيئا فشيئا 
�لجسد  �Iخل   tأل�� تحت   6Iلموجو� �لميا9   mتتسر�  .�لزما مر��  مع 
 � �لموجو�I 6Iخل �لمياg محل كيما�ياIلمعا� gتحو� ،Iللفسا tلمعر�
مقا�مة ضد  0كثر   ��لكيما�يا محل   gتحو �لتي   Iلمعا� �هذ9  �ألنسجة. 
 مكونة للصخو� مثل كالسيت �بريت �سليس ��لحديد. Iهي معا� Iلفسا�
�لموجو6I في جسم   قد حلت محل �ألنسجة Iلمعا� �بذلك تكو هذ9 
�لمتحجر  يحمل  �لنهاية  �في  �لحجر.  على  بنسخها  تقو�  �كأنها   �لحيو�

شكل �لكائن �لحي نفسه، �لكن ماIته �لخامة هي �لصخر6. 
: �يمكن مصاIفة حاال� مختلفة للتحجر عبر �لتمعد

 فإ Tلك  بعد   Iلفسا� ��قع  بالر�سب  �لعظمي  �لهيكل  �متأل   �TK .1
�لتحجر يتم في �لقالب �لد�خلي. 

�لوحل،  �لذ" �قع في  �لَقما�"  يتحجر هذ�   �� �لمحتمل كثير�  من 

ليثبت لألجيا7 �لقا6مة �نه لم يكن ثمة �ّ" تطو� على �إلطال*. 

نحلة متوحشة عمرها حو�لي 54- 28 مليو� سنة �قد 

تحجر� �6خل �لعنبر.  
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-� هذ� �لمتحجر للسمك �لبالغ من �لعمر 50 مليو� سنة 

3ليل على �� �ألسما7 ظلت �3ما �سماكا. 

1. �لمرجانا� : حيو�نا� بحرية كلسية تكّو� ُشَعبا مرجانية.

2. �لشعوعي : نوE من �لعو�لق �لمجهرية ��D �لهيكل �لعظمي من �لسيليكا. 

3. �لرخو�D N �لقشرتين : بقشر كلسيوM كربونا�. يمكن لمثل هذK �ألعضاI �لصلبة �� تبقى 

محفوظة ��3 �لتعرR ألN تغير. 

4. كر�بتوليت : متحجر�� ��D هياكل عظمية عضوية تعيش عاV3 في شكل مجموعا� �غالبا 

ما تتو�جد Zثا�ها �3خل �لسّجيل �ألسو3. 

5. �سنا� �لقر[ : تحتوN �لعظاM ��ألسنا� على �لفوسفا� �لهذ� �لسبب فإنها �كثر مقا�مة 

بالمقا�نة مع �غلب �ألعضاI �ألخر^. 

يعثر عليها  �لتي  �آلثا�  تتكو� من  �ألثر : �هي متحجر��  6. متحجر�� 

في �لر��سب. 

�لنا�  بحجر   Kقشر  bباستبد�  Kتحجر �قع  نموDجا  تجد��   : �لعموني   .7

 .Nلحديد�

8. شجرV متحجرV : مع مر�� �لوقت يقع �ستبد�b خاليا �لشجرV بالسليكا 

�تتحجر. 

9. �لعنبر : تتحجر �لكائنا� �لحية �لصغيرV عبر �نحباسها �3خل �لر�تنج. 

10. �أل���j �لمكربنة : تتحوb �لنباتا� -لى �لياi كربونية. 
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 Nبين متحجر نجم �لبحر �لذ jفر N� يمكن للكائنا� �لحية �لحساسة �� تتحجر في بعض �ألحيا�. �ال يوجد

يعو3 -لى  �لعهد �لجر�سي ( 206 – 144 مليو� سنة ) �بين �لذN يعيش في عصرنا.

عنبر Dبابة �لرمل لـ 20 – 15 مليو� سنة.

 مختلفة تماما، فإنه يتم �لنسخ �لكامل للقشر6. Iلهيكل �لعظمي بمعا� gستبد� �TK� .2
�TK� .3 �نعكس قالب �لهيكل �لعظمي على �لر�سب بسب �لضغط فإنه يتم �لحصوg على �لوجه �لخا�جي للهيكل �لعظمي. 

�0ما بالنسبة Kلى متحجر�� �لنباتا�، فإ �ألمر يتعلق بتسبب �لبكتيريا في حد�D تحوال� Kلى �لكربو، حيث يخلف �ألكسيجن 
��لنيتر�جين مكانيهما للكربو ��لهد��جين 0ثنا� �لتحوال� Kلى �لكربو. �عملية �لتحوK gلى �لكربو تتم بإحد�D �لبكتيريا تغيير� 
�لحر��6  مستو>  في   �تغير�  Dلحد� �ألنسجة   ���T تمزيق  عبر  ��لسليلو�  �لبر�تين  بنية  في  كيما�يا 
��لضغط �0 ألسباm كيما�ية 0خر> حتى تبقى 0ليا* �لكربو فقط. �تنعد� جميع 
 �سولفا ��لهيد��جين   ��لميثا  �لكربو 0كسيد  ثاني  مثل  �لعضوية   Iلمو��
�بخا� �لما� �ما شابهها. �بفضل هذ� �لمسا�، قد تكونت مو�طن �لفحم 
�لطبيعية في مستنقعا� تحولت Kلى غابا� خالg �لعهد �لكربوني ( 354 

– 290 مليو سنة ). 
�لميا9  في  �لمدفونة  �لحية   ��لكائنا بتغطي  0حيانا   ��لمتحجر�  �تتكو
 مثل �لتر�فرتين. �تبقى /ثا� �لكائن �لحي على Iلغنية بالكلسيو�، بمعا�

 بعد تعرضه للتالشي. Iمو�طن �لمعا
�نا��I ما يقع �لتحجر �لكامل للكائن �لحي مثل 0 يتحجر مع 0جز�ئه 
� �ألنسجة �T لحية� ��لناعمة كالشعر ��لريشة �0 �لجلد. �/ثا� �لكائنا
�لناعمة لعهد ما قبل �لعهد �لكمبرG (4.6 مليا� – 543 مليو سنة 
 490 – 543 ) Gظلت محفوظة بشكل جيد. �منذ �لعهد �لكمبر (
مليو سنة ) Kلى يومنا هذ�، نجد /ثا�� لألنسجة �لناعمة للكائنا� �لحية 
ن من �الطال< على ُبناها �لد�خلية Kلى جانب /ثا� �ألنسجة  ـّ مما يمك
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�لصلبة لها. كما *� شعر �لحيو�نا� ��يشها �لمحفوظين #�خل �لعنبر ��ثا� �لمتحجر�� منذ 150 مليو� سنة، ُيعتبر من �لنما�� 
ننا من >جر�; بحو8 حو9 �ثا� �لمتحجر��. ��لمامو8 �لمحبو7 #�خل جليد سيبيريا *� �لحشر�� ��لز��حف �لمتحجر-  ـّ �لتي تمك

نتيجة �النحبا7 #�خل ��تنج غابا� بلطيق، كلها من �لكائنا� �لمتحجر- بأجسامها �لناعمة. 
�*ما �لمتحجر�� �لكبير- فهي متنوعة *يضا. كما *نه تم �لكشف عن مختلف *نو�K �لمتحجر��، بدئا بالكائنا� �لحية �لمجهرية 
 ���صوال >لى �لمتحجر�� �لعمالقة للحيو�نا� �لتي تعيش جماعيا. �من *كثر نما�� �لمتحجر�� �لعمالقة >ثا�- للتعجب، نجد صخو
�إلسفنج �لمرجانية في شكل جبل بإيطاليا. �هذ[ �لصخو� �لمرجانية �لتي هي *كبر " مرتفع حي " في �لعالم >لى حد �آل�، تكونت 
من �إلسفنج �لكلسي، حيث ��تفعت صخو� �إلسفنج �لمرجانية هذ[ نتيجة تحركا� �لطبقا� �لتكتونية بعد *� تطو�� في *سفل بحر 
ثاتيس (Thetys ) �لعتيق،. �هي تحتوb على نما�� �لكائنا� �لحية �لتي عاشت في صخو� >سفنج �لمرجانية في �لعهد �لترياسي. 
�يعتبر موطنا �لمتحجر�� " Chengjiang " بالصين �"Burgess Shale " بكند� من *هم فضا;�� �لمتحجر�� �لكبير- في 
�لعالم، حيث يحتويا� على �الx متحجر�� �لكائنا� �لحية للعهد �لكمبرb. كما *� مو�طن �لعنبر �لموجو#- في جمهو�ية #�مينيك 
عد  ـُ ت بلطيق،  لبحر  �لغربية  ��لسو�حل 
�يمكن  �لمتحجر��.   #�مو� *هم  من 
�لك  على  *خر}  *مثلة  نضر|   �*
 Green  " �لمتحجر��  مو�طن  مثل 
 Wyoming" بإيالة   "  River
في  �لمتحجر��  �مو�طن  �ألمريكية،   "
 " خجولة   "� بألمانيا   "  Eichtatt"

بلبنا�. 

لقد تحجر جلد �حر�شف هذ� �لسمك �لذ� يعو& %لى �لعهد �لترياسي ��لذ� له ما بين 

كانت  �ألسما6   �� �لنمو89  هذ�  �يرينا  تفاصيلها.  بجميع  سنة  مليو�   203  �  250

تحتو� على نفس هيئة �لحر�شف قبل 250 مليو� سنة.

�كبر %سفنج مرجاني في �لعالم 

�لعمر 145 مليو� سنة، قد  له من   ��لذ �لمرجاني  هذ� �إلسفنج 

 �تيتيس" (Tethys) بأ���با ��لذ %لينا من �عماP "بحر  �صل 

 ��لذ بين �إلسفنج   Pألنهر. �ال فر� Vثا� سوS بعض  لها  تعد  لم 

يعيش في يومنا �بين �لذ� يكّو� هذ� �لمرتفع، حيث يؤكد �نه لم 

يتعر[ %لى ما يسمى باال�تقا\.
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في كم من مجموعة مختلفة يمكن ��3سة �لمتحجر�� ؟ 
�كانت  �ألحيا�.  عالم  Kلى  بالنسبة   gلحا� هو  مثلما   " �لعالم   " �سم  عليها  يطلق   �مجموعا تحت   ��لمتحجر� ��Iسة  تقع 
�لتي   Dألبحا� فرضت  �قد   .���لحيو�نا  ��لنباتا �هما  0ساسيتين  Kلى مجموعتين  تنقسم  �لتاسع عشر،   �لقر في   ��لمتحجر�
0ساسية 0خر> تضم كذلك   �Kلى مجموعا  ��لمتحجر� تقسيم   6IعاK بعد،  فيما  �لكشف عنها  تم  �لتي   �0جريت ��لمتحجر�
�لمتحجر�� تحت خمسة  �لذG �قع تطوير9 في عا� 1963، تمت ��Iسة  �لتقسيم  �لبكتيريا ��لفطائر. �حسب  كائنا� مثل 

عو�لم، فهي : 
1. متحجر�� عالم �لحيو�نا� ( Animalia). �0قد� نما�T لها تعوK Iلى 600 مليو سنة. 

2. متحجر�� عالم �لنباتا� ( Plantae ). �0قد� نما�T لها تعوK Iلى 500 مليو سنة. 
3. متحجر�� عالم �لبكتيريا �لخالي عن �لنو�6 ( Monera ). �0قد� نما�T لها تعوK Iلى 3.9 مليا��� سنة. 

� �لخلية �لو�حد6 ( Protoctista ). �0قد� نما�T لها تعوK Iلى 1.7 مليا� سنة. �T لحية� �4. متحجر�� �لكائنا
� �لخاليا �لمتعد6I ( �لفطائر ). �0قد� نما�T لها تعوK Iلى 550 مليو سنة. �T لحية� �5. متحجر�� �لكائنا

�لمر�حل �لجيولوجية �علم �لمتحجر��
مع نهاية �لقر �لثامن عشر �بد�ية �لقر �لتاسع عشر، بد0 جمع معلوما� 0ساسية حوg قشر6 �أل�t خالg 0شغاg سكك �لحديد 
�بنا� �ألنفا¨. �على سبيل �لمثاg، الحظ " �يليم سميث William Smith " باني �لنفق �لبريطاني �جوI تشابه بين �لصخو� 
�لمستخرجة 0ثنا� �ألشغاg �لجا�ية في " سومرست Somerset " ��لتي تعوK Iلى �لعهد �لجو��سي ( 206 – 144 مليو سنة 
) �بين �لصخو� �لو�قعة في سو�حل �لبحر �لشمالي. �قا� برسم g�0 خريطة سطحية جيولوجية إلنكلتر� بجمع نما�T �لصخو� 
��لمتحجر�� من 0قصى �لبالK Iلى 0قصاها. بل ��ستطا< 0 يرسم خر�ئط جيولوجية لتحت �أل�t لبعض �لمناطق �ستناK �Iلى 

مؤسس  �سمها  �لتي  �أل�لى  �لجيولوجية  �لخر�ئط   �-

�لجيولوجيا �لبريطاني �يلياM سميث قد ساهمت كثيًر� في 

تطو� علم �لجيولوجيا �لحديث. 

بعض نماsD �لمتحجر�� �لتي جمعها " �يلياM سميث".

�لعهد �لكربوني 

Nلعلو�

�لعهد �لكربوني �لسفلي

�لعهد �لترياسي

�لعهد �لجر�سي

�لعهد �لجر�سي 

�لوسيط

Mبطنّي �ألقد� �لقشريا� �لمز�3جة



25 �طلس �لخلق

نما+* �لصخو� �لموجو)' لديه. 
قد ساهمت هذ� �لخر�ئط في تطو� علم �لجيولوجيا �لمعاصر 
في تحديد جد
	 �مني جيولوجي 
للكر' �أل�ضية. 
بفضل �لمعلوما5 �لو��)' في هذ� �لخر�ئط، تيسر5 معرفة نوعية �لطبقة �لموجو)' تحت سطح �أل�/ 
لو كانت 

�أل�/ �لصخرية مغطا' بالنباتا5 
معرفة محتوياتها ( جوهر �لحديد 
�لفحم 
ما شابههما ).  

قد لعبت �لمتحجر�5 )
�� حياتيا في �لحصو	 على كل هذ� �لمعلوما5، حيث تم Eعد�) �لجد
	 �لزمني �لجيولوجي �لمستعمل 

�لعهد �لرباعي Quarternary، بناJ على �لمعلوما5 �لمستنتجة من   PrecambryKحاليا للفتر' ما بين عهد ما قبل �لكمبر
مو�طن �لمتحجر�5 
هياكل �لصخو�. 
بفضل �لد��سا5 �لتي Lجريت على �لصخو�، تم تحديد �لعهو) 
�لمر�حل �لتي مر5 بها 
�أل�/. 
بفضل �لمتحجر�5 �لموجو)' في �لصخو� تحققت معرفة �لكائنا5 �لحية �لتي عاشت في مختلف �لعهو). 
بجمع هاتين 

فق هذ� �لجد
	، ينقسم تا�يخ �أل�/ Eلى ُحقب، 
�لحقب Eلى �Lمنة، 
�أل�منة Eلى �لعهو) قصد 
 .	
�لمعلومتين، 
قع Eعد�) جد

)��ستها بهذ� �لشكل.

�لعهد �لكمبر� 

 ٥٤٣ – ٤٩٠ )

مليو� سنة )

�لعهد �أل�.فيشي 

 ٤٩٠ – ٤٤٣ )

مليو� سنة )

�لعهد �لسلو�� 

 ٤٤٣ – ٤١٧ )

مليو� سنة )

�لعهد �لديفوني  

 ٤١٧ – ٣٥٤)

مليو� سنة) �لعهد �لكربوني 

 ٣٥٤ – ٢٩٠ )

مليو� سنة )

�لعهد �لبرمي 

 ٢٩٠ – ٢٤٨ )

مليو� سنة )
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ما قبل �لعهد �لكمبر� 

( ٤,٦ مليا� – ٥٤٣ مليو� سنة )

�لعهد �لطباشير� 

 ١٤٤ – ٦٥ )

مليو� سنة )

( ٦٥ مليو� سنة – عصرنا �لحالي ) 
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Cلى  �لعالم  تا�يخ  قاK �لجيولوجيو� �علماI �إلحاثة بتقسيم 

�قد  �لطبيعة.  لتا�يخ  �لفهم  تيسير  قصد  جيولوجية   Mفتر�

�لتي تحتو�   Mلعب تكّو� �لصخو� ��عما�ها ��لمتحجر�

 .Mلفتر�� Pعليها .�ً�� مهّما في تحديد هذ

��Sلميز��

(�Sلباليو�) ماقبل �لكمبر�
حقبة �لحياV �لحديثة 

(��Sلسينو�)
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1. حقبة ما قبل �لعهد �لكمبرN ( 4.6 مليا� – 543 مليو� سنة )
تعتبر حقبة ما قبل �لعهد �لكمبرG 0قد� �0طوg حقبة لتا�يخ �أل�t. �تقع ��Iسة هذ9 �لحقبة بتقسيمها Kلى �لعهوI، حيث يطلق على 
�لسحيق  بد�ية تكو قشر6 �أل�t. ��لعهد  بين 4.6 - 3.8 مليا� سنة تسمية عهد هديين Hadean Era �هو عهد  فتر6 ما 
Archean Era يشمل فتر6 ما بين 3.8 – 2.5 مليا� سنة، يليه �لعهد �لفجرProterozoic Era G �لذG يشمل فتر6 ما بين 

 .Iلحية �لمجهرية لهذ9 �لعهو� �2.5 مليا� – 543 مليو سنة. �نجد ضمن سجال� �لمتحجر�� عديد /ثا� �لكائنا

2. �لحقبة �لفانير���كية Phanerozoic Eon ( من 543 مليو� سنة -لى يومنا هذ� )
�تعني كلمة Phanerozoic " �لحيا6 �لمرئية �0 �لمعلومة ". �تنقسم هذ9 �لحقبة Kلى ثالD فتر�� �منية، فهي : �لفتر6 �لقديمة 

 .( Cenozoic Era ) لفتر6 �لحديثة�� ( Mesozoic Era ) لفتر6 �لوسيطة�� (  Paleozoic Era)

2 �. �لفترV �لقديمة Paleozoic Era ( 543 – 251 مليو� سنة )

�لفتر6 �لقديمة �لتي �متد� حو�لي ثالثمائة مليو سنة هي �0لى �لفتر�� �0همها للحقبة �لفانير���كية. �كا �لمنا² خالg هذ9 �لفتر6 
 .��طبا �معتدال. كما عاشت �لفتر6 عصو�� جليدية في بعض �أل�قا

 Gلعهد �لسلو��� Ordovician فيشيIلعهد �أل��� Cambrian Gهي : �لعهد �لكمبر Iلى ستة عهوK تنقسم �لفتر6 �لقديمة�
 .Permian لعهد �لبرمي�� Carboniferous لعهد �لكربوني�� Devonian لعهد �لديفوني�� Silurian

تعو3  صخو�  على  ��ستر�ليا  في   (Ediacara) "�3ياكا��"  هضا�   Nتحتو

 ،Vلصو�� في  تر�نها  �لتي  �لبحر  قنا3يل  �متحجر��   .Nلكمبر� قبل  ما  �لعهد  -لى 

مليو�   543 – قبل 570  ما  -لى  تعو3  �هي  "�3ياكا��"  في  عليها  �لعثو�  تم  قد 

"�لمسا�  نظرية  تفند   ،Kهذ �لسنو��  ماليين  لمئا�  �لمتحجر��  �سجال�  سنة. 

فإ� سجال�  �لعلمية  للثو�بت  �لمناهضة  �لتطو�يين   ��I3عا� �ال�تقائي". �حسب 

�لمتحجر�� : 1-) يجب �� تقدM لنا نماsD �نتقالية عديدV 2-) �يجب �� يكو� 

نحو  �لبسيط  من  �لتطو�  عبر  �مرحليا  بطيئا  �لسجال�   Kهذ �لتحوb ضمن  شكل 

�لمعقد 3-) �يجب حد�¡ �نو�E جديدV من �لكائنا� �لحية كلما تطو�� �لخلية 

لكن  �لمتحجر��.  �3خل   Eألنو��  Kهذ Zثا�  على  �لعثو�  �يجب  �لخيالية،  �أل�لى 

�3عا��I �ال�تقائيين لم تجد 3عما من قبل سجال� �لمتحجر��. ��لحقيقة �لتي 

�لحية تمتلك خصائص متميزV �مختلفة  �لكائنا�  �لمتحجر�� هي ��  -ليها  تشير 

عن بعضها �لبعض بهياكلها �لخاصة بها، ��� هذK �لخصائص لم تتكو� مع مر�� 

�لوقت عبر �لمر�حل، ��نه ال توجد �ية صلة ��تقائية فيما بين مجموعا� �لكائنا� 

�لحية. �هذ� �ألمر هو 3ليل على �� �هللا تعالى خلق كافة �لكائنا� �لحية بخصائصها 

�لمتميزV �ال يشوبها عيب.

صخو� لما قبل �لعهد �لكمبرN ( 4.6 مليا� – 543 

مليو� سنة ) في جرينلند. 
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�لعهد �لكربوني (354 – 290 مليو� سنة)
 Mississipian �لمسيسيبي   �0 �لسفلي   �لكربو هما  فترتين،  Kلى  ينقسم  �لفحمي  �لعهد  باسم  كذلك  يعر*   Gلذ� �لعهد  �هذ� 
��لكربو �لعلوG �0 �لبنسيلفاني Pennsylvanian. ���تفا< �أل�t ��نخفاضها نتيجة �صطد�� �لقا��� ببعضها �لبعض، ���تفا< 
� مالمح �أل�t �حيا6 �لكائنا� في هذ� �لعهد. Iلتي حد� Dلجليد �لقطبي، من 0هم �ألحد�� مستو> �لبحر ��نخفاضه نتيجة �Tبا
 .Coelacanth متحجر ،��يوجد عدI كبير من متحجر�� �لكائنا� �لحية �لبرية ��لبحرية لهذ� �لعهد. �من 0شهر هذ9 �لمتحجر�
د صحة Tلك  ـّ �قد �قعت Kشاعته من قبل �لد��فيين كنمو�T للشكل �النتقالي طو�g سنو�� مديدK ،6ال 0 Coelacanth قد فن
بنفسه، حيث ال يز�g هذ� �لكائن حيا في يومنا هذ�، �هو لم يتعرt ألG تغيير منذ ماليين �لسنو�� G0 0نه " لم يرتق " 0بد�. � 
Coelacanthهو نمو�T لـ" متحجر حي " يفند �ال�تقا� كليا على عكس �الIعا��� �لمساند6 لـ " �ال�تقا� �النتقالي ".  �هنا? 
مئا� نما�T �لمتحجر�� من هذ� �لقبيل �كلها تفند صحة �ال�تقا�. �لكن ظهو� Coelacanth كمتحجر حي كا �نهز�ما كبير� 

بالنسبة Kلى �ال�تقائيين، �غم ما 0ثا��� حولها من ضجة كبير6 �لمر�� عديد6.  

�لعهد �لبرمي ( 290 – 248 مليو� سنة )
�قد حدD كذلك �نقر�t جماعي كبير في ��0خر هذ� �لعهد �لبرمي �لذG هو /خر عهوI �لفتر6 �لقديمة. �هذ� �النقر�t �لجماعي 
0نو�<   tنقر�� Kلى   <I0 قد  �لكبير  �لجماعي   tالنقر�� 0 هذ�  Kلى   ��لمتحجر�  ��تشير سجال �لقديمة.  �لفتر6  نهاية  بمثابة   كا
�لكائنا� �لحية بنسبة 90 – 95 %. �مع Tلك هنا? كائنا� حية بقيت منذ �لعهد �لبرمي Kلى يومنا هذ�، مثل طير 0بو مغزg  منذ 
230 مليو سنة ��لعنكبو� منذ 240 مليو سنة. �تؤكد نما�T متحجر�� �لعهد �لبرمي 0نه لم يقع �ال�تقا� حتما في 0ية فتر6 

من فتر�� �لتا�يخ.

متحجر "كوالكانث" 

(Coelacanth) لـ 410 

مليو� سنة. 

-لى   يعو3  �لعنكبو�  متحجر 

355 – 295 مليو� سنة. 

.Mيعيش في بحا� عالمنا �ليو Nكوالكانث" �لذ"



31 �طلس �لخلق

2 �. ��لفترV �لوسيطة ( Mesozoic Era 248 – 65 مليو� سنة )
تنقسم �لفتر6 �لوسيطة Kلى ثالثة عهوI هي : �لعهد �لترياسي Triassic Period ��لعهد �لجر�سي Jurassic Period ��لعهد 

�لطباشيرCretaceous Period G. �قد عاشت �لديناصو��� في �لفتر6 �لوسيطة ثم �نقرضت. 

�لعهد �لترياسي ( 248 – 206 مليو� سنة )
�قد بد0� فتر6 جديد6 مع �لعهد �لترياسي، 0طلق عليها �سم �لفتر6 
 �متحجر� من  كبير   Iعد على  �لعثو�  �تم  �لجديد6.  �لوسيطة 
�تشير  �لعالم.  0نحا�  كافة  في  �لترياسي  للعهد  �لحية   ��لكائنا
��لبحرية  �لبرية   ��لحيو�نا ثر��  مد>  Kلى   ��لمتحجر�  �سجال
�لمتنوعة خالg هذ� �لعهد. �خالفا لما يأمله �ال�تقائيين، فإنه ال 
�نتقالي يعوI تا�يخه Kلى هذ� �لعهد مثلما هو  يوجد G0 متحجر 

 .Iلى بقية �لعهوK بالنسبة gلحا�

علماI يجر�� �بحاثا 

على متحجر�� �لعهد 

�لترياسي. 

�لترياسي.  للعهد  �لتابعة  للنباتا�  �آلثا�  �هم  تعتبر من  ��يز�نا  في  �لمتحجر��  اغبا� 

�هذK �لغابا� �لمتكونة من �ألشجا� �لتي تعرi باسم " ����كا�ية شيلي " 3ليل على �� 

�لنباتا� لم تتعرR لال�تقاD- ،I ال فرj بين ����كو�ية شيلي �لتي عاشت قبل 248-

206 مليو� سنة �بين مثيالتها �لتي تعيش في يومنا �لحالي. 
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�لعهد �لجر�سي ( 206 – 144 مليو� سنة )
من  كبير   Iعلى عد باحتو�ئه  �لوسيطة  �لفتر6  من  �لعهد  هذ�  يتميز 
�نقر�ضا  �لجر�سي  �لعهد  نهاية   ��شهد �لمتنوعة.   ��لديناصو��
 ��I� .لبعض 0نو�< �آلمونية ����حف �لبحر ��لمحا� �بلح �لبحر
تغير   G0 �I لجر�سي� �لعهد  �لحية منذ   ��لكائنا نسل كثير من 
 �لتعرt لال�تقا�. �سجال� �لمتحجر�� مليئة بالشو�هد �I G0
 Iيعو  µللتمسا متحجر  0قد�   فإ  gلمثا� سبيل  �على  Tلك.  على 
 �Kلى ما قبل 200 مليو سنة. �توجد كذلك نما�T �لمتحجر�
لسحليا� تو�تا�� لـ 200 مليو سنة. كما يوجد عدI كبير من 
متحجر�� �لر�بيا للعهد �لجر�سي. �كانت هذ9 �لكائنا� �لحية، 
تحافظ على نفس �ألنظمة ��لبنى �لمعقد6 �لتي هي عليها �ليو� قبل 

 .�ماليين �لسنو�

قبل 150  �لذN عا[   bمغز �بو  بين  تطابق كامل  هنا7 

مليو� سنة �بين �لذN يعيش قي يومنا.

متحجر �لر�بيا� �لذN يعو3 -لى ما قبل 206 – 144 مليو� 

سنة، -D ال فرj بينه �بين �لر�بيا� �لذN يعيش في بحا� عالمنا 

 .Mليو�

 200 لـ  تو�تا��  سحلية 

في  �نموDجها  سنة  مليو� 

يومنا �لحالي. 
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�لعهد �لطباشيرN ( 144 – 65 مليو� سنة )
 tبانقر� �لوسيطة  �لفتر6   Iعهو /خر   Gلطباشير� �لعهد  �يعر* 
كثير  كذلك   tنقر�  ��لديناصو��  tنقر�� �مع   .��لديناصو��

 .�من ���حف �أل�t 0نو�< �لنباتا
�من ناحية 0خر>، ظل عدI كبير من 0نو�< �لحيو�نا� مثل نجم 
�لبحر ��لسرطا �عقرm �لما� ��لعنكبو� �0بو مغزg ��لسلحفا6 
�لحالي.  �لوقت  Kلى   6Iموجو  ���لنباتا �ألسما?  0نو�<  �بعض 
حد�6   �سرطا سنة   مليو  135 لـ  �لبحر  نجم   ��متحجر�
لـ  كينكو  شجر   ¨��� سنة   مليو  140 لـ   Gبحر  حصا
�كل  �لحقيقة.  لهذ9  �لمثبتة  �ألIلة  بعض  تعد  سنة   مليو  125
�غم  �لمعقد6  �ألنظمة  نفس  تحمل  �لتي  �لحية   ��لكائنا هذ9 
تا�يخ   gلد��فينيين حو�  ��Iعا�� تفسخ   ،��لسنو� ماليين  مر�� 

�لطبيعة. 

2 �. �لفترV �لحديثة Cenozoic Era  ( من 65 مليو� سنة -لى يومنا ) 
مع �نتها� �لعهد �لطباشيرG، تبد0 �لفتر6 �لحديثة �لتي تشمل كذلك �لوقت �لحالي. �كا علما� �إلحاثة ��لجيولوجيو يد�سو �لفتر6 
�لحديثة تحت قسمين غير متو��يين من حيث �لمد6 �هما �لدهر �لثالث ��لدهر �لر�بع. �يشمل �لدهر �لثالث �لفتر6 �لماضية ما قبل 
65 مليو سنة Kلى  1.8 مليو سنة بينما يشمل �لدهر �لثالث فتر6 1.8 مليو سنة �ألخير6. �في ماt قريب، �قع تقسيم �لفتر6 
 Paleocene لثالثة للفتر6 �لحديثة حسب �لنظا� �لجديد هي : �لعهد �لبالوسيني� Iلد��ستها. �هذ9 �لعهو Iلى ثالثة عهوK لحديثة�

  .Quaternary لعهد �لرباعي�� Neocene لعهد �لنيوسيني��
 �سجال� �لمتحجر�� للفتر6 �لحديثة غنية 0يضا مثل بقية �لفتر��. �كل هذ9 نما�T �لمتحجر�� تفند نظرية �ال�تقا� �لتي تزعم بأ

جميع �لكائنا� �لحية تولـد� ��نحد�� من َجـّد مشتر?. 
�0حد 0بر� �لخصائص �لهامة لهذ9 �لمتحجر�� �لمجموعة من فتر�� جيولوجية مختلفة هو 0 �لكائنا� �لحية لم تتعرt ألG تغير 
عبر �لمر�حل �لجيولوجية. �بعبا�6 0خر> : ما من نو< من 0نو�< �لكائنا� �لحية، Kال �حافظ على هيئته �ألصلية منذ g�0 �لعثو� عليه 
0 يطر0 عليه G0 تغير خالg عشر�� ماليين بل مئا� ماليين  �I ،لى يومناK لى �قت �نقر�ضه �0 �صولهK �في سجال� �لمتحجر�

�لسنو��. �هو Iليل ساطع لعد� تعرt �لكائنا� �لحية لما يسمى باال�تقا�. 
نظرية  تفند  �لحية   ��لكائنا �تا�يخ 
قطعية.  �بصو�6   µضو� بكل  �ال�تقا� 
 �هللا �لعليم �لقدير هو �لذG خلق 0نو�< K�
�هو  �لعد�  من  �لمختلفة  �لحية   ��لكائنا

�لذG هيأ �أل�t للحيا6. 

قبل  ما  -لى  يرجع   ªلتمسا متحجر 

�لعثو�  تم  سنة،  مليو�   35  –  56

عليه في �لمانيا.

متحجر� �لخفا[ ��لسمك لـ 144 – 65 مليو� سنة. تم �لعثو� عليهما في فرنسا. 
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�ين يقع �كثر �لعثو� على �لمتحجر��؟ 
تتو�� �لمتحجر�� في جميع �نحا �لعالم. 	��� كا� ال 
يتم �لعثو! على �لمتحجر�� في بعض �نو�� �لصخو! فإ� 
بعضها �آلخر يحتو1 على كثير منها. 	يقسم �لجيولوجيو� 

�نو�� �لصخو! �لى ثال6 مجموعا� عامة : 
 Igneous لصخو! �لبركانية�

Sedimentary لصخو! �لرسوبية�
Metamorphic لصخو! �لمسخية�

�	 من نو�  �لصو�  �لبركانية هي صخو! مثل  	�لصخو! 
با�لت، تكّونت مع بر	BA �لحمم �لبركانية 	 �لمو�A �لمذ	بة 
 	� G!أل� Jفي �عما BAلتي �نبثقت من �لبر�كين �لموجو�
خا!جها. 	تتشكل �لصخو! �لرسوبية من �لرماL 	�لغرين 
	�لذ!�� �ألخرQ �	 �لمو�A �لموجو�A BAخل �لمياP، 	�لك 
مع تر�كمها فوJ بعضها �لبعض. 	�ما �لصخو! �لمسخية 
فهي �لصخو! �لبركانية 	�لرسوبية �لتي تعرضت لتغيير�� 

.G!لمرتفعة في �لطبقا� �لسفلية لأل� B!لحر��	 Wهيكلية نتيجة �لضغو
تكونت  �لتي  هي  �لمتحجر��   Pلهذ  B!Aلنا� 	�ألمثلة  �لبركانية.  �لصخو!  في  �لمتحجر��  على  �لعثو!  يتم  ال  �ألحيا�،  غالب  	في 

�لحية  �لكائنا�  تحجر  يند!  كما  �لبركانية.  �لحمم  �Aخل  �لحيو�نا�   	� �لنباتا�  بانحبا[ 
 Pقع �لك فإ� هذ	 ��	للتين تكونا� �لصخو! �لمسخية. � تحت �لضغوW 	�لحر�!B �لمرتفعة 
�لصخو!  في  �لمتحجر��  �غلب  على  �لعثو!  	يتم  مشوهة.   	� منقوصة  تكو�  �لمتحجر�� 

�لرسوبية �	 في �لر	�سب. 
بتآكل سائر  �لمياP 	�ما   	� بالريا`  تتنقل  �لتي   Aلمو�� �ما من  �لرسوبية  �لصخو!  	يتكو� جل 
�لصخو!. بينما يتكو� بعض �نو�� هذP �لصخو! مثل �لفحم من bثا! �لنباتا� �	 �لحيو�نا�. 
تا�  ـُ 	يطلق على �لصخو! �لمتكونة من �ألجز� �لصغيرB 	�لَحبا� �سم �لصخو! �لرسوبية     �لف
�لمتنقلة فإنه تتكو� bنذ�v صخو!   Aحد6 تآكل في �لمو� ���	ست.  مثل حصاB �لرمل 	�لشِّ
	�لد	لوميت.  �لكلس  حجر  مثل  �لتبخر   	� �لكيما	1  �لرسو}  بسبب  �لفتا�  غير  !سوبية 
	�لصخو! �لرسوبية عاBA ما تكو� مخلوطة بالصخو! �لفتا� 	غير �لفتا�. 	غالبا ما يتو�جد 
كربونا�  من  منها  كل  يتكو�  �لذ1  �لكلس  	حجر  �لرمل   Bحصا	 �لشست  في  �لمتحجر 

�لكالسيو{.
  

كيف يمكن �لعثو� على �لمتحجر�� �كذلك كيف يتم �ستخر�جها ؟ 
 �ثنا �لجيولوجيو�  يستعملها  بسيطة   ��	A� �لمتحجر��  �بحا6   Lخال �لمستعملة   ��	Aأل�

جمع �نو�� �ألحجا! 	هي مثل : �لمطرقة 	�لمالج 	�A	�� حاBA مختلفة 	�لبوصلة 
 .Lلغربا�	 Bلفرشا�	

	تنسلخ �لمتحجر�� �حيانا من �لطبقة �لصخرية �لناعمة 	تظهر على 
 Pهذ في   Bبالفرشا �لمتحجر  تنظيف  	يكفي  	حدها.   G!أل� سطح 
�لحالة. 	لكن جمع �لمتحجر�� ليس هكذ� سهال في غالب �ألحيا�. 

يستصعب  مما  صلبة  تكو�  ما   BAعا �لمتحجر  فيها  �لمدفو�   Bلصخر� أل� 
فيه  �لذ1 سيتم  �لمكا�  �لمتحجر عنها في ساعا� طويلة. 	في  عملية فصل 

طريق  عن  �لصخو�  �عما�  تحديد  يمكن 

�لتدقيق في �آلثا� �لمشعة. 

�قد? �لصخو� �لمعر�فة في �لعالم تتو�جد في جرينلند، حيث تبلغ �عما� هذ8 

�لصخو� ما بين 3.9 � 3.8 مليا� سنة. 
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تنظيم �لمتحجر�� باستعماb �لحامض 
 jفي تنظيف �لمتحجر من �لصخر �لمحا» به ��3 -لحا Vلمستعملة إلظها� �لمتحجر بأكمله. �هي طريقة مؤثر� jلتنظيم بالحامض هو -حد^ �لطر�

ضر� به.

1. يتم غطس �لصخر �لمحيط بالمتحجر �3خل حامض مناسب حتى ينكشف جزI صغير من �لمتحجر. 

2. يتم غسل �لجزI �لمنكشف للمتحجر �ُيغطّى بماV3 مقا�مة ضد �لحامض. 

3. يقع غطس �لمتحجر في �لحامض مرV �خر^، �تتكر� هذK �لعملية خالb مدV طويلة. 

4. يجب تطبيق �لماV3 �لمقا�مة ضد �لحامض على �لجزI �لمنكشف للمتحجر حتى ال يتضر�. 

5. �في Zخر �لمطاi يتخلص �لمتحجر من �لصخر �لمحيط به كليا، �يتم غسل �لمتحجر من جديد 

حتى ال يبقى عليه �ثر �لحامض ��لماV3 �لمقا�مة. 

�لتي  �لنقطة  تعيين  �0ال  يجب  �لمتحجر،  عن  �لبحث 
تعيين  يقع  �لصخر6، حيث  �لباحث منها كسر  سيبد0 
نقا¿ �لكسر �فق 0سطح مو�طن �لصخو�. �يتم تقسيم 
�لصخو� على حسب 0نو�عها. �يحتوG �لشست مثال 

نقا¿  تعيين  خاللها  من  يمكن  �لموطن  0سطح  على  
Tلك.  على  �لطباشيرية  �لصخو�   Gتحتو ال  بينما  �لكسر. 

في  �ألنسجة   �0  �أللو� �ختال*  مثل   �عالما تتبع  يجب  كما 
 .��لنقا¿ �لمكسو�6 حتى ال تتضر� �لمتحجر�

�يخضع �لمتحر� إلجر���� مختلفة عقب �ستخر�جه من موطن �لصخر6. �في g�0 �ألمر، 
يجب صيانته �تثبيته بشكل جيد، �Tلك منذ لحظة �ستخر�جه Kلى �قت Kيصاله Kلى �لمختبر. 

في  �لمستعملة  �لطر¨  �Kحد> 
 Iبالمو� �لمتحجر  تثبيت  هي  Tلك 
�لالصقة �لكيما�ية. �0ما بالنسبة Kلى 
 gستعما� فيتم  �لكبير6   ��لمتحجر�
لّف  يقع  كما  �لجبس.  من  قو�لب 
�ألماكن �لحساسة للمتحجر باأل���¨ �لمبلولة بالما� �غطسه بعد Tلك في 

�لجبس كي ال يتضر� 0ثنا� حمله.
تفاصيله.  جميع  يبد�  حتى  بأكمله  �لمتحر�  تنظيف  ينبغي  Tلك،  �بعد 
��TK كا �لتحجر 0كثر صالبة من �لحجر �لذG يحيطه فإ عملية �لتنظيف 
 gستعما� /نذ�?  فيجب  0قل صالبة  �لمتحجر   كا  �TK �لكن  سهلة.   تكو
�لمتحجر  تنظيف  هو  �لمستعملة  �لطر¨  0كثر  �من  لتنظيفه.  كيما�ية   Iمو�
بعض  �في  �لمتحجر.  تفاصيل  Tلك جميع  بفضل  يتضح  بالحامض، حيث 
تشخيص  يتم  جد�،  حساسة  �لمتحر�  بنية   تكو عندما  خاصة   ،�ألحيا
�يمكن  بالكمبيوتر.  �لتدقيق  �0جهز6   (X) 0كس  بأشعة  �لمتحجر   مكا

بفضل Tلك معرفة شكل �لمتحجر قبل �ستخر�جه. 

 bباستعما �لمتحجر��  حماية  يجب 

�تجد��  نقلها.   Iثنا� �حيانا  �لجص 

�لمتحجر��  تغليف  عملية   Vلصو�� في 

بالجص. 

من �هم �لمر�حل في �ستخر�s �لمتحجر�� : جمع 

�ألحجا�   Kهذ �كسر  �لمناسبة  ��لصخو�  �ألحجا� 

�لمتحجر��  على  �حتو�¬ها  �لمتوقع  ��لصخو� 

بعناية فائقة. 
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�لحقيقة �لتي كشفت عنها �لمتحجر�� حوb �لكائنا� �لحية : �لخلق
تتسم سجال� �لمتحجر�� �لتي �قع جمعها Kلى �ليو� بخاصيتْين هامتين، كلتاهما تتناقض مع �Iعا��� نظرية �ال�تقا�.

1. �لثبا� : لم يطرG0 0 تغير على كافة 0نو�< �لكائنا� �لحية خالg تو�جدها على �لكر6 �أل�ضية، TK هنا? تطابق مطلق لبنية �لكائن 

�لتغير�� �لشكلية محد�6I �في �تجا9  �لمتحجر�� Kلى /خر نمو�T له قبل �النقر�t. �تبقى   ��لحي منذ g�0 ظهو�9 في سجال
معين. 

 9I0جد� gألشكا �2. �لظهو� �لفجائي : ال يقع ظهو� نو< من 0نو�< �لكائنا� �لحية في منطقة ما عبر �لمر�� بتحوال� �تغير�

بصو�6 تد�يجية، بل يأتي ظهو�9 في / ��حد �على "هيئة متكاملة ".  
0 تمر بمسا� ��تقائي �مرحلة �نتقالية، TK 0نها لم تكسب خصائصها فيما بعد  �I لحية مخلوقة� �0 �لكائنا �تعني هاتا �لماIتا

لقت عليها منذ g�0 �ليو�.  ـُ بل خ
�تفنيد نظرية �ال�تقا� من قبل سجال� �لمتحجر�� حقيقة عرفها ���Iين نفسه ��ستنكرها �لد��فينيين. �قد �عتر* ���Iين في كتابه 

" 0صوg �ألنو�< " تحت عنو� " مصاعب �لنظرية " بأنه ال يمكن تفسير سجال� �لمتحجر�� بنظرية �ال�تقا�. 
 كانت �ألنو�< قد �نجر� حقا عن بقية �ألنو�< بتغير�� بطيئة، فلما�T ال نجد عديد K�

�ألمثلة لألنو�< �النتقالية ؟ �لما�T ليست �لطبيعية في حالة فوضى بل فيها كل شي� 
�النتقالية   ��لكائنا  gنجد عديد 0شكا 0  tلمفر�� منتظم �معر�* ؟ �من 

�لكننا ال نستطيع �لعثو� عليها في طبقا� �أل�t �لكثير6 �لتي ال تحصى... 
�لما�T ال تحتوG �لُبنى �لجيولوجية �طبقا� �أل�t على مثل هذ9 �لر��بط 
�النتقالية ؟ ��لجيولوجيا ال تقد� مسا�� مقـّيما جيد�، �لعل هذ� �ألمر 
سيمثل 0كبر �عتر�t على نظريتي. ( شا�لس ���Iين، 0صل �ألنو�<، 

�لطبعة �أل�لى، [ 172 ). 
�لعثو�  يمكن  �لكن   �آل  6Iموجو غير  �النتقالية   gألشكا�  " �فكر6 
عليها بأبحاD جديد6 " �لتي �Iفع عنها ���Iين قبل 140 سنة عندما 
غابت عنه �لمتحجر�� �النتقالية، هي فكر6 غير مقبولة �ليو�. �تشير 
�لمعطيا� �إلحاثية �ليو� Kلى 0 سجال� �لمتحجر�� غنية جد�، حيث 
0مكن تعريف 250 0لف نو< من �لكائنا� �لحية باالعتماI على ماليين 

�لعثو�  يتم  لم   K� �لعالم.  0نحا�  مختلف  من  �لمستخرجة   ��لمتحجر�
يمكن  فإنه ال   ،�لميد� هذ�  في  �لمر�جع  ثر��  �غم  �نتقالي،  متحجر  على 

Tلك عبر Kجر�� حفريا� جديد6 في �لمستقبل. 

شا�لس ���3ين

 Vتر�نه في �لصو� Nمن �لحلز�� �لذ Eمتحجر لهذ� �لنو sDنمو Mقد�

 sDيعو3 -لى �لعهد �لجر�سي ( 206 – 144 مليو� سنة ). ��ما نما

�لكائنا� �لحية �لتي تنتمي -لى نفس �لصنف مع هذ� �لنوE، فوصلت 

��لحلز��   .( مليو� سنة   490 – 543 )  Nلكمبر� �لعهد  من  -لينا 

�لسنو�� يؤكد بطال�  �لذN ظل على هيئته على مد^ مئا� ماليين 

نظرية �لتطو�. 

متحجر لنحلة يعو3 -لى ما قبل  

54 – 37 مليو� سنة. 



37 �طلس �لخلق


في 
قت ال تقد� فيه سجال� �لمتحجر�� نموجا 
�حد� لـ " �لشكل 
�النتقالي "، تقد� ماليين �لنما5 لتفنيد ما يسمى بنظرية �ال*تقا(. 
)هم هذ$ 
�أل;لة " �لمتحجر�� �لحية ". 
هذ$ �لمتحجر�� �لتي لها )مثلة حية في يومنا 
هذ�، 
�لتي ثبت تو�جدها في مختلف �لفتر�� �لجيولوجية 
�لتي )طلق عليها 
 ال فرD بين E ،" )لال �*تقا� " Fقو
�سم " �لمتحرجا� �لحية "، ;ليل على 
�لمتحجر�� �لتي عاشت قبل ماليين �لسنو�� 
بين )مثلتها �لحية في يومنا، 

�ألمر �لذL جعل �لد�*فينيين في عجز )ما� هذ� �لوضع. 
 L( بأنه ليس لديهم Niles Eldredge ال*تقائي نيلس )لد*يج� Sيعتر

تفسير للمتحجر�� �لحية �لتي تمثل 
�حد� من عديد �ألسر�* �لتي لم تستطع 

 :Vنظرية �ال*تقا( معرفتها، حيث يقو
�لحي  �لكائن  بين  مقا*نته -  يمكن   5نمو Eلى  بالنظر   – Dفر )نه ال   
يبد
�لجيولوجي  �لماضي  في  �لتي عاشت   Yلمتحجر� �ليو� 
)جد�;$  يعيش   Lلذ�
�لبعيد. 
�لمتحجر�� �لحية هي );لة با*]Y لفكرY �لثبا� �ال*تقائي ... 
نحن 

لم نستطع كشف سر �لمتحجر�� �لحية.
.(http://www.nwcreation.net/fossilsliving.html) 

غصن شجر كينكو �لذ� يوجد 

في �قتنا �لحالي.  

تغير  تتعر, أل�  لم  �لنباتا0  �نو�2  من  �لعديد  هنا5 

 .( سنة  مليو�   206 – 248 ) �لترياسي  �لعهد  منذ 

�لمتحجر  ��ما  "كينكو".   Cلنباتا0، شجر�  Eهذ ��حد 

 ) �لجر�سي  �لعهد  Gلى   Hفيعو  Cلصو�� في  تر�نه  �لذ� 

206 – 144 مليو� سنة ). 

�لبتة �Hخل طبقا0 �أل�, على متحجر�0 لكائنا0 حية  �لعثو�  �G �لكائنا0 �لحية ُ�جد0 ضمن سجال0 �لمتحجر�0 بصو�ها �لممتاCQ ��لمتكاملة، �مثال لم يتم 

غريبة مثل �لعثو� في عهوH ما قبل �لتماسيح ��لسناجيب على كائن يشبه �لسنجا\ قليال �يشبه �لتمساY قليال �يحمل مو�صفا0 �خرV لكائنا0 حية �خرUG ،V كا� 

�لتمساY تمساحا ��لسنجا\ سنجابا منذ �ألdQ. �كل هذE �لحقائق تؤكد لنا �� نظرية �ال�تقا` "�� تطو� �لكائنا0 عبر �لمر�حل على مدV ماليين �لسنين" هي نتا_ 

خيالي ال غير.

مـزّيف
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� نيلس �لد�يج معرفته هو �لحقيقة �لبينة. 	�لمتحجر�� ��� �  	" �لسر " �لذ
�نه �ليل على خلقها. 	لكن   ��لحية � �لكائنا�  ��تقا,  �لحية �ليل على عد/ 
�لد��فينيين يغضو0 �لطر5 عن هذ4 �لحقيقة خوفا على 3يديولوجيتهم 	يقا	مو0 
من �جل 3حيا, عقيدتهم �لتي تعو� 3لى 150 سنة. بينما �ليو/ �صبحت �لحقائق 
�كثر 	ضوحا 	تحديد� من Gمن ���	ين. كما يتز�يد عد� �ألناC �لذين ير	0 
 0	��لحقيقة 	يرّجحونها مقابل تقلص عد� �ألناC �لذين يؤمنو0 بالحكايا� 
في  مثلما كانت   Mإلهما�	 لإلخفا,  قابلة  ليست  �ليو/،  	�لحقائق  محاكمتها. 
�لمجهرية  	�لبيولوجيا  �لجينا�  علم  مثل  علو/  كشفت  حيث  ���	ين،  عهد 
	علم �إلحاثة 	�لجيولوجيا 	غيرها عن حقيقة 	بشكل مستمر، لم ير�ها 	لم 

يتوقع حد	ثها ���	ين 	�نصا�4. 	هذ4 �لحقيقة هي حقيقة �لخلق. 
�لتي  	�لحيل  �لد��فينيين  �بتكرها  �لتي  	�لعلم  للعقل  �لمخالفة  	�إل�عا,�� 
�نتهجوها لمخا�عة �لناC 	�لدعايا� �لتي توسلو� بها لتوجيه �لناC، كلها ترينا 
 Cكيفية 3يما0 �لنا Mحو M,لالحقة ستتسا� Mال شك �0 �ألجيا	مد^ عجزهم. 
	�لكائنا�  للكو0  �هللا  	خلق  �ال�تقا,  عد/ حد	`  أل0  �لد��	ينية.  بالحكاية 

�لحية حقيقة 	�ضحة 	بأ�لة علمية. 

ِ�َلهََ  َبْيَنُهَما ِ�ْ� ُكْنُتْم ُموِقِنيَن ال  َما��ِ+ َ��َألْ�ِ( َ�َما  ﴿َ�/ُّ �لسَّ
ِفي  ُهْم  َبْل  ِليَن  �َأل�َّ 7َباِئِكْم   ُّ/�َ�َ َ�بُُّكْم  َ�ُيِميُت  ُيْحِيي  ُهَو  �ال 

َشكٍّ َيْلَعُبوَ�﴾ ( �لدخا� 9-7 )

39 ها��� يحيى

ق  ـُ ق َ�ِمْن 7َياِتِه َخْل ـُ َ�ِمْن 7َياِتِه َخْل

َماَ��ِ+ َ��َألْ�ِ(  َماَ��ِ+ َ��َألْ�ِ( �لسَّ �لسَّ

َ�َما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َ�َما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن 

�Kَبٍَّة َ�ُهَو َعَلى �Kَبٍَّة َ�ُهَو َعَلى 

َجْمِعِهْم �Pَ�ِ َيَشاNُ َقِديٌرَجْمِعِهْم �Pَ�ِ َيَشاNُ َقِديرٌ 

(2 :Tلشو��)(2 :Tلشو��)



نما	� لحفريا�
ُعثر عليها في �مريكا





��قطا�42 عدنا� 

ها��� يحيى

نما�� لحفريا� ُعثر عليها

في !لواليا� !لمتحد" !ألمريكية

 Green)يفر� لجرين  �لحفرية  �لطبقا�  ُتعد 
�ألمريكية  �لمتحد�  بالواليا�   (River
-�حد� من +هم �لمصا&� �لتي ترجع "لى �لعصر 
 . سنة)  مليو1   34 55ـ  (منذ  �إليوسيني  
في  �لمعر-فة  �لحفر  عمليا�  +-لى  كانت  -قد 
�لمنطقة قد ُ+جريت في �لخمسينيا� من �لقر1 
 B�C+ 1856 Hفي عا- .I&لميال�لتاسع عشر �
ـ   (Dr.John Evans) "يو�نس  &.جو1 
عالم �آلثا�ـ  نبأ حفريا� �ألسماQ �لتي جمعها 
من �لمنطقة "لى &نيا �لعلم، -�نتقل تكوين جرين 

�يفر "لى �أل&بيا� �لعلمية.
�ألخضر)  (�لنهر  �يفر   -جرين 
كلو��&-  نهر   B-فر من   Bفر �ألصل،  في 
حو]  كذلك  -تكوينه   ،(Colorado)
ساحة  �لحو]  هذ�  -يضم   ، جبلية  لبحير�� 
تتفرB في ثالb -اليا� مختلفة. شطر من هذ_ 
�لو�قعة   (Unita) يونيتا  fفي جبا يقع   �لساحة 
شماf شرقي يوتا_ (Utah) ، -شطر gخر منها 
يقع شماf شرقي جباf يونيتا ، +I شماf غربي 
 kجنو -�قع  gخر  شاسع  شطر  -ثمة  كلو��&-. 
غربي يومنيج (Wyoming) . -تتشكل �لبنية 
�لصخرية لجرين �يفر من طبقا� متباينة، -يتباين 
نزلنا  كلما  ر&  مطَّ بشكل  �لطبقا�  هذ_  باطن 
بالتبعية  �لحفرية  �لتو}يعا�  -تتفا-�  �لعمق.  "لى 
-بذ�� �لشكل. -حتى �ليوH تم �لعثو� على نحو 
60 مجموعة مختلفة من �لحفريا� �لفقا�ية �لحية 
ُ+جريت  �لتي  -�لتنقيب  �لحفر  -Cلك في عمليا� 
مختلفة  حفرية   11 �صد  -تم  �يفر.  جرين  في 
ال  +عد�&  على  كذلك  -ُعثر  بالز-�حف.  خاصة 

حصر لها من �لحفريا� �لالفقا�ية �لحية. 
حفرية لسمكة ُعثر عليها في تكوين جرين �يفر

USAWYOMING

UTAH

COLORADO

CANADA

MEXICO
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�لحفريا�  مو�قع  بها  توجد  �لتي  �ألخر�  �لواليا�  بين  �من 
��هايو   �� �لجيولوجية  �لد"�سا�  �تثبت  ��هايو.  �لشهير'، �الية 
ـ قبل 510 مليو� سنة على �جه �لتقريب ـ كانت تقع جنو( 
خط �الستو�B. �طبقا للمعلوما� �لو�"<' بتلك �لد"�سا� فإنه ـ 
�مريكا �لشمالية  Eتغيير �لقا"�� لمو�ضعها ـ بينما كانت تتقد �Iّبا
لمر��  ��هايو   Jلميا� غمر�   ،��آل فيه  هي   Mلذ� �لموضع  نحو 
من  هائلة  �عد�<  ��هايو  من  �سُتخرجت  �لسبب  �لهذ�  عديد'. 
 ��لحفريا� ترجع Iلى �لزمن �لباليوM�U (منذ 543ـ 251 مليو
سنة)، �كذلك من �لواليا� �ألمريكية �لتي تحوU طبقاٍ� حفرية 
غنية، يوتاJ. �قد �سُتخرجت من �لطبقا� �لحفرية �لموجو<' في 
يوتاJ حفريا� خاصة بكائنا� حية متنوعة: من �لالفقا"يا� Iلى 
�لثدييا�. �يثبت ما  Iلى  �لز��حف  �لبحرية، �من  �لحية  �لكائنا� 
 Jفي يوتا ��ُعثر عليه حديثا من حفريا� مجهرية في جبا_ يونيتا 

 .Mلى �لعصر �لكمبرI طبقا� حفرية ترجع
�لمتحد'  �لواليا�  في  حفريا�  من  عليه  ُعثر  ما  كافة  �يقيم 
�لدليل  �ألخر�،  �لعالم  مناطق  في   ��لشأ هو  مثلما   ، �ألمريكية 
على حقيقة ��حد'، �ال �هي �نه ما من تفا�� قط بين ما يعيش 
�لِشيفنين،   fسما��  ،gلبيا� قشر   fسما� من  �لر�هن  عصرنا  في 
��لعناكب  ��لذبا(   (Bلما� (فر�فير  ��لرعَّاشا�  �لبحرية،  ��لزنابق 
قبل ماليين  �لتي عاشت  ��لسرطانا� ��لسالحف، �بين مثيالتها 
مئا�   �في غضو تغير   Mأل gتتعر لم  �لحية  فالكائنا�  �لسنين. 
لم  lخر  �بتعبير  عليها.  متعاقبة  مر�  �لتي  �لسنين  من  �لماليين 
�لحفريا�  سجال�  �تكذِّ(  غيرها.  عن  �لكائنا�   Jهذ تتطو" 
نظرية �لتطو" (�لنشوB ��ال"تقاB) ، �تو"< �لشو�هد من جديد على 

حقيقة �لَخْلق.

عليه  ُعثر  لديناصو�  حفرية  على  يعملو�  �لذين  �لعلما�  يبد!  �ليسا�  في 

'حد&  نقل  عملية  فتظهر  �ليمين  في  �ما  يوتا0،  في  �لموجو23  �لطبقا5  في 

�لحفريا5، !في �ألسفل تبد! حفرية يجر8 نقُلها. 

حديقة كانيونالند@ (Canyonlands) �لوطنية، ُكُلو��3!.

ساحة بحث حفر8 في يومينج.



ها�!� يحيى

�!قطا�44 عدنا� 
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سمكة ُكْركي 5�I عظم

�لعصر : Uمن �لسينوM�U، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة .

�لمتحد'  �لواليا�   ، يومينج  "يفر،  جرين  تكوين   : �لموقع 
�ألمريكية.

�لعظم   ��z �لكركي  لسمكة  عليها  ُعثر  �لتي  �لحفريا�  مئا�   �I
ماليين  منذ  تغير  �<نى  يعترها  لم  �لحّية  �لكائنا�   Jهذ  �ّ� تْثبت 
�لسنين. �ليس ثمة فا"� قط بين سمكة �لكركي ��z �لعظم �لتي 
تبد� في �لصو"' ��لبالغ عمرها ما بين  54 � 37 مليو� سنة، �بين 
مثيالتها �لتي تعيش في �لبحا" في عصرنا �لر�هن. �عدE �الختال� 
�يؤّكد من جديد حقيقة   ،Jتفسير �لد�"�ينّيين  بوسع  ليس  �مر  هذ� 

�لخلق.



ها��� يحيى

��قطا�46 عدنا� 
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�	قة شجر �لحو	
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين جرين %يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

تبرهن �%قة شجر �لحو% �لتي تظهر في �لصو%� على >� >شجا% �لحو%ـ شأنها شأ� كافة �لنباتا� �ألخر, ـ لم يلحق 
بها >� تغير قط، بمعنى >نها لم تمر بأ� عملية تطو%. �تدحض هذD �لحفرية ـ �لتي تطابق >شجا% �لحو% �لموجو�A في 

عصرنا �لر�هن ـ �عم �لتطو% �لقائل بأّ� �ألنو�N �لحية كانت قد تطّو%� �نجمت عن بعضها �لبعض بتغير�� طفيفة. 



ها��� يحيى

��قطا�48 عدنا� 



�لخلق 49 �طلس 

سمكة �لِشفنين �لبحرية �لمشعة
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة 

�لموقع :  يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية .

ُتعد Iسما2 �لِشفنين �لبحرية �لُمشّعة من �لكائنا� �لبحرية �C� �لبنية �لغضر�فية، �حيا< تعّر> هذ6 �ألسما2 للخطر فإنها تقو( بالدفا& 
عن نفسها باللدP باإلبر� �لسامة �لموجو�O في CIيالها. �عيو� هذ6 �ألسما2 توجد فوI Mبد�نها، Iما Iفو�هها فتوجد Iسفلها. �شأنها شأ� 
Iسما2 �لِقر\ تبحث عن طعامها مستخدمة في Cلك حو�X �لشم �Iجهز� �ستشعاU كهربائية. �هي تعيش في Iغلب �ألحيا� مدفونة في 

IعماM �لبحر بحيث ال يبد� منها سو[ عيونها �CIنابها.

�تعّد �لحفرية �لتي في �لصوO �Uليًال يكشف I �ّIسما2 �لشفنين �لمشعة لم تمر بأ� عملية تطوU، �ليس ثمة تباين قط بين Iسما2 �لشفنين 
�لتي عاشت قبل 50 مليو� سنة، �بين نظير�تها �لتي تعيش في عصرنا �لر�هن. �Uغم مر�U ماليين �لسنين فإ� تطو�Uً لم يطرI قط على 
بنيا� هذ6 �ألسما2. �لو صحت مز�عم �لتطوUيين، لكانت هذ6 �ألسما2 قد مّر� بمر�حل مختلفة، �لُوِجد� Iعد�O هائلة من �لحفريا� 
�لتي تبر� هذ6 �لمر�حل �توضحها. بيد �I كل ما ُيعثر عليه من حفريا� ُيدلل على Iنه ثمة تطابق بين Iسما2 �لشفنين �لتي عاشت في 

�لماضي، �بين مثيالتها �لتي تعيش في عصرنا �لحالي؛ I �Iنها تدحض ما يزعمه �لتطوUّيو�. 



ها��� يحيى

��قطا�51 عدنا� 
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�لّسر$ين

�لعصر: �من �لسينو���، �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 54-37 مليو� سنة

�لموقع: حو> كرين Uيفر، ��مينغ، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية

لو كا� �عم IنصاU نظرية �لتطوU صحيحا لكا� من �لمفر�> �I يوجد �ختالu كبير بين متحجر �لـسرOين �بين مثيالته 
�لتي تعيش في �قتنا �لحاضر، �لكا� من �لمفر�> كذلك �I تالحظ في هذ6 �لمتحجر�� xثاU �لتطوU �لتي تحدw عنها 
�لد��Uينيو�. بيد Iنه لم يوجد I �Iثر لهذ� �لتطوU }لى حد �ليو(، �ليس من �لممكن �I يظهر شيz من Cلك في �لمستقبل 
أل� �لكائنا� �لحية ليست نتاجا للمصاOفا� �لعمياz مثلما �عم �لتطوUيو� بل هي من خلق �هللا تعالى �لحكيم �لقدير.  



ها��� يحيى

��قطا�52 عدنا� 
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سمكة �لرنجة

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين جرين Uيفر، يومينج ، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

تبرهن �لحفريا� �لحية على Iّ� �ألحياz لم تمر بأطو�U تطوUية، �}نما هي قد ُخلقت. فاألنو�& �لحية لم تصل }لى ما هي عليه في عصرنا 
�لر�هن من بنيا� مر��Uً ـ على نحو ما يفتر> �لتطوUّيو� ـ بوتير� تغير ُصدفي، }ّنما �Iجدها �هللا ��O عيب �I مثلبة، فعاشت �Oمًا 

طيلة �جوOها على �جه �ألU> بالشكل �لذ� ُخلقت عليه.
�تعد حفرية سمكة �لّرنجة �لتي تظهر في �لصوI ،�Uحد �لشو�هد �لمؤكد� لهذ6 �لحقيقة �لجلية. فأسما2 �لرنجة ـ �لتي لم تتعر> أل� 
تغير قط على مد�U ماليين �لسنين ـ هي �ليو( كذلك بذ�� �لكيفية �لتي كانت عليها يو( ُ�جد�. }نها ـ مثلها مثل كافة �لحفريا� 

�ألخر[ ـ تثبت �I نظرية �لتطوU تأسست على IكاCيب �حجج �Oحضة. 



ها��� يحيى

��قطا�54 عدنا� 
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سرطا� �لبحر

  �لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 50 مليو� سنة 

�لموقع :  $�#يجو� (Oregon) ، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية .

 .�@� من $بر� خصائص سجال� �لحفريا� هو عد9 تعر8 �لكائنا� �لحية للتغير طيلة �لعصو# �لجيولوجية �لتي تم #صدها في هذ* �لسجال
�بعبا#� $خرN @� نوًعا حيا، $يًا كانت �لكيفية �لتي بد� عليها أل�I مر� في سجال� �لحفريا� ، فإنه حتى �نقر�8 هذ� �لنوE $� حتى بلوغه 
عصرنا �لر�هن ال ُيِظهر $� تغير قط طيلة عشر�� �لماليين $� حتى مئا� �لماليين من �لسنين، �يحتفظ بالبنية �Tتها. �@� هذ� لدليل ��ضح على 

$� �لكائنا� �لحية لم تمّر بعملية تطو#. 
�تعد �لسرطانا� �لتي حافظت على كافة سماتها _�� $� تتعر8 أل� تغير قط، هي �ألخرN _ليال من بين هذ* �أل_لة. ��لسرطانا� �لتي تعيش 

في عصرنا �لر�هن تماثل تمامًا تلك �لسرطانا� �لتي سبق �$� عاشت قبل ماليين �لسنين. 



ها��� يحيى

��قطا�56 عدنا� 



سمكة �لَفْر�
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين جرين &يفر، يوتا#، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

تعيش 2سما1 �لفر0 في �لميا# �لعذبة �لتي في �لنصف �لشمالي من 
مختلف  مع  بسهولة  �لتكّيف  يمكنها  2سما1  �هي  �أل&ضية،  �لكر� 
�لظر�C �لمناخية �A&جا� حر�&� �لميا#. �تكذِّ? حفريا� 2سما1 
�لفر0 مر� 2خرK �لزعم �لذ� يرG�ّ له �لد�&�ينّيو� من �2 �لكائنا� 
�لحية قد نجمت �تطو&� عن بعضها �لبعض تد&يجيا عبر مر�حل. 
لم  �لفر0  2سما1   �2 على  تبرهن  �لصو&�  في  تظهر  �لتي  فالحفرية 
يمسسها �2 تغّير قط منذ ماليين �لسنين، �لم تمر بأ� مرحلة فرعية 
مثلما يزعم �لقائلو� بالتطو&. ��لبنية �لتي كانت ألسما1 �لفر0 قبل 
ماليين �لسنين، هي نفسها [�� �لبنية �لتي تحو�ها 2سما1 هذ� �لنو\ 

�لتي تعيش في عصرنا �لر�هن. 

57 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�58 عدنا� 



59 �لخلق �طلس 

ا! مَّ ��قة شجر �لسُّ
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين جرين &يفر، يوتا#، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية .

�b �ألنو�\ �لنباتية ـ شأنها شأ� كافة �لكائنا� �لحية ـ ظهر� Aفعة ��حد� بكامل 
 Cآلال� �لتي تحو�ها. �مئا� �بنياتها �2نظمتها �لمعقد� ، بمعنى 2نها ُخلقت بالسما
�لنباتية �لتي �&A� في سجال� �لحفريا� هي شو�هد مؤكد� على  من �لحفريا� 
هذ� �لوضع. �ما من حفرية ��حد� بمقد�& �لتطو&يين �لكشف عنها لشجر� نصفها 
 �2 �آلخر خلنج،  نصفه طحلب �نصفه  لعشب   �2  ،Cآلخر صفصا� تّنوG �نصفها 
 Cآلال� مئا�  هنا1   �2 في حين  هذ�  قرنفل.  �آلخر  �نصفها  �2&كيد  نصفها  �هر� 
 ،Cشجر صفصا kما �ال يز��A كا� Cلتي تثبت �2 شجر �لصفصا� �من �لحفريا
�بالمثل كا� شأ� 2شجا& �لتنوG ��آل&� ��لطحالب �2شجا& �لحو& ��لدلب، كلها 
تغير قط. �كل  A2نى   ��A عليها �لتي ُ�جد� �لكيفية  تز�k على [��  ُ�جد� �ال 
نظرية  �يف  تكشف  �لسنين،  ماليين  عمرها  يبلغ  �لتي  �لحفريا�  هذ#  من  ��حد� 
بين 54 � 37  �لبالغ عمرها ما   mلّسما� �لحقيقة. �ُتعد حفرية  �لتطو& �عريها من 

مليو� سنة هي �ألخرA Kليال oخر يفضح خد\ �لد�&�ينّيين �مكائدهم .



ها�� يحيى

��قطا�60  عدنا

سمكة قشر �لبيا� 

�لعصر : �من �لسينو��� ، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين جرين %يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية .

تنتمي Dسما8 قشر �لبياA @لى عائلة �لسلمو�، �ُيطلق على كافة �ألسما8 ـ �لتي تدخل ضمن �لعائلة �لفرعية للّسلمو� ـ 
�سم سمكة قشر �لبياA. �تعيش هذN �ألسما8 في �ألعم �ألغلب في �لبحا% ��ألنها% ��لبحير�� �لبا%�H. �تثبت حفرية 
�لسنين �D ��H يصيبها تغير،  �لبياA قد تابعت �جوHها منذ ماليين  D �ّDسما8  �لتي تظهر في �لصو%�   Aلبيا� سمكة 
D �Dنها لم تمر بعملية تطو%. �لو �D ثمة كائنًا حيًا تابع �جوNH بشكل يخلو من �لعيوV ��لمثالب في عصرنا �لر�هن، 
��حتفظ بكافة سماته �لتي يحو�ها منذ ماليين �لسنين �D ��H يعتريه �D تغير، فإ� هذ� ُيعد Hليًال �Hمغًا يقضي تمامًا على 
نموcd �لتطو% �لتد%يجي عبر مر�حل �لذ� يفترضه �H%�ين. �ليس هنا8 على �جه �أل%A مثا` ��حد فقط يثبت هذ�، 

@نما هنا8 ماليين �ألمثلة ��لعينا�. �حفرية سمكة قشر �لبياA �لتي نتحدe عنها ما هي @ال Dحد هذN �ألHلة.



61 �لخلق �طلس 



��قطا�62 عدنا� 

ها��� يحيى



63 �لخلق �طلس 

سمكتا �لرنجة
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين جرين %يفر، يومينج ، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

�لسنين شأنها في  �لرنجة منذ ماليين  تغير قط على 9سما8   �ّ9 لم يطر9 
�لتي  �لرنجة  بنية 9سما8  فإّ�  Kلك شأ� كافة �ألحياG �ألخرE، �من ثم 
في  تعيش  �لتي  �لّرنجة  9سما8  بنية  تماثل  سنة  مليو�   55 قبل  عاشت 
 �9 من  �لتطو%يو�  يزعمه  ما  لينسف  �لوضع  هذ�   �ّU� �لر�هن.  عصرنا 

�لكائنا� �لحية تطو%� عن بعضها �لبعض عبر مر�حل. 

تحّفر�  قد  كانا  �لرنجة  سمكة  من  مختلفا�  نوعا�  �لصو%�  في  �يبد� 
بكامل  تحّفرتا  �للتا�  �لسمكتا�  �هاتا�  �لبعض.  بعضهما  بجانب 
تفاصيلهما هما بمثابة ]ليل على 9ّ� �لكائنا� �لحية لم تمر بعملية تطو%، 

�Uنما قد ُخلقت.



ها�� يحيى

��قطا�64  عدنا

حيو� �لتريلوبايت 

�لعصر : �من �لباليو��، �لعصر �لديفوني .
�لعمر  : 380 مليو� سنة 

�لموقع : $�هايو، �لواليا! �لمتحد� �ألمريكية .

ُيعد حيو�� �لتريلوبايت ��حد�ً من $هم �لكائنا! �لحية �لتي ظهر! في �لعصر �لكمبر. �هي حيو�نا! عاشت في مختلف بقا* �لعالم، �$كثر 
� �لعدسا!.  Aعيو� متعد !�B جا! �لّدهشة، $نهاFA ألقصى �حيو�نا! �لعصر �لكمبر تركا لآلثاF. �من بين سما! حيو�نا! �لتريلوبايت �لمثير
�لتابعة للعين. �كل �حد� من هذL �لوحد�! هي عدسة. �كل ��حد� من  �لعيو� على $عد�A هائلة ال حصر لها من �لوحد�!   Lتشتمل هذ�
 Lمن هذ �هذL �لعدسا! ـ مثلها مثل عيو� �لذبابة �لمركبة �لمسدسة ـ  تضطلع بوظيفتها �كأنها عدسة مستقلة بنفسها. �تلتقط كل ��حد

 .��لعدسا! منظر�ً مختلفًا، �يتوّحد هذ� �لمنظر في �حد� ��حد

 UالV عدسة. �ما يزيد عن ثالثة UالV لحيو�� �لتريلوبايت كا� بها ما يزيد عن ثالثة ��قد كشفت �لد�Fسا! ��ألبحاY عن $� �لعين �لو�حد
عدسة يعني $� هذ� �لحيو�� يصله ما يزيد عن ثالثة VالU منظر مختلف. �هذ� بد�LF يظهر بجال^ مد[ �لتعقيد �لبالغ �لذ تتسم به بنية عين �مخ 

.Fشكل من �ألشكا` من خال` �لتطو كائن حي عاe قبل 530 مليو� سنة، �تمثيله لبنية خالية من $ عيب ليس في �إلمكا� ظهوFها بأ



65 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�66 عدنا� 



67 �لخلق �طلس 

�سما �لرنجة
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة .

�لمتحد�   ��لواليا يومينج،  #يفر،  جرين  تكوين    : �لموقع 
�ألمريكية .

جماعي  بشكل   �تحفَّر #نجة  8سما2  �لصو#�  في  تبد� 
�8سما2   .��الحتماال 8#جح  على  فجائية  �ندثا#  عملية  Aثر 
�لرنجة هذE �لتي تحجر� ��D �8 تتحلل C8يالها ��عانفها، 
بتفصيالتها  �لعظمية  �بنياتها  عيونها  بتجا�يف  ��حتفظت 
توضح بالِعيا� حقيقة �8 �لتا#يخ لم يشهد في �8 عصر من 

عصو#E قط تطوً#� لألنو�Q �لحية .



ها�� يحيى

68��قطا عدنا� 



69 �لخلق �طلس 

بعة ��بعين� ��
   

�لعصر    : �من �لباليو�� ، �لعصر �لكربوني .
�لعمر     : 300 مليو� سنة .

 ،(Braidwood)  �بر��  ،(Mazon Creek) كريك   �ما�  : �لموقع 
*لينو�(Illinois)، �لواليا& �لمتحد" �ألمريكية .

ما يظهر في �لصو/" هو حفرية لديبة 21 1/بع 1/بعين �لتي يبلغ عمرها 300 مليو� سنة، 
ما من �1نى تفا& بين �يبا& 21 1/بع 1/بعين �لتي كانت تعيش قبل 300 مليو� سنة، 
بين مثيالتها �لموجو�" في عصرنا �لحالي. هي مثل كافة �لكائنا& �لحية �ألخرD لم تمر 

بأّ� عملية تطو/، *نما هي ُخلقت.



ها��� يحيى

��قطا�70 عدنا� 



71 �لخلق �طلس 

�نب َحَد�
 

�لعصر : �من �لسينو��، �لعصر �ُألليجوسيني.
�لعمر  : 30 مليو� سنة .

يومينج،   ،(White River) /يفر  �يت  تكوين   : �لموقع 
�لواليا& �لمتحد" �ألمريكية.

*� �أل/�نب �لتي كانت تعيش قبل 30 مليو� سنة �لتي هي تماثل 
�لّتطو/.  نظرية  لُتَكذِّ]  �لحالي،  عصرنا  في  تعيش  �لتي  �أل/�نب 
تثبت �الكتشافا& �لحفرية �1 �أل/�نب ُِجد& �ما ال تز�_ 

1/�نب. 



ها��� يحيى

��قطا�72 عدنا� 



73 �لخلق �طلس 

سمكة قشر �لبيا	
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 50 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين جرين $يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

 �في سجال موجو,�  كلها  تكو�   �1 توشك  �لبيا6،  قشر  1سما;  من  كثير�  1نو�=  ثمة 
ماليين  منذ   �ُ�جد قد  كانت  �لبيا6  قشر  1سما;   �ّ1  ��لسجال  Dهذ �تبين   .��لحفريا

�لسنين بذ�� �لسما� ��لخصائص، �1نها لم تمر بأ� �تير� تطو$. 



ها��� يحيى

��قطا�74 عدنا� 



75 �لخلق �طلس 

شجر& �لَقْسَطل �لبحر�

�لعصر : �من �لباليو���، �لعصر �لكربوني.
�لعمر  : 295 مليو� سنة.

 ،(Teksas)  Qتكسا  ،(Winchell) �ينتشل  تكوين   : �لموقع 
�لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

شجر �لقسطل �لبحر� من �ألحياU �لبحرية �لشوكية �لتي ُتصا,S في 
كافة بحا$ �لعالم. �تبرهن حفريا� شجر �لقسطل �لبالغ عمرها نحو 
�لسنين  ماليين  منذ   �ُ�جد  Uألحيا�  Dهذ  �ّ1 على  سنة  مليو�   300
ببنياتها �لمعقد�. �في غضو� هذD �لحقبة لم يطر1 1ّ� تغير قط على 

بنياتها، �لم تمر بأّ� مر�حل فرعية.  

�يقف �لد�$�ينيو� عاجزين مبهوتين حيا` هذD �لحفريا�، باعتبا$ها 
بر�هين تثبت �1 �تير� �لتطو$ �لتي يزعمها هؤالU لم تحدf في �1 

�قت قط. 



ها��� يحيى

��قطا�76 عدنا� 



77 �لخلق �طلس 

��قة �لُدلَّب
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 50 مليو� سنة.

�لموقع : كلو#�"�، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية .

حينما نبحث في �لتا#يخ �لحفر� للنباتا� �لتي تعيش في �لبر، �ندقق في سماتها �لبنيوية، تطالعنا لوحة ال تتفق قط �فر�+ نظرية �لتطو#. �ال تكا" 
توجد سلسلة حفرية ��حد� من شأنها تأييد حتى فرD ��حد من شجر� �لتطو# �لمزعو? للنباتا� �لتي يمكن =� تصا"فوها في =� كتا> من كتب 
 HIلبقايا تبرهن على سمة نمو� Kحد� من بين هذ�� Nلكن ليس هنا .�علم �ألحياW. فمعظم �لنباتا� لها بقايا مَطْمِئَنة نوًعا ما في سجال� �لحفريا
�لتحوb �لفرعّي من نوD `لى نوD. فكلها =نو�D شديد� �لتباين، ُخلقت مستقلة بنفسها بشكل خا] �=صيل، �ليس ثمة عالقة كونية من =� نوD تربط 
 �بينها مثلما يزعمو�. �على نحو ما يذهب =�لسو� �لعالم �لتطو#� �لمتخصص في علم معايش �إلنسا� في �أل�منة �لقديمة، فإّ� "=غلب �لمجموعا
 E.C.Olsun ,The Evolution of Life, New York,) " فجأ�، �"�� =� يكو� لها =� =سال� قريبة قط ��لنباتية �لجديد� قد ظهر

. (The New American Library,1965, p.9

�تعد حفرية �#قة �لدلب �لتي تظهر في �لصو#� �يبلغ عمرها 50 مليو� سنة، =يضا من �لشو�هد �لد�لة على هذ� �لوضع. 



ها��� يحيى

��قطا�78 عدنا� 



سمكة �لرمل
    

�لعصر : �من �لسينو��� ، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 50 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين جرين $يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

هذ(  �منذ  سنة.  مليو�  �لصو$� 50  في  تبد�  �لتي  �لسمكة  عمر  يبلغ 
�لحقبة لم تتعر9 أل� تغير قط. �هذ( �لحفرية �لتي تتطابق تما6 �لتطابق 
?ليًال  تعد  �لر�هن،  �لبحا$ في عصرنا  في  تعيش  �لتي  �لرمل   CسماD مع 

على بطال� نظرية �لتطو$.

79 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�80 عدنا� 



�سما� �لرنجة�سما� �لرنجة

 �لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني . �لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .

�لعمر  : 55 مليو� سنة .�لعمر  : 55 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين جرين )يفر، يومينج، �لواليا$ �لمتحد� �ألمريكية.�لموقع : تكوين جرين )يفر، يومينج، �لواليا$ �لمتحد� �ألمريكية.

�6 �لحفريا$ �لحية ال تختلف نما/جها �لمتبقية من �لماضي مع نما/جها �6 �لحفريا$ �لحية ال تختلف نما/جها �لمتبقية من �لماضي مع نما/جها 

بالِعيا�  بمثابة �ثائق توضح  تعد  �لر�هن، �من ثم فهي  بالِعيا� �لتي في عصرنا  بمثابة �ثائق توضح  تعد  �لر�هن، �من ثم فهي  �لتي في عصرنا 

�لسنين.  بعملية تطو) قط على مد�) ماليين  �لسنين. حقيقة �� �ألنو�G لم تمر  بعملية تطو) قط على مد�) ماليين  حقيقة �� �ألنو�G لم تمر 

 55 بـ  عمرها  �ُيقد)  �لصو)�  في  تبد�  �لتي  �لرنجة  �سما�  55 �حفرية  بـ  عمرها  �ُيقد)  �لصو)�  في  تبد�  �لتي  �لرنجة  �سما�  �حفرية 

مليو� سنة، هي 6حدK �لحفريا$ �لحية �لتي نقصدها بحديثنا.مليو� سنة، هي 6حدK �لحفريا$ �لحية �لتي نقصدها بحديثنا.

81 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�82 عدنا� 



�لخلق    83 �طلس 

(Ginkgo) قة شجر �لِجنكجو��
 

	لعصر : �من 	لسينو���، 	لعصر 	لبليوسيني .
	لعمر  : 65 ـ 54 مليو� سنة.

	لموقع : تكوين سينتنل بيو� (Sentinnel Bute)، &	كوتا(Dakota) 	لشمالية، 	لواليا� 	لمتحد� 	ألمريكية.

تظهر 	لنباتا� فجأ� في سجال� 	لحفريا� بالسما� 	لمشابهة للنباتا� 	لحية 	لتي توجد في عصرنا 	لحالي. �هذ	 
Kنما يشير Kلى Iنها ُخلقت مثل 	لكائنا� 	لحية 	ألخر@.

شجر   �I على  	أل&لة  من  هي  تقريبا،  سنة  مليو�   65 عمرها  �يبلغ   �Nلصو	 في  تبد�  	لتي  	لجنكجو  �Nقة  �حفرية 
	لجنكجو ـ شأنه شأ� كافة 	لنباتا� 	ألخر@ ـ لم يمر قط بعملية تطوN. �قد تحّفر� 	لخطوP 	لعامة للوNقة �بنيتها 
	لعر�قية بشكل مفصل. �هذ^ 	لحفرية 	لبالغ طولها 12 سم تثبت Iّ� شجر 	لجنكجو ال يز	Y على نفس 	لكيفية 	لتي 
كا� عليها منذ ماليين 	لسنين، �Iنه ليس ثمة تفا�� بين شجر^ 	لذ� ينمو في عصرنا 	لحالي، �بين شجر^ 	لذ� نما 

في 	لماضي.



ها��� يحيى

��قطا�84 عدنا� 



85 �لخلق �طلس 

سمكة �لرنجة
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 55 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين جرين $يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

$غم �6 �لد�$�ينيين ال يو��4ّ �لتسليم، فإ� �لحقيقة �لتي تكشف عنها �لحفريا� ��ضحة. 
فماليين �لحفريا� �لتي تم جمعها من شتى بقا@ سطح �أل$= تؤكد �6 �لكائنا� �لحية لم 
تمر بتطو$، �Mنما هي ُخلقت. �من بين هذF �لحفريا� �لتي توضح هذF �لحقيقة بالِعيا�، 
حفرية سمكة �لرنجة �لتي تبد� في �لصو$�. فأسماQ �لرنجة �لتي لم يجر عليها 6ّ� تغير قط 

 .Uمنذ ماليين �لسنين تقيم �لشو�هد مجد�4ً على �6 نظرية �لتطو$ محض خدعة كبر



ها��� يحيى

��قطا�86 عدنا� 



87 �لخلق �طلس 

سمكة �لَقْيصانة (سمكة �لشمس)

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  :  54ـ 37 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين جرين %يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية .

هنا6 9نو�> غاية في �لوفر� من 9سما6 �لَقْيصانة تعيش في �لبحا% في عصرنا 
�لر�هن. �حفرية سمكة �لَقْيصانة �لتي تبد� في �لصو%� توضح 9ّ� هذ< �ألسما6 
علم  في  �لتغّير   F9شكا من  شكل   �9 يطر9  �لم  تطو%.  مرحلة  بأ�  تمر  لم 
�ظائف �ألعضاO �لتشريحية لسمكة �لَقْيصانة هذ< على مد�% ماليين �لسنين �لتي 
مر� عليها. ��لبنية ��لشكل �للذ�� كانا لهذ< �ألسما6 قبل 55 مليو� سنة، 

هما �Vتهما �لبنية ��لشكل �للذ�� لهذ< �ألسما6 في عصرنا �لحاضر.



ها��� يحيى

��قطا�88 عدنا� 



89 �لخلق �طلس 

سمكة �لُجَلكي
  

�لعصر : �من �لبليو��
 ، �لعصر �لبرمي .
�لعمر  : 300 مليو� سنة تقريبا.

�لموقع : ما��� كريك، بر�$��$، #لينو
، �لواليا! �لمتحد� �ألمريكية .

 �ُتعد منطقة بر�$��$ منطقة غنية #لى حد ما من حيث �لتنو7 �لحفر
. �ُتصا$5 �لحفريا! غالبًا في /��سب �لفحم �لموجو$
بالمنطقة. �سمكة �لجلكي �لتي تبد� في �لصو/� هي نو7 من �ألسماG �لالفكية. �/غم Eنها تعيش عموما في �لميا@ �لضحلة، 

فإ� من بين Eنو�عها ما يقوK برحال! طويلة في �لمحيطا!. 


 Eنها لم تمر بعملية تطو/، E .لجلكي لم تتغير منذ 300 مليو� سنة� GسماE �E على �� ُتعد هذ@ �لحفرية Eحد �أل$لة �لمؤكد
�لتي  �لتي كانت عليها. �ما من فرQ قط بين EسماG �لجلكي  �لهوية  �ظلت $�مًا على مدV ماليين �لسنين محتفظة بنفس 

تعيش في عصرنا �بين مثيالتها �لتي عاشت قبل مئا! �لماليين من �لسنين. 



ها��� يحيى

��قطا�90 عدنا� 



سمكة قشر �لبيا�
  

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 50 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين جرين $يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

 ��لبرمائيا �لتطو$يو� +� �ألسما9 كانت قد نجمت ��نحد$� عن +حيا1 بحرية الفقا$ية، �+�  يزعم 
 ،��+سما9 عصرنا �لر�هن �نحد$� من سمكة جد مفترضة، �+� �لز��حف نتجت �تطو$� عن �لبرمائيا
�+� �لطيو$ ��لثدييا� نتجت متسلسلة عن �لز��حف، ��نحد$ �لبشر �قر�B عصرنا �لحالي في نهاية �ألمر 
من جد مشتر9. �لكن من +جل +� يتسنى لهم Iثبا� هذF �لمز�عم بشكل علمي، عليهم +� يكشفو� 
عن حفريا� ألحيا1 متطو$� �ناتجة عن بعضها �لبعض تظهر +� هنا9 تحوال بين هذF �ألنو�I .Mال +نه ـ 

على نحو تقدR تبيانه ـ ما من +ثر لهذF �لكائنا� �لخر�فية. 

�من جهة +خرV فإ� هنا9 مئا� �لماليين من �لحفريا� �لتي تثبت +� �تير� �لتطو$ �لخيالية �لتي يزعمها 
�لد�$�نيو� لم تحدZ قط. �لقد +كد� هذF �لحفريا� بشكل قاطع +� �ألسما9 ��لطيو$ ��لز��حف 
��لثدييا� ��لبشر، Iنما ُ�جد�� �Bمًا �ال يز�لو� على نفس �لكيفية ��لهوية �لتي ُ�جد�� عليها، لم يتطو$�� 
 �+ سنة  مليو�   50 عمرها  �يبلغ  �لصو$�  في  تظهر  �لتي  �لبيا_  سمكة  حفرية  �تؤكد  يتحولو�.  �لم 

�لكائنا� �لحية لم تمر بعملية تطو$، �Iنما هي قد ُخلقت.

91 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�92 عدنا� 



93 �لخلق �طلس 

�يل سمكة قشر �لبيا	

 �لعصر : �من �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر  : 15 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين ستيو�'! سبرينجس (Stewart Springs)،نيفا!�، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

يحدA �7 نصا!@ كذلك في سجال� �لحفريا� 7جز�8 معينة من 7جسا4 �لكائنا� �لحية. �يبد� في �لصو'� /يل لسمكة 
قشر بياE يبلغ عمرO 15 مليو� سنة. �مثلما يبد� فإنه ال فرK قط بين 7/ياH 7سماG قشر �لبياE �لتي عاشت قبل 15 

مليو� سنة، �بين 7/ياH مثيالتها �لتي تعيش في عصرنا �لر�هن. 



ها��� يحيى

��قطا�94 عدنا� 

��قة شجر �لُحْو�

�لعصر : �من �لسينو�� ، �لعصر �لميوسيني .
�لعمر  : 15 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين ستيو�'! سبرينجس، نيفا!�، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

 ،(Salicaceae) �لساليكاكيا  عائلة  ضمن  تدخل  �لتي  �لحو'،  8شجا'  تابعت  لقد 
على �جو!ها !�� �8 يعتريها 8 تغير قط. �ليس ثمة �ختالB قط بين سما� هذ< 
�ألشجا' �لعضوية ��لبنيوية لحظة �جو!ها أل�K مر�، �بين سماتها �لعضوية �لبنيوية في 
�قتنا �لر�هن. �حفرية �'قة شجر �لحو' هذ< ��لتي ترجع Nلى 15 مليو� سنة، تثبت 

هذ< �لحقيقة. 
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��قطا�96 عدنا� 



97 �لخلق �طلس 

َشَبثة (�بو شبث)

�لعصر: �من �لسينو���، �لعصر �أليوسيني 
�لعمر: 48- 37 مليو� سنة

�لموقع: �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية

�A �لثبا� في تركيبة حشر� �لشبثة (=بو شبث) ��لذ� يالحظ كذلك في جميع �لكائنا� �لحية �ألخر( يثبت بطال� 
مز�عم �لتطوMيين. �نظرية �لتطوM ظهر� خالL �لقر� �لتاسع عشر في ظر�H متخلفة، �بسبب �لجهل �لذ� كا� 

سائد� لقيت �لنظرية قبوال، بيد =نه  تم Uحضها بو�سطة �لحقائق �لعلمية في �لقرنين �لعشرين ��لو�حد ��لعشرين. 



ها��� يحيى

��قطا�98 عدنا� 



99 �لخلق �طلس 

 	
بذ
� شجر �آل
 

�لعصر : �من �لسينو��، �لعصر �لميوسيني .
�لعمر  : 15 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين ستيو�'! سبرينجس، نيفا!� ، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

�لفصو+  مد�'  على  �لخضر�  !�ئمة  �ألشجا'  من  نوعًا  نحو 35  على  ُيطلق  عا>  �سم  �آل'� 
�آل'�  ?� ?شجا'  @لى   ��لحفريا  ��لصنوبرية.�تشير سجال �لفصيلة  �أل'بعة، �تدخل ضمن 
تحتفظ بنفس هويتها منذ ماليين �لسنين، �لم تمر بأ عملية تطو'. �ترجع بذ'� شجر �آل'� 
فقد ظلت  �لحفرية،   Qتثبت هذ �مثلما  مليو� سنة.  قبل 15  ما  @لى  �لصو'�  في  تبد�  �لتي 
 بأ تمر  لم  �?نها  عليها،  تعاقبت  �لتي  �لسنين  T'� طيلة ماليين  ?شجا'  !�مًا  �آل'�  ?شجا' 
مرحلة فرعية. �ليس ثمة �ختالV قط بين ?شجا' �آل'� �لتي تنمو في عصرنا �لحالي، �بين 

مثيالتها �لتي نمت قبل 15 مليو� سنة.



ها��� يحيى

��قطا�100 عدنا� 

�لسمكة �لمضيئة

 �لعصر : �من �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر   : 23 ـ 5 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين بيونت (Puente) ، كاليفو#نيا، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

�ألسماH �لمضيئة FسماH تعيش في FعماE �لمحيطا� �لمختلفة، �هي مز�@� بأعضا8 في بدنها تنتج �لضو8. �غالبًا ما تقع �ألنظمة 
�لتي تختص بإنتاQ �لضو8 في منطقة �لبطن. �ألنها تعيش في �لمياO �لعميقة ��لمظلمة، فهي تستخدF Nضو�8ها في كشف ما حولها، 
�تهديد Fعد�ئها على �لسو�8. �يعد �متالH �ألسماH �لمذكو#� لبنية معقد� Vلى Fقصى @#جا� �لتعقيد، �متطو#� Vلى Fبعد مر�حل �لتطو# 

نها من VنتاQ �لضو8 في جسمها منذ ماليين �لسنين،  �ضعًا ليس في �إلمكا� تفسيرO من �جهة نظر �لتطو#يين. بما يمكِّ



101 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�102 عدنا� 



103 �لخلق �طلس 

��قة شجر �لتَّنُّو	
 

�لعصر : �من �لسينو��، �لعصر �لميوسيني .
�لعمر  : 15 مليو� سنة .

�لواليا�  نيفا��،  سبرينجس،  ستيو�!�  تكوين   : �لموقع 
�لمتحد) �ألمريكية.

يبلغ عمر حفرية �!قة شجر �لتنو, �لتي تبد� في �لصو!) 
في  �لتي  �لتنو,  شجر   6�!�7 �تماثل  سنة.  مليو�   15
عصرنا �لر�هن �7!�6 شجر �لتنو, �لذ كا� موجو��ً قبل 
 6�!�7 في  تغير   7  Aحد� Bعد  �C� سنة.  مليو�   15
عليها،  �لسنين  ماليين  مر�!  !غم  �لشجر  من   Iلنو� هذ� 
 7 في  تطو!�ً  تشهد  لم  7نها  على  مجد��ً  �لدليل  ليقيم 

�قت قط. 



ها��� يحيى

��قطا�104 عدنا� 



سمكة �لَفْر�
  

 �لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين جرين %يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

طبقًا لمز�عم �لتطو%يين فإ� =جد�> �ألسما; �لفقا%ية �أل�لى، هي �لكائنا� �لحية �لالفقا%ية. �لكن كيف يتسنى لهذ* 
 ��F فقا%ية �لى كائناG %ال عمو> فقر� =� تتطو� Hلتي ليس لها عظا�� ،K%لقشو% �لصلبة من �لخا� ��F �لكائنا�
حبل شوكي ؟! . Gنه سؤ�T =عجز �لتطو%يين �إلجابة عنه ��لتدليل عليه.  FG ُيفترN =� تكو� هذ* �لكائنا� �لحية قد 
مر� بتغير�� عظيمة حتى يبد= �لهيكل �لعظمي يتشكل بد�خلها، فيما تكو� قشو%ها �لصلبة �لتي تكسوها \خذ� في 
�لضمو% ��النمحاa. �من =جل حد�` تحوT كهذ� يتعين =� يكو� هنا; �لكثير من =شكاT �لتحوT �لبيني بين �ألنو�^. 
Gال =نه ال توجد حفرية ��حد� تسنى للتطو%يين �لكشف عنها كنموKF بيني =� تحولي بين �لكائنا� �لحية �لالفقا%ية 

�بين �لكائنا� �لحية �لفقا%ية. 

=ما ما يثبت =� �ألسما; كانت >�ما �ال تز�T =سماكا، فهنا; ماليين من �لحفريا�. �تعد حفرية سمكة �لفرd �لبالغ 
عمرها 54 ـ 37 مليو� سنة، =يضا =حد شو�هد �إلثبا� هذ*. 
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��قطا�106 عدنا� 



107 �لخلق �طلس 

سمكة �لرنجة 
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 55  مليو� سنة .

�لموقع : تكوين جرين $يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

��لد�فئة،  �لضحلة  �لميا,  في  يعيش  �ألسما/  من  نو2  �لرنجة  سمكة 
�لبلطيق.  �بحر  �ألطلنطي  شما=  في  ُيصا@?  ما  Dكثر  �ُيصا@? 
 200 نحو  Dنو�عها  عد@  يبلغ  �لتي  �لرنجة  ألسما/  �لعامة   ���لسما
ظهرها  يعلو  �للو�،  فضية  تقريبًا  فكلها  ��حد�؛  تكو�  تكا@  نو2، 
�عنفة ��حد�. �حفرية سمكة �لرنجة �لتي في �لصو$� يبلغ طولها 20 
سم. �كانت قد �سُتخرجت من عمق 2200 متر في تكوين جرين 
 �$يفر. �تؤكد حفرية سمكة �لرنجة �لمذكو$� ـ مثل كافة �لسجال
 �W� تطو$.  بعملية  تمر  لم  �لحية   ��لكائنا  �D ـ   Yألخر� �لحفرية 
�لتطو$يين ليقفو� عاجزين ال حيلة لهم ��W] سجال� �لحفريا�، �كل 

حفرية جديد� ُيعثر عليها تزيدهم عجز�ً على عجزهم. 



ها��� يحيى

��قطا�108 عدنا� 



�قة شجر �لصفصا�
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين جرين &يفر، يوتا#، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية .

تشير �لحفريا� Dلى �1 �لنباتا� ـ مثلها مثل �ألحيا< �ألخر> ـ ظلت منذ ماليين �لسنين ��2 �1 تتغير. �كافة ما تحتويه �لنباتا� �ليو* من 
�ألنظمة ��ألجهز�، كانت تحتويه بحذ�فير# 1يضا قبل ماليين �لسنين. �تدحض KالJ �لنماHI من �لحفريا� �لنباتية �لتي ُجمعت من شتى 
1نحا< �لعالم، �بشكل قاطع نظرية �لتطو&. �تعد حفرية �&قة شجر �لصفصاJ �لتي توجد في �لصو&�، هي �ألخر> 2ليًال على �1 1شجا& 

�لصفصاJ قد تابعت �جو2ها �2نما تغير. �تقطع �لحفرية �لمذكو&� بأ� �لنباتا� لم تمر بعملية تطو&، �Dنما هي قد ُخلقت. 
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��قطا�110 عدنا� 



111 �لخلق �طلس 

�َ	� �لَحْو	

�لعصر: �من �لسينو���، �لعصر �أليوسيني 
�لعمر: 54- 37 مليو� سنة

�لموقع: �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية

هذ� �لمتحّجر يثبت >�  شجر� �لحو# قد ظلت �6ئما على ما كانت عليه منذ نحو 50 مليو� عا&. فالـحو# 
�لذ� لم يتغير منذ 50 مليو� سنة يثبت >� نظرية �لتطو# ليست سوF خدعة ال غير. ��لتطو# لم يحدA في 

>� �من من �أل�منة، ��لكو� �ما يحتويه من كائنا� حية هو من خلق �هللا سبحانه �تعالى. 



ها��� يحيى

��قطا�112 عدنا� 



�قة شجر �لبلو�
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 45 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين ��يت $يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

 �تكشف سجال� �لحفريا� عن �0 �لنباتا� لم تمر بالتطو$ في �0 �من قط، �0نه ليس لها �0 جّد خيالي. فلقد ُ�جد
�لتنوE ��آل$� ��لبلوC، كلها  �ألسما�O Pما �ال تز�M 0سماكا، ��لشأ� كذلك بالنسبة Iلى �لطيو$ ��لعناكب �0شجا$ 
�لتي   Cلبلو� � �لشكل �لذ� �جد� عليه، لم تتطو$ �لم تتحوM. �تؤيد حفرية �$قة شجر �T على Mال تز�� �ُ�جد

تظهر في �لصو$� �يبلغ عمرها 45 مليو� سنة هذV �لحقيقة �تؤكدها. 

113 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�114 عدنا� 



115 �لخلق �طلس 

�لّنحلة �لمتوّحشة

�لعصر: �من �لسينو���، �لعصر �أليوسيني 
�لعمر: 54- 37 مليو� سنة

�لموقع: �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية
�لعمر: 54-37 مليو� سنة

�لموقع: �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية

ال يوجد ;9نى فر6 بين �لنحل �لمتوحش �لذ� عا/ قبل 50 مليو� سنة من �آل� �بين مثيله �لذ� يعيش في عصرنا 
�لحالي، فإ�G لم يطر; ;9نى تغيير على �لكائن �لحي بالرغم من مر�A ماليين �لسنين فإنه من غير �لممكن �لحديث 
   .�عن موضوN �لتطوA. �سجال� �لمتحجر�� تثبت بشكل صاJA ;نه ال �جو9 لتطوA في ;� �قت من �أل�قا



ها��� يحيى

��قطا�116 عدنا� 



�قة شجر �لَكْر� 


لعصر: �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني. 

لعمر  : 38 ـ 23 مليو� سنة .


ألمريكية. �
لواليا! 
لمتحد ،)Montana)، مونتانا(Muddy Creekلموقع : تكوين مو'� كريك(


تعد حفرية �Aقة 
لَكْر< 
لتي يبلغ عمرها 38 ـ 23 مليو� سنة ـ مثلها مثل 
لكائنا! 
لحية 
ألخر0 ـ /حد 
 D
A�/ قط بين Dنما كانت قد ُخلقت. �ليس ثمة فرL ،Aألخر0 لم تمر بتطو

أل'لة 
لتي تثبت /� 
لنباتا! هي 

شجر 
لكر< 
لتي في عصرنا 
لحالي، �بين مثيالتها 
لتي نمت قبل ماليين 
لسنين.

117 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�118 عدنا� 



119 �لخلق �طلس 

سمكة �لرنجة، �سمكة �لَقْيصانة
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين جرين %يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

ُتعد /سما8 �لرنجة �/سما8 �لَقْيصانة (/سما8 �لشمس) من /كثر �ألنو�* 
�لتي نصاKفها في سجال� �لحفريا�. �كل حفرية ُتستخرD تبين بالِعيا� 
مجد�Kً /� �لكائنا� �لحية لم يجر عليها تطو%. �هذM �لحفرية �لتي يبلغ 
عمرها 54 ـ 37 مليو� سنة، لهي /يضا تؤكد /نه ما من /Kنى تفا�� 
�لَقْيصانة �لتي في عصرنا �لحالي من جهة،  بين /سما8 �لرنجة �/سما8 

�بين نظير�تها �لتي كانت تعيش في �لماضي.

�لسمكة �لشمسية

�لرنغة

�لرنغة



ها��� يحيى

��قطا�120 عدنا� 



121 �لخلق �طلس 

ما	  ��قة شجر �لسُّ
  

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54ـ 37 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين جرين $يفر، كلو$�#�، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

ليس ثمة �ختال< بنيو� قط بين حفرية نبا� �لسما; هذ8 �لتي يبلغ عمرها 54 ـ 37 مليو� سنة، �بين نباتا� 
�لسما; �لتي في عصرنا �لر�هن. فهذ8 �لنباتا� لم ينلها تغير طيلة ماليين �لسنين، �لم تمر بعملية تطو$. 



ها��� يحيى

��قطا�122 عدنا� 



123 �لخلق �طلس 

جمجمة ُ�	

�لعصر: �من �لسينو���، �لعصر �لبليستوسيني.
�لعمر  : 50 �لف سنة.

�لموقع :  ميتشيجا# (Michigan)، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

يزعم �لتطو8يو# �# �لكلب ��لد= قد نجما �تطو8� عن جد مشتر6 محتجين في /لك بوجو* 
بعض ��جه �لشبه بين كال هذين �لنوعين. �ما سجال� �لحفريا� فتبرهن على �# هذ� �لزعم ال 
نصيب له من �لصحة. فحتى يومنا هذ� لم ُيعثر على حفرية ��حد� نصفها كلب �نصفها �آلخر 
*=، في حين ُعثر على مئا� �لحفريا� �لتي تبين �# �لدببة ُ�جد� *�ما �ال تز�P *ببة، ��# 
�لكال= هي �ألخرR ُ�جد� �ال تز�P كالبا. �تعد حفرية جمجمة �لد= �ألسو* �لتي تبد� 
في �لصو8�، هي �ألخرR من بين �أل*لة على �# �لدببة لم تمر بأ� شكل من �شكاP �لتطو8.  



ها��� يحيى

  
سمكة �لفر

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 45 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع :  تكوين جرين %يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

ليس هنا0 �1 فر6 على �إلطال6 بين 1سما0 �لفر/ �لبالغ عمرها 54 ـ 37 
مليو� سنة، �بين 1سما0 هذ� �لنوB �لتي تعيش في �قتنا �لحاضر. �تنهض 1سما0 

�لفر/ Nليًال على �1 �لكائنا� �لحية لم تمر بعملية تطو%، �Iنما هي ُخلقت.





ها��� يحيى

��قطا�126 عدنا� 

�لقيصانة سمكة 



سمكة 
لَقْيصانة

�لعصر : �من �لسينو��� ، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع :  تكوين جرين %يفر، يومنج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

�لعالم عن حفرية ��حد� يتسنى لهم  2نحا0  �لزما� ��لد�%�نيو� يفتشو� في شتى  منذ قر� �نصف من 
�تخاLها Jليًال على تطو% �ألسما@ �لمفترF. بيد �2 كل حفرية ُيعثر عليها، تؤكد �2 �ألسما@ لم تمر بأ� 
شكل من 2شكاU �لتطو%، �Tنما هي ُخلقت. �لم يتأ� للتطو%يين �2 يجد�� حفريا� لكائنا� حية تبر� 
�لمر�حل �لبينية �2 �لفرعية �لمفترF �2 تكو� قد مر� بها �ألسما@. بل على �لنقيض من Lلك، ُ�جد� 
مئا� �آلالY من �لحفريا� �لتي تؤكد �2 �ألسما@ على مد�% �لتا%يخ ُ�جد� �Jما �ال تز�U كأسما@. 
�من بين هذ` �لحفريا� 2يضا حفرية سمكة �لَقْيصانة �لتي يبلغ عمرها 54 ـ 37 مليو� سنة. �يقف 

�لتطو%يو� عاجزين، ال حجة لهم 0��T هذ` �لحفريا� �لتي ُتعد كل ��حد� منها Jليال على �لَخْلق.

127 
لخلق �طلس 


لسمكة 
لشمسية



��قطا�128 عدنا� 



129 �لخلق �طلس 

��قة شجر جو� �مريكا �لشمالية
 

	لعصر : �من 	لسينو���، 	لعصر 	لبليوسيني.
	لعمر  : 65 ـ 54 مليو� سنة .

	لموقع :  &	كوتا 	لشمالية ، 	لواليا� 	لمتحد� 	ألمريكية.

تعد �*قة شجر جو� /مريكا 	لشمالية 	لتي تظهر في 	لصو*� �يبلغ 
عمرها 65 ـ 54 مليو� سنة، &ليًال من بين 	أل&لة على /� هذ8 
تطو*،  بعملية  تمر  لم  �/نها  Fخر،  نبا�  عن  تتطو*  لم  	لنباتا� 
فاألنو	J 	لتي عاشت قبل ماليين 	لسنين هي نفسها 	لموجو&� في 

عصرنا 	لر	هن. 



ها��� يحيى

��قطا�130 عدنا� 



131 �لخلق �طلس 

سمكة �لرنجة
  

�لعصر: �من �لسينو��� ، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة .

�لمتحد�   ��لواليا يومينج،  #يفر،  جرين  تكوين    : �لموقع 
�ألمريكية.

ما من تباين قط بين 8سما6 �لرنجة �لتي عاشت قبل 54 ـ 37 
مليو� سنة، �بين نظير�تها �لتي تعيش في عصرنا �لحالي، �يبطل 
على  جديد  من  �يؤكد  �لتطو#يين،   ��DعاE� كافة  �لوضع  هذ� 

حقيقة خلق �هللا للكائنا� �لحية. 



ها��� يحيى

��قطا�132 عدنا� 

��قة شجر �لتين 

	لعصر : �من 	لسينو���، 	لعصر 	لبليوسيني.
	لعمر  : 65 ـ 54 مليو� سنة.

	لموقع :  &	كوتا 	لشمالية، 	لواليا� 	لمتحد� 	ألمريكية.

	لتين نو9 نباتي ينتمي /لى 	لفصيلة 	لتوتية 	لتي لها ما يزيد عن 800 
نو9. �منذ ماليين 	لسنين لم يحدB <� تغير في <�;	? <شجا; 	لتين 
<شجا;   �> على   Fها &ليال  	لوضع  هذ	  �يعد   . <يضا  ثما;ها  في  �ال 
 Kهذ بالِعيا�  توضح  	لتي  	أل&لة   Kهذ بين  �من  بتطو;.  تمر  لم  	لتين 
	لحقيقة، حفرية �;قة 	لتين  	لتي تظهر في 	لصو;� �	لتي يبلغ عمرها 

65 ـ 54 مليو� سنة.



133 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�134 عدنا� 

�سما� �لرنجة 
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع :  تكوين جرين %يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

=� نظرية �لتطو%(�لنشو@ ��ال%تقا@) ما هي =ال قصة خيالية ُكذِّ� بشكل قاطع، ليس بما ُ/�� بشأ� 
�لتا%يخ �لطبيعي لألنو�N فحسب، �=نما Lيضا بما تحقق في هذ� �لمجاH من �كتشافا� علمية. 
�تعد �لحفريا� Lحد Lهم هذV �الكتشافا� �لتي فّند� هذV �لنظرية. �تثبت LسماS �لرنجة �لتي لم 

يعترها L/نى تغير ��لتي ظلت على ما هي عليه منذ ماليين �L تلك �لنظرية ما هي =ال خدعة. 



135 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�136 عدنا� 



137 �لخلق �طلس 

حشر� من غمديا� �لجنا� (خنفسا� �بو �لعيد)

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �لبليستوسيني.
�لعمر  : 1.8 مليو� ـ 11 �لف سنة .

�لموقع : كاليفو&نيا، �لواليا" �لمتحد� �ألمريكية .

<� هذ> �لحشر� �لتي ال تختلف قط عن نظير�تها �لتي تعيش في عصرنا �لر�هن، لهي من �أل+لة 
على �� كافة �لكائنا" �لحية �لتي على �جه �أل&D <نما خلقها �هللا سبحانه �تعالى.



ها��� يحيى

��قطا�138 عدنا� 



��قة شجر �لَقْسَطل �لبر� (�بو فر��) 

	لعصر : �من 	لسينو���، 	لعصر 	لبليوسيني .
	لعمر  : 65 ـ 54 مليو� سنة.

	لموقع : &	كوتا 	لشمالية، 	لواليا� 	لمتحد� 	ألمريكية.

ليس هنا8 ثمة تباين قط بين �/قة شجر 	لقسطل 	لبر� 	لتي كانت تنمو قبل 65 ـ 54 مليو� سنة، �بين �/قة شجر 	لقسطل 	لبر� 
	لتي تنمو في عصرنا 	لحاضر. ��C عدA 	لتباين هذ	 ليس سو? &ليل من 	أل&لة 	لتي تؤكد =� 	لنباتا� لم تمر بعملية تطو/.

 

139 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�140 عدنا� 



141 �لخلق �طلس 

رَخس  عشب �لسَّ

�لعصر : �من �لباليو��، �لعصر �لكربوني.
�لعمر  : 360 ـ 286 مليو� سنة .

�لموقع : بنسيلفانيا (Pensilvanya)، �لواليا" �لمتحد� �ألمريكية.

?� كافة �لسما" �لتي تتسم بها ;عشا7 �لسرخس في عصرنا �لحالي، كانت 
تختص بها ;يضا مثيالتها �لتي عاشت قبل مئا" �لماليين من �لسنين. تكشف 
�لسرخس  فأعشا7   .Jبجال تظهرها  �لحقيقة   Oهذ عن  �لحفريا"  سجال" 
في  يظهر  �لذ�  �لسرخس  عشب  مع  تمامًا  تتطابق  �لحالي  عصرنا  في  �لتي 

يبلغ عمرO 360 ـ 286 مليو� سنة.  �Wلصو�



ها��� يحيى

��قطا�142 عدنا� 



143 �لخلق �طلس 

سمكة �لرنجة 
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37  مليو� سنة.

�لموقع : تكوين جرين %يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

�من بين �لماليين من نماAB �لحفريا� �لتي تم �كتشافها حتى يومنا هذ� لم ُتصا02 حفرية لنو/ حي �سطي مثل سمكة 
نصفها %نجة �نصفها �آلخر فر�H ،P سمكة نصفها ِقرN �نصفها �آلخر قشر بياK، �تثبت �لحفريا� H �HسماG �لرنجة 
كانت قد ُ�جد� �2ما �ال ��لت HسماG %نجة، �بالمثل ُ�جد� HسماG �لفرP ��لقرN �2مًا �ال ��لت على نفس ما 

ُ�جد�. �تعد حفرية سمكة �لرنجة �لتي هي نفسها منذ 54 ـ 37 مليو� سنة، من �أل2لة على هذ� �لوضع.



ها��� يحيى

��قطا�144 عدنا� 



سمكة �لرنجة 

�لعصر : �من �لسينو��� ، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين جرين %يفر ، يومينج ، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

تبين معطيا� علم �لحفريا� في عصرنا �لر�هن ,� سجال� �لحفريا� 
حفرية  �لثر�; ـ  هذ�  ?طا%  في  ـ  هنا@  �ليست   .�Bعا غير  ثر�;  ثرية 
�لحفريا�  فسجال�  كدليل.  يستخدموها   �, للتطو%يين  يمكن  ��حد� 
تبد�  �لتي  �لرنجة  �لتطو%. �سمكة   Hِّتكذ� �لَخْلق  تؤكد حقيقة  برمتها 
نظرية  بطال�  بجال;  توضح  �لتي  �ألBلة  بين  من  ,يضا  هي  �لصو%�  في 

�لتطو%.

145 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�146 عدنا� 



سمكة �بر� �لبحر
 

�لعصر : �من �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر  : 23 ـ 5 مليو� سنة.

�لموقع : كاليفو#نيا، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

 سمكة @بر� �لبحر نو< من �ألسما1 صغير� �لحجم تدخل هي �4سما1 فر/ �لبحر ضمن نفس �لفصيلة �لفرعية للسينجثويد�
(Syngathoidei). �ال تختلف 4سما1 @بر� �لبحر �لتي تعيش في عصرنا �لر�هن عن مثيالتها �لبالغ عمرها 23 ـ 5 
مليو� سنة. �@� هذ� �لوضع ليكذPِّ �لد�#�نيين �لذين يزعمو� �4 �لكائنا� �لحية تطو#� عن بعضها �لبعض عبر مر�حل 

متد#جة. 

147 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

�قطا�148 عدنا� 



149 �لخلق 	طلس 


جمجمة �


لعصر: 
لزمن 
لسينو���، 
لعصر 
لكريتاسي

لعمر: 89 مليو� سنة


لموقع: 
لصين

من خالA سجال/ 
لحفريا/ لجميع 
لكائنا/ 
لحية يتضح �7 جميع هذ2 
لكائنا/ .نما ُخلقت على صو%تها 
لكاملة، فكل �
حد 
 Bلنمو. �ليس هنا
من هذ2 
لكائنا/ مكتمل من حيث جميع خصائصه. �ال توجد 7ية مرحلة 
نتقالية بينية، �اليوجد �7 عضو ناقص 

نتقل عن كائن حّي Jخر  MN �7 ليل يثبتN �7 لسيقا�. �ال يوجد

لفقر� �7 
ليد � Nلعمو
 �7 Q7لر
�7 نقص سو
R في جمجمة 
�7 7نه هو نفسه 
نتقل .لى كائن Jخر، بل توجد نماTU لسجال/ حفرية ال تحصى تثبت MN �7 ظل نمر
 منذ �7 �جد.  �من بين 


لتي يبلغ عمرها 89 مليو� سنة.  MN سم جمجمة% TUلنما
هذ2 



ها��� يحيى

��قطا�150 عدنا� 



151 �لخلق �طلس 

��� ثمر �لميس،  حشر� �لِمْحَجلة

�لعصر: �لزمن �لسينو���، �لعصر �إليوسيني
�لعمر: 54-37 مليو� سنة

�لموقع: �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية

يالحظ في هذ9 �لصو/� حشر� محلج �قد تحجر� مع �/قة çitlembik . �هذ� �لمتحجر يبين لنا بوضو& %� 
حشر�� �لمحلج �كذلك ��/çitlembik L �لتي عاشت قبل 50 مليو� سنة ال تختف �Eنى �ختالA عن مثيالتها 
�لتي تعيش في عصرنا �لحالي، �هو %مر لَجم �لتطو/يين �Eفعهم Tلى �لتز�U �لصمت. �S��T هذ9 �لحقائق �لعلمية لم يجد 

 .Yبه. فالحقيقة �لتي كشف عنها �لعلم هي %� �لتطو/ كذبة كبير� �%� �لخلق حقيقة كبر ��Eلتطو/يو� ما  ير�



ها��� يحيى

��قطا�152 عدنا� 



جمجمة �لَكْرَكَد� (�لخرتيت)  


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 33 مليو� سنة.


لواليا�  يومينج،   ،(Converse County) كونتي  كونفر"   : 
لموقع 

لمتحد' 
ألمريكية.

حيو
نا�  بين  قط  فا01  ثمة  ليس  7نه  
لصو1'  في  تبد�  
لتي  
لحفرية  تثبت 

لكركد� 
لتي عاشت قبل 33 مليو� سنة، �بين مثيالتها 
لتي تعيش في عصرنا 

لحاضر. �تؤكد 
لكائنا� 
لحية 
لتي لم يمس 
لتغير بنياتها منذ ماليين 
لسنين، 

.Jال خدعة كبرL لتطو1 ما هي
�7 نظرية 

153 �لخلق �طلس 
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��قطا�154 عدنا� 



155 �لخلق �طلس 

��نب 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 33 مليو� سنة.


لموقع : كونفر& كونتي، يومينج، 
لواليا� 
لمتحد� 
ألمريكية.


حد في سجال� 
لحفريا� يشير =لى �2 
لكائنا� 
لحية نتجت �تطو8� عن 2نو
7 2خر4، �2نها تشكلت عبر � ABما من نمو

حد لكائن حي يحمل سما� نصف تمساD �نصف � ABنمو �لحفريا
مر
حل متد8جة. فعلى سبيل 
لمثاI لم يظهر بين ماليين 
 I

لحفريا� 
لتي تؤكد �2 
أل8
نب كانت قد ُ�جد� �ما تز OالP Qفي حين �2 هنا 
82نب، �2 نصف ثعبا� �Pخر 82نب. هذ

82
نب. �
لحقيقة 
لتي تكشفها 
لحفريا� �
ضحة؛ 2ال �هي �2 
لكائنا� 
لحية لم تمر بتطو8، �=نما خلقها 
هللا عز �جل. 



ها��� يحيى

��قطا�156 عدنا� 

سمكة �لَقْيصانة، �سمكة �لرنجة
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين جرين %يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

@� �لحفريا� �لحية ـ �لتي تثبت عد; حد�8 �2 تغير قط في بنيا� �لكائنا� �لحية منذ 
ه ضربة قاسمة لنظرية تطو% �ألنو�H. �كما هو معر�F، تزعم هذB �لنظرية  ماليين ـ لتوَّجِّ
�2 �لكائنا� �لحية �لتي �ستطاعت �2 تتكيف مع ظر�F �لبيئة �لمتغير� هي �حدها فقط �لتي 
ستظل على قيد �لحيا�، ��2 هذB �ألنو�H �لحية سوF تتطو%ـ بتأثير سلسلة من �لتغير�� 
تلك   �2 فتثبت  �لحية  �لحفريا�  2ما   .Y2خر حية   H2نو� @لى  ـ  �لسيا]  هذ�  في  �لعشو�ئية 
�لنظرية ما هي @ال قصة ال 2سا_ لها من �لصحة للّزعم بأ� �ألنو�H يتعين عليها �لمر�% بتغير 

�فقًا لظر�F متغير� عبر �لزما�.

�لرنجة سمكة 



157 �لخلق �طلس 

�لقيصانة سمكة 



ها��� يحيى

��قطا�158 عدنا� 



ْفَصا� ��قة شجر 	لصَّ

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين جرين &يفر، يوتا#، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

تسد1 �لنباتا� �لتي تابعت �جو1ها ��1 /� يعتريها /� تغير قط منذ ماليين 
�لسنين، ضربة كبرB لنظرية �لتطو&، فحفرية �&قة شجر �لصفصا> �لبالغ 
عمرها 54 ـ 37 مليو� سنة هي �ألخرB لم يمسسها /� تغير &غم 
مر�& ماليين �لسنين عليها، /� /نها لم تتطو&. �/�&�I شجر �لصفصا> 
�لتي في عصرنا �لر�هن تماثل /�&�I هذ� �لنوN من �لشجر �لذ� عاL قبل 

54 ـ 37 مليو� سنة.

159 	لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�160 عدنا� 



161 �لخلق �طلس 

�	قة �لغا	
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين جرين &يفر، يوتا#، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

ُيستخرB �لزيت من ?�&�< �ثما& شجر� �لغا& �لتي تدخل ضمن عائلة �لال�&يا�. فضال 
عن ?� ?�&�< هذ� �لنبا� تستعمل ?يضا كتو�بل. ��لموطن �ألصلي لهذ� �لنبا� هو Eسيا، 
�لغا&  �&قة  �ألبيض. �حفرية  �لبحر   Pمنطقة حو� بالVنا(تركيا)  في  نصاVفه  ما  �كثير�ً 
�لتي تبد� في �لصو&�، تعد Vليًال ?� نباتا� �لغا& مثل كافة �لنباتا� �ألخر[، لم تمر بأّ� 
تطو&. �تختص هذ# �لنباتا� �لتي نمت قبل 54 ـ 37 مليو� سنة �مثيالتها �لتي تنمو 

في عصرنا �لر�هن بالسما� نفسها �بحذ�فيرها. 



ها��� يحيى

163
��قطا� عدنا� 

�لفر� سمكة 

�لرنجة سمك 



162
�لخلق �طلس 

سمكة �لرنجة �سمكة �لفر	
  

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين جرين %يفر، يومينج، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

تثبت هذ? �لحفرية �لتي يبلغ عمرها 54 ـ 37 مليو� سنة �0 0سما/ �لرنجة �كذلك 0سما/ �لفر- لم تتعر+ لتغير 
قط منذ ماليين �لسنين، �0 0نها لم تتطو%. �ليس هنا/ �0 فا%F قط بين 0سما/ �لرنجة �0سما/ �لفر- �لموجو�C في 

�قتنا �لجا%�، �بين مثيالتها �لتي عاشت قبل ماليين �لسنين. 

�لفر	 سمكة 
�لرنحة سمكة 



ها��� يحيى

��قطا�164 عدنا� 



��نب 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 38 ـ 23 مليو� سنة .


ألمريكية. �
لموقع : تكوين �
يت &يفر، يومينج ، 
لواليا! 
لمتحد


أل&نب 
لبالغ عمر+ 38 ـ  
ليس ثمة 
ختال> قط بين 
أل&
نب 
لتي تعيش في عصرنا 
لحالي، �بين هذ
23 مليو� سنة. �
أل&
نب 
لتي لم يمسسها 
لتغير منذ ماليين 
لسنين، ُتؤكد Eنها لم تتطو& عن غيرها، 

�Jنما هي ُخلقت. 

165 	لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�166 عدنا� 



جمجمة ظبي
   


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 38 ـ 23 مليو� سنة.


ألمريكية. �
لواليا! 
لمتحد ،)Nebraskaسكا (

لموقع : نبر

- عمرها بـ 38 ـ 23  
نتفا1 �جو9 �7 فر5 بين 
لظبا1 
لتي ُيقدَّ  �=
هذ<   �7 ليعني  
لر
هن،  �قتنا  في  تعيش  
لتي  نظير
تها  �بين  سنة  مليو� 

ألحيا1 لم يطر7 عليها �7 تغير منذ ماليين 
لسنين، �7 7نها لم تمر بعملية 

تطو-. 

167 �لخلق �طلس 
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��قطا�168 عدنا� 



169 �لخلق �طلس 

�لسلحفا	

�لعصر: �لزمن �لسينو���، �لعصر �إليوسيني
�لعمر: 54-37 مليو� سنة

�لموقع: �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية

�F علم �إلحاثة شأنه شأ�  بقية �لعلو2 �ألخر; قد �ضع *ما2 �ألعين عد&� ال يحصى من �أل&لة تثبت *� تخريفا� &�%�ين ال 
عالقة لها بالعلم. �من بين هذL �أل&لة متحجر� �لسلحفا� �لتي يبلغ عمرها ما بين 54 �37 مليو� سنة.  �هذ� �لمتحجر �لذ� 

لم يتغير منذ ماليين �لسنين يكP1 مز�عم �لتطو%يين. 



ها��� يحيى

��قطا�170 عدنا� 



	بو صدفتين
 

 �لعصر : �من �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر  : 13 ـ 5, 12 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين كالفر� (Kalvert) ، مريالند، �لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.

� �لصدفتين. �ما من فا;= قط بين محا; 9بي صدفتين �لذ عا/ قبل ماليين، �> �9بو صدفتين نو@ من �لمحا; من �لرخويا
�بين نظيرN �لذ يعيش في عصرنا �لر�هن. �يبطل هذ� �لوضع �عم �لتطو; على مر�حل �لذ يفترضه �لتطو;يو�، �ُيْفِحمهم.

171 �لخلق 	طلس 
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��قطا�172 عدنا� 



173 �لخلق �طلس 

سلحفا	
    


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 38 ـ 23 مليو� سنة.


ألمريكية. �
لموقع : تكوين بر�&(Brule) ، نبر
سكا، 
لواليا! 
لمتحد


كتشا@ �
حد في سجال! 
لحفريا! يثبت >� 
لسالحف قد مر! بتطو4، فيقولو� : “ ُتقابل  Dلتطو4يو� بأنه ليس هنا
يعتر@ 

ألخرL بفضل >صد
فها  N
� في >لمانيا،  �من 
لسهل تمييزها عن 
ألنوQلموجو

لسالحف في 
لطبقا! 
لحفرية للعصر 
لترياسي  Sقد<

لشبه بنما\جها 
لتي تعيش في عصرنا 
لحالي. �4غم هذ
 لم يتم 
لعثو4 على >� >ثر قط يتعلق بالسالحف 
ألسبق  �
لصلبة شديد
�منا >� 
ألكثر بد
ئية، هذ
 في حين >� 
لسالحف تتحفر بسهولة بالغة، �ُيتعر@ عليها بسهولة حا& 
نكشا@ >جز
_ صغير� منها” 

. (Robert Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, p.207).



��قطا�174 عدنا� 

ها��� يحيى



َمَحاَ��
 

�لعصر : �من �لباليو��، �لعصر �لديفوني.
�لعمر  : 410 ـ 360 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين جيفرسو�، $نديانا، �لواليا" �لمتحد� �ألمريكية.

�لبعض،  �لحية نتجت عن بعضها  �لذين يزعمو� �7 �ألنو�5  �لتطو;يين  ليتحد=  �لمحا;   �$
�7نها تطو;" مرحلة بعد مرحلة. �تشهد هذC �لكائنا" بأنها لم تتطو; عن غيرها، �$نما 

هي ُخلقت. 

175 �لخلق �طلس 
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��قطا�176 عدنا� 



177 �لخلق �طلس 

قنفذ �لبحر  

	لعصر: 	لزمن 	لباليو���، 	لعصر 	لكا�بوني 
	لعمر:  306-299  مليو� سنة

	لموقع: 	لواليا# 	لمتحد� 	ألمريكية

�B متحجر قنفذ 	لبحر 	لذ� يظهر في 	لصو�� هو من بين 	أل8لة 	لتي ال تحصى �	لتي تثبت عد. صحة مز	عم تطو� 	لكائنا# 
	لحية.  �لو كانت هذG 	لمز	عم صحيحة لكا� من 	لضر��� �E يكو� قنفذ 	لبحر 	لذ� عاD قبل 306- 299 مليو� 
سنة خلت مختلفا عن قنفذ 	لبحر 	لذ� يوجد في عصرنا 	لحالي. لكن، �مثلما تبينه 	لصو�� فإنه ال يوجد 8Eنى فرJ بين 

قنفذ 	لبحر 	لذ� يعيش في عصرنا �Sلك 	لذ� �جد قبل ماليين 	لسنين. 



ها��� يحيى

��قطا�178 عدنا� 



نجم �لبحر

�لعصر : �من �لباليو��، �لعصر �لكربوني.
�لعمر  : 360 ـ 325  مليو� سنة.

�لموقع : تكوين �*�'سفيل(Edwarsville)، $نديانا، �لواليا" �لمتحد� �ألمريكية.

$� �لسما" �لتي تتسم بها نجوB �لبحر في عصرنا �لر�هن، تتسم بها =يضا مثيالتها �لتي عاشت قبل مئا" �لماليين 
من �لسنين. $� هذI �لحفرية �لتي تثبت =� نجوB �لبحرهي نفسها منذ 360 ـ 325 مليو� سنة، لتدحض مز�عم 

�لتطو'يين، تقيم �لحجة على =نها ُخلقت بالسما" �لتي تختص بها.

179 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�181

� لحفريا� ُعثر عليها في كند��نما

ُتعد كند� '�حد8 من �لد'7 �ألقد0 من حيث �لبنية �لجيولوجية 'شطر كبير من بنياتها �لصخرية �نما يعو� �لى �من ما قبل �لكمبر (منذ 6, 4 مليا
 ـ 543 مليو� سنة). 
'هي غنية �لى حد ما بطبقا: �لحفريا:. 

هو  كند�،  في  �لموجو�8  �لحفريا:  طبقا:  Eهم  'من 
تكوين برجس شيل(Burgess Shale) �لشهير عالميًا. 
�الكتشافا:  من  '�حد8   8
�لمذكو �لحفرية  �لطبقة  'ُتعد 
�لحفرية �لمهمة للعصر �لر�هن. 'تشير �ألبحاM '�لد
�سا: 
�لتي تكونت  �لفتر8  �لمنطقة، في   Oهذ �E �لى  �لجيولوجية 
فيها �لطبقا: �لتي Eُخذ: منها �لنماPQ، كانت منطقة قريبة 
من خط �الستو�U. 'في هذO �ألثناU كانت برجس شيل تقع 

على �لحد'� �لسفلى لقا
E 8مريكا �لشمالية. 
'E'7 ما ُعثر عليه من حفريا: في برجس شيل، �نما كا� 
بعض حفريا: الفقا
ية عثر عليها تشا
لز �'ليتل 'لكو: 
(Charles Doolittle Walcott) عالم �لحفريا: 
 �E' سيما  ال  �لعشرين.  �لقر�  �أل'7  �لعقد  بد�يا:  في 
برجس شيل منطقة معر'فة بالحفريا: �لالفقا
ية. 'بفضل 
تم  سنة،  مليو�   500 من  �ألقد0  �لحفرية   PQلنما�  Oهذ
�لكمبر. 'سمة  �لعصر  نوعا عاf في  
صد نحو 140 
 ،�لكمبر �لعصر  �لى  ترجع  �لتي  �لمتحفر8   Uألحيا�  Oهذ
هي Eنها تتعلق بأجناq مختلفة للغاية، 'Eنها ظهر: فجأ8 
�'� �E يكو� لها Eجد�� قط في �لطبقا: �لسالفة. 'تذهب 
تفسير  �إلمكا�  في  ليس  Eنه  �لى  Eيضا  �لتطو
ية   
�لمصا�

 .
هذO �الكتشافا: �لحفرية طبقًا لنظرية �لتطو
'ثمة منطقة حفريا: هامة Eخرz موجو�8 في كند�، تقع 
تحو�  �لتي  �لمنطقة   Oهذ 'تقع  ميجوشا.  حديقة  ��خل 

عن  ��لتنقيب  �لبحث  عمليا� 

حفريا� في برجس شيل
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�طلس �لخلق

�قد  جسب.  جزير�  شبه  في  �لغنية  �لحفرية  �لنما��  من  !صيدً� 
�لعقد �أل�"  �لمنطقة )�ًال في )��سط  �لتي في  �لحفريا,  �كُتشفت 
بـ  للمنطقة  �لصخرية  �لبنية  �ُيقّد! عمر  �لميال;:،  �لقر? 19  من 
375 ـ 350 مليو? سنة. �قد كشفت �لد!�سا, عن )? سو�حل 

"جسب" كانت خليجا �ستو�ئيًا قبل حو�لي 370. 
كبير  بشكل  ميجوشا  في  �لموجو;�  �لحفريا,   Mتتنو� 
من كائنا, حية ;قيقة (مجهرية) Pلى فقا!يا,، �من كائنا, حية 
الفقا!ية Pلى نباتا,. �ُيعد بعض ما ُ)خذ من ميجوشا من حفريا, 
 ?( ُيعتقد  �لمثا"  سبيل  فعلى  �لحفريا,.   Wقد( من  �نباتية،  سمكية 
�لنبا, �لمسمى سبرمسبوZيتا(Spermasposita)هو )قدW حفرية 
�لحية  �لكائنا,   ?( �لنما��  هذ]  �تؤكد  Zهر:.  لنبا,  معر�فة 
�لتي  �لفتر�  في  فيها  عيو[  ال  كاملة  ببنيا,  معقد�  حيا�  عاشت 

يزعم �لتطو!يو? )نها كانت حيا� بد�ئية على ما ُيعتقد.

برجس

صو�+ تظهر عمليا# �لبحث عن حفريا# في منطقة �لبرتا.

181



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�183

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�182



182 �183طلس �لخلق �طلس �لخلق

ن سمكة �لرنجة ��� �لسِّ

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 50 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

سمكة �لرنجة 7�9 �لسن �هي سمكة متوسطة �لحجم، نو, من �ألسما* ُيقابل بشكل 
عاG في Fمريكا في �لبحير�7 �لعظمى �بعض �ألنهاA. �هي ضمن عائلة �لهيو>�ند�;. 

�لسنين  �لنو, من �ألسما* مثل كافة �ألحياM �ألخر;، �جو>J منذ ماليين  �يتابع هذ� 
>�� �F يغيِّر في بنيته. ��لتطابق �لتاG بين Fسما* �لرنجة 7�9 �لسن �لتي عاشت قبل 50 
مليو� سنة، �بين نما9جها �لتي تعيش في عصرنا �لر�هن، َلهَو �ضع غير قابل للتفسير 

من �جهة نظر �لتطوAيين.



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�185

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�184



184 �185طلس �لخلق �طلس �لخلق

فر" شجر� �لتََّبْلد�
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 50 مليو� سنة.

�لموقع : كاملوبس، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

تعد -شجا# �لتبلد� �لمعر�فة بأنها -ضخم -شجا# �لعالم، في �لوقت (�ته من �ألشجا# 
�لمعمرE للغاية. C( يوجد نما(A منها يبلغ طولها 150 متر�، �ُيقّد# عمرها بـ 100 
سنة. �تنمو هذL �ألشجا# في �لغالب في -مريكا �لشمالية. �توضح �لنما(A �لحفرية -� 
 N#شجا# �لتبلد� هي نفسها منذ ماليين �لسنين، -� -نه لم يعترها �لتطو#. �ما من فا-
��لبالغ عمرL 50 مليو�   E#لصو� �لذ� يظهر في  �لتبلد�   Eشجر Qبين حفرية فر قط 

سنة، �بين نما(جه �لموجوET في �لوقت �لر�هن. 



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�187

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�186

سمكة �لرنجة ��� �لسن 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 50 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

�لطبقا%  في  �لسن   %�( �لرنجة  من حفريا% سمكة  كثير  على  ُعثر 
�لحفرية �لو�قعة في كند�. �تظهر كافة هذ� �لنما)7 �4 4سما3 �لرنجة 
)�% �لسن ظلت على ما كانت عليه منذ ماليين �لسنين. �يعد هذ� 
 Cليال هاD ،لمستمر منذ ماليين �لسنين� (لتغير في �لبنية� Cعد) %لثبا�

على �4 �لتطوL لم يحدJ قط.



186 �187طلس �لخلق �طلس �لخلق



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�189

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�188



188 �189طلس �لخلق �طلس �لخلق

بعوضة ما��، ���قة شجر �لتبلد	

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 50 مليو� سنة.

�لموقع : كاملوبس، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

ْلع �لنباتا< �ألصفر، �هي تنتمي لعائلة �لبيبيونيد�� (Bibionidae) . �ُتصا/- �لنما,+ �لحفرية �لمتعلقة بأعضا#  تتغذ� Hغلبية بعوG ماFC على غباC طَّ
هذS �لعائلة بد#�ً من �لعصرين: �ُألليجوسيني (منذ 33 ـ 23 مليو� سنة) ��لميوسيني (منذ 23 ـ 5 مليو� سنة). �لقد �Hضحت سجال< �لحفريا< 
بجال# �H كافة Hنو�Z �لبعوG ظهر< فجأH� ،Wنها تابعت �جو/ها منذ ماليين �لسنين /�� �H يطر�H H تغير قط على بنياتها. �هذ� بد�SC �ضع يقطع بأ� 
�لبعوG مثل كافة �لكائنا< �لحية �ألخرg، لم يمر بتطوC. �يقر �لتطوCيو� بهذS �لحقيقة، �بأنه لم يتأ< لهم شر_ Hصل �لحشر�< بنظرية �لتطوC. يقو] 
 Pierre- P Grasse). ">صل �لحشر�H Zمس فيما يتعلق بموضو�/ uّننا في ظالw “ : (Paul Pierre Grasse) Fبو] بيير جر� �Cلعالم �لتطو�
Evolution of living Organisms,New York : Academic Press , 1977 , p.30,) . �حينما يقو] هذ� �لعالم كالمه هذ� فإنه 

يلفت بذلك �النتباw Sلى هذS �لحقيقة. �قد Hقامت سجال< �لحفريا< �لشو�هد على H �Hصل �لبعوG �كافة �لحشر�< wنما هو َخْلق �هللا تعالى.

يبلغ عمر هذ� �لحفرية 

�لمؤلفة من قسمين 50 

مليو, سنة.        



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�191

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�190



190 �191طلس �لخلق �طلس �لخلق

سمكة �ئوية 
   

�لعصر : �من �الليو��، �لعصر �لديفوني.
�لعمر  : 35 مليو� سنة.

�لموقع : ميجوشا، كيبا� ، كند�. 

في  �لغالب  في  �لر�هن  عصرنا  في  �لتي  �لرئوية  �ألسما�  نما,+  تعيش 
?فريقيا �=مريكا �لجنوبية. �في �أل�قا8 �لتي تصبح فيها �لميا4 ضحلة، 

تدفن هذ4 �ألسما� نفسها في �لطمي حتى تستطيع مو�صلة حياتها. 
�تعوK =قدJ حفرية معر�فة لسمكة Iئوية ?لى �لعصر �لديفوني(منذ 417 
 Kهي =يضا تعو MIـ 354 مليو� سنة). ��لحفرية �لتي تبد� في �لصو
?لى �لعصر نفسه. �ليس ثمة فاRI بين �ألسما� �لرئوية �لتي عاشت قبل 
�لتي تعيش في عصرنا �لحالي. �ُتعد  350 مليو� سنة، �بين نظير�تها 
هذ4 �ألسما� �لتي لم يعترها = تغير منذ مئا8 �لماليين من �لسنين =حد 

�لشو�هد على =� �لكائنا8 �لحية لم تتطوI، �?نما هي ُخلقت.



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�193

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�192



192 �193طلس �لخلق �طلس �لخلق

شجر �لتبلد�

     ���شجر �لد�

ْ����(�لز� �ألبيض) ��قة شجر �لتبلد�، ���قة شجر �لدَّ
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

تختص �لنباتا8 ببنيا8 معقدF Gلى +قصى CDجا8 �لتعقيد، �يستحيل +� تكو� هذ> �لبنيا8 قد ظهر8 بمؤثر�0 عشو�ئية، +� تحولت فيما بينها 
�لنباتية �لمختلفة Fنما ظهر8 فجأG على �جه �ألKC �لكل منها بنياته  مثلما يزعم �لتطوCيو�. �تبرهن سجال8 �لحفريا8 على +� �لفصائل 

�لخاصة، �+نه لم يوجد +� �تيرG تطوC فيما بينها.
�ُتعد حفريتا �Cقة �لتبلد� ��Cقة �لدC�DC كذلك من �لشو�هد �لمؤكدG على بطال� نظرية �لتطوC، فما من فاUC بين هذ> �لنباتا8 �لتي نمت 

.�Cقبل 54 ـ 37 مليو� سنة، �بين مثيالتها �لتي تنمو في �مننا �لجا



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�195 عدنا� ��قطا�194

ها��� يحيى



194 �195طلس �لخلق �طلس �لخلق

��قة شجر �لتبلد� �غصن �� بر�عم

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند� .

ليس ثمة تفا�= قط بين ;شجا2 �لتبلد� �لتي كانت تنمو قبل ماليين �لسنين �بين مثيالتها في �مننا �لر�هن. �هذ� 
�لتماثل Gنما ينهض Eليال على ;� �لنباتا= مثل �لحيو�نا=، لم يمسسها �لتطو2. 

تتألف هذ' �لحفرية �لبالغ 

 عمرها 54 ـ 37 مليو

سنة، من جز�ين، �حدهما 

سالب، ��آلخر موجب. 



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�197

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�196



196 �197طلس �لخلق �طلس �لخلق

��قة شجر �لَغو�

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

هو نبا> ينتمي <لى فصيلة �لبيتوليا>، �ينمو في �ألقاليم �لشمالية. ��لحفرية �لتي تظهر في �لصو*( يبلغ عمرها 
54 ـ 37 مليو� سنة. �هذ� �لنموBC �لحفر� �لذ� يطابق تمامًا �لنماBC �لموجو@( في عصرنا �لر�هن، لُيعد 

شاهد�ً من �لشو�هد على Q �Qشجا* �لغوN شأنها شأ� كافة �ألحياJ �ألخرH، لم يعترها �لتطو*.



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�199

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�198



198 �199طلس �لخلق �طلس �لخلق

َلمو ��� سمكة �لسَّ

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �لبليستوسيني.
�لعمر  : 8, 1 ـ 11 �لف سنة.

�لموقع : كاملوبس، كولومبيا �لبريطانية ، كند� .

هنا& �لكثير من �لنما67 �لحفرية ألسما& �لسلمو% يرجع تا-يخها 0لى �لعصو- �لجيولوجية �لمختلفة. �كافة �سما& �لسلمو% �لتي 
عاشت في هذJ �لعصو-، تطابق نما7جها �لتي تعيش في �مننا �لحاضر. �0% كل حفرية ُيعثر عليها لتكذAِّ �لد�-�نيين، �تؤكد حقيقة 

�% �سما& �لسلمو% هي �يضا مثل �ألحياR �ألخرP، لم تتغير في �� �من قط.



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�201

ها��� يحيى

��قة شجر �لجنكجو، ���قة شجر �لتبلد� 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

ُيعد �لجنكجو 0حد �لحفريا) �لحية �لتي لها 0كثر �لنما-, في عالم �لنبا)، �هو ينتمي 
Dلى �لفصيلة �لجنكجوية (Ginkgophyta) �لتي تشتمل عليه هو فحسب. �0قد> 
نما-جه �لمعر�فة يرجع تاEيخها Dلى 270 مليو� سنة. 0ما حفرية �Eقة �لجنكجو �لتي 
تبد� في �لصوOE، فيبلغ عمرها 54 ـ 37 مليو� سنة. �تتحدM هذK �لنباتا) �لتي 

 .Eظلت على ما هي عليه منذ مئا) �لماليين، نظرية �لتطو

عدنا� ��قطا�200

�لجنكجو



200 �طلس �لخلق

�لتبلد�

201 �طلس �لخلق



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�203

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�202



202 �طلس �لخلق

��قة شجر �لجنكجو
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني .
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

هذ&  بين  �من  �لنباتا*.  بتطو+  �لقائل  �لزعم  قاطع  �بشكل  ترفض   �= ?ال  �لحفرية  �الكتشافا*  تأبى 
�الكتشافا* =يضا، حفرية �+قة �لجنكجو �لبالغ عمرها 54 ـ 37 مليو� سنة. �ليس ثمة تفا�* قط 

بين نباتا* �لجنكجو �لتي نمت قبل ماليين �لسنين، �بين نماMجها �لتي تنمو في عصرنا �لر�هن. 

203 �طلس �لخلق



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�205

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�204



204 �طلس �لخلق

��قة شجر �لَبْقس
    

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 50 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

�لمعتدلة، �توجد بوجه عا& في  �لبقس في �ألقاليم  تنمو 6شجا2 
6مريكا �لشمالية �2�6با �;سيا. �ترفض حفرية �2قة شجر �لبقس 
�لقائل  �لزعم  مليو� سنة، �بشكل ��ضح  يبلغ عمرها 50  �لتي 

.Dبتطو2 �لنباتا

205 �طلس �لخلق



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�207

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�206

��� �لجنكو

�لعصر: �لزمن �لسنو���، �لعصر �أليوسيني
�لعمر:  54-37  مليو� سنة

�لموقع: تكوين كا� كرين، كولومبيا �لبريطانية، كند�

بأية  تمر  لم  �لنباتا)   �) تثبت  �لتي  �لمتحجر�)  9ال1  مئا)  توجد 
مرحلة تطوF في مقابل عدB �جوA  �لو نمو@? ��حد يثبت مز�عم 
�لتطوF. �(حد هذG �لمتحجر�) هو لوIF �لجنكو �يبلغ عمرG ما بين 
ماليين  منذ  تتغير  لم  �لتي  �لجنكو   I�F�)� سنة.  مليو�   37  �  54

 .Oكذبة كبير Pليست سو Fلسنين تكشف (� نظرية �لتطو�



206 �207طلس �لخلق �طلس �لخلق



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�209

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�208



208 �طلس �لخلق

��قة شجر �لَنْغط (�لحو� �لر�مي)
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

ال تفتر< =شجا; �لنغط �لتي نبتت قبل 54 ـ 37 مليو� سنة ، عن مثيالتها �لتي تنبت في عصرنا �لحالي في شي(. �تختص 
 ��A لتي في عصرنا �لر�هن� Cشجا; �لنغط �لتي نمت قبل ماليين �لسنين بكافة �ألنظمة �لتي تختص بها =شجا; هذ� �لنو=

نقص؛ �من ثم ُتعد Aليال على عدN حد�L عملية تطو; على �جه �أل;H في =� �من قط.
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ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�211 عدنا� ��قطا�210

ها��� يحيى

�لشجر� �لسو��� 

هو�� بيم
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��قة شجر �لد�!��، ��قة شجر �لَبْقس
  

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة.

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند�.

�لتي ُ�جد* فيه '�� &�  �لنباتية قد تابعت �جو'ها منذ �لعصر �أل�/  تشهد سجال* �لحفريا* بأ� كافة �ألنو�> 
يعتريها &� تغّير. �لو &� &حد �ألحياL ظل يحو� �لسما* نفسها '�نما تغير على مد�F ماليين �لسنين، فإ� �لحقيقة 
�لتي يعبر عنها هذ� �لوضع حقيقة ��ضحة جلية، &ال �هي &� �لكائنا* �لحية لم تمر بعملية تطوP� ،Fنما هي ُخلقت. 

.UFقة �لبقس �للتا� تبد��� في �لصوF�� ،F�'Fقة �لدF� لحقيقة حفريتا� Wمن بين �لشو�هد �لمدللة على هذ�



ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�213

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�212
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�لد���� شجر� �لبقس لو�� �لد����
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 52 ـ 6, 43 مليو� سنة .

�لموقع : تكوين كاتش كريك، كولومبيا �لبريطانية، كند� .

ُتعد لو�> �لد&;�& �لبالغ عمرها 52 ـ 6, 43 مليو� سنة -حد �لبر�هين على -� �لكائنا* �لحية لم تمر بعملية تطو&. �ما من 
-;نى تباين بين -شجا& �لد&;�& �لتي نمت قبل ماليين �لسنين، �بين نظير�تها �لتي تنمو في عصرنا �لحالي. �يجز@ عد@ �لتباين بأ� 

�لكائنا* �لحية لم تمر بعملية تطو&.
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عدنا� ��قطا�215

ها��� يحيى

عدنا� ��قطا�214
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سرطا بحر�  

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر : �من 	لميز
	لعمر  : 146 ـ 65 مليو� سنة.

	لموقع : تكوين بير بو (Bear Paw)، كند	.

0ثبتت سجال? 	لحفريا? 	لتي ُعثر عليها منذ قر� نصف من 	لزما� بشكل قاطع �0 	ألنو	, 	لحية لم يعترها 	لتغير في 
قت قط، 0نها لم تتحوL فيما بينها 0 تتطوK عن بعضها 	لبعض. حفرية 	لسرطا� 	لبحر� 	لبالغ عمرها 146 ـ  �0

65 مليو� سنة 	لتي ال تختلف عن نماVجها 	لتي تعيش في عصرنا 	لر	هن، تشدS مجدS	ً على هذO 	لحقيقة. 
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��قطا�216 عدنا� 

ها��� يحيى

نما$# لحفريا! ُعثر عليها في جمهو�ية �لد�مينيك

�تتشكل  �لحفريا�.  فيها  تتشكل  �لتي  �لبيئا�  �حد�  �لعنبرية  �لطبقا�  ُتعد 
فو�  �ألشجا"  من  ُيفز  �لذ(  �لر�تنج  تحجر  من  �لعنبر  بد�خل  �لتي  �لحفريا� 
�لكائن �لحي، ��حتفا9 �لكائن بالكيفية �لتي كا/ عليها 3نئذ. �يتكو/ �لر�تنج 
�سريع  �لما=،  في  للذ�با/  قابل  غير  �هو  كيميائيا،  مختلفة  عضوية   Dمو� من 
بلمرD) IخوG جزيئا� EحاDية  تبدE عملية  للهو�=، بعدها  �لتجمد حاG تعرضه 
 ،(Dألبعا� ثالثية  جزيئا�  سالسل  تكوين  Eجل  من  كيميائي  تفاعل  في  �لبعد 
طيلة  �لر�تنج  فوقه  ينسكب  �لذ(  �لكائن  �يظل  �لتصلب.  في  �لر�تنج  �يستمر 

ماليين �لسنين محتفظا بالحالة �لتي كا/ عليها تلك �للحظة. 
من   100 عن  يزيد  ما  �لعالم  في  �آل/  يوجد  Eنه   Xلمعر��  �من 
لبنا/،   Gُعثر عليها في جبا �لمعر�فة  �لعنبرية   Z[لنما� �لعنبرية. �Eقد\  �لطبقا� 
�يبلغ عمرها 130 ـ 120 مليو/ سنة، �تعوD �لى �لعصر �لطباشير(. �قد 
 Iلجديد� �لعنبرية  �لطبقا�  بعض   /E �لحديثة  �آل�نة  في  Eُجريت  �لتي  �لد"�سا�  Eظهر� 
تعوD �لى �لزمن �لميز��e(. �من Eمثلتها: عنابر �أل"D/ �لتي يبلغ عمرها نحو 120 مليو/ 
سنة، �عنابر نيو جيرسي (New Jersey) ، �لبالغ عمرها قر�بة 80 مليو/ سنة، �عنابر 
بحيرI سيد�"(Cedar) �لتي يقد" عمرها بـ 80 ـ 75 مليو/ سنة، �عنابر فرنسا �لتي 
يبلغ عمرها 70 مليو/ سنة، �عنابر بير/        E .(Pirene)ما نما]Z �لحفريا� �لتي 
ُعثر عليها في كثير من �لطبقا� �لعنبرية �ألخر�، فيرجع غالبيتها �لى �لعصرين �إليوسيني 

��لميوسيني (منذ 55 ـ 5 مليو/ سنة). 
 Dفيعو  ، �لد�مينيك  في جمهو"ية  عليها  ُعثر  �لتي  �لعنبرية  �لحفريا�   Z[نما  Eما 

هنا2 ما يزيد عن 100 من �لطبقا! �لعنبرية في �لعالم، �حد هذ) �لطبقا! �يضا في 

�لنر�يج �لتي يوجد بها �لطبقا! �لعنبرية للبلطيق.

جمهو�ية �لد�مينيك
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بعض �لطبقا� �لتي يوجد بها 

حفريا� بد�خل �لعنبر في 

جمهو%ية �لد#مينيك   

(غلبها �لى �لعصرين �إليوسيني ��لميوسيني. �يوجد في �لد�مينيك طبقتا� عنبر، �حد�هما �لمنطقة �لجبلية �لو�قعة 
في شما, مدينة سانتياجو(Santiago)، (ما �ألخر0 فهي �لمناجم �لقريبة من قصبة �لفا,(Elvalle) �لو�قعة 
�من �لمعر�9 (� �لطبقا8 �لعنبرية للد�مينيك .)Santo Domingoمينجو (�شما, شرقي مدينة سانتو :
تنو;  �لد�مينكية هو  �لعنبرية  �لطبقا8  �لمخر�طيا8. �من (هم سما8  تشكلت من @�تنج (شجا@ من جنس 
�ألنو�; �لحية �لتي تحفر8 بها. فباإلضافة �لى (عد�: هائلة من �ألنو�; �لحشرية، توجد (يضا نماGH لضفا:; 

�عقا@O متحفرN :�خل �لعنبر. Oِضبا�
كافة  مثل  �لد�مينيك  جمهو@ية  في  عليها  ُعثر  �لتي  �لعنبرية  �لحفريا8  من  �آلال9  عشر�8   Wتبر� 
منذ ماليين  تغير   [) يعترها  لم  �لحية  �لكائنا8   �) (ال �هي  ؛  �ألهمية  في  غاية  ، حقيقة  �ألخر0  �لحفريا8 
�مًا �ال : ��لعناكب ُ�جد8  ��لرَّعَّاشا8  ��لنمل  فالبعو`  تطو@.  بأ] عملية  (صًال  تمر  لم  (نها   [) �لسنين، 
تز�, على نحو ما ُ�جد8 عليه، لم تتغير �لم تتطو@. خالصة �لقو, �� كافة �لكائنا8 �لحية تابعت �جو:ها ـ 
منذ �للحظة �أل�لى لميال:ها ـ بكافة �لسما�H 8تها ، �بالشكل �Hته. �تطابق �لكائنا8 �لحية �لتي عاشت قبل 
ماليين �لسنين �تحفر8 :�خل �لطبقا8 �لعنبرية ، نماHجها �لتي تعيش في عصرنا �لر�هن . �تسد: هذq �لحقيقة 

ضربة قاسمة �لى نظرية �لتطو@، �تقيم �لشو�هد على حقيقة �لَخْلق.
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��قطا�218 عدنا� 

عنكبو� �ثَّا�
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
إليوسيني ـ 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة .


لموقع : 
لمنطقة 
لجبلية 
لو
قعة بالقر% من سانتياجو، جمهو�ية 
لد�مينيك.

 
في شريحة 
لعنبر هذ0 يقبع عنكبو< �ثا% من فصيلة 
لسالتيكيد
� (Salticidae). �مر6 تسمية هذ0 
لعناكب بهذ
�تفاF 50 ِضعفا من 

السم Pنما يعوP 6لى طريقة 
صطيا6 هذ0 
لحشر
< لفريستها، حيث تصعد Iعالها �تثب عليها من 

 TخرI بع عيو��I Vسها، هناW��بع عيو� توجد في 
لجهة 
ألمامية من I لىP ضافةP� .قامتها Xطو

صغير^ تعلوها تمامًا. �هي تستخد] هذ0 
لعيو� ـ كاملة 
لبنية من غير عيب ـ في �صد فر
ئسها. 
�تملك 
لعناكب 
لوثابة 
لتي عاشت قبل ماليين 
لسنين ـ مثل مثيالتها 
لتي تعيش في �قتنا 
لر
هن  ـ بنية كاملة ال 
 ^�يشوبها عيب. �لم يحد�I g تغير في هذ0 
لبنيا< على مدT ماليين 
لسنين. �تعد شريحة 
لعنبر 
لتي تبد� في 
لصو

�يبلغ عمرها 25 مليو� سنة، 6ليًال على هذ0 
لحقيقة.
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 	�
طفيليا �أل�


لعصر : �من 
لسينو��� ، 
لعصر 
إليوسيني ـ 
ُألليجوسيني .

لعمر  : 25 مليو� سنة .


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لتي تبد� في 
لصو�( �يبلغ عمرها 25 مليو�  -
�تتطابق طفيليا/ 
أل�
سنة،مع نظير
تها 
لتي تعيش في عصرنا 
لحالي. �تكذِّ> طفيليا/ هذ8 

لتي لم تتعرH قط أل� تغير �غم مر�� ماليين 
لسنين عليها،  -
�
أل�

.�مز
عم نظرية 
لتطو
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��قطا�220 عدنا� 

نحلة برية


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 34 مليو� سنة.


لموقع : 
لمنطقة 
لجبلية 
لو
قعة بالقر# من سانتياجو، جمهو�ية 
لد�مينيك.


لحشر
, �يلحق بها  /

لشجر 
لمتساقطة. �من 
لمعر�9 1نه يضر بكثير من 1نو ;
�يعيش 
لنحل 
لبر� بوجه عا< تحت �1

ألنو
/. �قد تحفر, 
لنحلة 
لبرية 
لتي تبد� في 
لصو�H �هي تطير. �هي ال تختلف قط عن نماBجها  Kخصوصًا بيض هذ ،QBأل



لموجوHR في عصرنا 
لر
هن.

ألخرQ ـ لم  Uألحيا
�شريحة 
لعنبر 
لتي بد
خلها 
لنحلة �
لتي يبلغ عمرها 34 مليو� سنة تثبت �1 
لنحل 
لبر� ـ مثل كافة 

.�يمر بعملية تطو
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ُخْنُفسا� حد� �لفر	


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة .

سانتياجو،  من   �بالقر 
لو
قعة  
لجبلية  
لمنطقة   : 
لموقع 
جمهو)ية 
لد�مينيك.

 *
مستعمر من   �بالقر 
ألغلب  في   *

لحشر هذ3  تعيش 
سنة  مليو�   25 عمرها  
لبالغ  
لحفرية  هذ3  �ُتعد  
لنمل. 
تطو)،  بعملية  تمر  لم  
لمذكو)?   *

لحشر  �A على  Eليًال 

لتي عاشت قبل  Hلفر
�ليس ثمة تفا�* بين خنافس حد�? 
ماليين 
لسنين، �بين مثيالتها 
لتي تعيش في �مننا 
لحاضر.
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��قطا�222 عدنا� 

�لحشر� �لقاتلة ِغيلًة


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : 
لمنطقة 
لجبلية 
لو
قعة بالقر# من سانتياجو، جمهو�ية 
لد�مينيك.

 .ً
�ظهو  (Reduviidae)  �

لريد�فيد فصيلة  نما01   �3ند من  
حد4 � ُتعد  
لتي  غيلة  
لقاتلة  
لحشر4  
لعنبر  شريحة  في  تبد� 
 .(Emesinae)لفرعية لـإليميسينا�

لقو
ئم 
لخيطية، �
لتي تنحد� من 
لفصيلة  D

لحشر4 
لتي هنا هي 
لحشر4 
لقاتلة غيلة 1�
 Gلسائل، لتقو

لنسيج 
لخلو� لفريستها Kلى ما يشبه  Mجي. فهي تفر� سمًا يحّو�
لحشر4 تتغذ� بأسلو# يعرP بالهضم 
لخا Uهذ�

لقاتلة غيلة من يخر0  D

لفريسة في ثو
� معد�4V. �من 
لحشر �بامتصاصه بعد 1لك. �يتسم سمها هذ
 بأنه سريع 
لمفعوM، يخّد

لحشر4 بألو
� 3جنحتها. �كافة  Uحتفظت هذ
للبحث عن فريسته �
صطياVها، في حين �3 منها من يتلبث مكانه في 
نتظا�ها. �قد 

لقاتلة ِغيلة 
لموجو4V في عصرنا 
لر
هن، كانت تختص بها 3يضا مثيالتها 
لتي عاشت قبل 38  D

لتي تتسم بها 
لحشر Dلسما

 D

لقاتلة غيلة 
لتي 
حتفظت بذ D
ـ 5 مليو� سنة. �ُتعد 
لحفرية 
لتي تبد� في 
لصو�4 3حد 
لشو
هد 
لمؤكد4 على �3 
لحشر

.�
لسماD منذ ماليين 
لسنين، لم يلحقها 
لّتطو
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�لحشر� �لقاتلة غيلًة �هي تصطا� 



ها��� يحيى

��قطا�224 عدنا� 

نملة ُمَجنََّحة 

�لعصر : �من �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر  : 25 مليو� سنة.

�لموقع : جمهو�ية �لد�مينيك.

بين  طولهما  يتر��"  طويال�  جناحا�  �لمجنح  �لنمل  لنو( 
5 ـ 8 مم. �هي تقيم مساكنها بالقر, من مصا+� �لما* 
 ألّ �لسنين،  ماليين  منذ  �لنمل  هذ�  يتعر>  �لم  ��لطعا=. 

تغير قط.
 

�تقيم حفرية �لنملة �لمجنحة �لتي +�خل �لعنبر ��لبالغ عمرها 
25 مليو� سنة، �لحجة على �K �لنمل �لذ نتحدI عنه ال 
 Kنه لم K ،على نفس ما كا� عليه منذ ماليين �لسنين Nيز�

يمر بعملية تطو�.
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عقر	 كا
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني. 

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : 
لمنطقة 
لجبلية 
لو
قعة بالقر# من سانتياجو، جمهو�ية 
لد�مينيك.


لكا?بة هي عناكب تشبه 
لعقا�#، >ال 9نها ليس لها 
لذنب �
إلبر3 
لطويلتين 
للتين للعقر#. �هي تشل حركة فريستها  #�
لعقا
 Aَّلصخر. �منها ما يتقو
� #

لشجر 
لمتساقطة �
لتر D
�
لكا?بة 9سفل �9 #�باستخد
F مخالبها. �من 
لممكن �9 تتو
جد 
لعقا


لعالم.  Hمنها في 9نحا J9نه يعيش 2000 نو Mلمعر�

أل�جل 
ألخرO مثل 
لذبا#. �من  Aبمفصليا


لكا?بة 
لتي تعيش في عصرنا 
لر
هن �بين نما?جها 
لتي يبلغ عمرها 25 مليو� سنة. �ُيعد  #��ليس ثمة فا�D قط بين 
لعقا
  .�
لحية لم تمر بعملية تطو Aلكائنا

مغًا على �9 X ليًالX لتماثل
 
هذ
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��قطا�226 عدنا� 

حشر� �لنا�

��يبة �� ��بع ���بعني 

عنكبو�

عنكبو�
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حشر� �لنا�، ��� ��بع ���بعين، �عنكبو	 
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : 
لمنطقة 
لجبلية 
لو
قعة بالقر# من سانتياجو، جمهو�ية 
لد�مينيك.


للو�.  نا�ية  
لحشر*   �-  �
لنا 
لير
عا9 (Pyrochroidae)، �ُتعر3 بوجه عا/ بحشر*  =لى فصيلة  
لحشر*  تنتمي هذ< 

ته في شريحة 
لعنبر حفرية D لوقت

لنموHD �بوضوF شديد قر� 
ستشعا� مسنن. �يوجد في  
�يبد� لحشر* 
لنا� في هذ

لنا� ��Lيبا9 -/ -�بع �-�بعين �
لعناكب 
لتي ظلت كما هي  9
لد�يبة -/ -�بع �-�بعين، �-خرO لعنكبو9. �تثبت حشر
منذ ماليين 
لسنين، لم  تتغير، -� 
لكائنا9 
لحية لم تتطو� �تنتج عن بعضها 
لبعض عبر مر
حل تد�يجية، �=نما هي ُخلقت 

�معها كافة 
لسما9 
لتي تختص بها.



ها��� يحيى

��قطا�228 عدنا� 

نحلة عديمة �إلبر� 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

تظهر في 
لصو�" حفريتا� لنحلتين عديمتين 
إلبر" 
�قد تحفرتا ?
خل 
لعنبر. �ال تختلف نما34 هذ/ 

لتي تعيش في عصرنا 
لر
هن عن نما4جها  Aألحيا



لتي عاشت قبل ماليين 
لسنين.



229 �لخلق �طلس 

نحلة برية طفيلية، �بابة َحْدبا	 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

يبلغ عمرهما 25  
لتي � 
لحدبا)  
لذبابة � 
لبرية  
لنحلة  ُتعد حفرية 

لحشر
0 >يضا مثل كافة 
لكائنا0  >
مليو� سنة، برهانًا على >� >نو
ما  نفس  على   C
تز ال  
ألحيا)   Fفهذ  .�تطو بعملية  تمر  لم  
لحية، 
كانت عليه منذ ماليين 
لسنين، لم تتغير، �لم يسمها >� شكل من 


لتغير. Cشكا<



ها��� يحيى

��قطا�230 عدنا� 

عنكبو� �شبكته

�لعصر : �من �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر  :25  مليو� سنة.

�لموقع : جمهو�ية �لد�مينيك.

ُتعد �لعناكب *حد) �لكائنا% �لحية �لتي تابعت 
�جو1ها منذ مئا% �لماليين من �لسنين ��1 /� 
�للذ��  �شبكته  �لعنكبو%  /ما  بنياتها.  في  تغيِّر 
فيبلغ  هنا،  تظهر  �لتي  �لعنبر  شريحة  �1خل 
�لكائن  هذ�  �كأ�  سنة.  مليو�   25 عمرهما 
�لذ ال يفترJ قط عن نماGجه �لتي تعيش في 
نمر  لم  *ننا   "  : قائًال  يشهد  �لر�هن،  عصرنا 

بعملية تطو�، *نما نحن ُخلقنا ".



231 �لخلق �طلس 

نملة مجنحة، ��بابة �لَعَفص


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

تابع �جو"# "��  
لذ�  
لعفص  
لمجنح �+با*  
لنمل  ينسف 
.�تغير منذ 25 مليو� سنة، مز
عم نظرية 
لتطو

نملة مجنحة

+بابة 
لَعَفص



ها��� يحيى

��قطا�232 عدنا� 

حشر� لحا� �لشجر
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

تماثل حشر
6 لحا1 
لشجر 
لتي يبلغ عمرها 25 مليو� سنة، مثيالتها 
لموجو)' في عصرنا 
لر
هن. 

لتي ال تز
D على عين ما كانت عليه منذ ماليين 
لسنين، <حد= 
لنما>; 
لتي  6

لحشر Gُتعد هذ�


لكائنا6 
لحية لم تتطو� عن بعضها 
لبعض، �<نما هي ُخِلقت. �R تبرهن على



233 �لخلق �طلس 

سوسة لحا� �لشجر

�لعصر : �من �لسينو�� ، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر  : 25 مليو� سنة.

�لموقع : جمهو�ية �لد�مينيك.

 ��هنا? ما ال يقع تحت حصر من نما>; �لحفريا� �لمتعلقة بآال4 �ألنو�/ �لمختلفة من �لحشر��. �تؤكد كافة هذ$ �لحفريا� 
�لكائنا� �لحية منذ يوJ ظهو�ها، تتسم بنفس �لسما�، لم تتغير على مر �لزما�، �لم تخضع لتطو�. �من بين �لشو�هد �لمؤكدB على 

�� سوU لحاT �لشجر ال يز�R على نفس ما كا� عليه منذ ماليين �لسنين، شريحة �لعنبر هذ$ �لتي يبلغ عمرها 25 مليو� سنة.



ها��� يحيى

��قطا�234 عدنا� 

نملة مجنحة 
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

توجد 8
خل شريحة 
لعنبر هذ/ حفرية لنملة مجنحة. �ليس ثمة تباين قط بين 
لنمل 
لمجنح 
 /�
لذ� يعيش في عصرنا 
لر
هن، �بين نما?جه 
لتي عاشت قبل ماليين 
لسنين. �هذ
 بد�

.�
ألخرF، لم يمر هو 
آلخر بعملية تطو Gألحيا

لنمل مثل  �I ُيعد 8ليال على



235 �لخلق �طلس 

ُخْنُفسا� حد� �لفر	
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

 �" حين  في  
لبعض،  بعضها  عن  تد�يجيا   ,�تطو قد  
لحية   0

ألنو  �" يزعمو�  فهم  ��نيين. 

لد 
لحفريا,  كافة سجال,  تكذِّ; 

لتي ال يشوبها "� نقص "� عيب، �"نه لم يمسسها تغير طيلة �جو@ها.  
لحفريا, تجزN بأ� 
لكائنا, 
لحية ظهر, فجأJ �بنياتها 
 

لتي يعجز 
لتطو�يو� عن "� يجد� OPلنما

لوضع 
لذ� ُيعد @ليال @
مغا على َخْلق 
هللا، ليس في �سع 
لتطو�يين تفسيرQ. �من  
�هذ

 .�
لتي يبلغ عمرها 25 مليو� سنة. \� خنافس حد�J هذQ، لتتحد] نظرية 
لتطو Qلفر^ هذ
 Jحفرية خنفسا_ حد� ،
لها تفسيرً



ها��� يحيى

�قطا�236 عدنا� 



237 �لخلق �طلس 

عنكبو	


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

تتسم 
لعناكب 
لتي عاشت قبل ماليين 
لسنين بكافة 
لسما/  نفسها 
لتي تختص بها مثيالتها 
لتي تعيش في 
عصرنا 
لحاضر. �ُتعد حفرية 
لعنكبو/ 
لتي بد
خل شريحة 
لعنبر، شاهد صدD على هذ@ 
لحقيقة. 



ها��� يحيى

��قطا�238 عدنا� 

نملة مجنحة 
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

ما من 14نى تفا�, بين 
لنمل 
لمجنح 
لذ� يبلغ من 
لعمر 25 مليو� سنة، �بين نما#جه 
�غم  نفسها  هيئته  على   >
يز ال  
لذ�  
لمجنح  
لنمل  �ُيعد  
لر
هن.  �قتنا  في  تعيش  
لتي 

 .�
نقضاF ماليين 
لسنين، 1ليًال على �4 
لنمل 
لمجنح لم يتطو



239 �لخلق �طلس 

نملة شغَّالة
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لحية على �جه 
أل�A كثافة لتجمعا- =فر
;8. �تقطع سجال- 
لحفريا- بأ� 
لنمل ال يز
' على نفس  C
ُيعد 
لنمل من =كثر 
ألنو
 ،D�
لهوية 
لتي ُ�جد عليها منذ ماليين 
لسنين، لم يتغير، =� =نه لم يمر بعملية تطو�. �تؤيد حفرية 
لنملة 
لشغَّالة 
لتي تظهر في 
لصو

�يبلغ عمرها 25 مليو� سنة، =يضا هذ8 
لحقيقة. 



��قطا�240 عدنا� 

�َ�َضة (نملة بيضا�) مجنحة 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر ـ 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لبالغ عمرها 25 مليو� سنة. �تمتلك هذ# � ,�توجد حفرية 
أل�ضة 
لمجنحة 7
خل شريحة 
لعنبر 
لتي في 
لصو

تها بال عيب @� مثلبة، كذلك لم يطر@ @7نى تغير على بنياتها.G ألنظمة

لحية منذ ماليين 
لسنين  Iلكائنا


ها��� يحيى



241 �لخلق 	طلس 


�لحشر' &�� �لبيت �لصغير، �ثال� بعوضا� ُفْطر سو��� �لجنا

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �ُألليجوسيني.
�لعمر  : 25 مليو� سنة.

�لموقع : جمهو�ية �لد�مينيك.

توجد حشرA 3�( �لبيت �لصغير �بعو< �لُفطر #�خل شريحة �لعنبر �لتي تبد� في �لصو�3. �تتابع هذ, �لكائنا( �لحية �جو#ها منذ ماليين �لسنين #�� 
.��F يحد�F M تغير في بنياتها. �ُيعد �نتفاN حد��F M تغير في �لكائنا( �لتي نحن بصد# �لحديث عنها، مؤشر�ً #�ًال على Fنها لم تمر بعملية تطو

Oلجنا� N�#لُفْطر سو�بعوضة 

   Rلصغ�لبيت � )�A 3حلشر�



ها��� يحيى

��قطا�242 عدنا� 

عنكبو� �شبكته 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

يبد� في 
لصو�1 نمو/- لعنكبو, تحفَّر هو �شبكته 

لبالغ  �شبكته  
لعنكبو,   
هذ �يماثل  
لعنبر.  
خل =
تعيش  
لتي  
لعناكب  تمامًا  سنة،  مليو�   25 عمرهما 

لتماثل ليدحض  
في عصرنا 
لر
هن �شباكها، ��E هذ

.�تمامًا نظرية 
لتطو



243 �لخلق �طلس 

نو� من بَّق �لِفر�	
 


لعصر : �من 
لسينو��� ، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


ألجنحة       نصفية   %

لحشر لجنس  تنتمي  
لتي   *

لفر بق   %
حشر  �/
في  فجأ1  تظهر  نو8،  ;لف   48 عن  يزيد  ما  يضم  
لذ�   (Hemiptera)
سجال% 
لحفريا%. �تتابع �جوEها منذ ماليين 
لسنين ��E ;� يلحق بها ;� 
مثل  ;يضا،   �
لمذكو للجنس  
لمنتمية   %

لحشر  Lِّتكذ� نو8.   �; من  تغير 

.�
لحشرية 
ألخرQ، نظرية 
لتطو 8
كافة 
ألنو



ها��� يحيى

��قطا�244 عدنا� 

َ�َ�َضة مجنحة


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لحشرية 
لتي لم يلحق بها تغير قط منذ ماليين 
لسنين، مأ�قًا  1
تشكل 
ألنو

لحشرية 
لتي تطالعنا في 
الكتشافا8  1
بالنسبة لنظرية 
لتطو�. �ُتعد 
ألنو
 .�
لكائنا8 
لحية لم تتطو �A لًة تؤكد علىEA ،ما�E لحفرية بنفس بنياتها


خل شريحة 
لعنبر 
لتي تبد� في E تا�Eلموجو

أل�ضة 
لمجنحة � Kلحشر
�
هاتين  بين  تفا�8  EAنى  من  �ما  سنة.  مليو�  عمرهما 25  يبلغ   ،K�
لصو


لحفريتين، �بين مثيالتهما 
لموجوKE في عصرنا 
لر
هن. 



245 �لخلق �طلس 

نملة مجنحة 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

من  سنة،  مليو�   25 منذ  هويته  نفس  على   +
يز ال  
لذ�  
لمجنح  
لنمل  ُيعد 
علمي  بتفسير  
لتطو�يو�  ُيْد+  �لم   .�
لتطو نظرية  بطال�  تثبت  
لتي  
لنما@? 


لحية 
لتي لم ينلها تغير منذ ماليين 
لسنين. Dلكائنا
 Gهذ H
�I متماسك قط



��قطا�246 عدنا� 

ها��� يحيى



247 �لخلق �طلس 

	
جر�


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

�0/ في سجال, 
لحفريا,، مثيالتها 
لتي تعيش في �مننا 
لحاضر. �"� 

لو 0
تطابق كافة نما13 
لجر

لذ� يعيش في عصرنا 
لر
هن، ليثبت =�  Cقبل 25 مليو� سنة عن نظير Fلذ� عا
 0

لجر Gختال
 Iعد


ألنو
M لم يحدK في =� �من قط. �تطو



ها��� يحيى

��قطا�248 عدنا� 

حشر� ثقَّابة 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

 ،�
لحشر
% بعملية تطو �يعجز 
لتطو�يو� عن 
لعثو� على حفرية �
حد* تتعلق بمر�
 �3 على  
لدليل  تقيم  
لتي  
لحفريا%  من  
آلال>   %
عشر هنا?   �3 حين  في   
هذ
 %

لحشر  �3 
لحفريا% على   Cتبرهن هذ� .��بأ� سياE تطو تمر  لم   %

لحشر
3يضا مثل كافة 
لكائنا% 
لحية 
ألخرI، ظهر% فجأ* �بكافة 
لسما% 
لتي تتسم 
بين  �من  
لسنين.  من  
لماليين  مئا%   Iمد على  تغير  أل�   Qتتعر لم  �3نها  بها، 
في  تظهر  
لتي  
لثقابة  
لحشر*  حفرية  
لحقيقة،   Cهذ على  تدلل  
لتي  
الكتشافا% 


خل شريحة 
لعنبر 
لتي يبلغ عمرها 25 مليو� سنة.V *�
لصو



249 �لخلق �طلس 

نحلة برية، �صرصو ِقز	 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

يوجد /
خل شريحة 
لعنبر 
لتي يبلغ عمرها 25 مليو� سنة،حفرية 
لصرصو� قز8 سويًا مع نحلة برية. �ينكر 
لنحل 
لبر� �
لصر
صير 

لتي لم تتعرB أل� تغير قط منذ ماليين 
لسنين، نظرية  8

ألقز


لتطو� �ترفضها.

�لة برية 

صرصو قز	 



ها��� يحيى

��قطا�250 عدنا� 

نحلة برية طفيلية 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني .

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

 �" 
لسنين.  ماليين  طيلة  
لطفيلي  
لبر�  
لنحل  
لتغير  يعتر  لم 
علمية  حقيقة  �هذ3   .�تطو بعملية  قط  �قت   �" في  يمر  لم  "نه 
بين  �من  إلنكا�ها.  سبيل  من  �ما   ،Bلحفريا
  Bتؤكدها سجال

لتي تثبت هذ3 
لحقيقة، حفرية 
لنحلة 
لبرية 
لطفيلية  FGلنما
هذ3 


خل قطعة 
لعنبر، �
لتي يبلغ عمرها 25 مليو� سنة.J KJلموجو




251 �لخلق �طلس 

نحلة برية صغير�، �حشر� �ثابة بالّذيل 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


الكتشافا) 
لحفرية. �من بين 
لنما#"  /
لقد ُمنيت نظرية 
لتطو� بهزيمة ساحقة �0

لنظرية هو نحلة برية صغير= �حشر= �ثابة  Aلتي فضحت هزيمة هذ

لحفرية Dيضا 
 Aتبرهن هذ� مليو� سنة.  �يبلغ عمرهما 25   =�
لصو في   �
يظهر  �

للذ بالذيل، 

لكائنا) 
لحية 
لتي ال تفترM قط عن نما#جها 
لتي تعيش في عصرنا 
لر
هن، على 

حقيقة 
لَخْلق �تثبتها.

حشر� �ثابة بالّذيل



ها��� يحيى

��قطا�252 عدنا� 

نملة مجنحة


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : 
لمنطقة 
لجبلية 
لو
قعة بالقر# من سانتياجو، جمهو�ية 
لد�مينيك.


لنمل 
لطيا� هو 
لنمل 
لذ� ُيرسل من 
لمستعمر
6 من 0جل تكاثر 0نو
/ كثير+ من 
لنمل. 
 9��يبلغ عمر 
لنملة 
لتي تبد� في 
لصو�+ متحفر+ =
خل 
لعنبر، 25 مليو� سنة. �ما من فا

يفرقها قط عن مثيلها من 
لنمل 
لطائر 
لذ� يعيش في عصرنا 
لر
هن.



253 �لخلق �طلس 

حشر� �لذيل �لمنتصب 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لذيل 
لمنتصب نو- من 
لحشر
* ينتمي )لى طبقة 
لكولليمبوال   *
حشر
حشر7  �ثمة   . نو-   6500� عائلة   18 تضم  
لتي   (Collembola)

لعنبر.  
خل H 
لمنتصب  
لذيل  حشر7   �
جو )لى  تحفر*   JخرK صغير7 

لذيل 
لمنتصب 
لتي ظلت على نفس ما كانت عليه منذ  *
ذS حشر �تكِّّ

25 مليو� سنة لم تتغير، مز
عم 
لتطو�يين. 



ها��� يحيى

��قطا�254 عدنا� 

غشة بر



255 �لخلق �طلس 

نملة مجنحة ��بابة �لعفص 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
إليوسيني ـ 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لموجو&تين &
خل  
لعفص  
لبعو0. �حفرية -بابتي  
لذبا8 7صغر حجمًا من  
لعفص هو نو; من  -با8 
لنملة مجنحة. �ُيعد -با8  
لعنبر، يبلغ عمرها 25 مليو� سنة. �يوجد كذلك مع -بابتي 
لعفص حفرية 

لحية لم  ;

ألنو �
لعفص �
لنمل 
لمجنح 
لذ� ظل &�� تغير منذ ماليين 
لسنين، 7حد 
أل&لة على �7 تطو

يحدK في �7 �قت قط.

�لمجنحة �لنملة 



ها��� يحيى

��قطا�256 عدنا� 

�بابة حدبا�


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لذبا( 
ألحد( 
لذ� يشبه 3با( 
لفاكهة، هو نو, من 
لذبا( ضئيل 
لحجم للغاية.  �;

لتي ُعثر عليها تظهر بجال? <� 
لذبا( 
ألحد( ُ�جد =�ما �ال  Fلحفريا
 G3كافة نما�

خل شريحة 
لعنبر 
لتي يبلغ عمرها = L=لموجو
يز
N 3بابًا <حد(. �حفرية 
لذبابة 
لحدبا? 


لحقيقة مجد=
 �تؤكدها.  Rها هذ�25 مليو� سنة، تؤيد بد�



257 �لخلق �طلس 

َشَبثة (�بو شبث)


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني .

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

ما من تفا�; على 
إلطال4 بين 
ألشبا3 
لتي تعيش في عصرنا 
لحالي، �بين مثيالتها 
لتي عاشت قبل 25 مليو� سنة. 

لحقيقة �تؤكدها. Aلدليل على هذ
 Cألخر

خل شريحة 
لعنبر، هي E F��تقيم 
لحفرية 
لتي تبد� في 
لصو



ها��� يحيى

��قطا�258 عدنا� 

بعوضة �لُفطر سو��� �لجنا�


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني .

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لجنا'، متحفرين جميعا في  (
تبد� ثال3 0بابا1 من 0با/ 
لعثة �بعوضة فطر سو(

لتي ظلت على 0
1 ما كانت  
لكائنا1  Cهذ Fلعنبر. �تتحد
 
للحظة (
خل  1
0

عليه منذ 25 مليو� سنة، لم تتغير، مز
عم 
لتطو�يين.

�لقطر بعوضة 



259 �لخلق �طلس 

بعوضة �لَهَمجة
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

بعو"  بين  قط   %�فا من  �ما  
لعنبر،  
خل + 
لهمجة  بعوضة  تبد� 

لهمجة 
لذ� يعيش في عصرنا 
لر
هن، �بين مثيله 
لذ� عا/ قبل 
هذ;  =يضا،  
لتطابق   
هذ على  
لشو
هد  بين  �من  
لسنين.  ماليين 

لتي يبلغ عمرها 25 مليو� سنة. � E�
لحفرية 
لتي تبد� في 
لصو



ها��� يحيى

�لحشر� �لوثَّابة بالذيل
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لوثابة بالذيل 
لتي عاشت قبل  ,
ليس ثمة تفا�, قط بين 
لحشر
25 مليو� سنة، �بين نما9جها 
لتي تعيش في �مننا 
لحاضر. 

��قطا�260 عدنا� 



261 �لخلق �طلس 

شبكة عنكبو� ،��بابة طفيلية 
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

لم   #

لحشر  �& بجال'  تظهر  
لتي  
الكتشافا#  بين  من 

لذبابة  
لسنين، حفرية  تتعر< أل� تغير على مد9 ماليين 
في  تظهر  
لتي  سنة  مليو�   25 عمرها  يبلغ  
لتي  
لطفيلية 

لذبابة  Cللحظة نفسها مع هذ

لصو�E. �كا� قد تحفر في 
شبكة عنكبو#. �مثلما تتطابق 
لعناكب 
لتي كانت تعيش 
عصرنا  في  تعيش  
لتي  مثيالتها  مع  
لسنين  ماليين  قبل 

.Eحد

لحالي، فإ� بنية شباكها كذلك �



ها��� يحيى

��قطا�262 عدنا� 



263 �لخلق �طلس 

�بابة حدبا	
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

ما  نفس  على  تز)  �لم   ،�
لطيو� 
لز�
حف � 
ألسما0  ُ�جد1  مثلما 
تز)  �لم  
ألخر7 ُ�جد1  
لحشر
1 هي  فإ�  تتغير،  لم  عليه،  ُ�جد1 
 Bختال

لذ� هو نفسه �Dنما  Fألحد
 Fلذبا
 �H� .على ما كانت عليه


لحقيقة �يؤكدها.  Mعلى هذ Dمنذ 25 مليو� سنة، ليشد



ها��� يحيى

يرقة �لحشر� �لوثَّابة


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لتي نحن بصد) 
لحديث عنها، مثل  ,
تختص يرقة 
لحشر

لسنين.  ماليين  منذ  
لخصائص  بنفس  
لنباتية،   ,

لحشر
عمرها  �يبلغ   =�
لصو في  تظهر  
لتي  
لحفرية  
لعينة  �تثبت 

لتي تعيش في عصرنا،  ,
25 مليو� سنة، �B يرقا, 
لحشر

ال تختلف عن يرقا, مثيالتها 
لتي عاشت في 
لماضي.

��قطا�264 عدنا� 



265 �لخلق �طلس 

ا� �ُألُ��، �نملة شغَّالة حشر� َ�خَّ
  


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني .

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

يوجد كذلك مع حشر- *خا, 
أل+� *
خل شريحة 
لعنبر، نملة شغالة . 

لتي تنتمي 9لى طبقة  =
ا, 
ُألُ+� 
سم يطلق عاA يطلق على 
لحشر �َ*خَّ
متسا�يا= 
ألجنحة(Dermaptera). �قد تم �صد نحو 1800 
نوS ينحد� من 10 عائال= مختلفة. �لعل من Nبر� 
لسما= جذبًا 
 Tحد� Aلحي، هو عد

لكائن  

لحفرية لهذ W+لنما
لالنتباY في كافة 
 =
N*نى تغير في بنيته، شأنه شأ� 
لكائنا= 
لحية 
ألخرZ. �ُتعد حشر
*خا, 
أل+� 
لتي ظلت على مر 
لسنين *�� �N يلحق بها تغير، *ليًال 

 .�
مغًا على بطال� نظرية 
لتطو* �أل�� �خا�  حشر� 

شغالة نملة 



ها��� يحيى

��قطا�266 عدنا� 

�بابة طفيلية


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لخصائص  لنفس  حاملة  
لمعر�فة  
لذبا*   -
0نو كافة  ُ�جد3 

لتا�يخ، �
لحقيقة 
لتي تجليها 
لسجال3 
لحفرية هي  �
على مد


ألخرF ـ من َخْلق 
هللا.  Gألحيا

لذبا* ـ مثل كافة  �0



267 �لخلق �طلس 

�بابة 
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

ُ�جد 
لذبا3 �لم يز0 على نفس ما كا� عليه، لم يتطو�، �لم يتولد عن غير" من 

لحية، @� يمر بطو� فرعي. �من بين 
أل<لة على هذ" 
لحقيقة، حفرية  Aلكائنا



خل شريحة 
لعنبر �
لبالغ عمرها 25 مليو� سنة.  > I>لموجو

لذبابة 



ها��� يحيى

��قطا�268 عدنا� 

�بابة �لُعثَّة
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لعثة   #
حشر �بين  بينه  
لقائم  
لشبه  �جه  بسبب  
السم   
هذ 
تخذ  
لذ�  
لذبا7   �9
�تقيم  
لسنين.  ماليين  منذ  
لتغير  Aشكا<  من  شكل   �A  Cيعتر لم  
لهيئة، � 
لشكل  في 

لعنبر، �يبلغ عمرها 25 مليو� سنة، �هي  
خل شريحة J KJلموجو

لعثة  حفرية Lبابة 
مثيالتها  تطابق  
لماضي،  في  
لتي عاشت   #

لحشر  Cهذ RLنما  �A 
لشو
هد على  من 


لموجوKJ في عصرنا 
لر
هن.



269 �لخلق �طلس 

حشر� ��� خرطو�، �حشر� ثقَّابة 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لتي  
لثقابة   '

لحشر� 
لخرطو*   '
-  '

لحشر بين  تفا�'  ثمة  ليس 
عاشت قبل 25 مليو� سنة، �بين نما-جها 
لتي تعيش في عصرنا 
لر
هن، 
 Aلم يحد C

ألنو �
G على �E تطوH نما هو مؤشرJ 

لتفا�' هذ �عد* 

في �E �قت قط. 

خرطو�  ��� حشر� 



ها��� يحيى

��قطا�270 عدنا� 

�بابة �لَعَفص 
      


لعصر : �من 
لسينو��� ، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

ُيعد 9با6 
لعفص 
لذ� ظل على نفس ما كا� عليه منذ ماليين 
لسنين، لم يتغير، 

خل < 
لموجو>=  
لعفص  9بابة  حفرية  ?ما   .@

ألنو  �تطو نظرية  بطال�  على  >ليال 

شريحة 
لعنبر �
لتي تبد� في 
لصو�=، فيبلغ عمرها 25 مليو� سنة. 



271 �لخلق �طلس 

ُجْدُجد (صرَّ�� �لليل)، �حشر�� من 
جنس �لحشر�� نصفية �ألجنحة


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني .

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لعنبر  شريحة  
خل ' 
لموجو')  
لجدجد  حشر)  مع  -يضا  يظهر 
نصفية   4

لحشر جنس  من  متنوعة   4
حشر  (�
لصو في  
لتي 

لجدجد 
لتي عاشت  4

ألجنحة(Hemiptera)، �ال تختلف حشر

قبل ماليين 
لسنين، عن مثيالتها تلك 
لتي تعيش في �مننا 
لحاضر. 


لليل  �
صر



ها��� يحيى

��قطا�272 عدنا� 

بعوضة �لُفطر


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

تبد� في 
لصو�/ حفرية لبعوضة 
لفطر �هي )
خل شريحة 
لعنبر. �ال 
ماليين  منذ  تغير   ��( عليه،  كانت  ما   ?
@ على   Bألحيا
  Cهذ  D
تز
 Cلسنين في بنيا? هذ

لسنين. �عدK حد��I J تغير قط طيلة ماليين 

.Cيين تفسير�
لتطو �
لكائنا? 
لحية، هو �ضع ليس بمقد�

�لفطر بعو� 



273 �لخلق �طلس 

بعوضة �لهمجة، ��بابة �لَعَفص
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لتي يبلغ عمرها 25 مليو� سنة، �
لتي تطابق تمامًا بعو"  /
ُتعد هذ4 
لحشر

لعفص 
لموجو> في عصرنا 
لر
هن، من بين 
أل>لة 
لد
مغة على �8  AباB� لهمج


.�
لكائنا/ 
لحية لم تمر بتطو



��قطا�274 عدنا� 

�بابة طفيلية


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


خل $ تحّجر%  �قد   )�
لصو في  تبد�  
لتي  
لطفيلية  
لذبابة   �6

لعنبر، يقد� عمرها بـ 25 مليو� سنة. ��6 
لذبا8 
لطفيلي 
ليفحم  
لسنين،  ماليين  �غم  
لهوية  بنفس  محتفظا  ظل  
لذ� 


لتطو�يين �يسكتهم بالحجة. 

ها��� يحيى



275 �لخلق �طلس 

حشر� ثقَّابة
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

$نظمة  
لر
هن من  
لتي تعيش في �قتنا  
لثقابة   /
�3 ما للحشر
ماليين  قبل  عاشت  
لتي  لمثيالتها  $يضا  كا�  3نما  �بنيا/، 
مليو�  قبل 25  
لتي عاشت  
لثقابة   /

لحشر �تماثل  
لسنين. 
هذ@  يثبت  
لحالي  عصرنا  في   BCلموجو
 نظير
تها  مع  سنة، 


لحقيقة �يؤيدها. 



ها��� يحيى

��قطا�276 عدنا� 

سوسة �لشجر
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.

سانتياجو،  من   �بالقر 
لو
قعة  
لجبلية  
لمنطقة   : 
لموقع 
جمهو)ية 
لد�مينيك.

ليس هنا4 �3 تباين قط بين سو/ 
لشجر 
لذ� في عصرنا 

لر
هن، �بين مثيله 
لذ� عا= قبل 25 مليو� سنة. �تهد; 

لتي لم يعترها تغير طيلة 25 مليو� سنة،  C

لحشر Eهذ

مز
عم 
لتطو)يين �تقلبها )3سًا على عقب.  



277 �لخلق �طلس 

بعوضة �لنافذ	
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

$يضا،  ��نيين 

لد مز
عم  تدحض  
لتي  
لنما/-  بين  من 

لعنبر  6
خل   8�
لصو في  تبد�  
لتي  
لنافذ8  لبعوضة  حفرية 

لتي  
لبعوضة  هذ<  �ُتعد  سنة.  مليو�   25 عمرها  �يبلغ 
ظلت منذ ماليين 
لسنين ��6 $� يمسسها تغير، 6ليال على 

 .��
لحية لم تنخرH في $� سياG تطو Kلكائنا
 �$



ها��� يحيى

��قطا�278 عدنا� 

سو� �لقمح 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.

جمهو�ية  سانتياجو،  من  بالقر!  
لو
قعة  
لجبلية  
لمنطقة   : 
لموقع 

لد�مينيك.


لتي تضم ما  �
تنتمي حشر
; سو9 
لقمح 4لى عائلة 
لكيركيليونيد
بالغال<.  
لضر�  يلحق  حشر�   Cنو �هي   ،Cنو Fلف   60 عن  يزيد 
 �F 
لسنين،  بماليين  عمرها  يقد�  
لتي  
لقمح  سو9  حفريا;  �تثبت 

لكائنا; 
لحية منذ لحظة �جوMها، لم يطر�F F تغير على بنياتها ، �من 

ثم فهي لم تمر بعملية تطو�.  



279 �لخلق �طلس 

�بابة مايو
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.

بالقر� من سانتياجو،  
لو
قعة  
لجبلية  
لمنطقة   : 
لموقع 
جمهو)ية 
لد�مينيك.

�قد  معر�*.  نو+   2500 عن  يزيد  ما  مايو  لذبابة 
بنياته  على  للغاية،  
لعمر  قصير   ،�
لذبا  
هذ 
حتفظ 
تبد�  
لتي  مايو  �<بابة  
لسنين.  ماليين  منذ  بحذ
فيرها 
سنة.  مليو�  عمرها 25  يبلغ  
لعنبر،  
خل E  F(لصو
 في 
ما  نفس  على  ظل  
لذ�   �
لذبا من  
لنو+   
هذ �يشهد 
لم  
لحية   Kلكائنا
 بأ�  مليو� سنة،  منذ 25  عليه  كا� 

تتطو) عن بعضها 
لبعض، �Qنما هي ُخلقت. 



ها��� يحيى

��قطا�280 عدنا� 

شبثة

جد جد

ُجْدُجد �شبثة
 

�لعصر : �من �لسينو���، �لعصر �ُألليجوسيني.
�لعمر  : 25 مليو� سنة.

�لموقع : �لمنطقة �لجبلية �لو�قعة بالقر& من سانتياجو، جمهو!ية �لد�مينيك.

هذ,  فإ�  يبد�،  �مثلما  �للحظة.   7�9 في  �لشبثة  مع  سويًا  �لجدجد  تحفر  لقد 
يؤكدها  �لتي  ��لحقيقة  مليو� سنة،  منذ 25  تغير   �B يعترها  لم  �لحية  �لكائنا7 

هذ�، �B �لكائنا7 �لحية لم تتطو! عن بعضها �لبعض، �Hنما هي ُخلقت.



281 �لخلق �طلس 

�بابة �لعثة 
  


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.

جمهو�ية  سانتياجو،  من  بالقر!  
لو
قعة  
لجبلية  
لمنطقة   : 
لموقع 

لد�مينيك.

ليس هنا7 فا�4 قط بين 0با! 
لعثة 
لذ� يبلغ عمر* 25 مليو� سنة، �بين 
مثيله 
لذ� يعيش في عصرنا 
لحاضر. �
لحفرية 
لتي تبد� في 
لصو�> هي 

Dيضا، تبر� هذ* 
لحقيقة �تجليها. 



ها��� يحيى

��قطا�282 عدنا� 

شرنقة حشر� �لِمْسَبَحة (ِحما� َقبَّا�) 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع :  جمهو�ية 
لد�مينيك.

قبل   $

لحشر  '
(نو بعض  بها  تمر  
لتي  
لنمو  مر
حل  3حد1  هي  
ليرقة 
 6�
لبلو@. �بعد مرحلة 
لشرنقة، تأتي مرحلة 
ليرقة. �كما (نه ليس هنا9 فا
نظير
تها  �بين  سنة،  مليو�   25 قبل  عاشت  
لتي  
لمسبحة   $
حشر بين 


لموجوHI في عصرنا 
لحالي، فإنه كذلك ال فر6 بين شرنقاتها. 



283 �لخلق �طلس 

سوسة �لقمح


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
إليوسيني ـ 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

يثبت سو1 
لقمح 
لذ� تابع �جو'* منذ ماليين 
لسنين '�� &� يتغير، 

ألنو
A لم يحد< في &� �قت قط. �من بين 
لنما;9 
لتي تبر�  �&� تطو

لتي � ،D�هذ* 
لحقيقة �تؤكدها، حفرية سوسة 
لقمح 
لتي تبد� في 
لصو

يبلغ عمرها نحو 25 مليو� سنة.



ها��� يحيى

��قطا�284 عدنا� 

نملة 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

ُيعد 
لنمل 
لذ� تابع �جو&( منذ ماليين 
لسنين &�� %� يمسه تغير، 
 .�
حد
ً من 
أل&لة 
لتي تثبت بطال� نظرية 
لتطو�



285 �لخلق �طلس 

سوسة �لنبا� �لوثَّابة 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لنبا&، �تتحر"  &
�هذ4 
لحشر
& هي 
ألحيا/ 
لتي تتغذ+ على عصا
بين  �من  
لسنين.  ماليين  منذ  قط  تغير  أل�  تتعر;  لم  �هي  
ثبة، �
سنة  مليو�  عمرها 25  يبلغ  
لحقيقة حفرية  هذ4  على  
لد
لة  
لشو
هد 

لعنبر. �ما من تفا�& قط بين 
لكائن 
لحي 
لذ� في  
خل F GFموجو


لحفرية، �بين نماKجه 
لتي تعيش في عصرنا 
لحالي. 



ها��� يحيى

��قطا�286 عدنا� 

حشر� ِحما� َقبَّا� 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لبالغ � 
لعنبر  بد
خل  
لتي  قبا�   �حما حشر*  حفرية  تثبت 
ما  على  ظلت   7

لحشر هذ;   �> سنة،  مليو�   25 عمرها 

.�كانت عليه منذ ماليين 
لسنين، <� <نه لم يعترها 
لتطو



287 �لخلق �طلس 

�لنملة �لنجا	  


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع :  جمهو�ية 
لد�مينيك.


لنو4 من 
لنمل ال يختلف عن نما-جه 
لتي عاشت قبل ماليين 
لسنين، عن مثيالتها  
هذ

الختال@ هذ
 كافة مز
عم 
لتطو�يين  Bلحاضر. �يدحض عد

لتي تعيش في عصرنا 


لحية تطو�I على مر
حل متد�جة. Iلكائنا
بأ� 



ها��� يحيى

��قطا�288 عدنا� 

حشر� �لذيل �لمنتصب 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
إليوسيني ـ 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع :  جمهو�ية 
لد�مينيك.

قبل  عاشت  
لتي  
لمنتصب  
لذيل   -
حشر بين  قط  تفا�-  ثمة  ليس 
25 مليو� سنة، �بين نظير
تها 
لموجو?< في �مننا 
لر
هن. �ُتعد هذ; 

لسنين،  منذ ماليين  تغير  E?نى  
لتي ظلت كما كانت ?��   -

لحشر


ألنو
K لم يحدI في �E �قت قط.  �?ليًال على �E تطو



289 �لخلق �طلس 

حشر� لحا� �لشجر


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع :  جمهو�ية 
لد�مينيك.


لذ�  مع صغيرها  تحّجر) سويًا  �قد  
لشجر  لحا-  
لحفرية حشر/  في  تبد� 
 �
لشجر هي 
ألخر; �غم مر� لحا-   (
تتغير حشر �لم  
لعنبر.  فوقها ?
خل 

لكائنا) 
لحية 
لتي ظلت هي نفسها منذ  Eلسنين عليها. �تدحض هذ
ماليين 

25 مليو� سنة، نظرية 
لتطو� �تثبت بطالنها. 



ها��� يحيى

��قطا�290 عدنا� 

�سد �لنمل 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

عمر  �يبلغ  
لرعاشا%.  يشبه  
لمجنحة   %

لحشر من  نو+  
لنمل  /سد 
مليو�  
لعنبر، 25  3
خل   4�
لصو في  تبد�  
لتي  
لنمل  /سد   ;/� حفرية 

سنة. �هي ال تختلف قط عن نما<جها 
لموجو43 في عصرنا 
لحالي.



291 �لخلق �طلس 

�لحشر� �لقاتلة ِغيلًة
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لقاتلة غيلة ـ شأنها شأ� كافة 
ألحيا+ 
ألخر( ـ �تز
% على ما  ُ�جد= 
لحشر8 
كانت عليه، لم تتطو� عن غيرها من 
ألحيا+، �لم تمر بأ� طو� فرعي مثلما يزعم 


لحقيقة �تثبتها.        Hهد على هذ

لقاتلة غيلة 
لشو =
��نيو�. �تقيم 
لحشر

لد



ها��� يحيى

��قطا�292 عدنا� 

��ضة مجنحة
  


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.

جمهو�ية  سانتياجو،  من  بالقر!  
لو
قعة  
لجبلية  
لمنطقة   : 
لموقع 

لد�مينيك.

يبد� في ;
خل شريحة 
لعنبر 
لتي في 
لصو�3 1َ�َضة مجنحة يبلغ عمرها 25 
تغير �غم  بنياتها ;��  
لتي حافظت على   Dألحيا
 Eمليو� سنة. �تثبت هذ
 �1� ،D
مر�� 25 مليو� سنة عليها، �1 نظرية 
لتطو� محض كذ! �
فتر

 .Jلوضو
َخْلق 
هللا 
لفائق حقيقة شديد3 



293 �لخلق �طلس 

 (	
ُطْرُطر (َيسر
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

تثبت 
لعنابر )يضاـ مثل 
لحفريا$ 
ألخر* ـ )� 
لكائنا$ 
لحية لم 
تحو�  
ألحيا8  كافة   �(� مر
حل،  عبر  
لعض  بعضها  عن  �تتولد  تنجم 
نفس 
لسما$ منذ لحظة ظهو�ها. �
لحقيقة 
لتي تبر�ها 
لحفريا$ هي 

لُطْرُطر )يضا، ُ�جد$ �Mمًا �ال تز
I على نفس ما �جد$  $
)� حشر

.�عليه، ��M )� تمر بأّ� عملية تطو



ها��� يحيى

��قطا�294 عدنا� 



295 �لخلق �طلس 

بعوضة �لعفص 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

هذ, 
لحفرية تبين 4نه لم يحد6 �4 تغير في بنيا) هذ, 
لكائنا) 
لحية، �في 
لوقت نفسه 
.�تكذ@ مز
عم نظرية 
لتطو



ها��� يحيى

��قطا�296 عدنا� 

بنُت َ����� (صرصو� �لحما�) 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

(صر
صير   �
#�� بنا$   $
حشر  �* 
لحفرية  
الكتشافا$  تثبت 
�ما  
لسنين.  من  
لماليين  مئا$  منذ  تغير  يمسسها  لم   (Aلحما


لحشر
$ لم تتطو� عن غيرها من  Fلمعلومة هو *� هذ
 Fتعنيه هذ


لكائنا$، �Kنما هي ُخلقت.



297 �لخلق �طلس 

�لذبابة �لر�قصة 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

من بين 
أل'لة 
لتي تثبت -� 
لذبابة 
لر
قصة ُ�جد* �ظلت '�مًا على ما هي 
بين  تفا�* قط  ثمة  مليو� سنة. �ليس  
لبالغ عمرها 25  
لحفرية  عليه، هذ< 

لر
قص 
لذ� عاC قبل ماليين 
لسنين، �بين مثيله 
لموجو' في �قتنا   Eلذبا



لر
هن.



ها��� يحيى

بعوضة 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


آلال6 من 
لحفريا1 
لتي تثبت *� 
لذبا' ُ�جد &�ما �ظل كما  1
�من بين عشر

لتي يبلغ عمرها 25 مليو� سنة. �تقيم � @�هو &�� تغير، 
لحفرية 
لتي تبد� في 
لصو
��نيين 

لحفريا1 
لتي ظلت نفسها منذ ماليين 
لسنين، 
لحجة على *� مز
عم 
لد Gهذ

 .'
Hنما يجانبها 
لصو

��قطا�298 عدنا� 

بعوضة



299 �لخلق �طلس 

نحلة برية 
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

تظهر 4
خل شريحة 
لعنبر هذ* نحلة متحجر,. �هذ* 
ألحيا) 
لتي يبلغ عمرها 25 
مليو� سنة، ُيعد كًال منهما نموBجًا مهما يدحض مز
عم 
لتطو� �يؤكد تهافتها. 



ها��� يحيى

��قطا�300 عدنا� 

�لحشر� �لقاتلة غيلًة 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


خل 
لعنبر بـ 25 ' (�يقد� عمر حفرية 
لحشر) 
لقاتلة غيلة 
لتي تبد� في 
لصو

لتي ال تختلف ?'نى 
ختال> عن مثيالتها  
لحفرية   Cمليو� سنة. �تشهد هذ

 .�
لحية لم تمر بأ� عملية تطو Iلكائنا

لتي في �مننا 
لر
هن، بأ� 

�لحشر� �لقاتلة غيلًة �هي تصطا� 



301 �لخلق �طلس 

نحلة برية طفيلية 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

يبلغ عمر 
لنحلة 
لبرية 
لموجو,; ,
خل 
لعنبر 25 مليو� سنة، �هي ال تختلف -,نى 
ختال) عن مثيالتها 
لتي 
 .�
لوضع -حد 
لشو
هد 
لهامة على بطال� نظرية 
لتطو 
تعيش في عصرنا 
لحالي. �ُيعد هذ



��قطا�302 عدنا� 

ا� أل�� حشر� �خَّ
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

��نيين بكل ما تحمله 
لكلمة من معا�. �من بين هذ" 
�7 ماليين 
لحفريا4 لتفحم 
لد

لحفريا4 
لتي تضع هؤالD في موقف 
لعاجز، حفرية حشر? <خا> 
أل;� 
لتي تبد� في 
Iيضاـ  
لحفرية  يبلغ عمرها 25 مليو� سنة. �تثبت هذ"  
خل شريحة عنبر > ?�
لصو

 .�شأنها شأ� كافة 
الكتشافا4 
لحفرية 
ألخرQ ـ بطال� نظرية 
لتطو

ها��� يحيى



303 �لخلق �طلس 

حشر� �لزهر


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

 "
�
لسفلية من #� %

لنو1 من 
لحشر
, في 
لغالب فو" 
لزهر #� في 
ألجز 
يعيش هذ
 ,
للزهر. �ليس ثمة 
ختال; قط بين حشر 
لنباتي  
لنسيج  
خل E لشجر، �يضع بيضه



لزهر 
لتي عاشت قبل ماليين 
لسنين، �بين نماKجها 
لموجوJE في عصرنا 
لر
هن. 



ها��� يحيى

��قطا�304 عدنا� 

��ضة مجنحة  


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.

 "
�حتى �=� كانت هنا9 كائنا" حية تشبه 
َألَ�+، فإنها في 
ألصل تحو� سما" �قد

لتباين. �
َألَ�+ كائنا" حية عاشت في مستعمر
" منذ ماليين 
لسنين، ��صلت  Dشديد

لبالغ عمرها  +�=لى �قتنا 
لر
هن �I ��K يحد�I J تغير في بنياتها. �ُتعد حفريا" 
َألَ
 Dلفتر
  Lطيلة  هذ 
لتي عاشت   +ََ�
أل هذ
. �كافة  على  
لشو
هد  Iحد  مليو� سنة   25

لتي تبلغ ماليين 
لسنين، تشا�9 مثيالتها 
لتي تعيش في عصرنا 
لحالي 
لسما" نفَسها. 
في   DKلموجو
 مثيالتها  شأ�  شأنها  سنة،  مليو�   25 قبل  كانت  
لتي  
لشغالة   +�
أل�

لملكا"، �تقيم � Kلجنو
عصرنا 
لر
هن كانت تقوV بأعماU فد
ئية، فهي تطعم 
ليرقا" �

لموجوDK في عصرنا  +��غم �I عيونها ال تبصر. �ينسحب ما لأل �بيوتا في حجم Iمتا

لر
هن من سما"، على مثيالتها كافة 
لتي عاشت قبل ماليين 
لسنين. Iما حفرية 
َألَ�َضة 


لتي تظهر في 
لصو�D بد
خل 
لعنبر، فيبلغ عمرها 25 مليو� سنة.  
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نملة ملكة
 


لعصر : �من 
لسينو���، 
لعصر 
ُألليجوسيني.

لعمر  : 25 مليو� سنة.


لموقع : جمهو�ية 
لد�مينيك.


لنمل، �من بين 
لمها$ 
لموكلة للنمل  '
تقيم ملكا' 
لنمل مستعمر

لشغا8 7يضا هو حماية 
لملكة �بيضها. �تنهض حفرية 
لنملة 
لملكة 

لتي تبد� في 
لصو�E �يبلغ عمرها نحو 25 مليو� سنة، @ليًال على �7 

لدليل   

لسنين. �يؤكد هذ تغير منذ ماليين  
لنمل ظل هو نفسه @�� 
 Kألحيا

ألنو
O لم يحدN في �7 �قت قط ، ��7 كافة  �على �7 تطو

Tنما خلقها 
هللا عز �جل. 



��قطا�306 عدنا� 

ها��� يحيى

نما�� لحفريا� ُعثر عليها في �لبر��يل

تبد- �لبنية �لجيولوجية للبر�+يل تشابها تاما مع صعيد &مريكا �لجنوبية. $ما يزيد عن نصف �لبنية �لصخرية �لموجو�� بالبال� كا� قد تشكل في عصر ما قبل 

�لكمبر- (منذ 6, 4 مليا1 ـ 543 مليو� سنة). $تتكو� قاعد� �لبر�+يل من صخو1 متحولة $بركانية. &ما �لطبقة �لتي تعلو �لقاعد�، فهي طبقا2 1سوبية. 

$في حين تعو� بعض هذF �لطبقا2 �لرسوبية Eلى عصر ما قبل �لكمبر-، فإ� منها ما قد تشكل في �لعصر �لقريب.

$قد 1ُصد2 في صخو1 منطقة سا$ فر�نسيسكو (Sao Francisco) ساحة حفريا2 تختص بكائنا2 مجهرية هائلة �لعد� ترجع Eلى عصر ما قبل �لكمبر-. 

 .(Crato)تكوين كر�تو$ ،(Santana)     ما �لساحتا� �ألخريا� �لموجو�تا� في �لبر�+يل فهما: تكوين سانتانا&

$يعو� &غلب ما ُعثر عليه من حفريا2 في تكوين سانتانا �لو�قع في حو1�1X Yيب E ،(Araripe)لى �لعصر �لطباشير- (منذ 144 ـ 65 مليو� سنة). $من 

&هم ما يتسم به هذ� �لتكوين هو Eيو�Fg لحفريا2 ُحفظت بشكل جيد للغاية، تتعلق بما يزيد عن 25 نوعًا من �ألسما^. $من بين �لحفريا2 �لتي ُجمعت من 

تكوين سانتانا، حفريا2 لز$�حف $برمائيا2 $الفقا1يا2 $نباتا2 متنوعة. 

في  &جريت  �لتي  �لحفريا2  عن  �لتنقيب   kعما& &سفر2 
بشكل  ُحفظت  حفريا2  على  �لعثو1  عن  1�1Xيب   Yحو

جيد للغاية لما يربو على 25 نوعا من �ألسما^.  

 (Ceara) 4حد2 �لمناطق �لحفرية �لهامة بحو, +���يب، توجد بسيير�

�لبر��يل 

بوليفيا

برجو�5

�أل�جنتين  �لمحيط �ألطلنطي 



307 �لخلق �طلس 

!ما تكوين كر�تو فقد كا� جز-�ً من تكوين سانتانا حتى عهد قريب، #ال !� �ألنشطة �لحفرية �لتي ُبذلت كشفت عن �لطبقا� �لتي توجد بها �ألنو�� �لحشرية 

�لتي عاشت في �ألAمنة �ألقد1. 6كانت مجموعة �لحشر�� �لتي عثر عليها سببًا في تقييم كر�تو على !نه تكوين مستقل. 6#ضافة #لى مجموعة �لحشر�� �لمتقد1 

�لسنين �6لتي تم جمعها  �لبالغ عمرها ماليين  للغاية. 6تقيم �لحفريا�   Hنباتية كثير Nكرها، فقد ُ!خذ� !يضا حفريا� لعناكب 6عقاJK 6سرطانا� 6!نو�� 

من �لطبقا� �لحفرية �لموجوHR �لبر�Aيل، �لشو�هد مر��K 6تكر��K على حقيقة هامة، !ال 6هي !� �لزعم بأ� �لكائنا� �لحية تطو�K تدKيجيا عن جد مشترO، ال 

يستند #لى سند علمي. 6تنفي �لحفريا� !� تكو� �ألنو�� �لحية قد تطو�K عن بعضها �لبعض، 6تؤكد على !نها ُخلقت. 

�ألحجاK �لجيرية �لتي �ستخرجت من تكوين كر�تو 6عليها نماUN حفرية.

�لتي جمعت منها نماUN حفرية بأعد�R هائلة !يضا، هي محجر  �لمناطق   Xحد#
.(Nova Olinda) نوفا !6ليند�

يبرهن ما ال يقع تحت حصر من حفريا� ُجمعت من تكوين سانتانا، على !� 
 .Kلكائنا� �لحية لم تمر بعملية تطو�



ها��� يحيى

��قطا�308 عدنا� 

َصْرُصو�  

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 108 ـ 92 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	��	لموقع  : تكوين كر	تو ، حو� 
 

ما  حد  (لى  ل  مفصَّ بشكل  حفظت  نما56  	لبر	�يلي  �يب 	�� حو�   �يأ
ثالثي  بشكل  ُحفظ   Aلحفريا	  Cهذ من  بعض  	لطباشير�،  	لعصر   Aلحفريا
يمكن 	لتثبت من 	لحفرية بشكل تفصيلي من 	لنظاI 	لوعائي 	لدمو�  .Lألبعا	
Oجنحته. تثبت هذC 	لحفرية �O 	لصر	صير 	لتي عاشت  ��RO 	لصرصو Rلتر

قبل 108 ـ 92 مليو� سنة، تماثل تمامًا تلك 	لموجوTL في عصرنا 	لر	هن.
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جر�� �لز

� ، 	لعصر 	لطباشير� �	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 128 مليو� سنة 

�يب، سيير	، 	لبر	�يل 	�� �	لموقع  : تكوين سانتانا، حو
 

له ما يزيد عن 225  ،)Tettigoniidaeلتيتيجونية (	لعائلة 	4 /لى � ينتمي جر	6 	لز
	لمناطق  في  تعيش  	لحشر	@   Cهذ Gغلبية   �G /ال  	لشمالية،  Gمريكا  في  فقط  تعيش  نوعا 

	الستو	ئية. 
لقد ظل جر	6 	لز�4 على N	@ ما هو عليه منذ ماليين 	لسنين، 6� �G يعتريه  
	لتي يبلغ عمرها 128 مليو� سنة  Q�تغير. ُتعد حفرية جر	Q6 	لز�4 	لتي تبد في 	لصو

، 6ليال على هذC 	لحقيقة. 



ها��� يحيى

��قطا�310 عدنا� 

صرصو� 

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 146 ـ 65 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	��	لموقع  : تكوين سانتانا، حو� 
 

يبلغ  )�ليس ثمة تفا8 بين 	لصرصو� 	لذ� يظهر في 	لصو
عمرA 146 ـ 65 مليو� سنة، بين نما@جه 	لتي تعيش في 
عصرنا 	لر	هن. تثبت 	لصر	صير 	لتي تختص بذ	8 	لسما8 
	لبنيوية منذ ماليين 	لسنين، Iنها لم تشهد تطو�	 في �I �من 

قط.
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�بابة 

� ، 	لعصر 	لطباشير� .� 	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 125 مليو� سنة .

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	�� �	لموقع  : تكوين كر	تو، حو
 

هي  (نما  كالذبا*،  	ألجنحة   4	6 	لحشر	4   �8 	لحفرية  	الكتشافا4  توضح 
سويا مع 8نو	B 	لحشر	4 عديمة 	ألجنحة. (� هذ	 	لوضع ليبطل  ،Cظهر4 فجأ
	لزعم بأ� 	لحشر	4 عديمة 	ألجنحة نمت لها 	ألجنحة على مر 	لزما�، تحولت 
(لى 6با*. هذ	 يكّذ* 	لذبا* 	لذ� لم يطر8 �8 تغير قط على بنياته منذ ماليين 
يبلغ عمرها 125  ،C�	لسنين ، 	لتطو�يين. ما حفرية 	لذبابة 	لتي تبد في 	لصو

 .�مليو� سنة، (ال 8حد 	الكتشافا4 	لحفرية 	لتي تكّذ* 8لئك 	لقائلين بالتطو



ها��� يحيى

��قطا�312 عدنا� 
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جر�

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 108 ـ 92 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	��	لموقع  : تكوين كر	تو، حو� 
 

	لبالغ عمرها 108 ـ 92 مليو� سنة، )ليال على -� 	لجر	) ُجد )ما كجر	). تعر'  ;� ُتعد حفريا< 	لجر	) 	لبا)ية في 	لصو
Dنما هي ُخلقت. ،�هذO 	لحشر	< 	لتي لبثت على L	< ما كانت عليه منذ ماليين 	لسنين، عن -� 	لكائنا< 	لحية لم تتطو



ها��� يحيى

��قطا�314 عدنا� 
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سمكة �سوكس �� �لعظم

	لعصر: 	لعصر 	لميز����، 	لزمن 	لكريتاسي
	لعمر: 110 مليو� سنة

�يب، سير	، 	لبر	�يل	��	لموقع: تكوين سانتانا، حو� 

سمكة 9سوكس 6	4 	لعظم هي من 	أل'لة 	لتي ال تحصى �	لتي تبين �� نظرية 	لتطو� نظرية '	حضة. 
�قدH 	لنماG6 لسمكة 9سوكس 6	4 	لعظم عاشت في 	لعصر 	لجو�	سي (206-144 مليو� سنة)، �
�غم مر�� ماليين 	لسنين فهي لم تتغير. �	لمتحجر 	لموجو' في 	لصو�J لسمكة 9سوكس 6	4 	لعظم، �

  .��يبلغ عمرX 110 مليو� سنة، �لسا� حاS هذ	 	لنوV من 	ألسماU يقوS 9نه لم يمر بأ� تطو



ها��� يحيى

��قطا�316 عدنا� 
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عقر	

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 110 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	�� �	لموقع  : تكوين سانتانا، حو
 

يبلغ عمر 6حد 6قد4 حفريا- 	لعقا�* 	لمعرفة 320 مليو� سنة. 	لعقا�* 	لتي عاشت قبل 320 
مليو� سنة، 6يضا مثيالتها 	لتي عاشت قبل 110 مليو� سنة، هي كذلك نفسها 	لتي تعيش في 
 Dألخر	لسنين، هي 	لماليين من 	لتي لم يلحق بها تغير منذ مئا- 	 *�عصرنا 	لحالي. ُتعد 	لعقا

Rليال على 	لَخْلق.

 بعض �لحفريا) تخلف �ثرها بشكل متساٍ� على طرفي �لصخر، �حفرية �لعقر	 هذ

�لبالغ عمرها 110 مليو7 سنة هي �يضا نمو/0 للحفرية /�) �لقطعتين. 



ها��� يحيى

��قطا�318 عدنا� 

صرصو�   

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 128 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	�� �	لموقع  : تكوين سانتانا، حو
 

لو <� كائنا حيا لم يعتر9 تغير قط طيلة ماليين 	لسنين، بقيت بنيته على )	' 
ما هي عليه �غم كل 	لظرG 	لبيئة 	لمتنوعة، فإنه من 	لمستحيل 	لقوB بأ� هذ	 
بمئا'  	لمتعلقة  	لحفرية   L(لنما	 ماليين  تبين   .�تطو بعملية  مر  	لحي  	لكائن 
هذ9  بين  من  تجليها.  	الستحالة  هذ9  بالِعيا�  	لحية،  	لكائنا'  من   Gآلال	

	لحفريا' <يضا، حفرية 	لصرصو� 	لبالغ عمرها 128 مليو� سنة.
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صرصو	 

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 108 ـ 92 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	��	لموقع  : تكوين كر	تو، حو� 
 

من بين 	لحفريا; 	لخاصة بالصر	صير 	لتي تكشف عن ,� نظرية 	لتطو� ما هي 
يبلغ عمرها 108  ?�Fال حكاية من نسج 	لخياB، 	لحفرية 	لتي تبد في 	لصو
	لتي عاشت قبل ماليين  	لصر	صير  بين  تباين قط  ـ 92 مليو� سنة. ما من 

	لسنين، بين مثيالتها 	لموجوJ? في عصرنا 	لحالي.



ها��� يحيى

��قطا�320 عدنا� 

جر��� 

�، 	لعصر 	لطباشير�.� 	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 108 ـ 92 مليو� سنة.

 ، سيير	   ، �يب 	��  �، حو كر	تو  تكوين   : 	لموقع  
	لبر	�يل .
 

 108 ،'�يبلغ عمر حفرية 	لجر	-' 	لتي تظهر في 	لصو
نيين �7 	لجر	-، �ـ 92 مليو� سنة، هي تقو= للد	

 .�مثل كافة 	ألحياE 	ألخرB، لم  يمر بتطو
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خنفسا �لميا	  

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 108 ـ 92 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	��	لموقع  : تكوين كر	تو، حو� 
 

تمّضي خنافس 	لميا' شطر	ً عظيمًا من عمرها (	خل 	لميا'. من 
 500 	لعالم،  عمو=  في  منها  نو?   5000 يوجد  Dنه   E	لمعر
منها في Dمريكا 	لشمالية. هي Dيضا تستطيع 	لتنفس تحت 	لميا' 
مستخدمة فقاعاM 	لهو	L 	لتي تصنعها تحت Dجنحتها فيما تكو� 
على سطح 	لميا'. تحو� هذ' 	لكائناM 	لحية Dنظمة معقدQ Rلى 
 �D من  	لخالية   Mلسما	  M	بذ تختص  	لتعقيد،   Mجا�) Dقصى 
	لميا'   Lتنهض حفرية خنفسا 	لسنين.  ماليين  منذ   �للقصو جه 
	لتي يبلغ عمرها 108 ـ 92 مليو� سنة،  ،R�	لتي تبد في 	لصو
(ليال على �D هذ' 	ألحياL هي نفسها منذ ماليين 	لسنين، D �Dنها 

 .�لم تمر بعملية تطو



ها��� يحيى

��قطا�322 عدنا� 

جر��� 

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 125 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	�� �	لموقع  : تكوين كر	تو، حو
 

ينتمي 	لجر	8 7لى �تبة 	لحشر	0 مستقيمة 	ألجنحة، هو يطالعنا في 
سجال0 	لحفريا0 بذ	0 	لبنى 	لبالغ عمرها ماليين 	لسنين. يعيش 
	لجر	8 في 	ألغلب في 	لمناطق 	الستو	ئية، 7ال Dنه من 	لممكن �D يظهر 
	لتي عثر  	لجر	8  	لعالم. تؤكد كافة متحجر	0  مناطق  في مختلف 
 �D ،لسنين	ماليين  �عليها �D هذS 	لحشر	0 لم يعترها تغير على مد	
من شو	هد هذS 	لحقيقة، متحجرT 	لجر	T8 	لتي  .�Dنها لم تمر بتطو

	لبالغ عمرها 125 مليو� سنة.  ،T�تبد في 	لصو
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صرصو	

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 125 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	�� �	لموقع  : تكوين كر	تو، حو
 

من 	لكائنا' 	لحية 	لتي ظلت على نفس ما هي عليه منذ مئا' 	لماليين من 
	لسنين، 	لصر	صير Cيضا. قد ُعثر على حفريا' لصر	صير عاشت قبل 320 
 Eفي جريد ،�مليو� سنة. ُيعبر عن 	لضربة 	لتي Cنزلتها 	لصر	صير بنظرية 	لتطو

Focus(	لبؤ�E) كالتالي : 
 O	لظر مثل  	لمتنوعة  	لضغط  �C تكو� عناصر  ينبغي  Cنه  بالنظرية   R� ...
	لطبيعي،   Sلالنتقا 	ألنو	U، سببا  بين  	لتنافس   E	لعد  U	ألنو	 Eلمتغير	 	لبيئة 
 U	ألنو	 Wهذ ��C ُتنتخب 	ألنو	U 	لمتفوقة 	لتي 	جهت تغير	 فجائيًا، تتعر
لكن 	لحقيقة ليست كذلك.  . E' كثير	لتغير ،�خال\ حقبة �منية بهذ	 	لقد
لنتنا\ على سبيل 	لمثا\ 	لصر	صير، فهي سريعة 	لتكاثر، Cعما�ها كذلك 
 :�	لتطو (مآ�_  سنة  مليو�   250 منذ  نفسها  هي  بقيت  Cنها  bال   ،Eقصير

	لحفريا' 	لحية، Focus “ 	لبؤ�b ، “ Eبريل 2003). 



ها��� يحيى

��قطا�324 عدنا� 

جر��� طويلة �لقر�

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 125 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	�� �	لموقع  : تكوين كر	تو، حو
 

من ;هم 	لسما7 	لتي تفر- هذ	 	لجر	& عن غير) من 	لجر	&، 
هو  	لقر�  طويل  	لجر	&  طويلة.  �فيعة   �	ستشعا  �قر هو 
	آلخر، مثل ;نو	F 	لجر	& 	ألخرC، نفسه منذ ماليين 	لسنين. 
 125 قبل   Iعا 	لذ�  	لجر	&  بين   -�فا  �; جو&   Lعد
ليظهر  	لر	هن،  عصرنا  في  	لموجو&  مثيله  بين  سنة،  مليو� 

.P�بجالS ;يضا في 	لحفرية 	لموجو&P في 	لصو
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جر�

�، 	لعصر 	لطباشير�.� 	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 125 مليو� سنة.

�يب، سيير	، 	لبر	�يل.	�� �	لموقع  : تكوين كر	تو، حو
 

تنهض حفرية 	لجر	), 	لبالغ  عمرها 125 مليو� سنة، )ليًال 
� 	لتطو�يين على <� 	لجر	) ُجد )مًا كجر	). ليس بمقد

<� يدلو	 بتفسير عقلي علمي �C	B هذ@ 	لدليل.



��قطا�326 عدنا� 

ها��� يحيى

نما�� لحفريا� ُعثر عليها في بير�
 

�لساحلي،  �قاليم �ئيسية: �إلقليم  �لبال�. �للبال� ثالثة  �لعثو� على �كتشافا# حفرية متباينة في مختلف بقا�  لبير� فر+  �لجيولوجية ��لجغر�فية  �لبنية  هيأ# 

��إلقليم �أل�سط �لذF تقع فيه جبا< �ألنديز، �حوH �ألماB�C �لذF توجد به غابا# �ألماB�C. �تتركز �لطبقا# �لحفرية في جبا< �ألنديز ��لمناطق �لموجو�4 

شمالي �لبال�. �من بين �لطبقا# �لحفرية �لهامة �لموجو�4 في بير�، تكوين كاجامركا (Cajamarca)، �لو�قع شمالي �لبال�. �يغلب �لحجر �لجيرF على 

تشكيل �لبنية �لصخرية لهذ� �لتكوين. �ما �لطبقة �لحفرية �ألخرV، فتتمثل في تكوين بيسكو(Pisco) �لشهير بحفريا# حو# �لبا<. �هذ� �لتكوين من �لطبقا# 

�لبا<، ��سماY �لد�لفين،   Bلبحرية �لمختلفة يأتي في مقدمتها حيتا�  Zلو�قعة في �إلقليم �لجنوبي للبال�. �في هذ_ �لطبقة تم �صد [ال] من �ألحيا� �لحفرية 

بير�

جبا" !ألنديز

!إلكو!%��

!لبر!*يل

!لمحيط !لها%+

تكوين بيسكو !لو!قع بالمنطقة !لجنوبية للبال%، هو 3حد1 !لطبقا� !لحفرية !لهامة.
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&4سو/ �لبحر، &طيو, �لبطريق، &�لسالحف �لمائية. &يوفر هذ� �لتكوين �لو�قع بالد�خل بنحو 30 كم من �لساحل، معلوما� هامة حو� �لطبيعة �لجيولوجية 

لبير& في �لعصو, �لسحيقة. 

 4ما 4هم حقيقة تبرGها �الكتشافا� �لحفرية �لتي تحصلت في بير&، فهي ,فض هذC �الكتشافا�، مثل كافة �لحفريا�، للتطو,. <= 4ثبتت �ألبحا9 

�لحفرية �لتي قاR بإجر�ئها علماW �لحفريا� �لتطو,يوI منذ 4&�سط �لقرR19/I <لى �آلI، حتى يتأّتى لهم �لعثو, على حفريا� من شأنها /عم نظريتهم، I4 ماُ بذ� 

من جهد ,�[ سًد]. &,غم كل �لجهو/ لم ُيعثر على حفرية &�حدY يمكن تقديمها كدليل على �لنظرية. &4ثبتت كافة �الكتشافا� �لتي تحققت <باI 4عما� �لحفر 

 Y&من �لعيو_ &�لمثالب. عال �بشكل خاٍ& ،Yفجأ a,لكائنا� كانت قد ظهر� على &جه �أل� I4 ،,نظرية �لتطو a&لتنقيب عن �لحفريا�، على عكس فر�&

�لحفرية  �لسجال�  توضح  =لك  على 

�للحظة  منذ  �لحية،  �لكائنا�   I4  Wبجال

تغير   i4 يمسسها  لم  فيها،  ُ&جد�  �لتي 

 iقط. &ُيعد هذ� /ليًال على 4نها لم تمر بأ

&تيرY تطو,ية بأi شكل من �ألشكا�. 

في  �لموجو��  �لجيرية  �ألحجا�  تأ�� 

 ���لنما من  هائلة  �عد��ً�  كاجامركا 

�لحفرية. 

� �لحفرية �لتي تم ُجمعت في �تثبت �لنما

�لحفرية  �الكتشافا3  شأ6  شأنها  بيسكو، 

في  يحد<  لم  �ألنو�?  تطو�   6�  ،Aألخر�

�� Eمن قط. 



ها��� يحيى

��قطا�328 عدنا� 
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محا

�لعصر  : �لزمن �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر   : 23 ـ 5 مليو� سنة.

�لموقع  : تكوين كاجامركا ، بير�.
 

;� �لمحا/ �لبالغ عمر7 23 ـ 5 مليو� سنة، ��لذ يماثل �لمحا/ �لموجو- في عصرنا �لر�هن، ُيثبت بطال� مز�عم 
نظرية �لتطو/. فهذ� �لكائن �لذ هو نفسه منذ ماليين �لسنين، لم يمر بعملية تطو/ قّط، �;نما هو ُخِلق. 



ها��� يحيى

��قطا�330 عدنا� 
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محا

�، �لعصر �لجو��سي.��لعصر  : �لزمن �لميز
�لعمر   : 208 ـ 146 مليو� سنة.

.�لموقع  : تكوين كاجامركا، بير
 

يبلغ عمر �لمحا�& �لتي تبد في �لصو�&، 208 ـ 146 مليو� سنة، هذ# 
�لحفرية �لتي تظهر =� �لمحا� �لذ� عا> قبل عشر�7 �لماليين من �لسنين، 

هو نفسه Gلك �لمحا� �لموجوE في عصرنا �لر�هن، لتكذCِّ نظرية �لتطو�. 



ها��� يحيى

��قطا�332 عدنا� 
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محا

�، �لعصر �لجو��سي.��لعصر  : �لزمن �لميز
�لعمر   : 208 ـ 146 مليو� سنة.

.�لموقع  : تكوين كاجامركا ، بير
 

تمتلئ سجال% �لحفريا% بنما5/ لكائنا% حية هي نفسها منذ مئا% �لماليين �لسنين. 
من بين هذD �لنماC /5يضا، حفرية �لمحا�? �لتي تبد في �لصو�?، يبلغ عمرها 208 
ـ 146 مليو� سنة. ترفض هذD �لحفرية هي Cيضا، مثل كافة �الكتشافا% �لحفرية، 

مبدC �لتطو�. 

�لحاضر عصرنا  في  تعيش  محا�? 



ها��� يحيى

� لحفريا� ُعثر عليها في �أل�جنتين�نما


باتاجونيا هو 	سم ُ�طلق على 	ألقسا� 	لجنوبية لشيلي 
	أل�جنتين  .)Patagonyaأل�جنتين، يختص بإقليم باتاجونيا (	لتي تأتى جمعها في 	لحفريا0 	ً عظيمًا من 	9 شطر:
�مريكا 	لجنوبية. 
	لقسم 	لمتبقي شرقي جباC 	ألنديز، هو منطقة من باتاجونيا تدخل ضمن 	أل�جنتين. 
تتسم سجال0 	لحفريا0 	لتي في 	لمنطقة 	لتي تسكنها  Eفي قا�

 .F	لبحر، نوعا ما بالثر	 Cفيا�

طيو� 	لنعا� 	لبرية  Hلقر	 Iسما�
 Cلبا	حيتا9 
في عصرنا 	لر	هن مختلف �نو	K 	ألحياF من مثل طيو� 	لبطريق 


قد كشفت 	ألبحاT 	لجيولوجية 	لنقاS عن �9 هذQ 	لمنطقة :نما كانت حوضا  .)Ischigualastoباإلقليم، تكوين :يشيجوالستو ( EXلموجو	لحفرية 	لطبقا0 	من بين 



تحو\ بر	كين نشطة. 
مما تتسم به هذQ 	لطبقا0 	لحفرية،هو حيا\تها لنما]Z حفرية ألعد	X هائلة من 	لثدييا0  ،E�	لغز	 Eمطا� موسمية شديد��نه كا9 يصيبها 
سيلي، 

�همية 	لمنطقة بشكل تا� من \	
ية 	لسجال0 	لحفرية حتى 	لخمسينيا0 من  Iلم ُتد�

	ألحياF 	لبحرية 	لتي تعوX :لى 	لعصر 	لترياسي)منذ 248 ـ 206 مليو9 سنة(. 

	لقر9 	لعشرين. �ما من بعد هذ	 	لتا�يخ، فقد ُ�جريت 	لكثير من �عماC 	لحفر 
	لتنقيب عن 	لحفريا0.


يبلغ  .Eلمتحجر	ألشجا� 	هنالك غابة حفرية تشكلت من 
 .(Santa Cruz) \

من مناطق 	لحفريا0 	لموجوEX في 	أل�جنتين �يضا، غابة جر	ميللو 	لو	قعة بسانتا كر

عمر هذQ 	لغابة 	لمتحجرE نحو 350 مليو9 سنة، 
ُتعد :حد} 	لنما]Z 	لهامة 	لتي تثبت �9 كثير	ً جد	ً من 	ألنو	K 	لنباتية لم يمسسه 

تغير منذ مئا0 	لماليين من 	لسنين؛ 
عليه فهي لم تمر بعملية تطو�. 

�لغابة �لحفرية لجر�ميللو �لمكونة من 

�ألشجا� �لمتحجر). 

/يشيجوالستو، �هي 

طبقة حفرية كانت 

حوضا سيلي قبل 230 

مليو� سنة.  

أل�جنتين �

�جو�> �

(Patagonya) باتاجونيا

�لمحيط �ألطلنطي 

�Bقطا�334 عدنا� 
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نما�� لحفريا� ُعثر عليها في شيلي

ُتصا/6 نما2* حفرية في كثير من �لمناطق �لموجو/- خا+* صحر�& %تاكاما(Atacama) �لو�قعة شمالي شيلي. �ما �حد� �غنى �لمناطق من حيث �لحفريا�، فهي 

باتاجونيا �لو�قعة جنوبي �لبال/. فضال عن ?جو/ طبقا� حفرية �يضا في جبا; �ألنديز. 

?من �لساحا� �لحفرية �لموجو/- في شيلي ُجمعت �عد�/ هائلة من �لحفريا� �لمتعلقة بمختلف �نو�F �لثدييا� ?�ألحيا& �لبحرية ?�لز?�حف ?�لنباتا�. ?من �لساحا� 

�ألكثر شهر-، تكوين كويريكوينا (Quiriqina). ?ترجع �لحفريا� �لموجو/- بالتكوين في غالبيتها، �لى �لعصر �لطباشيرP. ?بفضل هذM �لحفريا� �مكن �لحصو; 

على معلوما� هامة حو; �لحيا- �لبحرية في 2لك �لعصر. �ما بعض �لطبقا� �لحفرية �لموجو/- في شيلي ?بصفة خاصة في جبا; �ألنديز، فتشتهر باالكتشافا� �لحفرية 

�لمتعلقة بالثدييا�.

 X� الكتشافا�� Mكبير؛ �2 تبين هذ Z[تضع كافة �لحفريا� �لتي جمعت من �لمنطقة �لد�+?نيين مر- �خر� في مأ?

�ألحيا& لم يعترها تغير طيلة �لعصو+ �لجيولوجية، ?بتعبير %خر �X نوعًا حيًا، مهما كانت �لكيفية �لتي ظهر عليها أل?; 

مر- في سجال� �لحفريا�، فإنه ال يبدP� P تغير قط على مد�+ عشر�� ?�حيانا مئا� �لماليين من �لسنين حتى 

�نقر�ضه، �? بلوغه عصرنا �لحالي، ?يحتفظ بذ�� �لبنية. ?هذ� �نما ينهض /ليال على �X �ألحيا& لم يعترها �P تطو+ 

قط.

�لظهو+ فجأ-  �ما  بالتطو+.  �لحيا- على ?جه �أل+p ظهر� فجأ-، ?ليس   Xفإ �لحفرية،  ?مثلما توضح �الكتشافا� 

 Mالكتشافا� �لحفرية لتبر] هذ� X�? .بشكل يخلو من �لنقائص wلَخْلق، �2 خلق �هللا كافة �لكائنا� من �لعد� Mفمعنا

 .Xلحقيقة، ?تبينها بالِعيا�

عثر على حفريا� لمختلف �نو�+ �لثدييا�، (�لك في �لطبقا� �لحفرية �لموجو#" في جبا� �ألنديز.

�أل3جنتين

بير(

ليفيا بو

ي 
شيل

�لمحيط �لها5# 

صحر�; :تاماكا



ها��� يحيى

��قطا�336 عدنا� 
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ر	  شريحة جو� �لسَّ

�، �لعصر �لجو��سي.��لعصر  : �لزمن �لميز
�لعمر   : 165 مليو� سنة.

�لموقع  : جر�ميللو، سانتا كر�، �أل�جنتين.
 

8ُخذ/ شريحة جو�% �لسر �لتي تظهر في �لصو�%، �لبالغ عمرها 165 مليو� 
سنة،من �لغابة �لمتحجر% �لكائنة بجر�ميللو. مثلما تبد �لجو�% بكافة تفاصيلها، 
تمر  لم  �لنباتا/   �8 على  �لمؤكد%  �ألEلة  8حد  ُيعد  �لحفر�،   GHلنمو� هذ�  فإ� 
بتطو�. كافة �لسما/ �لتي يختص بها جو� �لسر �لموجوE في قتنا �لر�هن، 

يتسم بها نظيرN �لذ� نما قبل 165 مليو� سنة.



ها��� يحيى

��قطا�338 عدنا� 
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سرطا بحر	  

�لعصر  : �لزمن �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر   : 23 ـ 5 مليو� سنة.

�لموقع  : �يو #يالبالتا، �أل�جنتين.
 

�لسرطانا+ �لبحرية، هي 'يضا من �ألحيا) �لتي لها نما78 كثير1 �لعد# في سجال+ �لحفريا+. ��نتفا) �جو# '� تباين بين 
�لسرطانا+ �لتي عاشت قبل ماليين �لسنين، �بين تلك �لتي تعيش في عصرنا �لحالي، حقيقة ال سبيل Aلى Aنكا�ها، تبر�ها 
 ،1��الكتشافا+ �لحفرية. �من بين �لشو�هد �لقائمة على هذM �لحقيقة 'يضا، هذ� �لسرطا� �لبحر� �لذ� يظهر في �لصو

��لذ� يبلغ عمرM 23 ـ 5 مليو� سنة. �يطابق هذ� �لسرطا� تماما، مثيله �لذ� يعيش في عصرنا �لحالي.



ها��� يحيى

��قطا�340 عدنا� 
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ر	  جو� �لسَّ

�، �لعصر �لجو��سي.��لعصر  : �لزمن �لميز
�لعمر   : 208 ـ 146 مليو� سنة.

�لموقع  : �أل�جنتين.
 

�7 حفرية جو�, �لسر هذ* �لتي ال تختلف قط عن جو� �لسر �لموجو" في قتنا �لر�هن، 
�لتي يبلغ عمرها 208 ـ 146 مليو� سنة، لتنهض "ليال على ?� نظرية �لتطو� خدعة 
�هللا  بهتا�، ?� خلق   Iلنظرية كذ� ?� هذ*  برمتها  �لحفرية   Lالكتشافا� تظهر  .Nكبر

 .Oضحة بجال�حقيقة 



ها��� يحيى

��قطا�342 عدنا� 



343 �لخلق �طلس 

جمجمة غر�� �لبحر(طائر �لغا	)

�لعصر  : �لزمن �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر   : 18 مليو� سنة.

�لموقع  : شيلي.
 

يبلغ عمر حفرية جمجمة غر�5 �لبحر �لتي تظهر في �لصو-, 18 مليو� سنة، �هي ُتعد 'ليال على $� غربا� �لبحر �لتي عاشت قبل 
18 مليو� سنة، ال تختلف عن نماIجها �لموجو', في عصرنا �لحالي. �عدH �الختالE هذ�، Dنما هو يبين $� �لكائنا@ �لمذكو-, 

لم تتغير منذ ماليين �لسنين ، $ $نها لم تمر بعملية تطو-.
 



ها��� يحيى

��قطا�344 عدنا� 

سرطا� بحر�


لعصر  : 
لزمن 
لسينو���، 
لعصر 
أل�ليجوسيني.

لعمر   : 25 مليو� سنة.


لموقع  : كونسيبسيو�، شيلي.
 


لنما!�  �من  
ياها، �� كافة  من  
لتطو&  نظرية  
لحفرية  
لسجال,  تكّذ/ 

لحفرية 
لتي تكذ/ هذ< 
لنظرية =يضا، حفرية 
لسرطا� 
لبحر� 
لتي تبد� 
في 
لصو&E، �يبلغ عمرها 25 مليو� سنة. �تؤكد 
لسرطانا, 
لتي بقيت 

لكائنا, 
لحية لم  �= ً
Iلسنين، مجد

لماليين من  ,
�Iنما تغير منذ عشر
تتطو&. �ليس ثمة تفا�, قط بين حفرية 
لسرطا� هذ<، �بين مثيله 
لذ� 

يعيش في عصرنا 
لحالي.
   



345 �لخلق �طلس 

جمجمة غر�� �لبحر

�لعصر  : �لزمن �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر   : 18 مليو� سنة.

�لموقع  : شيلي.
 

�تظِهر  مختلفًا.  نوعًا  له 38   �' �لمعر�)  �من  �لفاالكر�كو+�سيدية،  للفصيلة  ينتمي  �لبحرية،  �لطيو+  من  نو6  �لبحر  غر�7 
�الكتشافا@ �لحفرية '� غربا� �لبحر �لتي عاشت قبل ماليين �لسنين، تختص بذ�@ �لسما@ �لتي تختص بها مثيالتها �لتي تعيش 
في عصرنا �لر�هن. �يقضي هذ� �لوضع �لذ يثبت '� هذM �لطيو+ شأنها شأ� كافة �ألحياJ �ألخرG، لم تمر بتطو+، بهزيمة 

.Gخر' Rلد�+�نيين مر�



نما
	 لحفريا� 

عثر عليها في ����با





��قطا�348 عدنا� 

ها��� يحيى

نما�� لحفريا� عثر عليها في �لمانيا

تظِهر �ألبحا: �لجيولوجية *� شطر�ً عظيمًا من غر+ *��با كانت تغطيه �لبحا� شديد� �لعمق طيلة �لعصر �لجو��سي (منذ 206 ـ 144 مليو� سنة). �قد 

تأّتى �لحصوM على *عد�< هائلة من �لحفريا@ من هذK �لمناطق في �قتنا �لر�هن، تختص بالكائنا@ �لبحرية. �قد ساعد@ بعض �لطبقا@ �لحفرية �لموجو<� 

في *لمانيا على �جه �لخصوS، في �لحصوM على كثير من �لمعلوما@ �لتفصيلية حوM �لكائنا@ �لحية �لتي عاشت في �لعصرين �لديفوني ��لجو��سي . �*هم 

هذK �لساحا@ �لحفرية: تكوينا@ ميسيل �سولنهافن �هولزما<ين، �مجتمع حيو�نا@ هونز��كشايسفر.

�مجتمع حيو�نا@ هونز��كشايسفر منطقة تضم بين جنباتها حفريا@ ألنو�\ مختلفة، �بأعد�< هائلة تخص كائنا@ حية عاشت في �لزمن �لباليو]�Z (منذ 

543 ـ 251مليو� سنة). �تعو< �لحفريا@ �لتي تأّتى جمعها من �لمنطقة، _لى �لعصر �لديفوني �أل<نى ��أل�سط. �من �لسما@ �لهامة لمجتمع حيو�نا@ 

�لحصوM على معلوما@ ليس  �لوضع  بالضبط في برجس شيل. يسهل هذ�  �لرخو� كما هو حا<:  بأنسجتها  �لحيو�نا@  هونز��كشايسفر، هو تحفر بعض 

فحسب حوM �لبنية �لفيزيقية للكائنا@ �لحية �لتي عاشت قبل ماليين �لسنين، �_نما *يضا حوM *ساليب حياتها �*شكاM تصرفاتها. 

�تكشف هذK �لمعلوما@ عن *� �لكائنا@ �لحية، _نما كانت �g@ *نظمة معقد� في كل �لعصو� �لتي ُ�جد@ فيها، �*نها ما�ست حيا� متطو��. *ما �لد���ينيو� 

�لذين يفترضو� *� �لكائنا@ �لحية نتجت �تطو�@ بشكل تد�يجي من �لبد�ئي _لى �لمعقد، فهم عاجز�� _]�i هذ� �لوضع. _g _� �لسجال@ �لحفرية كافة بال 

�ستثناi تكّذ+ نظرية �لتطو� من جهة، �من جهة *خرk تؤكد مجد<� على حقيقة �لخلق.

*ما �لحفريا@ �لتي ُجمعت من تكوين هولزما<ين، فهي في �ألغلب تخص كائنا@ حية عاشت في �لمياK �لعميقة. �شطر عظيم من هذK �لكائنا@ تحفر@ كامل 

*عضائها �بنياتها �لهيكلية �لعظمية <�� نقص. كذلك ُجمعت حفريا@ �خوية �لنسيج من �لنا<� مصا<فتها في هولزما<ين. *ما �لحفريا@ �لتي تأّتى جمعها من 

سولنهافن، فهي في *غلبها حفريا@ لكائنا@ حية عاشت في �لخلجا� ضحلة �لمياK ��أل�صفة �لمرجانية ��إلسفنجية. �يوجد في سولنهافن عال�� على gلك *يضا، 

�نشطة #لبحث �#لتنقيب عن حفريا� 

#لتي �جريت في تكوين ميسيل 

سولنهافن، �هي من #لساحا� #لحفرية #لهامة #لموجو56 في �لمانيا، ُتعد 1حد0 

#لمناطق #لتي جمعت منها �عد#6 هائلة من #لحفريا�.  



349 �لخلق �طلس 

حفريا� لكائنا� برية مثل 

��لنباتا�  �لحشر�� 

��لتماسيح  ��لِضبا� 

بين  �من  ��لطيو�. 

�لحفريا� �لتي �ستخرجت 

سبع  سولنهافن  من 

لطائر  مختلفة  حفريا� 

�آل�خيا /�بترخي، �هو من 

/قد5 /نو�1 �لطيو�. 

�لهامة  �لحفرية  �لطبقة  /ما 

�لذ:  �لتكوين،  هذ�  �يأ�:  ميسيل.  تكوين  فهي  /لمانيا،  في  �لموجو?<  �ألخر@ 

كاJ في �لعصو� �لماضية بحير< يبلغ عمقها حو�لي 1000 متر، ��تساعها 700 

متر، /عد�?�ً هائلة من �لنماST �لحفرية �لتي تعو? Rلى �لعصر �إليوسيني (منذ 54 ـ 37 مليوJ سنة). �يوجد 

�لكائنا�  /نو�1  �لعصر، حفريا� لمختلف  �ستو�ئي في Tلك   Xمنا  ��T نها كانت/  Yلمعر�� في ميسيل 

�لحية مثل �لنباتا� ��لطيو� ��لوطا�يط ��لز��حف ��ألسما] ��لسالحف ��لحشر��.

�شيفرهالد	  هونز��كشايسفر  في  �لتي  �لحفر   ��عما

. (Schieferhalde)

ساحة حفريا* هولزما4ين �لقريبة من شتوتجا�* (Stuttgart) ،�هي -حد	 ساحا* �لحفر ��لتنقيب �لهامة �لتي 

عثر بها على �عد�4 هائلة من �لحفريا* �لتي ترجع -لى �لعصر �لجو��سي �لمبكر. 



ها��� يحيى

��قطا�350 عدنا� 



جمبر� 

�، �لعصر �لجو��سي.��لعصر : �لزمن �لميز
�لعمر  : 145 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين سولنهافن، !يكشتا�، �لمانيا. 
 

�لفرعي  �لجنس  +لى  تنتمي  �لتي  �أل�جل  مفصليا�  �حد  هو  �لجمبر� 
�لكالسيو7.  كربونا�  من  مكو�  بد�>  مغطى  جسمه  للقشريا�، 
بعضها  �لعذبة،   Cلميا� في  يعيش  بعضها  �نو�>  له  مفصلي.  جذعه 
للجمبر�  معرفة  �قد7 حفرية   .Eلسو�� �لمالحة على   Cلميا� في  �آلخر 
تعوL +لى ما قبل 200 مليو� سنة. �ما حفرية �لجمبر� �لتي تظهر في 
�حتفظ  �لذ�  �لحيو��  هذ�  يعد  سنة.  مليو�   145 فعمرها   ،Nلصو��
�لتغير،   Oشكل من �شكا �� Cلم يعتر�لسنين  ببنيته �Sتها منذ ماليين 

Lليًال حيًا على �� �لكائنا� �لحية لم تمر بعملية تطو�. 

351 
لخلق طلس 



ها��� يحيى

��قطا�352 عدنا� 



353 �لخلق �طلس 

نجم �لبحر  

�لعصر : �لزمن �لباليو��، �لعصر �لديفوني.
�لعمر  : 390 مليو� سنة 
�لمانيا. ،��لموقع : بوندنبا

 
�لتي عاشت  �لبحر  نجو'  بين  قط  فا+*  ثمة  ليس 
قبل 390 مليو� سنة، �بين مثيالتها �لتي تعيش في 
�لكائنا;  �تؤكد هذ<  �لحالي.  في عصرنا  �لبحا+ 
 تغير +غم ماليين �لسنين �لتي ��لتي لم يلحق بها 
مر; عليها، �� تطو+ �ألنو�I �لحية لم يحدH في 

 عصر من عصو+ �لتا+يخ قط.�



ها��� يحيى

��قطا�354 عدنا� 

سمكة �لكركي �لصلعا� 

�لعصر : �لزمن �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 50 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين ميسيل، �لمانيا. 
 

�لفصيلة  $لى  ينتمي  �ألسما&  من  نو)  �لصلعا(،  �لكركي  �سما& 
�لوسطية    من 9تبة �ألشكا6 �لوسطية. �هي /�- تر�, حفر� 
ثر� كشأ� كثير من �ألنو�) �ألخر@. ��حد �قد< نما/جه �لمعر�فة 
 �� حفريا-  من  ُجمع  ما  �يظِهر  سنة.  مليو�   150  Kعمر يبلغ 
�نها لم تمر  �لصلعا( هي نفسها منذ ماليين، ��  �لكركي  �سما& 
بأ� شكل من �شكا6 �لتطو9. �ليس ثمة تفا�- قط بين سمكة 
�لكركي �لصلعا( �لموجوTU في �لصوT9، ��لبالغ عمرها 50 مليو� 

سنة،  �بين مثيالتها �لتي تعيش في عصرنا �لر�هن.



355 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�356 عدنا� 



357 �لخلق �طلس 

�إل�بيا� (جر�� �لبحر)

�لعصر: �من �لميز���
، عصر �لجو��
�لعمر: 150 مليو� سنة

�لموقع: حو� سلنهوفن، �لمانيا

ال يوجد �
 فر8 بين �إل�بيا� �لذ
 عا2 قبل 150 مليو� سنة �بين مثيله �لموجو) في �لوقت �لحاضر. ��نعد�" 
�الختالD هذ� يعد من �هم �أل)لة على عد" �جو) تطو�.  ��إل�بيا� �� جر�) �لبحر كا� منذ �� �جد كذلك، 

 .Hلحية �ألخر� Iخلقه شأنه شأ� بقية �لكائنا 
��هللا تعالى هو �لذ



ها��� يحيى

��قطا�358 عدنا� 



359 �لخلق �طلس 

جمبر	 

�، �لعصر �لجو��سي.��لعصر : �لزمن �لميز
�لعمر  : 145 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين سولنهافن ، !يكشتا� (Eichstatt) ، �لمانيا . 

لم يعثر �لد��نيو�، �غم �بحاثهم �لتي �ستمر� عشر�� �لسنين، على حفرية �حد' 
عد=  تؤكد  �لتي  �لحفريا�  ماليين   Aهنا  �� حين  في  هذ�  �لتطو�.   Fتثبت حد
�لحصوL عليها تنهض Jليًال  يتأّتى  �لتطو� في �� �من قط. كل حفرية   Fحد
على �نه لم يحدF �� تغير في بنى �لكائنا� �لحية طيلة فتر' جوJها، �نها ظلت 

على ��X ما كانت عليه �غم مر� مئا� �لماليين من �لسنين عليها. 
ُتعد حفرية �لجمبر� �لتي تبد في �لصو�' هي �يضا �حد �ألJلة على �نه ليس ثمة 
تفا� قط بين �لجمبر� �لذ� يعيش في �مننا �لر�هن، بين مثيله �لذ� عا[ قبل 

145 مليو� سنة. 



ها��� يحيى

��قطا�360 عدنا� 



سمكة �لكركي ��� �لعظم

�لعصر : �لزمن �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة 
�لموقع : تكوين ميسيل ، �لمانيا. 

�سما; �لكركي '�6 �لعظم �لتي عاشت �قد) نما'جها قبل نحو 180  �<
مليو� سنة، تعد كل ��حد@ منها نمو'جًا حفريًا حيًا. �ما حفرية سمكة 
�لكركي �لتي تظهر في �لصوD@، فعمرها 54 ـ 37 مليو� سنة. �تدحض 
هذL �ألسما; �لتي ظلت على '�6 ما كانت عليه منذ عشر�6 �لماليين 

.Dمن �لسنين، نظرية �لتطو

361 �لخلق �طلس 



��قطا�362 عدنا� 

ها��� يحيى



363 �لخلق �طلس 

�طو�	�طو�	

�لعصر : �لزمن �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.

�لعمر  : 54 ـ 37 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين ميسيل، �لمانيا.

 

ترفض حفريا- �لوطو�	 �لبالغ عمرها ماليين �لسنين، 

تجليها  �لتي  ��لحقيقة  �لحية.  �لكائنا-  بتطو<  �لزعم 

 .Bهللا خالق �ألحيا� �هذF �لحفريا- هي �



ها��� يحيى

365
��قطا� عدنا� 



365 �لخلق �طلس 

نجم �لحية


	، عصر جو�� �
�لعصر: �من �لميز
�لعمر: 150 مليو� سنة

�لموقع: تشكل سلنهوفن، �لمانيا

<� حفرية نجم �لحية �لتي تظهر في �لصو�4 يبلغ عمرها 150 مليو� سنة، 
هي من �أل,لة �لتي تؤكد �� هذ� �لكائن 

ال يوجد �	 فرD �بد� بينه 
بين مثيله �لموجو, في 
قتنا �لحاضر. 
لم  .Dلحي لم يمر بأية عملية تطو� على �إلطال�

يجد �نصا� نظرية �لتطو� ما يقولونه في مقابل هذM �لحقيقة.   



ها��� يحيى

��قطا�366 عدنا� 

سمكة �لكويالكانثسمكة �لكويالكانث

�لعصر : �لزمن �لميز�"�!، �لعصر �لجو��سي.�لعصر : �لزمن �لميز�"�!، �لعصر �لجو��سي.

�لعمر  : 145 مليو� سنة �لعمر  : 145 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين سولنهافن، +يكشتا)، �لمانيا.�لموقع : تكوين سولنهافن، +يكشتا)، �لمانيا.

 

بيني  لشكل  كنمو67  طويلة  لسنو�)  �لكويالكانث  سمكة  �لد���ينيو�  بيني قد;  لشكل  كنمو67  طويلة  لسنو�)  �لكويالكانث  سمكة  �لد���ينيو�  قد; 

�نها نو< منقر> �لساللة،  �لد���ينيو�  �لتي يزعم  �نها نو< منقر> �لساللة، مزعو;، Cال �� هذ@ �لسمكة  �لد���ينيو�  �لتي يزعم  مزعو;، Cال �� هذ@ �لسمكة 

��� نصفها سمكة �نصفها �آلخر "�حفة تم صيدها حية في بحا� عصرنا �لحالي. ��� نصفها سمكة �نصفها �آلخر "�حفة تم صيدها حية في بحا� عصرنا �لحالي. 

�بالعثو� على هذ@ �لسمكة �لتي صيد نحو 200 من نما7جها Cلى �آل�، تكّشف �بالعثو� على هذ@ �لسمكة �لتي صيد نحو 200 من نما7جها Cلى �آل�، تكّشف 

�� �لمز�عم �لتي حوQ هذ� �لنو< �لحي ليست سوO خدعة، ��� �لكويالكانث �� �لمز�عم �لتي حوQ هذ� �لنو< �لحي ليست سوO خدعة، ��� �لكويالكانث 

�نظمة   (�7  ، �لعميقة  �لميا@  في  تعيش  �Cنما هي سمكة   ، بينيًا  نمو7جا  �نظمة ليست   (�7  ، �لعميقة  �لميا@  في  تعيش  �Cنما هي سمكة   ، بينيًا  نمو7جا  ليست 

 Uلنما67 �لحفرية �لمعر�فة لهذ@ �ألسما� �لعيوX. �تعوW �قد;  �لنما67 �لحفرية �لمعر�فة لهذ@ �ألسماU كاملة خالية من  �لعيوX. �تعوW �قد;  كاملة خالية من 

 ��W ها منذ نصف مليا� سنةWلى ما قبل 410 مليو� سنة، �هي قد تابعت �جوC ��W ها منذ نصف مليا� سنةWلى ما قبل 410 مليو� سنة، �هي قد تابعت �جوC

�� يمسها تغير. �� يمسها تغير. 

�ما حفرية سمكة �لكويالكانث �لتي تبد� في �لصو�] �تقيم �لدليل على �� مز�عم �ما حفرية سمكة �لكويالكانث �لتي تبد� في �لصو�] �تقيم �لدليل على �� مز�عم 

�النتقاQ من �لما[ Cلى �لبر ما هي Cال �باطيل، فيبلغ عمرها 145 مليو� سنة.�النتقاQ من �لما[ Cلى �لبر ما هي Cال �باطيل، فيبلغ عمرها 145 مليو� سنة.
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ها��� يحيى

��قطا�368 عدنا� 



369 �لخلق �طلس 

سرطا بحر	

�، �لعصر �لجو��سي.��لعصر : �لزمن �لميز
�لعمر  : 208 ـ 146 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين سولنهافن، "يكشتا�، �لمانيا. 
 

للسرطا� �لبحر� عيو� تتألف من �سطح مربعة منتظمة، كل �حد من هذ7 �لمربعا� �لمنتظمة في �ألصل عبا�) 
عن سطح �مامي لمنشو� مربع، �لسطح �لد�خلي لكل �حد من هذ7 �لمناشير �لمربعة �لموجوG) في عين �لسرطا� 
له بنية مر")، تعكس هذ7 �ألسطح �شبا7 �لمر") �لضوL بشكل قو�، يتجمع �لضوL �لمنعكس من �سطح هذ7 �لمر�يا 
بشكل خاZٍ من �لعيوX فوW �لطبقة �لشبكية �لكائنة في �لجهة �لخلفية. قد ُثبِّتت هذ7 �لمناشير �لموجوG) بد�خل 
�لعين بز�ية، بحيث تعكس كل �لضوL على نقطة �حد) بشكل يخلو من �� خطأ . يعمل هذ� �لنظا\ �لبديع بال 
قصو� منذ مئا� �لماليين من �لسنين لد_ كافة حيو�نا� �لجمبر�. تبصر هذ7 �لحيو�نا� �لتي عاشت قبل 200 
مليو� سنة، كذلك مثيالتها �لتي  تعيش في قتنا �لر�هن بذ�� �لنظا\ . �c هذ� �لوضع ليفحم �لد��ينيين �لز�عمين 

بأ� �لكائنا� �لحية تطو�� بشكل تد�يجي.



ها��� يحيى

��قطا�370 عدنا� 



371 �لخلق �طلس 

نجم �لبحر

�، �لعصر �لجو��سي.��لعصر : �لزمن �لميز
�لعمر  : 150 مليو� سنة 

�لموقع :  تكوين سولنهافن، !يكشتا�، �لمانيا. 
 

�لتي  �لبحر  نجو(  �لتطو�،  نظرية  قاطع  بشكل  تكّذ2  حية  حفرية  �لبحر  نجم 
عاشت قبل 300 سنة، نماCجها �لتي عاشت قبل 245 مليو� سنة، تلك �لتي 
عاشت قبل 150 مليو� سنة، تماثل تماما نماCجها �لتي تعيش في عصرنا �لحالي. 
من  �لماليين  مئا�  منذ  عليه  هي  ما   ��C على  ظلت  �لتي  �لبحر  نجو(  تشهد 

بهتا�.  ��لسنين، بأ� �لتطو� Mنما هو �



ها��� يحيى

��قطا�372 عدنا� 

مئذنة �لبحر 

�لعصر : �لزمن �لميز���، �لعصر �لديفوني.
�لعمر  : 410 ـ 360 مليو� سنة 

�لمانيا.  ، ��لموقع :  بوندنبا
 

ال تختلف مآ(� �لبحر �لتي عاشت قبل 410 ـ 360 
�لحالي.  عصرنا  في  �لموجو89  مثيالتها  عن  سنة  مليو� 
�لتي  �لسنين  ماليين  Bغم  تتغير  لم  �لتي   Dألحيا�  Gهذ�
تمر  لم   Dألحيا�  �� على   Kها 9ليًال  لُتعد  عليها،   تعاقبت 

 .Nشكل �ألشكا بأ �تير8 تطوB بأ



مئذنة �لبحر(َمِعدّية �َألْ�ُجل).

�لعصر : �لزمن �لميز���، �لعصر �لديفوني.
�لعمر  : 410 ـ 360 مليو� سنة 

�لمانيا.  ،��لموقع :  بوندنبا
 

�لمعر�فة في  �لبحر (معديا, �أل=جل) �حيا8 تنتمي 5لى جنس �لرخويا,، �ُتصا() �قد' نما&جها  مآ&� 
�ما مئذنة �لبحر �لتي تبد� في �لصو=C، فعمرها 410 ـ 360 مليو� سنة.  ،�لفتر�, �ألخيرC من �لكمبر

�تدحض هذO �ألحيا8 �لتي ظلت على &�, ما هي عليه منذ مئا, �لماليين من �لسنين، نظرية �لتطو=. 

373 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�374 عدنا� 



375 �لخلق �طلس 

جمبر	

�، �لعصر �لجو��سي.��لعصر : �لزمن �لميز
�لعمر  : 208 ـ 146 مليو� سنة 

�لموقع : تكوين سولنهافن، "يكشتا�، �لمانيا. 
 

تشهد حيو�نا� �لجمبر� �لتي تابعت جو>ها منذ ماليين �لسنين >� �� يمسسها تغير قط، بأنها لم تتطو�، (نما هي 
ُخلقت. لو �� كائنا حيا �ختص �ليوM بنفس �لسما� �لتي �ختص بها قبل ماليين �لسنين، �ستحاF �لزعم بأنه تطو� عن 

 .Rلصو��تقيم سجال� �لحفريا� �لشو�هد على �� مز�عم �لتطو�يين ليس لها نصيب من �لصحة  .Uغير



��قطا�376 عدنا� 

ها��� يحيى

نما�� لحفريا� عثر عليها في �سبانيا

تشكل مناطق �لجبا* ��لمرتفعا� مثل �لبر�نس �سيير� �لشطر �ألعظم من �سبانيا، �24 % من مساحة �لبال� �على من 1000 متر. �توجد �لطبقا� 
من صخو8  �لجزير;  شبه  �غر@  يتكوB شما*  حين  �في  قسمين،  Fلى  فتنقسم  �لصخرية  �لبنية  �ما  �لمذكو8;.  �لجبلية  �لمناطق  في  �لهامة  �لحفرية 
كريستالية ��S كثافة مثل �لجر�نيت ��لصلصا*، فإB قسمًا Oخر يتألف 

من صخو8 8سوبية تكثر فيها �ألحجا8 �لجيرية. 
�أل8جل   لذ���  حفريا�  �سبانيا  من  ُجمعت  �لتي  �لحفريا�  بين  �من 

�لشبيهة باألX8S، ��حياW بحرية مختلفة تعو� Fلى �لعصر �لديفوني (منذ 
بالغة  �حيو�نية  نباتية   Xألنو� �حفريا�  سنة)،   B354مليو ـ   417
مليوB سنة)،  (منذ 354 ـ 290  �لكربوني  �لعصر  Fلى  ترجع   Xلتنو�
�طيو8  بحرية   Wحيا�� �_�حفة  ثديية   Xألنو� من حفريا�  هائلة  ��عد�� 

�نباتا�.
  cهذ  BF  SF كبير،   d_مأ في  �لد�8�نيين   B� �لحفريا�   cهذ كافة  �تبين 

�الكتشافا�، في حين �نها ال تقدe �ليًال ��حد يدعم _عم �لتطو8 �لتد8يجي 
على مر�حل، تكشف عن ماليين �لنماgS �لتي تثبت �B �لكائنا� �لحية 
 eما مفهو� �لجيولوجية.  �لعصو8  تتغير طيلة  لم  ُ�جد� من عدe، ��نها 
هذ� �لكالe فو�ضح، �هو �B �لكائنا� �لحية لم تتطوF� ،8نما خلقها �هللا 

كافة. 

يتكو�  $لذ"  أل��&يسا  $لعميق  $لو$&" 

يبلغ  �$لتي  $لجيرية  $لرسوبية  $لصخو�  من 

$�تفاعها 600 متر.

بر&ينا7 �ياليس �سبانيا           

�سبانيا



377 �لخلق �طلس 

� لحفريا� عثر عليها في جمهو�ية �لتشيك�نما

تشكل لمنطقة لجبلية لموجو12 في /قليم بوهيميا قسمًا عظيمًا من لبنية لجغرفية لجمهو�ية لتشيك. �ُتعد هذ� لمنطقة لتي ترتفع نحو 900 عن 
لبحر ، /حدE مناطق جمهو�ية لتشيك لغنية نوعا ما من حيث لحفرياA . �قد ُعثر في بوهيميا على نما?< حفرية كثير1 للغاية ألحيا8  Eمستو
ألحيا8 لمجهرية  Aباإلضافة /لى حفريا لعصر لكمبرR (منذ 543 ـ 490 مليوK سنة) �لعصر لديفوني )منذ 417 ـ 354 مليوK سنة(. هذ
 Rلذلتي عاشت في لعهد لبر�تر�R�X (منذ 5, 2 مليا� ـ 545 مليوK سنة). �من Uكثر هذ� لحفرياA جذبًا لالنتبا� هي حفرية لتريلوبايت 
له ما يزيد عن 1300 نو] مختلفة. �قد سمى عالم لحفرياA جوشم 
برندJoachim Barrande) 300) R منها ، �من ثم Uُطلق عليها 
 Aلتريلوبايتا فيها   b2ُيصا لتي   Aلتكوينا �من   .Rندبر  Aتريلوبايتا
 bلمعر� جاينتشى  من  ُجمعت  �قد  جاينتشى.  تكوين  بكثر1،   Rندبر
Uنها كانت ?A مناf با�2 في لعصر لكمبرR، نما?< حفرية لكثير من 
ألحيا8 لبحرية لتي عاشت في لزمن لباليوR�X (منذ 543 ـ 251 

مليوK سنة). 
لتشيك،  جمهو�ية  في  عليها  عثر  لتي  لحفرية   �لمصا2  �تحظى 
 Aالكتشافابأهمية من حيث فهم لتا�يخ لطبيعي لحقيقي. �تثبت هذ� 
��نيوK لم ُتشهد في X RUمن قط، �لم لتي يزعمها لد �KU �تير1 لتطو
ألحيا8 عن جد بدئي مزعوp مثلما يزعم لتطو�يوKU� ،K كل نو]  �تتطو
 .Aغير� من سما K�2 بما يختص به Aلحفريا Aظهر فجأ1 في سجال
�قد سدA2 هذ� لحقيقة لتي تنهض 2ليًال هاp على لخلق، ضربة ساحقة 

��ينية.للنظرية لد

ُجمعت من بوهيميا �لشهير+ بالطبقا� �لحفرية �لغنية حفريا� تبلغ �عما�ها 

مئا� �لماليين من �لسنين، 9كل �9حد+ من هذ6 �لحفريا� تظهر بجال2 �1 

�لكائنا� �لحية لم تمر بعملية تطو�، C9نما قد خلقها �هللا.

جمهو�ية �لتشيك
بوهيميا



ها��� يحيى

��قطا�378 عدنا� 



379 �لخلق �طلس 

عشب �لسرخس 

�لعصر : �لزمن �لباليو��، �لعصر �لكربوني.
�لعمر  : 360 ـ 286 مليو� سنة.

�لموقع : ليو�، �سبانيا. 
 

مليو� سنة،  قبل 360 ـ 286  �لتي نمت  �لسرخس  بين �عشا&  تطابق  هنا, 
بين مثيالتها �لموجو?< في عصرنا �لر�هن. هذ; �لنباتا/ �لتي ظلت على �1/ ما 
هي عليه على مدI مئا/ �لماليين من �لسنين ?� تغير، لتكشف عن �� نظرية 

.Lخلق �هللا حقيقة بالغة �لوضو ���لتطوR كذ& بهتا�، 



ها��� يحيى

��قطا�380 عدنا� 
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ضفد	 

�لعصر : �لزمن �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر  : 12 مليو� سنة.

�لموقع : جمهو�ية �لتشيك. 
 

من بين �أل&لة �لتي تؤكد /� �لضفا&! -نما ُ�جد* &�مًا ضفا&!، حفرية �لضفد! �لتي 
تظهر في �لصو�? �يبلغ عمرها 12 مليو� سنة. �ما من تفا�* قط بين �لضفا&! �لتي 

عاشت قبل 12 مليو� سنة، �بين نماBجها �لموجو&? في عصرنا �لر�هن. 



��قطا�382 عدنا� 

ها��� يحيى

نما�� لحفريا� عثر عليها في �يطاليا

تشكل /%9 بحر تيثيس (Tethys) �لمعر�0 /نه كا* يحيط باألجز�� �لو�ضحة أل�%با �لقديمة، جز��ً عظيمًا من �لبنية �لصخرية �لموجو�� في �يطاليا. �تشير 

�لد%�ساL �لجيولوجية �لى /نه قبل 165 مليو* سنة من يومنا هذ�، برD بحر تيثيس كبحر عظيم مع �نفصا@ بانجيا (Pangea). �هذ� �لبحر �لذ> كا* يحيط 

بمنطقة كبير� نوعا ما، كا* �X سمة �ستو�ئية لقربه من خط �الستو��. �نتيجة للحركاL �أل%ضية �لحا�ثة في �لعصو% �لجيولوجية (ماليين �لسنين) ظهر �لبحر 

�ألبيض قبل نحو 65 مليو* سنة من �آل* مع �%تفا\ �ألجز�� �لبرية من ��خل بحر تيثيس �لذ> DُحزY تد%يجيا نحو �لشما@. 

�توجد في �لطبقاL �لصخرية إليطاليا ��لتي كانت /%ضا لبحر تيثيس في /حد �ألDمنة، /عد�� هائلة لحفرياL /حيا� بحرية. �تظِهر هذ_ �لحفرياL /* كافة 

�ألنو�\ �لمعر�فة لألحيا� �لبحرية ظهرL فجأ� بالبنى �لمعقد� �لتي تحوDها، /> /نها ُخلقت من عدf. �ليس ثمة حفرية ��حد� توضح /* هذ_ �ألحيا� �نما 

 ،fمزعو  kمشتر ��حد  جد  عن   L%نحد�

بعضها  عن   L%تطو� نجمت  �/نها 

بالهزيمة  �لد�%�ينية  ُمنيت  �لقد  �لبعض. 

�/�ضحت  �لحفرية.   Lالكتشافا�  fما/

هذ_  �لحفرية   mXلنما� من  �لماليين   Lمئا

�لحقيقة �ضوY �لشمس.  

"لمناطق  في  عا#  بوجه  "لرخامية  "لطبقا�  توجد 

تحت  "لموجو0/  "لمرجا�  ��صفة  على  تشتمل  "لتي 

"لجبلية.  "لسالسل  ��"ضي  في   �� أل>منة،  "لمحيط 

في  "لموجو0/  "لرخامية  "لطبقا�  "لصو�/  في  �تبد� 

جباB "أللب "إليطالية.
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 (Butterloch) 	يحو� �لو��� �لسحيق لبوترلو

ـ   290 (منذ  �لبرمي  للعصر  تعو�  صخرية  بنية 

248 مليو! سنة).

مونتي  حفريا$  منطقة  في  عليها  عثر  لسمكة  حفرية 

بولكا(Monte Bolca) بإيطاليا

عمليا$ �لبحث =�لتنقيب عن �لحفريا$ �لتي �جريت في مونتي بولكا.



ها��� يحيى

��قطا�384 عدنا� 



385 �لخلق �طلس 

سمكة �لِسَفر	 سمكة �لِسَفر	 

�لعصر : �لزمن �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.�لعصر : �لزمن �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر  : 6 مليو� سنة.�لعمر  : 6 مليو� سنة.

�لموقع : فيومي (Fiume)، مركيا(Marecchia)، �يطاليا. �لموقع : فيومي (Fiume)، مركيا(Marecchia)، �يطاليا. 
 

من  �ألمامية  ��ألجز�!   .(Sentriscidae) �لمئوية  �لفصيلة  �لى  �لسفر&  *سما'  من تنتمي  �ألمامية  ��ألجز�!   .(Sentriscidae) �لمئوية  �لفصيلة  �لى  �لسفر&  *سما'  تنتمي 
في  تظهر  �لتي  �لسفر&  سمكة  عمر  �تبلغ  شائكة.  �لظهرية  ��عنفها  مصّفحة،  في *جسامها  تظهر  �لتي  �لسفر&  سمكة  عمر  �تبلغ  شائكة.  �لظهرية  ��عنفها  مصّفحة،  *جسامها 
�لصوCD مليو� سنة، �هي تختص بكافة �لسماA �لتي تختص بها *سما' �لسفر& �لتي تعيش �لصوCD مليو� سنة، �هي تختص بكافة �لسماA �لتي تختص بها *سما' �لسفر& �لتي تعيش 
في عصرنا �لحالي. �هذ� يبين *� هذK �ألسما' لم يلحق بها * تغير منذ ماليين �لسنين، في عصرنا �لحالي. �هذ� يبين *� هذK �ألسما' لم يلحق بها * تغير منذ ماليين �لسنين، 

.Nشكل من �ألشكا �*نها لم تمر بأ مرحلة بينية بأ شكل من �ألشكاN.�*نها لم تمر بأ مرحلة بينية بأ



ها��� يحيى

��قطا�386 عدنا� 



387 �لخلق �طلس 

فر� �لبحرفر� �لبحر


لعصر : 
لزمن 
لسينو���، 
لعصر 
أل�ليجوسيني.
لعصر : 
لزمن 
لسينو���، 
لعصر 
أل�ليجوسيني.

لعمر  : 26 مليو� سنة.
لعمر  : 26 مليو� سنة.


لموقع : �يطاليا. 
لموقع : �يطاليا. 
 


لسينجاسيدية  للفصيلة  
لبحر   $
&فر 
لسينجاسيدية تنتمي  للفصيلة  
لبحر   $
&فر تنتمي 
(Syngnathidae)، �هي من 
ألحيا, 
لتي تتحد+ نظرية (Syngnathidae)، �هي من 
ألحيا, 
لتي تتحد+ نظرية 
عمر  �يبلغ  
لسنين.  ماليين  منذ  تتغير  لم  
لتي  ببنياتها  عمر 
لتطو@  �يبلغ  
لسنين.  ماليين  منذ  تتغير  لم  
لتي  ببنياتها  
لتطو@ 
حفرية فر$ 
لبحر 
لتي تبد� في 
لصو@A 26 مليو� سنة، � حفرية فر$ 
لبحر 
لتي تبد� في 
لصو@A 26 مليو� سنة، � 


لبحر 
لتي تعيش في عصرنا 
لر
هن.  $

لبحر 
لتي تعيش في عصرنا 
لر
هن. هي تطابق &فر $
هي تطابق &فر



ها��� يحيى

��قطا�388 عدنا� 



389 �لخلق �طلس 

�لسمكة صفر�� �لذيل 

�لعصر : �لزمن �لسينو���، �لعصر �إليوسيني.
�لعمر  : 48 مليو� سنة.

�لموقع : مونتي بولكا، فير�نا، �يطاليا. 
 

من بين حفريا7 �ألنو�5 �لسمكية �لتي ُجمعت في �يطاليا /يضا، حفرية �لسمكة صفر�+ �لذيل، �يبلغ عمر حفرية 
صفر�+ �لذيل �لتي تبد� في �لصوBC 48 مليو� سنة. ��جوA نفس كافة �لسما7 �لتي تحو�ها �ألسما; صفر�+ 
�لذيل �لتي عاشت قبل 48 مليو� سنة، لدI مثيالتها �لتي تعيش في عصرنا �لحالي، �نما يثبت /� �لتطوC ليس 

حقيقة. 



ها��� يحيى

��قطا�390 عدنا� 



391 �لخلق �طلس 

يرقة �لرعا	  

�لعصر : �لزمن �لسينو�� ، �لعصر �لميوسيني .
�لعمر  : 10 مليو� سنة .
�لموقع : كوينو، �يطاليا. 

 
 �� �لبالغة،  حشر�تها  شأ�  شأنها  �لرعاشا(،  يرقا(  حفريا(  توضح 
يرقة  بين  تفا�(   � من  �ما  قط.  �قت   � في  يحد6  لم  �لتطو> 
�لرعاA �لتي تبد� في �لصو>@ ��لتي يبلغ عمرها 10 مليو� سنة، �بين 
يبين  �نما  هذ�  �لتفا�(   Cعد� �لر�هن.  عصرنا  في   @Dلموجو� مثيالتها 

.Hلتطو> ما هو �ال قصة من نسج �لخيا� ��بالعِيا� 



ها��� يحيى

��قطا�392 عدنا� 



393 �لخلق �طلس 

سمكة �بر� �لما	 

�لعصر : �لزمن �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر  : 23 ـ 5 مليو� سنة.

�لموقع : بيرني، �يطاليا.
 

تنحد/ &سما- �بر �لما, من +�* �لفصيلة �لتي منها &فر�$ �لبحر، �هي 
بنية جسدية /فيعة �طويلة. � تعد هي �ألخر6 �حد6 نما+4   *�+
�لحفريا* �لحية �لتي تدحض نظرية �لتطو/. �يبلغ عمر حفرية سمكة 
�برE �لبحر �لموجوEF في �لصو/E 23 ـ 5 مليو� سنة، �هي تماثل 

تماما مثيالتها �لتي تعيش في عصرنا �لر�هن.



��قطا�394 عدنا� 

ها��� يحيى

� �لمتحجر�� �لتي �جد� في �نجلتر��نما
تنتمي +قد' �لمتحجر�$ �لتي تم �لعثو� عليها في �نجلتر� �لى �لعصرين �لسيلو��        (443-417 مليو� سنة) �لديفوني (417-354 مليو� 
سنة). يرجع تا�يخ �نجلتر� �لجيولوجي �لى ما قبل 600 مليو� سنة. عاشت في �لماضي �لسحيق مناخا �ستو�ئيا كذلك عصوً�� جليدية. فضال 
عن �لتغيير�$ �لتي حصلت على مناسيب �لبحر، حدO �النفجا��$ �لبركانية �لتعرية. +M$ هذK �ألسباI �لى �لعثو� على متحجر�$ لمختلف 
يعتبر �لجزU �لجنوبي من �لبلد من +كثر �ألجز�U �حتو�U على مكامن �لمتحجر�$، �لتي تم �لعثو� فيها على �لكثير من �لمتحجر�$.  .Uألحيا� X�نو+

�سيت +حدY هذK �لمكامن.M تعتبر منطقة
�سيت تشتهر بشريطها �لساحلي �لمسمى بـ" �لساحل �لجو��سي" �لذ� M �+ تة. �اليتسم �لتركيب �لصخر� لهذK �لمنطقة بخصائص متفا
يتألف من �لصخو� �لتي تعوM �لى �لعصر �لجو��سي. توجد مكامن مختلفة للمتحجر�$ في هذ� �لشريط �لساحلي. قد تم �لعثو� في هذK �لمكامن 
 Kكل متحجر من هذ bمن خال Yخر+ cيظهر مر .� على متحجر�$ لمئا$ �ألنو�X من �ألحياU محفوظة تفاصيلها �لجسمية فيها بصو�c جيدc جدָד

�لمتحجر�$ �لتي تم �لعثو� عليها +� �ألحياU لم تشهد +� تغيير طيلة ماليين �لسنين؛ +� +نها لم تمر بمر�حل تطو�ية.

يعتبر مقلع كر�كي ثيل لألحجا� �حد �لمكامن �لمهمة للمتحجر�� بإنجلتر�. �تد� �لمتحجر�� �لتي 

تم �لحصو� عليها من هذ: �لمنطقة بأ� �ألحيا7 لم تمر بمر�حل �لتطو� في �4 �قت من �أل�قا�.

�نجلتر�

<��سيت



395 �لخلق �طلس 

�لجا�ية  �لد��سا�  �لصو��  تبين 

�لعثو�  تم  متحجر�  َصَدفٍة  على 

في  �لجو��سي  �لساحل  في  عليها 

منطقة -,�سيت.

-,�سيت،  في  �لساحلي  �لشريط 

,�لمتكو5 من �لصخو� �لتي تعو- للعصر 

�لكثير  على  �لعثو�  تم  ,قد  �لجو��سي. 

من �لمتحجر�� من هذ9 �لصخو�. 

�توجد منطقة مهمة �خر بإنجلتر� تحو� 
مكامن للمتحجر�" �هي منطقة النكشاير. 
&لى  فيها  �لصخرية  �لمناطق  �قد-  �تنتمي 
-354) �لفحمي   �� �لكا6بوني  �لعصر 
290 مليو< سنة). �هنا; ��6 متفق عليه 
 Aمعتد لبحر  قاعا  �لمنطقة كانت   Eبأ< هذ
مليو< سنة.  قبل 340  �غير عميق �Jلك 
�لمنطقة   Eهذ في  �لعثو6  تم  �لسبب  �لهذ� 
 Pألحيا�  Sنو�� من  للكثير  متحجر�"  على 

�لبحرية.
 Pألحيا�  Sنو�� من  �لكثير  متحجر�"   >&�
 Tمر تؤكد  بإنجلتر�  عليها  �لعثو6  تم  �لتي 
�خر عد- صحة نظرية �لتطو6 �لتي تدعي 
بأ< �ألحياP قد نشأ" تد6يجيا مما يسمى 
بالجد �لمشتر; لها. �تبين هذE �لمتحجر�" 
بأ<   �ألخر �لمتحجر�"  باقي  مثل  مثلها 

�ألحياP ُخِلقت �لم تمر بمر�حل تطو6ية.



ها��� يحيى

�قطا�396 عدنا� 

�





 سرطا� حد�� �لفر� (سرطا� �تنه)

�لفتر�: �لحقبة �لبالوسينية – �لعصر �لكا�بوني (�لفحمي)
�لعمر: 300 مليو� سنة.

�لمنطقة: مقلع كو/ ها, +*بين كاست لألحجا�، النكشاير، �نجلتر�.

يعتبر سرطا� حد*� �لفر@ (+كسيفوسو��؛ سيفية �لذيل) كائنا حيا *جد منذ �لعصر �لكامبير,. *يبلغ عمر �لنمو56 �لذ, 
 B�CعاDتغيير بنسف �إل �*D لتي تعيش منذ 300 مليو� سنة� Bلسرطانا� Jهذ K300 مليو� سنة. *تقو ��في �لصو Mير

.Cيجي لألحيا�لتد� �لتطو� N*لقائلة بحد�

397 �لخلق �طلس 

ير/ في �لصو,� تصويًر� موِجبا �ساِلبا لمتحجر �� طرفين.

0

�



ها��� يحيى

�قطا�398 عدنا� 



399 �لخلق �طلس 

نجم �لبحر

�لفتر�: �لحقبة �لوسيطة– �لعصر �لجو��سي
�لعمر: 180 مليو� سنة.

��سيت، �نجلتر�.��لمنطقة: "يب، 

بأ�  سنة  مليو�   180 عمر%  يبلغ  �لذ)  �لبحر  نجم  متحجر  يبين 
�� تغيير منذ حو�لي مئتي مليو� سنة. �هي �هذ% �لحيو�نا6 تعيش 
ال تختلف عن مثيالتها �لتي تعيش في �قتنا �لحاضر. �بذلك تثبت 

عيانا مر� KخرI عدG صحة نظرية �لتطو�.



ها��� يحيى

��قطا�400 عدنا� 



401 �لخلق �طلس 

(�لقوقع �لبحا (�لنوتي

�لفتر�: �لحقبة �لوسيطة– �لعصر �لجو��سي
�لعمر: 167 مليو� سنة.

��سيت، �نجلتر�.��لمنطقة: فريشو�تر، 

 ��بد تعيش  �لتي  �لحية  �لكائنا'  ماليين  من  ��حد�  �لبحا�  �لقوقع  يعتبر 
تغيير منذ ُخِلقت قبل ماليين �لسنين. �متحجر �لقوقع �لبحا� �لذ5 ير3 في 

�لصو�� ��لبالغ عمر@ 167 مليو� سنة لهو �ثبا' لهذ@ �لحقيقة.



��قطا�402 عدنا� 



403 �لخلق �طلس 

بيفالف

�لفتر�: �لحقبة �لوسيطة– �لعصر �لجو��سي
�لعمر: 200 مليو� سنة.

�لمنطقة: مقلع كونينجسبي لألحجا�، همبرسايت، �نجلتر�.

متحجر�  نما'&  +توجد  �لقشريا,.  �لى صنف  �لقشرتين   +' �لحيو��  هذ�  ينتمي 
منها حاليا.  تعيش  �لتي  لألنو�;  مطابقة  مليو� سنة؛ +هي  يبلغ عمرها 200  منه 
+هذL �لبيفالفا, مثلها مثل باقي �ألحياG تمتلك �لخصائص نفسها منذ خلقت، +لم 

تتعرO ألN تغيير.



ها��� يحيى

��قطا�404 عدنا� 



405 �لخلق 	طلس 

(�لقوقع �لبحا� (�لنوتي

�لفتر�: �لحقبة �لوسيطة– �لعصر �لجو��سي
�لعمر: 167 مليو� سنة.

�لمنطقة: بو�تو� بر��ستو!، ���سيت، �نجلتر�.

يمتلك �لقوقع �لبحا� �لحالي كافة �لخصائص �لتي كا� يمتلكها �لقوقع �لبحا� �لذ& كا� 
يتغير طيلة  لم  �لبحا�  �لقوقع   �= �لمتحجر�<  �لسنين. �تد@ سجال<  قبل ماليين  يعيش 
�لعصو� �لماضية. =& =نه لم يمر بمرحلة �لتطو�. �متحجر �لقوقع �لبحا� �لذ& يرF في 

�لصو�� ��لبالغ عمرJ 167 مليو� سنة لهو �ثبا< لهذJ �لحقيقة.



ها��� يحيى

��قطا�406 عدنا� 



407 �لخلق �طلس 

�لعنكبو	

�لفتر�: �لحقبة �لبالوسينية – �لعصر �لكا
بوني (�لفحمي)
�لعمر: 300 مليو� سنة.

�لمنطقة: مقلع كو- ها+ *'بين كاست لألحجا
، النكشاير، �نجلتر�.

تعيش �لعناكب كما هي منذ 300 مليو� سنة. 'هي *حد �ألحيا8 �لتي توجه 
ضربة كبير� لنظرية �لتطو
، 'تنسف جميع �EعاC�8 متبني هذB �لنظرية. فهي 

تمتلك �لخصائص نفسها منذ ماليين �لسنين، 'لم تتعرJ أل+ تغيير.



ها��� يحيى

��قطا�408 عدنا� 

�لقوقع �لبحا� (�لنوتي)

�لفتر�: �لحقبة �لوسيطة– �لعصر �لجو��سي
�لعمر: 167 مليو� سنة.

��سيت، �نجلتر�.��لمنطقة: بو�تو� بر��ستو�، 

قبل  يعيش  كا�  �لذ(  �نظير+  �لحالي  �لبحا�  �لقوقع  بين  فر2   )ّ9 يوجد  ال 
 >�عد@ حد على  �ليل  9هم  �لفر2  في  �النعد�@  هذ�  �يعتبر  �لسنين.  ماليين 

عملية �لتطو� 9بًد�.



409 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�410 عدنا� 



411 �لخلق �طلس 

(	
سمك �لجّن (كابر

	لعصر: �من 	لسينو���، 	لعصر 	ألليجوسيني
	لعمر: 35 مليو� سنة

	لموقع: بولونيا

�6 سمك 	لجن 	لذ� عا/ قبل 35 مليو� سنة يشبه تماما مثيله 	لذ� يعيش في �قتنا 	لحالي، �هذ	 من &هم 	أل#لة 	لتي تثبت 
&� �عم نظرية 	لتطو8 كذبة كبيرD. �&عماB 	لبحث في ميد	� علم 	إلحاثة متو	صلة منذ 150 عاما، لكن لم يتم 	لعثو8 �لو على 
حفرية �	حدD تكو� #ليال على صحة ما تزعمة هذK 	لنظرية. �جميع 	لمتحجر	H 	لموجو#D لدينا تثبت &� 	لكائناH 	لحية لم 

تمر بأية عملية تطو8. 



��قطا�412 عدنا� 

ها��� يحيى

نما�� �لمتحجر�� �لتي �جد� في ��سيا
لقد تم �لعثو� على متحجر�� متجمد� للحيو�نا� في منطقة سيبيريا من 
�$سيا. $باإلضافة )لى 'لك تم �لعثو� على �لكثير من �لمتحجر�� $هي 
�لمتحجر�� ضمن كهرمانا�  �لكهرما6. $تصنف هذ/  محفوظة �9خل 
�لبلطيق. $تنتشر هذ/ �لكهرمانا� على �متد�9 منطقة $�سعة )لى حد كبير 
Aغلب كهرمانا�  $تنتمي  ��D شرقا. $A  Dجبا غربا حتى  برلين  من   Aتبد

�لبلطيق )لى �لعصر �أليوسيني (54-37 مليو6 سنة).
$يوجد Aغلب هذ/ �لكهرمانا� �لمذكو�� مطموً�� تحت مستوN سطح 
�$سيا  ضمن  تقع  �لتي  سامالند  منطقة  في  متًر�   40-25 بـ   V��أل
 Wلحالية. $تطلق على طبقة �لتربة �لحا$ية على �لكهرمانا� تسمية "�لتر��
�أل[�\". $يحتو] كل 1000 كغم من هذ� �لتر�W على 1 كغم تقريبا 
بين  �لمتحجر�� من  فقط على  �لكهرما6. $يحتو] كهرما6 $�حد  من 

مئا� �لكهرمانا�.
$�ختال`  تكونها؛  $فتر�  Aلو�نها،  الختال`  تبعا  �لكهرمانا�  $تختلف 
�لتي  �لفتر�  الختال`  تبعا  Aيضا  $تختلف   ،Nألخر� �لفيزيائية  خو�صها 
تكونت خاللها، $�لشجر� �لتي Aفر[� �لر�تنج �لمكو6 للكهرما6. $ينتمي 
 290-354) (�لفحمي)  �لكا�بوني  �لعصر  )لى  معر$`  كهرما6   kقدA
�لكا�بوني (�لفحمي) في  �لعصر  مليو6 سنة). $يوجد Aغلب كهرمانا� 

)نجلتر� $�لواليا� �لمتحد� �ألمريكية.
بالر�تنج $قبل  �لتصاقه  بعد  متتاليتين مهمتين  �لحي بمرحلتين  �لكائن  يمر 
�لتصلب  في  �أل$لى  �لمرحلة  تتمثل  كهرما6.  �9خل  متحجر  )لى  تحوله 
�لناتج عن �لتبريد A$ �لتجفيف. Aما �لمرحلة �لثانية فتتمثل في تفسخ Aنسجة �لكائن �لحي �لموجو9 �9خل �لر�تنج. $يتكو6 تركيب خاn خالD فتر� �لتفسخ 

ينتج عن �ختالo سائل �لر�تنج مع �لسو�ئل �لتي تتولد من تفسخ جسم �لكائن �لحي.
�لقو�k �لرغو] $�لمظهر �لشبيه بالبالو6. $يتطلب تكو6 �لكهرما6 بصو�� كاملة 6A يمر  $يتم �لحفاq على جسم �لكائن �لحي �9خل هذ� �لسائل '] 

�لر�تنج بمر�حل كيما$ية $جيولوجية عديد�.
$تعتبر �لمتحجر�� �لموجو�9 �9خل �لكهرمانا� مجاال 
مهما إلجر�r �لد��سا� من قبل �لكثير من �جاD �لعلم. 
�9خلها  تحو]  للكهرمانا�  عديد�   s'نما  tهنا$
تلك  تأخذ/  كانت  �لذ]  بوضعها  متحجر�  حيو�نا� 
�للحظة؛ فمنها ما كا6 يذهب بالمأكل )لى عشه، $منها 
�لتخفي،  $ضع  في  $vخر   ،wلدفا� $ضع  في  كا6  ما 
$حيو�6 في $ضع �لمد�فع عن Aفر�خه، $حيو�6 في $ضع 
 s'عد�ئه. $تبين لنا هذ/ �لنماA فر�[ مو�9 كيما$ية ضد(
جميعا 6A خصائص �ألحياr لم تتغير منذ ماليين �لسنين. 

6A [A �لمرحلة �لمسما� بالتطو� لم تحدA yبد�.

�حد �لمناطق �لحا�ية على �لكهرما� بر�سيا.

كالينجر�)
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نما�� �لمتحجر�� �لتي �جد� في بولونيا
تعتبر بولونيا �حد� �لد�� �لتي توجد فيها �لكهرمانا�. ��� 
منطقة �لبلطيق بالذ�� تعتبر من #غنى �لمناطق بالكهرما�. فقد 
�لمحفوظة  �لمتحجر��  على  �لمنطقة  هذ/  في  �لحصو�  تم 
�لمتحجر�� 35 -40  هذ/  عمر  �يبلغ  �لكهرمانا�.  =�خل 
#قد<  #خر�  متحجر��  تحو@  �لمنطقة   �# �ال  سنة.  مليو� 
هذ/  تميز كهرمانا�  �لتي  �لصفا�  #هم  #حد�   ��� تاFيخا. 
#حد  على  �حتو�Gها  هي  �ألخر�  �لكهرمانا�  عن  �لمنطقة 
�ألحماL �هو �لمسمى بحامض �لسكسينيك. �يعتقد #� هذ� 
كانت  #نها   Lيفتر  Nشجر F�تنج  في  موجوً=�  كا�  �لحامض 

تعيش في �لعصر �أليوسيني (54-37 مليو� سنة).
�لحيو�نا�  متحجر��  من  �ألكبر   Vلجز� �لمفصليا�  تشكل 
هذ/  في   Fيند� �لبلطيق.  في كهرمانا�  عليها   Fلعثو� تم  �لتي 
��لرخويا�،  �لقو�قع،  مثل   Vألحيا متحجر��  �جو=  �لمنطقة 
 Vلفقرية. �تبين هذ/ �لمتحجر�� #� �ألحيا� Vمختلف �ألحيا �#
ظل   Lلبعو�  �#  @# تغيير.   ��= �لتاFيخ  عبر  هي  كما  ظلت 
بعوضا؛ ��لفر�شة ظلت فر�شة؛ ��ليرقا� ظلت يرقا� =�ًما. 
 Fلتطو� نظرية  =فعت  قد  �لمتحجر��  تكو�   Nلميز� �بهذ/ 
 Vألحيا� تضم  فالمتحجر��  منه.   cمخر ال  كبير   deمأ نحو 
�لمتحجرN ببيضها، #� يرقاتها، #� مع فر�ئسها، #� تضمها �هي خاFجة من طوFها �ليرقي. �لكن جميعها تحمل خصائصها �لذ�تية، �طريقة �لمعيشة 

.Fنفسها طيلة عشر�� �لماليين من �لسنين؛ =�� #� تمر بأية مرحلة من �لتطو

كبير.  حد  �لى  ��سعة  منطقة  من  �لبلطيق  كهرمانا�  على  �لحصو+  يتم 

�تمثل �لصو20 �حد �ألعما+ �لجا0ية في �لمنطقة.

بولونيا

بحر �لبلطيق كالينجر�6

جمهو0ية 

�لتشيك
سلوفاكيا



ها��� يحيى

��قطا�414 عدنا� 

يرقة �لحشر� �لعصوية

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

تعتبر �لحشر�8 �لعصوية خبير� 7 فن �الختفا2. فمظهرها شبيه بغصن شجر� 
�قد كانت  عليه.  تقف   Aلذ� �لغصن  تمييزها عن  يستحيل  �بما � �قتها. �  �F
هذI �لحشر�8 سو�2 �لتي عاشت قبل 45 مليو� سنة �F تلك �لتي تعيش في 
 �ّK� �ألعد�2.  نفسه ضد  �لدفاعي   Mباألسلو �لتخفي   Oتستخد �لحاضر  �لوقت 
 Pحد� Oمنذ 45 مليو� سنة لهو !ليل على عد ��عدO تغير بنية �ألحيا2 �لمذكو

.�عملية �لتطو
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�نثى �بابة �لرمل

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

تعتبر سجال% �لمتحجر�% من 8هم �أل!لة �لتي تفند �لمز�عم �لقائلة بأ� �ألحيا+ نشأ% 
بالتطو� �لتد�يجي من 8حيا+ 8خر=. �مما يبين لنا هذ? �لحقيقة مر� 8خر= هو �لتطابق 
�لموجو! بين 8نثى Hبابة �لرمل �لتي عاشت قبل 45 مليو� سنة �بين نظيرتها �لتي تعيش 

في �قتنا �لحاضر.



ها��� يحيى

��قطا�416 عدنا� 



417 �لخلق 	طلس 

�لنملة �لعاملة �يرقة �لمن

	لفتر�: 	لحقبة 	لسينو��ية – 	لعصر 	أليوسيني
	لعمر: 45 مليو� سنة.

	لمنطقة: كالينجر	�، ��سيا.

<� كلمة "	لنمل" تطلق كتسمية عامة على تلك 	ألنو	8 	لكثير� من 	لحشر	$ 2	$ 	ألجنحة 	لغشائية، �	لتي تعيش على شكل جماعا$، 
�تكو� يرقاتها تحت 	لتربة. �يعيش 	لنمل ضمن مستعمر	$، �يوجد منه حو	لي 800 نو8. �لكل نو8 منها صفاته 	لخاصة به. �يضم 
هذ	 	لكهرما� في �	خله نملة عاملة متحجر�؛ �كذلك حشر� من شبه ناضجة. �يعيش 	لمن غالبا بالتكافل 	لمعيشي مع 	لنمل أل� بعض 

	لنمل يتولى تغذية 	لمن.

�نرY 	لشيU نفسه يحد] لدY 	لنمل �	لمن 	لحالي. �تتحّدY هذX 	لكائنا$ 	لحية 	لتي يبلغ عمرها 45 مليو� سنة 	إل�عاU	$ 	لتي 
.�تتبناها نظرية 	لتطو

يرقة �لمن



ها��� يحيى

��قطا�418 عدنا� 

�لبق �لدقيقي

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

ينتمي �لبق �لدقيقي 2لى فصيلة �لـ بيمبيجيد+ �هو عديم �ألجنحة. 
��لنباتا7  �ألعشا;  على  ?حيانا  �ير@  �ألشجا،  على  غالبا  �يعيش 
 45 ���ألخر@. �يبلغ عمر متحجر �لبق �لدقيقي �لذ+ ير@ في �لصو
مليو� سنة. ��2 �لبق �لدقيقي لم يتغير منذ 45 مليو� سنة. �بذلك 

.�ينسف كافة 2!عا7�J نظرية �لتطو
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عنكبو �لسرطا	 

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

مختلف  نو'  �يوجد 2000  �لعنكبو6 سرطانا صغيًر�.  هذ�  يشبه 
 45 �لكهرما�  في  ير?  �لذ@  �لسرطا�  عنكبو6  عمر  �يبلغ  منه، 
مليو� سنة، �هو متطابق مع �لعناكب �لسرطانية �لموجو!� في �قتنا 

�لحاضر.



��قطا�420 عدنا� 

�لذبا� طويل �لسا�

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

ينتمي هذ� �لذبا1 /لى فصيلة �لـ !يبتير�، �قد حافظ على 
�لسنين. �بذلك  منذ ماليين  تميز=  �لتي  جميع خصائصه 
�لذبا1 �لذE حافظ على خصائصه منذ45 مليو�   Fيقو

.�سنة بإثباI عدF صحة مفهوF �لتطو

ها��� يحيى
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�لذبا� �لهز�	 

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

يعجز �لد���ينيو� عن تفسير 0صل �لحشر�+ كعجزهم في 
تفسير �لكثير من �لمو�ضيع �ألخر=، بل ال يستطيعو� 9يجا! 
C0 تفسير علمي للمتحجر�+ �لموجو!� !�خل �لكهرما�. 
فكل ��حد من هذE �لكائنا+ �لحية يعتبر !ليال �حدE على 

عدL حد�K عملية �لتطو� 0ًبد�.



ها��� يحيى

��قطا�422 عدنا� 

�لحشر� �لمنزلية

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 54-28 مليو� سنة.
�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

تنتمي �لحشر� �لمنزلية 3لى �تبة �لـتركوبتير�، �تستخد* يرقاتها 
كعلف في مز��D تربية �لسمك. �حافظت هذ> �لحشر�; على 
بنيتها �خصائصها طيلة ماليين �لسنين، �لم تتعرI ألHّ تغيير. 
يبلغ   Hلذ� �لكهرما�  �لمتحجر� !�خل  �لمنزلية  �لحشر�  �تعتبر 
عمر> 54-28 مليو� سنة !ليال على عد* تغّير �ألحياS Tيضا.
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�لنحل �لطفيلي

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 54-28 مليو� سنة.
�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

ُير; في �لصو�� نحل طفيلي !�خل كهرما� يرجع عمر' &لى 54-28 مليو� 
سنة. ��لنحل �لطفيلي ظل كما هو لم يتغير منذ 54-28 مليو� سنة. <= 
 Dبذلك يثبت <نه مخلو� .Jية مثله مثل باقي �ألحيا�<نه لم يمر بمرحلة تطو

من قبل �هللا عز �جل.



ها��� يحيى

��قطا�424 عدنا� 

�لصرصا�

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 54-28 مليو� سنة.
�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

قبل   '�ظهو /لى  متحجر�ته  �تشير  مجنحة،  حشر�  9قد7   ��لّصرصا يعتبر 
350 مليو� سنة E9 في �لعصر �لكربوني (�لفحمي). �يتميز هذ� �لكائن 
 �تيا  �9 حركة  9ية  تجا'  للغاية  حساسة  جسمية  ���ئد  بامتالكه  �لحي 
هو�ئي. �يتميز 9يضا بأجنحته �لفائقة، �تركيبة جسمه �لمقا�مة حتى ضد 
�لسنين.  من  �لماليين   Oمئا منذ  هو  كما   Qيز� �ال  �لنو�ية.   Oإلشعاعا�
مليو�   28-54 عمر'  �لبالغ  �لكهرما�  في  �لموجو!   ��لصرصا �يتطابق 

سنة مع نظير' �لحالي.
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�بابة �لحجر

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 54-28 مليو� سنة.
�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

طويلين  بقرنين  �تتميز  ملم.   50-  5 �لحشر�  هذ3  طو9  يبلغ 
�لم  �لسمك.  تربية   >�مز� في  يرقاتها كعلف   Cتستخد�  ،�لالستشعا
تتعرF Jبابة �لحجر ألI تغيير طيلة ماليين �لسنين. �F �Gبابة �لحجر 
�لمتحجر� !�خل �لكهرما� �لذI يبلغ عمر3 54-28 مليو� سنة تعتبر 

مطابقة لنظيرتها �لتي تعيش في �قتنا �لحاضر.



ها��� يحيى

��قطا�426 عدنا� 

�لجر��   

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 54-28 مليو� سنة.
�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

مما  تنشأ  لم  �لحشر�+   �, على  �لمتحجر�+  تد3 سجال+ 
فالمتحجر�+  �لبد�ئي،  بالجد   ��لتطو نظرية  !عا�  يسميه 
�لمكتشفة تشير Fلى ,� كل نوC من ,نو�C �لحشر�+ قد ظهر 
 Gبهذ �لوجو!  في  �مستمرָד�  �لذ�تية،  �بخصائصه  Lني  بشكل 
 ��لخصائص !�ما. �,حد �أل!لة على Oلك هو نموNO �لصرصا
 ��لصرصا فهذ�  سنة.  مليو�   28-54 Gلبالغ عمر� �لمتحجر 

.Uلحالي في ,يّي شي� Gلمتحجر ال يختلف عن نظير�
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�لعث

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 54-28 مليو� سنة.
�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

تدعى  حيو�نية  �تبة  ضمن  كالهما  �يصنف  بالفر�شة،  شبيهة  حشر�  �لعث 
�للبيد�بتير�. �تر@ في �لصو�� حشر� عث يبلغ عمرها 54-28 مليو� سنة 
 Aلكائنا� ��ال تختلف عن نظيرها �لحالي Eبد�. مما يؤيد مر� Eخر@ عدC مر�

�لحية بفتر�A تطو�ية.



ها��� يحيى

��قطا�428 عدنا� 

�ليرقة

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 54-28 مليو� سنة.
�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

لقد ظلت �ليرقا0 كيرقا0 !�ما، �/حد �أل!لة على 'لك هي 
�ليرقة �لمتحجر� !�خل كهرما� ��لبالغ عمرها 54-28 مليو� 
سنة. فقد حافظت �ليرقا0 على خصائصها �لمميز� كما هي 
 �بالرغم من مر�� ماليين �لسنين. �بذلك تثبت /� نظرية �لتطو

ليست Kال /كذ�بة.
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صّر�� �لليل

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 54-28 مليو� سنة.
�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

��لبالغ عمر% 28-54  �لكهرما�  �لمتحجر !�خل  �لليل   �ال يختلف صر�
مليو� سنة عن صر�� �لليل �لحالي في @? شي=. فهذ% �لكائنا6 �لحية �لتي 
ظلت كما هي طيلة ماليين �لسنين لم تمر بمر�حل تطو�ية �Fنما ُخِلقت.



ها��� يحيى


�لذبا

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 50 مليو� سنة.

�لمنطقة: بولونيا.

لقد تبين من خال1 �لمتحجر�/ �لمسجلة +� �لذبا' قد ظهر بشكل 
فتح  عن  يعجز  فاإلنسا�  �لطير��.  في  �لمذهلة  بأساليبه  �يتميز  @ني. 
هز  على   �Bلمقد� فيمتلك  �لذبا'  +ما  �لثانية،  في  مر�/   10 �BFعيه 
Gياهما بشكل متز�من.   Hلثانية. فضال عن هز� جناحيه 500 مر� في 
�يختل تو��� �لذبا' �FG حدM+ N خلخل في تز�من �هتز�� �لجناحين 
+بد�.   Nيحد �الضطر�' ال  +� هذ�  �لو�قع  �لكن  مهما كا� طفيفا. 
@ني.  �ال  قد ظهر بشكل  �لذبا'   �+ �لمسجلة  �لمتحجر�/  �تشير 
يمكن حتما سوW نظرية �لتطوB كتفسير للظهوB �آلني لهذH �لكائنا/ 
�لحية على �جه �لبسيطة بينما هي تمتلك هذ� �لتصميم �لمدهش. �ما 

هذ� Gال ]ليل ��ضح على +نها مخلوقة بقد�B �هللا عز �جل.

��قطا�430 عدنا� 
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�لذبا	

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 50 مليو� سنة

�لمنطقة: بولونيا

نظير"  �بين  سنة  مليو�   50 قبل  عا'  �لذ+  �لذبا-  بين  فر.   +2 يوجد  ال 
�لذ+  �لكهرما�  �لمتحجر ;�خل  �لذبا-  �أل;لة على ?لك هو  �لحالي. �2حد 

�Cفي �لصو Dُير



ها��� يحيى

433
��قطا� عدنا� 

طفيلي �أل���� 

�لفتر�: �لحقبة �لسينو��ية – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

��سيا. ،��لمنطقة: كالينجر�

ُتر+ في �لصو�� حشر� طفيلي �أل���& يبلغ عمرها 45 مليو� 
�نعد�/  �يد2  6بد�.  �لحالية  نظير�تها  تختلف عن  سنة. �هي ال 
خيا2  محض  @ال  ليست   ��لتطو نظرية   �6 @لى  هذ�   &��لفو�

�مؤشر مهم على عد/ حد�E عملية �لتطو� 6بًد�.



433 �لخلق �طلس 

�لفر�شة

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 50 مليو� سنة.

�لمنطقة: بولونيا.

تد2 هذ/ �لفر�شة �لمتحجر� �لبالغ عمرها 50 مليو� سنة على &� �لفر�شا$ ظلت 
كما هي بالرغم من مر�; ماليين �لسنين.



ها��� يحيى

��قطا�434 عدنا� 

�لذبا� �ألحد�

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

تظهر 9كا8يب نظرية �لتطو� من خال- �لذبا* �لمتحجر �لبالغ عمر% 
بينية،  تطو�ية  بمر�حل  تمر  لم  �لحية  فالكائنا@  سنة.  مليو�   45
يدعيه  ما  عكس  على  لها   Fلمشتر� بالجد  يسمى  مما  نشأ@  �ال 

�لد���ينيو�.



435 �لخلق �طلس 

�لعث

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

تبر� حقيقة مهمة جّد� للعيا� �2لك من خال- �نعد�+ �لفر* بين �لعث 
�لذE عاC قبل ماليين �لسنين �بين نظير= �لحالي. �هذ= �لحقيقة هي 
�J �لكائناG �لحية لم تمر بأية مرحلة تطو�ية منذ �جدG. �تتأكد 
في   Lير  Eلذ� �لمتحجر  �لعث  JخرL من خال-  مر�  �لحقيقة  هذ= 

�لصو�� ��لبالغ عمر= 45 مليو� سنة.



ها��� يحيى

��قطا�436 عدنا� 

�لذبا� �لر�قص

�لفتر�: �لحقبة �لكينو��ية (�لحديثة) – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

�لمنطقة: كالينجر�!، ��سيا.

�لذ�تية نفسها،  �لحية على خصائصها  �لكائنا1  لقد حافظت 
�لم تتغير، �لم تمر بأية مرحلة تطو�ية طيلة �جو!ها. �;حد 
 Cلبالغ عمر�� �لمتحجر  �لر�قص   Gلذبا� �أل!لة على Iلك هو 

45 مليو� سنة، �ال يختلف Lطالقا عن نظيرC �لحالي.



437 �لخلق �طلس 

�لنمل �لمجّنح

�لفتر�: �لحقبة �لسينو��ية – �لعصر �أليوسيني
�لعمر: 45 مليو� سنة.

��سيا. ،��لمنطقة: كالينجر�

يتطابق �لنمل �لمجّنح �لذ) ير' في �لصو�� ��لبالغ عمر# 45 سنة 
مع نظر�ئه �لحاليين.



�لمتحجر��   	
نما

�لتي �جد� في �فريقيا 

��لشر� �أل�سط





��قطا�440 عدنا� 

ها��� يحيى

نما�� �لمتحجر�� �لتي �جد� في �لمغر� �ألقصى

تم �لعثو, على عديد �لمتحجر�� لمختلف �لفتر�� %�لعهو	 في �لمغر" �لتي �شتهر� خاصة بمتحجر�� ثالثيا� �لفصو� �لتي تعو	 �لى ما قبل 
400 مليوD سنة. %قد كشفت عمليا� �لحفر �لتي ?جريت في جبا> �ألطلس %في بعض �لمساحا� �ألخر7 عن �حتو�5 �لمغر" على مو�طن غنية 
للمتحجر��. %متحجر�� �يكهينويد Echinoid هي من ?كثر �لمتحجر�� %جو	� في �لمغر". %كلمة �يكهينويد �لتي تعني كذلك قنفذ �لبحر، 
 Kلبحر ?كثر من 800 نو� N,? ما تعيش في P	لكائنا� �لحية �لتي عا� Rطلق على مجموعة %�سعة من �لكائنا� �لبحرية �لال فقرية. %لهذ ـُ تسمية ت
%لها نماYZ متحجرP تعو	 �لى ما قبل 450 مليوD سنة. %مجموعة �يكهينويد �لتي 
	�[ بقا\ها حو�لي نصف مليا, سنة بتركيباتها �لمعقدP %]لياتها �لخالية عن �لعيو" 
�لحية في  �لكائنا�   Rلحائط، حيث عاشت هذ�  Nبنظرية �ال,تقا5 عر قد ضربت 
تز�>  %�لمتكاملة، %هي ال  �لناضجة  بد�ئية %بصو,تها   Pفتر �ال,تقائيين  �عتبرها   Pفتر
�ليو[ تعيش محافظة على بنيتها �ألصلية، �Z لم تتعرN ألg تغير منذ مئا� ماليين 

�لسنو�� ?g ?نها لم ترتق. 
�لمتنوعة %مختلف  �لبرية  �لعثو, في �لمغر" على متحجر�� �لحيو�نا�  هذ�، %تم 

�لنباتا� ?يضا.

 2400 طولها  يبلغ  �لتي  �ألطلس  جبا)  تحتو( 

للمتحجر��.  غنية  مو�طن  على  مربع  كيلومتر 

���فع نقطع فيها هو جبل طوبقا) �لو�قع في جنو� 

غر� �لمغر� حيث يصل ��تفاعه >لى 4167 متر. 

قبل  تكونت  �ألطلس  جبا)  فإ�  �لتوقعا�  �حسب 

ماليين �لسنو�� نتيجة �صطد�G قا�تي �مريكا ��فريقيا 

ببعضهما، �كذلك �لشأ� بالنسبة >لى جبا) Lباالشي 

Appalache �لو�قعة في �مريكا �لشمالية. 

�لمغر�



441 �لخلق �طلس 

متحجر �لسمك �إلبر� لـ 144 – 65 مليو� سنة. �ال فر� بينه �بين 

�لسمك �إلبر� �لذ� يعيش في يومنا. 

�قع  سنة،  مليو�   443  –  490 لـ  �لبحر  نجم  متحجر 

�لعثو: عليه في هفال. 



ها��� يحيى

��قطا�442 عدنا� 



443 �لخلق �طلس 

قنفذ �لبحر

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 146 – 65 مليو� سنة.

	لمنطقة : مو	طن �يكهينويد، 	لمغر�. 

	لسنو	#.  مئا# ماليين  قبل  	لذ� عا(  بين  يومنا  في  يعيش  	لذ�  	لبحر  قنفذ  بين  فر7   �8 يوجد  ال 
متحجر قنفذ 	لبحر 	لذ� ترنه في 	لصو@�، له ما بين 146 45 مليو� سنة، <ليل على �8 	لكائنا# 

	لحية لم ترتق، بل حافظت على خصائصها 8نظمتها منذ لحظة خلقها. 



ها��� يحيى

��قطا�444 عدنا� 

�سم نمو%جي للكائنا� �لحية �لتي عاشت في �لعهد �لكمبر�.



445 �لخلق �طلس 

ثالثيا �لفصو	

�لعهد : �لفتر� �لقديمة ��لعهد �لديفوني.
�لعمر : 417 – 354 مليو� سنة.
�لمنطقة : جبا� �ألطلس، �لمغر�.

ثالثيا' �لفصو� �لتي تم �لعثو= على نما)جها �أل�لية ضمن سجال' �لمتحجر�' قبل 530 مليو� سنة هي كائنا' )�' بنية معقد� �نظا$ 
متطو= مما يستصعب على �لد�=فينيين MيجاN تفسير لها، M) ال يمكن تفسير هذI �لكائنا' �لتي ظهر' قبل حو�لي نصف مليا= سنة فجأ� 

بنظرية �ال=تقاW، ال سيما Tنها تتميز بنظا$ معقد في عيونها. �من �لو�ضح Tنها كائنا' من  خلق �هللا كسائر �لمخلوقا'. 



ها��� يحيى

��قطا�446 عدنا� 



447 �لخلق �طلس 

�لسمك �إلبر	

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�
	لعمر : 144 – 65 مليو� سنة. 

�، 	لمغر�.�	لمنطقة : �ملية 

بقيت  �	شد  سمك  هو  ملليمتر	   203 	لطو%  من  يبلغ  	لذ�  	لسمك  هذ	 
جميع تفاصيلها محفوظة. ال فر; بين 	لسمك 	إلبر� 	لذ� عا/ قبل ماليين 
� �D تتغير �بين 	لذ� يعيش في يومنا. هذ	 	لسمك 	لذ� ظل حيا  H	لسنو	

 .Iتقا�بنيته منذ ماليين 	لسنو	H ينفي صحة نظرية 	ال



ها��� يحيى

��قطا�448 عدنا� 



449 �لخلق �طلس 

نجم �لبحر

�لعهد : �لفتر� �لقديمة ��لعد �أل��فيشي. 
�لعمر : 420 مليو� سنة.

 .��لمنطقة : تشكيلة قطو�، �لمغر

نجم �لبحر �لذ= ينتمي >لى فصيلة قنفذيا( �لجلد ( Echinodermata )، بقي �جو�1 منذ مئا( ماليين �لسنو�(. �هنا' تطابق 
تاN من حيث �لخصائص بين نجم �لبحر �لذ= عاI قبل 420 مليو� سنة �بين �لذ= يعيش في يومنا، �هو Fمر يستعصي على �ال�تقائيين 

تقديم تأ�يل له. ��لحقيقة �لتي يؤكدها هذ� �لوضع هو �F �لكائنا( �لحية لم تتعرQ لال�تقاP بل كلها مخلوقة. 



ها��� يحيى

��قطا�450 عدنا� 



451 �لخلق �طلس 

ثالثيا �لفصو	

�لعهد : �لفتر� �لقديمة ��لعهد �لديفوني.
�لعمر : 417 – 354 مليو� سنة.
�لمنطقة : جبا� �ألطلس، �لمغر�.

ال تقدG سجال$ �لمتحجر�$ C DEليل يؤيد مز�عم نظرية �ال)تقا;. �على عكس من 2لك، فإنه عند �لتدقيق في طبقا$ �أل)' �سجال$ 
�لطبقة   " �لحية هي  �لكائنا$  متحجر�$  فيها على  �لعثو)  تم  �EقدG طبقة  فجأ�.   $Eبد �أل)'  �لكائنا$ على  �E حيا�   Oنر �لمتحجر�$، 
�لكمبرية " �لتي تبلغ من �لعمر 530 مليو� سنة. �Eكثر �لمتحجر�$ تو�جد� في هذQ �لطبقة هي متحجر�$ ثالثيا$ �لفصوS. �هذQ ثالثيا$ 
�إلبحا)  �لمتكونة من عدسا$ عديد� �تستطيع  بعيونها   Cلتي تستطيع �الصطيا�� مليو� سنة  قبل 530  ما  �لتي عاشت في عالم   Sلفصو�

��لتغذD بهيكلها �لممتا_، قد Eلحقت بنظرية �ال)تقا; ضر)� كبير�. 



ها��� يحيى

��قطا�452 عدنا� 

قنفذ �لبحر 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 95 – 72  مليو� سنة.

	لمنطقة : ميدلت، 	لمغر�. 

بين  يومنا  في  يعيش  	لذ�  	لبحر  قنفذ  بين  فر)  يوجد  ال 
	لذ� عا3 قبل ماليين 	لسنو	-. قنفذ 	لبحر 	لذ� لم يطر+ 
على بنيته +� تغير منذ ماليين 	لسنو	- يكشف للعيا� عن 

+� نظرية 	الBتقاA كذ� بهتا�. 



453 �لخلق �طلس 

قنفذ �لبحر 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 146 – 65 مليو� سنة.

	لمنطقة : مو	طن �يكهينويد، 	لمغر�. 

;قد7 نمو/- لقنفذ 	لبحر يعو& �لى 	لعهد 	أل'&فيشي ( 490 – 450 مليو� 
سنة ). قنفذ 	لبحر 	لذ� لم يتغير منذ حو	لي نصف مليا' سنة، ;حد 	أل&لة 

	لمثبتة بعد7  	'تقائه. 



ها��� يحيى

��قطا�454 عدنا� 

كليبيستير�يد� (ساند ��ّللر)

	لعصر : �من 	لميز��� ، 	لعصر 	لكريتاسي.
	لعمر  : 100 مليو� سنة .

	لموقع : منطقة تاسه، 	لَمغر� 	ألقصى.

(في  	إلكينو)'ماتا  تشبه  	لحية  	لكائنا2  من  8نو	6  هذ9 
 crinoids 2	لبحر �كيرنويد	مثل نجم  (C	جلو)ها 8شو
	لكائنا2  �هذ9   .sea cucumbers 	لبحر   �سالطة 
8نزلت  قد  تكو�  �بذلك  سنة،  مليا'  نصف  منذ   L(موجو

ضربة قاضية بنظرية 	لتطو'.  



455 �لخلق �طلس 

قنفذ �لبحر 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 95 – 72  مليو� سنة.
�، 	لمغر�. �	لمنطقة : منطقة 

ال يوجد +� فريق بين قنفذ 	لبحر 	لذ� عا" قبل 95 -72 مليو� 
سنة بين 	لذ� يعيش في يومنا. قنفذ 	لبحر 	لذ� لم يتغير 3غم 
	لكائنا;  بأ�  تثبت  	لتي  	أل�لة  +هم  +حد  	لسنو	;  ماليين   3مر

 .Gلما يسمى باال3تقا Iلحية لم تتعر	



ها��� يحيى

��قطا�456 عدنا� 



457 �لخلق �طلس 

نجم �لبحر
 

�لعهد : �لفتر� �لقديمة �لعهد �أل��فيشي.
�لعمر : 490 - 443 مليو� سنة.

 .�ة، �لمغر ـّ �لمنطقة : تشكيلة حفل

هذ� �لمتحجر لنجم �لبحر �لذA له قر�بة 500 مليو� سنة <حد �لنما=> �لنا��� �لتي تثبت بقا6 تفاصيل نجم �لبحر محفوظة بشكل 
 Dيؤكد هذ� �لمتحجر كسائر �لمتحجر�جيد، حيث صلت كامل <يا�A نجم �لبحر �لخمسة Kلى يومنا �� �لتعرI ألA فسا�. 
 Oعا Aبين نجم �لبحر �لذ Rال فر =K ،Dماليين �لسنو� Dلم تتغير عبر مئاعلى <� �لكائناD �لحية لم تتعرI لما يسمى باال�تقا6 

قبل حو�لي نصف مليا� سنة بين �لذA يعيش في يومنا. 



ها��� يحيى

��قطا�458 عدنا� 

قنفذ �لبحر 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 146 – 65 مليو� سنة.

	لمنطقة : مو	طن �يكهينويد، 	لمغر�.

�يكهينويد  مو	طن  في  عليه  	لعثو'  تم  	لذ�  	لبحر  لقنفذ  	لمتحر-  هذ	 
 65  –  146 �لى  عمر2  يعو3  	لخلق،  ;3لة  ;حد  ُيعَد  	لذ�  بالمغر� 
مليو� سنة. ال يوجد ;� فرD بين قنفذ 	لبحر 	لذ� عاC قبل ماليين 

بين 	لذ� يعيش في يومنا.  H	لسنو	



459 �لخلق �طلس 

قنفذ �لبحر 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 95 – 72  مليو� سنة.

	لمنطقة : ميدلت، 	لمغر�. 

 �	لمتحرجا بين 65 72 مليو� سنة، هو &حد ماليين  له ما  	لذ�  	لبحر  قنفذ 
	لتي تنفي صحة نظرية 	ال=تقا>. هذ; 	لمتحجر	� 	لتي تتطابق &صافها مع قنافذ 

	لبحر 	ليوI، &حد 	ألGلة 	لمثبتة بأ� 	لكائنا� 	لحية هي من خلق 	هللا. 



��قطا�460 عدنا� 

ها��� يحيى

 Cretaceous لبنا� هي منطقة تحتو� على صخو� لعهد
�لذ� يعر" بالسم �لعهد �لطباشير� ( 144 – 65 مليو� 
 206  ) �لجر�سي  للعهد  صخو�  على  *كذلك   ( سنة 
– 144 مليو� سنة )، خاصة *�7 جل �لجبا. �للبنانية تتكو� 
 .;�من �لصخو� �لرسوبية �لتي توفر <مكانية تكّو� �لمتحجر
 Bتعو لبنا�  في  عليها  �لعثو�  تم  �لتي   ;��لمتحجر *7غلب 
�لقريبة من سطح  �لمذكو�ين. *تضم �لصخو�  �لعهدين  <لى 
�أل�O مو�طن عديدM للمرجا� *�إلسفنج *�لهياكل �لعظمية 
 ;�للكائنا; �لحية �لقشرية. كما تم �لحصو. على متحجر
�لبحرية  �لحيو�نا;   ;�متحجر جانب  <لى  �لعنبر * �لنباتا; 

للعهد �لطباشير�. 
في  �لمر�جع  7هم  من  لبنا�  في   ;��لمتحجر مو�طن  *تعتبر 
خجولة  هي   ;�بالمتحجر �لغنية  �لمو�طن  *بعض  �لعالم. 
على  �لمو�طن   Vهذ في  �لعثو�  تم  حيث   ،Mلنامو��* *حاقل 
�ألسما]، تم تعريف  ;�ما يزيد عن 250 نوعا من متحجر
 ;��لمتحجر  Bتعو ما  *غالبا  منها.  نوعا  يزيد عن 150  ما 
�لحديثة ( من 65 مليو� سنة <لى  Mلفتر��لفقرية في لبنا� <لى 

يومنا ).

�ثبتت �عما� �لحفر في حاقل �لغني بمو�طن 

�لمتحجر�+ �� �,عا&�+ نظرية �ال�تقا& ال 

�سا2 لها من �لصحة. 

�لبحر �ألبيض �لمتوسط 

سو�يا

8سر�ئيل

لبنا�

حاقل

�لنامو�9

نما;: �لمتحجر�+ في لبنا�



461 �لخلق �طلس 

�لمعثو�  �لمتحجر��   هذ كل  �تشير 
لم  �لحية  �لكائنا�   �� �لى  عليها 
تتعر. أل, تغير عبر ماليين �لسنو��، 
 ��حيث �ثبتت سجال� �لمتحجر�� 
�لكائنا� �لحية �لتي عاشت قبل مئا� 
ماليين �لسنو�� ال تختلف عن مثيالتها 
�لتي تعيش �ليوC، نافية في @لك صحة 
�لتي  ��لحقيقة  �لد��فينيين.    ��HعاI�
هي  �لعلمية  �لمؤشر��  عنها  تكشف 
�هللا  بخلق  ُ�جد�  �لحية  �لكائنا�   ��

 .Hليس باال�تقا�

يجب كسر �لصخر% بعناية تامة حتى ال يتضر� �لمتحجر. �تر�) في �لصو�% �عال# منطقة �لحفريا� في حاقل ��ألعما� �لجا�ية هنا	. 

متحجر �لسمك ��لر�بيا) لـ 144 – 65 مليو) سنة. 



ها��� يحيى

��قطا�462 عدنا� 



463 �لخلق �طلس 

�لقر	 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 95 مليو� سنة.
	لمنطقة : حاقل، لبنا�. 

 �	!تقا %ليل على عد"  تفاصيلها هو  بكل  	لعظمي غضرفه محفوظة  هيكله  بقيت خطو7  	لذ�  	لصغير  	لقر?  متحجر هذ	 
 .A	لسنو	لذ� عا? قبل ماليين 	بين 	لكائناA 	لحية، IJ ال فرG بين 	لقر? 	لذ� يعيش في يومنا 



ها��� يحيى

��قطا�464 عدنا� 



465 �لخلق 	طلس 

�ألنقليس


لعهد : 
لفتر� 
لوسيطة �
لعهد 
لطباشير�. 

لعمر : 95 مليو� سنة.

لمنطقة : حاقل، لبنا�. 

  
 )  Anguilliformes صنف  #لى  ينتمي  
لذ�  �لألنقليس 
3نقليسيا> 
لشكل ) 3كثر من 400 نو/. �يؤكد 
ألنقليس 
لذ� 

ال@تقا<  نظرية  بطال�   <

لسنو ماليين  منذ  تغير   �3 عليه  يطر3  لم 

من جديد. 



ها��� يحيى

��قطا�466 عدنا� 



467 �لخلق �طلس 

�لسمك �لطائر 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 95 مليو� سنة.
	لمنطقة : حاقل، لبنا�. 

هو  يومنا  في  	لطائر  	لسمك  يماثل  	لذ�  	لطائر  	لسمك  متحجر 
	لكائنا*  هذ,  	لحية.  	لكائنا*  	0تقا-  لعد1  	لمثبتة  	أل3لة  ;حد 
	لحية 	لتي 3	1 بقا@ها منذ ماليين 	لسنو	* 3� 	لتعر= أل� تغير 
قاعد�  بمثابة  هو  	لذ�   " 	لمرحلي  	ال0تقا-   " 	3عا-  قد حطمت 

	لفكر 	لد	0فيني. 



ها��� يحيى

��قطا�468 عدنا� 



469 �لخلق �طلس 

سمك �فعى 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 95 – 72 مليو� سنة.

	لمنطقة : حاقل، لبنا�. 

 �يتعر لم  	الستو	ئية،  	لميا$  في  عا'�  يعيش  	لذ�  	لسمك  هذ	 
	لسنو	/. جميع متحجر	/ هذ	 	لسمك  أل� تغير منذ ماليين 
تشير Gلى Eنه 'E	D حياته منذ ماليين 	لسنو	/ مع 	لحفاC على بنيته 
	ألساسية. �G هذ	 	لوضع 	لذ� يصعب على 	الIتقائيين تفسير$، 

 .MخرE لخلق مر�	ُيثبت حقيقة 



ها��� يحيى

��قطا�470 عدنا� 



471 �لخلق �طلس 

�لربيا	 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 144 - 65 مليو� سنة.

	لمنطقة : خجولة، لبنا�.

 �يوجد في هذ	 	لنمو>; متحجر 	لربيا� سمك 3خر 2صغر منه قد تحجر معه في نفس 	لوقت. ظل 	لهيكل 	لعظمي 	لغضر
لكال 	لسمكين محفوظين بكل تفاصيلهما. 2قدF متحجر للربيا� 	لذ� ينتمي Bلى فصيلة 	لمفصلياD يعوB Cلى 	لعهد 	لجر	سي 
2نه لم  D	لسنو	ماليين  Dبيا� لم يتغير منذ مئا(206- 144 مليو� سنة ). 	لحقيقة 	لتي تشير Bليها 	لمتحجر	D هي �2 	لر

يمر بالمرحلة 	النتقالية �2 2نه لم يرتق بل قع خلقه.



ها��� يحيى

��قطا�472 عدنا� 



473 �لخلق �طلس 

�لسمك �لطائر
   

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 100 مليو� سنة.

	لمنطقة : حاقل، لبنا�.

هذ	 	لمتحجر للسمك 	لطائر 	لذ� تم 	لعثو( عليه في مو	طن 	لمتحجر	- ,	خل #حجا( 	لكلس بحاقل، ُيعد #حد 	لنما"! 	لمحفوظة 
بشكل جيد، حيث قع تحجر 	لسمك بكافة خطوطه 	لخا(جية. غضرE هذ	 	لسمك 	لذ� يبلغ طوله 13 سنتيمتر	، يقد( بـ 
2.6 سنتيمتر. ال يوجد #� فرP بين 	لسمك 	لطائر 	لذ� يعيش في يومنا بين 	لذ� عاN قبل ماليين 	لسنو	-. هذ	 	لتشابه هو 

,ليل على #� 	لكائنا- 	لحية لم ترتق بل كلها مخلوقة. 



ها��� يحيى

��قطا�474 عدنا� 



475 �لخلق �طلس 

�لسمك �لطائر

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 95 – 72 مليو� سنة.

	لمنطقة : خجولة ، لبنا�.

 �� مر	حل  عبر  تتطو"  لم  	لحية  	لكائنا&  بأ�  تثبت  	لتي  	أل/لة  بين  من 
	لصو"�.   في  ترنه  	لذ�  	لطائر  	لسمك  متحجر  لال"تقا?،    Aتتعر لم  �نها 
Cلى فصيلة  يومنا  في  تعيش  	لتي  	لطائر�   Fألسما	 مثل  	لمتحجر  ينتمي هذ	 
قبل 95 -72   Jعا 	لذ�  	لطائر  	لسمك  يختلف  ال  .Exocoetidae
	لسمك  لهذ	  توجد  يومنا.  في  يعيش  	لذ�  	لطائر  	لسمك  عن  سنة  مليو� 
 Pفو  Fلتحر	 من  نه  ـّ يمك مما  طويل  Tيل  	ألجنحة  مثل   U"مخا 	لمذكو" 

	لما? بكيفية كأنه يطير. 



ها��� يحيى

��قطا�476 عدنا� 



477 �لخلق �طلس 

�ألنقليس

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 95 – 72 مليو� سنة.

	لمنطقة : حاقل، لبنا�. 

توجد في هذ	 	لنمو<= ;نو	> ;خر6 من متحجر	1 	ألسما0 /لى جانب متحجر 	ألنقليس. ينتمي 	ألنقليس 	لذ� يعيش عا!� في 
	لمياC 	لضحلة /لى فصيلة Anguilliformes (;نقليسيا1 	لشكل). بعض ;نو	> 	ألنقليس تعيش في 	لمياC 	لعميقة ( 4000 
قد يصل Tنه /لى 65 كيلوغر	ما. ال يختلف 	ألنقليس 	لمتحجر عن  .U3 ;متامتر ). يتر	Y طوله ما بين 10 سنتيمتر	1 
	ألنقليس 	لذ� يعيش في يومنا. هذC 	ألسما0 	لتي لم تتغير منذ 95 – 72 مليو� سنة هي من بين 	أل!لة 	لمثبتة بأ� 	لكائنا1 

	لحية لم تتعر` لما يسمى باالUتقا_. 



ها��� يحيى

��قطا�478 عدنا� 



479 �لخلق �طلس 

�ألنقليس

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 144 – 65 مليو� سنة.

	لمنطقة : خجولة، لبنا�.

  
 " باسم  يعر$ كذلك  	لذ�  	ألنقليس  *نو	(  *قد+  من  هو  سنتيمتر	   X 15 8 0مقيا يحمل  	لذ�  لألنقليس  	لمتحجر  هذ	 
ظل H*0 	لمتحجر محفوظا بشكل جيد، كما تظهر تفاصيل جسمه بشكل 	ضح. هنا>  ." Urenchelys abditus
 ،�Hلصو	 ترنه في  	لذ�  يومنا. 	ألنقليس  يعيش في  	لذ�  بين  M	لسنو	 قبل ماليين   Oلذ� عا	 	ألنقليس  بين  تطابق كامل 

	لذ� له ما بين 144 65 سنة من 	لعمر، Tليل على هذR 	لحقيقة. 



ها��� يحيى

��قطا�480 عدنا� 



481 �لخلق �طلس 

�لقر	 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 75 مليو� سنة.
	لمنطقة : حاقل، لبنا�. 

>نو	? 	لقر, هي من >كثر 	لمتحجر	6 	لموجو�3 في جبا0 لبنا�. ينتمي 	لقر, +لى صنف 	ألسما& 	لغضرفية. ال تحتو� 	لهياكل 
	لعظمية لألسما& 	لغضرفية على كالسيوG فهي متكونة من 	ألنسجة 	لغضرفية ما عد	 	ألسنا� >حيانا 	لفقر	6. لهذ	 	لسبب يتم 

	لعثوK على متحجر >سنا� 	لقر, >كثر من هيكله 	لعظمي. 

>قدG متحجر للقر, يعو3 +لى حو	لي 400 مليو� سنة. تؤكد هذM 	لمتحجر	6 كسائر 	لمتحرجا6 للكائنا6 	لحية على >� 	لقر, 
لم يتعرW أل� تغير منذ ماليين 	لسنو	U+ ،6 لم ينشأ 	لقر, عبر 	لتحو0 	لمرحلي من سائر 	ألنو	? حسب Rعم 	الKتقائيين، بل ظهر 

 .Xهو ما يعني >نه مخلوفجأ� على تركيبته 	لمعقد�، 

�لموجب  �لجز�ين   �� �لمتحجر  هذ� 

مليو�   75 �لعمر  من  يبلغ  ��لسالب 

سنة. 



ها��� يحيى

��قطا�482 عدنا� 



483 �لخلق �طلس 

سرطا� �لبحر �لدبي 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 98 مليو� سنة.

	لمنطقة : لبنا�. 

تتحر- هذ+ 	لكائنا$ 	لحية 	لبحرية 	لتي هي من قشريا$ 	لبحر بصو!� بطيئة يبلغ طولها ما بين 40 45 سنتيمتر	. 
!غم مر! 	لعصو! فإ� سرطا� 	لبحر 	لدبي لم يتعر7 أل� تغير. ال  .Scyllaridae هي تنتمي @لى فصيلة

شك �F متحجر سرطا� 	لبحر 	لدبي لـ 98 مليو� سنة 	لذ� ترنه في 	لصو!� يؤيد هذ+ 	لحقيقة. 



��قطا�484 عدنا� 

تحتو�  �لتي  مدغشقر  جزير�  في  �لعثو�  تم 

�لصحا��   � �الستو�ئية  �ألمطا�  غابا(  على 

معا على متحجر�( عديد� لحيو�نا( عاشت 

هذ0  �تشير  �لتا�يخ.  من  متباينة  فتر�(  في 

�لمتحجر�( :لى �� �لكائنا( �لحية لم تتغير 

على مد@ مئا( ماليين �لسنو�( �� �نها لم 

 .Aلما يسمى باال�تقا Bتتعر

نماCD �لمتحجر�( في مدغشقر

�لنباتا�  �نو�	  �لعالم - تحتو� على 5 % من  في  ��بعة   ��كبر جزير �فريقيا – $هي  بقر. من ساحل شر)  �لهند�  �لمحيط  في  �لو�قعة  جزير� مدغشقر 
$�لحيو�نا� �لموجو:� في �لعالم. $80 % من هذB �ألنو�	 خاصة بمدغشقر. $في �لسو�حل �لشرقية غير �لمرتفعة للبال:، توجد منحد��� حا:�. $�ما في 

�لشماE فتوجد منطقة جبلية تسمى تسا��تانانا Tsaratanana بعض �لجباE فيها بركانية. 
 ��لقا� من  جزئا  كانت  مدغشقر   �جزير  K� Lلى  �لجيولوجية   Mألبحا� $تشير 
 Nسنة، حيث �نفصلت عنها فيما بعد. $�كتشف علما Kألفريقية قبل 165 مليو�
�إلحاثة �لذين �جر$� حفريا� في �لمنطقة، عد:� كبير� من متحجر�� �لطيو� 
$�لثدييا� $�لحيو�نا� �لبحرية �لتي عاشت في �لفتر� �لوسيطة ( 248 – 65 

مليوK سنة ).
$KL �لمتحجر�� �لمعثو� عليها في مدغشقر، تعلن مثل سائر �لمتحجر�� عن 
$جو: تناقض بين نظرية �ال�تقاN $ما �ثبتته سجال� �لمتحجر��، حيث �كد� 
 ،Nعلى نظرية �ال�تقا Nبنا �نما`_ �لمتحجر�� �نه ال يمكن تفسير �صل �لحيا
�لسنو��  �لتي ظهر� فجأ� $:�c  $جو:ها مئا� ماليين  �لحية  �لكائنا�   Kأل
:$K� K يطر� عليها �� تغير كما ثبت في سجال� �لمتحجر��، قد كشفت 

 .Nعن حقيقة �لخلق بعيد� عن �ال�تقا

ها��� يحيى



485 �لخلق 	طلس 

متحجر�� لكليبيستير�يد� يبلغ عمرها ما 

بين 172 � 168 مليو� سنة.

لـ   Nautilus �لنوتي  متحجر�� 

عن  يختلف  ال   ، سنة  مليو�   114

�لنوتي �لذ- يعيش في يومنا. 



ها��� يحيى

��قطا�486 عدنا� 



487 �لخلق �طلس 

Coelacanth كويالسانت

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة ��لعهد �لترياسي. 
�لعمر : 240 مليو� سنة.

�لمنطقة : �مبلو�، مدغشقر. 

هذ� �لنو= من �لسمك �لذ9 له 400 مليو� سنة من �لعمر قد -عجز -صحا� نظرية �ال)تقا&، ألنه لم يتغير منذ 400 
مليو� سنة بل حافظ على بنيته �ألصلية )غم تحركاB �ألقطا) �تقلباB �لمناF ��ختالفاB �لبيئية �لتي جرB خال? 400 
د هذ� �لسمك نظرية �ال)تقا& �لد�ئم مر� -خرO، كما ينفي -� تكو� �لكائناB �لحية قد �جدB عن  ـّ مليو� سنة. �يفن

طريق �ال)تقا&. 

�متحجر هذ� �لسمك �لذ9 تر�نه في �لصو)� يتكو� من جز-ين، حيث ينعكس في مثل هذU �لمتحجر�B -ثر �لكائن 
�لحي على �جهي �لحجا)� بالموجب ��لسالب. 



ها��� يحيى

��قطا�488 عدنا� 

بحر�شفه  مد	�  �كأنه  سنتيمتر�   150 طوله  يبلغ  كبير  سمك  هو   Coelacanth سمك  
�لسميكة �لتي عممت كامل جسمه. �ينتمي هذ� �لسمك $لى صنف Osteichthyes. �تم 
B�D �لعثو	 على متحجر�ته @�خل طبقا= �أل	; �لتابعة للعهد �لديفوني.  �كا7 كثير من علما2 
�لحيو�نا=  بين  من  �نتقالي   EFنمو هو  �لسمك  هذ�   7D غاية 1938  $لى  يعتقد�7  �لحيو�نا=، 
�لبرمائية حيث �@عو� Dنه كا7 يمشي في Dسفل �لبحر باستعماM Bعنفتيه �لمز@�جتين. ��ستشهد�� 
في Fلك بالعظاU �لموجو@V في Mعنفتي �لسمك. �في عاU 1938 حدT تطو	 جديد Dعلن عن 
بطال7 هذ� �ال@عا2، حيث تم �لعثو	 على سمك Coelacanth في بحا	 جنوD Xفريقيا �هو 
حي ! �DعرX من Fلك فإ7 �لبحوT �لتي Dجر�ها �لعلما2 على هذ� �لسمك �لحي Dثبتت 7D سمك 
Coelacanth  �لمعتقد �نقر�ضه قبل 70 مليو7 سنة حسب ظنو7 �لعلما2، لم يتعر; أل^ 

  .Vلمد� gهذ Bتغير خال



489 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�490 عدنا� 



491 �لخلق �طلس 

BIVALVE صدفتين ��

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة 
�لعهد �لجر�سي. 
�لعمر : 208 – 146 مليو� سنة.

�لمنطقة : مدغشقر. 


له ما بين 208 
146 مليو� سنة من �لعمر  ��ال يوجد ($ فر) بين '
 صدفنين �لذ$ تر
نه في �لصو

بين '
 صدفتين �لذ$ يعيش في يومنا. 
هذ� �لتطابق هو (حد �أل<لة �لمثبته بأ�  مسا� �ال�تقا5 لم يحد- 


(� �لكائناD �لحية لم تمر بمرحلة �نتقالية. 



ها��� يحيى

��قطا�492 عدنا� 

NAUTILUS لنوتي�

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 113 - 97 مليو� سنة.

	لمنطقة : مدغشقر.

 �	لكائنا بين  'نه ال فر"  	لمتحجر	�، نر)  /لى  	لنظر  عند 
بين مثيالتها  �	لحية 	لتي عاشت قبل مئا� ماليين 	لسنو	
	لنوتي،  	لكائنا� نجد   Cبين هذ يومنا. من  في  تعيش  	لتي 
حيث بقي هذ	 	لكائن 	لحي على هيئته 	ألصلية منذ 	لبد	ية. 
 Cعمر K	لذ� يتر	 �Lلصو	نه في متحجر 	لنوتي 	لذ� تر

ما بين 113  97 مليو� سنة يشير /لى هذC 	لحقيقة. 
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NAUTILUS لنوتي�

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 114 مليو� سنة.

	لمنطقة : مدغشقر.

	لذ�  مليو� سنة  قبل 300  	لذ� عا�  	لنوتي  بين  فر&  ال 
	أل(لة  يومنا. ,حد  في  يعيش  	لذ�  مليو�  قبل 150  عا� 
مئا2  عبر  تتغير  لم  	لحية  	لكائنا2  هذ<   �, على  تؤكد  	لتي 
 �Cلصو	 ترنه في  	لذ�  	لنوتي  	لسنو	2، هو متحجر  ماليين 

له من 	لعمر 114 مليو� سنة. 



ها��� يحيى

��قطا�494 عدنا� 
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كليبيستير�يد� (ساند ��ّللر)

�لعصر : �من �لميز���� ، �لعصر �لجو�� .
�لعمر  : 172-168 مليو� سنة .

�لموقع : مدغشقر.

ييبغ  �لّصو�!  في  ُتر%  �لتي  *�لّلر)  (ساند  �لكليبيستير�يد� 
عمرها ما بين 172 � 168 مليو� سنة،  �ال ُيوجد >*نى 
فرF بينها �بين مثيالتها �لتي تعيش في عصرنا �لر�هن، �هي 
بأية  تمر  �لم  خلقت  قد  �لحية   Lلكائنا�  �< تؤكد  بذلك 

عملية تتطو�.  



ها��� يحيى

��قطا�496 عدنا� 

NAUTILUS لنوتي�

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 114 مليو� سنة.

	لمنطقة : مدغشقر.

منذ  تغير  أل�  يتعر!  لم  كبير	،  ضر&	  	ال&تقا)  بنظرية  يلحق  	لذ�  	لنوتي 
300 مليو� سنة. هنا تشابه كامل بين 	لنوتي 	لذ� عا3 قبل 114 مليو� 

كما ترنه في 	لصو&� بين 	لذ� يعيش في يومنا. 
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NAUTILUS لنوتي� 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 113 - 97 مليو� سنة.

	لمنطقة : مدغشقر.

يماثل  مليو� سنة 	لذ�  قبل 113 – 97  	لذ� عا"  	لنوتي 
	لنوتي 	لحالي، يكشف للعيا� مر� +خر/ عن +� نظرية 	ال'تقا& 

هي عبا'� عن كذ> كبير. 



ها��� يحيى

��قطا�498 عدنا� 
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BIVALVE صدفتين ��

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة 
�لعهد �لجر�سي. 
�لعمر : 208 – 146 مليو� سنة.

�لمنطقة : مدغشقر.

سجال�  ضمن  �لك  ثبت  كما  �لسنو��  ماليين  مئا�  منذ  �ألصلية  خصائصها  على  �لبحر  قشريا�  حافظت 
�لمتحجر��. 
Eحد هذD �لكائنا� �لحية هو �
 صدفتين �لذ@ هو كائن بحر@ �
 قشرتين. 
متحجر �
 صدفتين 

 .FتقاGنظرية �ال J146 مليو� سنة يتحد 

�لذ@ له من �لعمر ما بين 208  �Gنه في �لصو
�لذ@ تر



ها��� يحيى

��قطا�500 عدنا� 

NAUTILUS لنوتي�

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 114 مليو� سنة.

	لمنطقة : مدغشقر.

سنة،  مليو�  قبل 300  ما  !لى  حياته  تمتد  	لذ�  	لنوتي 
ماليين  مئا*   ,مر ,غم  	ألصلية  بنيته  على  حافظ  قد 
يبلغ  	لصو,�  في  ترنه  	لذ�  	لنوتي  متحجر  	لسنو	*. 
من 	لعمر 114 مليو� سنة. هذB 	لحيو	نا* 	لتي بقيت 
عتبر شو	هد  ـُ على Fصولها منذ مئا* ماليين 	لسنو	*، ت

 .Gما يسمى باال,تقا Iحية على عدJ حد
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NAUTILUS لنوتي�

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 114 مليو� سنة.

	لمنطقة : مدغشقر.

	لنوتي 	لذ� كثير	 ما نر	) في بحا$ عالم 	ليو! هو حيو	� 	لالفقر� 
	لنوتي  بين  فر2  يوجد �3  	لد	$ينية. ال  	لنظرية  بد$) صحة  ينفي 

	لذ� يعيش في يومنا بين 	لذ� عا< قبل 114 مليو� سنة.



نما�� �لمتحجر�� في 

�لصين ���ستر�ليا �نيو�لند�





��قطا�504 عدنا� 

نما�� �لمتحجر�� في �لصين

/, تكّو, �لجبا� يحتل مكانة هامة في �لتا%يخ �لجيولوجي لقا%$ #سيا. �جبا� همااليا هي من �حد� �لجبا� في �لعالم. �تشير متحجر�� �لكائنا� 
�لبحرية �لالفقرية �لموجو=$ في ضو�حي همااليا  /لى �, هذ7 �لطبقا� كانت تحت �لميا7 في �قت سابق. 

عرB مناطق ليا�نينك �لغربية West Liaoning �يوننا,  ـُ � �هم �لمو�طن �لمحتوية على �لمتحجر�� في قا%$ #سيا توجد في �لصين، حيث ت
Yunnan �شاند�نك Shandong بأنها مناطق ثرية  بالمتحجر��، فهي تتضمن متحجر�� كثير$ ألنو�N �لطيو% ��لثدييا� ��لبرمائيا� ��لز��حف 
�ما من  ��لنباتا�.   ��لحشر��   Vألسما��
 Xمتحجر يتم �لعثو% عليه /ال �هو يجد= عد
�ال%تقائي  بالمسا%  �لحية  �لكائنا�  مر�% 

�يؤكد �, خلق �هللا خقيقة ��ضحة. 
لبعض  خاصة   Nنو��  Bكتشا� تم  �قد 
 Yixian ,لحيو�نا� في تشكيلتي يكزيا�
بمنطقة   Jiufotang �جيوفوتانك 
�لتشكيلتين  كلتي  في  �توجد  ليا�نيينك. 
 144) kمتحجر�� للعهد �لطباشير lmنما

�لحفر  مكا�  في  �لجا�ية  �ألعما�  �لصو�"  في  تر�� 

متحجر��  �نو�%  �بعض   .Beipiao بـ  للمتحجر�� 

�لمنطقة هي  هذ/  في  عليها  �لعثو�  تم  �لتي  �لزهرية  �لنباتا� 

�قد6 نما�� هذ/ �ألنو�%. 

تر�� في �لصو�" =حد; طبقا� �لصخو� �لتي تحتو8 على نما�� 

�لمتحجر�� في ليا�نيينك. 

لصين �

� ّنا يو منطقة 

نينغ ليو منطقة 

ليا منغو

��سيا

� نيبا
D E بنغال

� خستا � I كا

مة � بو

لصين �  Kجنو بحر 

نغ � E  � شا منطقة 

ها��� يحيى
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– 65 مليو� سنة ).
�لكمبر	 ( 543  �لعهد  !همية خاصة الحتو�ئها على متحجر��  يوننا� فهي تكتسي  منطة  �لو�قعة في   Chengjiang 1!ما تشكيلة جنكشيانك
– 490 مليو� سنة ). 1هذG �لتشكيلة �لتي تم �لعثوE فيها على عدD كبير من !نو�@ لمتحجر�� مثل �ألعشا> �لبحرية 1شقائق �لنعما� �1إلسفنج 
�لتي  �لمتحجر��  !هم مو�طن  �لحلقية �1لديد�� �ألخرL، هي من  �لفصوM �1لديد��  بثالثيا�  �لشبيهة  �لمفصليا�  �لفصوM 1غيرها من  1ثالثيا� 
تضر> بنظرية �الEتقاZ عرY �لحائط. 1تشير هذG �لمتحجر�� Wلى !� �لكائنا� �لحية �لتي عاشت في �لعهد �لكمبر	 تحمل خصائص معقدT تشبه 
�لكائنا� �لحية �لتي تعيش في يومنا بل 1تتميز عنها !حيانا بامتال_ !جز�Z خاصة 1متميزT. 1هذ� �ألمر، يفند �Dعا��Z �الEتقائيين �لذين يزعمو� بأ� 

�لكائنا� �لحية تولد� 1تطو�E عن كائنا� بد�ئية. 

في  �جريت  �لتي  �ألعما� 

عديد  عن  كشفت  ليا�نيينك، 

تفند  �لتي  �لمتحجر�"  نما&% 

نظرية �ال)تقا,. �تر�+ في �لصو)' 

�حد هذ2 �ألعما�. 

�حد �ألماكن �لمحتوية على �لمتحجر�" في يوننا+.



ها��� يحيى

��قطا�506 عدنا� 
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�بابة مايو 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 125 مليو� سنة.

	لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليانينك، 	لصين.

	لتي ترنها في 	لصو%� لها 125 مليو� سنة  (بابة مايو 
	لتي  	لذبابة  هذ+  حي.  لمتحجر  نمو(4  هي  	لعمر  من 

تماثل (بابة مايو في يومنا، تبطل مز	عم 	ال%تقائيين. 



ها��� يحيى

�قطا�508 عدنا� 

بعوضة عشب 


لعهد : 
لفتر� 
لوسيطة �
لعهد 
لطباشير�. 

لعمر : 128مليو� سنة.


لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليا�نينك، 
لصين.

عن  تختلف  عمالقة  بعوضة  تشبه  
لتي  عشب  بعوضة 

لبعوضا? 
لمعر�فة. �7هم خصائصها هي 67جلها 
لطويلة 

لرجل ضعف  Aبالمقا6نة مع 7جسامها، حيث يبلغ طو 
جد


لجسم.  Aطو
هيئتها  على  
لحية  
لكائنا?  كسائر  عشب  Mبابة  �بقيت 

ألصلية عند مقا6نتها بنماMجها 
لموجو�O ضمن سجال? 

لمتحجر
?. �عدS �جوO �7 فرR بين Mبابة عشب 
لتي 
تعيش في يومنا �بين 
لتي عاشت قبل ماليين 
لسنو
? Oليل 

 .Uلال6تقا Vلحية لم تتعر
على �7 
لكائنا? 



�بابة عقر�

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 125 مليو� سنة.

	لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليانينك، 	لصين.

طو%  يبلغ  صغير�  +بابة  من  نو,  عقر-  +بابة   0  Mecoptera ميسوبتر	 
+بابة عقر- “ لسبب جو4  ملليمتر	. سميت بـ “  جناحها حو	لي 50 

عضو شبيه بإبر� عقر- على بطنها. 
متحجر +بابة عقر- 	لتي ترنها في 	لصو�B يبلغ من 	لعمر 125 مليو� سنة. 
ال فرI بين +بابة عقر- 	لتي عاشت قبل 125 مليو� سنة بين 	لتي تعيش 
في يومنا. يشير هذ	 	لوضع كما هو 	لحا% بالنسبة Nلى سائر 	لكائناK لحية 

 .TتقاBبابة عقر- لال+ Vتعر Wلى عدN

509 لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�510 عدنا� 
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�لباصو	 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 125 مليو� سنة.

	لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليانينك، 	لصين.

يتر0 يرقاته +	خل ما+� بصاقية بين )'	& 	لنباتا%.  Cercopidea لباصو& هو حشر� ينتمي 7لى عائلة	

ال يوجد )� فر& بين 	لباصو& 	لذ� يعيش في يومنا بين 	لذ� عاB قبل ماليين 	لسنو	%. هذ< 	لحشر	% 
قوI ما يسمى باال'تقاH بتاتا.  J% هي )+لة على عد	لسنو	ماليين  Kلتي لم تتغير على مد	



��قطا�512 عدنا� 

ها��� يحيى
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حشر نبا	 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 125 مليو� سنة.

	لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليانينك، 	لصين.

ينقسم 	لناضج من هذ= 	لحشر	; 9لى نوعين مختلفين. 8حدهما قا,+ على 	لطير 	آلخر غير قا,+ على )لك. 	لخاصية 	لمشتركة 
لكال 	لنوعين �8 بنيتيهما لم تتغير منذ ماليين 	لسنو	;. 	لتركيبة 	ألنظمة 	لمعقد� 	لتي تمتلكها حشر� نبا; 	ليوE، كانت موجو,� 
 Lعند مثيلتها 	لتي عاشت قبل ماليين 	لسنو	;. ظلت هذ= 	لخصائص محفوظة على مدN ماليين 	لسنو	; مما يؤكد عدE حد

مسا+ 	ال+تقاV 	لذ� يدعي به 	لد	+فينيين. 



ها��� يحيى

��قطا�514 عدنا� 
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بعوضة فطر

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 128 مليو� سنة.

	لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليانينك، 	لصين.

عائلة Sciaridae، تعيش عا�0 في منا/ -طب تتو	جد في )سفل 	لنباتا& 	لقريب  Diptera لتي تنتمي ;لى فريق	بعوضة فطر 
من 	لتر	<. 

متحجر بعوضة فطر 	لتي ترنها في 	لصو-� لها من 	لعمر 128 مليو� سنة. هذC 	لبعوضة 	لتي عاشت قبل ماليين 	لسنو	& متكاملة 
ال يشوبها )� نقص بالمقا-نة مع مثيلتها 	لتي تعيش في يومنا. تشير سجال& 	لمتحجر	& ;لى )� بعوضة فطر كانت 0ما على هيئتها 

;W لم ترتق من كائن حي Uخر هي بذلك تفند 	ال0عاR 	لقائل بأنها مر& بمر	حل مختلفة حتى تكونت هيئتها 	لحالية. 



ها��� يحيى

��قطا�516 عدنا� 



	لى جز�ين،  ينقسم  سنة  مليو�  له 208 – 65  �لذ�  �لسمند�  متحجر  "هذ� 

�لموجب  بشطريه  فيه   �لموجو)  �لحجر  على  �حيانا  �لمتحجر  يعكس  حيث 

"�لسالب.  "هذ� �لمتحجر يعتبر �حد �مثلته. 

�لسمند� 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة �	لعهد 	لجر	سي - 	لطباشير�. 
	لعمر : 208 – 65 مليو� سنة.

	لمنطقة : ليا�نينك، 	لصين.

	لمتحجر	( محفوظة بشكل جيد  	لنو1. �ظلت هذ*  7قد3 متحجر	( لهذ	  	لصين هي  	لمعثو> عليها في  	لسمند>  متحجر	( 
لبقائها تحت 7غطية 	لحمم 	لمتكونة جر	G 	نفجا> بركاني حسب 	لتوقعا(، حتى Cنه 7مكن 	لكشف على بعض 	لمتحجر	( عن 

	ألنسجة 	لناعمة للحيو	نا( �	لمأكوال( 	ألخير� في بطونها .

ماليين   Rمد على  تتغير  لم  	لتي  	لسمند>  متحجر	(  �تكشف  يومنا.  في  يعيش  	لذ�  عن  للسمند>   UVلنمو	 هذ	  يختلف  �ال 
 .	Xال>تقائيين مجد	( عن غلط 	لسنو	

517 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا� عدنا� 

�لحفش 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 144 – 127 مليو� سنة.

	لمنطقة : تشكيلة جيولونكسونك، ليانينك ، 	لصين.

كما ال يوجد نمو<= 	نتقالي يثبت صحة نظرية 	ال)تقا'، فإنه ال يوجد متحجر 	حد يثبت "	)تقا' 	ألسما% 
". بل على عكس من <لك فإ� جميع GصناF 	ألسما% ظهرB ضمن سجالB 	لمتحجر	B بصو)� فجائية 
 Bهنا% مئا� 	النحد	) من جد مشتر%. هنا% مئاO BالF  	لمتحجر	B من 	لكائناB 	لحية 	لال فقرية، P
OالF متحرجاB 	ألسما% لكن لم يتم 	لعثو) على متحجر 	نتقالي 	حد. من بين 	ألPلة 	لمثبتة بأ� 	ألسما% 

كانت Gسماكا منذ 	لبد	ية، متحجر 	لحفش 	لذ� له من 	لعمر ما بين 144  127 مليو� سنة. 

518
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��قطا�520 عدنا� 

�لسلحفا� 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�. 
	لعمر : 146 - 65 مليو� سنة.

	لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليانينك، 	لصين.

/� 	لحقيقة 	لتي )كدتها 	لمؤشر	& 	لعلمية هي )� 	لكائنا& 	لحية 
 �لم تتعر? لال7تقا=، /ال )� )صحا9 	لنظرية 	لد	7ينية يستنكر
من  له  	لذ�  	لسلحفا�  متحجر  شديد.  بإصر	7  	لحقيقة   Fهذ
يأبى  	لتي  	لحقيقة   Iمليو� سنة يجد  65 بين 146  ما  	لعمر 
 Jلحية لم تتغير على مد	لكائنا& 	هي )� 	لد	7فينيين /7I	كها. 

ماليين 	لسنو	& )� )نها لم ترتق. 



521 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

�قطا�522 عدنا� 

أ

ب



 ��� �لمتحجر��  بين  من  هو  �لمتحجر  �هذ� 

�لجز�ين �لموجب ��لسالب.

أ

ب

�بابة مايو 

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة ��لعهد �لجر�سي.
�لعمر : 156 – 150 مليو� سنة.
�لمنطقة : بيبيا�، ليا�نينك، �لصين.

خصائصها  على  �لحشر�&  سائر  مثل  مايو  ,بابة  حافظت 
سجال&  �تشير  ظهو9ها.  لحظة  منذ  �ألصلية  �?نظمتها 
�لمتحجر�& Aلى ?� ,بابة مايو ظلت كذلك منذ �لبد�ية �?نها 
 Bهنا�لم تمر بمرحلة �نتقالية. �خر D لم تتولد عن كائن حي
�لتي عاشت قبل 156 – 150  تشابه كامل بين ,بابة مايو 

مليو� سنة �بين �لتي تعيش في يومنا. 

523 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

�قطا�524 عدنا� 

ب

أ



525 �لخلق 	طلس 

ب


�لسمند


لعهد : 
لفتر� 
لوسيطة �
لعهد 
لطباشير�. 

لعمر : 125 مليو� سنة.


لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليا�نينك، 
لصين.

في  تر�نه  
لذ�  سنة  مليو�   125 لـ  
لسمند+  متحجر  يؤكد 
منذ  بقا46   8
9; 
لحية  
لكائنا>  من  
لنو<   
هذ  �; على  
لصو+� 

لسمند+ 
لذ� ال  

لتعرE أل� تغير. �هذ ��9 <
ماليين 
لسنو
يختلف عن مثيالته 
لموجو�9 في يومنا هو ;حد 
أل9لة 
لمثبتة بعد8 

�قو< ما يسمى باالتقا6.  

أ

�هذ� �لمتحجر ينقسم �لى �لجز	ين �لموجب ��لسالب. 



ها��� يحيى

�قطا�526 عدنا� 

ب

أ



	لعنكبو� 

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة ��لعهد �لجر�سي. 
�لعمر : 156 – 150 مليو� سنة.
�لمنطقة : بيبيا�، ليا�نينك، �لصين.

 
سنة  مليو�   425 #لى  يعو$  �لعنكبو&  لمتحجر  نمو*(  �-قد+ 
في  تر�نه  �لذ8  �لعنكبو&  متحجر  �-ما  �لما;.  عنكبو&  �هو 
�لصو@� فهو ما بين 156 � 150 مليو� سنة. �تشير سجال& 
�لمتحجر�& #لى -� �لعنكبو& حافظ على خصائصه �ألصلية على 
مدM مئا& ماليين �لسنو�& $�� �لتعرJ أل8 تغير. �ليس بوسع 
-صحاN �لنظرية �لد�@�ينية -� يقدمو� -8 جو�N علمي �منطقي 

على هذS �لمؤشر�&. 

527 	لخلق �طلس 

�متحجر هذ	 	لعنكبو� 	لذ� له من 	لعمر ما بين 156 � 

150 مليو* سنة ينقسم $لى جز�ين.

ب

أ



ها��� يحيى

�قطا�528 عدنا� 

أ

ب



529 �لخلق 	طلس 

جر� �لبحر 


لعهد : 
لفتر� 
لوسيطة �
لعهد 
لطباشير�. 

لعمر : 125 مليو� سنة.


لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليا�نينك، 
لصين.
 

 &

لبحر هو نو< من 4نو
< سرطا� 
لبحر �يعيش في 
لميا, 
لعذبة. �34
0 بقا-, على مد( ماليين 
لسنو 3
جر

لبحر 
لذ� يعيش في يومنا  3

لبحر 
لذ� عاD قبل 125 مليو� سنة بجر 3

لتعرH أل� تغير. �تشابه جر ��3
4مر ال يستطيع 
الOتقائيين تفسير,. �
لحقيقة 
لتي تؤكدها 
لمتحجر
& هي �4 
لكائنا& 
لحية من خلق 
هللا.

أ ب



ها��� يحيى

��قطا�530 عدنا� 



�بو مغز�

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة 
�لعهد �لجر�سي. 
�لعمر : 156 – 150 مليو� سنة.
�لمنطقة : بيبيا
، ليا
نينك، �لصين.

@� هيكلة ;جنحة ;بو مغز7 �لذ4 حافظ على بنيته �ألصلية منذ ماليين �لسنو�% 
$لية طير�نه، قد 
كانتا مصدD @لهاC ألكبر �لشركا% �لعالمية في صناعة �لمر
حيا%. 
بنية ;جنحة ;بو مغز7 
$لية 
طير�نه �لمتطو�D �لتي تمكنه من �لطير على ;حسن 
جه، كانتا موجوGتين قبل 150 مليو� سنة 

ينية ;4  مجا7 لتفسير هذ� Dلنظرية �لد�� Iصحا; Jليس لد

هما ال �Lلتا على �لنظاC نفسه. 

م �Gعا�O% �الDتقائيين. ـّ �ألمر، بحيث يمكن �لقو7 @� متحجر ;بو مغز7 حط

531 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

��قطا�532 عدنا� 

سنة  مليو�  له 120  ��لذ�  �لصو��  في  تر�نه  �لذ�  �لسلحفا�  �متحجر 

من �لعمر 3ليل على �� �لسلحفا� لم تتحو- عن �لكائنا( �لحية �ألخر& 

��نها لم تمر بمرحلة �نتقالية => بقيت على هيئة موحد� على مد& ماليين 

�لسنو�(. 



533 �لخلق �طلس 

�لسلحفا	 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة �	لعهد 	لجر	سي - 	لطباشير�. 
	لعمر : 120 مليو� سنة.

	لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليا�نينك ، 	لصين.

	عتر	+ من بعض مر	جع  	لخاصة بها على �جه فجائي. �هنا/  	لمتحجر	< بقوقعتها  	لسلحفا� ضمن سجال<  ظهر< 
	لنظرية 	الMتقائية GماL هذ	 	لوضع �هو كاآلتي : “ �لئن كانت 	لسلحفا� قد تركت لنا متحجر	 جيد	 �Gكثر حفاظا على 
خصائصها بالمقاMنة مع بقية 	لكائنا< 	لفقرية، Sال Gنه ال يوجد G �Gثر 	نتقالي يربط بين هذ	 	لكائن 	لحي �	لز�	حف 	لمتوقع 

 .( Encyclopedia Britannica, 1992, 26/ 704-705) .تقا`_ منهاM	



ها��� يحيى

��قطا�534 عدنا� 



535 �لخلق �طلس 

�لحفش 

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة 
�لعهد �لجر�سي. 
�لعمر : 156 – 150 مليو� سنة.

�لمنطقة : تشكيلة جيوفوتانك، ليا
نينك ، �لصين.

ينتمي �لحفس ;لى صنف له 20 نوعا مختلفا من بين ,صنا* �ألسما). 
يقضي �لحفش 

يتجمع في �ألنهر في بعض �لفتر�?. 
غالبا ما يعيش  Bقا? �لسنة في �لبحا
معظم ,


با 
Gسيا 
,مريكا �لشمالية. B
�لحفش في ,

 Hبين �لذ

ال يوجد ,H فرL بين �لحفش �لذH عاK قبل 156 – 150 مليو� سنة 
يعيش في يومنا. 
�لحقيقة �لتي تؤكدها سجال? �لمتحجر�? هي ,� ,قدO جد لألسما) 
ما  
هذ�  ;نسانا.  كا�   Tللنا جد   Oقد,
 طير�،  كا�   Bللطيو جد   Oقد,
 سمكا،  كا� 

,صنا* �لكائنا? �لحية قد ظهر? بهياكلها �لمختلفة 
�لمطلقة  Xيعني ,� جميع ,نو�
باالBتقاY عن  �لحية  �لكائنا?  تتكو�  
لم  .Oليو� �لعيو] مثلما هي عليها  
�لخالية عن 

سائر �ألنو�X بل خلقها �هللا �لعلي �لقدير.



ها��� يحيى

��قطا�536 عدنا� 



حشر� �لنبا� 

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة 
�لعهد �لجر�سي.
�لعمر : 156 -  150مليو� سنة.
�لمنطقة : بيبيا
، ليا
نينك، �لصين.

/� حشر� �لنبا* �لتي لم تتغير بنيتها منذ 150 مليو� سنة تلغي صحة �#عا! 
�لمرحلة  �لحية من  �لكائنا*  �4تقا!  �لمتمثل في  �لد�4
ينية  �لنظرية  <صحا= 
�لبد�ئية /لى �لمرحلة �لمتطو�4. أل� بنية حشر� �لنبا* �ليوA هي نفس بنيتها 

قبل 150 مليو� سنة 
قبل 120 مليو� سنة.

537 �لخلق �طلس 



��قطا�538 عدنا� 

�لتمسا� 

	لعهد : 	لفتر� 	لوسيطة 	لعهد 	لطباشير�.
	لعمر : 100 مليو� سنة.

	لمنطقة : �سيا.

	لتمسا� هو نمو)' للمتحجر	% 	لحية. قد ظهر 	لتمسا� بتركيبته 	لكاملة 
ماليين  مئا%  مد2  على  تغير  أل�  	لتعر>   �= يومنا  <لى  صل  فجأ� 
	لسنو	% ( توجد للتمسا� متحجر	% تعو= <لى ما قبل 140 مليو� سنة ). 
جو= �J فرI بين متحجر 	لتمسا� لـ 100 مليو� سنة 	لذ� ترنه  Kعد

بين 	لذ� يعيش في يومنا، <نما هو تأكيد على هذL 	لحقيقة.  �Pلصو	في 

ها��� يحيى



539 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

�قطا�540 عدنا� 

ب

أ



541 �لخلق 	طلس 

أ ب

�لحفش 


لعهد : 
لفتر� 
لوسيطة �
لعهد 
لطباشير�. 

لعمر : 130 مليو� سنة.


لمنطقة : ليا�نينك ، 
لصين.


لخصائص 
لتي 
تصف بها 
لحفش قبل 130 مليو� سنة هي نفس 
لخصائص 
لتي 
متلكها قبل  �2
146 مليو� سنة �كذلك قبل 120 مليو� سنة �ما يمتلكها 
ليو;. �
لحفش 
لذ� لم يمر بالمرحلة 


النتقالية @غم مر�@ ماليين 
لسنو
D، يحطم مز
عم 
ال@تقا?.

 مليو  130 له  �لذ�  للحفش  �لمتحجر  هذ� 

�لموجب  �لجز	ين  �لى  ينقسم  �لعمر،  من  سنة 

*�لسالب.



��قطا�542 عدنا� 

ها��� يحيى

�لسمك �ألسو�

�لعهد : �لفتر� �لحديثة ��لعهد �لحديث �لسابق. 
�لعمر : 54 – 37 مليو� سنة.

�لمنطقة : هوبا!، �لصين.

�لسمك �ألسو8 هو نو1 من �ألسما0 �لتي تعيش في سو�حل �ألطلس �لشمالي. 
�هو كسائر �لكائنا< �لحية لم يتعرB أل! تغير منذ ماليين �لسنو�< =! =نه لم 
يرتق. �ال فرJ بين �لسمك �ألسو8 �لذ! عاH قبل 54 – 37 مليو� سنة �بين 

�لذ! يعيش في يومنا.

ب



543 �لخلق 	طلس 

أ

أ ب

يعو� هذ� �لمتحجر �� �لجز�ين �لى 54 – 37 مليو� سنة.



ها��� يحيى

�قطا�544 عدنا� 



545 �لخلق 	طلس 


�لسلحفا

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة ��لعهد �لجر�سي. 
�لعمر : 150 مليو� سنة.

�لمنطقة : �لصين.

�<=� حافظ �لكائن �لحي على هيئته منذ 150 مليو� سنة، فإ� هذ� �ألمر يد, على حقيقة هي )� )صحا% �لنظرية �لد�#�ينية يسوقو� ��عا�� 
�لتي لم تتغير على مد@ ماليين  مخالفا للعلم بزعمهم )� �لكائناF �لحية تطو#F بشكل تد#يجي عبر فتر�E Fمنية طويلة. �<� �لسلحفا� 

لقت ".  ـُ �لسنو�F هي " لم ترتق بل خ



ها��� يحيى

�قطا�546 عدنا� 



جمجمة �لضبع

	لعهد : 	لفتر� 	لحديثة 	لعهد 	لميوسيني. 
	لعمر : 10 – 5  ماليين سنة.
	لمنطقة : �يالة كانسو، 	لصين.

	لعائلة  هذ%  ضمن  تند*(   .Hyaenidae عائلة  �لى  	لضبع  ينتمي 
?*بعة ?نو	< من 	لضبع. يعيش 	لضبع في شكل مجموعا7 تضم كل 

مجموعة حو	لي 80 ضبعا. 

 10 بين  ما  	لعمر  من  تبلغ  	لصو*�  في  ترنها  	لتي  	لضبع  جمجمة 
ماليين   Eمد على  	لضبع  تغير   Gعد على  Iليل  هي  سنة  ماليين   5  

	لسنو	7.

547 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

�قطا�548 عدنا� 



549 �لخلق 	طلس 

�لحفش 


لعهد : 
لفتر� 
لوسيطة �
لعهد 
لطباشير�. 

لعمر : 125 مليو� سنة.


لمنطقة : تشكيلة جيولونكسونك، ليا�نينك ، 
لصين.


أل'&  على  ظهر+  
ألسما-   �/ 0لى   +

لمتحجر سجال+  تشير 
لقت  ـُ خ �قد  
لخاصة.  �بهياكلها  فجأ�  
لحية  
لكائنا+  كسائر 
 ��F فجائي  بشكل  �Iلك   ،Jلعيو
 عن  
لخالية  بتركيباتها  
ألسما- 

لمر�' بأ� مسا' " 
'تقائي ". �متحجر 
لحفش لـ 146 – 65 

لمؤكد�  
ألFلة  /حد   Pليو
 
لحفش  عن  يختلف  ال  
لذ�  سنة  مليو� 


لحقيقة. Uعلى هذ



ها��� يحيى

�قطا�550 عدنا� 



551 �لخلق 	طلس 


�لصرصو


لعهد : 
لفتر� 
لوسيطة �
لعهد 
لطباشير�. 

لعمر : 125 مليو� سنة.


لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليا�نينك ، 
لصين.


لحشر
' تعو&  '
تنتمي 
لحشر
' في تصنيف 
لكائنا' 
لحية، 6لى طبقة Insecta ضمن صنف 
لمفصليا'. �,قد* متحجر
6لى 
لعهد 
لديفوني ( 417 – 354 مليو� سنة). �,ما في 
لعهد 
لمو
لي ,� في 
لعهد 
لكربوني ( 354 – 290 مليو� سنة 

لحشر
'. �على سبيل 
لمثاO ظهر 
لصرصوM فجأ� �على هيئته 
لحالية. �يؤكد Betty Faber من متحف  R
) فتتعد& ,نو

لذ� يعيش في يومنا ". (  Mلصرصو

لصرصوM لـ 350 مليو� سنة تتطابق مع  '
تاMيخ 
لطبيعية 
ألمريكي على " ,� متحجر

   .( M.Kusinitz, Science World, 4/2/1983 p.1


لمتحجر 
لذ� تر�نه في 
لصو�M �له 125 مليو� سنة من 
لعمر &ليل على ,� 
لصر
صير لم تتعرk لما يسمى باالMتقاg على � 
.'
مدv مئا' ماليين 
لسنو



ها��� يحيى

��قطا�552 عدنا� 



553 �لخلق �طلس 

يرقة �بابة مايو 

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة 
�لعهد �لجر�سي. 
�لعمر : 156 – 150 مليو� سنة.

�لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليا
نينك ، �لصين.

تنتمي -بابة مايو +لى مجموعة Efemeropta ( �لكائنا& �لحية قصير� �لحيا� 
) ، حيث يد
7 عمرها بضعة 4يا7 4
 بضع ساعا&. 


تر
� في �لصو�A يرقة -بابة مايو، +- ال فر< بين يرقة -بابة مايو �لتي 
جد& 
قبل 156 – 150 مليو� سنة 
بين �لتي توجد في يومنا.



ها��� يحيى

��قطا�554 عدنا� 



555 �لخلق �طلس 

جمجمة �لنمر

�لعهد : �لفتر� �لحديثة ��لعهد �لميوسيني. 
�لعمر : 20 مليو� سنة.

�لمنطقة : �سيا. 

 % 80� .Felidea لى عائلة�لنمر هو من �لثدييا" �لتي تنتمي �
من 1نو�- �لنمر تعيش في شبه جزير� �لهند. 

�يبلغ متحجر جمجمة �لنمر �لذ6 تر�نه في �لصو�3 من �لعمر 
20 مليو� سنة �يحمل نفس خصائص جمجمة �لنمر في يومنا. 
ينفي  �لسنو�"  منذ ماليين  �ألصلية  بنيته  �لذ6 ظل على  ��لنمر 

 .Gصحة نظرية �ال3تقا



ها��� يحيى

��قطا�556 عدنا� 



557 �لخلق �طلس 

جمجمة �حيد �لقر	

�لعهد : �لفتر� �لحديثة ��لعهد �لميوسيني. 
�لعمر : 20 مليو� سنة.

�لمنطقة : �سيا.

قا�تي  في  يعيش  ما  غالبا   Rhinocerotidae عائلة  'لى  ينتمي  �لذ)  �لقر�  �حيد 
>فريقيا ��سيا. �هو من بين �لكائنا+ �لحية �لتي لم تتعر4 أل) تغير منذ ماليين �لسنو�+. 
�متحجر �حيد �لقر� لـ 20 مليو� سنة �لذ) تر�نه في �لصو�� هو >حد �أل=لة �لمثبتة 

بأ� �حيد �لقر� ظل على >صوله منذ ماليين �لسنو�+. 



ها��� يحيى

��قطا�558 عدنا� 



559 �لخلق �طلس 

يرقة �بابة مايو 

�لعهد : �لفتر� �لوسيطة 
�لعهد �لجر�سي. 
�لعمر : 156 – 150 مليو� سنة.

�لمنطقة : تشكيلة يكزيا�، ليا
نينك ، �لصين.

هنا2 تشابه كامل بين يرقة +بابة مايو �لتي 
جد* قبل 156 -150 مليو� سنة 
بين �لتي توجد في يومنا. 
تشير يرقة 
+بابة مايو �لتي لها 156 – 150 مليو� سنة من �لعمر Bلى @� نظرية �ال;تقا= عبا;� عن سينا;يو مخالف للعلم.



��ق���560 ع�نا� 

ها��� يحيى

نما�� لمتحجر�� عثر عليها في 
	ستر�ليا
توجد في /-ستر�ليا حقو( عديد� للمتحجر�%، بعضها �ليو� مناطق تا�يخية محفوظة بإعال من �ألمم �لمتحد�. 

-ُيعتقد / /-ستر�ليا -�لقا�� �لقطبية �لجنوبية، �نفصلتا عن �لقا�� �لكبرB كوند-�نا Gondwana. -�لتغير�% �إلقليمية �لتي حدثت عقب هذ� �النفصا( 
كانت من بين �لعو�مل �لمؤHية Lلى كثافة -تنوK �لمتحجر�% في /-ستر�ليا. كما / �لعثو� على عدH كبير من �لمتحجر�% في حقو( �لمتحجر�% 
-من  �لحية.  �لكائنا%   Kنو�/ على   Pلتعر� من حيث  كبير�  /همية  يكتسي   ،Hبالبال
 -  Murgon - Bluff Downs -  Riversleigh : �لمناطق   Xهذ /شهر 

. Naracoorte - Lightning Ridge
بشكل  �لمحفوظة  �لمتحجر�%  من  كبير   Hعد على  �لحقو(   Xهذ في  �لعثو�  -تم 
للفتر� �لحديثة ( من 65 مليو سنة Lلى يومنا ) بد�ية من �لضفاKH �لصغير�  جيد 
-صوال Lلى حيو�نا% كبير� كالتي تشبه �لجامو` حجما -تشبه �لكنغر في �حتو�ئه 
على �لكيس. -Lلى جانب هذX �لمتحجر�% �لتي توفر Lمكانية �الطالK على تا�يخ 
�لحيو�نا% �لفقرية، تم �لعثو� كذلك على متحجر�% �لحيو�نا% �لبحرية �لتابعة للفتر� 

�لقديمة ( 543 – 251 مليو سنة ). 

منطقة  �Windjana Gorgeلتي تحتو' على صخو! يعو# تا!يخها �لى ما قبل 

350 مليو7 سنة، تقع في شما3 
	ستر�ليا. 	هذ, �لصخو! �لتي كانت تحت �لميا, في 

	قت من �أل	قا�، تحتو' على عد# كبير من نما�� متحجر�� �لعهد �لديفوني. 

حيث   ،AB!با بخصائص  تتميز  أل	ستر�ليا  �لبيولوجية  �لجغر�فيا   7�

 ��� 	�لحيو�نا�   Aلكبير� �لز	�حف  من  فيها  �لحيو�نا�  عالم  يتكو7 


ما �لنمط �لنباتي في 
	ستر�ليا فيتمثل في 	 .Nجه �لعمو	على  Pألكيا�

�لنباتا� �لخاصة بالمنطقة حيث لها 
	!�Q سميكة 	#بقة 	قابلة لمقا	مة 

 .Rلجفا�



نما�� �لمتحجر�� في نيو�يلند�

�نو�� �صنا�  �لتابعة لمختلف  �لنما��  �لبحرية، حيث تم �لكشف عن عديد  للكائنا%  نيو(يلند� هي  �لمعثو, عليها في  �لمتحجر�%  �غلب نما�� 

متحجر�%  على  �لعثو,  غلب  4لئن  جيد.  في 4ضع  4هي  �لبحرية  �لحيو�نا% 

�لتي عاشت في �لعهد �لطباشر?، <ال �نه تم �لكشف كذلك 4لو  �لحيو�نا% 

ناC,� عن متحجر�% تابعة للعهوC �لكمبرية �4أل,Cفيشية �4لبرمية .

�لنتيجة  نفس  هي  نيو(يلند�  متحجر�%  �نو��  <ليها  وصلنا  ـُ ت �لتي  �4لنتيجة 

سجال%  ضمن  يوجد  ال   �> �لمتحجر�%،  سجال%  سائر  من  �لمستخلصة 

�لمتحجر�% �? مؤشر يدعم نظرية �ال,تقاN. في حين تؤكد جميع �لمؤشر�% 

 Q�4 نه 4قع خلقها� ?� T4بتركيباتها �لمعقد Tلكائنا% �لحية فجأ� Cعلى <يجا

�لسنو�%  مئا% ماليين   Vتغير على مد تتعرX أل?  لم  �لحية  �لكائنا%   Yهذ

مما يعني عدZ �,تقائها. 

�لشس�  صخ��   
�لص�� في   �ت��
ني��يلن��.  في  �لجلي�  قبل   م تآكل�  �لتي 
مسخية  صخ��  هي  �لشس�  �صخ�� 
 �����ص #ثنا�  �أل�$  #عما&  في  تك�ن� 

�لقا��� ببعضها.

 “ في  �لح���ية  �لم����  في  تعي-  �لتي  �لبح�ية  �ألعشا/  #ن��0 
��ت��� Routorua “ بني��يلن��، ال ت��ل ت�ي� بقا�ها من1 �لعه�� 

 �لتع�$ أل5 تغي� #� تح�ل. �� ��أل�لى لتا�يخ �لعال

�لخل& #561�ل8 



ها��� يحيى

562�
�ق� ع�نا� 



563 �لخل� 	�ل� 

نبا� 
يل �لحصا� 

Trias لترياسي	عصر  ،	لعصر: �من 	لميز���
	لعمر: 248-206 مليو� سنة

	لموقع: �ستر	ليا

ال يوجد �*نى فر' بين نبا$ #يل 	لذ عا! قبل 
نحو 200 مليو� سنة �بين مثيله 	لذ يوجد في 
	لوقت 	لحالي. فالكائن 	لحي 	لذ لم يشهد طيلة 
جميع  على  �حافظ  تغّير   � سنة  مليو�   200
 Gبخصو Iتطو 	لحديث عن  يمكن  خصائصه ال 
 Iلتطو	  Mموضو في  	الستحالة   Oهذ 	لكائن.  #لك 
 IثاS� .لحية	 	لكائنا$   M	نو� تنسحب على جميع 
 Iلتطو	  Wفكر تبطل  	لحية  	لكائنا$  متحجر	$ 

  .Oهذ



ها��� يحيى

564�
�ق� ع�نا� 



565 �لخل� 	�ل� 

�لسرطا� �لبحر� 

	لعهد : 	لفتر� 	لحديثة 	لعهد 	لميوسيني. 
	لعمر : 23 – 5 مليو� سنة.

	لمنطقة : نيو�يلند	.

متحجر 	لسرطا� 	لبحر# 	لذ# ترنه في 	لصو%� 	لذ# يبلغ من 	لعمر ما بين 23 5 مليو� 
جو78 4نه لم يتعر0 قط  ;سنة هو 4حد 	أل8لة 	لمثبتة بأ� 	لسرطا� 	لبحر# كا� كذلك منذ 4
يحتو# 	لسرطا� 	لبحر# 	لذ# له 23-5 مليو� سنة 	لسرطا� 	لبحر#  .Cلما يسمى باال%تقا

	لذ# يعيش في يومنا على نفس 	لخصائص مما يد; على �4 	هللا هو خالق 	لكائناF 	لحية.  



متحّجر�� 
�لجمـاجم





569Adnan Oktar

�لضربة �لتي �نزلتها حفريا� �لجماجم بالد���ينية
 

ُطرحت  
لتي  
لفتر�  في  
لعلمية  باالكتشافا�   ، مشتر�  
حد � جد  عن   "�ينحد# 
لقر'� � 
لبشر  بأ"  �ين #
' +طر�حة  ُتدعم  لم 
قر
بة 150  منذ  من مسا2  ُبذ4  ما  كافة  
آل"، 8هب  
لحين �حتى  8لك  �منذ  لها.  
لالحقة  
لفتر�  في   
�كذ ، مر�   4�فيها أل
 "+��+ثبتت 
لحفريا� 
لتي ُعثر عليها +" 
لقر'� �جد� '�ما قر'ً� ،  .Cلريا
 D
سنة من +جل تأييد +سطو#� تطو# 
إلنسا" +'#

لبشر ليس لهم جد مشتر� مع 
لقر'� . �#غم 
لدعايا�  "+�
لقر'� لم تتحوN 4لى بشر ،  "+� ، ً
�ما بشر' 
�
لبشر +يضا ُ�جد

لحقيقة . �من هؤالP 'يفيد بيلبيم  Rعن هذ Pلعلما

ألكا'يمية، عّبر كثير من  Tسا��ينيين �محا�التهم 
لتأثير على 
أل#

لمكثفة للد
�يذهب Nلى +" تطو# 
إلنسا" 
لمزعوN ،Wنما هو Vعم ال  . '#�(David Pilbeam)  +حد +ساتذ� علم 
لحفريا� بجامعة ها
8
 جئتم بعالم 8كي من فر2 علمي مختلف، �+طلعتموR على 
أل'لة غير 
لكافية 
لموجو'� N نكمN :4لى معطيا� علمية، فيقوN يستند
 (William Fix) ليم فيكس�
لموضو2، ليس هنا� +'لة كافية لالستمر
#" (1) . +ما  
بين +يدينا، لقا4 بالتأكيد : "
نسو
 هذ

لذw يحمل عنو
"  The Bone Peddlers (باعة 
لعظم 
لجائلين)عن علم 
لحفريا�، فيعبر عن +ّ" 
لتطو#  yلكتا
مؤلف 


لمزعوW لإلنسا" لم يتأيد باالكتشافا� 8N يقو4:
ينبغي +ال يخامرنا +w شك قط حو4 +صل 
إلنسا"، Nال +" ما يؤخذ عليهم هو  Nنه  " هنا� علماP يفوقو" 
لحصر 
آل" يقولو" 


فتقا'هم للدليل ... (2)

لوحيد 
لذw فعلوR هو   Pلشي
للبر
هين، كا"  
فتقا'هم �للتطو#يين،  
لتي سببتها 
لسجال� 
لحفرية   Tإلحبا
�
ليأ�  
P حالة VN�
�عمل 
لمضا#با� على 
لحفريا� 
لتي ثبت منذ Vمن بعيد �بالوثائق  ،
#ً
�تكر 
#ً
تصفيف 
لجماجم 
لعا#ية تمامًا من 
لحقيقة مر
 Rلماضي +ظهر� +" هذ

لذين عاشو
 في �تزيفيها. في حين +" 
لد#
سا� 
لتي +ُجريت على جماجم 
لبشر 
لمنتمين ألجنا� مختلفة 

�جد� بكافة 
لسما� 
لتي تختص بها، �+نها لم تو
جه +w تغير قط على ُ Pألحيا


لكائنا� 
لحية  Rيعني +" هذ 
مر 
لتا#يخ، �هذ

تعالى  
هللا  "+�بعملية تطو#،  لم تمر 
خلقها جميعًا. �على نحو ما تجلى 

لو
#'� في 
لصفحا�  D8لنما
في 

لمتقدمة، فإنه لم يحد� +w تغّير 
 Pألعضا
قط، كما هو 
لشأ" في 


ألخر� ألجساW كثير من 
لكائنا� 

لذبابة � 
لرعا�  حشر�  مثل  
لحية 

قط  تغير   w+ +يضا  يحد�  �لم  
لصرصو#. �
 ���# ِبنى  +يضا  تتغير  �لم  
لر+�،  مناطق  في 


ألسما�. فحيو
نا� تفو� 
لحصر مثل �
لطيو# 

ألسد � 

لبند�
لكركد" �
لثعلب �
لذئب �
لنمر 

كل ��حد من �لتطو�يين �لذين يتأملو� في �لمتحجر�� يوجد 

سينا�يوها� متنوعة �فقا لما يتمتع به من خيا+.  �لكن ليس 

لهذ8 �لسينا�يوها� �6نى قيمة علمية.

ها��� يحيى

��قطا�568 عدنا� 

�سم خيالي
�سم خيالي



568 Yarat›l›¾ Atlas›

من �جهة نظرهم ترتيبًا تطو�يًا، �شجر� نسب. ��لو�قع � ما في �لجماجم 
�لتطو�.  على  +ليال  ُيعد  ال  بنيوية  فر�3  من  �لتطو�يو�  ظهرها  �لتي 

�نقرضت  قد  قر+�  :نما يخص  �لجماجم  من هذ;  أل� شطر�ً 
مختلفة  بشرية  ألجنا@  يعو+  Bخر  �شطر�  ساللتهم، 

جنا@  �Dما حياكانت قد عاشت في �لماضي. 
فهو  متباينة،  جماجم  لِبنى  مختلفة  بشرية 

 Hألنو�� +�جة.  قصى  :لى  طبيعي  مر 
 Kشكا يضا  �لمختلفة   Nألسما�

شكل  فمثال،  متباينة.   @�Q�
يشبه  ال   Sلبيا� قشر  سمكة   @�
�لكن  �لثعبا�،  سمكة   @� شكل 
�بالشكل  كلتاهما كذلك سمكة. 
فر�3  توجد   � �لممكن  من  نفسه 

�لبشرية  �ألجنا@  جماجم  ِبنى  بين 
�لطبيعي  من   Nهنا �ستكو�  �لمختلفة. 

��إلنجليز  �لباجاميين  ِجبا;  ِبنى  في  فر�3 
(�لسكا�  ��ألبو�جينيين  ��لصينيين  ��لر�@ 

حفرية لجمجمة نمر يبلغ 

عمرها 20 مليو� سنة.

حفرية لجمجمة كركد� يبلغ 

عمرها 20 مليو� سنة. 

569 �لخلق �طلس 



ها��� يحيى

�قطا�570 عدنا� 

حفرية لضفد� يبلغ عمرها 50 مليو� سنة.

حفرية لسمكة طمي يبلغ عمرها 37-54 

مليو� سنة.

لم يحد) ' تغير

في جمجمة ' نو� حي قط على مر ,لتا�يخ

 '�F جماجم ,لكائناE ,لحية �ِبَنى ��Aسها شأنها شأ� كافة عضائها �سماتها، هي نفسها منذ ماليين ,لسنين، �لم يحد) 

� تتطو�، فإ� ,إلنسا� هو  ��I منذ ماليين ,لسنين Jكائن حي، �مثلما بقيت كثير من ,ألحيا 'تغير تطو�' في جمجمة 

,آلخر لم يمر بتغير تطو�'، �ُ�جد �Iمًا Fنسانا بكافة ما يحوPQ من سماE تشريحية.ما ,لجماجم ,لتي طرحها ,لتطو�يو� Iليال 

جناZ بشرية مختلفة لم يعد لها �جوI ,ليوW، �ال  �على ,لتطو� ,لمزعوW لإلنسا�، فهي Fما تخص قرI\ ,نقرضت ساللتها، 

ُتعد ية �,حد\ منها Iليًال على ,لتطو�. 



571 �لخلق �طلس 

حفرية لجر��� يبلغ عمرها 108 - 92 مليو� سنة.

حفرية أل�نب يبلغ عمرها 30 مليو� سنة.



ها��� يحيى

��قطا�572 عدنا� 

حفرية لسمكة فر� يبلغ عمرها 

54 - 37 مليو� سنة.

حفرية لنحلة برية يبلغ عمرها 48 - 37 

مليو� سنة.



573 �لخلق �طلس 

حفرية لسمكة �نجة يبلغ عمرها 48 - 37 مليو� سنة. 

حفرية لحشر$ عصبية �ألجنحة يبلغ 

عمرها 125 مليو� سنة.



هي  �جماجمهم  لخلقهم  �أل�لى  �للحظة  منذ  ��لضبع،  �أل�قط  ��لنمر 
نفسها طيلة عشر�- �لماليين من �لسنين. �هذ� �لتطابق %نما يبطل �لزعم 

بتطو� �لكائنا- �لحية . 
على  �5يضا  �لحية،  �ألنو�6  كافة  على  هذ�  �لتغير  عد:   �يسر> 
�إلنساD، فمثلما لم يحدB 5> تغير في ِبنى جماجم عشر�- �آلال= من 
 <��ألنو�6 �لحية على مد�� ماليين �لسنين، لم يطر5 كذلك 5ّ> تغير تطو
على جماجم �لبشر. �مثلما ُ�جد- �ألسماK ��لطيو� ��لز��حف �Hما 
على  5نفسهم  �ظلو�  كذلك  �لبشر  ُ�جد  فقد  عليه،  هي  ما   -�P على 
يمكن   Qشي ثمة  حي  كائن   <5 بنية   �5 عضو   <5 في  �ليس  �لد��:. 
�لحديث عنه يسمى " �لتطو� من �لبد�ئي %لى �لر�قي" على نحو ما يزعم 

        . Dيو��لتطو
5حجا:   Dيظهر� �لمزعو:،   Dإلنسا�  �تطو قصة   Dيو��لتطو  Hيسر �فيما 
 Dلحاجب �5 ِبنى �لجبهة، �يشكلو� -�Qلجماجم �لتي عثر�� عليها �نتو�

�الختال� �لموجو� بين �ألجنا� �لبشرية في بنية �لجمجة

في  �لبنغا�  من  �جل 

عمر!. منتصف 

�لسولومو%  جز�  من  �جل 

(سيا  شر*  جنو,  في  �لو�قعة 

.1893 عا0  في  ما2 

في  عا4  �لبير5  من  7نسا% 

عشر. �لخامس  �لقر% 

ما  عمر!  �إلسكيمو  من  �جل 

سنة.  40  5  35 بين 

بين  ما  عمر!   Bئير�D �جل 

سنة.  45  535

�جل Eلماني عمر! ما بين 

25 5 30 سنة. 

7% �لخصائص �لموجو�I لدG �النسا% 

 (Homo erectus) �لمنتصب 

نتو2�P حو�جب  في 5جو�  �5لمتمثلة 

كبيرI في جمجمته، 5كذلك �النحد�� 

�لجبين  بنية  في  �لو�قع  �لخلف  نحو 

�ألجنا�  بعض   Gلد مالحظتها  يمكن 

�لتي تعيش �ليو0 مثلما هو لدG �لرجل 

�لماليزB في جهة �ليمين.  

بنية جمجمة  عن  مختلفة  �لياباني  بنية جمجمة   Dتكو  D5 �لطبيعي جد�  من 
�إلسكيمو  من  ��حد  بنية جمجمة   Dتكو  D5 �لطبيعي  من  5نه  �لزنجي، كما 
مختلفة عنها لد[ �أللماني. �هذ\ �لفر�] ال تعني D5 جنسا ما متطو� عن 
�لجنس �آلخر �5 5نه 5كثر تخلفا عنه، �هذ� بالتأكيد ال يعتبر �لبتة Hليال علميا. 
بل %D هذ� �الختال= يبين �لتنو6  في خلق �هللا �قد�ته تعالى على Pلك.    

ها�5% يحيى

5Eقطا�574 عدنا% 



�ألصليين ألستر�ليا) ��إلسكيمو ��لزنو$ ��ليابانيين، �كذلك في تجا�يف �لعيو� �نتو��� �لحو�جب ��حجا� �لجماجم. �ال �� 
هذD �لفر�B ال تعني �� جنسًا تطو5 عن �آلخر، �� �� جنسًا �كثر بد�ئية �� 5قيًا من �آلخر. ��� ساللة �بو5جينية سو2 تبقى 
�Pما تختص بذ�� �لسما� ما لم تختلط بساللة �خرL. �مهما مضى من �لزمن لن يتطو5 هؤال� �لبشر بالشكل �لذG يجعلهم 

يحو��Q سما� �كثر �ختالفًا، �لن تكبر �حجا� جماجمهم عما هي عليه �آل�، �لن تحوQ سما� تشريحية مختلفة.
 Homo)  U5يكتو� �لهومو  جماجم  تحوQها  �لتي   Dللجبا �لخلف  �لى  �لمائلة  ��لبنية  للحو�جب  �لعظمية  �لنتو���  فمثال 
Erectus) �لذين يعتبرهم   �لتطو5يو�  ـ Qعمًا ـ بد�ئيين، يحوQها �يضا بعض �لسكا� �لمحليين لماليزيا ممن يعيشو� في 
�لوقت �لحاضر. �لو صحت مز�عم �لتطو5يين، لوجب �� يكو� �لسكا� �لمحليو� لماليزيا �لذين نحن بصدP �لحديث عنهم، 
قد �5تقو� لتّوهم من حالة �لقرP �لمزعومة، ��صبح لهم بنية �هيئة "�نسا� لم يرتق تمامًا". �ال �� شيئا كهذ� ليس مجا^ حديث. 
فظهو5 �لسما� �لتشريحية لجماجم "�لهومو �5يكتوU" في �لوقت �لر�هن، يوضح �� هؤال� ليسو� جنسًا بد�ئيًا، ��� سينا5يو 

�لتطو5يين لشجرi نسب �إلنسا�، �نما هو كذh �بهتا�.
يعيشو� في  �لذين  �لبشر  بنية  ببنية تشريحية تختلف عن  �لماضي  �� �ختصاj بعض �جناU بشرية عاشت في  �لقو^،  جملة 

�ألجنا� �لبشرية �لمختلفة �لتي عاشت

في �لماضي ليست �ليًال على �لتطو�

�لف   100 قبل  ��5با  في   iفجأ ظهر��   Uنا� �لنياند5يو� 
سنة من �آل�، ��نقرضو� �يضا قبل نحو 35 �لف سنة، �� 
�نهم �ختلطو� بأجناU �خرL فذ�بو� فيهم. ��جه �ختالفهم 
 Lقو� �لعظمي  هيكلهم   �� هو  �ليو�،  �نسا�  عن  �لوحيد 
�تؤكد  قليال.  �على  �متوسطا� حجم جماجمهم  قليال، 
 Lمستو حيث  من  �لنياند5يين،   �� �لعلمية  �الكتشافا� 

�لذكا� ��لثقافة، جنس بشرG ال يختلف عنا. 
فهو   ،(Cro – magnon) ماجنو� �لكر�  �نسا�  �ما 
 Qيحو� سنة،  �لف   30 قبل  حتى  عا}  �نه  ُيرجح  جنس 
جمجمة على شكل قبة، �جبهة عريضة. �حجم جمجمته 
�لذG يبلغ 1600 سنتيمتر مكعب، يزيد عن معد^ حجم 
 ��Qبر� �لجمجمة  في  �يوجد  �ليو�.  �نسا�  جمجمة 
حو�جب ثقيلة، �يوجد في �لقسم �لخلفي نتو� شبه عظمي، 
 B5�لفو�� .G5لنياند�إلنسا� �لتي يختص بها �لسمة �هي �
��لكر�ماجنو�،  �لنياند5يين   Lلد تبد�  �لتي  �لفيزيائية 
في   iPلموجو� �لمختلفة  �لبشرية   Uألجنا� بين  �يضا  تبد� 
عصرنا �لر�هن. �مهما كانت �لفو�B5 �لبنيوية بين �مريكي 
��سكيمو، �� بين �فريقي ���5بي، فإنها ��� تكن ال تثبت 
�� هذ� �لجنس �كثر بد�ئية من �آلخر، �� �نه �كثر تقدمًا، 
�يضا ال تجعلهم  �لسابقة   Uلفيزيائية لألجنا� �لسما�  فإ� 
 Uألجنا�  Dهذ تو��5  �لقد   .iPقر  Dشبا�  �� تخلفًا  �كثر 
من مسر� �لتا5يخ، �ما بامتز�جها بجنس �خر ��نصها5ها 
 Uألجنا� Dضها بشكل غير معر�2. لكن هذ�فيه، �� بانقر
ليست بأGّ حا^ من �ألحو�^ بد�ئية �� �نصا2 قرiP، �نهم 

بشر كاملو�.
�ساللة �بو5جينية ما لم تمتز$ بساللة �خرL، فإنها سو2 
جنس  �لى  مثال  تتحو^  �لن  ��تها،  بالسما�  �Pمًا  تبقى 
هؤال�  فإ�  Qمن  من  عليها  يمر  �مهما  غربي.  ���5بي 
�لبشر لن يتطو�5� بالشكل �لذG يجعلهم يحو��Q سما� 
مختلفة، �لن تكبر �حجا� جماجمهم عما هي عليه �آل�، 

�لن يحو�Q� سما� تشريحية مختلفة. 

مجموعة من نما�$ �لسينا5يوها� �لمزيفة إلنسا� �لنياند5تا^

لبشر � من  جنس   :% تا ند� لنيا �

منقر(  �لبشر  �لنياند�تا% جنس من  ,نسا+ 
 -.�كا+ يتمتع بقد��2 فنية 0جمالية. 0قد 
هذ�  تعريف  على  سنو�2  منذ  �لتطو�يو+ 
 ��لقر0 من  نو>  .نه  على  �لبشر<  �لجنس 
�لقصص   Bهذ  +. بيد  لإلنسا+،  جد�  يمثل 
�لدالئل  بو�سطة  كامل  بشكل  تفنيدها  تم 

�لعلمية �لحديثة.

�لنياند�تا% ,نسا+  مزما� 

مشاهد من �نسا� �لنياند5تا^ تم �بتد�عها بو�سطة قوi �لخيا^ خال^ سنو�� مختلفة.
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�لعصر �لر�هن، ال ُيعد +ليًال بأ' حا% من �ألحو�% على �لتطو�. �من �لممكن �� يبد� �لتفا�� �لتشريحي بين كافة �ألجنا� �لبشرية 
�لمختلفة في كافة عصو� �لتا�يخ. فجماجم �ألمريكيين ��ليابانيين ��أل��بيين � �أل�بو�جينيين ��إلسكيمو ��لزنو5 ��لباجاميين ليست 
�قى من �آلخر، �� �+نى منه. �بعد @ال? �لسنين من �آل�، لو � D���حدF .Dال �� هذ� �لوضع ال يشير Fلى �� �حد �ألجنا� �لمذكو
حدO �� عثر علماN �لمستقبل على جمجمة �مريكي عاL في سنو�� �لعقد �أل�% من �لقر� �لحا+' ��لعشرين، ضخم �لجثة، طوله 
190 سم، �قا�نو� بينها �بين جمجمة ياباني عاL �يضا في �لحقبة �Vتها، �طوله 160 سم، فسو? ير�� فو��P كثيرD جد�ً في 
مقدمتها كبر �لحجم. �لو [عمو� �ستناً+� على هذZ �لفو��P، �ّ� �ليابانيين �شباF Zنسا� بد�ئي، �ما �ألمريكا� فهم كائنا� حية �كثر 

تقدما في سلم �لتطو� �لمزعو`، فإنهم بالتأكيد سو? يقدمو� تفسيًر� يجانب �لحقيقة. 
 Nلذكا مقياسا  ُيعد  ال  �لجمجمة  حجم  فإ�  Vلك  عن  فضًال 
 ،D�متطو �لجسدية  بنيتهم  �نا�   bهنا� قد��ته،   �� شخص 
Fال �� VكاNهم غير متطو� قد� �لكفاية. �بالمثل هناb �نا� 
قياسا  بالتبعية،  ��لجمجمة  �لجسم  حيث  من  �+نى  كثير�� 
بأنا� @خرين، Fال �نهم حا+� �لذكاN. �لن يكو� هناb قيمة 
��لئك  لجماجم  �لمستقبل   Nعلما بعض  إلقحا`  قطعًا  علمية 
على �حجامها فقط  �لبشر في ترتيب تطو�' مزعو` �ستنا+�ً 
تفا��  يشكل  �ال  �لحقائق.  يعكس  لن  �لترتيب  هذ�  أل� 
حجم �لجمجمة �' فا�P قط من جهة �لذكاN ��الستعد�+، 
 ���هذ� حقيقة معر�فة. �ال يكبر حجم جمجمة Fنسا� يما
 Nلذكا�� .ZkكاV lنما يقوF� ،هنية كثيفة طيلة حياتهV نشطة�
تبعًا لحجمه.  �لمخ، ال  �لموجو+D +�خل  لألنظمة  يتغير �فقًا 

(3)

قد�� �لقر�
 على �لتقليد 

$�لمحاكا
 ال يعني �نها سو� تتحو� لبشر:

سند�ً  إلظها�ها  �لد���ينيو�  سعى  �لتي  �لمعلوما�  بين  من 
هو  �لمزعومين،   D+لقر� عن   ���تطو �لبشر  بأ�  لمز�عمهم 
�لتقليد  على   ���قد من   D+لقر�  tنو�� بعض  به  تتمتع  ما 

�لتي تر�ها �مامهما. �يمكنها �� تمّيز بين �ألشكا% ��نو�عها  ��لمحاكاD. فالقر+��V D قد�D على محاكاD �لحركا� ��لتصرفا� 
على ضوN ما تتلّقاZ من تد�يبا�. �بإمكانها �� تظهر �+�+ �فعا% Vكية Fلى حد ما، �لكن هذ� ال يمكن �� يهيئ تحولها ��V يو` 
Fلى بشر. �لو كا� �ألمر كذلك، لكا� من �لمتعّين �� تتحو% �ألنو�t �لحيو�نية �ألخرl �لمعر�فة بذكائها، هي �ألخرF lلى بشر 
على مّر �لزما� . فالببغا��� مثال هي كذلك Fضافة Fلى �لقر+D تستطيع �VF ما ُ+�بت �� تميز �لمربع من �لمستدير، ��ألحمر عن 
 D��أل[�P. �يمكنها �� تضع �ألشياN على �لنسق �لمطلوw منها . فضال عن �� �لببغا���، عال�D �يضا على �لقر+D، لديها �لَمقد
على �لتحدO مقلدDً �ألصو��. �في هذZ �لحا%، ��فقا للمَز�عم �لالمنطقية للد���ينيين، يتعين �� يكو� �حتما% تحو% �لببغا��� 

Fلى بشر، هو �ألقرw للغاية.
 �ثمة كائن حي @خر معر�? بذكائه، �ال �هو �لثعلب. �طبقًا للتصو��� �لالعقالنية ��لالمنطقية، يجب �� تكبر �حجا` 
جماجم �لثعالب �يضا مع مر�� �لزمن بشكل �طر�+' مع Vكائها، �تتحو% Fلى كائنا� عاقلة ���عية مثل �إلنسا�. بيد �ّ� هذ� لم 
يتحقق في �' �قت من �أل�قا�، �ظلت �لثعالب، �غم ما تتمتع به من VكاN، +�مًا ثعالب . ��F شرz �ألكا+يميين لهذZ �لمز�عم 
 D+لقر� ��لالمنطقية Fلى �قصى +�جة �بأسلوw جا+ للغاية، مع تزيينه بالمصطلحا� �لعلمية ��لمفر+�� �لالتينية، لهو �مر محير. �لتطّو

يبقى محافضا على جميع  �لهنو� �لحر  -, نسل 

$كمثا�  1خر،  بنسل  يختلط   لم  ما  خصائصه 

يتغير  لن  سو�  �$�$بيا  -نسانا  فإ,  <لك  على 

لن  �لزمن  عليه  مر  فمهما  1خر.  جنسا  $يصبح 

 ،
يكتسب هذ� �إلنسا, خصائص -ضافية جديد

لن  ��سه  جمجمة  $حجم  يتطو�.  لن  $بالتالي 

يكتسب  $لن  �آل,،  عليه  هو  مما  �كثر  يكبر 

خصائص تشريحية مختلفة.   

ها�$, يحيى

�$قطا�576 عدنا, 
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�كا+ها �مها"	تها 	ليد�ية قد" ما تريد، �لتحاكي ما تر	$ قد" ما تبغي، فهذ	 لن يجعلها بشر	ً �	
 يو�. �لقد ُ�جد
 	لقر�� ��ما 
قر��، �ستظل كذلك. 6ما 	إلنسا: فقد ُخلق خلقًا مختلفًا بما 6كرمه به 	هللا من 	لعقل �	لوعي �	لضمير �كل 	لسما
 	لفائقة 	لتي 

يختص بها، �قد ُ�جد منذ 	للحظة 	لتي ُخلق فيها �على مر 	لتا"يخ، ��ما Bنسانًا. �هذ$ هي 	لحقيقة 	لتي يثبتها 	لعقل �	لعلم. 

�سطو�� تطو� �إلنسا� حافلة بالزيف : 

لقد عاO ما يزيد عن 6000 نوK من 	لقر�� على مر 	لتا"يخ، �قسم عظيم منها 	نقرضت ساللته، �	ختفى. �يعيش 	ليو� نحو 
من 6000،   Pتقتر �	لتي  	نقرضت ساللتها  	لتي  	لقر��  هذ$   K	6نو  
�تمثل حفريا  .R"أل	 على �جه  	لقر��  من   Kنو  120
بالنسبة للتطو"يين مصد"	ً شديد 	لثر	+ لمستلزما
 	لخدK. �كثير	 ما يجعل 	لتطو"يو: 	لذين لم يتّأ
 لهم 	لكشف عن �ليل علمي 
مجر� في 6^ �قت قط، حفريا
 تخص قر�� 	نقرضت ساللتها، موضوعًا للساعة، �كأ: كال منها �ليل على 	لتطو"، �يزينونها 

 	ألحكا� 	لمسبقة. �منذ سنو	
 �هم يسعو: متوسلين بهذ$ 	ألساليب لحشد 6نصا" للتطو"، �خد	K 	لر6^ 	لعا�. 	� 
بالتفسير	
�لكن يتعين عليهم 6: يد"كو	 6: هذ	 	ألسلوP لن يجد^  فتيال. �بإمكاننا 6: نجمل فيما يلي بعض 	أل�لة 	لز	ئفة 	لتي �6"�ها 

	لتطو"يو: ُبغية 	لتمكن من جعل 6سطو"� تطو" 	إلنسا: مقنعة من �جهة نظرهم.                                          
1ـ B: "جل بيلت �	�:(Piltdown) 	لذ^ عثر عليه تشا"لز �	�سو:          (Charles Dawson) عا� 1912، �	�عى 
6: عمر$ 500 6لف سنة، تبنا$ 	لتطو"يو: ��	فعو	 عنه لسنو	
 على 6نه �ليل على 	لتطو" 	لمزعو�. Bال 6: 	لد"	سا
 	لتي 6ُجريت 
في 	آل�نة 	ألخير� كشفت عن خديعة كبرv. فجمجمة "جل بيلت �	�: كانت لرجل عمر$ 500 عا�، 6ما عظمة 	لفك، فكانت 
لقر� 	�"	نجوتا: (Bنسا: 	لغابة) حديث 	لنفوy. �قد 6ُضيفت 	ألسنا: من بعد من 6جل Bعطا+ 	نطباK 6نها تخص Bنسا:، �قد تم 

حك 6ماكن 	إلضافة، �حتى تبد� قديمة �ُلّطخت بدكر�ما
 	لبوتاسيو� .        

فتر��  من  فتر�   �� في   �يحد لم 
بد�ئي $نسا�  ُ'جد   �� �لتا�يخ 

على  يصا,فكم  قد  �لصو��  في  تر'نه   ��لذ �لرسم  هذ� 

�لمجال�  'في  �لتلفزيو�  شاشا�  'في  �لجر�ئد  صفحا� 

قر,  نصفها  لكائنا�  'هو  �لمد�سية،  �لكتب  في  'حتى 

'نصفها �آلخر $نسا�، 'هي لم توجد في �� فتر� من فتر�� 

�لتا�يخ. فالقر,� 'جد� منذ �لبدA قر,� '�إلنسا� خلق منذ 

�لتطو�يين  لمنطق   Eنتا هي   Fلرسو�  Gهذ' $نسانا.  �لبد�ية 

�لخاطىA، 'هي ال تعكس �لمعلوما� �لتا�يخية �لحقيقية. 

�سم خيالي
�سم خيالي
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2ـ في عا& 1922 صر$ هنر! فيرفيلد ��سبو�� (Henry Fairfield Osborn) مدير �لمتحف �ألمريكي للتا�يخ �لطبيعي، �نه 
عثر على حفرية ضر; ترجع @لى �لعصر �لبليوسيني. �هذ� �لضر; ـ طبقا للزعم ـ كا� يحمل سما5 مشتركة للبشر ��لقر-,. �قد 
ُ�طلق على هذ� �لضر; �سم �جل نبر�سكا، ��عتما-�ً  على هذ� �لضر; �لوحيد، ُ�سمت صو� بشكل جديد لجمجمة �جل نبر�سكا 
�جسمه، حتى @نهم Vهبو� @لى �بعد من Vلك �نشر�� صوً�� عائلية لرجل نر�سكا �عائلته في بيئة طبيعية. @ال �نه في عا& 1927 ُعثر 
على �ألجز�[ �ألخر` من �لهيكل �لعظمي، �بحسب �ألجز�[ �لتي ُعثر عليها حديثا، فإ� هذ� �لضر; لم يكن يخص @نسانًا �ال قر-�ً، 

 . (Prosthennops)   ستينوبس��ُفهم �� �لضر; @نما كا� لنوu منقرq �لساللة من �لخناkير �ألمريكية من جنس بر
�كا� هذ�  .)Ramapithecusقت، �لر�مابثكو; (�3 ـ �كذلك من بين �كاVيب �سطو�, تطو� �إلنسا� �لتي �ستمر5 ألطو} 
�السم قد ُ�طلق على �لحفرية �لتي قيل @نها ��} -�جة في سلم �لفصل �لذ! kُعم �نه �كتمل قبل 14 مليو� سنة بين �إلنسا� ��لقر-، 
��لتي ُعثر عليها في بال- �لهند عا& 1932. �لقد �ستعملها �لتطو�يو� -ليال قاطعًا طيلة خمسين عامًا، @ال �� �لد��سا5 �لتي �جريت 
 u�كشفت عن �� بنية �سنا� �لر�مابثكو; تكا- تكو� مطابقة لبنية �سنا� �لشمبانز! �لذ! يعيش في عصرنا �لر�هن. كما @� �حد �نو
�جه قصير �عميق، ��سنا� صغير,  5�V ;قر-, �لربَّا$ (�لبابو�) �لتي تعيش في �لقطاعا5 �لمرتفعة من �ثيوبيا كانت مثل �لر�مابثكو
حا-, �قاطعة مقا�نة بأسنا� �لقر-, �ألخر`. �قد ُ�علن في مقا} بمجلة (Science) �لعلم، نشر عا& 1982 تحت عنو�� "�إلنسانية 

تفقد جدها "، عن �� �لر�مابثكو; ليس شيئًا سو` �أل���نجوتا� �لذ! �نقرضت ساللته.
4ـ ثمة حفرية ُعرفت باسم طفل طو�قانه (Turkana) ألنه كا� قد ُعثر عليها بالقر� من بحير, طو�قانه �لموجو-, بكينيا، سعى 

�لتطو�يو� لفتر, إلظها�ها -ليًال على 
فيما  �لكن  �لمزعو&.  �إلنسا�  تطو� 
بعد تبين �� هذ� �لحفرية ال تختلف 
�لحالي.  �لعصر  @نسا�  عن  قط 
 (Alan Walker) ��كر"  فـ"�ال� 
عالم �لحفريا5 �ألمريكي على سبيل 
�لمثا}، يقو}: "@نه من �لصعب جد�ً 
تشريح  بعلم  موضوعي  عالم  على 
�ألعضا[ �� يميز بين �لهيكل �لعظمي 
عظمي  هيكل  �بين  �لحفرية،  لهذ� 

إلنسا� معاصر”.  (4)  
�سطيًا  نوعًا  ليس  طو�قانه  طفل   �@
يزعم  كما  ��لبشر  �لقر-,  بين 
من  @نسا�  هو  �@نما  �لتطو�يو�، 

كافة �لوجو�. 
�سم  هو   (Lucy) لوسي  5ـ 
عليها  عثر  �لتي  �لشهير,  �لحفرية 

�نالد جونسو�   (Donald Johanson) عالم �ألنثربولوجيا �ألمريكي عا& 1974. �قد kعم كثير من �لتطو�يين �� لوسي هي -
نمو�V �لتحو} بين �إلنسا� ��سال� �شبا� �لقر-, �لمزعومين. �كشفت �لد��سا5 �لتي �جريت في �لسنو�5 �ألخير, �� لوسي هي 
مجر- نوu قر-, منقرq �لساللة. �هي تمثل نوعًا من �لقر-, ينتمي @لى جنس �ألستر�لوبثكو; (Australopithecus) �لذ! يثبت 
�نه ليس له �! صلة بالتطو� �لمزعو& لإلنسا�. �لهذ� �لنوu مخ بنفس حجم مخ �لشمبانز!. كما �� ضلوعه �عظمتي فكه بنفس 
 qساقا� توضح �نه يمشي مثل �لشمبانز! �لحي، حتى �� عظمة �لحو�شكل ضلوu �لشمبانز! �لمعاصر �عظمتي  فكه، ��V�عا� 

كذلك مثل تلك �لتي للشمبانز!. (5)
" �.�.& ـ  سنة، �سماها  مليو�  بلغ عمرها 8, 2  �لتي  �لجمجمة،  عّر�  قد   (Richard Leakey) ليكي  �يتشا�-  6ـ كا� 
@.�(KNM- ER) 1470 "، على �نها �عظم �كتشا� في تا�يخ �ألنثربولوجيا، ��حد  صد` عظيمًا. �للكائن �لحي �لذ! ُعثر 

مصد� �إللها عظمة فك �حيد� ! 

مزّيفمزّيف

�ًال، � ُعثر عليها  �لتي  �لر�ما بثكو;  @� حفرية 
كانت عبا�, عن فك ناقص يتكو� من جزئين، 
لم  �لتطو�يين،  �لرسامين  لكن  �ألسفل)  (في 
يو�جهو� صعوبة قط في �� يرسمو� عائلة �لر�ما 
بثكو; � �لبيئة �لخيالية �لتي عا§ فيها، �عتما-�ً 
 ��  ���-@ @ثر  �على  �لفك هذين.  على جزئي 
هذ� �لكائن �لحي �لذ! �سمو� بكافة تفاصيله 
حتى عائلته ��لبيئة �لتي عا§ فيها، بالنظر @لى 
عظمة فك، ليس سو` قر- عا-!، تم �ستبعا- 
تا& من شجر, نسب   ]�في هد بثكو;  �لر�ما 

�إلنسا� �لخيالية.

 , David Pilbeam)
 Human Lose

 ,an early ancestor

. (Science ,April 1982, pp.6-7
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عليه جمجمة صغير� مثل �ألستر�لوبثكو�، لكنه �� �جه شبيه 
بوجه �إلنسا'. �طبقا لوجهة نظر ليكي، فإ' هذ� �لكائن "نما 
كا' �لحلقة �لمفقو�3 �لتي بين �ألستر�لوبثكو� ��إلنسا'. "ال 
8نه بعد فتر� سُيد:9 8' �لوجه �لشبيه بوجه �إلنسا' لجمجمة 
�لـ( I.'.9ـ  ".:ـ  1470) ��لتي كانت غالفًا للمجال< 
�:ُتكب ـ :بما عن عمد  "نما كا' محصلًة لخطأ  �لعلمية، 
 Qهذ فإ'  �عليه  �لو�قع؛  في  8جز�U جمجمة  تجميع   U8ثنا ـ 
 Iلمزعو� �لتطو:  يؤكد  �كتشافًا  بالتأكيد  تكن  لم  �لجمجمة 
�لتي  �لحصر  تفو]  �لتي  �لنما�\  8حد  "نما كانت  لإلنسا'، 

توضح بجالU عجز �لتطو:يين.
لمجموعة   aلمجا� 8فسحنا  �لتي  �لتطو:يين  حيل  عد3   '" 
من 8مثلتها فقط هنا، "نما هي 8كثر بكثير. �كافة 8خبا: جد 
�إلنسا' �لو�:�3 في �سائل �إلعالI هي 8خبا: مختلقة. �لقد 
�إلنسا'  تطو:  قصة  �لمجر�3  �لعلمية  �الكتشافا<  نسفت 
حفريا<  بعض  �3:�8نا  "نسانًا.  صا:   '8 "لى  مر�حل  عبر 
�لجماجم �لتي تفو] �لحصر ��لتي تدحض نظرية �لتطو:. 
�ُتعد هذQ �لجماجم من �أل3لة على 8نه ما من كائن حي 
قط على مد�: �لتا:يخ تغير �8 تحوa "لى كائن fخر، �8' 
�لتي تختص  �لحية ُ�جد< �3مًا �بالسما<   iألنو�� كل 
�إليضاحا<  كذلك  نو:3  �أل3لة   Qهذ جانب  �"لى  بها. 
 aلد�:�ينية �فرضياتها �لالمنطقية. نسأ� [lلتي تؤكد مآ�
مثال �لد�:�ينيين �لذين يزعمو' 8' �لكائنا< �لحية تتد:\ 
 Iلى �أل:قى مر�ً:� بتغير�< مستمر�: كيف يفسر�' عد"
�لتغير �لذq يبد� بجالU لدp كافة �ألنو�i �لحية. �يتعين 
8' تشرs نظرية �لتطو:، �لتي تفترr 8' �إلنسا' تطو: 
عن �لقر3 �لمزعوI، مثيًال لوتير� �لتحوa �لخر�في "لى "نسا' 
 aليس ثمة "جابة يمكن للتطو:يين 8' يجيبو� بها عن سؤ�� .pلكائنا< �لحية �ألخر� Qلتي شهدتها �لقر�3، �توضح ِلَم لم تشهد��
مثل: ِلَم لم يقر: z3 ��< يوI 8' يمشي على قدمين ؟!، �ِلَم لم يتحوa ثعلب طوَّ: �كاQU، "لى 8ستا� ؟! �ِلَم لم يصبح 8حد 
حيو�نا< �لبند� فنانًا يعمل 8عماال مؤثر�. 8ما سبب شرs �لموضوi بهذ� �ألسلوz، باستخد�I �ألمثلة ��لتطبيقا< �لمنطقية �لتي 
نظرية  ُقدمت �كأنها  �لتي  ��لد�:�ينية  �لمنطقية.  غير  �تّرهاتها  �لد�:�ينية  فهو فضح خر�فا<  8كثر،   aألطفا� يفهمها   '8 يمكن 
�لد�:�ينية �هي 8كبر فضيحة في تا:يخ  تبين 8'  "يديولوجية غير منطقية لد:جة ال ُيصدقها عقل. �قد  علمية، هي في �ألسا� 
�لعالم، "نما تأسست على 8باطيل �مز�عم بعيد� تمامًا عن �لعقل ��لمنطق، �سيعتر| �لعالم 8جمع في �لقر' �لحاq3 ��لعشرين 

بسقو~ �لنظرية �لد�:�ينية.          
                      
1- Richard E.Leakey , The Making of Mankind , Michael Josef Limited , London , 1981 , P.43 .
2- William R.Fix , The Bone Peddlers, Macmillan Publishing Company : New York , 1984 , PP. 150 – 153.
3- Marvin Lubenow , Bones of Contention , Grand Rapids , Baker , 1992 , P. 136 .
4- Marvin Lubenow , Bones of Contention , Grand Rapids , Baker , 1992 , P. 83 .
5- Richard Allan & Tracey Greenwood , Primates and Human Evolution in the textbook : Year 13 Biology , 1999. 
Student Resource and Activity Manual , (Biozone International , Printed in New Zealand .) P.260 .

�سطو�� لوسي عفا عليها �لدهر
سولي  �لشهيرين  �لتطو:يين  �لتشريحيين  �لعالمين  �تشا:لز "'   ،(Solly Zucherman)'كرما�l 3:سا �للذين   (Charles Oxnard)3:8نها جد �8كسنا �لتي ُسميت لوسي، ��لتي ُقدمت على  تشبه �لعثو: عليها عاI 1974، قد :فضا هذ� �لزعم، �قاال "' مفترr لإلنسا'، ��لتي 8ُعلن عن 8نها ��< ساقين عقب �لحفرية  ال  قطعًا  �لتشريحية  �بنيته  �لكائن  هذ�  �ألخير� طريقة مشي  �لسنو�<  �في  �لقر�3.  من   iنو �8نه  �ضطر تأكد 8' لوسي نوi من �لقر�3. �مثلما ُكتب على غال| �إلنسا'،   ،(Science & Vie) ��لحيا�"  "�لعلم  مجلة 

�لتطو:يو' "لى 8' يقولو� للوسي "��3عًا " .

 Iلبشر �8قد�� I1 - هنا9 فر�] تشريحية عظيمة بين 8قد� Iلحز��  '8 كما   ،a8طو �لقر�3   I8قد� فأصابع  قائمًا، �لموجو3 بأقد�I �إلنسا'، ال �جو3 له بأقد�I �لقر�3.�لقر�3،  �إلنسا'  جسم  من   qلعلو�  Uلجز� يبقى   - من �يمشي �لبشر منتصبين على قدمين، �هذ� شكل حركي 2  �لعلوية   Uألجز��� فتمشي  �لقر�3  8ما  بهم.  مزيد خا·  لتحقيق  �8:عها   Iتستخد�  .Iلألما مائلة  تطو: �لبشر ��لقر�3 عن جد ��حد مشتر9.   ليد �إلنسا'. �هذQ �لفر�] فقط كافية إلثبا< �ستحالة إلصبع �لوسطى �لطويل ��لمتحر9 ��لذq ُيعد سمة هامة 3 - �كما يبد� في �لصو:� 8يضا، ال �جو3 في يد �لقر3 ��لقر�3، �هو يبطل 8سطو:� تطو: �إلنسا' برمتها. من �لدعم. �هذ� فر�¹ تشريحي ال يمكن ملؤQ بين �لبشر 8جسامها 
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581 �لخلق �طلس 

جمجمة ثعلب

�لعصر  : �لزمن �لسينو�� ، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر   : 6, 8 مليو� سنة.

�لموقع  : �لصين.

يفتر4 �لتطو+يو� �0 �إلنسا� ينحد+ عن �لقر( �لمزعو)، �يظِهر�� مجموعة من �لجماجم كدليل من �جهة نظرهم. �كل 
سينا+يو من �لسينا+يوهاI �لتي ُكتبت على هذD �لجماجم �لتي تخص قر(A منقرضي �لساللة �0 0جنا< بشرية مختلفة كانت 
0 تغير في �لبنية �لتشريحية �0 �لبنية �لجمجمية أل كائن حي  Oخدعة. ففيما لم يحد Qقد عاشت في �لماضي، ليس سو

عاW على مد�+ �لتا+يخ، فإ� �لزعم بأ� �لقر(A قد مرI بوتيرA مزعومة كهذD، ليس بحقيقة.
 A)تغير قط على نحو ما توضحه 0يضا حفرية جمجمة �لثعلب �لموجو فجماجم �لثعالب على سبيل �لمثا[، لم يطر0 عليها 0
في �لصو+A ��لبالغ عمرها 6, 8 مليو� سنة. �لم يحدO �0 قر+I �لثعالب _�I يو) �0 تزيد من _كائها، �توّسع من حجم 
جماجمها �تغير في بنياتها �تتحو[ fلى نوd eخر. بل ظلت �لثعالب ��لذئاb ��ألسو( ��لقر(A (�مًا على _�I ما هي عليه 
(�نما تغير. �مثلما �0ضحت �الكتشافاI �لمجر(A، فإ� �لزعم بتطو+ �ألنو�e عن بعضها �لبعض، ��0 جد �إلنسا� هو �لقر( 

 .Qال كذبة كبرf لمزعو)، ليس�
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583 �لخلق �طلس 

جمجمة �ئب

�لعصر  : �لزمن �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر   : 5, 9 مليو� سنة.

�لموقع  : �لصين.

توضح حفرية جمجمة �لذئب �لموجو1/ في �لصو0/ ��لبالغ عمرها 5, 9 مليو� سنة، �نه لم يحد! � تغير قط في بنى 
جماجم �لذئاI منذ ماليين �لسنين، �ينسحب عدG �لتغير هذ� على كافة �ألنو�D �لحية �ألخرA. فما من تغير حد! ال في 
 Jلتطو0يين بإصر�0 0غم هذ�، بأ� �لقر1/ غير� J�Qلقر1. ��1عا�� Iجمجمة �لذئب، �ال في جماجم �لنمر ��لحصا� ��لد
بنياتها �لتشريحية �تحولت Vلى بشر، ليست منطقية. �لقد خدD �لد��0ينيو� �إلنسانية منذ ���خر �لعقد �أل�R من �لقر� 
�لممكن �� يستمر هذ� �إلفك في  �نه باJ من غير  بالعلم. Vال  �لمتدثر/  �لتاسع عشر بما ال يفو\ �لحصر من �ألكا]يب 

عصرنا �لر�هن �لذ تطو0 فيه �لعلم، ��نتشرJ فيه �إلنترنت. 
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585 �لخلق �طلس 

جمجمة نمر

	لعصر: �من 	لميز���، 	لعصر 	لكريتاسي.
	لعمر: 79 مليو� سنة.

	لموقع: 	لصين.

�6 	لدعاية 	لتي تقو/ بها �سائل 	إلعال/ 	لتابعة ألنصا, 	لد	,�ينية بد�� 	نقطا' ال تعد� $� تكو� هر	� في هر	ٍ�. �عما قريب 
سوH ُتقبر هذE 	لنظرية بين طيا> 	لتا,يخ، �	لمتحجر	> تعتبر من $هم 	لدالئل 	لتي $لحقت ضربا> قاتلة بنظرية 	لتطو,. 
�قد كذبت 	لمتحجر	> بشكل قاطع ما قيل من $� 	لكائنا> 	لحية قد $تت من جّد �	حد، �$نها قد تطو,> عبر 	لزمن 
حتى $خذ> شكلها 	لحالي. �ال توجد Rثا, في سجال> 	لمتحجر	> تفيد بأ� 	لكائنا> 	لحية تتغير باستمر	,. �كل كائن 
حي حافظ على خصائصه 	لتي �جد بها عند ظهو,E في $�] مر[. �كمثا] على Zلك، فإ� 	لنمر حافظ على خصائصه 	لتي 
ظهر بها منذ 79 مليو� سنة، �	ليو/ توجد تلك 	لخصائص نفسها لد_ 	لّنمر. �هذE معلوما> من شأنها $� تقلب نظرية 

	لتطو, ظهر	 على عقب.   
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587 �لخلق �طلس 

جمجمة ثعلب

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 95 مليو� سنة.

	لموقع  : 	لصين.

�نها سو0 تأتي بمعجز	+ في غضو� ماليين 	ألعو	#. هم يظنو� �� تلك يعتقد 	لد	6ينيو� في 	لمصا4فا+ 	لعميا3، 
�نها ستحو@ 	ألنو	? 	لحية فيما بينها 	لتر	E Fلى كائنا+ حية،  G6لحجا	+ مثل 	لجما4	لعميا3 سو0 تحّو@ 	لمصا4فا+ 	
	لتمساE Mلى 4يناصو6، 	لديناصوE 6لى طائر، تحو@ 	لدE Fلى حو+.  ،Mلى تمساE لسمكة	فتحو@  ،Pخر�Eلى �نو	? 
 	لنباتا+ تحوًال كهذ	. لقد �قامت 	لحفريا+ 	لبالغ � Fلضبا	 � 	لتماسيح �هذ	 في حين �نه لم يشهد �� من 	لثعالب 
 تغير قط. حفرية جمجمة 	لثعلب �عمرها مئا+ 	لماليين من 	لسنين، 	لدليل على �� 	لكائنا+ 	لحية لم تمر بأ� تحو@ 

	لبالغ عمرها 95 مليو� سنة، تبين بالِعيا� بطال� 	لنظرية 	لد	6ينية.  G6لصو	في  G4لموجو	



ها��� يحيى

��قطا�588 عدنا� 



589 �لخلق �طلس 

جمجمة � �شهب 

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 90 مليو� سنة.

	لموقع  : 	لصين.

للدببة 	لشهبا/ 	لتي تنتمي لفصيلة 	لُشْهب (Ursidae)، فر	/ بني، نا,ً+	 ما يكو� قشد� 	للو�. هي تعيش بوجه عا� في 
 حتى يومنا هذ	 لم يحدN @� فكر ,M @شهب قط قائال : "ِلَم ال @طوِّ+ Cكائي، @غّير جمجمتي  .Sلجبا	 Tلغابا	مناطق 
@شرc في _نشا/ 	لمد� _قامة 	آلثا+ 	لفنية _عد	, 	لمؤلفاT 	أل,بية 	لقيا� بالكشو] 	لعلمية". بل ظلت 	لدببة  ،f+قيم حضا@
 Sتحو h	فتر	لتي تحو�ها، فإ� 	 Tألحيا/ سالالتها بالسما	في حين تابعت كافة ما ,ببة، لم تتحوS _لى @� نوm cخر. ,

	لقر,f 	لمزعو� _لى بشر، لُهَو @مر خا+o 	لعقل 	لمنطق. عليه فإ� هذ	 	لزعم ليس له من سند علمي قط. 



ها��� يحيى

��قطا�590 عدنا� 



591 �لخلق �طلس 

جمجمة �ئب

�لعصر  : �لزمن �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر   : 3, 9 مليو� سنة.

�لموقع  : �لصين.

لو صحت مز�عم �لتطو0يين لتعيَّن -� تكو� جماجم �لذئا' �لتي عاشت قبل 3,  9 مليو� سنة، مختلفة للغاية عن جماجم 
مثيالتها �لتي تعيش في عصرنا �لر�هن. Jال -نه مثلما يبد� كذلك في �لنموAB �لموجو@ في �لصو0<، ثمة تطابق تا; بين جمجمة 
�لذئب �لذ يعيش في �مننا �لحالي، �بين جمجمة �لذئب �لبالغ عمرها 3, 9 مليو� سنة. �لم يحدQ خالO ماليين �لسنين 
�لتي مر] متعاقبة عليه -� تحوB Oئب Jلى فنا� �قاO: " ِلَم ال -طو0 قد�0تي، �-قو; بتلحين -�بر� ؟!" ، -� فكر قائال: "ِلَم ال 
-خطط إلنشا\ قصو0؟! " ، �قر0 -� يسعى للتحوJ Oلى مهند[ معما0. �على نحو ما تثبت سجال] �لحفريا] بجال\، لم 
 كائن حي Jلى - Oتحو �- Qحي قط. �لم يحد bنو  تغير فيزيائي في بنى �لذئا' فحسب، �Jنما في بنية -- Qيحد
eخر. بيد -� �لد��0ينيين يزعمو� -� �لتغير �لتطو0 �لذ لم يبد في �لبنية �لجمجمية ��لسما] �لبدنية لألسماc ��لحشر�] 
��لز��حف ��لطيو0 ��لثدييا]، حدQ لدi �لقر@< �لمزعومة، �تحولت بعض -نو�عها Jلى بشر. غير -� عد; �لتغير �لذ في 

كافة �ألنو�b �لحية، يكفي �حدk إلثبا] -� هذ� �لزعم ما هو Jال كذبة.



ها��� يحيى

��قطا�592 عدنا� 



593 �لخلق �طلس 

جمجمة ثعلب قطبي 

�لعصر  : �لزمن �لسينو��، �لعصر �لميوسيني.
�لعمر   : 2, 8 مليو� سنة.

�لموقع  : �لصين.

يزعم �لد��0ينيو� �� �لقر?4، تأثر�ً بقد�0/ �لمحاكا4، طو0/ -كا*ها �تحولت &لى �إلنسا� �لمزعو!. هذ� في حين �� هنا� في 
 Bبتصرفاتها �لذكية. فالثعالب على سبيل �لمثا Iلطبيعة �لكثير ��لكثير من �لكائنا/ �لحية �لتي تحو� مها40 �لمحاكا4، �ُتعر�
 ثعلب قط &لى عالم � Bتحو ��هي �يضا حيو�نا/ -كية �يقظة &لى �قصى ?0جا/ �لذكا* ��ليقظة. لكن لم يحدO -�/ يو! 
يفحص �لخاليا �لتي تشكله تحت �لمجهر �إلليكتر�ني قائال : "&نني حيو�� -كي ِلَم ال �صبح �ستا-�ً ؟! ". �مهما كا� مبلغ 
-كائها، فقد ظلت �لثعالب ?�مًا ثعالب. �بالشكل نفسه �على نحو ما �ثبتت كذلك �الكتشافا/ �لعلمية، فقد ُ�جد/ �لقر?4 
?�ما قر?4، ��جد �لبشر بشر�ً، �مساعي �لتطو0يين للتعامي عن �لحقائق، ضا0بين بالعلم عرf �لحائط، ال تغير �لحقيقة، �لقد 

�نها0/ �لد��0ينية، �&� �صل �لكائنا/ �لحية، لُهَو �لَخْلق.  



ها��� يحيى

��قطا�594 عدنا� 



595 �لخلق �طلس 

جمجمة �لبند� 

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 88 مليو� سنة.

	لموقع  : 	لصين.

من بين  .�0قامت 	لحفريا% 	لشو	هد على �0 حيو	نا% 	لبند	 ُجد% (مًا على &	% ما هي عليه، لم تمر بأ� عملية تطو
 �0 7يبلغ عمرها 88 مليو� سنة. لم يحد; �0 حا =�هذD 	لشو	هد 0يضا هو حفرية جمجمة 	لبند	 	لتي تظهر في 	لصو
بند	 قط عاS في 	لتا�يخ �0 يغير هيكله 	لعظمي قائال : "Mنني 0ستطيع 0حيانًا �0 0قف على قدمي، ِلَم ال 0سير (ما هكذ	 ؟! ِلَم 
� عشر	% 	لماليين من 	لسنين 	لمتعاقبة عليه. ال 0ظل قائما ؟! ". لقد ظل نفسه محافظًا على كافة ما له من سما% �غم مر
	لحية 	ألخر]، لم  	لبند	، تنطبق كذلك على كافة 	ألنو	^  بالنسبة لحيو	نا%  	لتي نحن بصد( 	لحديث عنها  	لحقيقة   Dهذ

يحد; �0 مر كائن حي بوتير= تطو� قط، لم يشهد �0 تطو� من �0 نو^.



ها��� يحيى

��قطا�596 عدنا� 



597 �لخلق 	طلس 

جمجمة نمر


لعصر: �من 
لميز����، 
لعصر 
لكريتاسي.

لعمر: 78 مليو� سنة.


لموقع: 
لصين.

 �� توضح   "

لمتحجر على  سجالتها  ��جدنا  
لسحيق  
لماضي  في  عاشت  
لتي � 
ليو2  نر
ها  
لتي  
لحية  
لكائنا"  جميع   �ّ;
�ما �نصا< نظرية 
لتطو< فإنهم  .Aإلطال
�Kنى نقص �� خلل �� قصو<، ��نه لم يحدE لها �� تغّير على  ��K "جماجمها �جد
 .Lلكما

لكائنا" 
لحية البد �نها مر" بمر
حل كثيرQ كانت فيها مشوهة ثم �صلت ;لى ما هي عليه من  Vيزعمو� بأ� جماجم هذ

لمنظر قبل �� يأخذ شكله 
لنهائي 
لمكتمل يجب �� يمر بمر
حل يكو� فيها غير سوّ�، كأ� يكو� 
لفك  ���كمثاL على ^لك 
 Aلفو

ألنف قريبا من 
لخد 
أليمن، �
أل^� في 
لخلف قليًال، ��حد تجويفي 
لعين ;لى � ،Lلشما
مائال قليال ;لى 
ليمين �� ;لى 

لنحو في سجال" 
لمتحجر
". فجميع  
�نه ال توجد �ية كائنا" حية على هذ Lلحا
قليال، �غير ^لك من ماليين 
لتشوها".  �
جماجم 
لكائنا" 
لحية في 
أل�منة 
لقديمة مكتملة �متناسقة شأنها شأ� جماجم 
لكائنا" 
لحية 
ليو2. �متحجر جمجمة 
لنمر 

لحقيقة. �ال يوجد �Kنى فرA بين جماجم 
لنمو< 
لتي عاشت قبل  Vيبلغ عمرها 78 مليو� سنة توّثق هذ� Q>لصو

لتي تظهر في 

78 مليو� سنة �جماجم 
لنمو< 
لتي تعيش معنا 
ليو2. 



ها��� يحيى

��قطا�598 عدنا� 



599 �لخلق �طلس 

	
جمجمة 

�، 	لعصر 	لطباشير�.�	لعصر  : 	لزمن 	لميز
	لعمر   : 80 مليو� سنة.

	لموقع  : 	لصين.

لصر	�  محصلة  هو  �نما  نقا!،   �# بها  	لتسليم  قبولها  ينبغي  علمية  حقيقة  كأنها  	لد	2ينية  إلظها2  	إلعال7  سائل  سعي   ��
@يديولوجي. فكو� 	لد	2ينية في 	ألصل نظرية بالية تتعاH2 مع 	الكتشافاB 	لعلمية، حقيقة معرفة. تعد 	لحفرياB كذلك @حد هذ< 
 ،Nحد مشتر		الكتشافاB 	لتي تجلي هذ< 	لحقيقة. ليس بمقد2 	لتطو2يين 	لذين يزعمو� @� 	إلنسا� 	لقر# قد 	نحد2	 عن جد 
 هيكل عظمي @� كائن حي قط على مد	2 عشر	B 	لماليين من 	لسنين. @ S@2 بنية @� يفسر	 عد7 حدT @� تغير في جمجمة @
 Uلتحو	يو7  B	V 2لى @� تقر� W#لقر	 	عما حد U	لسؤ	لحية، فإ� 	 Bلكائنا	لتشريحية لكثير من 	لبنية 	تغير في  �@ Tفي حين لم يحد
 W#لقر	هو: "ِلَم لم تبد@ ليس    U	تقديم 2# عقالني على سؤ Uلمثا	لتطو2يو� على سبيل 	لم يستطع �لى بشر،هو سؤ	U بال �جابة. 
 Bكتابة سينا2يوهاصياغة 	أللحا� 2سم 	لصو2 نحت 	لتماثيل �نشا^ 	لمباني 	لمهيبة،  Tلتحد	لدببة @يضا، في 	نما �فحسب، 
	ألفال7 	لقيا7 باالكتشافاB 	لتكنولوجية �جر	^ 	ألبحاT     	لفضائية ؟!". مثلما لم يحدT @� قرd# �@ 2 قط V	B يو7 @� يكتسب 
 W#لقر	هذ< 	لسماB 	لتي @حصيناها، تحوU �لى كائن حي iخر، فإ� 	لقر#W هي 	ألخرg لم يحدT @� تحولت �لى بشر. فالدببة 
	لبالغ عمرها 80  W2لصو	في  W#لموجو	 dلد	حفرية جمجمة مًا ال تز	U على V	B ما جدB عليه، لم يمسسها تغير. # Bجدُ

مليو� سنة 	لتي ال تختلف في شي^ عن جماجم مثيالته 	لتي تعيش في عصرنا 	لر	هن، َتبسط هذ< 	لحقيقة تجّليها @ما7 	لعيو�. 



ها��� يحيى

��قطا�600 عدنا� 



601 �لخلق �طلس 

جمجمة �لذئب �لسيبير	

	لعصر: �من 	لميز���، 	لعصر 	لكريتاسي.
	لعمر: 80 مليو� سنة.

	لموقع: 	لصين.

�9 متحجر جمجمة 	لذئب 	لسيبير 	لذ يظهر في 	لصو+* يثبت )� 'ئا% سيبيريا ظلت على ما هي عليه منذ 80 مليو� سنة، 
�هي تؤكد )� 	لكائنا? 	لحية لم يعترها ) تغير على مر 	لتا+يخ. �كل ما عثر عليه من متحجر	? للذئب 	لسيبير يؤكد )نه 'ئب 
سيبير مكتمل بجميع خصائصه �مالمحه، �ال يوجد )Lنى Lليل يبين )نه �صل 9لى هيئته 	لحالية بطريقة مختلفة. �ما تتناقله �سائل 

	إلعالU 	لتابعة ألنصا+ 	لد	+�ينيين من �جوL جّد )�R للذئب 	لسيبير هو من صنع 	لخياR، �ال يعكس من 	لحقيقة شيئا.  



خاتمة





عدنا� ��قطا�604

�� �هللا خالق �لكو� ��لكائنا� �لحية 

� تماما �ما� �لثو�بت �لعلمية. �� لم يعد بوسع �صحا� ��' نظرية �ال�تقا- �لقديمة �لتي ظهر+ في �لقر' �لتاسع عشر، �صبحت �ليو� منها
�لنظرية �لد��فينية تقديم �; جو�� علمي على سجال+ �لمتحجر�+ �لتي �لحقت بنظرية �ال�تقا- ضر�� كبير�. 

�لى طر= شتى،  �للجو-  �نهز�مهم عبر  يثبت حدDB �ال�تقا-، حاBلو� �خفا-  �إلتيا' بمتحجر �Bحد  لم يستطيعو�  �لذين  �لد��فينيين  Bهؤال- 
� لتقديم متحجر�+ بعض �لكائنا+ �لحية �لتي لم تنقرP بعُد، على �نها نما�N للمتحجر�+ �النتقالية BM' �' يكو' �منها: محاBلتهم تا
� لبرهنة نظرية �ال�تقا-. كما حاBلو� �حيانا �سم صو� خيالية �Bلتقديم متحجر�+ مز Tخر� ��لزعمهم �; نصيب من �لصو��، BمحاBلتهم تا
� " B" �جد�Mنا كانو� جر�ثيم Mعلى حلقة مفقو �لمخاMعة �لنا\. Bخال] كل هذZ �لمحاBال+، كانو� يرفعو' شعا��+ مثل " لقد تم �لعثو
" B" �البتكا� �لذ; ُينبئ باال�تقا- " B" �ال�تقا- ال �a] جا�يا " Bغيرها من �لشعا��+ �لمخالفة للو�قع، �Bلك من �جل توفير سمعة لنظرية 
�ال�تقا- على �نها حقيقة ال تقبل �لنقيض. Bكا' �صحا� �لنظرية �لد��فينية ناجحين في تكتيكاتهم في ��Bخر �لقر' �لثامن عشر Bفي بد�يا+ 
�لو�حد �Bلعشرين، �كا�يب �ال�تقائيين  �لقر'  �نكشفت في عالم  dنذ�B .cلكن  �لعلو� �Bلتكنولوجيا+   �لعد� تطو �لتاسع عشر نظر�  �لقر' 

�Bنكسر+ �جنحة �لد��فينيين. 
 '�B -تقا��Bليو� يد�c �لجميع جيد� Bحتى �ألطفا] في �لمد��\ �البتد�ئية، �نه ليس هناc �; متحجر �نتقالي يثبت حدDB ما يسمى باال
� للكائن �لحي بالصد�B h' �لنظرية �لد��فينية هي �كبر خدعة �Bحتيا] �� �Bنه ال يمكن تفسير �لبنية �لمعقد� �BلمتطوMلنا\ لم يرتقو� من �لقر�

Bقع في تا�يخ �لعلو�. 

�لنا�،  لمخا�عة  �ال�تقائيين  محا�لة  �لة � �من 

�قنا%  �لى  طويلة  سنو��  مد+  على  سعيهم  نجد 

�1لك  �لطيو�،  �لى  �لز��حف  تحو5  بقصة  �لنا� 

�ليال على 1لك. �  Archaeopteryx  بتقديم

Archaeopteryx هو في �لو�قع متحجر طير 

مليو� سنة. ���عو�  قبل 150  ما  �لى  تا�يخه   �يعو

بأ� هذ� �لطير يحمل بعض خصائص �لز��حف ��نه 

�لز��حف  بين   "  L��لمفقو �لحلقة   " بذلك  يمثل 

�ثبتت  �لتي  �لعلمية  �لمؤشر��  �لكن  ��لطيو�. 

�لطيو�  من  نو%  هو   Archaeopteryx بأ� 

��ضافة   .Tعا��ال هذ�  صحة  �لغت  قد   ،  Lلطائر�

جد  ُتعتبر  �لتي   �تر�بو �يناصو���  فإ�  1لك،  �لى 

سنا  �قل  هي  Zعمهم،  �لز��حف حسب  من  �لطيو� 

من Archaeopteryx . �هذ� �ألمر هو حقيقة 

�خر+ يحا�5 �ال�تقائيو� �خفاTها.

ها��� يحيى



605 	طلس �لخلق

 �يخبر �لقر'" بأ" �لكفا$ يأتو" !�ما بشتى �ألكا�يب حتى ال يؤمنو�، �هو ما جا� في قو	 �هللا تعالى : ﴿ 	ال �نهم من �فكهم ليقولو�﴾ 
� �لصافا� 151). �كذلك يأتي �لد�$فينيين بشتى ?نو�= �لخد= ليجتنبو� �إليما" من جهة �يجنّبو� �لنا4 من �ألخال1 �لدينية من �(سو

جهة ?خرI، �يقدمو" في �لك �!عا��H عديدF، ال ?سا4 لها من �لصحة. 
�يلفت �لقر'" �لنظر Qلى تبرير�H �لكفا$ �لمستمرF بقوله تعالى : ﴿*�� كانو� (عبد� �ألصنا�) ليقولو�﴾ ( سو$F �لصافاH 167). �لكنهم 
سوY ير�" �لحقيبة �سيد$كونها عن قرX. �قد �كر �لقر'" في 'ياH عديدF ?نه سيأتي �قت ستنكشف �لحقائق فيه لدI �لكفا$. �في 

هذ] �آلياQ Hشا$F ضمنية Qلى Q!$�^ ?صحاX �لنظرية �لد�$فينية لهذ] �لحقيقة. �بعض هذ] �آلياH كاآلتي : 
﴿ فكفر*� به فسو/ يعلمو� ﴾ ( �لصافا� 170 ).

�هم يأكلو� *يتمتعو� *يلههم �ألمل فسو/ يعلمو� ﴾ ( �لحجر 3).@ ﴿

﴿ ليكفر*� بما Cتيناهم *ليتمتعو� فسو/ يعلمو� ﴾ ( �لعنكبو� 66 ).

�نأمل ?" يتر�جع ?صحاX �لنظرية �لد�$فينية عن Qصر�$هم ليقبلو� بالحقيقة بعد Q!$�^ �لصو�X �لذc يمكن ?" يد$كه �لجميع بكل سهولة. 
��لحقيقة �لتي يشير Qليها �لعلم هي بطال" نظرية �ال$تقا� �خلق �هللا للكو" �للكائناH �لحية. 

 Fلى �جو! ?!لة عديدQ Fكثير Hهي شو�هد هامة لخلق �هللا تعالى. �يشير �لقر'" في 'يا ،Xلتي سقناها في هذ� �لكتا� Hلمتحجر�� fنما��
: 137 Hلصافا� F$هللا تعالى في سو� 	ما فوقها تؤكد حقيقة �لخلق. �من �لك قو� h$ما تحت �أل

.( 137 Hلصافا� F$سو ) ﴾ ...عليهم �نكم لتمر*�* ﴿

�لحقيقي  �لتا$يخ  عن  لنا  تكشف  ��لتي   h$أل� تحت   F!لموجو�  Hلمتحجر��  Hلى سجالQ  F$شاQ �آلية  هذ�  في  تكو"   "? �لمحتمل  �من 
للكائناH �لحية. �معلوl ?" هنا^ تحت �أل$h �في مختلف ?نحا� �لعالم، متحجر�H غير قابلة لإلحصا�، �كلها تؤكد ?" �لكائناH �لحية لم 
 Hتعرضها لال$تقا�. ��لنا4 يمر�" عليها مر�$�. �كل هذ] �لمتحجر� lمما يعني عد ،Hماليين �لسنو� Hتتغير منذ لحظة ظهو$ها �عبر مئا
تبّين لنا ?نه تم Qيجا! �لكائناH �لحية فجأF �بخصائصها �لمعقدF �لتي ال يشوبها نقص �ال عيب، ?c ?" �هللا خلقها. �Q" �هللا �لعلي �لقدير قد 
خلق كافة �لكائناH �لحية في ?حسن تقويم. �جميع �لكائناH تد	 على عظمة �هللا �علوها. �ما على �إلنسا" ?ماl هذ� �لتجلي �لعظيم Qال ?" 

يستعمل عقله �ضمير] ليتفكر في �لحكمة �إللهية في خلق �لكو" �يسبح �هللا $X �لعالمين حمد� �تسبيحا �?" يعبد] على ?حسن �جه. 
 F$﴾ (سو �*لئك هم �لخاسر*	لذين كفر*� بآيا� �هللا �* ،J�﴿ �هللا خالق كل شيK *هو على كل شيK *كيل. له مقاليد �لسما*�� *�أل

�لزمر 62- 63 ). 

قدمو� ضرS �لخنزير على 	نه " �جل نبر�سكا ". 

*في عا� 1922، 	علن " Henry Fairfield " مدير متحف تا�يخ �لطبيعة 

بأمريكا عن *قو` �لعثو� على متحجر ضرS تابع للعهد �لبليوسيني بجو�� نهر 

�لثعابين. *كا� هذ� �لضرS حسب تخيال� �ال�تقائيين يحمل خصائص مشتركة 

�. *	طلقو� على هذ� �لمتحجر تسمية " �جل نبر�سكا ". كما oلقر�* Sبين �لنا

Hesperopithecus harold- : سم " علمي " له� �سا�عو� �لى �بتكا

� بناK جمجمة oلوحيد برسم �عا� Sعلى هذ� �لضر �oقامو� �عتما* . cooki

�جل نبر�سكا *جسمه. بل *@هبو� �لى 	كثر من @لك، حيث نشر*� �سم |*جته 

*�بنه في محيط طبيعي *في تصوير عائلي. *في عا� 1927، تم �لعثو� على بقية 

	جز�K �لهيكل �لعظمي �لمتبو` لهذ� �لضرS. *حسب �ألجز�K �لجدية، فإ� هذ� 

�لضرS لم يكن لإلنسا� 	* للقرo، حيث كا� �لضرS لخنزير *حشي 	مريكي 

  .Jلمنقر� Prosthennops من صنف

مــزيفمــزيف

مــزيفمــزيف
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�لنظرية ترتكز �� ��لة  �لتطو�، ��� هذ�  �قتر� نظرية  �لنا# �� تشا�لز ����ين Charles Darwin هو ��� من  يعتقد معظم 
�مالحظا< �جتا�> علمية. �مع (لك، فمثلما �� ����ين ليس مؤسس �لنظرية، فإ� �لنظرية �يضا ال تقو2 على �0 سند علمي. (لك 
�Bا تقو2 على تطويع �لطبيعة للفلسفة �ملا�ية �لقدمية. �على �لرغم من �� �لنظرية ال تدعمها �0 �كتشافا< علمية، فإBا تلقى تأييد� �عمى 

باسم �لفلسفة �ملا�ية. 
 �قد تسبب هذ� �لتعصب U حد�T كو��T شR. (لك �نه باإلضافة �� �نتشا� �لد���ينية ��لفلسفة �ملا�ية �لN تدعمها، فقد 
 Xب عليهم �� يعيشو� �فقا للمبا�Y� يبو�: "�لبشر هم خلق �هللاY : "ما هو �إلنسا�؟". فالنا# �لذين كانو��إلجابة على سؤ�� >bتغ
�ألخالقية �جلميلة �لN علمهم �ياها” بد��� يعتقد�� �آل� �� "�إلنسا� قد �تى �� حيز �لوجو� مبحض �لصدفة، ��نه عبا�d عن حيو�� 
تطو� بفعل �لصر�z من �جل �لبقاy". هناv xن باهظ Yب �فعه مقابل هذ� �خلدعة �خلطdb. (لك �� �أليديولوجيا< �لعنيفة - مثل 

�لعنصرية، ��لفاشية، ��لشيوعية، �مذ�هب عاملية ~جية كثdb غbها تقو2 على �ل|�z - قد �ستمد< }يعها �لقوd من هذ� �خلدعة. 
�تد�# هذ� �ملقالة هذ� �لكا�ثة �لN �حلقها ����ين بالعا� �تكشف صلتها باإل�ها>، �لذ0 ُيعد �حد� �هم �ملشكال< �لعاملية 

U عصرنا هذ�. 

 �ألكذ�بة �لد���ينية: "�حليا� نز��"�ألكذ�بة �لد���ينية: "�حليا� نز��"
 لقد �نطلق ����ين U نظريته من مقدمة منطقية �ساسية هي: "يعتمد تطو� �لكائنا< �حلية على �لصر�z من �جل �لبقاy. �يفو� 

�لقوU 0 �لصر�U ،z حني ُيحكم على �لضعيف با�زمية ��لنسيا�". 
 ��فقا لد���ين، يوجد صر�z قا# من �جل �لبقاy �نز�z �بدU 0 �لطبيعة. �يتغلب �لقو0 ��ئما على �لضعيف، �هذ� ما يؤ�0 
 yبو�سطة �النتقا zصل �ألنو��" ،zلعنو�� �لفرعي �لذ0 �طلقه على كتابه �صل �ألنو�� U لتطو�. �قد ضمَّن ����ين ��يه هذ�� Tحد� ��

  �لد���ينية ��لفلسفة �ملا�ية: 
�ملنبعا� �الصليا� لإل�ها$
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 The Origin of Species, "The Origin of Species by," جل �حليا�	حلفا� على �ألجنا� �ملفضلة � �لصر�� من � ��لطبيعي 	
."Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for life

�فقا (ذ� �لزعم �خليا$، ��عال�� على 8لك، فقد 5عم 3�4�ين 	2 "�لصر�� من 	جل �لبقا1" ينطبق 	يضا على �ألجنا� �لبشرية.  
3�بيني �لبيض؛ 	ما �ألجنا� �إلفريقية ��نتصرJ "�ألجنا� �ملوهوبة" � �لصر��. �كانت �ألجنا� �ملوهوبة تتمثل، � 3	? 3�4�ين، � �أل
� �آلسيوية فقد `لفت عن �لركب 	ثنا1 �لصر�� من 	جل �لبقا1. �قد متا4] 3�4�ين � �3Zئه �	ملح UV 	2 هذQ �ألجناL سرعا2 ما 	

.kبالتا$ ستنقر�ستخسر "�لصر�� من 	جل �لبقا1" بأكمله، 
 x2 �ألجنا� �ملتحضر� من �لبشر ستتمكن من �ستئصا	2، يكا4 يكو2 مؤكد� � "� فتر� ما � �ملستقبل، ليست بعيد� مبقيا� �لقر
�لها � كل 	�ا1 �لعا�. �� نفس �لوقت، ستكو2 �لقر�4 �لشبيهة باإلنسا2 قد �ستؤصلت بال شك.  xحللو���ألجنا� �(مجية 
�ستكو2 �(و� �لفاصلة بني �إلنسا2 �	قر� �لكائناV Jليه 	كثر �تساعا، �� �لنتيجة ال يبقى هنا� Vال �ألعر�� �ألكثر متدنا ح� 

3�بية... � قر�4 من 	نو�� �لبابو2 �ل� هي 	�طأ من �لزنو� �من سكا2 �ستر�ليا �ألصليني" (1) �من �ألعر�� �أل
�تفسر عاملة �ألنثر�بولوجيا �(ندية الليتا فيديا3ثي Lalita Vidyarthi كيف قامت نظرية �لتطو3 لد�3�ين بفرk �لعنصرية على  

�لعلو� �الجتماعية: 
 "لقد القت نظريته (نظرية 3�4�ين) �خلاصة بالبقا1 لألصلح ترحيبا حا�3 من قبل علما1 �لعلو� �الجتماعية � 8لك �لعصر، �لذين 
�جها � حضا�3 �لرجل �ألبيض. ��لوx �لنصف �لثا� من 	 UV صلت��عتقد�� 	2 �لبشر قد حققو� مستوياJ متنوعة من �لتطو3 

�لقر2 �لتاسع عشر، 	صبحت �لعنصرية حقيقة مقبولة لد] �ألغلبية �لعظمى من علما1 �لغر�.(2)



�ين: نظرية مالثو< 
خلاصة بالقسو��
$ AاBC خلاصة بالقسو�مصد�
�ين: نظرية مالثو< �
$ AاBC مصد�
�لÍيطا�  �القتصا3<  كتا�   � �ملوضو�  هذ�   � �2�3ين  U)ا�  مصد2  متثل  لقد   
�لسكا1                 مبد�   wحو wمقا عنو�1:  �لذ< Îمل   Thomas Malthus مالثو�  توما� 
2 مالثو� �1 سكا1 �لعا�  An Essay on the Principle of Population. حيث قدَّ

- 7U ُتركو� �شأ¦م - قد ��3�4 4يا�3 سريعة. �قد Z�2 �1 �ملؤثر�I �ألساسية 
 ،Iملجاعا�� �حلر��،  مثل  �لكو�2©  هي  �لسكا1  عد3  على   Iسيطر �ل� 
��ألمر�j. �باختصا2، ��فقا )ذ� �لزعم �لوحشي، كا1 ال بد �1 ميوI بعض 

�لنا� كي يعيش �لبعض �آلخر. ��صبح �لبقا0 يعÒ "�حلر� �لد�ئمة". 
 �� �لقر1 �لتاسع عشر، القت 0�2Y مالثو� قبوال ��سعا. ��يد مثقفو 
�لقاسية.  �ألفكا2   Lهذ  ،Äخلصو� �جه  على  �أل��2بيني،  من  �لعليا  �لطبقة 
�� مقالة "�ألجند� �لعلمية �لسرية للنا4يني"، �32 �لوصف �لتا# لأل·ية �ل� 

�عطتها ���2با � �لقر1 �لتاسع عشر آل0�2 مالثو� حوw �لسكا1: 
 � �لنصف �أل�w من �لقر1 �لتاسع عشر، �جتمع �عضا0 �لطبقاI �حلاكمة من 
µيع ��ا0 ���2با، ملناقشة "�ملشكلة �لسكانية" �ملكتشفة حديثا، �إل»ا3 سبل لتنفيذ 
�فكا2 مالثو�، �7لك بزيا�3 معدw �لوفياI بني �لفقر�0: "بدال من توصية �لفقر�0 
بالنظافة، »ب �1 نشجعهم على �لعاI�3 �ملناقضة. لذ�، »ب علينا �1 نضيق �لشو�2� 
� بلد�ننا، ��شر مزيد� من �لنا� � �ملناw4، �نشجع على عو�3 �لطاعو1. �� �لريف، 
»ب �1 نبÔ قر�نا قر� �ل�Í �لر�كد�، �نشجع على �جه �خلصوÄ �ستيطا1 �ملستنقعاI غ¯ 

�لصحية،" �هكذ� ��3ليك.(3) 
 �نتيجة )ذL �لسياسة �لقاسية، سوÖ يتم �لتخلص من �لضعفا0 �من ��لئك �لذين Õسر�1 �لصر�� من �جل �لبقا0، �� �ملحصلة 
سوÖ تتو�14 �لزيا�3 �لسريعة � عد3 �لسكا1. �قد مت تنفيذ سياسة "�ضطها3 �لفقر�0" تلك فعليا � بريطانيا خالw �لقر1 �لتاسع عشر، 
�7لك بعد �ضع نظا� صناعي مت مبوجبه Uجبا2 �ألطفاw � سن �لثامنة ��لتاسعة على �لعمل ست ساعاI � �ليو� مبناجم �لفحم، مما 
�QU Z3 موI �آلالÖ منهم نتيجة لظر�Ö �لعمل �لرهيبة. لقد فرj "�لصر�� من �جل �لبقا0"، �لذ< طالب به مالثو� � نظريته، على 

ماليني �لÍيطانيني �1 يعيشو� حيا� مليئة باملعانا�. 
 �نظر� لتأثرL ֲדذL �ألفكا2، طبق �2�3ين فكر� �لصر�� هذL على �لطبيعة بأكملها، �Z�2 �1 �لقو< ��ألصلح Õر� منتصر� من 
حر� �لبقا0 تلك. �فضال عن 7لك، �3عى �1 ما يسمَّى صر�� �لبقا0 كا1 �حد قو�نني �لطبيعة �مل�2Í ��لثابتة. �من ناحية �خرZ، 3عا 
�لنا� QU نبذ معتقد�ִדم �لدينية من خالU wنكا2 �خللق، �من � فقد �ستهدµ Öيع �لقيم �ألخالقية �ل� ميكن �1 تشكل عائقا �ما� قسو� 

"�لصر�� من �جل �لبقا0". 
 لقد 3فعت �لبشرية � �لقر1 �لعشرين ´نا باهظا نتيجة النتشا2 هذL �ألفكا2 �لز�ئفة �ل� 3فعت �ألفر�QU 3 �لقسو� ��لوحشية. 

 ما �فضى Cليه "قانو. 
لغا+" : 
لفاشية ما �فضى Cليه "قانو. 
لغا+" : 
لفاشية
 مثلما غذI �لد��2ينية �لعنصرية � �لقر1 �لتاسع عشر، فقد شكلت �ساسا أليدلوجية تطوI2 ��غرقت �لعا� � �ر من �لدما0 

� �لقر1 �لعشرين �هي: �لنا4ية. 
 �ميكن �1 نالحظ تأث¯� �2�3ينيا قويا � �أليديولوجياI �لنا4ية. 1U 7U �لد��2 )ذL �لنظرية، �ل� شكلها ��3لف هتلر ��لفريد 
4�2نAdolf Hitler and Alfred Rosenberg �Í، سوÖ يصاÖ3 �فكا�2 مثل "�النتقا0 �لطبيعي"، �"�لتز��� �ملختا2"، �"�لصر�� 
من �جل �لبقا0 بني �ألجنا�"، �هي �ألفكا2 �ل� تتكر2 عشر�I �ملر�I � كتا� �صل �ألنو��. �عندما �طلق هتلر على كتابه �سم 
Mein Kampf (كفاحي)، �ستوحى �فكاL2 من فكر� �لصر�� �لد��2يÔ من �جل �لبقا0 �من مبد� �لنصر لألصلح. �قد حتد© على �جه 

�خلصوÄ عن �لصر�� بني �ألجنا�:
 L2تسلسل جديد لألجنا� تقر QU طو2ية �لفية جديد� تتسم بعظمة ال مثيل )ا، �تستند�ÍمU � جه�� QU يصل �لتا2يخ Öسو"  

�لطبيعة �7ִדا".(4) 

ت�ما� ��با�� مالث��
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 ... º3عا� ،1933 �علن هتلر �1 "�جلنس �ألعلى ُيخضع لنفسه �جلنس �أل Nuremberg �¯حلاشد حلز� نيو2ِمب� �الجتما� �� 
�هو حق نر�L � �لطبيعة �ميكن �عتباL2 �حلق �أل�حد �لقابل لإل��23".

 Hickman 1هيكما Â27 يصف �ملؤU .w1 تأثر �لنا4يني بالد��2ينية حقيقة يقبلها تقريبا معظم �ملؤ2خني �ملتمرسني � هذ� �ملجاU 
 :Ãتأث¯ �لد��2ينية على هتلر على �لنحو �آل

 لقد كا1 (هتلر) مؤمنا �2سخا بالتطو2 �مبشر� به. ��يا كانت عقدL �لنفسية �ألعمق ��ألعوÄ، فإ1 من �ملؤكد �1 (فكر� �لصر�� 
كانت مهمة بالنسبة له أل1) ... كتابه، Mein Kampf (كفاحي)، يبني بوضو  عد�3 من �ألفكا2 �لتطو2ية، �خاصة تلك �ل� 

تؤكد على �لصر��، ��لبقا0 لألصلح، �Uبا�3 �لضعفا0 إلنتا� Çتمع �فضل.(5) 
 Iعنف � يشهد له مثيال من قبل. فقد تعرضت �لعديد من �جلماعا QU ألفكا2، � جر �لعا�� Lلقد تسبب هتلر، �لذ< ظهر ֲדذ 
�لعرقية ��لسياسية، �خاصة �ليهوQU ،3 قسو� 2هيبة � معسكر�I �العتقاw �لنا4ية. �3فع 55 مليو1 شخص حياִדم ´نا للحر� �لعاملية 

�لثانية، �ل� بد�I بالغز� �لنا1U .>4 �لفكر� �لد��2ينية �لقائلة "بالصر�� من �جل �لبقا0" هي �ملسئولة عن �كÍ مأسا� � تا2يخ �لعا�.
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لشيوعية��ينية �

لشيوعية
لتحالف 
لد
مي: 
لد��ينية �

لتحالف 
لد
مي: 
لد
 � حني Îتل �لفاشيو1 �جلنا  �ألمين من �لد��2ينية �الجتماعية، يشغل �لشيوعيو1 �جلنا  �أليسر. �لطاملا كا1 �لشيوعيو1 من بني 

�شر� �ملد�فعني عن نظرية �2�3ين. 
سا  �يعو3 تا2يخ هذL �لعالقة بني �لد��2ينية ��لشيوعية QU مؤسَسْي هذين "�ملذهبني". فقد قر� ما2كس U� Marxجنلز Engels، مؤسِّ
�لشيوعية، كتا� �صل �ألنو�� لد��2ين مبجر3 صد�L2، ��نبهر� باألسلو� "�ملا3< �جلد#" �لذ< �تبعه. �قد ��ضحت �ملر�سالI �ل� 
جرI بني ما2كس �Uجنلز �تفاقهما � �لر�< على �1 نظرية �2�3ين "حتتو< على �سا� للشيوعية � �لتا2يخ �لطبيعي". �� كتابه �ملنطق 
�جلد# للطبيعة The Dialectics of Nature، �لذ< كتبه حتت تأث¯ �2�3ين، �غد� Uجنلز �ملد  على �2�3ين، �حا�w �1 يقد� Uسهامه � 

 The Part "1إلنسا� QU 3من �لقر wلتحو� � wمل عنو�1: "�لد�2 �لذ< لعبه �لعماÎ >لنظرية � �لفصل �لذ�
 .’Played by Labour in the Transition from Ape to Man

 Öبليخانو wجنلز، من �مثاU� قد �تفق �لشيوعيو1 �لر�� �لذ< سا��2 على خطى ما2كس� 
�تر�تسكي   ،Lenin �لينني   ،Plekhanov

Trotsky، �ستالني Stalin، � �لر�< مع 

 ،Öنظرية �لتطو2 لد��2ين. �كا1 بليخانو
 Íيعت �لر�سية،  �لشيوعية  يعد مؤسس  �لذ< 

 � للد��2ينية  "تطبيقا  �ملا2كسية 
�لعلو� �الجتماعية".(6) 

"»سد  تر�تسكي:   wقا�  
نصر  �على  �2�3ين   Öكتشا�
�ملا�3   wاÇ  � �جلد#  للمنطق 

�لعضوية بأكمله".(7) 
 "Ôقد لعب "�لتعليم �لد��2ي� 
�لكو�23  تشكيل   � 2ئيسا   �2�3
�لشيوعية. فعلى سبيل �ملثاw، الحظ 
كا1  ستالني   1� حقيقة  �ملؤ2خو1 
متدينا � شبابه، �لكنه �صبح ملحد� 

بسبب كتب �2�3ين.(8) 
 �ما بالنسبة ملا� Mao، �لذ< �قا� 
�سس �حلكم �لشيوعي � �لصني �قتل 
صر�حة  �علن  فقد   ،Äألشخا� ماليني 
فكر  على  تقو�  �لصينية  "�الشتر�كية   1�

�2�3ين �نظرية �لتطو2".(9) 
جامعة   �  Â2مؤ  jخا �قد   
 James ها2فا32 يدعى جيمس 2يف باسي

تأث¯   wحو Íك� تفاصيل   � Reeve Pusey

�لد��2ينية على ما� ��لشيوعية �لصينية، �7لك 
� كتابه �ألكا3ميي �لذ< Îمل عنو�1 �لصني 

 China and�2�3ين �تشا2لز 
Charles Darwin. (10
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 ،Iحلية هي نتا� �ملصا3فا� I7 تدعي �لنظرية �1 �لكائناU .باختصا2، هنا� �2بطة ال تنفصم بني نظرية �لنشو0 ��ال2تقا0 ��لشيوعية� 
�تقد� سند� علميا مزعوما لإلحلا3. �)ذ� �لسبب، توجد �2بطة متينة بني �لشيوعية، كأيدلوجية Uحلا3ية، �بني �لد��2ينية. �عال�� على 
7لك، تزعم نظرية �لنشو0 ��ال2تقا0 �1 �لتطو2 � �لطبيعة ممكن بفضل �ل¶�� (�� عبا�2 �خرZ "�لصر�� من �جل �لبقا0") �تؤيد فكر� 

"�ملنطق �جلد#" �ل� متثل 2كنا �ساسيا من �2كا1 �لفكر �لشيوعي. 
 ��7U �عتÍنا �ملفهو� �لشيوعي "لل¶�� �جلد#" - �لذ< قتل �و 120 مليو1 شخص طو�w �لقر1 �لعشرين - "Yلة للقتل"، ميكننا 

حينئذ �1 نفهم بشكل �فضل حجم �لكا2ثة �ل� �حلقتها �لد��2ينية بكوكبنا. 


إل�ها+��ينية �

إل�ها+ 
لد��ينية �

لد 
�لقر1  �لبشر< �  للجنس  �ل� شكلت كو�2©  �لعنف   Iيديولوجيا� لعديد من  �لد��2ينية �ساسا   Íتعت كما �2ينا ح� �آل1،   

�لعشرين. �مع 7لك، فقد حدI3 �لد��2ينية، باإلضافة QU هذL �أليديولوجياI، "فهما خلقيا" �"منهجا" ميكن �1 يؤثر � عديد من 
�آل0�2 �ملنتشر� � �لعا�. �تتمثل �لفكر� �ألساسية �0�2 �لفهم ��ملنهج �ملذكو2ين � "�ا2بة ��لئك �لذين ليسو� منا". 

 Iملعتقد�� Lتلفة � هذ� �لعا�. �ميكن ملعتنقي هذÝ I0�2، �فلسفاY� ،Iميكننا �1 نفسر ما سبق بالطريقة �لتالية: هنا� معتقد�� 
��آل0�2 ��لفلسفاI �1 ينظر�� QU بعضهم �لبعچ بإحدZ طريقتني: 

 ميكنهم �Î 1ترمو� �جو3 �آلخرين �لذين ال يفكر�1 مثلهم، �Îا�لو� �1 يقيمو� حو��2 
معهم، باستخد�� منهج منطق بشر<. 

 wخال من  ألنفسهم  ميز�  يؤمِّنو�   1� �Îا�لو�  �آلخرين،  �ا2بة  Õتا��2   1� ميكنهم   
تدم¯هم، �� عبا�2 �خرZ، �1 يتصرفو� مثل �حليو�1. 

 1U �لرعب �لذ< نطلق عليه �إل2ها� ما هو Uال تعب¯ عن �لطريقة �لثانية. 
"�إلنسا1  �1 فكر�  ند�2   1� �ملنهجني، ميكننا  �الختالÖ بني هذين  ند�2   �عندما 
 .Äبوصفه حيو�نا �ا2با" �ل� فرضتها �لد��2ينية على �لنا� 1�3 �عي منهم مؤثر� بشكل خا
�من �ملحتمل �ال يكو1 �ألفر�3 ��جلماعاI �ل� _تا2 طريق �ل¶�� قد àعت عن �لد��2ينية 
�مباª3 هذL �أليدلوجية على �إلطال�. �لكنها تتفق � ¦اية �ألمر مع �2< يستند �ساسه 
�لفلسفي QU �لد��2ينية. 1U ما يدفع هؤال0 �ألفر�3 �تلك �جلماعاQU I �العتقا3 بصحة هذ� 
�لر�< هو �لشعاI�2 �لقائمة على �لد��2ينية مثل: "� هذ� �لعا�، �لبقا0 لألقوZ"، �"�لسمكة 
�ستبعد  �حلر�".  بشن  يتقد�  �"�إلنسا1  قو�"،  �"�حلر�  �لصغ¯"،  �لسمك  تبتلع  �لكب¯� 

�لد��2ينيـة، �كل ما سيتبقى لديك هو شعاI�2 فا2غة. 
 I". 7لك �1 �لديانا��7 �ستبعدنا �لد��2ينية، لن تتبقى �ية فلسفة "لل¶�U ،لو�قع� �� 
 j2لسما�ية �لثال© �ل� يؤمن ֲדا معظم �لنا� � �لعا�، �إلسال�، ��ملسيحية، ��ليهو3ية تعا�
�لعا�، �تعاj2 قتل  �لسال� ��لتآلف �  �لثال© µيعها � نشر   Iلديانا� �لعنف. �ترغب 
�ألخالقية   ª3ملبا� ��لعنف  �ل¶��  فكرتا  �تنتهك  ��لتعذيب.  للقسو�  �تعريضهم  �ألبريا0 
�ل� �ضعها �هللا سبحانه �تعاQ لإلنسا1، �·ا فكرتا1 غ¯ طبيعيتني �غ¯ مرغوبتني. �مع 
7لك، تنظر �لد��2ينية QU �ل¶�� ��لعنف �تصو2·ا على �¦ما فكرتا1 طبيعيتا1، �م2Íتا1، 

�صحيحتا1 »ب �1 تبَقيا. 
 �)ذ� �لسبب، �7U �2تكب بعض �لنا� �عماال 2Uهابية باسم مفاهيم �2مو4 �إلسال�، 

��ملسيحية، ��ليهو3ية ميكنك �1 تتأكد من �1 هؤال0 �لنا� ليسو� مبسلمني، �� مسيحيني، �� 
يهو3. بل هم � �لو�قع �2�3ينيو1 �جتماعيو1. فهم Õتبئو1 حتت عبا�0 �لدين، �لكنهم ليسو� مؤمنني حقيقيني. �ح� �7U �3عو� �¦م 
 Lجلر�ئم �لبشعة �ل� ينهى عنها �لدين ، �يشوهو1 ֲדذ� Lدمو1 �لدين، فهم � �لو�قع �عد�0 للدين �للمتدينني. 7لك �¦م يرتكبو1 هذÕ

�لطريقة صو�2 �لدين � عيو1 �لنا�. 
 �)ذ� �لسبب، يتضح �1 جذ�2 �إل2ها� �لذ< يعذ� كوكبنا ال تكمن � �< من �لدياناI �لسما�ية، �Uمنا تكمن � �إلحلا3، 

�لذ< يتم �لتعب¯ عنه � عصرنا هذ� من خالw: "�لد��2ينية" �"�ملا3ية".
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لتي   Tإليديولوجيا
 عن  
لنظر  بغض  �ين �
$ من  نسخ  عن  عبا�� 

�
�ينية فلسفة تحرM على 
لصر�
تحركهم. فالد
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�إلسال� هو �حلل ملشكلة �إل�ها� �إلسال� هو �حلل ملشكلة �إل�ها� 
 (� بعض 	لنا+ 	لذين يقولو� ()م يتصرفو� باسم 	لدين قد يسيئو� فهم �ينهم �� ميا�سونه مما�سة خاطئة. ��ذ	 	لسبب، يصبح 

من 	خلطأ تكوين �ية فكرD عن هذ	 	لدين من خالB نشاطا@ هؤال> 	لنا+. �تتمثل �فضل طريقة لفهم 	إلسال3 2 مصد�0 	ملقد+. 
 �يتمثل 	ملصد� 	ملقد+ لإلسال3 2 	لقرN� 	لكرمي؛ كما �� منوQR 	ملبا�P 	ألخالقية 	لو	�� 2 	لقرN� - 	إلسالL - 3تلف متاما 
عن 	لصو�D 	لb تكونت عنه R� 2ها� بعض 	لغربيني. (R يرتكز 	لقرN� على مفاهيم 	ألخال\، �	حلب، �	لشفقة، �	لرZة، �	لتو	ضع، 
�	لتضحية بالنفس، �	لتسامح، �	لسال3، كما �� 	ملسلم 	لذg يعيش حقָדا �فقا �ذ0 	لتعاليم 	ألخالقية يتميز بد�جة عالية من 	لتهذيب، 

.Dحليا	إلحسا+ ببهجة 	لسال3، �	3، �	الحتر	، فهو ميد من حوله باحلب، �	للطف. لذ	لثقة، �	لتسامح، �	لعقل، �	جاحة ��
 

��إلسال� $ين �لسال� ��خل��إلسال� $ين �لسال� ��خل
 تعp كلمة 	إلسال3 بالعربية "	لسال3". فقد جا> 	إلسال3 لكي يقد3 للبشرية حياD مليئة بالسال3 �	خلm تظهر فيها �Zة 	هللا �عطفه 
	ألبدg على هذ	 	لعاR) .s يدعو 	هللا كل 	لنا+ (r قبوB 	لتعاليم 	ألخالقية للقرN� بوصفها منوRجا للرZة، �	لشفقة، �	لتسامح، �	لسال3 

 :Dلبقر	 Dآلية 208 من سو�	ألمر 2 	 	هللا هذ	 Bقد �نز� .sلعا	 	ملر> 2 هذ	يالقيه  �ميكن � gلذ	
ْيَطاِ� 7ِنَُّه َلُكْم َعُد�ٌّ مُِّبٌني. ﴾ ْلِم َكآفًَّة َ�َال َتتَِّبُعوْ� ُخُطَو�8ِ �لشَّ ﴿ َيا َ�يَُّها �لَِّذيَن Eَمُنوْ� �ْ$ُخُلوْ� ِفي �لسِّ

 2 D� �كما نرz 2 هذ0 	آلية، فلن يتمكن 	لنا+ من �� ينَعمو	 باخلm (ال بقبوB 	إلسال3 �	لعيش �فقا للتعاليم 	ألخالقية 	لو	�
	لقرN� 	لكرمي. 

�هللا تعالى يدعو �لناI 7لى �لسال� 

��الما� بينما تسعى �إليديولوجيا8 

�لال$ينية 7لى 7ثا�P �لحقد �نشر 

�لعنف ��لصر�S ��لتحريض 

عليهما..
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 �هللا يبغض �أل
	�هللا يبغض �أل
 لقد #مر �هللا سبحانه �تعا% �إلنسا� #� يتجنب �لشر؛ فقد �ى عن �لكفر، ��لفسو�، ��لعصيا�، ��لوحشية، ��لعد��نية، ��لقتل، 
��0Cقة �لدماB. �من @، فإ� #�لئك �لذ> يعصو� #مر �هللا يتبعو� خطو�: �لشيطا�، كما قا6 سبحانه �تعا% 5 �آلية �ملذكو0/ #عال-، 

�قد �Sذ�� موقفا #علن �هللا بوضوR #نه موقف PرNَّ. �من بني �آليا: �لعديد/ �ملتصلة ֲדذ� �ملوضوI، لن نسو� هنا سوF Gيتني: 
﴿ َ��لَِّذيَن َينُقُضوَ# َعْهَد �هللاِّ ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َ�َيْقَطُعوَ# َما َ�َمَر �هللاُّ ِبِه َ�# ُيوَصَل َ�ُيْفِسُد�َ# ِفي �َألْ�ِ� ُ�ْ�َلِئَك َلُهُم �للَّْعَنُة َ�َلُهْم 

�ِ� ﴾ (سو�B �لرعد: 25). ُسوFُ �لدَّ

 َّ#Gِ �ْنَيا َ�َ�ْحِسن َكَما َ�ْحَسَن �هللاَُّ Gَِلْيَك َ�َال َتْبِغ �ْلَفَساHَ ِفي �ْألَْ�ِ �َ� �ْآلِخَرBَ َ�َال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن �لدُّ ﴿ َ��ْبَتِغ ِفيَما TَتاSَ �هللاَُّ �لدَّ

�هللاََّ َال ُيِحبُّ �ْلُمْفِسِديَن ﴾ (سو�B �لقصص: 77).

 �كما نرG هنا، فقد �ى �هللا عن ش] #نو�I �ألفعا6 �ملؤWية مبا W 5لك �إل0هاV ��لعنف، �#��U �لدين �إلسالمي #�لئك �لذ> 
يرتكبو� مثل هذ- �ألفعا6. فاملسلم يضيف �جلماC 6% �لعا_ �^عله #فضل. 

 
Zإلسال[ يد�فع عن �لتسامح �حرية �لتعب�Zإلسال[ يد�فع عن �لتسامح �حرية �لتعب�

 �إلسالU Nين يرعى حرية �حليا/ ��لفكر. فقد �ى عن �لتوتر ��لI�g بني �لناf، ��الفتر�B، ��ألخذ بالشبها: ��U تثبت، بل ح] 
عن �لتفكl 5 شخص ما بأفكا0 سيئة. 

 �_ ينَه �إلسالN عن �إل0هاV ��لعنف فحسب، بل �ى كذلك عن فرm #ية فكر/ على Cنسا� Fخر. 
اُغوcِ َ�ُيْؤِمن ِباهللاِّ َفَقِد �ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرBِ�َ �ْلُوْثَقَى َال �نِفَصاَ[ َلَها  يِن َقد تََّبيََّن �لرُّْشُد ِمَن �ْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ ﴿ َال Gِْكَر�gَ ِفي �لدِّ

.(256 :Bلبقر� B�سو) ﴾ َ��هللاُّ َسِميٌع َعِليٌم

ٌر. لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَسْيِطٍر ﴾ (سو�B �لغاشية: 22-21). ْر Gِنََّما َ�نَت ُمَذكِّ ﴿ َفَذكِّ

 C �Cجبا0 #> شخص على �عتنا� Uين #� مما0سته هو #مر ضد R�0 �إلسالN �جوهر- أل� من �لضر�0> #� يكو� �إلميا� مقبوال 
 ،�Fياها �لقرC علمهم rثو� بعضهم �لبعض على �ملحافظة على �لتعاليم �ألخالقية �لu �# للمسلمني vحر. �بالطبع، ^و lضم� /U�0بإ

�لكنهم ال يلجئو� C% �إلجبا0 #بًد�. �على #ية حا6، فمن غl �ملمكن #� ُيستحث �لفرU على مما0سة �لدين بتقدمي ميز/ Uنيوية له. 
 Uعونا نتخيل منوWجا معاكسا متاما للمجتمع، مثال، عاَلًما يتم فيه Cجبا0 �لناf على مما0سة �لدين بقو/ �لقانو�. من �لو�ضح #� 
�ملجتمع �لذ> يقوN على مثل هذ� �لنمو�W يتنا� متاما مع �إلسالN أل� �إلميا� ��لعباU/ ليس �ما #ية قيمة Cال �WC كانا موجهني هللا سبحانه 
�تعا%. فلو #� هنا� نظاما ^� �لناf على �إلميا� ��لعباU/، العتنق �لناf �لدين بد�فع �خلو� من �لنظاN. �لكن �ملقبو6 من �جهة نظر 

�لدين هو �جوU بيئة ُيسمح فيها �رية �لضمl، �ُيماf0 فيها �لدين لنيل 0ضا �هللا. 
 

Fلقد حرَّ[ �هللا قتل �ألبرياFلقد حرَّ[ �هللا قتل �ألبريا
 حسبما �U0 5 �لقر�F �لكرمي، فإ� CحدG #عظم �خلطايا هي قتل Cنسا� ��U خطأ �0تكبه.

﴿ ... َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفس َ�ْ� َفَساHٍ ِفي �َألْ�� َفَكَأنََّما َقَتَل �لنَّاn َجِميًعا َ�َمْن َ�ْحَياَها َفَكَأنََّما َ�ْحَيا �لنَّاn َجِميًعا َ�َلَقْد 
(32 :Bملائد� B�سو) ﴾ #ََلُمْسِرُفو �َجاFْتُهْم ُ�ُسُلَنا ِبالَبيَِّناcِ ُثمَّ Gِ#َّ َكِثtZ مِّْنُهم َبْعَد َ
ِلَك ِفي �َألْ�

 B�ِلَك َيْلَق َ�َثاًما ﴾ (سو
﴿ َ��لَِّذيَن َال َيْدُعوَ# َمَع �هللاَِّ Gَِلًها Tَخَر َ�َال َيْقُتُلوَ# �لنَّْفس �لَِّتي َحرََّ[ �هللاَُّ Gِالَّ ِباْلَحقِّ َ�َال َيْزُنوَ# َ�َمن َيْفَعْل َ

�لفرقا#: 68).

 �كما نرG 5 �آليتني �لسابقتني، فقد توعد �هللا #�لئك �لذين يقتلو� �لبشر �ألبرياW ��U Bنب بعذ�V شديد. �قد بّين �هللا #� قتل 
شخص ��حد خطيئة تعا6U 5 شدִדا قتل �لناf #�عني. �من @، فإ� #> شخص uترN حد�U �هللا لن يؤW> ح] شخصا ��حد�، ناهيك 
عن قتل Fال� �لناf �ألبرياB. �^ب �لتنويه هنا C% #� �لذين يعتقد�� #�م سيفلتو� من �لعد6 ��لقصا� 5 هذ� �لعا_ لن يستطيعو� #بد� 
��رV من تقدمي تفسl لتصرفاִדم #ماN �هللا 5 �ليوN �آلخر. �هكذ�، فإ� #�لئك �ملؤمنني �لذين يعرفو� #�م سيقدمو� تفس�l ألعما�م 

#ماN �هللا بعد �ملو: سيتوخو� قد�0 كب�l من �حلذ0 الحتر�N حد�U �هللا �لr �ضعها.
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�هللا يأمر �ملؤمنني بالشفقة ��لر�ة�هللا يأمر �ملؤمنني بالشفقة ��لر�ة
 لقد �� � هذ� �آلية تفس� ملبا� �ملسلم �ألخالقية: 

ْبِر َ�َتَو�َصْو� ِباْلَمْرَحَمِة. ُ&ْ�َلِئَك َ&ْصَحاُ# �ْلَمْيَمَنِة ﴾ (سو�� �لبلد: 18-17). ﴿ ُثمَّ َكا5َ ِمَن �لَِّذيَن 2َمُنو� َ�َتَو�َصْو� ِبالصَّ
 �كما يتضح لنا � هاتني �آليتني، يتمثل .حد .هم �لتعاليم �ألخالقية �ل/ .نز+ا �هللا على عبا� ح) 'صلو� على �خلال! ��لر�ة 

�ينالو� �جلنة، � قوله تعا@ "تو�صو� باملر�ة". 
 RX �إلسالU كما هو موصوT � �لقرRS �لكرمي هو ين عصرN، �مستن�، �متطو�. فاملسلم قبل كل شيK شخص مساF؛ فهو 

شخص متسامح يتحلى بر�` ميقر�طية، �مثقف، �مستن�، �صا[، �حسن �الطالZ على �لفنوR ��لعلوU، �متحضر. 
 ،Uيتوقعه منه �إلسال Nمن �جلميع باحلب �لذ dلكرمي؛ يقتر� RSلقر� � e RX �ملسلم �لذN ينشأ على �لتعاليم �ألخالقية �لرفيعة �لو��
�يظهر �الحتر�U لكل فكرe �يقد� �لفن ��جلمالياX .lنه يتحلى بالرضا عند مو�جهة .N حدi، مما يقلل من �لتوتر �يعيد �لتفاهم. �ال 
 ،eشك � .R �ملجتمعاl �ملكونة من مثل هؤالK �ألفر�، ستتسم qضا�e .كثر تقدما؛ �مبا� .خالقية .pى؛ �مبزيد من �لبهجة، ��لسعا

 .Uعاملنا �ليو � eًكثر �ألمم معاصر. � ��لعدu، ��ألماR، ��خل�، ��لنعم �ل/ تفو[ ما هو موجو
 

لقد &مر �هللا بالتسامح ��لعفولقد &مر �هللا بالتسامح ��لعفو
 تعx �آلية 199 من سو�e �ألعر�T، �ل/ تقوu "خذ �لعفو"، عن مفهوU �لعفو ��لتسامح �لذN ميثل .حد �ملبا� �ألساسية للدين 

�إلسالمي. 
 فعندما ننظر X@ �لتا�يخ �إلسالمي، ميكننا .R نرz بوضو` كيف �سخ �ملسلموR هذ� �ملبد. �ملهم من �لتعاليم �ألخالقية �لقرSنية 
� حياִדم �الجتماعية. ففي كل مرحلة من مر�حل تقدمهم، قضى �ملسلموR على �ملما�ساl �ملحرمة �.نشأ�� بيئة حرe �متسا}ة. .ما 
بالنسبة للدين ��للغة ��لثقافة، فقد .تاحو� ألنا� متعا�ضني مع بعضهم �لبعض متاما .R يعيشو� حتت سقف ��حد � جو من �حلرية 
��لسالU، مما .عطى لرعاياهم ميز�l �ملعرفة، ��لثر�K، ��ملركز �الجتماعي �لرفيع. �بنفس �لطريقة، فإR .حد .هم �ألسباd �ل/ .تاحت 
لإلم�xطو�ية �لعثمانية �لكب�e ��ملتر�مية �ألطر�R. T حتافظ على بقائها لعدe قر�R يتمثل � طريقة �حلياe �لسائدe �ل/ كاR يوجهها 
�لتسامح ��لفهم �للذ�R جاK ֲדما �إلسالU. �لعدe قر�R، كاR �ملسلموR معر�فني بتسا}هم �تر��هم، �� كل عصر من �لعصو� كانو� 
ياناִדا �ل/ �عتنقتها على مر �لسنني،  lلقوميا� .عدu �لنا� �.��هم. �قد ما�ست كل �ملجموعاl �لعرقية �خل هذ� �ملجتمع متعد

�متتعت بكل فرصة للحياe � ظل ثقافاִדا، �مما�سة عبا�ִדا بطريقتها �خلاصة. 
 �� �لو�قع، فإR �لنمط �خلا! لتسامح �ملسلمني، ��X متت مما�سته على �لنحو �لذN .مر �هللا به � �لقرRS �لكرمي، فإنه سيكفي 

�حد� ليعم �لسالU ��خل� �لعاF بأكمله. �يش� �لقرRS �لكرمي X@ هذ� �لنمط �خلا! من �لتسامح � �آلية �لتالية: 
يَِّئُة �Nَْفْع ِبالَِّتي ِهَي َ&ْحَسُن َفِإ�Jَ �لَِّذI َبْيَنَك َ�َبْيَنُه َعَد�َ�ٌ� َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم ﴾ (سو�� فصلت:  ﴿ َ�َال َتْسَتِوI �ْلَحَسَنُة َ�َال �لسَّ

.(34
 

�خلامتة�خلامتة
 .uلعد�� e يتضح لنا من كل ما سبق .R �لتعاليم �ألخالقية �ل/ يقدمها �إلسالU للبشرية هي تعاليم تعو على �لعاF بالسالU ��لسعا
�من �، يتضح لنا .R �+مجية �ل/ حتدi � عاملنا �ليوU باسم "�إل�هاd �إلسالمي" بعيدe كل �لبعد عن �لتعاليم �ألخالقية للقرRS �لكرمي؛ 
 lتلك �جلماعا� فهي نتا� ألنا� جهلة، متعصبني، �رمني ال ميتوR للدين بصلة. �يتمثل �حلل �لذN �ب .R يطبق على هؤالK �ألفر�

�ل/ حتا�R. u ترتكب �ألفعاu �+مجية حتت ستا� �إلسال�X � ،Uشا �لنا� X@ تعاليم �إلسالU �ألخالقية �حلقيقية. 
 �� عبا�e .خرz، ال يؤيد �لدين �إلسالمي �تعاليم �لقرRS �ألخالقية �إل�هاd ��إل�هابيني، بل �ا �لعال� �لذN ميكن من خالله 

.dمن كا�ثة �إل�ها Fنقا� �لعاX
 

 .1 تشا�لز ���ين، ساللة �إلنساThe Descent of Man R، �لطبعة �لثانية، نيويو� ، شركة Xيه uX ب�A L. Burt Co.، ,1874 l صفحة �قم .178 
 .2 الليتا بر�سا فيديا�ثي، �لعنصرية، ��لعلم، ��لعلم �لز�ئف Racism, Science, and Pseudo-Science، �ليونسكو، فرنسا، فيند�Vendôme، ,1983 U صفحة �قم .54 

The Scientific Background of the Nazi «Race Purification » Program ، http://www.trufax.org/avoid/nazi.html NÂنامج "�لتطه� �لعرقي" �لناxخللفية �لعلمية ل� ،Theodore D. Hall uهو .N �� .3 ثيو
�لف هتلر، �لشموÈ �لكامل" «Adolf Hitler, The Complete Totalitarian»، �ستعر�Ç �شتركت فيه كلياl متعدIntercollegiate Review e، خريف ,1985 صفحة �قم 24؛ �� � كتاd هنرUX N. مو�يچ ." ،L. H. Gann Rتچ. جاX .uX 4. 

�� نشر بيكر للكتاBaker Book House، ,1989 d صفحة �قم .78  ،The Long War Against God لطويلة ضد �هللا� dحلر� Rبعنو� ،Henry M. Morris
 Creation Ex Nihilo لفنية� Uية لألجنا� "، �لة �خللق من �لعدÂلد���ينية ��ملحرقة �لنا�Jerry  " ،Bergman RاÏب� Nمن 51-1983 ,52؛ ج� lهايو، �لصفحا�. ،Rثنجتو��� ،Science Press Uنشر �لعلو �� ،Biocreation Nخللق �حليو� ،.�S R5 هيكما. 

2( Technical Journal 13): �لصفحاl من 101-.1999,111 
 1980. ،lلعلم ��ملعتقد�� uية حوÓتا� lسا�� ،Darwinian Evolution and Human History Nلتا�يخ �لبشر�� Ôلتطو� �لد���ي� ،Robert M. Young يونج .UX l6 ��بر. 

 1993. ،Rلند ،Reason in Revolt; Marxism and Modern Science eملعاصر� U؛ �ملا�كسية ��لعلوÂ �تيد جر�نت Alan Woods and Ted Grant، �ملنطق �ملتمر�� RالS 7. 
 .8 .لكس � جونغ Alex de Jonge، ستالني �تشكيل �الحتا �لسوفيي/ Stalin and the Shaping of the Soviet Union، .بناK �يلياU كولÚ ��لشركة �ملحد�William Collins Sons & Limited Co e. ، جالسكو، ,1987 صفحة �قم .22 

Deutsche Verlags-Anstalt، Kampf um Mao’s Erbe، K. Mehnert،1977. l9 كي. ميهنر. 
� Cambridge، ماساشوستس، .1983xكيم ،China and Charles Darwin ين��� .10 جيمس �يف باسي، �لصني �تشا�لز 
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34 نظرية %لتطو( �� %لد%(�ينية ال متثل، * (�� بعض %لنا#، سو� �الال� علمية، ليس �ا - حسبما يبد� �م - �� تأث� مباشر 
* حياִדم %ليومية. �هذ% بالطبع سوH فهم شائع. Cلك �3 نظرية %لتطو( تتجا�@ 4? حد بعيد <ر� َكْوِنها موضوًعا * 4طا( %لعلو5 

ل �سا# فلسفة خا�عة كا3 �ا تأث� بالغ على عد� كب� من %لنا#، �هي %لفلسفة %ملا�ية. %لبيوليوجية، لتشكِّ
 34 %لفلسفة %ملا�ية - %ل^ ال تقبل �جو� شيH سو� %ملا�Z، �تفتر[ مقدما �3 %إلنسا3 "كومة من %ملا�Z" - تؤكد �نه ليس سو� 
حيو%3، يشكل "%لصر%e" %لقاعدZ %لوحيدZ لوجو�d. �بالرغم من %لتر�يج �ا بوصفها نظرية حديثة تقو5 على %لعلم، فإ3 %ملا�ية * %حلقيقة 
ليست سو� عقيدZ قدمية تفتقر 4? �� �سا# علمي. فهذd %لعقيدZ - %لk مت %عتناقها * %ليونا3 %لقدمية - قد �عا� %كتشافها %لفالسفة 
%مللحد�3 * %لقر3 %لثامن عشر. �بعد Cلك مت غرسها * %لقر3 %لتاسع عشر * فر�e علمية عديدZ بو%سطة مفكرين مثل كا(m ما(كس 
Karl Marx، �تشا(لز �%(�ين Charles Darwin، �سيجموند فر�يد .Sigmund Freud �بعبا(Z �خر�، فقد مت تشويه %لعلم ليفسح 

%ملجاm للفلسفة %ملا�ية.
�مو� للفلسفة %ملا�ية: فاإليديولوجيا� %لقائمة على %ملا�ية (�� %إليديولوجيا� %ملتنافسة  e%لقد كا3 %لقرنا3 %ملاضيا3 ميد%3 صر 
%ملناهضة للما�ية، �لكنها تشا(كها عقائدها %ألساسية) قد �تت بالعنف �%حلر�� �%لفوضى %لد%ئمة 4? %لعا�. 34 %لشيوعية - %ملسؤ�لة 
عن مو� 120 مليو3 4نسا3 - هي %لنتيجة %ملباشرZ للفلسفة %ملا�ية. �بالرغم من تظاهر %لفاشية بأ�ا بديل للر�ية %ملا�ية للعا�، فقد 
قبلت %ملفهو5 %ملا�� %ألساسي %ملتمثل � %لتقد5 من خالm %لصر%e، �كانت مبثابة %لشر%(Z %أل�? ألنظمة ظاملة، �مذ%بح، �حر�� عاملية، 

�4با�Z �اعية.
%لدمويتني،  %إليديولوجيتني  هاتني   ?4 �باإلضافة   
كذلك   �فسد قد  �%الجتماعية  %لفر�ية  %ألخال�  فإ3 

بسبب %ملا�ية.
 34 %لرسالة %خلا�عة للما�ية - باختز%�ا %إلنسا3 
من  قد(   �� �مل  �ال  بالصدفة،  ُ�جد  حيو3%   ?4
%خلُلقية  %لركائز  قد هدمت  �� كائن -   dملسؤ�لية جتا%
�%لتو%ضع،  بالنفس،  �%لتضحية  �%لر�ة،  %حلب،  مثل 
 Zيني "%حليا��%ألمانة، �%لعدC4� .m ُضلل %لنا# بشعا( %ملا
حياִדم   * ير�%  �ال   ?4 %ألمر  ֲדم  �صل  فقد   ،"e%صر
�كثر من صد%5 للمصا�، �فضى بد�(d 4? حياZ �كمها 

قانو3 %لغابة.
%لk تفسر  %لفلسفة -   dثا( هذ¡  �ميكننا �3 جند 
4? حد كب� %لكو%(£ %لk صنعها %إلنسا3 * %لقرنني 
%ملاضيني - * كل 4يديولوجية تنظر 4? %الختالفا� بني 

لقد صر( كا�) ما�كس بأ� �لنظرية �لد���ينية شكلت بالنسبة �لى �لما�ية �بالتالي �لى 

�إليديولوجية �لشيوعية �ألسا. �لصلب. �قد عبر كا�) ما�كس في �شهر كتبه "��. �لما)" عن 

�عجابه �لشديد بد���ين، بل � صد� كتابه بإهد�A �ليه. ففي �لنسخة �لخطية باللغة �أللمانية كتب 

ما�كس ما يلي: "�لى شا�لز ����ين من �شد �لمعجبين بك كا�) ماكس".     

 ملا�K نظرية �لتطو�؟

مقدمة
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�لبشر بوصفها "سببا للصر�("، مبا � &لك �إل#هابيو	 � عصرنا �حلاضر �لذين يدعو	 نصر� �لدين، �ال ��م يرتكبو	 �حد� �عظم 
�لكبائر بقتلهم �ألبريا1.

 6تأC نظرية �لتطو#، �6 �لد�#6ينية، � هذ@ �ملرحلة لتكمل �لصو#�. ��ا تقد< �خلر�فة �ملتمثلة � �	 �ملا:ية فكر� علمية. 6هذ� 
� �لتا#يخ �لطبيعي" � #Fيته  Jلد�#6ينية هي "�ألسا� 	ما#كس، مؤسس �لشيوعية �6ملا:ية �جلدليـة، قد كتب � S#كا 	ما يفسر �

(1).Xللعا
 6مع &لك، فإ	 &لك �ألساJ فاسد. &لك �	 �الكتشافا[ �لعلمية �حلديثة تكشف يوما بعد يو< �	 �العتقا: �لشائع �لذZ يربط 
�لد�#6ينية بالعلم هو �عتقا: �dئف. �	 �أل:لة �لعلمية تدحض �لد�#6ينية متاما، 6تكشف �	 �صل 6جو:نا ليس �لتطو#، �6منا هو �خللق. 

لقد خلق �هللا �لكو	، 6كل �لكائنا[ �حلية، �6إلنسا	.
� بلد�	 عديد� �خر�، قر�  g ،تركيا � h66منذ نشر@ للمر� �أل .Jليجعل هذ@ �حلقيقة معر6فة للنا j6قد ُكتب هذ� �لكتا 
#6@. 6باإلضافة �h �للغة �لتركية، فقد ُطبع هذ� �لكتاj باإلجنليزية، �6إليطالية، �6ألسبانية، �6لر6سية،  ماليني �لناJ هذ� �لكتاj 6قدَّ
�6لصينية، �6لبوسنية، �6لعربية، �6ملاليزية، �6إلند6نيسية، �6أل6#:ية. ( هذ� �لكتاj متاv wانا uميع هذ@ �للغا[ � �ملوقع �لتاt على 

.(www.evolutiondeceit.com :شبكة �إلنترنت
 لقد �عتر� بتأث� كتاj "خدعة �لتطو#" «The Evolution Deceit» قا:� معا#ضي هذ� �لر�Z. 6كا	 "ها#6	 ��" موضوعا 
ملقاS نشر � vلة «New   Scientist»(�لعاِلم �جلديد)، بعنو�	 "�حر�� :�#6ين" «Burning Darwin». لقد سجلت هذ@ �ملجلة �لر�ئد� 
�ملعر6فة، �ملؤيد� للد�#6ينية، � عد:ها بتا#يخ 22 �بريل ،2000 �	 "ها#6	 ��" هو "بطل عاملي"، معربًة عن قلقها من �	 كتبه "قد 

�نتشر[ � كل مكا	 � �لعاX �إلسالمي".
 �ما vلة «Science» (�لعلم)، 6هي �ملجلة �لر�ئد� � �ملجتمع �لعلمي بوجه عا<، فقد �كد[ تأث� 6#فعة مستو� كتب "ها6#	 
 Creationism Takes Root» "تلتقي �6#6با �6سيا تتأصل حيث  ��". 6قد سجل مقاv Sلة «Science» بعنو�	 "نظرية �خللق 
 The تركيا "�صبحت كتب #فيعة �ملستو� مثل �� عد:ها �لصا:# بتا#يخ 18 مايو ،2001 �نه  ،«Where Europe, Asia Meet

Evolution Deceit (خدعة �لتطو#) The Dark Face of Darwinism6 (�لوجه �ملظلم للد�#6ينية) ... �كثر تأث�� من كتب �لتطو# 

� مناطق معينة من �لبال:". g يستمر كاتب �ملقاS ليقيِّم كتب "ها#6	 ��"، �ل¬ �نشأ[ - على حد قوله -"�حد� �قو� �حلركا[ 
�لعاملية �ملعا#ضة للتطو# خا#® �مريكا �لشمالية".

 6على �لرغم من �	 مثل هذ@ �ملجال[ �ملؤيد� للتطو# تسجل تأث� كتاj "خدعة �لتطو#"، فإ�ا ال تقد< �Z �جابا[ علمية للر: 
على �ل�³هني �لو�#:� به. �6لسبب - بالطبع - �	 هذ� ببساطة غ� ممكن. �	 نظرية �لتطو# � مأ�d ال تستطيع �لفكا± منه °اS من 
� �:#�± �	 �لد�#6ينية  j6سو� يساعد± هذ� �لكتا .jلتالية من �لكتا� S6هذ@ حقيقة سو� تكتشفها �6نت تقر� �لفصو ،Sألحو��
ليست نظرية علمية، �6منا هي عقيد� �dئفة تتمسح بالعلم، يتم تأييدها - بالرغم من �أل:لة �ل¬ تثبت خطأها 6تدحضها كليًة - باسم 

�لفلسفة �ملا:ية.
 �ننا نأمل �	 يستمر كتاj "خدعة �لتطو#"، لوقت طويل، � �سهامه فيدحض �لعقيد� �ملا:ية-�لد�#6ينية، �ل¬ ضللت �إلنسانية 
ر هذ� �لكتاj �لناJ باحلقائق �حلا¹ة � حياִדم، مثل كيف جئنا �h �لوجو: 6ما هي �6جباتنا جتا@  منذ �لقر	 �لتاسع عشر. 6سو� يذكِّ

خالقنا.

�لتصميم �لو�عي يع� �خللقلتصميم �لو�عي يع� �خللق
 من حين �لى �خر تصا:فو	 في هذ� �لكتاj كلمة "�لتصميم" تعبير� عن خلق �هللا �لبديع.  6من �لمهم جّد� فهم �لمقصد �لحقيقي من
 �ستعماS هذ@ �لكلمة. 6خلق �لكو	 على هذ� �لنحو من �لكماS ال يعني �	 �هللا تعالى 6ضع في �لبد�ية مخططا للكو	 ثم خلقه بعد
 &لك.  فما ينبغي معرفته 6فهمه هو �	 �هللا تعالى ال يحتا® �لى �Z تصميم مسبق من �جل خلق �لكو	، فتصميم �هللا 6خلقه يكو	
 في �للحظة نفسها 6في � آل	 نفسه، فهو سبحانه منّز@ عن مثل هذ@ �لعيوj. فإ&� �#�: سبحانه لشي1 �	 يوجد يكفي �	 يقوS له

 : "كن" فيكو	
﴿ ِ/نََّما َ	ْمُر0ُ ِ/َ-� َ	َ��َ, َشْيئًا َ	ْ� َيُقوَ$ َلُه ُكْن َفَيُكوُ� ﴾ (سو�� يس: 82)

َما�Bَ Eِ�BََألBَ Cِ�ِْ/َ-� َقَضى َ	ْمرً� َفِإنََّما َيُقوُ$ َلُه ُكن َفَيُكوُ� ﴾ (سو�� �لبقر�: 117)      ﴿ َبِديُع �لسَّ
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ها��� يحيى

تتمتع ماليين �ألنو�� من �لكائنا1 �لحية �لتي تعيش على سطح �أل$# بخصائص �عجا�ية تميز كل نو� منها عن �آلخر، هذ� 
باالضافة �لى �لُبنى �لفيزيائية �لخاصة بها @ �لتي ال تشوبها شائبة @?نما< �لسلو> �لتي تختلف من نو� آلخر. لقد ُخلقت كل هذ5 
�لكائنا1 في ?حسن صو$R @بدقة ال مثيل لها. @بفن @علم كبير ُ@جد1 �لخاليا �Mخل �لنباتا1 @�لحيو�نا1 @على $?K Lلك كله 
خلقت في �النساT ?يضًا. @ في خضم هذ� يوجد  كثير جد�ً من فر@� �لعلم  @عشر�1 �آلالV من �لعلماU �لذين يبحثوT بالتفصيل 
�لتفصيال1، @من ثم يبحثوT عن �جابة  في كل ما يتعلق بالكائنا1 �لحية @ هم من يقو\ باكتشاV �لجو�نب �إلعجا�ية في تلك 

للسؤ�` �لخا_ بكيفية ظهو$ها.
@كلما �كتشف هؤالU �لعلماU �لجو�نب �إلعجا�ية في �لُبنى �لتي يتنا@لونها بالبحث @ �لحكمة في @جوMها @قفو� ?مامها في 
حالة من �لذهو` @ �لتعجب، @ ?صبحو� شهو�Mً على ?T كل تلك �لمخلوقا1 �نما ُخلقت بعلم @ حكمة ال تحّدها حد@M. @ مع 
Kلك فهنا> فريق eخر من �لعلماU ما ��` يزعم بشكل يثير �لدهشة بحق ?T كل هذ5 �لخصائص �إلعجا�ية �نما ?@جدتها �لصدفة غير 

.RMلمقصو�
 1Uلتي جا� Uلبر@تينا1 @ �لخاليا @ �ألعضا� T@عنه هم ?نصا$ نظرية �لتطو$. فهم ير gنتحد hلذ� Uهذ� �لصنف من �لعلما@
بهذ5 �لكائنا1 �لحية �نما تكونت تد$يجيا @ بالترتيب @ ?T �لمصاMفة @حدها هي �لتي ?@جدتها على هذ� �لنحو. @�لشيU �لغريب 
بالفعل ?T هنا> ?ناسا منهم تلقو� �لعلو\ لسنو�1 كثيرR @لهم ?بحاg مطولة @ كتب تنا@لو� فيها �لوظائف �العجا�ية لهذ5 �لُبنى �لخا$قة 

 .Uفة �لعمياMعن طريق �لمصا RMظهو$ هذ5 �لُبنى �لخا$قة للعا Rيد�فعو� عن فكر T? مع كل هذ� تجد ?نه من �لممكن @ RMللعا
@هنا> سلسلة من �لمصاMفا1 �لتي eمن بها علماU ممن بلغت شهرتم �آلفاk ال يتصو$ها عقل بشكل جعل @ضعهم هذ� يتر> 
كل من ينظر من �لخا$m في حيرM@ Rهشة شديدتين. @يرl هؤالU �لعلماT? U حد@g عدM كبير من �لمصاMفا1 ?@جد1 بر@تينا من 
 Rفة بصياغة قصيدMتقو\ بالمصا T? فا1 كتلك ?مر مستحيل تماما مثلMمصا g@حد T? لكيميائية �لبسيطة ( @�لو�قع� Mخل �لمو��M
شعرية خالية من �ألخطاU من مجموعة من �لحر@V �لمتناثرR).(2) @بعد Kلك تكر$ �لشيU نفسه فأ@جد1 مصاMفا1 ?خرl بر@تينا1 
جديدR، @ �لشيU �لغريب ?T هذ5 �لمصاMفا1 هي �لتي قامت بتجميع هذ5 �لبر@تينا1 في مكاT @�حد من جديد @قامت بتنظيمها 
 Rللخلية @�لتي يتصف كل منها بشد �لد�خلية  �لمكونا1  �لبر@تينا1 فحسب، بل @ ?@جد1  ينطبق هذ� على  بشكل مناسب. @ال 
�لتعقيد مثل ?حما# RNA @ DNA @ �إلنزيما1 @�لهرمونا1 @نظمتها �لى جانب بعضها �لبعض. @كنتيجة لماليين من �لمصاMفا1 
�عد�M هذ5 �لخلية.  MياM�� Uبد U�$@ فة عند هذ� �لحد بل كانت هي �لسبب ?يضًاMلمصا� $@M ظهر1 �لخلية �لحية �أل@لى. @لم يقف

�لى ترتيب �لخاليا @من هذ� �لترتيب ظهر ?@` كائن حي. lفة ?خرM1 مصاM? فقًا لهذ� �لزعم فقد@ @
 Rحد. @ ها هي �لوتير�@ Te ماليين من �لعمليا1 �لعبقرية �لمستحيلة في g@في كائن  حي حد Rعين @�حد Tُّتقتضي عملية تكو
�لعمياU �لتي يطلق عليها �سم �لمصاMفة تبد? في �لعمل؛ ففي �لبد�ية تقو\ بعمل فتحتين متناسقتين للغاية سو�U في حجميهما ?@ في 
�لى هنا بالمصاMفة  hلك تبد? �لخاليا �لتي ?تت هي �ألخرK فة، @بعدMموضعيهما في �لجمجمة �لتي تكونت ?يضًا عن طريق �لمصا
في �نشاU �لعين بالمصاMفة ?يضًا. @كما $?ينا فقد تحركت �لمصاMفا1 @هي على علم بما تريد �لوصو` �ليه في �لنهاية. @ قامت هذ5 
 h? Mية @�لسمع @ �لتنفس على �لرغم من عد\ @جوvفة” �لتي كانت @�عية @مد$كة منذ �لبد�ية �أل@لي بما تعنيه عمليا1 �لرMلمصا�“

�إلميا� #ديعة �لتطو� من �ك� �ملعجز�� � عصرنا

مـدخل
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نمو�2 موجو0 على �أل-,، في حينها قامت خطو� خطو� بإنشا! �لحيا� ُمظهرً� في �لك عقًال � حكمة � سلكت �تجاهًا ��عياًً 
Dلى Cبعد �لحد�0. �ها هم �ألساتذ� � -جاA �لعلم � �لباحثو7 �لذين ننحني �حتر�مًا ألسمائهم، ها هم يتقيد�7 بال تفكير بسينا-يو ال 
يمت Dلى لعقل بصلة Dلى هذ� �لحد. � هم يعملو7 بعنا0 �ألطفاA على Dقصا! كل من ال يؤمن بتلك �لحكاياG، ليس هذ� فحسب 
بل � يتهمونهم بالتزمُّت �عدN �لتز�N �لطرS �لعلمية في تفكيرهم. �مما ال شك فيه 7C هذ� ال يختلف عن �لمفهوN �لمتعصب �لّرجعي 

�لجاهل في �لعصر �لوسيط �لذY حاكم ��Cقع �لعقاW على من قاA بأ7 �أل-, ليست مستوية.
في  �لفريق يجد صعوبة  Cنهم مسلمو7. �هذ�  Cنفسهم  يقولو7 على   � باهللا  يؤمن  �لفريق من  بين هذ�  فهنا^  عال�� على هذ� 
�لتسليم بأ7 “�هللا هو �لذY خلق كل �لكائناG” � ال ير�7 هذ� �لقوA علميًا، � على �لعكس من �لك ير�7C 7 �لقوA بوجو0 “�تير� 

ال شعو-ية يطلق عليها �سم �لصدفة هي �لتي فعلت ماليين �لمعجز�G “ هو قوA علمي  يتو�فق تماما � �آل-�! �لعلمية.
�لو Cننا � ضعنا تمثاال ُنحت من �لحجر � �لخشب CماN هؤال! �ألشخاa � قلنا لهم “ �نظر�� لقد Cتت لنا �لمصا0فة بهذ` 
 c7 هذ� �لحديث ال يتعدD 7نهم لن يصدقو� هذ� تمامًا، � سيقولوC لصنم �لموجو0 بد�خلها”،  فمما ال شك فيه� �C Aلغرفة � �لتمثا�
كونه هر�ً!. Dال Cنه � على �لرغم من هذ� فهم يتلو7 على مسامع �لناg خر�فة ُيعبَّر�7  عنها في شكل “�نظر�� لقد عملت �تير� ال 
شعو-ية من �لتطو- يطلق عليها �سم �لمصا0فة على تكوين هذ� �لعالم �ما به من ماليين من �لكائناG �لحية �لتي يعتبر كل ��حد منها 

معجز� في حد ��ته”.
باختصا-، 7D هؤال! �ألشخاa ينظر�D 7لى �لمصا0فة على Cنها Dله، �يذهبو7 في �0عا!�تهم قائلين بأ7 �لمصا0فة على 0-جة 
ُتبيِّن لهم   � jلحية �لموجو�0 في �لكو7. �عندما تشر� Gاسة � �لكائنا نها من خلِق �ألنظمة �لحسَّ من �لعقل ��إل0-�^ ��لقو� ُتمكِّ
بأ7 �هللا �حد` هو �لخالق لكل �لكائناG �لحية �Cنه هو �لذY يملك �لحكمة ��لعقل �لذY ال حد�0 لهما، �في �لوقت �لذY يرفضو7 
�لعاجز�  �لغبية  قة لمليا-�G �لمصا0فاG �لالشعو-ية  �لقو� �لخالَّ �لتسليم بهذ` �لحقيقة نجدهم ال يجد�7 حرجا في تأييد �جو0  فيه 

�لالD-�0ية.
��لحق ُيقاD Aنها لمعجز� بحق 7C يؤمن Cناg متعلمو�C 7كيا! C-باW علم كما لو كانو� مسحو-ين بأكثر �لمز�عم تخريفًا �بعد�ً 
عن �لعلم � �لمنطق �لسليم على مر �لتا-يخ. فإ�� كا7 �هللا سبحانه � تعالى قد خلق �جو�0 حيًا مثل �لخلية له مز�يا � نظاN خا-S للعا�0، 
فإ7 هؤال! �ألشخاC aيضًا يشكلو7 معجزً� جديد� من حيث �نعد�N �لقد-� لديهم - � هم على ما هم عليه من �لعلم - على �لفهم 
بحيث Cصبحو� مثل �ألعمى �لذY ال يستطيع 7C يرc �لحقائق �لو�ضحة للغاية. فأنصا- �لتطو- باعتبا-هم معجز� Cخرc هللا عز �جل ال 

يستطيعو7C 7 يفهمو� � يد-كو� �لحقائق �لتي ال يرc �ألطفاA صعوبة في فهمها على �لرغم من شرj �ألمر لهم مر�G كثير�.
�عندما تقر7�q هذ� �لكتاW فستصبحوC 7نتم Cيضًا شهو�0ً على هذ` �لمعجز�، � سوp يتبين لكم Cنه Dلى جانب 7C �لد�-�نية 
قد Cصبحت مجر0 نظرية �نها-G تماما CماN �ال0لة �لعلمية، �هي Cيضا ال تتعدc كونها مجر0 خدعة كبير� ال تتماشى بأY شكل من 

�ألشكاA مع �لعقل ��لمنطق �لسليم، �قد CخزG كل من �0فع عنها.



 1U معظم �لنا� يقبلو1 كل شي0 يسمعونه من �لعلما0 بوصفه صحيح� متام�، �ال يكاÕ 3طر ببا)م �1 �لعلما0 قد تكو1 )م �يضا 
�هو�0 فلسفية �� �يديولوجية شتَّى. ��حلقيقة �1 �لعلما0 �لتطو2ُّيني يفرضو1 �هو�0َهم �لذ�تية �0َ�2Yهم �لفلسفية على �لعامة حتت ستا2 
�لعلم. �على سبيل �ملثاw، فبالرغم من �¦م يعلمو1 �1 �ألحد�© �لعشو�ئية ال ُتنِتج Uال �لشذ�7 ��لفوضى، فإ¦م ال يز�لو1 يدَّعو1 �1 

�لنظا� ��لتخطيط ��لتصميم �لبديع �لذ< نر�L � كلٍّ من �لكو1 ��لكائناI �حلية قد نشأ بطريق �لصدفة.
 �على سبيل �ملثاw، فإ1 ِمثل هذ� �لعاِلم �لبيولوجي يد�2 -بسهولة- �1 � ُجز<0 �ل�Íتني (�لذ< هو �حد� بنا0 �حليا�) �نسجام� 
ال ُيسَبر غوLُ2ُ ��نه ال يوجد �< �حتماw أل1 يكو1 7لك قد جا0 بطريق �لصدفة، �مع 7لك، فإنه يزعم �1 هذ� �ل�Íتني قد ُ�جد � ظل 
ظر�Ö بد�ئية لألû2 بطريق �لصدفة منذ باليني �لسنني. �هو ال يتوقف عند هذ� �حلد؛ Uنه يزعم �يض�، 1�3 تر33، �1 �ألمر � يقتصر 
على بر�تني ��حد، �Uمنا ماليني �ل�ÍتيناI قد تكونت بطريق �لصدفة، � جتمعت على �و ال يصدَّ� لتكو1ِّ �خللية �حلية �أل�Q. �بعد 

7لك كله، فإنه يد�فع عن �2يه بعنا3 �عمى. 1U هذ� �لشخچ هو عاِلم تطو2ُّ<!
 �لكن لو �1 هذ� �لعاِلم نفسه كا1 ميشي � طريق من �لطر� فوجد ثالثًة من �حجا2 �لبنا0 مصفوفًة �لو�حد فو� �آلخر، فإنه 
لن يفترû �بد	 �1 هذL �ألحجا2 قد ُ�جدI مع� بطريق �لصدفة � تسلقت ليستقر �لو�حد منها فو� �آلخر �يض� بطريق �لصدفة. �� 

�لو�قع، فإنه سيعتÍ �<َّ شخص ُيِصرُّ على 7لك �لزعم Çنون�.
 كيف -17U- ميكن لألشخاÄ �لذين ينجحو1 � فهم �تفس¯ �ألحد�© �لعا3ية على �و معقوw �1 يتبنَّو� مثل هذ� �ملوقف غ¯ 
�ملعقوw عندما يتعلق �ألمر بالتفك¯ � �جو3هم هم �نفسهم؟ 1U من غ¯ �ملمكن �1 نزعم �1 هذ� �ملوقف ُيتبنَّى باسم �لعلم؛ فالعلم يقتضي 
�خذ ِكال �لبديأتني � �العتبا2 كلما ُ�ِجد بديال1 �تَمال1 بنفس �لقد2 فيما يتصل بقضية معينة. ��7U كا1 �حتماwُ �حد �لبديأتني �قلَّ 
كث¯	 من �آلخر (كَأ1ْ يكو1َ ��حد	 � �ملئة على سبيل �ملثاw) فإ1 �لشي0 �ملنطقي ��لعلمي يكو17U 1 هو �ختيا2 �لبديل �آلخر، �لذ< 

2 �حتماله بتسعة �تسعني � �ملئة، ��عتباL2 �لبديَل �لصحيح. يقدَّ
 �3عونا نو�صل حديثنا Yخذين � �عتبا2نا هذ� �ألساK �لعلمي. 1U ´ة �2يني ميكن طرحهما فيما يتصل بالكيفية �ل� �تت ֲדا 
�لكائناI �حلية QU �لوجو3 على �ألj2: �لر�< �أل�w هو �1 كل �لكائناI �حلية قد خلقها �هللا � صو2ִדا �ملعقد� �حلالية. ��لر�< �لثا� 

هو �1 �حليا� قد تكوَّنت بطريق مصا3فاI عشو�ئية غ¯ مقصو�3، �هذ� هو �لر�< �لذ< تزعمه نظرية �لتطو2ُّ.
 Uننا عندما نتأمل �ملعطياI �لعلمية (�لتُكن معطياI علم �لبيولوجيا �جلزيئية على سبيل �ملثاw) فإنه يكو1 بوسعنا �1 نرZ �نه ال 
 Iقد ُ�جد (خللية� Lملوجو�3 � هذ� Iتينا�Íح� ��حد من ماليني �ل ��) 1 تكو1 خلية حية ��حد�� wالحتما 	توجد �< فرصة �بد
بطريق �لصدفة كما يزعم �لتطو2ُّيو1. �كما سنبني � �لفصوw �آلتية، فإ1 حساباI �الحتماالI �يض� تؤكد هذL �حلقيقة مر�2	 �َتكر�2	. 

�من � فإ1 �2< �لتطو2ُّيني بشأ1 ظهو2 �لكائناI �حلية ال يوَجد �< �حتماw �بد	 لكونه صحيح�.
 1U هذ� يعÔ �1 نسبة �حتماw كو1 �لر�< �أل�w صحيح� هي مئة � �ملئة، �< �1 �حليا� قد ُ��ِجدI على �و مقصو3. �بتعب¯ 


ألفكا� 
ملسبقة� Aألحكا
 لكي نتحر� من 

Q�
لفصل 
أل 

عدنا. ��قطا�622

ها��. يحيى



Yخر، فإ¦ا قد ُخلقت. 1U كل �لكائناI �حلية قد جاQU I0 �لوجو3 بتخطيط خالق تعالت قد2ته �حكمته �علمه. 1U هذL �حلقيقة 
ليست Çر3 مسألة Uميانية؛ بل U¦ا �لنتيجة �لطبيعية �ل� تقو3 �ملرU 0َليها �حلكمُة ��ملنطُق ��لعلم.

 ��حلالة هذL، فإنه ينبغي على عاِلمنا �لتطو2ُّ< �1 يتر�جع عن 4عمه �يتمسك �قيقة جلية �مÍَهنة على حد سو�0، �هو �7U فعل 
غ¯ 7لك فإنه ُيثِبت �نه -� �لو�قع- شخص يضّحي بالعلم من �جل فلسفته ��يديولوجيته �عقيدته �كثر من كونه عاِلم� حقيقي�.

 1U �لغضب ��لعنا3 �نزعاI �لتعصب لَدZ عاِلمنا تزيد �كثر ��كثر � كل مر� يو�جه فيها �حلقيقة. 1U موقفه ميكن تفس¯L بكلمة 
��حد�: �العتقاU ،3ال �نه �عتقا3 خر�� �عمى، 7لك �نه ال ميكن �1 يوَجد تفس¯ Yخر لتجاهل �ملر0 لكل �حلقائق �� لتكريسه حياته 

بأكملها خلدمة سينا2يو المعقوw َنَسَجُه � خياله.


لتعصب 
ألعمى للفلسفة 
ملا$ية  
لتعصب 
ألعمى للفلسفة 
ملا$ية  
 1U �العتقا3 �لذ< حتدثنا عنه هو �لفلسفة �ملا3ية �ل� ترZ �1 �ملا�3 موجو�3 منذ �ألw4 �ال تقبل �جو3 شيU 0ال �ملا�3 �ال شي0 
غ¯ها. �نظرية �لتطو2 هي ما يزعم �نه �ألسا� �لعلمي )ذL �لفلسفة �ملا3ية، �لذلك فإ¦م يد�فعو1 عنها 3فاع� �عمى لتدعيم هذL �لفلسفة. 
�ما حني يدحض �لعلم �3عاI�0 �لتطو2 �يبطلها (�هذ� ما توصل Uليه �لعلم � ���خر �لقر1 �لعشرين) فإ¦م يسعو1 جاهدين QU حتريف 

�حلقائق �لعلمية �يث تبد� �كأ¦ا تؤيد �لتطو2، �7لك من �جل �إلبقا0 على حيا� �لفلسفة �ملا3ية.
 1U سطو2	 قليلة كتبها �حد �شهر علما0 �ألحيا0 �ملد�فعني عن نظرية �لتطو2 � تركيا َلِهي منو�7 جيد ملشاهد� ما يؤU >3ليه 
�لعشو�ئي (عن طريق  �لتشكل  �لتفك¯ ��لتقدير. يقوw عا� �ألحيا0 هذ� عن موضو� Uمكانية  �لتعصب �ألعمى من _بط �فسا3 � 

�لصدفة) ملا�3 سيتوكر��-سي (Cytochrome-C) �ل� هي ��حد� من �هم �إلنزمياI �لال4مة للحيا�:
 1U �حتماw تكوين سلسلة ��حد� من (سيتوكر�� - سي) قليل جد	 يكا3 يكو1 صفر	... �� 1U تكوين هذL �لسلسلة �ملعقد� 
حد© من ِقَبل قوZ فو� تصو2نا �ال نستطيع تعريفها. �لكن قبوw �الحتماw �ألخ¯ ال يناسب �ألهد�Ö �لعلمية؛ 17U علينا فحص 

�الحتماw �أل�w �متحيصه ��القتصا2 عليه.(3)
 1U هذ� �لعاِلم يرZ �1 قبوله �حتماًال ضعيف� يصل QU حد �لصفر هو �مر �كثر جتسيد	 لطبيعة �لعلم من قبوw مسألة �خللق، بينما 
�لقو�عد �لعلمية تقضي -كما تنا�لنا Yنف�- �نه �7U كا1 ميكن تفس¯ موضو� ما عن طريق �حتمالني �كا1 �حتماw �حد·ا صفر	، 
فالصو�� هو �الحتماw �لثا�. �مع 7لك، فإ1 �لفكر �ملا3< �ملتعنت يرفض من �ألسا� قبوw �جو3 قو� خالقة فو� �ملا�3، �هذ� �لرفض 
يؤ3< ֲדذ� �لعاِلم (�بكث¯ين غ¯L من �نصا2 �لتطو2 �ملؤمنني باملا3ية ��ملتعصبني )ا) يؤ3< ֲדم µيع�، مع �ألسف، QU تقبل �مو2 ال يقبلها 

�لعقل �ال �لفطر� �لسليمة.
 �باآلÃ يصبح �ألشخاÄ �لذين يؤمنو1 ֲדؤال0 �لعلما0 �يثقو1 ֲדم ُعمي� �مستعَبدين لنفس �لسحر �ملا3<، �يتبنوI�7 1 �لنفسية 

غ¯ �لعقالنية عند قر��0 كتب هؤال0 �لعلما0 �مقاالִדم.
 �قد كانت �جهة �لنظر �ملا3ية �ملتعنتة هذL هي �لسبب � Uحلا3 عديد من �ألàا0 �ملشهو�2 � �ملجتمع �لعلمي، �ال يتر33 ��لئك 
�لذين Õلِّصو1 �نفسهم من �طأ� عبو3ية هذ� �لسحر �يفكر�1 بعقل متفتح � �لتسليم بوجو3 خالق. �قد �صف عا� �لكيميا0 �حليوية 
�ألمريكي، �لدكتو2 مايكل بيهي (�هو �حد هذL �ألàا0 �ملشهو�2 �ل� تؤيد نظرية �لتصميم �لذكي (intelligent design) �ل� 

القت مؤخر	 قبوًال كب¯	 � �أل�سا� �لعلمية)، �صف �لعلما0 �لذين يقا�مو1 �إلميا1 بالتصميم �� �خللق � �لكائناI �حلية بقوله:
 على مدZ �أل2بعني سنة �ملاضية �كتشف علم �لكيميا0 �حليوية �حلديث �سر�2 �خللية، �قد �ستلز� 7لك من عشر�I �آلالÖ من 
�ألشخاÄ تكريس �فضل سنو�I حياִדم � �لعمل �ململ �3خل �ملختI�Í... �قد جتسدI نتيجة كل هذL �جلهو3 �ملتر�كمة لد�2سة 
�خللية (��23سة �حليا� عند �ملستوZ �جلزيئي) � صرخة عالية، ��ضحة، حا�3 تقوw: �لتصميم �ملبد�!. �كانت هذL �لنتيجة من 
�لوضو  ��أل·ية مبكا1 �يث كا1 من �ملفترj �1 تصنَّف ضمن �عظم �إلجناI�4 � تا2يخ �لعلم. �لكن -بدًال من 7لك- �حا� 
صمت غريب ينم عن �ال2تبا� بالتعقيد �لصاÂ2 للخلية. �لكن ملا�7 ال يتو� �ملجتمع �لعلمي QU قبوw هذ� �الكتشاÖ �ملذِهل؟ 
ملا�7 يتم تكميم مفهو� �لتصميم �ملبد� بقفاI�4 فكرية؟ تكمن �لو2طة هنا � �1 قبوw فكر� �لتصميم �لذكي �ملبد�، يؤ3< حتم� 

QU �لتسليم بوجو3 �هللا (4).
 �»سد ما سبق �لوضع �ملؤسف لعلما0 �لتطو2 �مللحدين �لذين تر�هم � �ملجالI �تشاهدهم على شاشاI �لتلفزيو1، ��لذين 
قد تكو1 من قا2ئي كتبهم. 7لك �µ 1يع �لبحو© �لعلمية �ل� قا� ֲדا هؤال0 �لعلما0 تÍهن )م �1 هنا� خالق�، َبيد �1 هؤال0 �لعلما0 

�صبحو� ُعمي� �متبلد< �إلحسا� بسبب �لتعليم �ملا3< �ملتعنت �لذ< تشربوL لد2جة جعلتهم يصر�1 على Uنكا2هم.

623 �طلس 
لخلق
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على  �لو�ضحة  �ل��هني  �لدالئل  باستمر��  ُيهملو�  �لذين  �ألشخا�  يتحو$   
جو? �خلالق >; :شخا� متبلد8 �إلحسا4 متام1. نتيجة النغماسهم * �لثقة بالنفس 
 Aلسخافا� Cملبنية على �جلهل بسبب تبلد >حساسهم، فقد ينتهي ֲדم �ألمر >; تأييد >حد�
على :Uا حقيقة. من :فضل �ألمثلة على Sلك عاQ �لتطو� �لشهO �يتشا�? ?�كيL �لذ8 
يطلب من �لنا4 :ال يتسرعو� باالستنتا\ بأUم قد شاهد� معجزX حW لو شاهد� متثاًال 
يلوg hِّم بيدf؛ فحسب �:يه: �مبا تصا?` :� كل �لذ����S * A_ �لتمثا$ قد حتركت 

�حد... >نه �حتما$ ضعيف بالطبع، لكنه ممكن (5)! �r * fنفس �الجتا *
 لقد ُجدA نفسية �لكافر على مر �لتا�يخ، قد ُصفت * �لقر�r �لكرمي كما 

:wيأ
ْلَنا ِ.َلْيِهُم *ْلَمالِئَكَة َ�َكلََّمُهُم *ْلَمْوَتى َ�َحَشْرَنا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍ� ُقُبًال َما   ﴿ َ�َلْو َ�نَّنا َنزَّ

َكاُنو* ِلُيْؤِمُنو* ِ.ال َ�ْ� َيَشاَ� *هللاَُّ َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَرُهْم َيْجَهُلوَ� ﴾ (سو�; *ألنعا8 111).

كما توضح هذf �آلية، فإ� �لتفكO �ملتعنت لعلماy �لتطو� ليس طريقة :صلية *  
ال حW طريقة مميِّزg Xم. * �لو�قع، ال تعد �ألفكا� �ل{ ينا?8 ֲדا عاQ �لتطو�  ،Oلتفك�
من �لتفكO �لعلمي �حلديث * شيy، >منا هي �ر? جهل مت �حلفا~ عليه منذ عصر :كثر 

�ملجتمعاA �لوثنية بد�ئية. 
:Cنية :خرrية قرr * لنفسية� A�S قد مت تعريف 

َرJْ َ�ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْو8ٌ َمْسُحوُ��� ﴾ (سو�; *حلجر  َماِ� َفَظلُّو* ِفيِه َيْعُرُجوَ�. َلَقاُلو* ِ.نََّما ُسكِّ  ﴿ َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبابR ِمْن *لسَّ
.(15-14

 
 *لتلقني *جلماعي لنظرية *لتطو� *لتلقني *جلماعي لنظرية *لتطو�

 كما تشO �آلياA �ملستشَهد ֲדا :عالf، فإ� :حد �ألسبا� �ل{ متنع �لنا4 من ��ية حقائق جو?هم يتجسد * نو_ من �لسحر 

يقو� بإعاقة تفكOهم. يشكل هذ� �لسحر عيُنه �ألسا4 �لذ8 يقو� عليه �لقبو$ �لعاملي �سع �لنطا� لنظرية �لتطو�. نع� بالسحر هنا 
 Wيتم >خضا_ �لنا4 لعملية تلقني مكثفة حو$ صحة نظرية �لتطو� لد�جة جتعلهم ال يد�كو� ح S< لتهيئة �ملكتسبة عن طريق �لتلقني؛�

�لتشويه �ملوجو? فيها. 
ل َمَلكة �لتمييز. * Uاية �ألمر يبد: �لعقل، �لذ8 �ضع للتلقني �ملستمر * تصو�  يوِجد هذ� �لتلقني :ثر� سلبي1 على �لعقل ُيعطِّ 
�حلقائق ليس كما هي بل كما مت تلقينه >ياها. ميكن مر�قبة هذf �لظاهرX * :مثلة :خرC. فمثًال: >�S مت تنومي :حد �ألشخا� تنومي1 
 ،Xفإنه بعد جلسة �لتنومي �ملغنطيسي يتصو� :� �لسرير سيا� ،Xعن سيا� Xمت تلقينه :� �لسرير �لذ8 يستلقي عليه هو عبا�مغنطيسي1 
كما :نه يعتقد :� هذf �ملسألة منطقية عقالنية جد� ألنه ير�ها فعلي1 ֲדذf �لطريقة ليس لديه :?� شك * :نه على صو��. تعت� مثل 
هذf �ألمثلة (�ل{ تؤكد على فعالية rلية �لتلقني قوִדا) حقائق علمية مت >ثباִדا عن طريق عد? ال حصر له من �لتجا�� �ل{ مت تناقلها * 

�أل?بياA �لعلمية، �ل{ متثل �لز�? �ليومي لعلم �لنفس كتب علم �لنفس.
على  يتعذ�   S< هذf؛  �لتلقني  :ساليب  باستخد��  �لعامة  على  ُتفر�  عليها  تعتمد  �ل{  �ملا?ية  �لعاملية   Xلنظر� �لتطو�  نظرية   �<  
�ألشخا� (�لذين يتعرضو� بشكل مستمر لتلقني نظرية �لتطو� * سائل �إلعال� �ملر�جع �ألكا?ميية �ملنابر �لعلمية) :� يد�كو� :� 
قبوgم gذf �لنظرية يتعا�� -* �لو�قع- مع :بسط �ملبا?� �ألساسية للعقل. يقع �لعلماy :يض1 حتت طأA�S X �لنو_ من �لتلقني. Sلك 
:� �أل�اy �لشابة �ل{ ترتقي سلم مستقبلها �لعلمي يز?�? تبنيها للنظرX �لعاملية �ملا?ية :كثر فأكثر مع مر� �لوقت. بسبب �فتتا� عديد 
من علماy �لتطو� ֲדذ� �لسحر، يظل هؤالy �لعلماy يبحثو� عن تأكيد علمي ال?عاA�y �لتطو� غO �لعقالنية �ل{ عفى عليها �لزمن منذ 

ظهو�ها * �لقر� �لتاسع عشر، �ل{ ?حضتها �يع �أل?لة �لعلمية منذ فترX طويلة.
 �: Qيعتنقو� �ألفكا� �ملا?ية. ففي �لبلد�� �لغربية، �ب على �لعاهنا  rلياA >ضافية :يض1 جت� �لعلماy على :� يؤمنو� بالتطو�  
يتقيد ببعض �ملعايO حW يتس¡ له �لترقي، : �حلصو$ على �العتر�` �ألكا?ميي، : نشر مقاالته * �ملجالA �لعلمية. يأw �لقبو$ 
يقو� هذ� �لنظا� بدفع هؤالy �لعلماy >; حد قضاy كل حياִדم مستقبلهم �لعلمي  .Oملعاي� fلصريح لنظرية �لتطو� على �:4 هذ�

من :جل �عتقا? متعنت(6).

�يتشا�X X*�كنز
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 �يعد هذ� �لوضع جتسيد	 
تشكل   wتز� ال  �ل�  للحقيقة 
�ساس� للتأكيد �لقائل بأ1: نظرية 
 � قبوًال  تلقى  �4لت  ما  �لتطو2 
3نيا �لعلو�. �من �، فإ1 �لسبب 
قيد   � �لتطو2  نظرية  Uبقا0   �
�حليا� ال يرجع QU قيمتها �لعلمية 
�يديولوجي�.  �لتز�م�  لكو¦ا  بل 
من  قليلة  قلة   Zسو يوجد  �ال 
�حلقيقة   Lֲדذ �ملُلمني  �لعلما0 
 QU باإلشا�2  �ملجا4فة  ميكنهم 
�1 هذL �لنظرية ال تقو� على �< 

�سا� حقيقي من �لصحة!
هذ�   wفصو بقية   ��  
�لنتائج   jسنستعر �لكتا�، 
 QU  I3� �ل�  �حلديثة  �لعلمية 
�لتطو2  بنظرية  �العتقا3  �¦يا2 
�لو�ضحة  �أل3لة   jسنعر كما 
على �جو3 �هللا. �سيشهد �لقاª2 بأ1 نظرية �لتطو2 هي -� �لو�قع- خدعة؛ خدعة تتناقض مع �لعلم � كل خطو� Õطوها �لكنها 
�ُيدI بغية Uسد�w �لستا2 على حقيقة �خللق. �ما نرجوL من �لقاª2 هو �1 يستيقظ من �لسحر �لذ< يعمي عقوw �لنا� �يعطل قد2ִדم 

على �لتمييز، ��1 ُيعمل فكرL �دية فيما سنر�يه � هذ� �لكتا�. 
 ��7U �ستطا� �لقاÕ 1� ª2لص نفسه من هذ� �لسحر �يفكر بوضو ، �حرية، �1�3 �< حتيز، فسرعا1 ما سيكتشف �حلقيقة 
�لو�ضحة �ضو  �لشمس. �تتمثل هذL �حلقيقة �حلتمية، �ل� �ثبتها �لعلم �حلديث �يض� � كل جو�نبه، � �1 �حليا� � توجد عن طريق 
�لصدفة بل جاI0 نتيجة لعملية �خللق. �ميكن للمر0 �1 يرZ حقيقة �خللق بسهولة عندما يتأمل � كيفية خلقه من قطر� ما0، �� � 

�لكماw �ملوجو3 � كل كائن حي Yخر.


لس � كتابه 
لمسمى�جوناثا. 



 ترجع جذ�2 �لفكر �لقائم على �لتطوQU 2 �لعصو2 �لقدمية؛ �7لك بوصفه �عتقا3	 متعنت� Îا�w �لتنكر حلقيقة �خللق. فقد �3فع معظم 
�لفالسفة �لوثنيني � �ليونا1 �لقدمية عن فكر� �لتطو2. �عندما نلقي نظر� على تا2يخ �لفلسفة، جند �1 فكر� �لنشو0 ��ال2تقا0 تشكل �لعمو3 

�لفقر< لكث¯ من �لفلسفاI �لوثنية.
 �مع 7لك فإ1 �إلميا1 باهللا، ال هذL �لفلسفة �لوثنية �لقدمية، هو �لذ< لعب 2�3	 �فز	 � ميال3 �لعلم �حلديث �تطوL2. فقد Yمن 
بوجو3 �هللا غالبية �ألشخاû �لذين �حتلو� مركز	 2يا3ي� � �لعلم �حلديث؛ �بينما كانو� يد2سو1 �لعلم، سعو� QU �كتشاÖ �لكو1 �لذ< 
خلقه �هللا بغية �ضع تصو2 لنو�ميسه �تفاصيل خلقه. �هنا� ِمن علما0 �لفلك (من �مثاw ليونا�32 �3فنشي، �كوبرنيكس، �كبلر، �غاليأتيو، 
��2ئد علم �ملتحجر�I �لقدمية كوفي¯، ��2ئد علم �لنباI ��حليو�1 لينا��، �Uسحا� نيوتن �لذ< يشاU 2ليه بوصفه �عظم عا� عاK على 
�ألj2 َمن قامو� بد�2سة �لعلم �هم مؤمنو1 ليس فقط بوجو3 �هللا �لكن �يضا بأ1 �لكو1 كله ُ�جد نتيجة خللقه سبحانه �تعاQ له(7).كما 
كا1 �لY IÍينشتاين �يض� -�لذ< يعتÍ �عظم عباقر� عصرنا- من ضمن �لعلما0 �ملؤمنني باهللا، �هو صاحب �ملقولة �آلتية:ال �ستطيع �1 

�تصو2 عاِلم� حقيقي� U 1�3ميا1 عميق. �ميكن �لتعب¯ عن هذ� �لوضع من خالw �لصو�2 �آلتية: �لعلم بال 3ين علم �عر�(8).
 �قد قاw �حد مؤسسي �لفيزيا0 �حلديثة، �لفيزيائي �ألملا� ماكس بالنك، Uنه ينبغي على كل من يد�2 �لعلم �دية �1 يقر� �لعبا�2 

�آلتية �ملكتوبة على با� معبد �لعلم: َتَحلَّ باإلميا1، فاإلميا1 من �لصفاI �ألساسية �ملميز� للعاِلم (9).
 �تعتÍ نظرية �لتطو2 نتاج� للفلسفة �ملا3ية �ل� ظهرI على �لسطح عند Uحيا0 �لفلسفاI �ملا3ية �لقدمية ��نتشرI على نطا� ��سع 
� �لقر1 �لتاسع عشر. �كما �شرنا من قبل، فإ1 �ملا3ية تسعى لتفس¯ �لطبيعة من خالw �لعو�مل �ملا3ية �لبحتة. �مبا �¦ا تنكر -منذ �لبد�ية- 
حقيقة �خللق، فإ¦ا تؤكد على �1 كل شي0، سو�0 كا1 كائن� حي� �� µا3	، قد ظهر ليس نتيجة لعملية �خللق بل عن طريق �لصدفة �ل� 
�كتسبت بعد 7لك طابع� نظامي�. �لكن �لعقل �لبشر< مركب على �1 يفهم �جو�3�2U 3 منظمة كلما Z�2 نظام�. �قد �فرI4 �لفلسفة 

�ملا3ية، �ملخالفة ألبسط �لسماI �ألساسية � �لعقل �لبشر<، نظرية �لتطو2 (�� �لنشو0 ��ال2تقا0) � ���سط �لقر1 �لتاسع عشر.
 

.�ِ�ْ
$ Qقو� خيا .�ِ�ْ
$ Qقو� خيا 
 Iنكليز< هاٍ� يدعى تشا2لز �2برU  Iليو� هو عاِلم طبيعيا� �لعلما0 عنها  به  �لذ< يد�فع  �لنحو  �لتطو2 على   1U َمن قد� نظرية 

.1ْ�ِ2ْ�3
 �� يتلقَّ 1�2�3 �< تعليم à2ي � علم �ألحيا0، �لكنه �هتم مبوضو� �لطبيعة ��لكائناI �حلية �هتما� �)و��، �حفزL هذ� �الهتما� 
على �النضما� QU 2حلة �ستكشافية على منت سفينة تسمى Uتش. �U .�U بيغل (H.M. S. Beagle) ��رI من Uنكلتر� عا� 1832 �جابت 
مناطق Ýتلفة من �لعا� ملد� س سنو�I. ��نبهر �لشا� 1�2�3 �نبها2	 كب¯	 مبختلف �نو�� �ألحيا0، �خاصة بنو� معني من �لعصاف¯ 
(�حلساسني) �ل� شاهدها � جز2 غاالباغو� (Galapagos)، ��عتقد 1�2�3 �1 �لتنو� � مناق¯ �لعصاف¯ ُيعَزQU Z تكيفها مع موطنها. 
�بوجو3 هذL �لفكر� � عقله، �فترj �1 �صل �حليا� ��ألنو�� يكمن � فكر� �لتكيف مع �لبيئة. ��فقا لد�1�2، فإ1 �هللا � Õلق Ýتلف 

 نبذ� تا��ية عن نظرية 
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�نو�� �ألحيا0 بشكل منفصل، بل U¦ا ��دI2 من سلف مشتر� ��ختلفت عن بعضها 
�لبعض نتيجة للظر�Ö �لطبيعية.

 �� تستند فرضية 1�2�3 على �< �كتشاÖ �� جتربة علمية؛ �لكنه حوَّ)ا -مع 
مر�2 �لوقت- QU نظرية حظيت بأ·ية ال تستحقها، من خالw �لدعم ��لتشجيع �لذ< 
تلقاL من �شهر علما0 �ألحيا0 �ملا3يني � عصرL. �تتمثل فكر� �لنظرية � �1 �ألفر�3 �ل� 
تكيفت مع موطنها على �لنحو �ألفضل نقلت صفاִדا QU �ألجياw �آلتية، �قد تر�كمت 
هذL �لصفاI �ملفيد� مع �لوقت �حولت �لفرQU 3 نو� Õتلف �ختالف� كامًال عن �سالفه. 
ميثل  لد�1�2،  ��فقا  �لوقت).  7لك   � معر�ف�  �ملفيد�   Iلصفا�  Lهذ �صل  يكن   ��)

�إلنسا1 �كثر نتا� متطو2 )ذL �آللية.
 ��طلق 1�2�3 على هذL �لعملية �سم: �لتطو2 باالنتقا0 �لطبيعي. �ظن �نه �كتشف 
�صل �ألنو�� ؛ �< �1 �صل نو� ما هو نو� Yخر. �نشر هذL �آل0�2 � كتابه �لذ< Îمل 

عنو�1 �صل �ألنو�� بو�سطة �النتقا0 �لطبيعي عا� 1859.
 �لكن 1�2�3 كا1 يد�2 جيد	 �1 نظريته تعا� من مشكالI كث¯�، �قد �عترÖ ֲדذL �ملشكالI � كتابه � فصل بعنو�1 
ر عن طريق �لصدفة  صعوباI �لنظرية. �يأÃ على K�2 هذL �لصعوباI سجل �ملتحجر�I، �تعقيد �عضا0 �ألحيا0 �لذ< ال ميكن �1 يفسَّ
(مثل �لعني) �غر�ئز �ألحيا0. �كا1 1�2�3 يأمل � �لتغلب على هذL �لصعوباI بو�سطة �الكتشافاI �جلديد�؛ �لكن 7لك � يوقفه عن 

تقدمي عد3 من �لتفس¯�I غ¯ �ملالئمة �بد	 لبعض هذL �لصعوباI. �قد علق �لفيزيائي �ألمريكي ليبسو1 على صعوباI 1�2�3 بقوله:
 عندما قر�I كتا� �صل �ألنو�� ملست �1 1�2�3 نفسه كا1 �قل ثقة مما كا1 �لنا� يصّو�2نه � �غلب �ألحيا1؛ 7U يوضح �لفصل 
 Äبشكل خا Ôال يستها1 به من عد� �لثقة بالنفس. �بوصفي فيزيائّي�، فقد �ثا2ت 	لنظرية -مثًال- قد2� Iمل عنو�1 صعوباÎ >لذ�

تعليقاته حوw كيفية ظهو2 �لعني (10).
 �عندما كا1 1�2�3 يضع نظريته، �نبهر بعديد من علما0 �ألحيا0 �لسابقني �ملؤمنني بالتطو2، �على �ألخص عا� �ألحيا0 �لفرنسي 
الما�2 (11). �حسب �2< الما�2، فقد نقلت �لكائناI �حلية �لسماI �ل� �كتسبتها �ثنا0 حياִדا من جيل QU جيل، �ֲדذL �لصو�2 
تطوI2 هذL �لكائناI. فعلى سبيل �ملثاw: تطوI2 �لز�2فاI من حيو�ناI شبيهة بالبقر �لوحشي عن طريق Uطالة �عناقها شيئ� فشيئ� من 
 Iستخد� 1�2�3 فرضية تو2يث �لسما� Ãألغصا1 �ألعلى فاألعلى ألكل ���2قها، �باآل� QU wلوصو� wجيل عندما كانت حتا� QU جيل

�ملكتسبة �ل� �قترحها الما�2 بوصفها �لعامل �لذ< جعل �ألحيا0 تتطو2.
 �لكن كالָד من الما�2 �1�2�3 كاÝ 1طئ�، 7لك �نه � يكن ممكن� � تلك �لفتر� �23سة �حليا� Uال بو�سطة تكنولوجيا بد�ئية جد	 
�مبستوZ غ¯ مالئم �بد	. �� تكن هنا� ÇاالI علمية مثل علم �لو�2ثة �علم �لكيميا0 �حليوية، بل � يكن �àها ح� موجو3	؛ �من 

Ýيلتيهما. قو�  على  كامًال  �عتما3	  نظريتهما  تعتمد   1� بد  ال  كا1  َثم 
 wه غريغو2 مندà� >منسا� Iبينما كانت �صد�0 كتا� 1�2�3 مد�ية، �كتشف عا� نبا� 

قو�نني �لو�2ثة سنة 1865. �على �لرغم من �1 �كتشافاI مندw � يسمع ֲדا �لكث¯�1 ح� 
علم  �ال�3  �لذ< شهد  �لعشرين  �لقر1  ���ئل   � عظيمة  �·ية  �كتسبت  فإ¦ا  �لقر1،  ���خر 
 Z3� ،Iخلمسينيا� �� .Iلكرمو�4ما�� Iلو�2ثة. �� فتر� الحقة، �كُتِشف تركيب �جلينا�
�كتشاÖ تركيب جز<DNA» 0» (�لذ< Îتو< على �ملعلوماI �لو�2ثية) U QUيقا� نظرية 
�لتطو2 � �4مة كب¯�. �يرجع 7لك QU �لتعقيد �ملدهش للحيا� �بطالY 1لياI �لتطو2 �ل� 

�قترحها 1�2�3.
 �كا1 حرّي� ֲדذL �لتطوI�2 �1 تؤU QU >3لقا0 نظرية 1�2�3 � مزبلة �لتا2يخ. �لكن 
هذ� � Îد© نظر	 إلصر�2 ��3ئر معينة على تنقيح �لنظرية �جتديدها ��ال2تفا� ֲדا QU منابر 

�لعلو�. �لن نفهم مغزZ هذL �جلهوU 3ال �7U �23كنا �1 �0�2 �لنظرية �غر�ض� �يديولوجية �كثر 
من كو¦ا �هتماماI علمية. 

�ين�
 شا�لز $

 Tلجينا
 Qفي مجا Qكتشفها مند

لقو
نين 
لتي  .C 

حشرT نظرية 
لتطو� في مأ�� ال مخر� منه.
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�لعلم �لبد�ئي ��لتقنية في عصر ����ين

لم يكن هنا7 �جو� لعلو� مثل علم �لو��ثة � �لكيميا/ �لحيوية ��لرياضيا, �ألحيائية في �لعصر �لذ( �ستد' فيه ����ين بفرضياته. فلو كانت هذ� �لعلو� 

قد �كتشفت قبل :G يأتي ����ين بأطر�حته تلك، لنظر �لجميع Aلى نظرية ����ين على �عتبا� :نها :شيا/ ال تمت للعلم بصلة �لم يكن ليتجر: �يقتر9 8عما 

 Jبإحد� Lجديد Mجنا: Nفي �لجينا, �لو��ثية �ليس من �لممكن �شتقا Lموجو� Mلمعلوما, �لتي تحد� �ألجنا� Gال معنى له مثل هذ� �لذ( �قترحه أل

تغير�, في �لجينا,.

�لعصر  هذ�  في  �لعلم   Gكا  Qخر:  Lمر

ببنا/  يتعلق  فيما  بد�ئية  مفاهيم  صاحب 

�لخلية � �ظائفها. فلو كاG ����ين يملك 

�لخلية  لشاهد مكونا,  Aليكتر�نيًا  مجهًر� 

 Yسو� عملها،  في  �لتعقيد  Zلك  �خاصة 

�لمعقد Aلى حد بعيد  �لنظا�  يرZ G: Qلك 

مصا�فة  طريق  عن   Jيحد  G: يمكن  ال 

عن  معلوما,  لدية   Gكا لو   � بسيطة. 

جز(/   G: أل��7  �ألحيائية  �لرياضيا, 

 Gيتكو G: لخلية ال يمكن� �لبر�تين في 

:يضًا عن طريق �لمصا�فة.

بنا/  ���سة  �لممكن  من  :صبح  لقد 

�إللكتر�ني.  �لمجهر  �جو�  مع  �لخلية 

من  يتمكن  فلم  ����ين  عصر  في  :ما 

�لوصو' Aال Aلى �لسطح �لخا�جي للخلية 

�لتي  �لبد�ئية  �لميكر�سكوبا,  بسبب 

فالخلية  �لعصر.  هذ�  في   Lموجو� كانت 

�ضعت  �لتي  �لخلق   Lمعجز هي  �لحية 

تنظر  فعندما  �لذهو'.   � �لدهشة  من  حالة  في  جميعهم  �لعلما/ 

عن   Lعبا� :نها   Qستر �إللكتر�ني   aبالميكر�سكو �لخلية  Aلى 

ر بالنشاb �لموجو� في خلية  بنا/ يموf بالحركة ��لنشاb  ُيَذكِّ

�لنحل. فهنا7 خاليا جديدL تأتي لتحل محل ماليين �لخاليا �لتي 

تمو, كل يو�. �تتحر7 مليا��, :خرQ من �لخاليا في �نسجا� 

للعقل  مذهل  شي/  Aنه   .Gإلنسا� لجسم   Lلحيا� تضمن  كي  تا� 

للخاليا � قد�تها  �لمنظمة  �لحركة  بالفعل عندما نرQ مثل هذ� 

على تجديد نفسها بنفسها. GA �هللا هو �لذ( خلق تلك �لخاليا �لتي ال يمكن :G نر�ها بالعين �لمجر�G�� � L مساعدL �لمكر�سكوa �إللكتر�ني في نظا�  

�قيق ال تشوبه شائبة. فخلق �هللا �لذ( ال يشابهه خلق � علمه �لالمحد�� هو :مر ��ضح جلي بكل تفاصيله بحيث ال يمكن ألحد Aنكا��.
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ليائسة للد Tال�
ملحا 

 3خلت نظرية 1�2�3 � �4مة كب¯� بسبب �كتشاÖ قو�نني �لو�2ثة � �لربع �أل�w من �لقر1 �لعشرين. �مع 7لك، حا�لت Çموعة 
من �لعلما0 �لذين �صر�� على �الئهم لد�1�2 �1 تتوصل QU حلوw مناسبة لتلك �أل4مة. ��لتقى هؤال0 �لعلما0 � �جتما� نظمته �جلمعية 
�جليولوجية �ألمريكية سنة 1941، �بعد مشا�I�2 طويلة جنح -� �لنهاية- علما0 �لو�2ثة (من �مثاw ليديا32 ستيبنش �ثيو�3سيا� 
�مثاw جو�2 غايلو32  �لقدمية (من   Iملتحجر�� ماير �جوليا1 هاكسلي) �علما0  2Uنست   wمثا� �حليو�1 (من  �3بزهانسكي) �علما0 
àبسو1 �غلني ِجبِسن) �علما0 �لو�2ثة �لرياضية (من �مثاw �2نالد فيشر �سيوw �2يت) � �لتوصل QU �تفا� حوw �لطر� �ملناسبة لترقيع 

�لد��2نية.
 �قد 2كز هذ� �لفريق من �لعلما0 على مسألة �صل �لتغ¯�I �ملفيد� �ل� من �ملفترj �¦ا قد تسببت � تطو2 �لكائناI �حلية (�هي 
مسألة � يستطع 1�2�3 نفسه تفس¯ها، لذلك حا�w -ببساطة- �1 يتجنبها معتمد	 على الما�2). �بد� �آل1 تفك¯ هؤال0 �لعلما0 يد�2 
 The Modern Synthetic) لعشو�ئية، �قد �طلقو� على نظريتهم �جلديد� �سم �لنظرية �لتركيبية �حلديثة للتطو2 �لتركي�� Iلطفر�� wحو
Evolution Theory)، �ل� مت تكوينها بإضافة فكر� �لطفر� QU فرضية 1�2�3 �خلاصة باالنتقا0 �لطبيعي. �بعد مر�2 �قت قص¯، ُ�طِلق 

على هذL �لنظرية �سم �لد��2نية �جلديد� كما �طِلق على �ألشخاÄ �لذين قدموها �سم �لد��2نيني �جلد3.
 ��صبحت �لعقو3 �آلتية لتلك �لفتر� مبثابة حقبة للمحا�الI �ليائسة �لر�مية U QUثباI صحة �لد��2نية �جلديد�. �كا1 معر�ف� من 
قبل �1 �لطفر�I (�� �ملصا3فاI) �ل� حدثت � جيناI �لكائناI �حلية كانت تلحق ֲדا �لضر2 �3ئم�، لكن �لد��2نيني �جلد3 حا�لو� 
�لتجا�2 على �لطفر�I ... �لكن كل �ا�الִדم باI0 بالفشل   Öلقيا� بآال�  w1 يقدمو� برهان� على �جو3 طفر� مفيد� من خال�

�لذ2يع!
 كما حا�لو� �يض� UثباI �1 �لكائناI �حلية �أل�Q قد نشأI عن طريق �لصدفة �حتت ظر�Ö �2ضية بد�ئية �فق� لفرضية �لنظرية، 
�لكن نفس �لفشل صاَحَب هذL �لتجا�2 �يض�. �كا1 �لفشل حليف كل جتربة تسعى U QUثباI �1 �حليا� ميكن �1 تنشأ بالصدفة، 
��ثبت حسا� �الحتماالI �نه ال ميكن ح� ل�Íتني ��حد (�هو �لوحد� �ألساسية للحيا�) �1 يتكو1 عن طريق �لصدفة. �ما بالنسبة 

للخلية. 
(�ل� من �ملفترj �¦ا قد ظهرI عن طريق �لصدفة حتت ظر�Ö �2ضية بد�ئية يتعذ2 �لتحكم فيها �فق� لعلما0 �لتطو2) فإ1 من 

غ¯ �ملمكن تركيبها ح� � �كثر �ملختI�Í تطو2	 � �لقر1 �لعشرين.
 �قد ُمنيت نظرية �لد��2نية �جلديد� با)زمية من ِقَبل سجل �ملتحجر�I �يض�؛ 7U � ُيعثر قط � �ية بقعة من �لعا� على �< من 
�ألشكاw �النتقالية �ل� من �ملفترj �1 ُتظهر �لتطو2 �لتد2»ي للكائناI �حلية من �ألنو�� �لبد�ئية QU �ألنو�� �ملتقدمة حسبما تزعم نظرية 
�لد��2نيني �جلد3. �� نفس �لوقت، كشف �لتشريح �ملقا12 �1 �ألنو�� �ل� يفترû �¦ا تطوI2 بعضها من بعض تتسم -� �لو�قع- 

بسماI تشرÎية Ýتلفة متام� ��¦ا من غ¯ �ملمكن �بد	 �1 تكو1 �سالف� �� خلفا0 لبعضها �لبعض.

 Uلى مبدU wلهذ� �لسبب فإنه يمكن لنظرية �لتطو2 �1 تقو� مقا� �لخاصية �لمتعلقة باإليما1 باهللا في �قت سابق، �< �1 تتحو�
 (12) .�3Y بني wماY� Iقو< يقو� بعملية تنسيق لمعتقد�

�قد جاI0 �لحقيقة نفسها على لسا1 �لمفكر �لكند< “مايكل Michael Ruse ��2” �لذ< �عتبر نفسه “�2تقائيا محنكا”، 
�7لك في مؤتمر منعقد في عا� 1993 حيث قاw : “ال شك �نه في �لماضي �حتى �ليو�، نجد كثيًر� من �نصا2 نظرية �لتطو2 قد 
سلمو� بنظرية �ال2تقا0 على �نها فكر �7 عناصر تتسم باإللحا3... �عند Uمعا1 �لنظر في حقيقة نظرية �لتطو2 كنظرية علمية فإنه يبد� 

بالنسبة Uلي �1 هذL �لنظرية قد سخرI نفسها لخدمة �لطبيعة...” (13). 
 �لكن �لد��2نية �جلديد� � تكن نظرية علمية �بد	، بل كانت مبد� �يديولوجي� (1U � تكن نوع� من �لديانة!)؛ �)ذ� �لسبب ظل 
�نصا2 نظرية �لتطو2 يد�فعو1 عنها على �لرغم من كل �أل3لة �ملناقضة )ا. �مع 7لك، هنا� شي0 � يستطيعو� �التفا� عليه؛ �ال �هو: 
�< من �لنما�7 �ملختلفة �ملقترحة لفهم �لتطو2 هو �لنمو�7 �لصحيح. �يتمثل �حد �هم هذL �لنما�7 � �لسينا2يو �خليا# �ملعر�Ö باسم 

�لتو�14 �ملتقطع.

629 �طلس 
لخلق



T

لتطو� على قفزT

لتطو� على قفز
 w1 معظم �لعلما0 �لذين يؤمنو1 بالتطو2 يقبلو1 نظرية �لد��2نيني �جلد3 �ملتعلقة بالتطو2 �لبطي0 �لتد2»ي. �مع 7لك، فقد مت خالU 
�لعقو3 �ألخ¯� �قتر�  منوÝ �7تلف ُيعرÖ باسم �لتطو2 على قفز�I �� �لتو�14 �ملتقطع �يرفض هذ� �لنمو�7 فكر� �لد��2نيني بشأ1 حد�© 

�لتطو2 بشكل تر�كمي �تد2»ي، �يرZ -بدًال من 7لك- �1 �لتطو2 قد مت بقفز�I كب¯� �متفرقة.
 �ظهر ��w �ملد�فعني �لصاخبني عن هذL �لفكر� � بد�ية �لسبعينياI. فقد كا1 عاملا �ملتحجر�I �ألمريكّيا1، نايلز Uلد�32 �ستيفن 
غولد، يد2كا1 جيد	 �1 مز�عم نظرية �لد��2نيني �جلد3 يدحضها سجل �ملتحجر�I متام�، أل1 �ملتحجر�I �ثبتت �1 �لكائناI �حلية � تنشأ 
بالتطو2 �لتد2»ي بل ظهرI فجأ� بكامل تكوينها. �عاK �لد��2نيو1 �جلد3 - �ما �4لو� يعيشو1 - على �مل عزيز بأ1 �ألشكاw �النتقالية 
�ملفقو�3 ستكتشف يوم� ما. �على �لرغم من �1 غولد �Uلد�32 كانا يد2كا1 �1 هذ� �ألمل ال �ساK له من �لصحة، فإ¦ما � يتمكنا من 
 Iد© نتيجة �ختالفاÎ � 2هو : �لتو�14 �ملتقطع. �يزعم هذ� �لنمو�7 �1 �لتطو 	لتخلي عن �عتقا3·ا �لتطو2<، لذ� قدما منو7ج� جديد�

صغ¯� بل نتيجة تغ¯�I فجائية كب¯�.
 �� يكن هذ� �لنمو�7 سوZ منو�7 خيا#. فعلى سبيل �ملثاw، 4عم عا� �ملتحجر�I �أل��2 شايند�لف (�لذ< سا2 على ¦جه 
 !(14) Ôلز��حف كطفر� هائلة، �< نتيجة مصا3فة ضخمة حدثت � �لتركيب �جلي� ZحدU طائر خر� من بيضة w�� 1� (لد�32 �غولدU
 Lفجائي شامل. �حتتل هذ w�7 تعرضت لتحوU حيتا1 ضخمة QU يةÍل� Iبعض �حليو�نا wحسب �لنظرية �7ִדا، كا1 من �ملمكن �1 تتحو�
�ال3عاI�0 (�ملخالفة متام� جلميع قو�نني علم �لو�2ثة ��لفيزيا0 �حليوية ��لكيميا0 �حليوية) نفس �ملكانة �لعلمية �ل� حتتلها �لقصص �خليالية �ل� 
تد�2 حوw حتوw �لضفا3� QU �مر�0! �مع 7لك، نتيجة النزعا� بعض علما0 �ملتحجر�I �ملؤمنني بالتطو2 من �أل4مة �ل� كا1 مير ֲדا جْزُ� 

�لد��2نيني �جلد3، متسَك هؤال0 �لعلما0 ֲדذL �لنظرية �ل� كانت تتميز بأ¦ا �كثر غر�بة ح� من �لد��2نية �جلديد� نفسها.
 �يتمثل �لغرj �لوحيد من هذ� �لنمو�7 � توف¯ تفس¯ للفجو�I �ملوجو�3 � سجل �ملتحجر�I �ل� � يتمكن منو�7 �لد��2نيني 
�جلد3 من تفس¯ها. �مع 7لك، يكا3 يكو1 من غ¯ �ملعقوw �1 جتر< �ا�لة لتفس¯ فجو�I �ملتحجر�I �ملوجو�3 � تطو2 �لطيو2 عن طريق 
�ال3عا0 بأ1 �لطائر قد خر� فجأ� من بيضة UحدZ �لز��حف؛ 7لك �1 تطو2 نو� QU نو� Yخر يتطلب -باعتر�Ö علما0 �لتطو2 �نفسهم- 
حد�© تغ¯ ضخم �مفيد � �ملعلوماI �لو�2ثية. �مع 7لك، ال ميكن ألية طفر� �ي� كانت �1 حتّسن �ملعلوماI �لو�2ثية �� تضيف Uليها 
معلوماI جديد�؛ 7لك �1 �لطفر�I ال تؤ3< سوU QU Zفسا3 �ملعلوماI �لو�2ثية. �من � فإ1 �لطفر�I �)ائلة �ل� _يلها منو�7 �لتو�14 

�ملتقطع لن ينتج عنها غ¯ UضعاU� ÖتالÖ هائل، �< كب¯، � �ملعلوماI �لو�2ثية.
 �فضًال عن 7لك، فقد �¦ا2 �لتطو2 �ملتقطع من ��w خطو� بسبب عد� قد2ته على �لتعامل مع مسألة �صل �حليا�، �هي I�7 �ملسألة 
�ل� تدحض منو�7 �لد��2نيني �جلد3 منذ �لبد�ية. �ما ��3 من غ¯ �ملمكن �1 يتكو1 �لو ح� بر�تني ��حد عن طريق �لصدفة، فال يوجد 

معÒ للجد�w حوw ما �7U كانت �لكائناI �حلية �ملكونة من تريأتيوناI �ل�ÍتيناI قد مرI مبر�حل تطو2 متقطعة �� تد2»ية.
 wلذهن عند مناقشة �لتطو2 �ليو�. �� �لفصو� QU 23على �لرغم من 7لك، فما �4لت �لد��2نية �جلديد� هي �لنمو�7 �لذ< يتبا� 
�آلتية، سند�2 -��ًال- Yليتني متخيَّلتني للد��2نية �جلديد� � سنلقي نظر� على سجل �ملتحجر�I للتحقق منهما. �بعد 7لك سنمعن �لنظر 

.Iمثل �لتطو2 بالقفز� Zمسألة �صل �حليا� �ل� تبطل �لد��2نية �جلديد� �كل منا�7 �لتطو2 �ألخر �
ر �لقاª2 بأ1 �حلقيقة �ل� سنو�جهها � كل مرحلة جتسد �1 سينا2يو �لتطو2   �قبل �1 نشر� � 7لك، قد يكو1 من �ملفيد �1 نذكِّ
برمته ما هو Uال قصة خيالية �خدعة تتعاj2 متام� مع �لعا� �لو�قعي. �قد �سُتخد� هذ� �لسينا2يو خلد�� �لعا� منذ مئة ��2بعني سنة، �بفضل 

�الكتشافاI �لعملية �ألخ¯� �صبح من �ملستحيل -�خ¯	- �الستمر�2 � �لدفا� عنه.

 T
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لحية تحولت Cلى  Tلكائنا
تزعم نظرية 
لتطو� �. 

غير  
لو�
ثية.   T

لطفر عامل  بفعل  �خر\   Tكائنا

 .� �
لزعم ال يعد 

لمعاصر� �ثبتت �. هذ Aلعلو
 .�

يكو. مجر$ خدعة. 

 lلى �حياC ثية

لو� T
تزعم نظرية 
لتطو� �. 
ألحياl قد تحولت بفعل 
لتغير


لطر�  
�خر\ مختلفة تماما عن سابقاتها، بيد �. 
لعلم 
لحديث �ثبت �. هذ

لم يكن سو\ كذبة كبير�. فلو سلمنا بأ. 
ألجنا< تشتق � تتخلق تد�يجيا 

 
من 
ألجنا< 
ألخر\ فلما[
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لتشكيل؟ لما[

بد  ال  محكم؟   Aنظا �فق  يسير   � 
لفوضى  عن  بعيد  
لطبيعة  في   lشي كل 

 

لفتر� 
النتقالية، � لكن لما[ /Qلتحو
� �. هناp �شكاال ال نهائية لمرحلة 


لتي ال تعد � ال تحصى على  Tلمخلوقا
لم نتمكن من �جو$ �O من هذ| 


ألبنية 
لجيولوجية ممتلئة  � Tلطبقا
�جه 
أل�M .... لما[
 لم نجد جميع 


لوصل تلك؟ C. علم 
لجيولوجيا ال ُيظهر سلسلة من 
ألحد
� مرتبة  Tبصال
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لو �
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تزعم نظرية 
لتطو� �. 
ألحياl قد تحولت بفعل 
لتغير

�حياl �خر\ مختلفة تماما عن سابقاتها. بيد �. 
لعلم 
لحديث �ثبت �. 


لطر� لم يكن سو\ كذبة كبير�. � قبل كل شيl لو صح فعال �.  
هذ


لحية قد تحولت Cلى كائناT حية مختلفة، فال بد � �. يوجد  Tلكائنا


 .� �
لمتحولة، � ال بد  Tلكائنا

لتغير على عد$ كبير من  
�جه لهذ


لموجو$� في مرحلة 
لتحوQ في  Tلكائنا
 
تكو. 
لحفرياT ممتلئة بهذ


لتي 
ستخرجناها حتى  Tلحفريا
كل مكا. على 
أل�M. بيد �. جميع 


لتي يقتر+ عد$ها من 100 مليو. حفرية تعو$ جميعها   � 
يومنا هذ

 pهنا كا.  فلو  نعرفها.   حية   Tلكائنا ناقصة  غير  كاملة   Tكائنا Cلى 

 T
مليا� Cلى  تعو$  
لتي   Tبالحفريا  Mأل�
 تمتلئ   .�� بد  فال  تطو�، 

�جو$  pعلى [لك كا. يجب يكو. هنا ��
لتي تغيرT. عال Tلكائنا


 T

لتغير تلك  بسبب   Tلكائنا
 لهذ|   $�
لحد ألبعد  طبيعي  غير 


لو�
ثية 
لمزعومة.

ير\ �نصا� نظرية 
لتطو� �. تكوين جميع 
ألعضاl جاl عن طريق 


لو �
ثية، � �. كل عضو  T

لطفر � T

لمصا$فة � نتيجة للتغير

من  عد$   Mتعر قد  �ظائفه  تطو�  مرحلة  في  طبيعي  غير   lبنا له 


لو �
ثية. � في كل مر� من هذ| 
لمر
T كا.  T

لمر
T للتغير

سلمنا  لو   � �يضًا.  طبيعية  غير  حالة  بعد  طبيعية  غير  حالة  يمتلك 


لزعم لكا. من 
لو
جب �. توجد ماليين من هذ| 
لبنى  
بصحة هذ

� لكننا لم  .Mأل�
غير 
لطبيعية في كل مرحلة من مر
حلها تحت 


لزعم كا.  

حد� فقط منها. في حين �نه �فق هذ�نعثر حتى على 
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� �. يكو. لهم عد$ �[�� � T

ألعين مثل 
لحشر Tمن يملكو. مئا �� ��بعة �
يجب �. نجد كثير جدً
 من حفرياT غريبة لبشر بر�سين �� ثالثة 


لغريبة . � بنفس 
لشكل كا. يجب �. تتكو. نما[� غريبة لكل  lألشيا
كثير� � طويلة تمتد Cلى مترين �� حتى Cلى ثالثة �متا� �ما Cلى [لك من 


لبحرية تطو�ً
 غير طبيعي Cلى �بعد 
لحد�$. Cال �نه ال يوجد كائن  Tنا

لخاصة بالحيو Tلحفريا
كائن حي � لكل نباT. كما كا. يجب �. تسجل 


لتي �جدناها تعو$ جمعها Cلى حيو
ناT عا$ية � مألوفة لدينا.  Tلحفريا

حد على هذ| 
ألشكاQ. فماليين �

�تطو� كل حفرية منذ 140  Qلرغم من كذ+ تحو

لدفا� عن هذ| 
لنظرية على  .C�لقد كانت هذ| 
لحقيقة 
لو
ضحة بمثابة 
نهيا� لنظرية 
لتطو�. 

 T
� �نفقت مليا� ،Tلحفريا

لذO يفعله Cنسا. له عقل يفكر. لقد مرT 140 عامًا، � لم يبق جحر Cال � تم فيه 
لتنقيب من �جل  lعاما ليس بالشي

 Aحد� يمكن �. تستخد
��ين. فال توجد حفرية �

لتي تحد� عنها $ Tلكائنا

لخاصة بتلك  Tلحفريا
� لكن  مع [لك لم ُيعثر على  ،T

لد�ال�


لحية” 
لتي تشير Cلى “حقيقة 
لخلق”. Tلحفريا
�ينية. � في مقابل هذ
 كانت هناp ماليين “ �
إلثباT صحة 
لد


لو �
ثية، لوجدنا في 
لحفرياT �ثا�
 لكائناT غريبة في مظهرها مثل �. يكو.  T

لتطو� مع 
لتغير ��ين بخصو¥ 
لتغير �
فلو صح �عم �نصا� $


لغريبة. Cال �.  lألشيا
� �. يكو. لها عد$ كبير من 
ألعين �� �نفا. �� ما بين C 6لى 7 �صابع � ما Cلى [لك من � ،T
لها ثالثة �مخا¦ � ثنائي 
لفقر


لنحو.   
نتيجة 
ألبحا� 
لتي �جريت منذ 150 عامًا جاTl لتقوC Qنه لم ُيصا$� �جو$ ألO حفرية غريبة على هذ

O$جل إلنسا. عا� 

‹O$إلنسا. عا Oعمو$ فقر



 wمن خال I2هن على �1 �حليا� قد تطوÍمنو�7 �لد��2نية �جلديد� (�لذ< سنتنا�له بوصفه �لنظرية �لسائد� للتطو2 �ليو�) �1 ي wا�Î 

Yليتني طبيعيتني ·ا: �النتقا0 �لطبيعي ��لطفر�. �يتمثل �لتأكيد �ألساسي للنظرية فيما يأÃ: ُيعتÍ �النتقا0 �لطبيعي ��لطفر� Yليتني متكاملتني. 
�يرجع �صل حتوI�2 �لتطوQU 2 طفر�I عشو�ئية حتد© � �لتركيب �جليÔ للكائناI �حلية، �يتم �نتقا0 �لسماI �لناجتة عن �لطفر�I عن 

طريق Yلية �النتقا0 �لطبيعي، �هكذ� تتطو2 �لكائناI �حلية.
 �بإخضا� هذL �لنظرية QU مزيد من �لد�2سة �لدقيقة، نكتشف �¦ا ال يوجد قط �ية Yلية تطو2 من هذ� �لقبيل، ألنه ال �النتقا0 �لطبيعي 

.Zخر� �نو�� QU حتولت� I2ملختلفة قد تطو� �تسهم بأ< قد2 � تدعيم �ال3عا0 �لقائل بأ1 �ألنو� Iال �لطفر��
 


لطبيعي lالنتقا

لطبيعي  lالنتقا
 
 كا1 �النتقا0 �لطبيعي -بوصفه �حد �لعملياI �لطبيعية- �مر	 مألوف� بالنسبة لعلما0 �ألحيا0 قبل 1�2�3، �لذين عّرفوL على �نه Yلية 

حتافظ على ثباI �ألنو�� U 1�3فسا3ها. �لكن 1�2�3 كاw�� 1 شخص »ز� بأ1 هذL �لعملية )ا قو� تطويرية، �قد �قا� نظريته بأكملها 
على �سا� هذ� �جلز�. �يش¯ �السم �لذ< �طلقه على كتابه QU �1 �النتقا0 �لطبيعي يشكل �سا� نظرية 7U ،1�2�3 �طلق عليه: �صل �ألنو�� 

بو�سطة �النتقا0 �لطبيعي.
�، منذ عصر 1�2�3 ح� �ليو�، على �1 �النتقا0 �لطبيعي هو �لسبب � تطو2 �لكائناI �حلية. �يؤكد كولني   غ¯ �º3� 1 3ليل � يقدَّ
باترسو1، كب¯ علما0 �ملتحجر�I � متحف �لتا2يخ �لطبيعي بإنكلتر� (�هو يعد من �شهر 3عا� �لتطو2 �يض�)، على �1 �حد	 � يالحظ 

�بد	 �1 لالنتقا0 �لطبيعي قو� تتسبب � �لتطو2:
 � ينِتج �< �حد نوع� بو�سطة YلياI �النتقا0 �لطبيعي، بل � يقتر� �حد منه �يد�2 معظم �جلد�w �حلا# � Uطا2 �لد��2نية �جلديد� 

حوw هذL �ملسألة. (15).
 �يقضي �النتقا0 �لطبيعي بأ1 تسو3 �ألحيا0 �ألكثر تكيف� مع �لظر�Ö �لطبيعية ملو�طنها بإجنا� �لذ2ية �ل� يكتب )ا �لبقا0، بينما 
_تفي تلك غ¯ �لقا�23 على �لتكيف. فمثًال، � قطيع �لغزال1 �لذ< ִדدL3 �حليو�ناI �لÍية، يكو1 طبيعي� �1 �لغزال1 �ل� تستطيع �لركض 
�سر� هي �ل� سيكتب )ا �لبقا0. هذ� صحيح، �لكن مهما �ستمرI هذL �لعملية فإ¦ا لن حتّوw �لغزالQU 1 نو� Yخر من �ألحيا0 ؛ فسيبقى 

�لغز�w غز�ًال �3ئم�.
 �عند Uلقا0 نظر� على �حلو�3© �لقليلة �ل� يسوقها 3عا� �لتطو2 بوصفها �مثلة مد�2سة لالنتقا0 �لطبيعي، نرZ �¦ا ليست �كثر من 

Çر3 �ا�لة بسيطة للخد��.
 


لصناعي ªالصطبا

لصناعي  ªالصطبا
 
 � سنة 1986 نشر �3غال� فوتوميا كتاب� بعنو�1 بيولوجيا �لتطو2، �يعد هذ� �لكتا� �حد �ملصا23 �ل� تفسر بوضو  شديد نظرية 

�لتطو2 بو�سطة �النتقا0 �لطبيعي. �كا1 �شهر مثاw ساقه � هذ� �ملوضو� يد�2 حوw لو1 نو� من �لفر�شاI �ل� بد� �¦ا تكتسب لون� 

 qلياT متخيَّلة للتطو�


لفصل 
لثالث 

عدنا. ��قطا�634

ها��. يحيى




لثو��  Tشا
C. نمو[� فر


لصناعية ُيعرM كأهم $ليل 

 ،lالنتقا
على 
لتطو� بعملية 

 O� pنه لم يكن هناC حيث

 Qألشكا
تطو� بأO شكل من 

على 
إلطال�، �لم يظهر 

 .Tشا
�O نو� من 
لفر

فعلى 
ليسا� تظهر 
ألشجا�، 


لموجو$� عليها  Tشا

لفر�

قبل 
لثو�� 
لصناعية، �ما على 

�تظهر حالتها بعد  �
ليمين فتبد


لثو�� 
لصناعية. 

قامت� خالw �لثو�2 �لصناعية � Uنكلتر�.
 ��فق� لر��ية �لكتا�، ففي بد�ية �لثو�2 �لصناعية بإنكلتر� كا1 لو1 حلا0 �ألشجا2 حوw منطقة مانشستر فاحت� QU حد كب¯. �)ذ� 
�لسبب، كا1 من �لسهل على �لطيو2 �ل� تتغذZ على هذL �لفر�شاI مالحظة �لفر�شاI�7 I �للو1 �لغامق �ل� حتط على تلك �ألشجا2، 
�باآلÃ � يكن متاح� �ما� هذ� �لفر�شاI سوZ فرصة قليلة للبقا0. �لكن بعد مر�2 سني سنة �صبح لو1 حلا0 �ألشجا2 غامق� نتيجة 
�لتلو©، �صاI2 �لفر�شاI فاحتة �للو1 -هذL �ملر�- �كثر �نو�� �لفر�شاI عرضة للصيد. �نتيجة لذلك، تناقچ عد3 �لفر�شاI فاحتة 
 L2باعتبا wغامقة �للو1 ألنه � يكن من �ملمكن مالحظة �ألخ¯� بسهولة. �يستخد� 3عا� �لتطو2 هذ� �ملثا Iللو1 بينما �3�34 عد3 �لفر�شا�
3ليًال عظيم� على نظريتهم. �من ناحية �خرZ، »د 3عا� �لتطو2 عز�0 � حتريف �حلقائق عن طريق Uيضا  �1 �لفر�شاI فاحتة �للو1 قد 

تطّوQU I2 فر�شاI غامقة �للو1.
 �لكن من �لو�ضح جد	 �نه ال ميكن �ستخد�� هذ� �ملوقف بأ< حاw من �ألحو�w كدليل على نظرية �لتطو2؛ أل1 �النتقا0 �لطبيعي � 
ينتج عنه نو� جديد � يكن موجو3	 من قبل. 7U �1 �لفر�شاI غامقة �للو1 كانت موجوµ � �3اعة �لفر�شاI قبل �لثو�2 �لصناعية، 
�� تتغ¯ سوZ �ألعد�3 �لنسبية ألنو�� �لفر�شاI �ملوجو�3 � �جلماعة. 17U، � تكتسب �لفر�شاI خاصية �� عضو	 جديد	 قد ينتج عنه 
 .Iجديد� على �جلينا IضافاU 0جر�U طائر مثًال، كا1 ال بد من QU ،0خر من �ألحياY �نو QU لفر�شة� wجديد. �لكي تتحو �ظهو2 نو

�بعبا�2 �خرZ، كا1 ال بد من حتميل برنامج جيÔ منفصل متام� يتضمن معلوماI عن �خلو�Ä �جلسدية للطائر.
�لتي  �لعث على قشو2 �لشجر”   Iلفضيحة، حيث �تضح �1 “فر�شا� �بعا3  �لموضو� تضخمت  �لتحر< في �صل  مع 4يا�3 
�لتقط كيتيلفيل Kettlewell صو2ها كانت في �لو�قع فر�شاI ميتة. �كا1 كيتيلفيل قد لصق هذL �لكائناI �لميتة بالشجر عبر 
�ستعماw �لالصق ��إلبر� ثم قا� بتصويرها. �نظر� لهبو� �لفر�شاU Iلى ما تحت �ألغصا1 بدال عن جذ� �لشجر فإنه يتعذ2 
عا�3 �لتقا� مثل هذL �لصو2 (16)  ��مكن �كتشاÖ 7لك من قبل عالم �لعلو� في نهاياI �لتسعينيا1U� .I �نهيا2 �سطو�2 
د�2ّ في “�لمدخل Uلى نظرية �ال2تقا0” على مدZ عقو3، قد �حد© صدمة بين  ـُ �لفر�شة �لصناعية �لتي كانت �كبر ما�3 ت
�ال2تقائيين. �قد صر  جير< كوJerry Covne 1 قائال: “عندما علمت بالحقيقة ( خدعة �لفر�شاI �لمنقطة ) فإ1 �لشعو2 
�لذ< �نتابني كا1 من قبيل ما حد© في نفسي ��نا �بن سّت سنو�I عندما علمت بأ1 هد�يا كريسما� كلها كانت من �بي 

�ليس من بابا كريسما�. (17 ).
 �خالصة ما سبق: ال ميلك �النتقا0 �لطبيعي �لقد�2 على Uضافة عضو جديد QU كائن حي �� �4Uلته منه، �� تغي¯ نو� كائن حي 
QU نو� Yخر (على عكس �لصو�2 �ل� يستحضرها 3عا� �لتطوQU 2 �لذهن). �� يتمكن �عظم 3ليل مت تقدميه منذ 4من QU 1�2�3 يومنا 

هذ� من �ملضي �بعد من �الصطبا� �لصناعي لفر�شاI �لثو�2 �لصناعية � Uنكلتر�.
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لطبيعي تفسu تعقيد 
ألعضاl؟ lالنتقا

لطبيعي تفسu تعقيد 
ألعضاl؟ ملا[
 ال يستطيع  lالنتقا
 ملا[
 ال يستطيع 
 � يسهم �النتقا0 �لطبيعي بأ< شي0 � نظرية �لتطو2، ألنه ال ميكن �بد	 )ذL �آللية �1 تزيد �ملعلوماI �لو�2ثية لألنو�� �� حتسنها، 

كما ال ميكنها �1 حتوw �حد �ألنو�� QU نو� Yخر ؛ فليس مبقد�2ها -مثًال- �1 حتوw جنمة �لبحر à QUكة، �ال �لسمكة QU ضفد�، 
�ال �لضفد� QU متسا ، �ال �لتمسا  QU طائر. �قد قا� غولد، �كÍ مد�فع عن فكر� �لتطو2 �ملتقطع، باإلشاQU �2 هذ� �لطريق �ملسد�3 

�لذ< يو�جه �النتقا0 �لطبيعي قائًال:
 يكمن جوهر �لد��2نية � عبا�2 ��حد�: �النتقا0 �لطبيعي هو �لقو� �إلبد�عية للتغ¯ �لقائم على �لتطو2. �ال �حد ينكر �1 �النتقا0 
�لطبيعي سيلعب 2�3	 سلبي� � �لتخلص من �لعناصر غ¯ �لقا�23 على �لتكيف، �لكن �لنظرياI �لد��2نية تتطلب �يض� خلق 

عناصر قا�23 على �لتكيف.(18)
 �من �ألساليب �ملضللة �ألخرZ �ل� يستعملها 3عا� �لتطو2 إلقناعنا مبسألة �النتقا0 �لطبيعي �ا�لُتهم Uظها2 هذL �آللية على �¦ا 
م يتسم بالوعي. غ¯ �1 �النتقا0 �لطبيعي ليس لديه �< �عي؛ ألنه ال ميلك �3�2U ميكن �1 تقر2 ما ينفع �لكائناI �حلية �ما يضرها.  مصمِّ
�)ذ� ال يستطيع �النتقا0 �لطبيعي �1 يفسر �لنظم �لبيولوجية ��ألعضا0 �حلية �ل� تتسم بقد2 من �لتعقيد يتعذ2 تبسيطه. �تتكو1 هذL �لنظم 
��ألعضا0 نتيجة تعا�1 عد3 كب¯ من �ألجز�0، �هي تصبح عدمية �لنفع �7U ُفقد �لو عضو ��حد منها �� صا2 معيب� (فمثًال: ال ميكن �1 
تعمل عني �إلنسا1 ما � تكن موجو�3 بكل تفاصيلها). �باآلÃ فمن �ملفترj �1 تكو1 �إل�3�2 �ل� µعت كل هذL �ألجز�0 مع� قا�23 
على �1 تستقر� �ملستقبل بشكل مسبق �تستهدÖ مباشر� �مليز� �ل� ستكتسب � �ملرحلة �ألخ¯�. �مبا �Y 1لية �النتقا0 �لطبيعي ال متتلك 
�عي� �� �3�2U، فال ميكنها �1 تفعل �< شي0 من هذ� �لقبيل. �قد �I3 هذL �حلقيقة �ل� تنسف نظرية �لتطو2 من �ساسها U QUثا�2 �لقلق 

:wنفس 1�2�3، �لذ< قا �
 Öعديد� �متو�لية �طفيفة، فسو I�2و1 عن طريق حتو ح �1 يكو1 قد تكَّ  �7U كا1 من �ملمكن UثباI �جو3 �< عضو معقد ال ُيرجَّ

تنها2 نظري� �¦يا2	 كامًال. (19)
 �ال يتعدZ 2�3 �النتقا0 �لطبيعي �ستبعا3 �فر�3 �لنو� �ملشوهة �� �لضعيفة �� غ¯ �لقا�23 على �لتكيف، �ال ميكنه �1 ينتج �نو�ع� 
جديد� �� معلوماI ��2ثية جديد� �� �عضا0 جديد�؛ �< ليس مبقد�L2 �1 »عل �< شي0 يتطو2. �قد قبل 1�2�3 هذL �حلقيقة بقوله: ال 
 QU لد��2نية �جلديد�� Iمو�تية (20)، �)ذ� �لسبب �ضطر Iيستطيع �النتقا0 �لطبيعي �1 يفعل شيئ� ما � تُتح �لفرصة حلد�© �ختالفا
�ال2تفا� مبستوZ �لطفر�I بوصفها �لسبب � �لتغ¯�I �ملفيد� QU مستوZ �النتقا0 �لطبيعي. �مع 7لك، �كما سنرZ بعد قليل، ال ميكن 

�1 تكو1 �لطفر�I سوZ سبب � �لتغ¯�I �لضا�2.

ليس هناO� p مكسب حصل 


إل�تقاl من � lلنشو
لنظرية 


الختيا�  �� lالنتقا
فكر� 


لطبيعي. [لك أل. هذ| 
آللية 

 Aأليا
لم تعمل في يوA من 


لجينية  Tلمعلوما
على تطوير 

� Cغنائها لد\ �O نو� �

من 
ألنو
�.   Cنه ال يمكن 

ألO نو� �. يتغير Cلى نو� 

qخر مختلف عنه؛ بمعنى �. 


لتطو� ال يمكن �. يغير نجم 


لبحر فيصبح سمكة، �� يغير 

 �
ألسماp فتصبح ضفا$�، �

يغير 
لضفا$� فتصبح تماسيح 

� يغير 
لتماسيح فتصبح �

    .
طيو�

عدنا. ��قطا�636

ها��. يحيى




لو�
ثية T

لو�
ثية
لطفر T

لطفر

�لكائن �حلي ��لذ< Îمل كل  �� �ستبد�Î wٌد© � جز<DNA» 0» �ملوجو3 � نو�� خلية  َقطٌع  �لطفر�I على �¦ا   Öَُّتعر 
�ملعلوماI �لو�2ثية، �Îد© هذ� �لقطع �� �الستبد�w نتيجة تأث¯�I خا2جية مثل �إلشعا� �� �لتفاعالI �لكيميائية. �تعتÍ كل طفر� 
ُصدفة، �Uما �1 ُتدمِّر �لطفر� �لنيوكليوتيد�I �ملكوِّنة جلز<DNA» 0» �� تغ¯ �ماكنها. �� معظم �حلاالI تتسبب هذL �لطفر�I � قد2 

كب¯ من �لتدم¯ ��لتحو2 لد2جة تعجز معها �خللية عن Uصالحه.
 QU حلية� Iلكائنا� wعلى �نه عصا سحرية حتو (تبئ �0�2ها 3عا� �لتطو2 � �غلب �ألحيا1Õ ل��) لطفر�� QU ال ميكن �1 ننظر� 
شكل �كثر تطو2	 �كماًال، أل1 �لتأث¯ �ملباشر للطفر�I ضا2. �ال ميكن �1 تأخذ �لتغ¯�I �لناجتة عن �لطفر�I سوZ شكال مشاֲדا لذلك 

�لذ< عاº منه �لنا� � ه¯�شيما �ناغا�4كي �تش¯نوبل؛ �< �لوفياI ��إلعاقة �فلتاI �لطبيعة!
 �يرجع 7لك QU سبب بسيط جد� هو: �1 تركيب «DNA» معقد جد	 ��1 �لتأث¯�I �لعشو�ئية لن تؤQU >3 شي0 غ¯ Uحلا� 

�لضر2 ֲדذ� �لتركيب. �يوضح �2نغانثا1 7لك بقوله:
 Lكو¦ا غ¯ مؤثر�. �تلّمح هذ � Iصغ¯� �عشو�ئية �ضا�2. �هي تتسم بند�2 حد�ثها، �تتمثل �فضل �الحتماال I1 �لطفر�U 
�لسماI �أل2بع QU �1 �لطفر�I ال ميكن �1 تؤQU >3 �< تقد� على صعيد �لتطو1U .2 حد�© تغ¯ عشو�ئي � كائن حي يتسم 
بقد2 عاw من �لتخصص Uما �1 يكو1 غ¯ مؤثر �� ضا2	؛ 7لك �1 �لتغ¯ �لعشو�ئي � ساعة �ليد ال ميكن �Î 1سن �0�3 �لساعة، 
بل �غلب �لظن �1 هذ� �لتغ¯ سيضّر ֲדا �� لن يؤثر فيها على �حسن تقدير. فالزلز�w ال Îسن �ملدينة بل »لب )ا �لدما2. (21)

 �ليس مستغربا عد� ظهو2 �ية طفر� مفيد� ح� �آل1، فقد �ثبتت كل �لطفر�I �¦ا ضا�2. �علق عا� �لتطو2 12�َ �يفر على 
�لتقرير �لصا23 عن جلنة �لتأث¯�I �جلينية لألشعة �لذ2ية (�ل� ُشكلت لد�2سة �لطفر�I �ل� ميكن �1 تكو1 قد نتجت عن �ألسلحة �لنو�ية 

�ملستخدمة � �حلر� �لعاملية �لثانية) قائًال:
 سيتح¯ �لكث¯�1 من حقيقة �1 كل �جليناI �ملعر�فة تقريب� �ل� �صابتها طفر� هي عبا�2 عن جيناI ضا�2، فالنا� يظنو1 �1 
�لطفر�I تشكل جز0	 ضر�2ي� من عملية �لتطو2، فكيف ميكن �1 ينتج تأث¯ جيد (�< �لتطوQU 2 شكل �على من �شكاw �حليا�) 

من طفر�I كلها ضا�2 تقريب� ؟ (22)
 لقد كا1 �لفشل مص¯ كل �جلهو3 �ملبذ�لة من �جل تكوين طفر� مفيد�. 7U قا� 3عا� �لتطو2، لعقو3 عد�، بإجر�0 كث¯ من 
�لتجا�2 إلنتا� طفر�I � 7با� �لفاكهة، أل1 هذL �حلشر�I تتكاثر بسرعة كب¯� �من � تظهر فيها �لطفر�I بسرعة. �قد 3�ُخلت 
�لطفر�I على هذ� �لذبا� جيًال بعد جيل، �لكن � تالَحظ �ية طفر� مفيد� قط. �قد كتب عا� �لو�2ثة �لتطو2<، غو1�32 تايلو2 � 

هذ� �ملوضو� قائًال:
 من بني YالÖ �لتجا�2 �لر�مية U QUنتا� 7با� 
�لفاكهة �ل� مت Uجر��ها � µيع ��ا0 �لعا� ألكثر 
من سني سنة، � يالحظ �حٌد �بد	 ظهو2 نو� 

جديد متميز... �� ح� Uنزمي جديد. (23)
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 �يعلق باحث Yخر، هو مايكل بيتما1، على Uخفا� �لتجا�2 �ل� �جريت على 7با� �لفاكهة بقوله:
 لقد قا� مو2غا1 �غولد�يدI �مولر �غ¯هم من علما0 �لو�2ثة بتعريض �جياw من 7با� �لفاكهة لظر�Ö قاسية من �حلر��2، 
��ل�3�Í، ��إلضا�0، ��لظال�، ��ملعاجلة باملو�3 �لكيما�ية ��إلشعا�. فنتج عن 7لك كله µيع �نو�� �لطفر�I، �لكنها كانت 
كلها تقريب� تافهة �� مؤكد� �لضر2. هل هذ� هو �لتطو2 �لذ< صنعه �إلنسا1؟ � �لو�قع ال؛ ألنه ال يوجد غ¯ عد3 قليل من 
�لوحوK �ل� صنعها علما0 �لو�2ثة كا1 بإمكانه �1 يصمد خا�2 �لقو�2ير �لذ< �نتج فيها. �� �لو�قع، 1U هذL �لطفر�U Iما �1 

يكو1 مص¯ها �ملوI، �� �لعقم، �� �لعوQU �3 طبيعتها �ألصلية. (24)
 �ينطبق �لوضع نفسه على �إلنسا1. فقد �ظهرI كل �لطفر�I �ل� ظهرI على �إلنسا1 نتائج ضا�2. �عندما تطر  هذL �ملسألة 
يلقي عليها 3عا� �لتطو2 ستا2	 من �لدخا1، بل Îا�لو1 ح� تقدمي �مثلة على مثل هذL �لطفر�I �لضا�2 بوصفها 3ليًال على �لتطو2. 
�تسبب كل �لطفر�I �ل� حتد© � �إلنسا1 تشوهاI جسدية، �عاهاI مثل �ملغولية، �� متال4مة 1��3، �� �ملهق، �� �لقز�مة، �� 
� هذL �لطفر�I � كتب �لتطو2 كأمثلة على �ثر Yلية �لتطو2. �ال �3عي أل1 نقو1U w �لعملية �ل� تتر� �لنا� معاقني  �لسرطا1... �ُتقدَّ

�� مرضى ال ميكن �1 تكوY 1لية تطو2 (7U من �ملفترj �1 ُينتج �لتطو2 �شكاًال �فضل ��كثر قد�2 على �لبقا0).
 �U»ا4	 ملا سبق: توجد ثالثة �سبا� �ساسية لعد� Uمكانية �ستخد�� �لطفر�I كوسيلة لدعم تأكيد�I 3عا� �لتطو2، �هي:

 .1 �لتأث¯ �ملباشر للطفر�I ضا2: مبا �1 �لطفر�I حتد© عشو�ئي�، فإ¦ا تكا3 �3ئم� تضر بالكائن �حلي �لذ< يتعرj )ا. �يقضي 
�ملنطق بأ1 �لتدخل غ¯ �لو�عي � تركيب كامل �معقد لن Îّسن هذ� �لتركيب بل سيفسدL. �� �لو�قع، � يالحظ حد�© �ية طفر� 

مفيد� �بد	.
�لطفر�QU I نز�  فإما �1 تؤ3<  بالكائن �حلي:   Äخلا� «DNA» 0>جز QU جديد� Iية معلوما�  Iلطفر��  .2 ال تضيف 
�جلسيماI �ملكونة للمعلوماI �لو�2ثية من �ماكنها، �� QU تدم¯ها، �� QU نقلها عنو� QU �ماكن Ýتلفة. �ال ميكن للطفر�I �1 تكسب 
�لكائن �حلي عضو	 جديد	 �� خاصية جديد�. �ال ينتج عنها شئ غ¯ �حلاالI �لشا�7 مثل بر�4 �لقد� من �لظهر، �� خر�� �أل17 من 

�لبطن.
 .3 لكي تنتقل �لطفر� QU �جليل �لالحق، البد �1 تكو1 قد حدثت � �خلاليا �لتناسلية للكائن �حلي: أل1 �< تغ¯ عشو�ئي Îد© 
عرض� � خلية �� عضو � �جلسم ال ميكن �1 ينتقل QU �جليل �آلÃ. فعلى سبيل �ملثاw: لن تو2© عني �إلنسا1 �ل� تغ¯ تركيبها بسبب 

تأث¯ �إلشعا� �� أل< سبب Yخر QU �ألجياw �لالحقة.
 �باختصا2، يستحيل �1 تكو1 �لكائناI �حلية قد تطوI2، نظر	 لعد� �جو3 �ية Yلية � �لطبيعة ميكن �1 تؤQU >3 تطو2ها. 

�يتفق هذ� �لر�< مع �أل3لة �ملوجو�3 � سجل �ملتحجر�I �لذ< يظهر بوضو  �1 هذ� �لسينا2يو بعيد كل �لبعد عن �حلقيقة.
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�فق� لنظرية �لتطو2 فإ1 كل نو� حي قد نشأ من َسَلف. �مبر�2 �لوقت، حتوw �لنو� �ملوجو3 �صًال QU نو� Yخر، �ֲדذL �لطريقة 

تكو1 كل �ألنو�� قد 3خلت QU حيز �لوجو3. �حسبما �32 � �لنظرية، فإ1 هذ� �لتحوw يتتابع تد2»ي� خالw ماليني �لسنني.

مأ�� 
لفتر� 
النتقاليةمأ�� 
لفتر� 
النتقالية
 ��7U كا1 �حلاw كذلك، فمن �ملفترj �1 توجد �لعديد من �ألنو�� �ملتوسطة �ل� عاشت خالw هذL �لفتر� �النتقالية �لطويلة.

 فعلى سبيل �ملثاw: يفترj �1 تكو1 هنا� كائناI نصفها �àا� �نصفها �آلخر ��4حف قد عاشت � �ملاضي ��كتسبت بعض� 
من خو�Ä �لز��حف باإلضافة QU خو�Ä �ألàا� �ل� تتمتع ֲדا فعلي�، �� يفترj �1 تكو1 قد عاشت بعض �لز��حف �لطيو2، �ل� 
�كتسبت بعض� من خو�Ä �لطيو2 باإلضافة QU خو�Ä �لز��حف �ل� تتمتع ֲדا فعلي�. �يش¯ 3عا� �لتطوQU 2 هذL �لكائناI �خليالية، 

�ل� يؤمنو1 بأ¦ا قد عاشت � �ملاضي، باسم: �ألشكاw �النتقالية.
 ��7U كانت مثل هذL �حليو�ناI قد عاشت بالفعل، فيفتر17U- j- �1 توجد منها �ملاليني، بل �لباليني، من حيث �لعد3 ��لتنو�. 
 wألشكا� L1 يكو1 عد3 هذ� jكما يفتر ،Iلغريبة موجو�3 � سجل �ملتحجر�� Iلكائنا� L1 تكو1 بقايا هذ� jهم من 7لك، يفتر��
�النتقالية �كÍ بكث¯ من عد3 �ألنو�� �حلالية من �حليو�ناI، �يفترj �1 توجد بقاياها � µيع ��ا0 �لعا�. �� كتا� �صل �ألنو��، 

فسر 1�2�3 7لك بقوله:
 L7 تربط هذU ،ملتوسطة قد عاشت � �ملاضي� w�7 كانت نظري� صحيحة، فمن �ملؤكد �1 هنا� �نو�ع� ال حصر )ا من �ألشكاU 
�ألنو�� مع� كلَّ �ألنو�� �لتابعة لنفس �ملجموعة بربا� �ثيق جد	... �باآلÃ، ال ميكن �1 تتوفر �3لة على �جو3ها � �ملاضي Uال 

(25) .Iبني بقايا �ملتحجر�
 �كا1 1�2�3 نفسه على �23ية بغيا� مثل هذL �ألشكاw �النتقالية، �لكنه كا1 يأمل � �لعثو2 عليها � �ملستقبل. �على �لرغم من 
Yماله، فقد ��23 �1 �كÍ حجر عثر� � طريق نظريته هو هذL �ألشكاw �النتقالية �ملفقو�3؛ لذلك كتب � كتابه �صل �ألنو�� � فصل 

:Ãلنظرية ما يأ� Iصعوبا
 �7U كانت �ألنو�� قد ��دI2 من �نو�� �خرZ عن طريق �لتسلسل �لدقيق، فلما17U- �7- ال نرZ � كل مكا1 �عد�3	 ال حصر 
)ا من �ألشكاw �النتقالية؟ ملا�7 ال تكو1 �لطبيعة كلها � حالة �ختال�، بدًال من �1 تكو1 �ألنو�� -كما نر�ها- �د�3 حتديد	 
��ضح�؟ �لكن، �فق� ملا �32 � هذL �لنظرية، ينبغي �1 يكو1 هنا� عد3 ال¦ائي من �ألشكاw �النتقالية. ملا17U- �7- ال نعثر 
عليها مطمو�2 بأعد�3 ال تعد �ال حتصى � قشر� �ألj2؟... ملا�7 ال جند �آل1 � �ملنطقة �ملتوسطة، �ل� تتسم بظر�Ö حياتية 
متوسطة، �نو�ع� متوسطة تربط بصفة 3قيقة �ألشكاw �لبد�ئية باألشكاw �ملتقدمة؟ لقد ح¯تÔ هذL �لصعوبة منذ فتر� طويلة من 

�لوقت. (26)
�لقائلة بأ1 سجل �ملتحجر�I �لذ<  �لتفس¯ �لوحيد �لذ< �ستطا� 1�2�3 �1 يقدمه ملو�جهة هذ� �العتر�j � �حلجة   �َتمّثَل 

�كتشف ح� 7لك �لوقت � يكن كافي�، ��كد �نه عند �23سة سجل �ملتحجر�I بالتفصيل سيتم �كتشاÖ �حللقاI �ملفقو�3.
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 �نتيجة Uميا1 3عا� �لتطو2 بنبو�0 1�2�3 ما �4لو� يفّتشو1 عن �ملتحجر�Î� Iفر�1 � كل بقا� �ألj2 منذ منتصف �لقر1 
�لتاسع عشر باحثني عن �حللقاI �ملفقو�3. �على �لرغم من جهو3هم �حلثيثة، � تكتشف ح� �آل1 �ية �شكاw �نتقالية. �قد �ثبتت كل 
�ملتحجر�I �ملكتَشفة �ثنا0 �حلفر �نه -على عكس ما يعتقد 3عا� �لتطو2- فإ1 �حليا� قد ظهرI على �ألj2 فجأ� � تكوين كامل. 

�بينما كا1 3عا� �لتطوÎ 2ا�لو1 �1 يثبتو� نظريتهم، تسببو� -1�3 قصد- � �¦يا2ها!
 �قد �عترÖ عا� �ملتحجر�I �إلنكليز< �ملشهو2، 3يريك Yجر، ֲדذL �حلقيقة على �لرغم من كونه �حد 3عا� �لتطو2 قائًال:

 تتمثل نقطة �خلالÖ � �ننا �7U فحصنا سجل �ملتحجر�I بالتفصيل، سو�0 على مستوZ �لترتيب �� �ألنو��، فسنكتشف -مر�2	 
(27) .Z- عد� �جو3 تطو2 تد2»ي، بل �نفجا2 فجائي ملجموعة ��حد� على حسا� �ألخر	تكر�2�

 �يعلق �3� Yخر من 3عا� �لتطو2، هو عا� �ملتحجر�I ما�2 سيز�2نكي، على هذ� �ملوضو� قائًال:
 1U �ملشكلة �ألساسية � UثباI �لنظرية تكمن � سجل �ملتحجر�I؛ �< Yثا2 �ألنو�� �ملنقرضة �ملحفوظة � �لتكويناI �جلغر�فية 
لألû2. �� يكشف هذ� �لسجل قط �ية Yثا2 لألشكاw �ملتوسطة �ل� �فترضها 1�2�3، �عوض� عن 7لك تظهر �ألجنا�  �_تفي 

فجأ�. �يدعم هذ� �لشذ�7 حجة 3عا� �خللق �لقائلة بأ1 �ألنو�� قد خلقها �هللا. (28)
 �قد �ضطر 3عا� �لتطو2 �يض� QU �لتعامل مع عد� �جلد�Z من �نتظا2 ظهو2 �ألشكاw �النتقالية �ملفقو�3 � �ملستقبل، �7لك 

حسبما ��ضح �ستا7 علم �ملتحجر�I �امعة غالسكو، نيفيل جو�2:
 ال �3عي لالعتذ�2 عن فقر سجل �ملتحجر�I؛ فقد �صبح هذ� �لسجل غني� لد2جة يكا3 يتعذ2 معها �لسيطر� عليه، ��صبح 

(29) .Iيتكو1 بشكل �ساسي من فجو� Iسجل �ملتحجر� w�4 فيه يسبق �لتكامل... �مع 7لك، ما Öالكتشا�


حليا� ظهرT على 
أل�M فجأ� �� �شكاQ معقد�  
حليا� ظهرT على 
أل�M فجأ� �� �شكاQ معقد�  
 عند �23سة طبقاI �ألj2 �سجل �ملتحجر�I، يتضح �1 كل �لكائناI �حلية قد ظهرI � �قت ��حد. �تعتÍ �قد� طبقة من 
طبقاI �ألj2 �كتشفت فيها متحجر�I لكائناI حية هي تلك �ل� تكونت � �لعصر �لكامÍ< ��ل� يقد2 عمرها بنحو 550-

500مليو1 سنة.
 لقد ظهرI �لكائناI �حلية �ل� �كتشفت � طبقة �لعصر �لكامÍ< فجأ� � سجل �ملتحجر�I؛ �< ليس )ا �سالÖ سابقو1. 
�_چ �ملتحجر�I �ل� �كتشفت � �لصخو2 �لكامÍية قو�قع �حيو�ناI ثالثياI �لفصوU� ÄسفنجياI �3يد�ن� �2ضية ��àاك� هالمية 
�لكب¯  �لعديد  �لكائناI �حلية �ملكونة من مثل هذ�  �لو�سع من  �ملعقد�. �قد ظهر هذ� �خلليط   Iلالفقا2يا� �قنافذ �رية، �غ¯ها من 
 >Íجليولوجية باسم �النفجا2 �لكام� Iليه � �أل3بياU 2لد2جة �1 هذ� �حلد© �ملدهش ُيشا 	ملعقد� بشكل فجائي جد� Iمن �لكائنا

.(Cambrian Explosion)
�لدموية،  �لد��2  �لعني، ��خلياشيم، ��جهز�  �لتركيب مثل  بُنُظم معقد�  �لطبقة   Lملكتَشفة � هذ�  �تتسم معظم �شكاw �حليا� 
 Äثالثية �لفصو Iتركيب عيو1 �حليو�نا Íيعت :wلفسيولوجية �ملتقدمة �ل� ال _تلف عن نظ¯�ִדا �حلديثة. فعلى سبيل �ملثا� Iلتركيبا��
�ملمشطة ��ملكونة من عدساI مز�3جة معجز� � �لتصميم. �يقوw 3يفيد ��2، �ستا7 �جليولوجيا � جامعاI ها2فر3 ��2تشستر 
�شيكاغو : 1U عيو1 ثالثياI �لفصوÄ متلك تصميما ال يستطيع �إلتيا1 به سوZ مهندK بصرياI معاصر �7 قابلياI كب¯� �متد�2 

تد2يبا جيد�. (30)
 لقد ظهرI هذL �لالفقا2ياI معقد� �لتركيب فجأ� � شكل كامل �1�3 �< حلقة �صل �� شكل �نتقا# يربط بينها �بني 

.j2حليا� على �أل� wلشكل �لوحيد من �شكا� -Iلالفقا2يا� Öحيد� �خللية، �ل� كانت متثل -قبل �كتشا� Iلكائنا�
 �قا� 2يتشا32 موناسترسكي، �ملحرÇ � 2لة علو� �ألj2 �ل� تعتU ÍحدZ �شهر �ملطبوعاI �خلاصة بأ�3 �لتطو2، بتوضيح ما 

يأÃ عن �النفجا2 �لكامÍ< �لذ< جا0 مبثابة مفاجأ� كب¯� لدعا� �لتطو2:
 Lل� نر�ها �ليو� ��ل� تتسم بقد2 الفت للنظر من �لتعقيد. �تعد هذ� Iحليو�نا� wفجأ�- �شكا- Iقبل نصف بليو1 سنة، ظهر 
�للحظة، عند بد�ية �لعصر �لكامÍ< لألj2 بالضبط، �< قبل حو�# 550 مليو1 سنة، عالمة على �النفجا2 �لتطو2< �لذ< مأل 
 ،>Íلكب¯� �ل� نر�ها �ليو� موجو�3 بالفعل � ���ئل �لعصر �لكام� Iمعقد� � �لعا�. �كانت شعب �حليو�نا Iكائنا wلبحو2 بأ��

�كانت تتميز عن بعضها �لبعض بنفس �لقد2 �لذ< تتميز به عن بعضها �لبعض �ليو�. (31)
عند تكثيف �لبحث في �النفجا2 �لكمبر< فإنه يتضح جليا مدZ �نعكاسه سلبا على نظرية �ال2تقا0 بسد �لطريق �مامها. �تؤكد 
مؤشر�I �لسنو�I �ألخير� على �1 كائناI “ فايلومس “ �لتي تعتبر من �لتصنيف �ألساسي للحيو�ناI قد ظهرI فجأ� في 
�لعهد �لكمبر<. �في مقاw نشرته مجلة �لعلو� “Science “ في عا� 2001 �32 فيها ما يلي : “1U بد�ية �لعهد �لكمبر< 
 Iليو� ضمن سجال� عالمنا  في  �لموجو�3   Iلحيو�نا� �نو��  �كثر  ظهو2  سنة، شهد  مليو1  قبل حو�لي 545  �لذ< حد© 
بالثر�0  تتسم  �لقديمة  للعهو3   Iمتحجر�  wحقو على  �لعثو2  يجب  �نه  نفسه   wلمقا� �يوضح  فجائية”.  بصو�2   Iلمتحجر��
��لتطو2 �لمرحلي للكائناI �لحية، �7لك حتى يتسنى تفسير هذL �لمجموعاI �لحية �لمعقد� ��لمختلفة عن بعضها �لبعض 
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�لمصا في  عليها  �لعثو	  تم  �لتي  �لمتحجر��   �� 	
�لمصا في  عليها  �لعثو	  تم  �لتي  �لمتحجر��   ��

 ��لى �نو�* ال فقرية معقد$ مثل �لحلز� 
�لى �نو�* ال فقرية معقد$ مثل �لحلز�� �لكمبيرية تعو 
�لكمبيرية تعو

��لتريلويت ��السفنج ��لد�
 �نجم �لبحر ��لكائنا� ��لتريلويت ��السفنج ��لد�
 �نجم �لبحر ��لكائنا� 

�لسابحة �لقشرية ��لزنابق. ��لغريب في �ألمر �� هذ8 �لسابحة �لقشرية ��لزنابق. ��لغريب في �ألمر �� هذ8 

�ألنو�* �لمختلفة عن بعضها �لبعض �ختالفا جذ	يا قد �ألنو�* �لمختلفة عن بعضها �لبعض �ختالفا جذ	يا قد 

� يكو� لها �I جد سابق. � ��
� يكو� لها �I جد سابق. ظهر� فجأ$ �� ��
ظهر� فجأ$ �



بنظرية �ال�تقا�، 
لكن يتعذ� %لك. 
تعبر �لمقالة عن %لك بالقو": !� هذ� �ال�تقا� �لمتنو� 
�لمنتشر يستلز� 
جو� مجموعة 
حية عاشت من قبل، 
لكن ليس لدينا 78 متحجر كدليل على %لك (32).  

 فكيف 8صبحت �أل�R تفيض فجأ? مبثل هذ� �لعد� �لكبK من 8نو�� �حليو�ناH؟ 
كيف ميكن 8� تكو� هذD �ألمناA �ملتميز? 

جو� سلف مشتر]؟ ما �Zلت هذD �ألسئلة تبحث عن !جابة لدV �عا? �لتطو�. 
قا� عاT �حليو��،  �
� Hمن 8نو�� �ألحيا� قد ظهر
 �
�يتشا�� ��
كd من جامعة 8كسفو��، 
هو 8حد 8كc 8نصا� �لفكر �لتطو�a 7 �لعاT، بالتعليق على هذD �حلقيقة �ل_ تبطل �جلذ

�ألساسية لكل �حلجج �ل_ كا� يد�فع عنها بقوله:
 على سبيل �ملثا"، تعتc طبقاH �لصخو� �لكامcية (�ل_ يبلغ عمرها حو�j 600 مليو� سنة) 8قد� �لطبقاH �ل_ 
جدنا فيها 
 
8
" مر? ظهرH فيها. 
يبد a من �لتطو� �شكل متقد a لقد عثرنا على �لعديد منها
معظم oموعاH �لالفقا�ياH �ألساسية. 
�ألمر 
كأwا �Zُعت لتوها هنا] �
� 8� متر بأ7 تا�يخ تطو�7. 
غr عن �لقو" 8� مظهر عملية �لز�� �ملفاجئ هذ� قد 8سعد 

�ملؤمنني باخللق. (33)

قد �ضطر ��
كd لالعتر�} بأ� �النفجا� �لكام7c �ليل قو7 على �خللق، أل� �خللق هو �لوسيلة �لوحيد? لتفسK ظهو� �حليا?  
على �أل�a R شكل كامل. 
قد قا� �
غال� فوتوميا، 
هو عاT 8حيا� شهK من �عا? �لتطو�، باالعتر�} 8يض� ֲדذD �حلقيقة قائًال: 


" �لحفريا� �لموجو�� بالمناطق �لصخرية من �لعصر �لكمبر� ترجع 
لى �لعديد من 

'�إلسفنج،  �لفصو)،  ثالثية   �'�لمفصليا �لقو�قع،  مثل  �لمعقد�  �لفقرية  غير  �ألنو�2 

'�لخر�طين، 'قنا�يل �لبحر، 'نجو9 �لبحر، '�لصدفيا� �لعائمة، '6نابق �لبحر. '�لمثير 

في �لموضو2 هو ظهوI كل هذF �ألشياD �لتي تختلف عن بعضها �لبعض كثير� في لحظة 

'�حد�، �'" P" يكو" لها �P جد'� على �إلطالO. 'من ثم فإ" هذF �لو�قعة �لمعجز� 

ُتذكر في مد'نا� �لجيولوجيا باسم “�نفجاI �لعصر �لكمبر�”. 

 Sال حو Iثالثية �لفصو) معجز� �لخلق �لتي جعلت نظرية �لتطو �ـ Pعين �لمفصليا

لها 'ال قو�:

فهذF �لعين كانت توجد في لحظة ما قبل 350 مليو" عاما بشكل ال يشوبه �P نقص. 

 "P Sمن �ألحو� Sهكذ�، ال يمكن بأ� حا FIخر'` هذ� �لتصميم 'ظهو "P فمن �لمؤكد

ُيكشف عنه �لنقاd بنظرية �لتطوI، كما Pنه يؤكد في نفس �لوقت على حقيقة �لخلق. 

 Dفي لحظة ما بالعصر �لكمبر�، تمتلك بنا �
" �لمفصليا� ثالثية �لفصو) �لتي ظهر

 (David Raup)  d'I �يفيد   Iلبر'فيسو�  Sيقو' �Iجة.  Pقصى  
لى  معقد  عين 

�لتي هي   ��لتي تحتو� على مئا� �ألجز�D '�لعدسا �لعين   Fلجيولوجيا عن هذ� عالم 

على شاكلة خلية �لنحل: “
نها لتمتلك تصميما ال يمكن P" ُيصممه في Pيامنا �لحالية 
ال 

مهندtُ َبصرّيا� q' كفا�D عالية حصل على نصيب كبير من �لتعليم �لجيد “. 

'فضال عن qلك فإ" نظا9 �لعين �لذ� يشبه خلية �لنحل �لموجو� في �لمفصليا� ثالثية 

 wهنا' .Oتغيير على �إلطال  �P عليه Pيطر "P "'��لفصو) قد 'صل 
لى يومنا هذ� 

�لعديد من �لحشر�� �لموجو�� في يومنا هذ� تمتلك نفس بناD �لعين 'qلك مثل �لنحل، 

بأ"   Sيقو �لذ�   Iلتطو� نظرية   Dعا�� يدحض   "P شأنه  من  �ألمر  هذ�   "
' '�لُتْرُغل.* 

�ألحياD تنمو متنقلة من �لبد�ئية 
لى �لتعقيد. 

(*) R. L. Gregory, Eye and Brain: The Physiology 

of Seeing, Oxford University Press, 1995, p. 31.
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Iمعجز� �لخلق �لتي سحبت �لبسا� من تحت نظرية �لتطو

�لتريلوبيت عيو" 



Uما �1 تكو1 �لكائناI �حلية قد ظهرI على �جه �ألj2 �هي كاملة �لتطوU� 2ما �¦ا � تظهر. ��7U � تكن قد ظهرI � شكل كامل 
�لتطو2، فالبد �¦ا قد تطوI2 من �نو�� كانت موجو�3 من قبل عن طريق عملية حتو2 ما. ��7U كانت قد ظهرI � شكل كامل �لتطو2، 

فال بد �¦ا قد ُخلقت بالفعل بو�سطة قو� قا�23 على كل شي0. (34)
 �قد ��23 1�2�3 نفسه �حتماw حد�© 7لك عندما كتب: �7U كانت �ألنو�� �لكث¯�، �ل� تنتمي QU نفس �ألجنا�  �� �لفصائل، 
قد 3بت فيها �حليا� فجأ�، فستمثل هذL �حلقيقة ضربة قاتلة لنظرية ��د�2 �ألنو�� بالتطو2 �لبطي0 من خالw �النتقا0 �لطبيعي (35) �ميثل 
�لعصر �لكامÍ< بالضبط �لضربة �لقاتلة لد�1�2. �)ذ� �لسبب يعترÖ عا� �ملتحجر�I �لسويسر< �لتطو2<، ستيفن بنغستو1، بعد� 

�جو3 حلقاI �نتقالية �ثنا0 �صفه للعصر �لكامÍ< قائًال: 1U هذ� �لوضع �لذ< �2بك 1�2�3 ��خجله ما w�4 يبهرنا. (36)
 �كما يتضح لنا، فإ1 سجل �ملتحجر�I يش¯ QU �1 �لكائناI �حلية � تتطو2 من �ألشكاw �لبد�ئية QU �ألشكاw �ملتقدمة، بل 

ظهرI فجأ� � حالة مثالية. �باختصا2، فإ1 �لكائناI �حلية � تأQU Iِ حيز �لوجو3 بو�سطة �لتطو2، بل ُخِلَقت!

 lال�تقا

جلزئية تزيد من معضلة 
لعهد 
لكم�O لنظرية  Tملقا�نا
  lال�تقا

جلزئية تزيد من معضلة 
لعهد 
لكم�O لنظرية  Tملقا�نا
 
هنا� حقيقة �خرZ تزيد من معضلة نظرية �ال2تقا0 في موضو� �النفجا2 �لكمبر< �هي تتمثل في �لمقا2ناI �لجينية بين مختلف 
علما0  �عتبرها  �لتي   Iلحيو�نا�  Öصنا� بين  جينية   Iختالفا� �جو3   Iلمقا2نا�  Lهذ نتائج   Iظهر� �لحية، حيث   Iلكائنا�  Öصنا�
�ألحيا0 �ال2تقائيو1 بأنها “�قا�2 من �لد2جة �أل�لى “. �بذلك �صبح �فتر�j “�لنو� �النتقالي” �لذ< كا1 عبا�2 عن نظرية بعيد� 
عن �آلماw ��لوقائع. �نشرI مجلة “ Proceedings of the National Academy of Sciences  “ مقالة في عا� 2000 بتوقيع 6 

علما0، ��ضحت �1 تحاليل DNA >� 1� >3 قد نفت �لمر�حل �لتي كانت تعتبر “�لنو� �النتقالي” في �لماضي، جا0 فيها: 
1U تحاليل DNA >� 1� >3 قد �ستوجبت تقديم تفاسير جديد� ألشجا2 فيلوجيني Filogenetic. ��صناÖ �ألحيا0 �لموجو�3 
�لتعقد   Iل 23جا ـّ بأنها تمث �لتي كا1 يعتقد سابقا  في جذ�2 �ألشجا2 ميتاMetazoa ��4 (�لكائناI �لحية متعد�3 �لخاليا) 
فيما بينها، تم �لكشف عن �نها تتنقل في �لشجر� حيث تصل Uلى �عالها. �هذ� �لو�قع يفند فكر� “�لنو� �النتقالي” في نظرية 

�ال2تقا0 �يضطرنا Uلى Uعا�3 �لتفكير في �صوw �لتعقد لكائناBilateria I ( �لكائناI �لحية I�7 �ألجسا� �لمتو�4ية (37).  
ضمن  �النتقالي”  “�لنو�  من  يعتبر�نها  كانو�  �لتي   Öألصنا� بعض   1� على  نفسها  �لمقالة  في  �ال2تقائيو1  ا�  ـّ �لكت يؤكد  كما 
�لفكر  �إلسفنج �كينيد�2ين Cnidarian �ستانوفوCtenophor 2 �صبحت خا�2 هذ�  مثل  �لالفقرية  �لبحرية   Iلكائنا�  Iمجموعا

بسبب ظهو2 مؤشر�I جينية جديد� �عبر�� عن “خيبة Yمالهم” فيما يتعلق بتصو2 �ألشجا2 �ال2تقائية �قالو� في هذ� �لصد3: 
 Iخر جد مشتر� لكائناY >� “ Urbilateria“ لجزئية نتائج هامة. ��همها �ختفا0 كائن� wألصو� I�7 لفيلوجينية� I1 للكائناU
Biletaria ��صناÖ “�لنو� �النتقالي” من �إلسفنج �كينيد�2ين Cnidarian �ستانوفوCtenophor2 عن �لوجو3... �كنتيجة 
طبيعية لهذ� �ألمر فإ1 هنا� فر�غا كبير� في شجر� �ألصوw �لمؤ3ية Uلى كائن Urbilateria... ��ما� تز�يد سينا2يو �لتعقد بشكل 
تد2يجي، فإننا فقدنا �ألمل في �سترجا� هذ� �لفر�� �< “�لجد” �لذ< كا1 معتمد� في منطق نظرية �ال2تقا0 �لسابقة (38).


لـ”هلوسيكينيا Tنبا .C :لمثير�
 p

ألشو” )Hallucigeniaفي (� ،Tلحفريا
�توجد بهذ|  .Oلكمبر

لتي ظهرT في لحظة ما بالعصر  lألحيا

لموجو$ بأعلى 
ليسا�، ُيعد �حد  


لتي تتعرM لها. لكن 
لنقطة 
لتي لم يستطع �نصا� نظرية 
لتطو� Tلهجما
� قشرياT صلبة تؤمن لها 
لحماية ضد � p

لحية 
لخاصة بالعصر 
لكمبرO، �شو Tلكائنا
 Tغيرها من حفريا 

�جو$ حيو
. “صائد” على Aإلطال�. فعد

لعصر 
لذO لم يكن به �O كائن حي “صائد” على  

لكم 
لهائل من 
لحماية في هذ 
 كشف 
لنقا+ عنها، هي كيف تمتلك هذ| 
لحيو
ناT هذ


لطبيعي lالصطفا

لموضو� �كشف 
لنقا+ عنه بو
سطة “ 

لساحة في [لك 
لعصر، يجعل من غير 
لممكن بمكا. توضيح هذ”.  


لتغذية تكو. بحاجة Cلي 
النتقاQ من 
لماC lلى Tيا�� �ما بالنسبة Cلى 
لسينا�يو 
لخيالي 
لخا¥ بمسألة 
النتقاQ من 
لماC lلى 
لبر، فهو عبا�� عن �. بعض 
ألسماp لبعض 
ألسبا+ مثل ضر


آلتية Tلرسوما

ال$عاl مثاَ� 
لجدQ برسوماT خيالية تخمينية ال �سا< لها مثل تلك  

لسينا�يو. �من ثم فإ. هناp سعيا لتدعيم هذ 

لبر. �ال جرA �نه ال يوجد �O $ليل على 
إلطال� لهذ



 يفتر. علما+ �لتطو' �( �لالفقا'يا� �لبحرية �ل% ظهر� " �لطبقة �لكام�ية قد حتولت بطريقة ما �� ��ا خال� عشر�� �ملاليني 
من �لسنني. 2مع @لك، كما ال يوجد �? �سال= لالفقا'يا� �لكام�ية، كذلك ال توجد �ية حلقا� �نتقالية تش4 �� حد12 تطو' بني 
هذL �لالفقا'يا� 2بني �أل�ا. 2جدير بالذكر �( هنا �ختالفا� تركيبية هائلة بني �لالفقا'يا� �2أل�ا؛ �@ توجد �ألنسجة �لصلبة 
�خلاصة بالالفقا'يا� خا'Q �جساOها " حني تنتمي �أل�ا �� �لفقا'يا� 2توجد �نسجتها �لصلبة �Oخلها. 2ال بد �( مثل هذ� �لتطو' 

 .L'النتقالية �ل% تصو� �باليني �خلطو�� ليكتمل، 2من �ملفتر.  �( توجد باليني �ألشكا Uائل قد �ستغرW�
فر2( " طبقا� �أل'. منذ 140 سنة ]ثZ عن هذL �ألشكا� �الفتر�ضية. 2قد عثر�2 على ماليني �ملتحجر��   2قد �خذ Oعاa �لتطو'̀ 

�لالفقا'ية، 2ماليني �ملتحجر�� �لسمكية؛ 2لكن f يعثر �حد �بدd 2لو حc على متحجرa �2حدa " حالة متوسطة بني �الثنني.
 2يعتر= عاf �ملتحجر�� �لتطو'?، ج�4لد توO، ֲדذL �حلقيقة " مقا� بعنو�(: تطو' �لرئة �2صل �أل�ا �لعظمية:

  لقد ظهر� �ألقساo �لثالثة �لفرعية لأل�ا �لعظمية " سجل �ملتحجر�� أل2� مرa " نفس �لوقت تقريبl2 .Zتلف هذL �أل�ا
فعليZ �ختالفZ �2سعZ عن بعضها �لبعض من �لناحية �لشكلية، كما �rا مصفحة بقوa. فكيف ظهر� هذL �أل�ا؟ 2ما �لذ? �ح Wا 

ֲדذ� �لكم �لو�سع من �الختال=؟ 2كيف �صبحت yيعها مصفحة بقوa؟ 2ملا@� ال يوجد �? �ثر ألشكا� متوسطة بد�ئية؟ (39)
 2{طو سينا'يو �لتطو' خطوa �خر| 2`ا2� �( ي�هن على �( �أل�ا قد تطو'� من �لالفقا'يا� } حتولت �� برمائيا�. 2لكن 
هذ� �لسينا'يو �يضا ينقصه �لدليل؛ �@ ال توجد حc متحجرa �2حدa تؤكد 2جوO كائن نصفه �كي 2نصفه �آلخر برمائي. 2قد قاo �حد 
 :OOحلقيقة بشي+ من �لتر� L، مؤلف كتا� متحجر�� �لفقا'يا� �2لتطو'، باالعتر�= ֲדذ�شهر علما+ �لتطو' �لثقا�، '2بر� كا'2�
ليست لدينا متحجر�� متوسطة بني �أل�ا �لر�يبدستية (rhipidistian fish) (�ل% `بذ كا'2� �عتبا'ها �سالفZ للحيو�نا� �ل% تدّ� على 
�'بعة �قد�o) 2بني �ل�مائيا� �أل�2 (40) 2قد قاo عاملا �ملتحجر�� �لتطو'يا(، كول�� 2مو'�لس، بالتعليق على �لطو�ئف �لثال1 �ألساسية 

سيأتيا� (caecilians) بقوWما: لل�مائيا� 2هي: �لضفا�O �2لسمند'�� �2لسِّ
 ال يوجد �? Oليل على 2جوO �ية برمائيا� تعوO �� �لعصو' �لقدمية 2جتمع بني �لصفا� �ملتوقع 2جوOها " َسَلف �2حد مشتر؛ 

�@ �( �قدo �ألنو�� �ملعر2فة من �لضفا�O �2لسمند'�� �2لِسسيأتيا� تشبه بد'جة كبa4 �سالفها �حلية. (41)
 2حc �و 50 سنة مضت، كا( Oعاa �لتطو' يعتقد2( �( مثل هذ� �لكائن موجوO بالفعل. 2قد مت تقدمي �كة ُتدعى كوالكانث 
 a'2ما� متطو' 2جها� هضمي 2جها� للدO2 لديه 'ئة بد�ئية Zُقّد' عمرها بنحو 410 ماليني سنة، بوصفها شكًال �نتقالي ،(Coelacanth)
�لدموية جاهز للعمل على �ليابسة، بل 2لديه حc ¤لية بد�ئية للمشي. 2قد تقبلت �أل2سا£ �لعلمية هذL �لتفس��4 �لتشر`ية بوصفها حقيقة 
ال جد�� فيها حr cاية �لثالثينيا�، 2هكذ� مت تقدمي �لكوالكانث باعتبا'ها شكًال �نتقاليZ حقيقيZ يثبت حد12 �لتحو� �لتطو'? من �ملا+ 

�� �ليابسة.
 2لكن حد1 �كتشا= مث4 جدd " �ملحيط �Wند? " 22 كانو( �أل2� O)يسم�) 1938؛ �@ مت �صطياO �كة حية من فصيلة 
�لكوالكانث (�ل% قدمت " �لسابق بوصفها شكًال �نتقاليZ �نقر.  منذ سبعني مليو( سنة مضت)! 2ال شك " �( �كتشا= طر�� بد�ئي 

 حكاية �إلنتقا� من �ملا� 
	 �ليابسة

 �لفصل �خلامس

644�عدنا" !�قطا
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حي من �لكوالكانث قد جا+ مبثابة صدمة قاسية لدعا$ �لتطو�. #قد قا� عا� �ملتحجر�� �لتطو��، �. �. �يث، �نه ما كا� ليندهچ 
3كثر لو 3نه صا:F :يناصو�D حيا(42) #7 �ألعو�< �آلتية، مت 7 3حيا� عد$ �صطيا: 3كثر من مئ8 �كة كوالكانث 7 6تلف �3جا+ 

�لعا�.
�لسينا�يوها� �خليالية. #على عكس �:عا+�ִדم، فلم   Oلتطو� 7 �ختر��  #كشفت �3اT �لكوالكانث �حلية مدR متا:� :عا$ 
يكن لدR هذa �أل�اT �ئة بد�ئية #ال :ما` كب_، #تبني �3 �لعضو �لذ� �قترZ :عا$ �لتطو� 3نه �ئة بد�ئية � يكن 3كثر من Xر: كيچ 
 b� +لك، فإ� �كة �لكوالكانث �ل8 مت تقدميها باعتبا�ها مرشحة �لز#�حف �ل8 تستعد للخر#� من �ملاk (43) #عال#$ علىnه:
�ليابسة � تكن -7 �لو�قع- 3كثر من Xر: �كة تعيش 7 3عماw �ملحيطا� #� تقترv َقط مبسافة تقل عن 180 مترD من سطح �ملا+. 

(44)

مزيفمزيف

645

حسب �لسينا�يو �لخيالي ألنصا� نظرية �لتطو� فإ� بعض �ألسما� 

%لى  �لما&  من  �النتقا)  %لى  �لغذ�&  عن  �لبحث  بسبب  �ضطر1 

�ليابسة. 7ال يوجد ?< =ليل على صحة هذ� �لسينا�يو. 7لذلك فإ� 

 Bلصحة، 7هو يحا7) %ثبا1 نفسه برسو�له من  Gلزعم ال ?سا� �هذ

 .Iخيالية مبتكر

?طلس �لخلق



19- Aبما فيها عا T

ليمين ) باألمر
M لمر 
لنما[� 
لحية لهذ| 
لسمكة ( في  
ألمر كا. بإصابة  Q��

�هو 
ألمر 
لذO �شا� Cلى �O مد\ يخوM �نصا� فكر� 
لتطو� في مضا�
باتهم. في 
ألعلى متحجر  ،38

�يرجع عمر| Cلى 410 مليو. سنة. �قد 
عتمد �نصا� نظرية 
لتطو� على�  Cœlacanth  للـكولياكانث


لكائن من 
لماC lلى 
ليابسة.     
�جو$ 
لمرحلة 
النتقالية 
لمتمثلة في 
نتقاQ هذ 

لمتحجر لكي يثبتو 
هذ

نمو[� على بطال. نظرية 
لتطو�

حفرية لسلحفا� تعوU 3لى  100 مليو1 عا�، ال فر� بينها � بين �لسالحف �لموجو�3 
 The Dawn of Life,)  .(1972 لند1  ��2بيس،  نشر   2�3 �لحيا�،  فجر   ) �ليو�. 

(Orbis Pub., Londra 1972

سلحفا�
لسلحفا�  متحجر  �لجانب،  Uلى 
يعو3 عمرها Uلى 45 مليو1 سنة 
كانت تعيش في �لما0 �لعذ� تم 
�لعثو2 عليها في �لمانيا. ��ما في 
متحجر  �قد�  فهو   wلشما� جهة 
�لمتحجر  هذ�  بحر<:  لسلحفا� 
�لذ< عثر عليه في �لبر�4يل �يبلغ 
عمرL 110 مليو1 سنة ال يوجد 
�لنما�7  �بين  بينه  فر�   >�
�لموجو�3 في �لوقت �لحاضر.  

� كما لم تستطع نظرية �لتطو2 �1 تقد� تفسير� للفصائل �لحية �لرئيسية �ألخرZ مثل �ألسما� ��لز��حف فإنها لم تستطع �بالشكل نفسه �1 تقد� تفسير� ألصل �< من �ألنو�� �لتي تند�2 تحت هذL �لفصائل 
�لرئيسية. مثاw 7لك �1 �لسالحف � هي من �لز��حف تظهر في مد�ناI �لحفرياI بغطائها �لقشر< �لخاÄ بها. �على حد قوw �لمطبوعاI �لمؤيد� لفكر� �لتطو2: “على �لرغم من �1 �لحفرياI �لخاصة 
 I2نها قد تطو� jلتي ُيفتر� Zلحية � �لز��حف �ألخر� Iلكائنا� Lليها باعتبا2ها صو�2 �نتقالية بين هذU ال �نه ال يوجد حفرية ��حد� ُينظرU ،Zألخر� Iبالسالحف كانت محمية �ُمصانة بشكل �كبر من �لفقا2يا

.Encyclopedia Britannica, 1992, Tome  26, pp. 704-705) .عنها
 wباختصا2 �1 �لسالحف لم تمر بأ< من مر�حل �لتطو2 �لمزعومة، بل ظلت طو� wلسالحف �بين �لنما�7 �لحية �لموجو�3 في عصرنا �لحاضر. � يمكن �لقو� Iلم ُيلحظ �جو3 �< فر� بين �قد� حفريا �

تا2يخها تعيش كسالحف فقط ألنها � ببساطة قد ُخلقت على هذ� �لشكل.

عدنا. ��قطا�646

ها��. يحيى




ليابسة مستحيًال ؟ °C lملا
ملا[
 يكو. 
النتقاQ من 


ليابسة  °C -ملائية من �. �طو -بطريقة ما
 �
 يّدعي $عا� 
لتطو� �نه � يوA من 
ألياA متّكن �حد 
ألنو


النتقاQ مستحيًال: 
�هناp عد$ من 
حلقائق 
لو
ضحة 
ل¯ جتعل مثل هذ .Oنو� بر °C Qحتو�
 

 1/ �ل 
لو�.: 


ل�ية تستهلك 40% من طاقتها  Tلكائنا

Ùا، � حني �. معظم ��
لبحرية �ية مشكلة � �ل � Tلكائنا
ال تو
جه 


ليابسة �. تطو� نظم� عضلية �هيكلية  °C lملا

ل¯ تنتقل من  Tلكائنا
ملجر$ �ل ��Ùا هنا �هناp. لذ
 يتحتم على 

 T

لذO يستحيل �. ±د� بفعل 
لطفر lلشي

لطاقة 
لال�مة � نفس 
لوقت، �هو  °C جديد� (!) لتفي باحلاجة


لعرضية.

:��

الحتفاÛ باحلر /2 


سع. �يتمتع 
لكائن 
ل�O بآلية جسدية � ميكن لد�جة 
حلر
�� على 
ليابسة �. تتغu بسرعة �تتذبذ+ على نطا� 

�ال ±د�  lببط ��

لكب�u � $�جة 
حلر
��، �ما � 
لبحر فتتغu $�جة 
حلر T
uلتغ
تستطيع �. تقا�A مثل هذ| 

 °C ملستقر� ±تا�

لبحر  ��

سع. فالكائن 
حلي 
لذO ميتلك نظام� بدني� منظم� حسب $�جة حر�
لتغيu على نطا� 


T $�جة 
حلر
�� على 
ليابسة، �من 
ألمو� uتغ l

حلصوQ على نظاA �اية يضمن له �$Ü قد� من 
لضر� من جر


ليابسة. °C ئية مبجر$ خطوها

لنظاA بفعل طفر
T عشو 

كتسبت مثل هذ pاÞأل

ملنافية للعقل 
الّ$عاl بأ. 

 :lملا
 A

ستخد /3 

لند��  نظر�  للعيش- بشكل مقيد  
لرطوبة) -بوصفهما ضر��ين   àح�
ملاl (بل   A
يتم 
ستخد بأ.  تقضي 
حلاجة 

مصا$� 
ملاl على 
ليابسة. فعلى سبيل 
ملثاâ ،Qب �. يتم تصميم 
جللد لكي يسمح بفقد 
ملاl بد�جة áد$� على �. 


لذO ال  lلشي

حلية 
ل�ية بإحسا< 
لعطش، �هو  Tلكائنا

ملفر . C[.، تشعر  uلتبخ

لوقت نفسه مبنع  � Aيقو


ملائية. uلبيئة غ

لبحرية ال يناسب  Tنا

لبحرية. �فو� [لك، فإ. جلد 
حليو Tلكائنا
تشعر به 


لكلى: /4 


لترشيح،  Qملوجو$� � �جسا$ها من خال

حلية 
لبحرية �. تصر� 
لفضالT، خاصة 
ألمونيا،  Tلكائنا
 تستطيع 


ملاl بطريقة 
قتصا$ية، �لذلك يوجد  A
نظر� لوجو$ كمية �ف�u من 
ملاl � بيئتها. �ما على 
ليابسة فال بد من 
ستخد

 A
�بفضل 
لكلى، يتم ²زين 
ألمونيا من خالQ حتويلها C° يو�يا �يتم 
ستخد .Oكلو Aحلية نظا
 Tلكائنا
لد\ هذ| 

�ظيفتها.  l
�Cضافة C° [لك، هناp حاجة لنظم جديد� لتمكن 
لكلى من �$ .�
�قل كمية من 
ملاl �ثناl عملية 
إلفر


حلية 
ل¯ ال متلك كلى �.  Tلكائنا

ليابسة �. ±د� لكا. سيتحتم على  °C lملا

 كا. لالنتقاQ من ]C ،باختصا�
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لفصل 
لسا$< 

عدنا. ��قطا�648

ها��. يحيى

 �فق� لنظرية �لتطو2، فإ1 �حليا� قد نشأI � �لبحر ��نتقلت QU �ليابسة بو�سطة �لÍمائياI. �يقتر  هذ� �لسينا2يو �لتطو2< 

�يض� �1 �لÍمائياI تطوQU I2 �لز��حف؛ �< QU كائناI تعيش على �ليابسة فقط. �مر� �خرZ، ال ُيَعد هذ� �لسينا2يو مستساغ� من 
�لناحية �لعقلية نظر	 لالختالفاI �لتركيبية �)ائلة بني هاتني �لطائفتني من �حليو�ناI. فمثًال، بيضة �حليو�1 �لÍمائي مصممة للنمو � �ملا0 
� حني �1 بيضة �< �4حف مصممة للنمو على �ليابسة، �من َثم يعتÍ �لتطو2 �لتد2»ي للÍمائياI �مر	 �اًال، ألنه بد�1 بيضة مثالية 
  jالنتقالية �ل� ُيفتر� w. �فضًال عن 7لك، �كالعا�3، ال يوجد �< 3ليل على �ألشكا�كاملة �لتصميم ال ميكن �1 ُيكتب �لبقا0 أل< نو
�1 تربط �لÍمائياI بالز��حف. �هكذ�، كا1 لز�م� على عا� �ملتحجر�I �لتطو2< �لذ< يعد �حد �لثقاI � علم �ملتحجر�I �لفقا2ية 

�2برI كاw�2، �1 يقبل بأ1: �لز��حف �أل�Q كانت Ýتلفة جد	 عن �لÍمائياI ��نه � يتم �لعثو2 على �سالفها بعد.(45)
 �لكن سينا2يوهاI 3عا� �لتطو2 �ملحكو� عليها بالفشل ال �الة � تنتِه بعد. فما �4لت هنا� مشكلة � جعل هذL �لكائناI تط¯! 
�مبا �1 3عا� �لتطو2 يؤمنو1 بأ1 �لطيو2 ال بد �¦ا قد تطوI2 بشكل ما، فإ¦م يؤكد�1 �¦ا حتولت من �لز��حف. �مع 7لك، ال توجد 
�ية Yلية من �آللياI �ملميز� للطيو2 (�ل� تتصف بتركيب Ýتلف متام� عن حيو�ناI �ليابسة) ميكن تفس¯ها عن طريق �لتطو2 �لتد2»ي. 
فباª3 7< بد0، تشكل �ألجنحة �ل� تعتÍ �خلاصية �الستثنائية للطيو2 مأ4ق� كب¯	 لدعا� �لتطو2. �قد �عترÖ �حد 3عا� �لتطو2 �ألتر��، 

�نكني قو2�2، باستحالة تطو2 �ألجنحة بقوله:
 1U �خلاصية �ملشتركة � �لعيو1 ��ألجنحة هي �¦ما ال تؤ3يا1 �ظائفهما Uال �7U �كتمل منو·ا. �بعبا�2 �خرZ، ال ميكن لعني نصف 
نامية �1 ترZ؛ �ال ميكن لطائر �جنحته نصف مكتملة �1 يط¯. �فيما يتعلق بالكيفية �ل� تكونت ֲדا هذL �ألعضا0، فإ1 �ألمر ما 

w�4 ميثل �حد �سر�2 �لطبيعة �ل� حتتا� QU توضيح. (46)
 �ما �4لت �لكيفية �ل� تكو1َّ ֲדا هذ� �لتركيب �ملثا# لألجنحة نتيجة طفر�I عشو�ئية متالحقة تعتÍ سؤ�ًال يبحث عن Uجابة؛ 
7U ال توجد �سيلة لتفس¯ �لكيفية �ل� حتولت من خال)ا �أل27� �ألمامية للز��حف QU �جنحة تعمل على �كمل �جه نتيجة حد�© 

تشويه � �جنتها (�< طفر�)
 �فو� 7لك، ال ُيعد �متال� �ألجنحة �مر	 كافي� لط¯�1 �لكائن �لÍ<؛ 7U تفتقر �لكائناI �لÍية QU �لعديد من �آللياI �لتركيبية 
�ألخرZ �ل� تستخدمها �لطيو2 � �لط¯�1. فعلى سبيل �ملثاw: عظا� �لطيو2 �خف بكث¯ من عظا� �لكائناI �لÍية، كما �1 2ئة �لطيو2 
تعمل بشكل Ýتلف متام�، �تتمتع �لطيو2 �ها4 عضلي �عظمي Ýتلف �كذلك �ها4 قلب ��2�3 3موية على 23جة عالية من �لتخصچ. 
 Iقد نشأ Iآلليا� Lتاجها �لطائر بنفس قد2 �حتياجه لألجنحة. �ال بد �1 تكو1 كل هذÎ 1�¯ضر�2ية للط Iمتطلبا Iمليز�� Lهذ Íتعت�
مع� �� نفس �لوقت؛ 7U من غ¯ �ملمكن �1 تكو1 قد تشكلت تد2»ي� عن طريق �لتر�كم. �)ذ� �لسبب، تعتÍ �لنظرية �ل� تؤكد على 

تطو2 كائناI �ليابسة QU كائناI جوية نظرية مضللة متام�.
 �هنا يتباQU 23 �لذهن سؤ�Y wخر: ح� �7U �فترضنا �1 هذL �لقصة �ملستحيلة صحيحة، ملا17U- �7- � يتمكن 3عا� �لتطو2 من 

�لعثو2 على �ية متحجر�I بنصف جنا  �� �نا  ��حد تدعم قصتهم؟

Tلثدييا
� �صل 
لطيو� 
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 Zلية عمل �لرئة �لخاصة بالطيو2 �ختالفا تاما عن �آللية �لتي تعمل بها لدY تمتلك �لطيو2 شكال تشريحيًا يختلف تماما عن �لز��حف �لتي ُيزعم �نها �جد�3 لتلك �لطيو2. �تختلف
.Zلبرية �ألخر� Iلكائنا�

�لرئة من �لطرÖ �ألمامي يخر�  �لهو�U 0لى  �لهو�0 شهيقًا �تخرجه 4فير� من خالw �نبو� �� قنا� ��حد�. �ما لدZ �لطيو2 ففي �لوقت �لذ< يدخل فيه  �لبرية   Iتستنشق �لحيو�نا
هو�0 �لزفير من �لجانب �لخلفي. �ترجع �لحكمة من �0�2 خلق  �هللا سبحانه � تعالى لنظا� يتمتع بخصوصية على هذ� �لشكل Uلى حاجة �لطيوU 2لى غا4 �ألكسجين بمقا3ير كبير� 
�ثنا0 �لطير�1. �من �لمستحيل �1 يكو1 هذ� �لبنا0 قد تطو2 عن 2ئة �لز��حف، ألنه ليس في �إلمكا1 �لتنفس بو�سطة بنا0 “فاصل” موجو3 بين نظا� عمل �لرئة �لمختلف في كال 

�لبنا0ين.

�ئة خاصة بالطيو�

Qلفيو �

Tلفقريا
 �ئة 

ُشعب

عصفو� �ئة 

Qخو$
��خر

parabronchia




يش �لطيو
: �لتصميم �لذ� � تقد
 نظرية �لتطو
 على تفس��

 0+ نظرية �لتطو
، �ل/ تّدعي ,+ �لطيو
 تطو
* من �لز&�حف، جتد نفسها 

عاجز< عن تفس� �لفر&= �>ائلة بني هذين �لصنفني �ملختلفني من �ألحيا2. 

L M0تلف �لطيو
 �ختالفH كب�F عن �لز&�حف من حيث مقوماִדا؛ مثل �لبنية 

 Nخر, ميز<  �لريش  &يعد  �أليس.   QR &سخونة  �لرئوية،  &�لنظم  �>يكلية، 

تشكل فجو< ال تذلل بني �لطيو
 &�لز&�حف، كما يعد �لريش ميز< خاصة 

بالطيو
 فقط.

&مبا  �لريش.   
�لطيو  Rَجسا, يغطي  بينما   
قشوٌ �لز&�حف   Rَجسا, &تغطي   

,+ Rعا< �لتطو
 يعتb&+ �لز&�حف ,سالفH للطيو
 فإ`م مضطر&+ لالRعا2 

بأ+ 
يش �لطيو
 قد تطو
 من قشو
 �لز&�حف. &لكن ال يوجد ,� شبه بني 

�لقشو
 &�لريش!

 &يقبل ,. هـ. بر&g، ,ستاM �لفسيولوجيا &�لبيولوجيا �لعصبية من جامعة 

 Qكل مقو :iفيقو 
كنكتكت، هذ� �لو�قع على �لرغم من �نتمائه لدعا< �لتطو

�لنسيج-  &تنظيم  &�لتشكل  �لنمو   oح &تنظيمها  �جلينا*  بنية  من   F2بد-

�لبنية  بد
�سة   g&بر  Mألستا�  Qيقو كما   .(1)
&�لقشو �لريش   t uتلف 

�لb&تينية لريش �لطيو
 &يbهن على ,`ا متميز< بني �لفقا
يا*(2).

 
 &ال يوجد Rليل من �ملتحجر�* على ,+ 
يش �لطيو
 قد تطو
 من قشو

�لز&�حف. بل على �لعكس، يظهر �لريش فجأ< t سجل �ملتحجر�* بوصفه 

Mلك  يبني  كما   ،
�لطيو ֲדا  تتميز   -�
0نكا ميكن  ال  -بشكل  فريد<  صفًة 

�ألستاM بر&g (3). &باإلضافة M }0لك، � يكتشف حo �آل+ t �لز&�حف 

.(4) 
,� تركيب للبشر< يوّفر ,صًال لريش �لطيو

متحجر�*   iحو �لقدمية ضجة  �ملتحجر�*  علما2   
,ثا  1996 Qعا  t&  

باسم  (�ملعر&�  �لصني   t �ملكتشف  �لريش   �M  
بالدينصو ُيسّمى  ما 

سينوسو
&ِبْتركس sinosauroptryx). &مع Mلك، ففي عاQ 1997 مت 

�لكشف عن ,+ هذ� �ملتحجر�* ال شأ+ >ا &� تكن متلك ,� تركيب مشابه 

 .(5) 
لريش �لطيو

 Hجند تصميم ،

�سة Rقيقة على 
يش �لطيوR 2عند 0جر�& ،Nمن جهة ,خر& 

معقدF جدF ال ميكن تفس�� بأية عملية تطو
ية. &يعلن �ال+ فيد&شيا، عا� 

متلك  �لريش  مو�صفا*  من  مو�صفة  كل   +0  :،
�ملشهو  
�لطيو تشريح 

حد،  ,قصى   }0 خفيفة  فهي  (Rيناميكية-هو�ئية).  ,ير&Rيناميكية  خاصية 

&ميكنها  �ملنخفضة،  �لسرعا*  عند  تقل  �ل/  �ال
تفا�  على   >
�ملقد &لديها 

قائًال: ال ,ستطيع ,+  �لسابقة بكل سهولة. � يو�صل  �لعوR< 0{ ,&ضاعها 

,فهم ,بدF كيف ميكن لعضو مصمم بشكل مثا� للط��+ ,+ يكو+ قد ظهر 

نتيجة ضر&
< ,خرN عند �لبد�ية(6).

�لنظر،  فيه  ميعن   +,  Hيض,  +&
�R تشا
لز  على  �لريش  تصميم  فر   لقد   

بدقة،  �لطائر  
يش  بحثنا  عندما 

&جدنا ,+ هنا¡ �ال� �لريش �لصغير 

بكالليب  �لبعض  بعضه  مع  متماسك 

خاصة. &يشكل هذ� �لمخلو= �لفريد 

من نوعه خاصية & ميز< فائقتين للغاية 

لعلم �لحركة �لهو�ئية.

 iقا فقد  بالغثيا+؛  0صابته   t Hسبب g&&لطا� لريش  �ملثا�   iجلما� كما كا+ 

t خطا¥ كتبه 0{ �سا غر�� t �لثالث من ,بريل سنة 1860: كلما تأملت 

�لعني �نطفأ* §اس/ لنظري/ &لك¦ تغلبت مبر&
 �لزمن على هذ� �ملشكل، 

,ما �آل+ فبعض �لتر�كيب �ملوجوt >R �لطبيعة تسلب 
�ح/، مثال 0+ منظر 


يش �لطا&&g ¨عل¦ سقيما! (7).

 1 A. H. Brush, «On the Origin of Feathers». Journal of Evolutionary 

Biology, Vol. ,9 

 ,1996 p.132

 2 A. H. Brush, "On the Origin of Feathers" p. 131

 3 Ibid.

 4 Ibid.

 5 «Plucking the Feathered Dinosaur», Science, Vol. ,872 41 November 

,1997 p. 1229

 6 Douglas Palmer, «Learning to Fly» (Review of The Origin of and 

Evolution of Birds by 

 Alan Feduccia, Yale University Press, 1996), New Scientist, Vol. ,153 

March, 1 ,1997 p. 44

 7 Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason. Boston, 

Gambit, ,1971 p. 101

 




النتقالية 
ملزعومة: 
أل�كيوبتركس Qألشكا

النتقالية 
ملزعومة: 
أل�كيوبتركس شكل qخر من  Qألشكا
 شكل qخر من 
 ير33 3عا� �لتطو2 �سم كائن ��حد لإلجابة على �لسؤ�w �لسابق، �يش¯ هذ� �السم QU متحجر� طائر يدعى �أل2كيوبتركس 
(Archaeopteryx)، �هو �حد �شهر �ألشكاw �النتقالية �ملزعومة من بني �لقلة �لقليلة �ل� ما w�4 3عا� �لتطو2 يد�فعو1 عنها. 
�قد عا� �أل2كيوبتركس، سلف �لطيو2 �حلديثة حسب �عتقا3 3عا� �لتطو2، قبل 150 مليو1 سنة. �ترZ �لنظرية �1 بعض� من �نو�� 
�لديناصوI�2 صغ¯� �حلجم �ل� يطلق عليها �سم �لفيلوس¯�بتو2 (Velociraptor) �� �لد�2ميوصو2 (Dromeosaur) قد تطو2 
عن طريق �كتسا� �ألجنحة � مما2سة �لط¯�1. �من �، يفترj �1 يكو1 �أل2كيوبتركس شكًال �نتقالي� حتوw عن �لديناصو2 �بد� � 

�لط¯�1 أل�w مر�.
 �مع 7لك، فقد �شاY I2خر �لد�2ساI �ل� �جريت على متحجر�I �أل2كيوبتركس QU �1 هذ� �ملخلو� ليس شكًال �نتقالي� 

�بد	، بل هو �حد �نو�� �لطيو2 �ل� تتسم ببعض �لصفاI �ملختلفة عن صفاI طيو2 �ليو�.
 �ح� فتر� قريبة، كانت �لفرضية �لقائلة بأ1 �أل2كيوبتركس نصف طائر ال »يد �لط¯�1 بشكل كامل فرضية تلقي شعبية كب¯� � 
��سا� 3عا� �لتطو2. �قد Z�2 3عا� �لتطو2 �1 عد� �جو3 عظمة�لقص  �< عظمة �لصد2 � هذ� �ملخلو�، �� على �ألقل عد� �جو3ها 
بالشكل �لذ< توجد به � �لطيو2 �ل� جتيد �لط¯�1، يعتÍ �هم 3ليل على �1 هذ� �لطائر � يكن »يد �لط¯�U 1جا�3 سليمة(�عظمة �لصد2 
هي عبا�2 عن عظمة توجد حتت �لصد2 تثبت فيها �لعضالI �لال4مة للط¯�1. �� �لوقت �حلا#، توجد هذL �لعظمة �لصد2ية � كل 
�لطيو2 سو�0 �كانت جتيد �لط¯�1 �� ال، بل ح� U¦ا موجو�3 � �خلفاK؛ �هو عبا�2 عن حيو�1 ثديي طائر ينتمي QU فصيلة _تلف 

كل �الختالÖ عن فصيلة �لطيو2).
 �مع 7لك، فقد تسببت �ملتحجر� �لسابعة لطائر �أل2كيوبتركس �ل� عثر عليها سنة U � 1992ثا�2 قد2 كب¯ من �لذهوw بني 
3عا� �لتطو2. �يرجع �لسبب � 7لك QU �1 متحجر� �أل2كيوبتركس  �ملكتَشفة �خ¯	 قد �جدI فيها -بالفعل- عظمة �لصد2 �ل� 

:Ãكاآل 	ملتحجر� �ملكتشفة �خ¯� Lهذ (Nature) لة �لطبيعةÇ 3عا� �لتطو2 �¦ا مفقو�3 منذ فتر� طويلة. �قد �صفت ûفتر�
 حتتفظ �لعينة �لسابعة �ملكتشفة �خ¯	 من طائر �أل2كيوبتركس بقص شبه مستطيل كا1 يشتبه � �جوL3 منذ فتر� طويلة �لكن � 

يتم على �إلطال� توثيقه من قبل. �تشهد هذL �لعينة على قو� عضالI �لط¯�1 �خلاصة ֲדذ� �لطائر. (47)
Uجا�3  �لط¯�1  »يد  ال  طائر  نصف  كا1  �أل2كيوبتركس  بأ1  �لقائلة  للمز�عم  �ألساسية  �لدعامة   Öالكتشا� هذ�  �بطل  �قد   

سليمة.
 �من ناحية �خرZ، �صبح تركيب 2يش  هذ� �لطائر �حد �هم �أل3لة �ل� تثبت �1 �أل2كيوبتركس كا1 طائر	 قا23	 على �لط¯�1 
باملعÒ �لكامل للكلمة. 1U 7U �لتركيب غ¯ �ملتناسق لريش �أل2كيوبتركس (�لذ< ال Õتلف عنه � �لطيو2 �حلديثة) يش¯ QU �1 هذ� 
�حليو�1 »يد �لط¯�U 1جا�3 كاملة. �كما صر  عا� �ملتحجر�I �ملشهو2 كاw2 �3نبا2 فإ1: 2يش �أل2كيوبتركس هو �لسبب � تصنيفه 

بشكل متميز مع فئة �لطيو2. (48)
 �حقيقة �خرZ كشفها تركيب 2يش  �أل2كيوبتركس، �تتمثل � سخونة �لد� �لذ< يستخدمه �لطائر � عملية �أليش. �كما هو 
معر�Ö، فإ1 �لز��حف ��لديناصوI�2 من �حليو�ناI��7 I �لد� �لبا32 �ل� تتأثر بد2جاI �حلر��2 �ملحيطة ֲדا بدًال من �1 تنظم حر��2 
�جسا3ها بشكل منفصل، �ما �لطائر فهو من I��7 �لد� �حلا2 ��هم �ظيفة يؤ3يها 2يشه هي �ملحافظة على حر��2 �جلسم. �قد بينت 
حقيقة �جو3 �لريش  على جسم �أل2كيوبتركس �نه كا1 طائر	 حقيقي� من I��7 �لد� �حلاÎ 2تا� QU �ملحافظة على حر��2 جسمه 

على عكس �لديناصو2.

 �
حسب �نصا� نظرية 
لتطو� فإ. قسما من �نو


لصغير� 
لتي �طلق عليها 
سم فيلوسالبتو�  T

لديناصو�

�ميسو� قد مرT بمرحلة تطو� فنبتت لها �جنحة �$ ��

�كا. 
لنو� 
لمسمى    ..
��صبحت قا$�� على 
لطير

�Q من 
نفصل عن � T
Archæopteryx من 
لديناصو�

��صبح قا$�
 على 
لطير
.. هذ| 
لقصة  T
بقية 
لديناصو�


لتابعة  Aإلعال

لخيالية نجدها تتر$$ تقريبا في كل �سائل 

ألنصا� هذ| 
لنظرية.  
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تشير خصائص �لكائن

على  قا��  لكائن  هو  �ملتحجر  هذ�   �� يبني  �لريش   -1

�لط"��.

�لطيو�  عظا$  شا�  شأنه  �لد�خل  من  فا�غة  عظامه   -2

�ملوجو�5 4 عصرنا �ليو$.

تطو��  	نها  على  �ليال  يشكل  ال  لسا�  لها  يكو�   �	  -  3
*تحولت عن �لز*�حف. ففي �لماضي عاشت 	نو�� كثير� من 

�لطيو� لها 	لسنة. 
	جنحتها  في  تحمل  �لطيو�  من   �	نو� تعيش  	يضا  �ليو7   -4

مخالب مشابهة. 
 Archaeopteryx متحجر��   �	 5-لوحظ 
على   �لصد�  منطقة  في   Cيحتو �لسابع  	�كايوبتيريكس 
كانت  �لطيو�  من   �	نو� *جو�  على   Fيد *هذ�  عظا7. 
�لطيو�  بعظال�  قوتها  في  شبيهة  عظا7  صد*�ها  في 

�لحاضر.  �لوقت  في  �لموجو�� 

 Archaeopteryx :لى كونه طائًر� تاما



 تكهناT $عا� 
لتطو�: �سنا. 
أل�كيوبتركس �ëالبه تكهناT $عا� 
لتطو�: �سنا. 
أل�كيوبتركس �ëالبه

 1U �لنقطتني �ملهمتني �للتني يعتمد عليهما 3عا� �لتطو2 عندما يزعمو1 �1 �أل2كيوبتركس شكل من �ألشكاw �النتقالية ·ا �ملخالب 
�ملوجو�3 على جناحي �لطائر ��سنانه.

 �صحيح �1 لدZ �أل2كيوبتركس Ýالب � �جنحته ��سنان� � فمه، �لكن هاتني �خلاصتني ال ُتلِمحاQU 1 �1 هذ� �لكائن �حلي 
تربطه �< نو� من �نو�� �لقر�بة بالز��حف. QU جانب �1 هنا� نوعني من طيو2 �ليو�، �·ا �لتا���2كو (Taouraco) ��)و�تز1 
 Iمال1 �ية صفة من صفاÎ الب للتمسك بأغصا1 �لشجر. �يعد هذ�1 �لكائنا1 طائرين كاملني الÝ كال·ا لديه ،(Hoatzin)

�لز��حف. لذلك، فإ1 �جلز� بأ1 �أل2كيوبتركس شكل �نتقا# ملجر3 �نه ميتلك Ýالب � �جنحته يعد جزم� ال �سا� له من �لصحة.
 �ال تلمح �يضا �ألسنا1 �ملوجو�3 � منقا2 �أل2كيوبتركس QU �نه شكل �نتقا#. �يعَمد 3عا� �لتطوQU 2 حيلة I�7 مغزZ بقو)م 
1U هذL �ألسناU 1حدZ صفاI �لز��حف. �مع 7لك، ال تعد �ألسنا1 صفة منو7جية � �لز��حف؛ فبعچ �لز��حف لديها �سنا1 � حني 
ال توجد �سنا1 لدZ �لبعض �آلخر. �فضًال عن 7لك، فإ1 �أل2كيوبتركس ال يعد �لنو� �لوحيد من �لطيو2 �لذ< لديه �سنا1. �صحيح 
�1 �لطيوI�7 2 �ألسنا1 ال تعيش بيننا �ليو�، �لكن عندما نلقي نظر� على سجل �ملتحجر�I، نرZ �نه � نفس عصر �أل2كيوبتركس 

�ما تالL من عصو2، بل �ح� عصو2 قريبة، كا1 هنا� جنس  مميز من �لطيو2 ميكن �1 يصنف حتت فئة �لطيوI�7 2 �ألسنا1.
 �تتمثل �هم نقطة � هذ� �لصد3 � �1 تركيب �سنا1 �أل2كيوبتركس ��لطيو2 �ألخرI�7 Z �ألسناÕ 1تلف �ختالف� تام� عن 
تركيب �سنا1 �سالفها �ملزعومة، �لديناصوI�2. �قد الحظ علما0 تشريح �لطيو2 �ملشهو1�2، ما2تن �ستيو�32 ��يتستو1، �1 �سنا1 
 I�2لديناصو� �سنا1  تتصف  تتصف بسطح علو< مستٍو �جذ�2 عريضة، � حني  �ألسنا1   I�7  Zألخر� ��لطيو2  �أل2كيوبتركس 
َلف �ملزعو� )ذL �لطيو2) بسطح با42 مثل �ملنشا2 �جذ�2 ضيقة (49) �قا12 �لباحثو1 �يض� بني عظا�  �لث¯�بو3ية (theropod) (�لسَّ

�لرسغ �خلاصة باأل2كيوبتركچ �بني تلك �خلاصة بأسالفها �ملزعومة، �لديناصوI�2، �لكنهم � يلحظو� �< تشابه بينها. (50)
 �قد كشفت �23ساI علما0 �لتشريح (�مثاw تا2سيتانو �هيخت ���لكر) �1 تأكيد �لبعض على �1 هنا� بعض ��جه �لشبه �ل� 
كانت موجو�3 بني هذ� �لكائن ��لديناصوI�2 كما فعل جو1 ��ستر�� (�حد �لعلما0 �لذين يزعمو1 �1 �أل2كيوبتركس قد تطو2 من 

�لديناصوI�2) هو � �لو�قع تأ�يالI غ¯ صحيحة. (51)
 �تش¯ كل هذL �لنتائج QU �1 طائر �أل2كيوبتركس � يكن حلقة �نتقالية، بل هو Çر3 طائر يند�2 حتت فئة ميكن �1 نطلق عليها 

فئة �لطيوI�7 2 �ألسنا1.


لطيو� 
لقدمية 
ألخر\  T

لطيو� 
لقدمية 
ألخر\ 
أل�كيوبتركس �متحجر T

أل�كيوبتركس �متحجر
 � حني كا1 3عا� �لتطو2 ينا1�3 منذ عشر�I �لسنني بأ1 �أل2كيوبتركس هو �كÍ 3ليل على �لسينا2يو �لذ< قدموL بشأ1 �2تقا0 

.Zملكتشفة � �آل�نة �ألخ¯� �بطلت هذ� �لسينا2يو من جو�نب �خر� Iلطيو2، فإ1 بعض �ملتحجر��
هو  ليا¦ا<  ·ا  �لفقا2ية،   Iللمتحجر�  Ôلصي� بـاملعهد   Iملتحجر�� علما0  من  �ثنا1  قا�  فقد   

��4جنهي 4هو، باكتشاÖ متحجر� طائر جديد سنة �1995طلقا عليها �سم كونفوشيوسو2ِنچ 
 Lكا1 هذ� �لطائر � نفس عمر �أل2كيوبتركس (�< كا1 عمر� .(Confuciusornis)

�و 140 مليو1 عا�)، �لكن � يكن لديه �ية �سنا1 � فمه. �باإلضافة QU 7لك، 
�ليو�. �على  كا1 منقاL2 �2يشه يتسما1 بنفس �لصفاI �ل� تتسم ֲדا طيو2 

�لرغم من �1 هذ� �لطائر يتصف بنفس �لتركيب �لعظمي للطيو2 �حلديثة، فإنه 
كا1 يتصف �يض� بوجوÝ 3الب � �جنحته، متام� مثل �أل2كيوبتركس. 

�كا1 هذ� �لنو� من �لطيو2 يتميز بوجو3 تركيب خاû � جسمه 
يسمى عظمة �إللية (pygostyle)، �تقو� هذL �لعظمة بتدعيم 

 � كا1  �لذ<  �لطائر  هذ�  فإ1  �باختصا2،  �لذيل.  2يش  
نفس عمر �أل2كيوبتركس (��لذ< يعتÍ �قد� سلف جلميع 
شديد  كا1  بالز��حف)  شبيه  كائن  بأنه  ��ملسلم  �لطيو2 

�حلقيقة كل   Lهذ �بطلت  لقد  �حلديث.  بالطائر  �لشبه 
فرضياI 3عا� �لتطو2 �لقائلة بأ1 �أل2كيوبتركس 

هو �لسلف �لبد�ئي لكل �لطيو2. (52)

يبلغ 
لطائر 
لمسمى بـ 

 Confuciusornis

نفس 
لعمر مع 

 Archaeopteryx
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 �قد تسببت متحجر� �خرZ �كُتشفت � �لصني � تشرين �لثا� (نوفمÍ) من عا� U �1996ثا�2 قد2 �كÍ من �ال2تبا�. فقد 
�علن هو �ما2تن ��ال1 فيد�شيا � Çلة �لعلو� (Science) عن �جو3 7لك �لطائر �لبالغ من �لعمر 130مليو1 عا� ��ملعر�Ö باسم 
ليا�نينجو2نچ (Liaoningornis). �كا1 لدZ �لطائر عظمة صد2ية ترتبط ֲדا عضالI �لط¯�1، متام� كما هو �حلاw � �لطيو2 
�حلديثة. �كا1 من غ¯ �ملمكن �يض� �لتمييز بني هذ� �لطائر ��لطيو2 �حلديثة � نو�ٍ  �خرZ، �كا1 �لفر� �لوحيد يكمن � �سنا1 فمه. 
�يبني هذ� �ملوقف �1 �لطيوI��7 2 �ألسنا1 � يكن شكلها بد�ئي� على �إلطال� كما يزعم 3عا� �لتطو2(53) �قد مت �لتصريح بذلك 
 .I�2من �لديناصو Iا � تأ¦U wملتحجر� تقو� Lلطيو2؟ هذ� I0بعنو�1: من �ين جا (Discover) Öلة �الكتشاÇ نشرته wمقا �

(54)
 �هنا� متحجر� �خرZ تدحض مز�عم 3عا� �لتطو2 فيما يتعلق باأل2كيوبتركس �ال �هي ��لوالفيز (Eoalulavis)؛ فقد لوحظ 
�1 تركيب جنا  �أل�لوالفيز (�لذ< يقاU wنه �حد© من �أل2كيوبتركس بنحو 30مليو1 سنة) موجو3 �يض� � �لطيو2 �حلديثة �ل� 
تط¯ ببطw3� .0 7لك على �نه، قبل 120مليو1 سنة، كانت حتلق � �لسما0 طيو2 ال ميكن متييزها عن �لطيو2 �حلديثة من نو�ٍ  عد�. 

(55)
 �تش¯ هذL �حلقائق مر� �خرZ بكل تأكيد QU �نه ال �أل2كيوبتركس �ال �لطيو2 �ألخرZ �لقدمية �ملشاֲדة له كانت �شكاًال �نتقالية؛ 
7U ال تدw �ملتحجر�I على �1 �لطيو2 مبختلف �نو�عها قد تطو2 بعضها من بعض، بل على �لعكس، يثبت سجل �ملتحجر�I �1 طيو2 
�ليو� �حلديثة �بعچ �لطيو2 �لقدمية مثل �أل2كيوبتركس قد عاشت مع بعضها �لبعض بالفعل � نفس �لوقت. �مع 7لك، فقد �نقرضت 
بعض من �نو�� هذL �لطيو2 مثل �أل2كيوبتركس ��لكونفوشيوسو2نس �� يتمكن سوZ جز0 من �ألنو�� �ملوجو�3 � �لسابق من 

�لصمو3 ح� يومنا هذ�.
 �باختصا2، ال تدw بعض �لسماI �ملحد�3 � �أل2كيوبتركس على �1 هذ� �لكائن �حلي ميثل شكًال �نتقالي�! �يقر ستيفن غولد 
�نايلز Uلد�32، عاملا �ملتحجر�I �امعة ها2فر3 ��ثنا1 من �شهر 3عا� �لتطو2 على مستوZ �لعا�، بأ1 �أل2كيوبتركس كائن حي يضم 

� تكوينه خليط� من �لسماI �ملتنوعة، غ¯ �نه ال ميكن �عتباL2 �بد	 شكًال �نتقالي�! (56).
عالم  �كد  �قد  قاضية.  �ال2تقائية حوArchaeopteryx w ضربة   I�0باال3عا يلحق  �لزمني”  “�لتناقض  فإ1   Zخر� ناحية  �من 
�ألحيا0 �ألمريكي “جوناثا1 �يلس Jonathan Wells” في كتابه “Icons of Evolution “ ( 2مو4 �ال2تقا0 ) على �1 
�لكائن ليس "جد� بد�ئيا  Archaeopteryx �صبح �كأنه "2مز مقد�"، في حين �1 �أل3لة كشفت بكل �ضو  عن �1 هذ� 
 ،Archaeopteryx (�7 �لرجلين) �لذ< يعتبر جّد� لـ Theropod 2للطيو2". �مما يثبت 7لك حسب �يلس، �1 3يناصو
 Ö1 كانت تحمل بعض �أل�صاU� j2لر�كضة على �أل� �لرجلين   I�7 I�2لديناصو� Uنما هو �صغر سنا منه في ��قع �ألمر. ��1 
 (Iلمتحجر�� Iضمن سجال ) I�2لديناصو� Lهذ Öال �نه تم �كتشاU من �لناحية �لنظرية Archaeopteryx 3لمتوقعة من �جد��

   .(Archaeopteryx (57 بعد

T

لديناصو��
لر
بطة 
خليالية بني 
لطيو�  T

لديناصو��
لر
بطة 
خليالية بني 
لطيو�  
 1U �3عا0 �ملؤمنني بالتطو2 �لذين Îا�لو1 تقدمي �أل2كيوبتركس بوصفه شكًال �نتقالي� يقو� على 
�1 �لطيو2 قد تطوI2 من �لديناصوI�2. �مع 7لك، فقد قا� �حد �شهر علما0 تشريح �لطيو2 � 
�لعا�، �هو �ال1 فيد�تشيا من جامعة كا�2لينا �لشمالية، باالعتر�j على �لنظرية �لقائلة بأ1 
هنا� قر�بة بني �لطيو2 ��لديناصوI�2، على �لرغم من �نه هو نفسه �حد 3عا� �لتطو2. 

�يقوw فيد�تشيا � هذ� �لصد3:
 حسن�، لقد 23سُت µاجم �لطيو2 ملد� چ �عشرين سنة، ��نا ال �Z2 �< �جه تشابه 
بينها �بني µاجم �لديناصو1U...I�2 نظرية تطو2 �لطيو2 من كائناI�7 I �2بع �2جل 

هي � �2يي �صمة عا2 على جبني علم �لباالنتولوجيا � �لقر1 �لعشرين. (58)
 �يبد< ال2< ما2تن، �ختصاصي �لطيو2 �لقدمية �امعة كنسا�، �عتر�ضه على 
مناقشته  ��ثنا0  �لساللة.  نفس  من  تنحد2   I�2لديناصو�� �لطيو2  بأ1  �لقائلة  �لنظرية 

للتناقچ �لذ< تقع فيه نظرية �لتطو2 � هذ� �لصد3، يوضح ما2تن �2يه قائًال:
هو  �لطيو2  �صل  بأ1  �لقائلة  �لفكر�  تأييد   QU  Iُ2ْضطِر�  �7U  ،wلقو�  ألصُدَقك 
�لديناصوI�2 بصفاִדا �حلالية فسأشعر باخلجل � كل مر� ُ�ضطر فيها للنهوj ��لتحد© 

عن هذ� �ملوضو�. (59)
 Alan Feduccia سيا�qال. فيد

هو �ستا[ في جامعة شماQ كا��لينا
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ما هو �صل 
لذبا+؟

 يزعم 3عا� �لتطو2 �1 �لديناصوI�2 قد حتولت QU طيو2، �هم يدعمو1 تأكيدهم هذ� بقو)م 1U بعض �لديناصوI�2 �ل� تصفق �2جلها 
�ألمامية لتصطا3 �لذبا� «�_ذI �جنحة �طاI2» كما يتضح � �لصو�2. �نظر	 لعد� �جو3 �< �سا� علمي من �< نو� لدعم هذL �لنظرية 
�كو¦ا ال تعد� �كثر من ضر� من ضر�� �خلياw، فإ¦ا تستتبع �يض� تناقض� منطقي� بسيط� جد	 �ال �هو: �ملخلو� �لذ< قدمه 3عا� �لتطو2 
 Iعشر مر� wغماضهما مبعدU� لتفس¯ �صل �لط¯�1، �< �لذبابة، يتمتع مبقد�2 مثالية مسبقة على �لط¯�1. �� حني يعجز �إلنسا1 عن فتح عينيه
 º3� 500 مر� � �لثانية. �فو� 7لك، فإ¦ا حتر� جناحيها � �قت ��حد! �سيترتب على wلثانية، تصفق �لذبابة �ملتوسطة �جنحتها مبعد� �

تنافر � 7بذبة �جلناحني فقد �لذبابة لتو�4¦ا، �لكن 7لك ال Îد© �بد�!
 �بد�ية، »ب على 3عا� �لتطو2 �1 »د�� تفس¯	 لكيفية �كتسا� �لذبابة مثل هذL �ملقد�2 �ملثالية على �لط¯�1. �بدًال من 7لك، فإ¦م يلّفقو1 

سينا2يوهاI _يلية حوw �لكيفية �ل� متكنت ֲדا ÝلوقاI �كثر ثقًال (مثل �لز��حف) من �لط¯�1. 
 �ح� �خلْلق �ألمثل للذبابة �مل¶لية يبطل �3عا0 �لتطو2. �قد كتب عا� �لبيولوجيا �إلنكليز<، �2برI ��ُتن، � مقاw بعنو�1 «�لتصميم 
�مليكانيكي ألجنحة �حلشر�I: »كلما حتسن فهمنا لعمل �جنحة �حلشر�I كلما ظهرI هذL �ألجنحة بشكل �كثر بر�عة �µاًال. �يتم تصميم 
 Iلتحر� �ألجز�0 �ملركبة بأساليب ميكن �لتنبؤ ֲדا. �جتمع �جنحة �حلشر� Iفيها �قل ما ميكن، �تصمم �آلليا Lلبنية عا�3 �يث يكو1 كم �لتشو�
عة بأناقة لتسمح بتشوهاI مناسبة �ستجابة  كال �لتصميمني � تصميم ��حد مستخِدمة مرّكباI لديها نطا� ��سع من �خلو�Ä �ملطاطية، �Çمَّ

لقوZ مناسبة، �لتحصل على �فضل فائد� ممكنة من �)و�0. �ال توجد �< مماثالI تكنولوجية )ا ح� �آل1« (1).
� 3ليًال على �لتطو2 �لتخيلي للذبا�. �هذ� ما كا1 يقصدL عا� �حليو�1 �لفرنسي   �من جهة �خرZ، ال توجد حفرية ��حد� ميكن �1 تقدَّ

.(2)Iن جاهلو1 فيما يتعلق بأصل �حلشر�� :wملتميز، بي¯ غر�سيه، عندما قا�
 �منو�7 على سينا2يو تطو2<: 3يناصوI�2 تكتسب �جنحة نتيجة �ا�الִדا صيد �لذبا�.!!

 

 1 Robin J. Wootton, «The Mechanical Design of Insect Wings», Scientific American, v. ,263 November ,1990 
p.120
 2 Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms, New York, Academic Press, 1977 p.30
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 �45ا23 ملا سبق: فإ- سينا�يو تطو� �لطيو� �لذ' قا% فقط على �سا� �أل�كيوبتركس، ليس �كثر من �ر� نتا للتحيز ��لفكر 
�ملسبق �قو7 �خليا; لد8 �عا7 �لتطو�.

 �صل 	لثدييا� �صل 	لثدييا�
 كما Nكرنا من قبل، فإ- نظرية �لتطو� تفترK �- بعض �ملخلوقاC �خليالية �لF جاCD من �لبحر قد حتولت 5@ ��3حف ��- 

 Pللطيو� فحسب، بل هي �يضا �سال Vلطيو� تكونت بو�سطة تطو� �لز��حف. ��ستنا�2 لنفس �لسينا�يو، فإ- �لز��حف ليست �سالف�
للثديياC. �مع Nلك، توجد فجو�C تركيبية كب^7 بني �لز��حف (�لF تغطي �جسامها �لقشو�، ��لF تعتX من �حليو�ناC��N C �لد% 
�لبا��، ��لF تتكاثر عن طريق �ضع �لبيض) �بني �لثديياC (�لF يغطي �جسا�ها �لفر�، ��لF تعتX من �حليو�ناC��N C �لد% �حلا�، 

��لF تتكاثر عن طريق �ال��N 7يتها حية).
 �يتجسد �حد �مثلة �لعو�ئق �لتركيبية بني �لز��حف ��لثديياg C تركيب �لفك. N5 يتكو- �لفك �لسفلي للثديياC من عظمة 
فكية ��حد7 توضع عليها �ألسنا-. �ما g �لز��حف، فتوجد ثالn عظا% صغ^7 على جانl �لفك �لسفلي. �هناk �ختالP �ساسي jخر 
هو �- كل �لثديياC لديها ثالn عظا% qN� gا �لوسطى (�ملطرقة ��لسند�- ��لرِّكاo)، بينما توجد عظمة ��حدg 7 �ألN- �لوسطى 
لد8 كل �لز��حف. �يّدعي علماD �لتطو� �- فك �لز��حف ��qNا �لوسطى قد تطو�C تد�4يV 5@ فك �لثديياqN�� Cا. �لكن �لسؤ�; 
ما �3; قائمV حو; كيفية حد�n هذ� �لتغي^. �على �جه �خلصوu، فإ- من غ^ �ملمكن �بد2 تفس^ كيفية تطو� �N- بعظمة ��حد7 
N� @5- بثالn عظا%، مع �ستمر�� عملية �لسمع D��� g �ظيفتها �ثناD حد�n هذ� �لتطو�. �ليس مستغَربV �نه لن ُيعثر على متحجر7 
��حد7 تربط بني �لز��حف ��لثديياC. �{ذ� �لسبب �ضطر عا| �ملتحجر�C �لتطو�'، ��جر ليوين، للقو; بأ-: عملية �لتحو; 5@ ��@ 

�لثديياC، �لF حدثت -على �أل�جح- g نسل ��حد �� نسلني على �ألكثر، ما �3لت متثل لغز2 بالنسبة لنا! (60)
 �ها هو جو� غايلو�� سيمبسو-، �حد �كX �لثقاg C علم �لتطو� �كذلك �حد �كX مؤسسي �لنظرية �لد���نية �جلديد7، 

يبد' �لتعليق �آل� على هذ� �حلقيقة �لF سببت قد�2 كب^2 من �حل^7 لدعا7 �لتطو�:
 5- �كثر حدg ^� n تا�يخ �حليا7 على �أل�� هو �النتقا; �لفجائي من �لعصر �ملا3�3يكي، �' عصر �لز��حف، 5@ عصر 
�لثديياC. �يبد� �ألمر �كأ- �لستا� قد �سد; فجأ7 على خشبة �ملسر� حيث كانت �لز��حف، �خاصة �لديناصو��C، تلعب 
 Cحلا; ليكشف عن نفس �ملشهد �لكن بشخصيا� g 8لبطولة �لرئيسية بأعد�� كب^7 �تنو� �^، � �3يح �لستا� مر7 �خر� �����
جديد7 متامV؛ شخصياC ال تظهر بينها �لديناصو��C على �إلطال�، g حني تلعب �لز��حف �ألخر8 ��� �لكومبا�� فقط. 

��خذC �لثديياC تلعب كل �أل���� �لرئيسية علما بأننا ال نعثر على �' �ثر {ا g �أل���� ��لعهو� �لسابقة. (61)
 �باإلضافة N @5لك، فعندما ظهرC �لثديياC فجأ7 كانت �تلف -g �لو�قع- �ختالفV كب^2 بعضها عن بعض. فمثًال، كانت 
�لعصر  نفس   g  Cظهر �كلها   Cلثدييا� من   Xتعت كلها  ��حليتا-...  ��لفئر�-،  ��ألحصنة،  �خلفافيش،  مثل  متباينة   Cحيو�نا  kهنا
�جليولوجي. �يعد من �ملستحيل 5ثباC �جو� عالقة تطو�ية فيما بينها ح� g 5طا� ��سع jفا� �خليا;. �يؤكد عا| �حليو�- �لتطو�'، 

�5يك لومبا��، على هذ� �لنقطة g مقا; ظهر g �لة �لتطو� (Evolution) بقوله:
(62) .Cتطو�ية بني �لثدييا Cحو; �' عالقا Cأل�لئك �لذين يبحثو- عن �' معلوما Vستكو- خيبة �ألمل حليف 

 �من كل ما سبق، يتضح �- £يع �لكائناC �حلية ظهرC على سطح �أل�� فجأ7 بكامل تكوينها، ��- �- متر بأية عملية تطو�. 
�يعد هذ� �ليًال ��مغV على �qا قد ُخلقت. �مع Nلك، ¤ا�; �عا7 �لتطو� �- يفّسر�� حقيقة ظهو� �نو�� �ألحياD بترتيب معني باعتبا�ها 
�اللة على �لتطو�. 5ال �- �لتسلسل g ظهو� �لكائناC �حلية ما هو 5ال ترتيب �خللق، N5 �نه من غ^ �ملحتمل �- نتحدn هنا عن عملية 

تطو�. �بو�سطة عملية خلق فائقة �خالية من �لعيوo، �متألC �ملحيطاC باألحياD، � تلتها N gلك �ليابسة، ��خ^2 ُخلق �إلنسا-. 
 g� 7على �أل�� فجأ Vفرضتها �لدعاية �إلعالمية �ملكثفة على �لعامة، ظهر �إلنسا- �يض Fعلى عكس قصة �إلنسا- �لقر� �ل� 

كامل تكوينه.

يزعم �نصا% نظرية 	لتطو% �( جميع �نو	 	لثدييا� 'نما 	نحد%� عن جد �	حد. غير �ننا نلحظ �جو� 	ختالفا� كبير� بين �نو	 	لثدييا� 

�	أل�هي من <لك �( هذ; 	لكائنا� 	لحية تمتلك �نظمة ُصمَِّمت بشكل خا1  .Bلخفا	 ��	لحو� � 	لفأ%  Fلد	 Gمثا� Hألخر	لمختلفة 	

بأ(   Gلقو	 �ما   .Jلظال	 'لى طريقها في   N	الهتد	تمكنها من  للغاية  بأنظمة 	ستشعا% حساسة   ���	لخفافيش ُخلقت مز  )� مثاG <لك  للغاية. 

	لمصا�فة هي 	لتي كانت �%	N ظهو% مثل تلك 	ألنظمة 	لمعقد� 	لتي 	كتفت 	لتكنولوجيا 	لحديثة بتقليدها فهو ضرF من ضر�F 	لمستحيل. 

 Wلذ	لشكل 	على �� بناNً	 على <لك �تت مد�نا� 	لحفريا� لتؤكد على �( 	لخفافيش قد ظهر� في �قت �	حد بنفس بنائها 	لمتكامل 

��نها لم تمر بأW من مر	حل 	لتطو% 	لمزعومة. Jليو	ها عليه 	نر

	لخفافيش 

 ال يوجد �' فر� بين حفرية خفا¦ عا¦ 
�لتي  �لخفافيش  �بين  عا%  مليو-   50 قبل 

(Science, Vol. 154) %تعيش �ليو

ها%�( يحيى



خر�فة تطو� �حلصا�

�حد  في  عليها  �لعثو�  تم  ��لتي  �لسلسلة من �سو� �ألحصنة  هذ�  
في  سند   #� لها  يوجد  �ال   ، خيالية  بصو�(  �سمها  تم  �لمتاحف 

�لحفريا- �سجال- �لمتحجر�-.  

 ح/ .قت قريب، كا� يتم تقدمي تسلسل �يلي (ُيفتَر� فيه �نه يبني تطو� �حلصا�) بوصفه 

4ليل �ملتحجر�A �لرئيسي على صحة نظرية �لتطو�. �ما �ليو; فيعتر9 كث7 من 4عا2 �لتطو� 

 Dغر (�لذG�4عي �لتطو� بويش �ينس Jنفسهم بأ� سينا�يو تطو� �حلصا� قد �فلس. .قد قا�

 O Aنظرية �لتطو� �لتد�جية .عقد Aمشكال Jبعة �يا; حو�� Aند.2 �ستمر Uثنا� Wلقى خطاب�

عا; O 1980 متحف فيلد للتا�يخ �لطبيعي بشيكاغو ]ضو� مئة .Xسني من 4عا2 �لتطو�) 

قا�e J سينا�يو تطو� �حلصا� ال �ساf له O سجل �ملتحجر��e. A �حدc d يلحظ .جو4 عملية 

تطو�ية تستطيع �� تفسر �لتطو� �لتد�iي للحصا�:

 لقد ُعر9 منذ .قت طويل كم هو خاطئ �ملثاJ �لشائع �لذD ُيضرk على تطو� �حلصا� 

لالقتر�t بأ� هناs تسلسًال تد�iيW للتغA�7 �لp طر�A علي oلوقاA ]جم �لثعلب، لديها 

 Wحجم Gحصا� �ليو; �ألك ve ،سني مليو� سنةX وw قدمها .كانت تعيش قبل O بعة �صابع��

 xكل نو Aي، تبد. متحجر�iقدمه. فبدًال من �لتغ7 �لتد� O صبع .�حدe لديه Dبكث7 .�لذ

متوسط متميز2ً متامW .باقية 4.� تغ7، { تنقر� بعد |لك؛ .من َثم فاألشكاJ �النتقالية غ7 

معر.فة (1).

 .قد قاJ عاc �ملتحجر�A �ملشهو� كولني باترسو�، مدير متحف �لتا�يخ �لطبيعي e Oنكلتر� 

 D(حيث كانت ُتعَر� مشا�يع تطو� �حلصا� �لو�ية) �ملقولة �لتالية �صو� هذ� �ملعر� �لذ

ما ��J مفتوحW للجمهو� O �لطابق �أل�ضي من �ملتحف:

 لقد كا� هناs كم هائل من �لقصص،بعضها مغرقة O �خلياJ �كثر من �ألخر� ، عن 

�ملاهية �حلقيقية لطبيعة �حليا2. .�كثر هذ� �ألمثلة شهر2 (.�لذD ما ��J يعر� O �لطابق �أل�ضي 

للمتحف) هو �لعر� �خلا� بتطو� �حلصا� �لذD �مبا يكو� قد مت eعد��4 قبل Xسني سنة. لقد 

; بوصفه �لدليل �حلرO O كتاk مد�سي بعد كتاk مد�سي. �ما �نا فأعتقد  ظل هذ� �لعر� يقدَّ

�� هذ� .ضع يدعو ve �لرثاU، خصوصW عندما يكو� �لناf �لذين يقّدمو� مثل هذ� �لنوx من 

�لقصص مد�كني هم �نفسهم للطبيعة �لتخمينية لبعض تلك �ملو�4(2).

 Aطا  e|�، ما هو �ساf سينا�يو تطو� �حلصا�؟ لقد متت صياغة هذ� �لسينا�يو بو�سطة oطَّ

خا4عة ُ�ِعّدA باستخد�; ترتيب تسلسلي حسب خياJ �لتطو�يني ملتحجر�A �نو�o xتلفة من 

�حليو�ناA عاشت O فتر�o Aتلفة جدO d ��ند .جنوe kفريقيا .�اJ �م7كا .�.�با، ملجر4 

مو�فقتها للقد�2 �لتخيلية �لغنية �لp ميتلكها 4عا2 �لتطو�. .يوجد �كثر من عشرين oططW عن 

تطو� �حلصا� �ملقترt قّدمها باحثو� oتلفو�. .c يصل 4عا2 �لتطو� ve �تفا� مشترs �صو� 

�لعائلة تلك، �لp كانت -باملناسبة- oتلفة متامW بعضها عن بعض. .تتمثل  موضوx �شجا� 

�لنقطة �لوحيد2 �ملشتركة بني هذ� �لترتيباO A �العتقا4 بأ� oلوقW ]جم �لكلب ُيسّمى يوهيّبو� 

(Eohippus) قد عا� O �لعصر �ليوسي� منذ 55 مليو� سنة .كا� سلفW للحصا�. .لكن 

�خلطو¥ �لتطو�ية �ملفتَرضة من �ليوهيبو� ve �حلصا� متناقضة متامW. .�ليو; يعيش O �فريقيا 

حيو�� يسمى "ه�7كس" .ال يشبه على �إلطال� �حلصا� .ال عالقة له به.(3 )

بتطو�  �لقائل  �لزعم  صحة  عد;   Uجال بأكثر  تؤكد  يو;  كل  تظهر   pل�  Aحلفريا�  �e

�حلصا�. .قد مت �لتأكد من |لك من خالJ �لنظر O �حلفرياA �ملتعلقة ֲדذ� �لنوx مثل حفرية 

 pل� xمقا�نتها باألنو�. ( Equus Nevadensis ve Equus Occidentalis)

تعيش O عصرنا �حلا¬ (4).  .هذ� يع� �� �حلصا� �لذD يعيش O عصرنا قد عا� �يضا مع 

  .Aقت من �أل.قا. D� O جد� �ملزعو;، .هو 4ليل قاطع على �نه ال توجد مرحلة من �لتطو�

 dتلقى قد� pهذ� �حلقيقة �ل tغو�4.� تيلو�، بشر ،Dقد قا; �لكاتب �لعلمي �لتطو�.

قليًال من �لقبوO ،J كتابه �لذD مل عنو�� �للغز �لعظيم للتطو� بقوله:

 .لكن �مبا تكمن �خطر �.جه �لضعف O �لد��.نية O فشل علماU �ملتحجر�O A �لعثو� 

 Wعظم... .غالب� Wتطو�ي d7حية تبني تغ Aلكائنا Aلساللة �. تتابعا� Uنشو O على تطو� مقنع

ما ُيستَشهد باحلصا� بوصفه �ملثاJ �لوحيد �ملوضوx بشكل كامل، .لكن �حلقيقة هي �� �خلط 

 O dمستمر dم يزعمو� �نه يبني تز�يد®e .dحلصا� خط غريب جد� ve من �ليوهيبو� Dلتطو��

 Gحلجم، .لكن �حلقيقة هي �� بعض �ألطو�� �ملتغ27 كانت �صغر من �ليوهيبو� .ليست �ك�

; O تسلسل يبد. مقنعW، .لكن ال  منه. .من �ملمكن �� ُتجمع �لعيناA من مصاo �4تلفة .ُتقدَّ

يوجد 4ليل على �� هذ� �ألطو�� تسلسلت ֲדذ� �لترتيب مع �لزمن (5). 

 .°يع هذ� �حلقائق متثل 4ليًال قويW على �� �جلد�.J �لبيانية لتطو� �حلصا�، �لp تقد; 

بوصفها �حد �قو� �لدالئل على �لد��.نية، ما هي eال قصص .�ية غ7 مقنعة.

1 Boyce Rensberger, Houston Chronicle, 5 Kasım 1980, Bölüm 4, p. 15.

2 Colin Patterson, Harper’s, Şubat 1984, p. 60.

3 Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, 

New York: Ticknor and Fields, 1982,pp. 30-31.

4 Francis Hitching, The Neck of the Giraffe, pp30-31.

5 Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, London: Sphere 

Books, 1984, p. 230
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قبل �1 �وj � تفاصيل خر�فة تطو2 �إلنسا1، »د2 بنا �لتذك¯ باألسلو� �لدعائي �لذ< �قنع �لعامة بفكر� �1 كائناI نصفها 
قر3 �نصفها Uنسا1 قد عاشت � �ملاضي. �يعمد هذ� �ألسلو� �لدعائي QU �ستخد�� Uعا�3 �لبنا0 فيما ينسبه QU �ملتحجر�I. �ميكن �1 
نشر  Uعا�3 �لبنا0 على �¦ا 2سم صو�2 لكائن حي �� بنا0 منو�7 له �ستنا3	 QU عظمة ��حد� (�� بعض �ألحياQU 1 جز0 من عظمة!) مت 
�ستخر�جها من باطن �ألj2. �يعتÍ كل �لرجاw �لقر�3 �لذين نشاهدهم � �لصحف ��ملجالI ��ألفال� Çر3 �مثلة على Uعا�3 �لبنا0.

 �مبا �1 �ملتحجر�I عا�3 ما تكو1 ناقصة �� حالة من �لفوضى، فإ1 �< 
ح �1 يكو1 _مين� �ض�. �� �لو�قع، يقو� 3عا� �لتطو2  تصو2 يستند Uليها ُيرجَّ
 Iملتحجر�� بقايا   QU �ستنا3	  �لنما�7)   �� (�لرسو�  �لبنا0   I�3عاU بتجهيز 

فقط  �7لك  �لتخمني،  باستخد�� 
�لتطو2.  فرضية   IثباU �جل  من 
�يؤكد �حد علما0 �ألنثر�بولوجيا 
من جامعة ها2فا32، 3يفيد بيلبيم، 
هذL �حلقيقة بقوله: على �ألقل � 
علم �ملتحجر�I �لذ< هو ساح� 
 >� �لنظرية_  فإ1  ��ختصاصي، 
على  �ضعت   ، �لتطو2_  نظرية 
من  �كثر  معينة   Iتأ�يال �سا� 
 Iملعطيا� �ضعها على �سا� من 
 1� �مبا   ،(63) �لفعلية  ��أل3لة 
 Iباملعلوما بشد�  يتأثر�1   Kلنا�
 Lهذ �لبنا0   I�3عاU فإ1  �ملرئية 
_د� على �كمل �جٍه غرj 3عا� 
�لتطو2 �ملتمثل � Uقنا� �لناK بأ1 
قد  بنا�ها  �ملعا3   Iملخلوقا�  Lهذ

عاشت فعلي� � �ملاضي.

T

خلا$عة للمتحجر Tيال�
لتأ 


لفصل 
لسابع 

مزيفمزيف
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 �& هذ� �لصد� "ب �� نلقي �لضو على نقطة معينة �ال �هي: �� �عا�� �لبنا �لقائمة على بقايا 
�لتفاصيل �ملميز� �حلقيقية تتمثل &  �لعامة جد5 للجسم؛ أل�  �لعظا@ ال ميكن �� تكشف سو8 �لصفا7 
�للينة  �لتأ�يل �لتخميC لألنسجة  �للّينة �لN Oتفي بسرعة مع مر�K �لوقت. �هكذ�، فباستخد�@  �ألنسجة 
بناXها معتِمد� متامU على خياS �لشخص �لذQ يعدها. �يفسر �يرنست  �لنماYZ �ملعا�  تصبح �لرسو@ �� 

هوتن، من جامعة هاKفر�، �لوضع كما يأ\:
��آلZ�� �طر_  ��لعيو�   bلشفا� Zلك أل�  ��ملخاطر  �ملشاكل  ֲדا  مهمة حتف  �للينة   �ألجز� تركيب   ��  بنا �عا��  gا�لة   ��  
�ألنف.... �o، ال تترn �ية mثاK على �ألجز� �لعظمية �لO تكسوها. �ميكنك �� تشّكل بنفس �لسهولة من jجمة شخص شبيه 
بالشخچ �لنياندKتاw منوZجU مبالمح sبانزQ �� بقسما7 فيلسو_. �ما فيما يتعلق بإعا�� �لبنا �ملزعومة ألنو�p قدمية من �لبشر 
�ستنا�� �| بعض بقاياها فإzا ال حتظى بأQ قيمة علمية، �هي ال تستعمل �ال للتأثy على �لعامة �تضليلها، لذ� ال ميكن �لثقة بإعا�� 

�لتركيب) (64)
 �& �لو�قع، لقد �بتدp �عا� �لتطوK مثل هذb �لقصص �ملنافية للعقل لدKجة �zم ينسبو� �جوهU �تلفة لنفس �جلمجمة. فمثًال: 
 �� (Australopithecus robustus) Qها ملتحجر� تدعى �لقر� �إلفريقي �جلنو� �لقوXتعد �لرسو@ �لثال� �ملختلفة �ملعا� بنا

(Zinjanthropus) مثاًال شه5y ملثل هذ� �لتزييف.
 |� Kعا� �لتطو�  �قد تكو� �لتأ�يال7 �ملتحيز� للمتحجر�7 �� تلفيق �لعديد من �عا��7 �لبنا �خليالية مؤشر5 على مد8 جلو
�ستخد�@ �حليل بشكل متكرK. �مع Zلك، فإ� هذb �حليل تبد� بريئة �Z� ما قوKنت بأعماS �لتزييف �ملتعمد� �لK� Oتكبت & تاKيخ 

!Kلتطو�

كامال،  �ختالفا  بعضهما  عن  مختلفين  جافا  لرجل  �لرسمين  هذين   ��  -
�هو نموYZ جيد على كيفية تقييم �لمتحجر�7 من قبل �لتطوKيين بطريقة 

خيايلية. 

 From Ape)) �يلس��".  لـ"م��ي�  �س�  ليسا�:  في   -
 to Adam The Search For The Ancestry Of Man, Herbert

(Wendt

 Human)) ستانلي.   .� لـ"ستيف�  �س�  ليمي�:  في   -
(Origins

- 3 �سو� مختلفة �سمت على �نها لجمجمة ��حد	. 

لنفس  تشابه  �يجا�  على   ��Kقا� �هم  �لتركيب،  �عا��   pموضو في  كبير�  بر�عة  باKعو�  �لتطوKيين   ��  -
�لنماYZ على Zلك �شكاS مختلفة  �لبعض. �من �كبر  �لجمجمة مع �جوb مختلفة �ختالفا كبير� عن بعضها 
عن بعضها �لبعض لمتحجر يدعى "��ستر�لوبثوكو¢ �Kبوستو¢". من فو  �لى �ألسفل بالتسلسل؛ Kسم لـ 
"موKيس �يلسو�"، تم نشرb في �لصند�Q تايمز في عد�ها �لصا�K بتاKيخ 5 �بريل سنة K� ،1960سم لـ"�. 

باكر في نشيوناS جيوغر�فيكفي عد�� �لصا�K في سبتمبر 1960.  



 
 ال يوجد �< 3ليل �3مغ من �ملتحجر�I يؤيد صو�2 �لرجل �لقر3، �ل� يتم تلقينها باستمر�2 � �سائل �إلعال� ��لد��ئر �ألكا3ميية 

 Iال �1 حقيقة عد� �جو3 متحجر�U ،خيالية IلوقاÝ لرسم � �يديهم �يصنعو1 ֲדا� wلدعا� �لتطو2. 7لك �1 3عا� �لتطو2 ميسكو1 �شكا
مشاֲדة )ذL �لرسو� متثل مشكلة خط¯� بالنسبة )م. �تتمثل UحدZ �لوسائل �ملث¯� �ل� يستخدمو¦ا � �لتغلب على هذL �ملشكلة � صنع 
متحجر�I ال يستطيعو1 �لعثو2 عليها. �يعتU Íنسا1 بيلتد��1 (Piltdown Man) (�لذ< ُيعّد �كÍ فضيحة � تا2يخ �لعلم) مثاًال 

منو7جي� )ذL �لوسيلة.
 


جلمجمة إلنسا.!�
لفك لغو�يال  :.�

جلمجمة إلنسا.! Cنسا. ِبلْتد�
لفك لغو�يال  :.�
 Cنسا. ِبلْتد
 � سنة 1912 �ّكد طبيب معر�Ö �عا� متحجر�I ها� يدعى تشا2لز ��3سو1 عثوL2 على عظمة فك �جز0 من µجمة �3خل 

حفر� � بيلتد��1 بإنكلتر�. �على �لرغم من �1 عظمة �لفك كانت �شبه بعظمة فك �لقرU ،3ال �1 �ألسنا1 ��جلمجمة كانت �شبه بأسنا1 
�µجمة �إلنسا1. �ُكتب على هذL �لعيناI �سم Uنسا1 ِبلْتد��1 (Piltdown Man). �نتيجة للمز�عم �لقائلة بأ1 عمر �لعينة هو 
سمئة �لف سنة، مت عرضها � �لعديد من �ملتاحف بوصفها 3ليًال قاطع� على تطو2 �إلنسا1. �ألكثر من �2بعني سنة، ُكتبت �لكث¯ من 
�ملقاالI �لعلمية عن Uنسا1 بيلتد��1 كما ُ�عّدI له �لعديد من �لتأ�يالI ��لرسو�، �ُقدِّمت �ملتحجر� بوصفها 3ليًال مهم� على تطو2 
�إلنسا1، �ُكتب ما ال يقل عن سمئة 2سالة 3كتوL�2 حوw هذ� �ملوضو� (65). �قاw عا� �ملتحجر�I �ألمريكي �ملشهو2 هنر< 
ف¯فيلد ��سبو12 �ثنا0 4يا2ته للمتحف �لÍيطا� سنة 1935: »ب �1 يتم تذك¯نا مر�2	 �تكر�2	 بأ1 �لطبيعة مليئة باملفا2قاI، �ُتعد 

هذL �ملتحجر� �كتشاف� مذهًال عن �إلنسا1 �لبد�ئي. (66)
 �� سنة 1949 حا�w( كينيث ��كلي (�هو من قسم �ملتحجر�I � �ملتحف �لÍيطا�) �1 »ر� طريقة �ختبا2 �لفلو2ين، �هي 
عبا�2 عن �ختبا2 جديد يستخد� لتحديد تا2يخ بعض �ملتحجر�I �لقدمية. ��جر< �الختبا2 على متحجر� Uنسا1 بيلتد��1، �كانت 
�لنتيجة مذهلة. 7لك �نه قد �تضح �ثنا0 �الختبا2 �1 عظمة فك Uنسا1 بيلتد��1 ال حتتو< على �ية فلو2ين. �يدw هذ� على �¦ا � تظّل 
مدفونة � �ألj2 ألكثر من بضع سنني. �ما �جلمجمة، �ل� �حتوI على مقد�2 ضئيل من �لفلو2ين، فقد تبني �1 عمرها ال يتجا�4 

بضعة YالÖ من �لسنني.
 ÖالY لكر�نولوجية �ألخ¯� �ل� �جريت باستخد�� طريقة �لفلو2ين �1 عمر �جلمجمة ال يتجا�4 بضعة� Iكشفت �لد�2سا� 
من �لسنني، كما حتد3 �1 �ألسنا1 �ملوجو�3 � عظمة �لفك- ��ل� تنتمي QU �أل��2نغ ��تا1، �هو من �نو�� �لغو2يالI- قد تآكلت 
�صطناعي�، ��1 �ألI��3 �لبد�ئية �ملكتشفة مع �ملتحجر�I هي ÇرI��3� 3 بسيطة مقلَّد� ُشحذI بو�سطة �I��3 فوال7ية (67) �� 
�لتحليل �ملفصل �لذ< �مته �ينر سنة 1953 مت �لكشف للجمهو2 عن هذ� �لتز�ير؛ 7U كانت �جلمجمة _ص Uنسان� عمرL �و سمئة 
 QU شكل صف، � ُ�ضيفت � û! �قد مت ترتيب �ألسنا1 على �و خا	مؤخر Iما 	سنة � حني كانت عظمة �لفك �لسفلي _ص قر3
�لفك �مت حشو �ملفاصل لكي يبد� �لفك شبيه� بفك �إلنسا1. �بعد 7لك مت تلطيخ كل هذL �لقطع بثا� كر�ماI �لبوتاسيو� إلكساֲדا 
مظهر	 عتيق�، � بد�I هذL �للطخ باالختفا0 عند غمسها � �حلمض . �� يتمكن غر�K كال�2، �لذ< كا1 ضمن �عضا0 �لفريق �لذ< 
كشف هذ� �لتزييف، من Uخفا0 �ندهاشه من هذ� �ملوقف فقاw: لقد ظهرI للعني � �حلاw �3لة على حد�© كشط صناعي. �كانت 


لتطو�يني Tتزييفا 
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�قن ِسعال� لجمجمة �إلنسا�

 لقد تم توصيل �ألجز�� 

 ببعضها �لبعض لتتكو� �لجمجمة

.�لشهير�

 -لقد ُ,قيمت -ُ,جريت

 �لعديد من �لرسوما/، -عمليا/

 :عا9� �لبنا� بشأ� هذ4 �لجمجمة،

 -ُكتب بحقها ,يضا ما يقر;

 من خمسمائة مقالة. -ُعرضت

 �لجمجمة �ألصلية في �لُمتحف

 .�لبريطاني

 -بعد ,Fبعين عاما من هذ�

 �الكتشاJ ثُبت ,� حفرية بيلت

�-�9 (Piltdown) Nهي نتا 

 للتزييف -�لغش ال غير. فأجز��

 جمجمة هذ� �إلنسا� ، لم تكن

 .سوU عظاS �قن :نسا� �لغا;

1

2

3

4

 لقد ُ-جد/ هذ4 �لحفريا/

 من قبل تشاFلز F�9-�، ثم

 ُ,عطيت لـ “سير FWثوF سميث

9F�- 9--Sir Arthur 

Smith Woodward). 
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قطع لجمجمة :نسا�

عظم لفك ,-Fنكوتا�



�ليها من قبل؟! (68) �� �عقا� كل هذ
 �ألحد�� مت نقل  
هذ
 �أل4لة ��ضحة جد1 لد0جة جتعل �ملر& يتسا&%: كيف # يتم �النتبا
�نساI بيلتد��I على عجل من �ملتحف �لEيطاC بعدما ُعرA فيه ملد< تزيد عن �0بعني سنة!

 �نسا� ن
	سكا: سن خ�ير! �نسا� ن
	سكا: سن خ�ير!
 � سنة ,1922 �علن هنرO فNفيلد ��سIE، مدير �ملتحف �ألمريكي للتا0يخ 
 ،Tسكا، بالقر� من سنيك بر��Eمتحجر< � غر� ن Wعلى ضر 
�لطبيعي عن عثو0
مل صفاتا مشتركة بني كل  يعو4 �f �لعصر �لبليوسيb� .dعم �لبعض �I هذ� �لضر_̂ 
من �إلنساI ��لقر4، �بد�h مناقشاh علمية عميقة فّسر فيها �لبعض هذ� �لضر_ على 
�نساI جا�< منتصب �لقامة (Pithecanthropus erectus)، � حني �4عى  f��نه يعو4 
�لبعض �آلخر �نه �قر� �f �ضر�W �إلنساI. �قد �طلق على هذ
 �حلفرية، �لz �حدثت 
 Wبايثيكو�Nسكا، كما ُ�عطيت -� �حلا%- ��� علمي� هو: هسب�Eن Iنسا�جد�ًال مكثف�، �سم 

.(Hesperopithecus haroldcooki) ها�0لدكوكي
 ��بد� �لعديد من �خل�E& تأييدهم أل�سIE. ��ستنا14 �f هذ� �لضر_ �أل�حد �0ُت �عا4< بنا& 
لر�_ �نساI ن�Eسكا �جسد
. ��كثر من هذ�، فقد مت ح� 0سم �نساI ن�Eسكا مع �bجته ��طفاله � 

شكل عائلة كاملة � �يط طبيعي!
 �قد �ضعت كل هذ
 �لسينا0يوهاh من ضرW ��حد فقط! ��جاhb �أل�سا� �لتطو0ية هذ� 
�إلنساI �لشبح لد0جة �نه عندما قا� باحث يدعى �يأتيا� برياI باالعتر�� على هذ
 �لقر�h�0 �ملتحيز< 

�لقائمة على ضرW ��حد تعر� النتقا4 شديد!
 �� سنة 1927 ُعثر على �جز�& �خر� من ��يكل �لعظمي إلنساI ن�Eسكا. ��فق� �ذ
 �ألجز�& 
�ملكتشفة حديث�، # يكن �لضر_ �ص ال �نسان� �ال قرT04�� .14 �جلميع �نه �ص نوع� منقرض� من 
�خلناbير �ألمريكية �لEية يسمى (prosthennops)، ��طلق �يأتيا� غريغوO0 على مقاله �ملنشو0 � �لة 
�لعلو� (Science)، حيث �علن عن هذ� �خلطأ، �لعنو�I �آل�: ��سب�Nبايثيكو_: يظهر �نه ليس قر14 
�ال �نسان� (69). �بعد ¡لك، مت على عجل ��bلة كل 0سو� ��سب�Nبايثيكو_ ها�0لدكوكي �عائلته 

من �4بياh �لتطو0!
 

 $#تا بينغا: 	ألفريقي 	ملحبو� � 	لقفص $#تا بينغا: 	ألفريقي 	ملحبو� � 	لقفص
 بعد �I قد� I�0�4 � كتابه ساللة �إلنساI (The Descent of Man) مز�عم حو% تطو0 �إلنساI من 
 I� 0تدعم هذ� �جلد%. �مع ¡لك، �عتقد بعض 4عا< �لتطو hشبيهة بالقر�4، بد� يبحث عن متحجر� hكائنا
�لكائناh �ملكونة من نصف قر4 �نصف �نساI لن توجد � سجل �ملتحجر�h فحسب، بل ستوجد �يض� على 
�§ا4  f�قيد �حليا< � مناطق ¨تلفة من �0جا& �لعا#. �� مطلع �لقرI �لعشرين، نتجت عن هذ
 �ملساعي �لر�مية 

حلقاh �نتقالية حية حو��4 مؤسفة، يتمثل �كثرها �حشية � قصة قز� ُيدعى ��تا بينغا.
 فقد قا� �حد �لباحثني � �ا% �لتطو0 باصطيا4 ��تا بينغا سنة 1904 � �لكونغو. �يعd ��ه بلغته 
�ملحلية: �لصديق. �كاI هذ� �لرجل متز�ج� �لديه طفالI، �بعد �I ُقيد ��تا بينغا بالسالسل ��ضع � قفچ 
كاحليو�I ُنقل �f �لوالياh �ملتحد<، حيث قا� علما& �لتطو0 بعرضه على �جلمهو0 � معرA سينت لويچ �لعاملي 
�f حديقة  
�f جانب �نو�® �خر� من �لقر4<، �قدمو
 بوصفه �قر� حلقة �نتقالية لإلنساI. �بعد عامني نقلو
حيو�I بر�ْنكچ � نيويوT0 �عرضو
 حتت مسمى �لسلف �لقدمي لإلنساI مع بضع �فر�4 من قر4< �لشمبانزO �بعچ �لغو0يّالh، �قا� 
�لدكتو0 �لتطوO0 �يأتيا� هو0ناO�4، مدير �حلديقة ، بإلقا& خطب طويلة عن مد� فخر
 بوجو4 هذ� �لشكل �النتقا² �لفريد � حديقته 
�عامل ��تا بينغا �ملحبو_ � �لقفچ �كأنه حيو�I عاO4. �نظر1 لعد� قد0ته على حتمل �ملعاملة �لz تعر� �ا، فقد �نتحر ��تا بينغا � 

�لنهاية! (70)
�نساI ن�Eسكا، ��تا بينغا... تبني كل هذ
 �لفضائح �I علما& �لتطو0 ال يتو0عوI عن �ستخد�� �O نو® من  ،Iبيلتد�� Iنسا� 
�نو�® �لوسائل غN �لعلمية � سبيل �ثباh نظريتهم. ��¡� �خذنا هذ
 �لنقطة � �العتبا0، عندما نلقي نظر< على �أل4لة �ألخر� �ملزعومة 
بشأI خر�فة تطو0 �إلنساI، فسنو�جه موقف� مشاֲד�. �هنا سنجد قصة خيالية �جيش� من �ملتطوعني مستعد1 لتجربة كل شي& من �جل 

�ثباh هذ
 �لقصة.
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ها%#� يحيى

قد  	ألعلى  في  	لموجو-  	لرسم   ��

تم �نجا89 باالعتما- على قطعة سّن 

مجلة  في  نشر8  تم  #قد  #	حد?، 

 Illustrated London"

	لصا-%  عد-ها  في   ”News

 .1922  Fعا حزير	�   24 بتا%يخ 

ليس  	لسن  هذ	   �$ 	تضح  #قد 

لفصيلة  لقر- #ال إلنسا� #�نما هو 

ما  #هو  	لخنا9ير،  من  منقرضة 

 Tآلما كبير?  خيبة  في  سببا  كا� 

	لد	%#ينيين.  
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 ��ينا $ �لفصو- �لسابقة �نه ال توجد �ية &ليا% $ �لطبيعة ميكن �� تؤ�� �� تطو� �ألحيا�، ��� �نو�� �ألحيا�  تدخل حيز �لوجو� 

نتيجة عملية تطو�ية، بل ظهر% فجأ8 $ تركيبها �ملثاF �حلاF؛ �� �Dا ُخِلَقْت -كل نو� منها- على حد8. �من 5 يتضح لنا �� تطو� �إلنسا�، 
!Qبد� Rحتد �يضU ،Vسد قصة 

 ما �لذ� يقدمه �عا8 �لتطو� -�[�- كأسا] ZذX �لقصة؟
 يتمثل هذ� �ألساd $ �جو� �لكثc من �ملتحجر�% �لa ميكن لدعا8 �لتطو� �� يبنو� عليها تأ�يال% خيالية. �على مر �لتا�يخ، عا^ �كثر 
من ستة &الl نو� من �نو�� �لقر�8 كا� �النقر�i  مصQc ملعظمها، �ال يوجد -�ليوj- على سطح �أل�i سوh مئة �عشرين نوعV من �نو�� 

�لقر�8. �متثل �لستة &الl نو� هذX (�لa �نقرi  معظمها) مصد�Q ثريV لدعا8 �لتطو�.
 لقد كتَب �عا8 �لتطو� سينا�يو تطو� �إلنسا� عن طريق تنظيم بعض �جلماجم �لx aدj �غر�ضهم بالترتيب من �ألصغر �� �ألكq، �بعثر8 
 Xمشتركة، �قد تطو�% هذ Vاجم بعض �ألجنا�  �لبشرية �ملنقرضة بينها. �حسبما ��� $ هذ� �لسينا�يو: فإ� للبشر ��لقر�8 �حلديثة �سالف�

jخر من فر�� �لتطو� �نساَ� �ليو& Vتبعت فرع� hحني �صبحت �موعٌة �خر $ ،jلكائنا% مبر�� �لزمن فصا� بعضها قر�8َ �ليو�
 غc �� �يع نتائج �لبحوR �لباالنتولوجية، ��لتشر�ية، ��لبيولوجية قد �ظهر% �� هذ� �ال�عا� �لتطو�� يتسم -كغXc من �ال�عا��% 
 jيتم تقدمي �ية ��لة سليمة �� حقيقية تثبت �جو� قر�بة بني �إلنسا� ��لقر�، �للهم �ال �لتزييف ��لتشويه ��لرسو �ألخرh- باخليا- ��لبطال�؛ �[ 

��لتعليقا% �ملضلِّلة.
 �يثبت لنا سجل �ملتحجر�% على مر �لتا�يخ �� �إلنسا� كا� �نسانV ��� �لقر� كا� قر�Q. �ما بالنسبة لبعچ �ملتحجر�% �لa يّدعي �عا8 
�لتطو� �Dا �سالl لإلنسا�، فإDا xص �جناسV بشرية قدمية عاشت ح� فتر8 قريبة جدQ (قبل �و عشر8 &الl عاj) 5 �ختفت. �فضًال عن [لك، 
فإ� �لعديد من �ملجتمعا% �لبشرية �لa ما ��لت تعيش بيننا �ليوj تتسم بنفس �Zيئة ��لصفا% �جلسدية �لa تتسم ֲדا �ألجنا�  �لبشرية �ملنقرضة، 
�لa يدعي �عا8 �لتطو� �Dا �سالl �إلنسا�. �تعتq كل هذX �ألشيا� �ليًال ��ضحV على �� �إلنسا�  ميرَّ قط بأية عملية تطو� $ �ية فتر8 من 

فتر�% �لتا�يخ. 
 ��هم من [لك كله، هو �جو� �ختالفا% تشر�ية ال حصر Zا بني �لقر�8 ��لبشر، ال يعد �� منها من �لنو� �لذ� ميكن �� يظهر من خال- 
عملية �لتطو�. �يتمثل �حدها $ �ملشي على قدمني. �كما سنصف بالتفصيل الحقV: فإ� �ملشي على قدمني يعتq صفة مميز8 لإلنسا�، كما �نه 

.hمتيز �إلنسا� عن �حليو�نا% �ألخر aهم �خلو�� �ل� hحد�

 شجر� �لعائلة �ملتخيَّلة لإلنسا�شجر� �لعائلة �ملتخيَّلة لإلنسا�

 يقضي �ال�عا� �لد���  بأ� �إلنسا� �لعصر� قد تطو� من �حد �نو�� �ملخلوقا% �لشبيهة بالقر�8. ��ثنا� عملية �لتطو� �ملزعومة هذX، �لa من 
�ملفترD�  iا قد بد�% منذ �و ��بعة �� ¡سة ماليني سنة، يّدعي �لد���نيو� �جو� بعض �ألشكا- �النتقالية بني �إلنسا� �لعصر� ��سالفه. ��فقZ Vذ� 

�لسينا�يو �خلياF بكل ما $ �لكلمة من مع£، مت �ضع قائمة بأ�بع فئا% �ساسية هي:
.(Australopithecine) ²1-�لقر� �جلنو 

.(Homo habilis) %أل���� j2-�إلنسا� �لقا�� على �ستخد� 
.(Homo erectus) 3-�إلنسا� منتصب �لقامة 

.(Homo sapiens) 4-�إلنسا� �لعاقل 

 سينا�يو تطو� �إلنسا�

 �لفصل �لتاسع
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 �يطلق �عا8 �لتطو� على ما يزعمو� �Dا �ألسالl �أل�� لكل من �إلنسا� ��لقر� �سم Australopithecus (��: �لقر� �إلفريقي �جلنو²). 
�ZذX �لقر�8 �جلنوبية �نو�� ¼تلفة، �لكنها ليست �كثر من �ر� نو� قدمي من �نو� �لقر�8 �ملنقرضة. �يتصف بعضها ببنية قوية، $ حني يتصف �لبعض 

�آلخر بصغر �حلجم ��لنحو-. 
 �يصنف �عا8 �لتطو� �ملرحلة �آلتية من تطو� �إلنسا� حتت �سم Homo (�� : �إلنسا� �حسبما يدعي �عا8 �لتطو�، فإ� �لكائنا% �حلية 
 jعن �إلنسا� �لعصر�. �يقا- �� �إلنسا� �لعصر� �ملوجو� $ �أليا Qcتلف كثx من �لقر� �جلنو²، �ال Qكثر تطو�� qملند�جة حتت سلسلة �إلنسا� تعت�

�حلالية، �� �إلنسا� �لعاقل، قد تكّو� $ &خر مرحلة من مر�حل تطو� �جلنس  �لبشر�.
 ��ما فيما يتعلق مبتحجر�% مثل �نسا� جا�8 ��نسا� بكني �لوسي (�لa تظهر $ �سائل �إلعالj من حني آلخر، ��لa توجد $ �ملنشو��% 
ُيفترi  �� تنشأ عنها �نو�� فرعية   aل� ،Xنة $ �حد �ألنو�� �أل�بعة �ملذكو�8 �عال �لتطو�) فسوl جندها متضمَّ �كتب �ملحاضر�% �خلاصة بدعا8 

.(sub-species)
حة $ �ملاضي (مثل ��مابايثيكوRamapithecus d) من شجر8 �لعائلة �ملتخيَّلة لتطو�   �كا� ال بد من �ستبعا� بعض �ألشكا- �النتقالية �ملرشَّ

�إلنسا� بعد �� مت �إل���Ô بأDا قر�8 عا�ية.(71)
 �من خال- �ضع �خلطوÉ �لعريضة لسلسلة �لر��بط �لa تتمثل $ �لقر�8 �جلنوبية فاإلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% فاإلنسا� منتصب 
�لقامة فاإلنسا� �لعاقل، يلّمح �عا8 �لتطو� �� �� كل نو� من هذX �ألنو�� ُيعتq َسَلفV لنو� &خر. �مع [لك، كشفت �لبحوR �لعلمية �ألخ8c لعلما� 
�ملتحجر�% �� �لقر�8 �جلنوبية ��إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% ��إلنسا� منتصب �لقامة قد عاشو� $ مناطق ¼تلفة من �لعا $ نفس �لفتر8 
�لزمنية. بل ��كثر من هذ�، كشفت �لبحوR �يضV �� قسمV معينV من �لبشر �ملصنفني حتت فئة �إلنسا� منتصب �لقامة قد عاشو� ح� عصو� حديثة 
 Õلوضع بوضو� cنفس �ملنطقة. �يش $ Vقد عاشا مع (Homo sapiens sapiens) إلنسا� �لعصر��� Fكما �� �إلنسا� �لعاقل �لنياند�تا .Qجد

�� بطال� �ال�عا� �لقائل بأ� هذX �ألنو�� �سالl لبعضها �لبعض. 
 �من �لناحية �لفعلية، �ظهر% كل �الكتشافا% ��لبحوR �لعلمية �� سجل �ملتحجر�% ال يوحي Âد�R �ية عملية تطو� حسب ما �قترحه �عا8 

�لتطو�. �ما فيما يتعلق باملتحجر�% �لa ��عى علما� �لتطو� �Dا �سالl �لبشر فإما �Dا xص �جناسV ¼تلفة من �لبشر �� �Dا xص �نو�عV من �لقر�8.
 �[�، �� �ملتحجر�% Öص �إلنسا� ��يها Öص �لقر�8؟ هل من �ملمكن �عتبا� �� ��حد8 منها شكًال �نتقاليV؟ للحصو- على �جابة ZذX �ألسئلة، 

�عونا نلقي نظر8 �قر] على كل فئة من �لفئا%. 

عظمة فك )�حد� مبثابة شر��� للخياN �جلامح

�لعثو� على  مت  ��مابايثيكس  لـ  �أل)`  �ملتحجر�   c 

 dطر  c يظهر  (كما  جز�ين  من  مكو�  مفقو.  فك 

�لصو��). )قد قاL .عا� �لتطو� -بكل جر��- بتصوير 

فيها،  عاشو�   kل� )�لبيئة  )عائلته،  �لر�مابايثيكس، 

باالعتما. فقط على عظمk �لفك هاتني! )لقد �تضح 

�� vلك �لكائن �لحي �لذu خطو� عليه كافة تفاصيله 

 Nمن خال )vلك  عاشه،   uلذ�  wلمنا�( عائلته،  حتى 

�لنظر Vلى عظاL �لفك، هو من شجر� �لنسب �لخيالية 

لإلنسا�. 

 David Pilbeam, “Humans Lose an Early Ancestor”,)

 (Science, Nisan 1982, p. 6-7
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 �أل)ستر�لوبايثيكو7: نو0 من �نو�0 �لقر.��أل)ستر�لوبايثيكو7: نو0 من �نو�0 �لقر.�
 �� كلمة ��ستر�لوبايثيكوd (Australopithecus)، �� �لفئة �أل��، تعº �لقر� �جلنو². �يفترi �� يكو� هذ� �لكائن قد ظهر أل�- مر8 
$ �فريقيا قبل ��بعة ماليني سنة تقريبV �عاd ح� �و مليو� سنة مضت. �يضم هذ� �لنو� بعض �لطو�ئف؛ �[ يفترi �عا8 �لتطو� �� �قدj نو� من 
 A.) ل، 5 �لقر� �جلنو² �لقو��� jلذ� يتسم بعظا� (A. Africanus) يأتيه �لقر� �جلنو² �ألفريقي ،(A. Afarensis) نو�� �لقر�8 �جلنوبية هو�
 ،Vتلف¼ Vفإ� بعض �لباحثني يقبلونه بوصفه نوع ،(A. Boisei) ما فيما يتعلق بالقر� �جلنو² �ملتوحچ� .Vنسبي qك� jلذ� يتسم بعظا� (Robustus

$ حني �� �لبعض �آلخر يقبله بوصفه طائفة �� نوعV فرعيV من �نو�� �لقر�8 �جلنوبية �لقوية.
 �� jلك �� جلما�ها سعة تعا�- سعة �اجم قر�8 �لشمبانز� �ملوجو�8 �ليو] .jتعد �يع �نو�� �لقر�8 �جلنوبية قر�8 منقرضة تشبه قر�8 �ليو� 
تقل عنها. �توجد $ �يديها ���جلها �جز�� با��8 تستخدمها $ تسلق �ألشجا� كما هو �حلا- بالنسبة لقر�8 �ليوj، كما تتسم ��جلها بالقد�8 على قبض 
�ألشيا� ملساعدִדا $ �لتعلق على فر�� �ألشجا�. �تتصف هذX �لقر�8 بقصر �لقامة (�[ ال يتجا�� طوZا مئة �ثالثني سنتمترQ). �كما هو �حلا- بالنسبة 
 لقر�8 �لشمبانز� �ملوجو�8 �ليوj، فإ� [كر �لقر� �جلنو² �كq حجمV من �نثاX. �توجد �لعديد من �لصفا% �لa تعد �ليًال على �� هذX �لكائنا% �حلية 

تكن xتلف عن قر�8 �ليوj، �من هذX �أل�لة: �ا�ها، �تقا�] عيوDا، �حد8 �ضر�سها، �بنية فكها، �طو- �[�عها، �قصر ��جلها.
 �يدعي �عا8 �لتطو� �نه على �لرغم من تطابق �لصفة �لتشر�ية للقر�8 �جلنوبية �قر�8 �ليوj، �ال �� �لقر�8 �جلنوبية متشي منتصبة �لقامة مثل �لبشر 

Áالl �لقر�8!
 �Uسد ��عا� �ملشي بقامة منتصبة -$ �لو�قع- �لر�� �لذ� كا� يعتنقه علما� متحجر�% �مثا- �يتشا�� ليكي ���نالد يوهانسو� منذ عشر�% 
 hحلجة. �قد �جر� Xيكلي للقر�8 �جلنوبية ��ثبتو� بطال� هذZ� على �لتركيب Rمن �لبحو cمن �لعلما� قد قامو� بإجر�� قد� كب cلكث� �� cلسنني، غ�
�شهر عاِلَمي تشريح على مستوh �لعا من �نكلتر� ��لواليا% �ملتحدÃ� ،8ا �للو�� سوF ��كرما� ��ل�qفسو� تشا�لز ��كْسَنا��، ÂوثV مكثفة على 
¼تلف عينا% �لقر�8 �جلنوبية �لa �ظهر% �� هذX �ملخلوقا% ال متشي على قدمني بل تستخدj نفس طريقة �ملشي �لa تستخدمها قر�8 �ليوj. �بعد 
�� ��� �للو�� ��كرما� عظاj هذX �ملتحجر�% ملد8 ¡سة عشر عامV بدعم من �حلكومة �لqيطانية، توصل هو �فريقه �ملكو� من ¡سة �ختصاصيني 
�� نتيجة مفا�ها �� �لقر�8 �جلنوبية  تكن سوh نو� من �نو�� �لقر�8 �لعا�ية ��Dا -بال شك-  تكن متشي على قدمني، �[لك على �لرغم من �� 
��كرما� نفسه كا� �حد �عا8 �لتطو� (72) �على �و مشابه، قاj �يضV تشا�لز ��كسنا��، �هو ��� &خر من �عا8 �لتطو� �ملشهو�ين ببحوثهم $ هذ� 
�ملوضو�، بتشبيه �Zيكل �لعظمي للقر�8 �جلنوبية باZيكل �لعظمي لغو�يال �أل���نغ ��تا� �حلديث (73) ��خQc، $ سنة ,1994 بد� فريق من جامعة 

 .jمكثفة من �جل �لوصو- �� نتيجة مؤكد8. �$ �لنهاية، �ستنتج �لفريق ��: �لقر�8 �جلنوبية متشي على ��بعة �قد� RوÂ ليفربو- بإنكلتر� $ �جر��
 jليس هو �جلد �ملزعو ( Australopithecus ) 8 �� ��ستر�لوبيتكو�cلتطو�يني �يضا $ �ملد8 �ألخ� Éسا�� hلقد �صبح من �ملقبو- لد
لإلنسا�. �قد ����% �لة �لعلم ��حليا8  ( Science et Vie  ) �لفرنسية $ عد�ها �لصا�� $ شهر مايو 1999 هذ� �ملوضو� $ غالفها �لرئيسي. 
 %����� ( Australopithecus afarensis )  لوسي" �لذ� يعد من �هم �ملتحجر�% من نو�“ Î]فقد تنا�- هذ� �لعد� من �ملجلة �ملذكو�8 منو
�ملجلة عنو�نا له �اللته �هو “���عا لوسي"، �بينت �� نو�  ( Australopithecus ) �ثبت �نه من �لضر��� �خر�Î �لقر�8 من شجر8 �صل 
�إلنسا�.  �$ هذX �ملقالة �لa �عتمد% على متحجر  ال�ستر�لوبيتكو� مؤشر عليها برمز   St W573 جند �لكلما% �لتالية:  �� Ðة نظرية جديد8 
تقو- بأ� نو� ��ستر�لوبيتكو� ال ينتمي �� �صل نو� �إلنسا�. ..  �� �لشجر8 �لقدمية بتّم نسفها. �هكذ� فإ� �إلنسا� �لذ� كا� يتخذ له مكانا $ 
هذX �لشجر8 مع جنس �لقر�8 يتم �آل� قطعه من هذX �لشجر8.  فجنس ��ستر�لوبيتكو� ��نو�� �Zومو (جنس �لبشر) ال ينتسبا� �� نفس �لفر�. فنو� 

(74) .Xلبشر ما ��- �� حد �آل� ينتظر �لبحث $ عالقته بأجد���
 �باختصا�، ال يوجد ما يربط �لقر�8 �جلنوبية بالبشر، ألDا �ر� نو� منقرi من �نو�� �لقر�8.

 )يتضح في �لصو�تين �لموجو.تين على �ليسا�

 شكل ِسعال� �لجنوE. �ما في �لصو�� �لموجو.�

 )ال جرA.boisei”،  �� L“ �سفل فلقد ُ�سم

Nلصو� من صنع �لخيا�( Pلرسوما� Qكل هذ 

 ليس Vال. )في حقيقة �ألمر فإ� سالالP ِسعال�

Wحد �نو�0 �لقر). �لقديمة �لتي �نقر� Eلجنو� 

 .نوعها



uجنس �ستر�لوبيثكس-شبيه بالشمبانز

�V (AL 288-1) لوسي (�”Lucy” حفرية N(� هي بمثابة 

 ُتوجد في �ثيوبيا، )يتم �لتفكير فيها على �نها تعو. Vلى نو0 ِسعال�

 �لجنوE. )�نصا� نظرية �لتطو� قد بذلو� مسا0 )جهو.� حثيثة

 لفتر�P طويلة من �جل VثباP �� �لحفرية لوسي قد كانت تسير

u� ال �� �خر �ألبحا� قد �ثبتت بشكل قاطع ال يشوبهV ،منتصبة 

.شك �� هذ� �لكائن �لحي شمبانزu عا.u يسير بشكل مائل

 

 �لخاصة بساللة ِسعال� �لجنوE (AL 333-105))�لحفرية

 �لتي نشاهدها في �ألسفل ترجع Vلى �حد �ألعضا� �لشابة من هذ�

 �لنو0، )من ثم فإ� �لبر)� �لكائن بجمجمتها لم يكتمل نضجه

 .بعد

Pما �لحفرية �لتي توضح )تبين بشكل جيد �لخصائص )�لسما� 

 �لخاصة بذقن �إلنسا� �للָדقن ـ �قدL مثاN من جنس �ألناسي

 )يشمل �إلنسا� �لمعاصر، )لعله تطو� عن ِسعال� �لجنوE، )هو

 �شبه بولد صغير �لدما� عا� في شر� �فريقيا منذ حو�لي مليوني

 Vلي ��بعة ماليين سنةـ Vنما هي تلك �لحفرية �لموجو.� على

 �ليمين )�لمسما� �إلنسا� �لماهر. فهنا� �سنا� كبير� قاطعة بذقن

 تلك �لحفرية، )�ألضر�7 صغير�، �ما شكل �لذقن فهو مربع.

 فهذQ �لذقن بكل ما تملكه من هذQ �لخصائص تشبه )بشد� قر).

 �ألياL �لحالية. )بصو�� �خر� يمكننا �لقوv �ّV Nقن �إلنسا� �للָדقن

.توضح )تبين �� هذ� �لكائن �لحي بمثابة قر. ليس Vال
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uجنس �ستر�لوبيثكس-شبيه بالشمبانز

 �ستر�لوبيثكس

uشمبانز 

�V �لشبه �لكبير بين  

�ستر�لوبيثكس )بين جمجمة 

�لشمبانزu جعل �لتطو�يين 

يقدمو� �ستر�لوبيثكس على 

�نه �لجد �لمفترW لإلنسا�، 

)لكن �لحقيقة �نه ال يعد) 

�� يكو� نوعا من �نو�0 

�لقر.�.   

667 �طلس �خللق



Homo Habilis: Di¤er Bir Maymun

Vنسا� �للقָדن: قر. �خر

 Pنظرية �لتطو� لفتر� Eلقد .�فع �صحا

طويلة عن تلك �لمسألة �لتي كانو� يدعو� 

فيها �� �لكائناP �لحية �لتي يسمونها في 

فتر� من �لفتر�V„ Pنسا� �للقָדن” كانت 

تسير بشكل منتصب. )هم كانو� يفكر)�، 

)يعتقد)� �نهم بذلك قد تمكنو� من �لعثو� 

على �لحلقة �لمفقو.� �لتي توضح مسألة 

�النتقاN من �لقر. Vلى �إلنسا�. Vال �� 

حفرية “Vنسا� �للقָדن” �لحديثة �لتي )جدها 

“تيم )�يت” (Tim White)، )�سماها 

OH 62، قد تمكنت من تقويض ).حض 

�.عا��تهم هذQ. فأجز�� هذQ �لحفرية كانت 

توضح )تعرW �� ساللة “Vنسا� �للقָדن” 

كانت تمتلك ��vعا طويلة، )سيقانا قصير� 

مثلها في vلك مثل قر). �لوقت �لحاضر. 

)قضت هذQ �لحفرية على vلك �ال.عا� 

�لذu يقوN بأ� ساللة “Vنسا� �للقָדن” كانت 

كائناP حية تستطيع �لسير منتصبة على 

قدمين. فـ”Vنسا� �للقָדن” ليس شيئا سو� 

نو0 من �لقر).. 

�ما �لحفرية �لتي تبين بشكل جيد �لخصائص )�لسماP �لخاصة 

�لموجو.�  �لحفرية  تلك  هي  Vنما  �للقָדن”،  “Vنسا�  نو0  بذقن 

 OH 7 Homo)  ”Lلقز� “�إلنسا�  )�لمسما�  �ليمين  على 

Habilis). فهنا� �سنا� كبير� قاطعة بذقن تلك �لحفرية. �ما 

 Qفهذ مربع.  فهو  �لذقن  شكل  Vلى  )بالنسبة  فصغير�.  �ألضر�7 

 Lلخصائص تشبه )بشد� قر). �أليا� Qلذقن بكل ما تملكه من هذ�

�لحالية. )بتعبير �خر يمكننا �لقوv �V Nقن “Vنسا� �للقָדن” توضح 

�� هذ� �لكائن �لحي هو بمثابة قر. ليس �كثر.
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:P�(.أل� Lإلنسا� �لقا.� على �ستخد��:P�(.أل� Lإلنسا� �لقا.� على �ستخد�� 

 �لقر. �لذu مت تقدميه على �نه Vنسا� �لقر. �لذu مت تقدميه على �نه Vنسا�

 cلكائنا% كانت تس� Xبني �لبنيتني �لعظمية ��جلمجمية للقر�8 �جلنوبية ��لشمبانز�، �كذلك �حض �ال�عا� �لقائل بأ� هذ cلتشابه �لكب� �� 
منتصبة �لقامة، قد تسّببا $ ظهو� قد� كبc من �لصعوبة بالنسبة لعلما� �ملتحجر�% من �نصا� �لتطو�. �يرجع �لسبب $ [لك �� �نه، حسب �ملخطط 
 lترتيب �إلنسا� منتصب �لقائمة بعد �لقر�8 �جلنوبية. �كما توحي كلمة �نسا�، فإ� �إلنسا� منتصب �لقامة هو صنف من �صنا âملتخيل للتطو�، يأ�
�لبشر لديه هيكل عظمي مستقيم، �تبلغ سعة �جمته ضعف سعة �جمة �لقر�8 �جلنوبية. �يعد �لتحو- �ملباشر من �لقر�8 �جلنوبية (�لa هي عبا�8 عن 
قر�8 شبيهة بالشمبانز�) �� �إلنسا� منتصب �لقامة �لذ� ال Öتلف عن �إلنسا� �لعصر� $ هيكله �لعظمي، �مرã Qاًال ح� بالنسبة لنظرية �لتطو�. 
 Homo) %أل���� jلقا�� على �ستخد�� �نتقالية. �من هذX �لضر��8، ظهر% فكر8 �إلنسا�  �من هنا جا�% ضر��8 �جو� ���بط؛ �� �شكا- 

.(Habilis
 �$ �لستينيا%، قامت �سر8 ليكي، �ملعر�فة بأكملها بأDا صائد8 للمتحجر�%، بتقدمي �لتصنيف �خلا� باإلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���%. 
��فقV ألسر8 ليكي، فإ� هذ� �لنو� �جلديد �لذ� صنفوX على �نه �نسا� قا�� على �ستخد�j �أل���% يتميز äمجمة [�% سعة �كq نسبيV، �قد�8 على 

�ملشي بقامة منتصبة ��ستخد�j �أل���% �حلجرية ��خلشبية. �من 5 ميكن �� يكو� هذ� �لنو� َسَلفV لإلنسا�.
 غc �� �ملتحجر�% �جلديد8 �لa �كُتشفت من نفس �لنو� $ ���خر �لثمانينيا% غc% هذ� �لر�� متامV. فقد صرÕ بعض �لباحثني (�مثا- برنا�� 
 Homo أل���%، �هو ما يعنيه مصطلح� jبأ� �إلنسا� �لقا�� على �ستخد� (Vملتحجر�% �ملكتشفة حديث� Xلو�نغ بريس �للذين �عتمد� على هذ � ���
Australopithecus habilis؛  يعنيه مصطلح  ما  �أل���%، �هو   jستخد�� �لقا��8 على  �جلنوبية  �لقر�8  فئة  �� يصنَّف حتت  U ،habilisب 
أل� هناÔ صفا% مشتركة كث8c بني �إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% ��لقر�8 �ملسما8 بالقر�8 �جلنوبية. �[ يتسم هذ� �إلنسا� -مثله مثل �لقر�8 
�جلنوبية- بأ[�� طويلة، ���جل قص8c، �هيكل عظمي شبيه باZيكل �لعظمي للقر�8. كما �� �صابع يديه ��صابع قدميه معد8 للتسلق، �تعتq بنية فكه 
�لسفلي مشاֲדة جد� لتلك �خلاصة بقر�8 �ليوj، كما �� متوسط سعة �جمته �لبالغ 600 سم3 يعد �ليًال على حقيقة كونه قر�Q. �باختصا�، ميكن 
�لقو- بأ� �إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���%، �لذ� قدمه بعض �عا8 �لتطو� بوصفه نوعV ¼تلفV، هو $ �لو�قع نو� من �نو�� �لقر�8 مثله مثل كافة 

.hلقر�8 �جلنوبية �ألخر�
 �قد �ظهر% �لبحوR �لa �جريت $ �لسنو�% �آلتية فعليV �� �إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% ال Öتلف عن �لقر�8 �جلنوبية $ شئ. �قد 
بينت �جمة �ملتحجرOH 62 8 �هيكلها �لعظمي �للذ�� عثر عليهما تيم ��يت �� هذ� �لنو� يتصف بصغر سعة �جمته �طو- [��عيه �قصر ساقيه، 

.Vمتام jمما ميكنه من تسلق فر�� �ألشجا�، مثله مثل قر�8 �ليو
 jيث $ سنة 1994 �� ما يسمى �إلنسا� �لقا�� على �ستخد�è Fجرִדا عاملة �ألنثر�بولوجيا �ألمريكية هو� aقد �لت �لتحاليل �لتفصيأتية �ل� 
�أل���%  يكن �نسانV، بل كا� قر�Q. �فيما يتصل بالتحاليل �لa �جرִדا على �سنا� �لقر�8 �جلنوبية، ��إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���%، ��إلنسا� 

:âيث ما يأè %قر� ،Fمنتصب �لقامة، ��إلنسا� �لنيانتد��
 �� �لتحاليل �لa �ستند% �� طبيعة �بنية تطو� �ألسنا� �شا�% �� �� �ألستر�لوبيثاكينيس �هوموهابيلس ينتميا� �� نفس �مناÉ �لقر�� �ألفريقية، 

��ما تلك �خلاصة باإلنسا� منتصب �لقامة ��إلنسا� �لنياند�تاF فقد �شا�% �� �Dما ميلكا� نفس �لبنية �لعائد8 لإلنسا� �ملعاصر. (75)
 �$ نفس �لسنة، توصل فر� سبو� �برنا�� ��� �فر�نز ��نفيلد (��يعهم من �ختصاصيي �لتشريح) �� نفس �لنتيجة �لكن باستخد�j طريقة 
¼تلفة متامV. �تعتمد هذX �لطريقة على �لتحليل �ملقا�� للقنو�% شبه �لد�ئرية �ملوجو�8 $ �أل[� �لد�خلية لإلنسا� ��لقر� ��ملسؤ�لة عن �حلفاé على 
�لتو���. �قد �ختلفت قنو�% �إلنسا� �لذ� ميشي منتصب �لقامة �ختالفV كبQc عن تلك �خلاصة بالقر� �لذ� ميشي منحنيV �� �ألماj. �فضًال عن [لك، 
جا�% نتائج حتليل قنو�% �أل[� �لد�خلية لكل �لقر�8 �جلنوبية، �كذلك عينا% �إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% �لa حللها كل من سبو� ���� 
���نفيلد، جا�% كلها مماثلة لقنو�% �لقر�8 �لعصرية. �ما فيما يتعلق بنتائج حتليل قنو�% �أل[� �لد�خلية لإلنسا� منتصب �لقامة، فقد �ثبت �لتحليل �Dا 

(76) .jمماثلة لقنو�% �نسا� �ليو
 �قد �فر� هذ� �الستنتاÎ نتيجتني هامتني Ãا:

 1- �� �ملتحجر�% �ملشا� �ليها باسم �إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���%  تكن تنتمي $ �لو�قع �� طائفة �إلنسا�، بل كانت تنتمي �� 
طائفة �لقر�8 �جلنوبية. 

 2- �� �إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% ��لقر�8 �جلنوبية كانا �يعV من �لكائنا% �حلية �لa تتميز مبشية منحية، �باآلâ ֲדيكل عظمي مماثل 
Zيكل �لقر�8 �ليست Zا �ية عالقة من �� نو� كا� باإلنسا�.

 Vنسا� �).)لف: �لوجه �مللصق خطأVنسا� �).)لف: �لوجه �مللصق خطأ
 �� مصطلح �نسا� ����لف (Homo Rudolfensis) هو �السم �لذ� ُ�طلق على بضعة �جز�� xص متحجر8 مت �كتشافها سنة .1972 
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�قد �طلق نفس �السم على �لطائفة �لa من �ملفترi  �� متثلها هذX �ملتحجر8، �[لك بسبب �لعثو� على �جز�� �ملتحجر8 على مقربة من Dر ����لف 
$ كينيا. �يقر معظم علما� �ملتحجر�% بأ� هذX �ملتحجر�% ال تنتمي �� نو� مميز، بل �� �لكائن �حلي �ملسمى بإنسا� ����لف هو $ �لو�قع �نسا� 

قا�� على �ستخد�j �أل���%.
 �قد قاj �يتشا�� ليكي، �لذ� �كتشف �ملتحجر�%، بتقدمي �جلمجمة (�لa �طلق عليها �سم KNM-ER 1470 �قا- �� عمرها يبلغ 2,8 
مليو� سنة) على �Dا �عظم �كتشاl $ تا�يخ �ألنثر�بولوجيا �على �� Zا &ثا�Q كاسحة. ��فقV لليكي، فإ� هذ� �لكائن، �لذ� كانت سعة �جمته 
صغ8c مثل �لقر� �جلنو² �مع [لك كا� �جهه مثل �جه �إلنسا�، هو �حللقة �ملفقو�8 بني �لقر� �جلنو² ��إلنسا�. �لكن، بعد فتر8 قص8c، �تضح �� 
�جه �جلمجمة KNM-ER 1470 �لشبيه بوجه �إلنسا� ��لذ� كثQc ما ظهر على �غلفة �ملجال% �لعلمية جا� نتيجة لصق معيب ألجز�� �جلمجمة، 
�ألمر �لذ� من �ملمكن �� يكو� قد حدR عن عمد. �قد ��جز �ل�qفسو� تيم بر�ماÎ، �لذ� �جرh ���سا% حو- تشريح �جه �إلنسا�، هذX �حلقيقة 

�لa كشفها مبساعد8 �ملحاكا8 �حلاسوبية سنة ,1992 بقوله:
 عندما ُ�عيَد بنا� �جلمجمة «KNM-ER 1470» أل�- مر8 مت تركيب �لوجه على �جلمجمة $ �ضع يكا� يكو� عمو�يV ��شبه ما يكو� 
 éلوجه بشكل ملحو� �q8 للعالقا% �لتشر�ية �ظهر% �� $ �حليا8 �لفعلية ال بد �� يcملسطحة لإلنسا� �لعصر�، �لكن �لد��سا% �ألخ� Xبالوجو

مكوِّنV مالمح تشبه مالمح �لقر�، بل تشبه باألحرh �جوX �لقر�8 �جلنوبية (77)
:âملتحجر�% �لتطو�� كر�نني ما يأ�  �كتب $ هذ� �ملوضو� عا

 aها من �لصفا% �لcألنيا] �غ� qصغر حجم �لقحف،�ك - òعيد تركيبه بشكل تقري� �� Xóجلمجمة- �لذ� مت بنا� Xلقد لوحظ $ �جه هذ) 
 KNM-ER 0741 8لصفا% �لبد�ئية. كما �� متحجر� Xلقر�8 �جلنوبية هذ� Ôتشا� KNM-ER 1470 شا�% �� �� �ملتحجر8 �قم�
 Î]لصفا% $ �لنما� X8. �ال توجد هذcملبكر8 لإلنسا� - صفاتا مشتركة مع �لقر�8 �جلنوبية [�% �لبنية �لصغ� hألخر� Î]حتمل - مثلها مثل �لنما

�إلنسانية �ملتأخر8 �� $ �إلنسا� �ملنتصب)(78)
 KNM-ER 1470 جر�ها على تركيب فك �جلمجمة� aبعد �لتحاليل �ل Îمن جامعة ميشيجا� �� نفس �الستنتا dقد توصل لو�نج بر�� 

��ضر�سها، �قا- �� كq حجم �لفك �سعة �جلز� �لذ� تشغله �ألضر��  ��ضح �� ZذX �جلمجمة نفس �جه �لقر� �جلنو² ��سنانه بالضبط. (79)
 Xجلمجمة بنفس �لقد� �لذ� �جر�� Xبإجر�� ���سا% على هذ jلذ� قا� ،ôملتحجر�% من جامعة جو� هوبك�  �ما �ل�qفسو� �ال� ��لكر، عا
ليكي، فقد ��فع قائًال �� هذ� �لكائن �حلي Uب �ال يصنف حتت فئة �ألنو�� �لبشرية مثل �إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% ��نسا� ����لف، بل 

على �لعكس Uب �� يضم �� �لفئة �خلاصة بأنو�� �لقر� �جلنو². (80)
باختصا�، �ّ� تصنيفا% مثل �إلنسا� �للِِّقن “هو �قدj مثا- من جنس �ألناسيِّ “ �� Homo rudolfensis � �لتي حا�- بعضهم �ظها�ها 
بوصفها �لصو�8 �� �لشكل �لذ� يفصل بين مرحلة سعالي �لجنو] “جنس من �لرئيسيا% له جمجمة �لقر� � �جه � �سنا� �إلنسا�” �مرحلة �إلنسا� 
منتصب �لقامة “ �يطلق عليها �يضا �سم �إلنسا� �لقر� �لذ� ُيظن �نه �لسلف �لمباشر لإلنسا� �لحالي “هي في حقيقة �ألمر �شيا� تخيلية �لى �بعد 
�لحد��. ��لحقيقة �لتي &من بها كثير من �لباحثين �ليوj �� كل ��حد من هذX �لكائنا% �لحية هو في �لو�قع عضو في سلسلة سعالي �لجنو]. � تشير 
 Rلحقيقة �كثر �ضوحًا مع �ألبحا� Xلكائنا% �لحية �لى �نها نو� من �نو�� �لقر��. �قد �صبحت هذ� Xكل �لخصائص �لتشريحية لكل ��حد من هذ
�لتي ُنشر% عاj 1999 في مجلة “�لعلم” science لكل من برنا�� ��� Bernard Wood � ما�Ô كوال�� Mark Collard  �هما 
من علما� �ألنتر�بولوجيا �لمؤيدين لفكر8 �لتطو�. �قد ��ضحا �� تصنيفا% �إلنسا� �للَِّقن � Homo rudolfensis ( �لنو� 1470 للجمجمة 

) خيالية �غير صحيحة، � �نه يجب ���سة �لحفريا% �لتي ُ��خلت خطًأ �لى هذX �لتصنيفا% ��خل تصنيف &خر � هو سعالي �لجنو]:
مثل  معينة  �سس  على  [لك  في  مستندين  �إلنسانية  �لتصنيفا%  ��خل  �لمختلفة  �لحفريا%  �نو��  يدمجو�  قريب  �قت  حتى   � كانو�  “لقد 
�لتصو��% �لذهنية �لنظرية ��الستنتاجا% في موضو� حجم �لمخ �لمطلق � �لقد�8 �للغوية � في موضو� �لمها�8 �ليد�ية في صناعة &لة من �لحجر. � 
بخالl  بعض �الستثنا��%، فقد ُقبل تعريف � �ستخد�j هذ� �لجنس “ �إلنسانى” ��خل تطو� �إلنسا� �تحديد هذ� �لجنس �لبشر� على �نه ��قع 
ال يقبل �لجد-. �ال �� �الكتشافا% �لحديثة ��لتعليقا% �لتى �ضيفت �لى �الكتشافا% �لموجو�8 بالفعل �كذلك فرi حالة من �لتقييد ��لحصر على 
�لمد�نا% �لباليو �نتر�بولوجية (�لخاصة  بعلم �لباليو �نتر�بولوجيا �لذ� يبحث في �صو- �إلنسا� �لقديم � تطو�X) كل [لك جعل من �لمقاييس �لتى 
�ستخدمت في ��ماÎ هذX �لتصنيفا% ضمن �لجنس �لبشر� مقاييس فاسد8 غير صحيحة. �من �جهة �لنظر �لتطبيقية نجد �� �ألنو�� �لشبيهة باإلنسا� 
� �لتي تحولت �لى حفريا% قد ُ��خلت � ُ��مجت ضمن �لتصنيفا% �لبشرية �فقًا لو�حٍد �� �كثر من �لمقاييس �ألساسية �أل�بعة... بيد �نه �صبح 
جليًا في �قتنا �لحالي �� �يا من هذX �لمقاييس لم يكن مقنعًا.  لقد �نطو� موضو� حجم �لجمجمة على بعض �لمشاكل ألنه من �لضر��� مناقشة 
 Îجو� �مكانية �الستنتا� jنه يوجد �همية بيولوجية للسعة �لمطلقة للمخ. كما يوجد بالشكل نفسة ��لة مطمأنة �لى حد ما بخصو÷ عد� iفتر��
بشكل موثوê به لوظيفة �لتحدR من خال- �لشكل �لعاj للمخ، �هناÔ ��لة بخصو÷ عدj تمركز �لمناطق �لمسئولة عن �لكالj في �لمخ عكس ما 

�شا�% �ليه �لد��سا% �لسابقة لذلك...
  Homo rudolfensis بتعبير &خر، �ننا �[� �ضفنا �الكتشافا% �لجديد8 من �لحفريا% �لمتعلقة باإلنسا� �للَِّقن � بـهومو ����لفانسيس�
فإ� جنس �النسا� سيصبح حينها جنسًا ليس جيد�ً. �لهذ� �لسبب يجب �� ُنخرÎ �لجنس �إلنسانى من بين جنس �إلنسا� �للَِّقن � هومو ����لفانسيس 



671 �طلس �خللق

 �� Õنحن نقتر � ...Homo rudolfensis
يتم تمرير ��لحاê كل من جنس �إلنسا� �للَِّقن � 
 Homo rudolfensis هومو ����لفانسيس

لينضما �لى جنس سعالي �لجنو]”.(81)

 ��Uا�Q ملا سبق: ُتعتq تصنيفا% مثل تصنيفا% 
�إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% �� �نسا� 

����لف، �لa مت تقدميها بوصفها حلقا% 
�نتقالية بني �لقر�8 �جلنوبية ��إلنسا� منتصب 
�لقامة، ضربV من ضر�] �خليا-. �كما �كد 
�لعديد من �لباحثني �ليوj، فإ� هذX �لكائنا% 

�حلية تعد �فر��Q $ سلسلة �لقر� �جلنو²؛ �[ �� 
كل خو�صها �لتشر�ية تكشف �� كًال منها 

ميثل نوعV من �نو�� �لقر�8.
 �تلي هذX �لكائنا%، �لa ُيعتq كل ��حد 
منها نوعV من �نو�� �لقر�8، �ملتحجر�% �لبشرية.

 �إلنسا� منتصب �لقامة )ما بعدQ: �لبشر�إلنسا� منتصب �لقامة )ما بعدQ: �لبشر
�لقامة،  �لد�خلي ألنو�� �إلنسا� �� �ألقساj �آلتية: ��ًال، �إلنسا� منتصب  �لتطو�  �لتطو�، ينقسم  �لعجيب لدعا8   �حسبما ��� $ �ملخطط 
 Xإلنسا� �لعصر� �مع [لك، فإ� كل هذ� �cخ�� ،(Cro-Magnon)  يأتيه �إلنسا� �لكر�مانيو ،F5 �إلنسا� �لعاقل �لقدمي ��إلنسا� �لنياند�تا
�لتصنيفا% ما هي -$ �لو�قع- سوh �جنا� بشرية �صلية، �ال يزيد �الختالl بينها عن �الختالl بني شخص من �ألسكيمو �شخص �سو� �� بني 

غجر� �����².
 فلند�d ��ًال �إلنسا� منتصب �لقامة، �لذ� يشا� �ليه بوصفه �كثر �نو�� �لبشر بد�ئية. فكما توحي كلمة منتصب (erect)، فإ� مصطلح 
Homo erectus يعº �إلنسا� �لذ� ميشي منتصب �لقامة. �قد �ضطر �عا8 �لتطو� �� متييز هذ� �إلنسا� عن سابقيه بإضافة صفة �النتصا]؛ [لك 
�� كل �ملتحجر�% �ملتاحة لإلنسا� منتصب �لقامة تتسم باستقامة �لظهر بد�جة  ُتلَحظ $ �ية عينة من عينا% �لقر�8 �جلنوبية �� �إلنسا� �لقا�� على 

�ستخد�j �أل���%. �ال يوجد �� فرê بني �Zيكل �لعظمي لإلنسا� �لعصر� �ما يسمى �إلنسا� منتصب �لقامة.
 �يتمثل �لسبب �لرئيسي �لذ� �فع �عا8 �لتطو� �� تعريف �إلنسا� منتصب �لقامة على �نه بد�ئي $ سعة �جمته (900 - 1100 سم3)، 
�لa تعتq �صغر من متوسط �لسعة لدh �إلنسا� �لعصر�، �كذلك $ نتو��% حو�جبه �لكثيفة. �مع [لك، فإ� كثQc من �ألشخا� �لذين يعيشو� $ 
�لعا �ليوj لديهم نفس �لسعة �جلمجمية لإلنسا� منتصب �لقامة (مثل �ألقز�j على سبيل �ملثا-، �هناÔ �جنا� �خرh تتسم �يضV بنتو� �حلو�جب مثل 

 نتيجة تحليل �أل�v �لد�خلية

ال يوجد ثمة �نتقاN من �إلنسا� Vلى �لقر. 

من  كل  لد�  �لد�خلية   �vلأل �لتحليل  عملية   �V

نصف   Pلقنو�� مقا�نة   Nخال من  )�لقر).  �إلنسا� 

.�ئرية �لموجو.� بهما، قد �ثبتت بشكل جيد �� كل 

�لتي يتم عرضها على  )�حد من تلك �لكائناP �لحية 

قر).� عا.ية. )�V كال  Vال  ليست  لإلنسا�  قر).  �نها 

من نوعي “ِسعال� �لجنوV”( ،”Eنسا� �للقָדن” يمتلكا� 

لد�  �لموجو.�  مثيالتها  تشبه  .�خلية   �v�  Pقنو�

 �v� لمنتصب” فلديه قنا�� �لقر).، �ما نو0 “�إلنسا� 

.�خلية تشبه مثيالتها �لموجو.� عند �إلنسا�.  

 �لقنو�P نصف .�ئرية

�ألنابيب �لعصبية

�ألنابيب
dvمجا

كوكليا

�ِنّي  �لقنو�P �لمليئة باللِّْمُف �لَجوَّ

 �لقنو�P �لد�ئرية �لعليا

�لقنو�P نصف �لد�ئرية �لوسطى

�لقنو�P نصف �لد�ئرية �لخلفية

�لغضا�يف )�ألنابيب �لعصبية



عدنا� �)قطا�673

ها�)� ,+

سكا� �ستر�ليا �ألصليني على سبيل �ملثا-.
 �من �حلقائق �ملتفق عليها عا�8 �� �الختالفا% $ سعة �جلمجمة ال تنم -بالضر��8- عن �جو� �ختالفا% $ �لذكا� �� �لقد��%؛ [لك �� 

�لذكا� يعتمد على �لتنظيم �لد�خلي للمخ �كثر منه على حجمه. (82)
 �تتجسد �ملتحجر�% �لa عّرفت �لعا باإلنسا� منتصب �لقامة $ متحجرَتي �نسا� بكني ��نسا� جا�8 �ملكتشفَتني $ &سيا. �لكن �تضح مبر�� 
�لوقت �� هاتني �ملتحجرتني ال ميكن �العتما� عليهما؛ أل� �نسا� بكني ليس سوh بعض عناصر من �جلبس  فقد% �صوZا، $ حني �� �نسا� جا�8 
بV من جز� من �جمٍة �ضيف �ليه عظمة حو� مت �لعثو� عليها على بعد �متا� من �جلمجمة ��� �جو� �ية �الئل على �� هاتني �لقطعتني  كا� مركَّ

تنتميا� �� نفس �لكائن �حلي. Zذ� �لسبب، حظيت متحجر�% �إلنسا� منتصب �لقامة �لa عثر عليها $ �فريقيا بأÃية متز�يد8.
 �لعل �شهر �لعينا% �ملكتشفة $ �فريقيا لإلنسا� منتصب �لقامة هي متحجر8

 Narikotome homo erectus �� غالj تو�كانا (Turkana Boy) �لa ُعثر عليها قر] 8cÂ تو�كانا $ كينيا. �قد مت �لتأكيد 
على �� �ملتحجر8 لغالj $ �لثانية عشر من عمرX كا� سيصل طوله $ سن �ملر�هقة �� �و 183 سم. � يكن �لتركيب �لعمو�� �خلا� باZيكل �لعظمي 
للمتحجرÖ 8تلف عن مثيله $ �إلنسا� �لعصر�. �$ هذ� �لصد� قا- عا �ملتحجر�% �ألمريكي �ال� ��لكر �نه يشك $ قد�8 �� عا باالنتولوجي 
على �لتمييز بني �Zيكل �لعظمي ZذX �ملتحجر8 �بني �Zيكل �لعظمي لإلنسا� �لعصر� (83) �بالنسة للجمجمة قا- ��لكر: �Dا �شبه ما تكو� äمجمة 

�إلنسا� �لنياند�تاF (84) �كما سنرh $ �لفصل �آلâ، يعد �إلنسا� �لنياند�تاF �حد �جنا� �إلنسا� �لعصر�. 
 �ح� �يتشا�� ليكي، �لذ� يعتq �حد �عا8 �لتطو�، ��� بتصريح مفا�X �� �الختالفا% �ملوجو�8 بني �إلنسا� منتصب �لقامة �بني �إلنسا� 

�لعصر� ليست �كثر من �ر� تنوعا% بني �ألجنا� :
 Vالختالفا% ليست �كثر �ضوح� Xلك. �لكن هذ] cختالفا% $ شكل �جلمجمة ���جة بر�� �لوجه �غلظة �حلو�جب، �غ� Vملر� �يض� hcس 
على �أل�جح من �الختالفا% �لa نر�ها �ليوj بني �ألجنا�  �جلغر�فية �ملنفصلة لإلنسا� �لعصر�. �يظهر هذ� �لتنو� �لبيولوجي عندما تنفصل 

�جلماعا% جغر�فيV عن بعضها �لبعض لفتر�% طويلة جدQ من �لزمن. (85)
 �قد �جرh �ل�qفسو� �يلياj ال�لن من جامعة كونكتكت ���سا% تشر�ية مكثفة على شعو] �ألسكيمو �سكا� جز� �ليو% �الحظ �جو� 
تشابه غc عا�� بني هؤال� �لناd ��إلنسا� منتصب �لقامة. �جتسد �الستنتاÎ �لذ� توصل �ليه ال�لن $ �� كل هذX �ألجنا�  �ملميز8 هي -$ �لو�قع- 

�جنا� ¼تلفة من �إلنسا� �لعاقل �� �إلنسا� �لعصر�:
 عندما نتأمل �الختالفا% �لشاسعة �ملوجو�8 بني �ملجموعا% �ملنعزلة �مثا- �ألسكيمو ��لبوüا�، �لa من �ملعر�D� lا تنتمي �� نو� �إلنسا� 
�لعاقل، يبد� من �ملqَّ� �� يستنتج �ملر� �� هذX �لعينا% �ملكتَشفة من �إلنسا� �ملنتصب - �ملعر�l بتنوعه - تنتمي �� نفس نو� هومو سابينس �� 

�إلنسا� �لعصر� (86).

مهن�س� �لبح� �ل�ي� يبلغ عم�ه�  �700ل� عا�

 :“ـ „�لبحا�� �لقدما�

 بتا�يخ �لر�بع عشر من شهر ما�7 لعاL 1998، )هو “�V „New Scientist �لنا7 �لبد�ئيين كانو� �كثر عقالنية مما تصو�نا ...“ هذ� �لخبر �لمنشو� في جريد�

 يفيد بأ� �لنا7 �لذين �طلق عليهم �صحاE نظرية �لتطو� �سم „�ألناسي منتصبي �لقامة“، كانو� يعملو� بالمالحة �لبحرية قبل �700لف عاL. )من ثم فإنه يكو� من

 �لعبث )�لمستحيل �يضا �عتبا� هؤال� �لنا7 �ناسا بد�ئيين حيث كانو� يمتلكو� من �لمعلوماP، )�لتكنولوجيا ما يؤهلهم لعمل �لسفن، )كانو� يمتلكو� �يضا من �لثقافة

.ما هو ضر)�u )ما تقتضيه �لمو�صالP �لبحرية
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�لتطو� �إلنساني. 

�لنحو  على  �ُألحفو�  vلك  �لتطو�  عالم  جونسو�”  “.)نالد  )صف  )قد 

�عضاِئه،  )ِنَسَب  �لجسم،  شكل   �V( )نحيفا،  طويال،  كا�  “لقد  �لتالي: 

 Pلمناطق �الستو�ئية �لحاليين. �ما مقاسا� �لتي عند سكا�  هي نفُس تلك 

�لبالغين  �لبيض  �لشمالية  �مريكا  �هالي  مع   Lتا بشكل   Lفتتو�� �عضائه، 

�لحاليين”. 

 Donald C. Johanson & M. A. Edey, Lucy: The)

 Beginnings of Humankind, New York: Simon &

 (Schuster, 1981

�إلنسا� �ملنتصب: �إلنسا� �حلقيقي

�� �لهيكل �لعظمي KNM-WT 1500 �� �لذ� ُيعرl باسم &خر �هو (طفل طو�كانا)، ُيعد من �قدj �لبقايا 
�لتي ُ�جريت على تلك �لحفرية   Rلتي �جد% حتى �آل� �ال يشوبها �� نقص. ��� �لد��سا% ��ألبحا� �لبشرية 
�لتي ُيقا- عنها �نها تبلغ من �لعمر 1.6 مليو� سنة، �ظهر% �نها ترجع �لى شخص يبلغ من �لعمر �ثنتي عشر عاما، 
��� قامة هذ� �لشخص سيبلغ طولها ��حد متر �ثمانين سنتيمتر� (1.80) عندما يبلغ سن �لبلوù ��لّرشد. ��� هذ� 
�ُألحفو� �لذ� ُيظهر تشابها كبير� مع �إلنسا� �لذ� هو من عرê (Neandertal)، ليعد �حد �أل�لة �لد�مغة �لتي 

ُتكذ] قصة 



بمثابة   (Homo erectus) �لمنتصب   �إلنسا  � تد�يجيا  �كبر  بشكل   ��ألخير �لسنو�"  في  ُ'كر  لقد 
 Homo)لمنتصب� تصنيف �صطناعي، 7ُ'كر كذلك � �الكتشافا" �لحفرية �لتي تم 0/خالها ضمن تصنيف �إلنسا

نوعا  بوصفة   “�إلنسا يختلف عن نو>  نوعا  �عتبا�ها  يمكن  فر7قا حتى  �ألمر  erectus) هذ�، ال تحمل في حقيقة 

�لموضو>،  �لتي تمت في هذ�  �لمناقشا"  0يجاF، 7تلخيص  تم   ”American Scientist“ بيولوجيا”. 7في مجلة
7نتائج 'لك �لمؤتمر �لذM ُعقد في عاL 2000 7'لك على �لنحو �ألتي:  

0 غالبية �لمشا�كين في مؤتمر سنشنبرSenckenberg“ T” قد �نضمو� 0لى تلك �لمناقشا" حامية �لوطيس �لتي 
 (Canberra) �من جامعة  كانبّر ”�7F 7”�لن ،(Michigan) بد�ها كل من “ميل فو�/ 7لبو]” من جامعة ِمشغا

 Homo) �لمنتصب   لإلنسا �لـتصنيفي  �لوضع  تتنا7_  �لمناقشا"  هذ`  7كانت  �لمجا_،  هذ�  في  Fمالئهم  من  7غيرهم 
�7” قد /�فعا 7بقو� عن � هذ� �لتصنيف (Homo erectus) ليس له قبو_ �7 شرعية F”7 ”[7لبو“ M� 7هما .(erectus

�نتشر قبل مليوني عاL 7حتى يومنا   Mلنو> �لوحيد �لذ� كأحد �ألنو�>، �7نه ال بد من F0�لته تماما. 07 جنس �لـ”�إلنسا”، هو 
هذ� في �لمساحا" �لو�سعة 7�لمفتوحة 0لى حد ما، �7خذ يتنو>، �M كا نوعا من”�إلنسا بوصفة نوعا بيولوجيا” 7'لك على حد 
قولهما، 7كا ال يوجد في هذ� �لنو> �نكسا��" طبيعية، 7ال �نقساما" سفلية. 7كا موضو> 'لك �لمؤتمر، �نه ال يوجد شيe �سمه 

�إلنسا �لمنتصب.(87) 
 7من ناحية �خرm، توجد فجو� هائلة بني �إلنسا منتصب �لقامة- �M �جلنس  �لبشرj- M سينا�يو �لتطو� �ملوضو> 7بني �نو�> 
�لقر/� j هذ� �لسينا�يو 7هي : �لقر/� �جلنوبية 7�إلنسا �لقا/� على �ستخد�L �أل/7�" 07نسا �7/7لف). 7يعn هذ� � �لبشر �أل7�ئل 

قد ظهرj �7 سجل �ملتحجر�" فجأ� 7على �لفو� /7 �M تا�يخ تطو�M، 7ال ميكن � توجد /اللة �7ضح من 'لك على 
�sم قد ُخلقو�.

�لفلسفة  مع   tمتام  vيتعا� �حلقيقة  ֲדذ`  �العتر�]  7لكن   
 eهؤال yا7_  لذلك،  7نتيجة  �لتطو�.   �لدعا �ملتعنتة  7�أليدلوجية 
 Mبشر جنس   7هو  �لقامة،  منتصب   �إلنسا يصو�7�   �  ��لدعا
 eبنا |ق، على �نه كائن نصفه قر/. لذلك جند �sم عندما يعيد7
�إلنسا منتصب �لقامة يتشبثو بر~ه مبالمح �لقر7/. 7من ناحية 
�لبشرية  �لصبغة   يضفو �لرسم،  طر�  نفس   L�7باستخد  ،mخر�

 L�لقا/� على �ستخد� على قَر/� �مثا_ �لقر/ �جلنو� 7ما يسمونه �إلنسا
�أل/7�". 7ֲדذ` �لطريقة، يسعو �0 تقريب �لقر/� �0 �لبشر 07غال� 

.eبني هاتني �لطائفتني �ملتميزتني من �ألحيا ��لفجو� �لكب�

 �لنياند�تاليو� �لنياند�تاليو�
عن   �عبا� هم   (Neanderthals)  �لنياند�تاليو  

�7�7با   j سنة  �لف  مئة  قبل   �فجأ �لبشر ظهر"  من  �موعة 
7�ختفت (�7 مت �ستيعاֲדا j �جنا� �خرm عن طريق �المتز��) 

�لوحيد  �لفر�   7كا سنة.  �لف   35 منذ  بسرعة  7لكن   e7ֲדد
بينهم 7بني �إلنسا �لعصرM هو � هيكلهم �لعظمي �قوm 7سعة 

�جمتهم �ك� قليًال.
يعتر] ֲדذ`  �لنياند�تاليو جنسt بشريt، 7يكا/ �جلميع   7ُيعّد 

 يقدموهم على �sم نو> بد�ئي، 7لكن � ��حلقيقة �ليوL. 7قد حا7_ /عا� �لتطو� بشد
 .Lليو� �لشا�>   j ميشي Mقو  0نسا  M� عن   �تلفو ال  �sم  على  تد_  �الكتشافا"  كل 
7قد كتب �حد �لعلماe �لثقا" �ملشهو�ين j هذ� �ملوضو> (7هو �0يك تر�ينكا�7، عا� 

�ملتحجر�" من جامعة نيومكسيكو) ما يأ�:
 لقد �ظهر" �ملقا�نا" بني بقايا �¡يكل �لعظمي لإلنسا �لنياند�تا  

 eشي  M� 7جو/   Lعد  Mلعصر�  لإلنسا �لعظمي  �¡يكل  7بقايا 
 j تشريح �إلنسا �لنياند�تا  يدلل بشكل قاطع على �

 �قنعة مزيفة: �� �نصا� �لتطو� يعرضو� �ليو

 �صو�� مزيفة تشبه �لقر� إلنسا� �لنياند�تا

 .�لذ0 / يكن ,تلف �طالقا عن �نسا� �ليو

مزيفمزيف
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يوجد � �جلانب �جمة إلنسا� نياندتا� �لعاقل ”�ملعاصر“ 
 ���لذ0 عثر عليه � �سر�ئيل. & مما هو معر&% بشكل عا�  
 ���نسا� نياندتا� قص> �لقامة صحيح �لبنية . 6ال �نه ُيخمن 
فهو  �ملخ  حجم  �ما  سم.   180 طوله  لشخص  �حلفرية   Jهذ
 . cc 1740  :يومنا هذ�  Nقابلتنا ح  Pل�  QفاRملصا�  Sك�
Wذ� �لسبب تعتS �لدالئل �لقائلة بأ� هذJ �حلفرية هي �لشكل 

.Xمتام Z�لبد�ئي إلنسا� نياندتا� � حكم �ملنها

 Kebara 2 (  ) �جلانب   _6  ZRملوجو� �حلفرية   &
 Nح &جدناها   Pل�  Qحلفريا� �كثر  هي   Moshe
�Wيكل   dبنا يتشابه   & كاملة.  حالة   � �حلا_  يومنا 
�لعظمى Wذ� �لفرR �لذ0 يبلغ طو� قامته 170 سم 
m6 حد ال ميكن �لتفريق بينه & بني �النسا� � يومنا 
�حلا_. & ُيعتقد من يقايا �آللة �لP ُ&جدQ مع �حلفرية 
�� �ملجتمع �لذ0 ينتمي �ليه هذ� �لفرR قد تقاسم نفس 
 Qملجتمعا�” �لعاقل  �النسا�   Qتمعاt مع  �لثقافة 
شبيهة باملعاصرZ “ �لP عاشت � نفس �لزمن & � 

نفس �ملنطقة.

�طلس �خللق

 : بأملانيا)  نياند�تا�   �� (نسبة  �لنياند�تا�  �النسا� 

�نسا� ضخم �جلثة

675
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قد��ته �حلركية �� �ليد�ية �� �لفكرية �� �للغوية �قل من نظ�cִדا $ �إلنسا� �لعصر�. (88)
 �Zذ� �لسبب يعمد �لعديد من �لباحثني �ملعاصرين �� تعريف �إلنسا� �لنياند�تاF بوصفه نوعV فرعيV من �نو�� �إلنسا� �لعصر� �يطلقو� عليه 
�سم �جلنس  �لنياند�تاF لإلنسا� �لعاقل (Homo sapiens neandertalensis). �تثبت �الكتشافا% �لعلمية �� �لنياند�تاليني كانو� يدفنو� 
 qلزمنية. �على �و �قيق: يعت� �لفتر8  موتاهم، �يصنعو� �آلال% �ملوسيقية، �جتمعهم قر�با% ثقافية مع �إلنسا� �لعصر� �لذ� كا� يعيش $ نفس 

�لنياند�تاليو� جنسV بشريV قويV �نقرi  فقط مبر�� �لزمن.

�إلنسا� �لعاقل �لقدمي، )�³ومو هيلد�برجنسيس، �إلنسا� �لعاقل �لقدمي، )�³ومو هيلد�برجنسيس، 
µإلنسا� �لكر)مانيو�(µإلنسا� �لكر)مانيو�(

 ُيعد �إلنسا� �لعاقل �لقدمي (Homo Sapiens Archaic) &خر خطو8 قبل �إلنسا� �لعصر� $ �ملخطط �لتخيأâ للتطو�. �$ �لو�قع، ال 
ميلك �عا8 �لتطو� �لكثc ليقولوX عن هؤال� �لبشر، �[ ال توجد سوh �ختالفا% بسيطة جدQ بينهم �بني �إلنسا� �لعصر�. بل يذهب بعض �لباحثني �� 
�لقو- بأ� ممثلي هذ� �جلنس  ما ��لو� �حيا� ح� �ليوj، �يش��c �� �لسكا� �ألصليني $ �ستر�ليا كمثا-. �يتسم �لسكا� �ألصليو� هناÔ �يضV، مثلهم 
مثل �إلنسا� �لعاقل، Âو�جب با��8 كثيفة �فك سفلي مائل �� �ألماj ��جمة سعتها �صغر قليًال. �فضًال عن [لك، حدثت �كتشافا% مهمة تلمح �� 

�� مثل هؤال� �لبشر قد عاشو� $ �ملجر �$ بعض قرh �يطاليا قبل فتر8 ليست بعيد8.
 �ما فيما يتصل مبجموعة �لبشر �ملعر�فة $ ��] �لتطو� باسم هومو هيلد�برجنسيس (Homo Heilderbergensis)، فإDا تعد من نفس 
�موعة �إلنسا� �لعاقل �لقدمي. �يرجع �لسبب $ �ستخد�j مصطلَحني ¼تلفني لتعريف �جلنس  �لبشر� [�ته �� �ختالl �ملفاهيم لدh �عا8 �لتطو�. 
نة حتت تصنيف �Zومو هيلد�برجنسيچ �� �Dم �شخا� يشبهو� �أل���بيني �لعصريني شبهV كبQc من �لناحية �لتشر�ية،  �تشc كل �ملتحجر�% �ملتضمَّ

�قد عاشو� $ �نكلتر� ��ًال 5 $ �سبانيا قبل ¡سمئة �لف �� سبعمئة �لف سنة.
 �تشc �لتقدير�% �� �� �إلنسا� �لكر�مانيو  (Cro-Magnon) قد عا^ قبل ثالثني �لف سنة، �كا� يتميز äمجمة على شكل قبة �جبني 
عريچ. �كانت سعة �جمته �لبالغة 1600 سم3 تفوê متوسط سعة �جمة �إلنسا� �لعصر� �ت�q منها حو�جب كثيفة، كما كا� يتسم بنتو� عظمي 

$ �لظهر يعد �حد �لسما% �ملميز8 لكل من �إلنسا� �لنياند�تاF ��إلنسا� منتصب �لقامة. 
 a8- بعض �ألجنا�  �لcال �� بنية �جمته �حجمها يشبها� -بد�جة كب� ،Vبي���� Vجنس qعلى �لرغم من �� �إلنسا� �لكر�مانيو  ُيعت� 
تعيش $ �فريقيا ��ملناطق �الستو�ئية �ليوj. ��ستنا�Q �� هذ� �لشبه، يرh �لبعض �� �إلنسا� �لكر�مانيو  كا� �حد �ألجنا�  �ألفريقية �لقدمية. �قد بينت 
 aألجنا�  �لكر�مانونية ��لنياند�تالية قد �متزجت مع بعضها �لبعض ��ضعت �ألسس  لألجنا� �ل� �� hبعض �الكتشافا% �لباليو�نثر�بولوجية �ألخر
نر�ها �ليوj. �باإلضافة �� هذ�، فمن �ملقبو- $ �يامنا �حلالية �� ممثلي �جلنس  �لكر�مانيو  ما ��لو� يعيشو� $ مناطق ¼تلفة من قا�8 �فريقيا �$ �قليمي 

سالو% ������ين $ فرنسا، �قد لوحظ �يضV �جو� �نا�  يتصفو� بصفا% مشاֲדة يعيشو� $ بولند� ��ملجر.

 �نو�0 تعيش c نفس �لعصر مع �سالفها!! �نو�0 تعيش c نفس �لعصر مع �سالفها!! 
 يشكل كل ما ��سناX ح� �آل� صو�8 ��ضحة لنا، �ال �هي: �� سينا�يو تطو� �إلنسا� هو خيا- $ خيا-. [لك �نه لكي توَجد شجر8 عائلة 
كهذU ،Xب �� يكو� تطو� تد�Uي قد حدR من �لقر� �� �إلنسا�، كما Uب �� يكو� سجل �ملتحجر�% �خلا� ֲדذ� �لتطو� قد مت �كتشافه. �مع 
[لك، توجد فجو8 هائلة بني �لِقَر�8 ��لبشر؛ �[ ُيعّد بنا� �Zيكل �لعظمي، �سعة �جلمجمة، �معايc �خرh مثل �ملشي بقامة منتصبة �� با�نا� حا� �� 
�ألماj، من �لعالما% �ملميز8 �لفا�قة بني �لبشر ��لقر�8 (�قد �شرنا �� �لبحث �حلديث �لذ� �جر� $ سنة 1994 حو- قنو�% �لتو��� $ �أل[� �لد�خلية، 

حني مت تصنيف �لقر� �جلنو² ��إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% ضمن فئة �لقر�8، بينما ُصّنف �إلنسا� منتصب �لقامة ضمن فئة �لبشر).
 �هناÔ �كتشاl مهم &خر يؤكد عدj �مكانية �جو� شجر8 عائلة بني هذX �ألنو�� �ملختلفة، �يتمثل هذ� �الكتشاl $ �� �ألنو�� �لa مت تقدميها 
على �Dا �سالl لبعضها �لبعض قد عاشت -$ �لو�قع- مع بعضها �لبعض $ نفس �لعصر. فإ[� كا� �لقر� �جلنو² قد حتو- -حسبما يدعي �عا8 
�لتطو�- �� �نسا� قا�� على �ستخد�j �ألشيا�، ��[� كا� هذ� �ال نسا� قد حتو-، بد��X، �� �نسا� منتصب �لقامة، فُيفترi  -بالضر��8- �� تكو� 

.ºلكائنا% قد عاشت $ عصو� متعاقبة. �مع [لك، ال يوجد مثل هذ� �لترتيب �لزم� Xهذ
 �حسب تقدير�% �عا8 �لتطو�، فقد عاشت �لقر�8 �جلنوبية منذ ��بعة ماليني سنة ح� مليو� سنة مضت. �من ناحية �خرh، ُيعتقد �� �لكائنا% 
�حلية �لa تصنف على �Dا �نسا� قا�� على �ستخد�j �أل���% قد عاشت ح�  ��1,7 1,9 مليو� سنة مضت. �ما فيما يتصل بإنسا� ���لف، �لذ� 
 qبني �2,5 2,8 مليو� سنة! �� �� �نسا� ���لف �ك Õيتر�� Xعمر �� lأل���%، فمن �ملعر�� jمن �إلنسا� �لقا�� على �ستخد� Qيقا- �نه �كثر تطو�
مبا يقر] من مليو� سنة من �إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% �لذ� ُيفترi  �� يكو� َسَلفV له! �من ناحية �خرh، يرجع عمر �إلنسا� منتصب 
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�لقامة �� �و 1,6مليو� سنة؛ مما يعº �� عينا% �إلنسا� منتصب �لقامة قد ظهر% على �أل�i $ نفس �إلطا� �لزمº لسلفها �ملزعوj، �� �إلنسا� 
�لقا�� على �ستخد�j �أل���%.

 �يؤكد &ال� ��لكر على هذX �حلقيقة قائال: توجد ��لة من شرقي �فريقيا على �� �فر��Q قليأتني من فئة �لقر�8 �جلنوبية قد ُكتب Zم �لبقا� ح� 
فتر8 متأخر8 كانت تعاصر ��ًال �إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���%، 5 �إلنسا� منتصب �لقامة (89) �قد عثر لويس ليكي على متحجر�% لكل من 
�لقر� �جلنو² ��إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% ��إلنسا� منتصب �لقامة تكا� تكو� �ا��8 لبعضها $ �قليم ��لد�فا� جو�Î $ �لطبقة �لثانية 

(90) .iمن طبقا% �أل�
 �من �ملؤكد �نه ال �جو� لشجر8 عائلة من هذ� �لنو�. �يفسر عا �ملتحجر�% من جامعة ها�فر�، ستيفن جا� غولد، هذ� �ملأ�ê �لذ� يو�جه 

نظرية �لتطو� -على �لرغم من كونه هو نفسه من �عا8 �لتطو�- بقوله:
 ما[� حل بسّلمنا $ �لتطو� �[� كانت هناÔ ثالR سالال% من �لكائنا% �لشبيهة باإلنسا� -�لقر�8 �جلنوبية �إلفريقية ��لقر�8 �جلنوبية �لقوية 
��إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���%- تعيش معV $ نفس �لفتر8 �لزمنية، �من �لو�ضح �� �يV منها  ينحد� من �آلخر؟ �فوê [لك، ال تبد� 

(91)!iية ميو- تطو�ية �ثنا� فتر8 بقائها على �أل�� Rية ساللة من �لسالال% �لثال�
 �عندما ننتقل من �إلنسا� منتصب �لقامة �� �إلنسا� �لعاقل، نرh -ثانيًة- �نه ال توجد �ية شجر8 عائلة ميكن �� نتحدR عنها. فهناÔ ��لة 
تبني �� �إلنسا� منتصب �لقامة ��إلنسا� �لعاقل �لقدمي قد ظال على قيد �حليا8 ح� قبل 27 �لف سنة، بل ح� عشر8 &الl سنة من �مننا �حلاF. ففي 
مستنقع كا� بأستر�ليا مت �لعثو� على �اجم ألنا� منتصò �لقامة يبلغ عمرها �و 13 �لف سنة تقريبV، �ما $ جزير8 جا�8 فقد ُعثر على �جمة �نسا� 

منتصب �لقامة عمرها 27 �لف سنة. (92)

 �لتا�يخ �لسرu لإلنسا� �لعاقل�لتا�يخ �لسرu لإلنسا� �لعاقل
 �� �كثر حقيقة مدهشة �مهمة تقوj بإبطا- �ألساd �لذ� تقوj عليه شجر8 �لعائلة �ملتخيلة $ نظرية �لتطو� هي تا�يخ �إلنسا� �لعصر� �ملوغل 
$ �لقدj بشكل غc متوقع. [لك �� �لبيانا% �لباليو�نثر�بولوجية تكشف �� �ألشخا÷ �ملنتمني �� نو� �إلنسا� �لعاقل، �لذين كانو� يشبهوننا متاما، قد 

عاشو� ح� تا�يخ ميتد �� ما يقر] من مليو� سنة ماضية.
 �جدير بالذكر �� لويس ليكي، عا �لباليو�نثر�بوجليا �لشهc �لتطو��، هو �لذ� توصل �� ��- �الكتشافا% حو- هذ� �ملوضو�. فقد عثر 
ليكي $ سنة 1932 $ �قليم كاجن�c حو- 8cÂ فكتو�يا بكينيا على بضع متحجر�% تعو� �� �لعصر �لبلستوسيº �أل�سط  تكن xتلف عن �إلنسا� 
�لعصر� $ شئ. �لكن �لعصر �لبلستوسيº �أل�سط يعº مليو� سنة مضت (93). �مبا �� هذX �الكتشافا% قد قلبت شجر8 �لعائلة �لتطو�ية ��سV على 

عقب، فقد �فضها بعض علما� �لباليو�نثر�بوجليا من �نصا� �لتطو�. �مع [لك، ظل ليكي يؤكد ��ئمV �� تقدير�ته كانت صحيحة.
 �عندما كا� هذ� �جلد- على �شك �� يأخذ طريقه �� �لنسيا�، �� % متحجر8 ُعثر عليها $ �سبانيا سنة 1995 �� �لكشف بطريقة ��ئعة 
عن �� تا�يخ �إلنسا� �لعاقل �قدj بكثc مما كا� مفترضV. �قد ُعثر على �ملتحجرã 8ل �لنقا^  $ كهف يعرl باسم ْغر�ْ� ��لينا $ منطقة �تابو�كا 
$ �سبانيا بو�سطة ثالثة من علما� �لباليو�نثر�بوجليا �إلسبا� من جامعة مد�يد. �كانت �ملتحجر8 لوجه غالj $ �حلا�ية عشر8 من عمرX يشبه �إلنسا� 
 (qيسم�) -عد�ها �لصا�� $ كانو� �أل� $ ،Discover امنئة �لف سنة قد �نقضت على مو% �لطفل. �قد غطت �لقصَة �لُةÐ لكن� ،Vلعصر� متام�

سنة 1997 بقد� كبc من �لتفصيل.

Lبر� عمرها 20 �لف عاV

 dعر قد   Nنياند�تا Vنسا�   �� توضح  فهي  بالفعل  مدهشة  حفرية 

 dآلال� Pقبل عشر� u� ،عا� فيها kلفتر� �ل� c  ملالبس ) �لقما��

سنة.     �لف  عمرها 26  Vبر�  �حلاضر:  يومنا  سبقت   kل� �لسنني  من 

(D.Johanson, B. Edgar, From Lucy to Language, p.99)
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 لقد �عزعت هذX �ملتحجر8 معتقد�% فd��c �لذ� قا� �لبعثة �الستكشافية لكهف غر�� ��لينا. فقد 
:d��cقا- ف

 jلقد توقعنا �� يكو� غال Vكما تعلم، شيئا بد�ئي ...Vمنتفخ Vضخم Vشيئ ،Qcكب Vلقد توقعنا �� جند شيئ 
عمرÐ Xامنئة �لف سنة مشاֲדV لطفل تو�كانا، �لكن ما عثرنا عليه كا� �جهV معاصرQ متامV. بالنسبة F كا� 
�ألمر مثQc... لقد كا� �لعثو� على شئ غc متوقع �بدQ كهذ� من نوعية �ملو�قف �لa ִדز كيانك؛ فعدj �لعثو� 
 �� cلكن ال بأ� $ [لك. غ� ،Vمتوقع �يض cغ Qلعثو� عليها �مر� qمتوقع مثلما ُيعت cعلى متحجر�% �مر غ
���� ما $ �ألمر �� ما كنت تعتقد �نه ينتمي �� �حلاضر �تضح �نه ينتمي �� �ملاضي. �� �ألمر يشبه �لعثو� على 
شئ مثل... مثل جها� تسجيل $ كهف غر�� ��لينا. سيكو� هذ� �مر� مدهشV جدQ؛ فنحن ال نتوقع �لعثو� 
على �شرطة كاسيت ��جهز8 تسجيل $ �لعصر �لبلستوسيº �ألسبق. �يعتq �لعثو� على �جه معاصر �مرQ مماثًال. 

لذلك فقد ُ�هشنا جدQ عندما ��ينا هذ� �لوجه.(94) 
 لقد �كد% �ملتحجر8 على �� تا�يخ �إلنسا� �لعاقل Uب �� يعو� �� Ðامنئة �لف سنة مضت. �بعد �� �فاê علما� �لتطو� �لذين �كتشفو� �ملتحجر8 
من �لصدمة �أل��، قر��� �� �ملتحجر8 تنتمي �� نو� ¼تلف، ألنه -�فقV ملا ��� $ شجر8 �لعائلة �لتطو�ية- ليس من �ملفتَرi �� يكو� �إلنسا� �لعاقل 
َلف (Homo antecesso �ضمو� �جمة �تابو�كا  قد عا^ قبل Ðامنئة �لف سنة. �Zذ� �لسبب �ختلقو� نوعV خياليV �طلقو� عليه �سم �إلنسا� �لسَّ

�� هذ� �لتصنيف.

 كوw عمرQ 1,7  مليو� سنة )�ثا� �قد�V Lنسا� عمرها  3,6مليو� سنة!كوw عمرQ 1,7  مليو� سنة )�ثا� �قد�V Lنسا� عمرها  3,6مليو� سنة!
هناÔ �لكثc من �الكتشافا% �لa تثبت �جو� �إلنسا� �لعاقل ح� قبل 800 �لف سنة. �تتمثل �حدh هذX �الكتشافا% $ �كتشاl لويس ليكي 
�لذ� عثر عليه $ ���ئل �لسبعينيا% $ منطقة ��لد�$ جو�Î. ففي هذX �ملنطقة، �بالتحديد $ �لطبقة �لثانية من طبقا% �أل�i (Bed II) �كتشف 
ليكي �� �نو�� �لقر� �جلنو² ��إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���% ��إلنسا� منتصب �لقامة كانت تعيش معV $ نفس �لفتر8 �لزمنية. �لكن �ألمر �ألكثر 
 cلطبقة، عثر ليكي على بقايا كو� حجر�. �يتمثل �جلانب غ� Xثا�8 للدهشة هو �لبنا� �لذ� عثر عليه ليكي $ �لطبقة نفسها (�لطبقة �لثانية). ففي هذ�
�لعا�� $ هذ� �حلدR $ �� هذ� �لبنا�، �لذ� ال يز�- يستخدj $ بعض �جز�� من �فريقيا، ما كا� ميكن ألحد �� يقوj ببنائه غc �إلنسا� �لعاقل! �من 
5، ��فقV ملا توصل �ليه ليكي، فال بد �� يكو� �لقر� �جلنو²، ��إلنسا� �لقا�� على �ستخد�j �أل���%، ��إلنسا� منتصب �لقامة، ��إلنسا� �لعصر�، 

(95) .Vقبل �و 1,7 مليو� سنة تقريب Vقد عاشو� مع
 �ال يوجد شك $ �� هذ� �الكتشاl ال بد �� يبطل نظرية �لتطو� �لa تّدعي �� �إلنسا� �لعصر� قد تطو� من �نو�� شبيهة بالقر�8 مثل �لقر� 

�جلنو². 
 

 jالكتشافا% &ثا� �ألقد�� Xبالفعل- �صو- �إلنسا� �لعصر� �� ما قبل  1,7 مليو� سنة. �من �هم هذ- hُترجع بعض �الكتشافا% �ألخر 
�لa عثر% عليها ما�� ليكي سنة 1977 $ منطقة التوF $ ت�ôنيا. لقد عثر% ما�� على �آلثا� $ �حدh طبقا% �أل�i �لa ُقدِّ� عمرها بنحو  

3,6مليو� سنة، ��ألهم من [لك �� هذX �آلثا�  تكن xتلف عن &ثا� �ألقد�j �لÖ aّلفها �إلنسا� �لعصر�.
 �قد ��d &ثاَ� �ألقد�j �لa عثر% عليها ما�� ليكي -فيما بعد- عدٌ� من علما� �لباليو�نثر�بوجليا �ملشهو�ين من 

:âمثا- ��� يوهانسو� �تيم ��يت، �جا�% �لنتائج مماثلة. �قد كتب ��يت ما يأ�
ُتركت على �ما- �حد شو�طئ  �Dا  �لعصر�؛ �لو  �قد�j �إلنسا�  &ثا�  �آلثا� تشبه   Xشك $ �� هذ ���  ال يوجد 
كاليفو�نيا �سئل طفل $ �لر�بعة من عمرX عن ماهيتها فسيجيب $ �حلا- �� شخصV ما مشى هناÔ، �لن يستطيع �لتمييز 

بينها �بني �ملئا% من �آلثا� �ألخرh �ملطبوعة على �لشاطئ، �لن تستطيع �نت كذلك! (96)
:âبالتعليق �آل ��� jثا� �ألقد�& (كاليفو�نيا Fاü من جامعة) ôبعد �� فحص لويس ��ب� 

 �� قوd �لقدj مرتفع، �من �لو�ضح �� �صغر شخص $ هذ� �لنو� يتمتع بقوd �على من قوd قدمي، كما �� �صبع 
�لقدj �لكبc ضخٌم �ãاٍ[ لإلصبع �لثا ... �تقبض �صابع �لقدj على �أل�i مثلما تقبض عليها �صابع �إلنسا�. ��نت 

(97) .hهذ� $ �شكا- �حليو�نا% �ألخر hال تر
 �قد �ظهر% �لد��سا% �لa ُ�جريت على �لبنية �لشكلية آلثا� �ألقد�j مر��Q �تكر��D� Qا كا� Uب �� ُتقبل 
بوصفها &ثا� �قد�j �نسا�، بل �كثر من [لك، &ثا� �قد�j �نسا� عصر� (�نسا� عاقل). �قد كتب ��سل تاتل �لذ� 

فحص �آلثا� قائًال:

مع   ( سنة،  مليو�   1‚7  `V يعو.   wكو

 kل� تلك  مع  كب«  حد   `V يتشابه  vلك 

يستخدمها �لسكا� �ملحليو� V cفريقيا.

1997 على غالفها )جها   Lعا c �.لصا� �لتطو�يني، )قد نشرc P عد.ها   Pبيا.�  c شهر� Pملجال� �كثر  ½لة “.يسكوفر” من 

�لغابر�؟” �لعصو�   c )جهنا  هو  هذ�  هل   “ نصه:  باحل«�  مليئا  كب«�  عنو�نا  )كتبت  سنة.  �لف   800  `V  Qعمر يعو.  إلنسا� 



 3‚6 عمرها  بشرية    Lقد �ثر 

مليو� سنة موجو.� c إليتو¯ 

بت¸�نيا توضح كيف �نه ± يكن 

هنا� ¹ة فر� بينها ) بني �ثا� 

عصرنا   c �حلقيقية   Lألقد��

�حلاضر.
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 تعو� هذX �آلثا� ألقد�j �نسا� عاقل(هوموسايبينس)... �من بني كل �لسما% �لشكلية �لقابلة للتمييز ال ميكن �لتمييز بني �قد�j �ألفر�� �لذين 
خلفو� هذX �آلثا� �بني �قد�j �إلنسا� �لعصر�. (98)

 Qقد تكونت -بالفعل- من عشرين �ثر Xهذ jعن �صحاֲדا �حلقيقيني. فآثا� �ألقد� jجريت على &ثا� �ألقد�� aقد كشفت �لد��سا% �ملحايد8 �ل� 
متحجرQ إلنسا� عصر� $ �لعاشر8 من عمرX �سبعة �عشرين �ثرQ إلنسا� �صغر عمرQ. لقد كانو� بالتأكيد �ناسV عا�يني مثلنا.

يائسة  �لتطو� مبحا�ال%  نظرية  �نصا�  من  �لباليو�نثر�بوجليا  علما�   jقا� لسنني،  للمناقشا%   Qمركز  Fالتو jقد�� &ثا�  �ملوقف  لقد جعل هذ�   
إلUا� تفسc للموقف ألنه كا� من �لصعب عليهم �� يقبلو� حقيقة �� �نسانV عصريV كا� ميشي على ظهر �أل�i قبل  3,6مليو� سنة. �خال- فتر8 
�لتسعينيا%، بد� هذ� �لتفسc يتبلو�؛ �[ قر� �عا8 �لتطو� �� &ثا� �ألقد�j هذX كا� Uب �� تكو� من ¼لفا% �لقر� �جلنو²، فحسبما ��� $ نظريتهم: 

:âيستحيل �� يوجد �نسا� عاقل قبل  3,6مليو� سنة. �كتب ��سل تاتل $ مقاله �لصا�� $ سنة 1990 ما يأ
 $ �ملجمل تشبه &ثا� �ألقد�j �لبالغة من �لعمر  3,5مليو� سنة ��لa ُعثر عليها $ �ملوقع G مبنطقة التوF &ثا� �ألقد�j �ملعتا�8 إلنسا� عصر� ال 
 Vيكن معر�ف ينتعل حذ��. �ال توحي �� من èاִדا �� كائنا% منطقة التوF �لشبيهة بالبشر كانت حيو�نا% ثنائية �لقدمني �قل قد�8 منا، �لو 
�� &ثا� �قد�j �ملوقع G قدمية جدQ الستنتجنا -بسهولة- �Dا تعو� �� فر� من �فر�� جنسنا �إلنسا ... �لكن بسبب مشكلة �لعمر فنحن مضطر�� 

�� �فتر�i �� هذX �آلثا� تعو� ملخلوê من نو� (لوسي)، �� من نو� أفرانس�س (99).
 �باختصا�، من غc �ملمكن �� تكو� &ثا� �ألقد�j هذX �لa ُيفترi  �� عمرها  3,6 مليو� سنة خاصة بقر� جنو². �كا� �لسبب �لوحيد �لذ� 
�عا �� �العتقا� بأ� &ثا� �ألقد�j قد xلفت عن قر� جنو² هو �لطبقة �لqكانية �لبالغة من �لعمر 3,6مليو� سنة �لa ُعثر فيها على &ثا� �ألقد�j، �قد 

ُنسبت �آلثا� �� قر� جنو² على �فتر�i �� �لبشر ليس من �ملمكن �� يكونو� قد عاشو� $ مثل هذ� �لعصر �ملبكر. 
يد�فعو� عن نظريتهم عن طريق ���سة  �لتطو� ال  �قد�j التوF حقيقة $ غاية �ألÃية �ال �هي: �� �عا8  بآثا�  �لتأ�يال% �خلاصة  لنا   �تبني 
�الكتشافا% �لعلمية... بل �غمV عنها! �هنا: لدينا نظرية يتم �لدفا� عنها �فاعV �عمى بغض �لنظر عن �� شئ، مع �Ãا- �� تشويه كل �ملكتشفا% 

�جلديد8 �لa تعا�� �لنظرية خلدمة �غر�ضها. 
 �باختصا�، ال تعد نظرية �لتطو� علمV، بل هي عقيد8 مت �بقاóها على قيد �حليا8 �غمV عن �نف �لعلم. 

 مأ�� �ملشي على قدمني �لذu يو�جه نظرية �لتطو�مأ�� �ملشي على قدمني �لذu يو�جه نظرية �لتطو�
 بصرl �لنظر عن سجل �ملتحجر�% �لذ� تنا�لناX ح� �آل�، تبقى فجو�% ال ميكن �غالقها $ �لصفة �لتشر�ية بني �إلنسا� ��لقر�8، �تؤ�� 

هذX �لفجو�% �� �بطا- ���ية تطو� �إلنسا�. �تتمثل �حدh هذX �لفجو�% $ طريقة �ملشي.
 Ôللغاية من �نو�� �حلركة ال ميكن مشاهدִדا $ �� نو� &خر. �هنا Vخاص Vملشية نوع� Xهذ qميشي �إلنسا� منتصب �لقامة على قدمني، �ُتعت ]� 
 Xֲדذ Ôد��8 على �حلركة �ثنا� �قوفها على قدميها �خللفيتني؛ �[ يتس£ حليو�نا% مثل �لدببة ��لقر�8 �� تتحرã 8تتمتع بقد� aل� hبعض �حليو�نا% �ألخر

فك إلنسا� يعو. عمرV Qلى  2.3 مليو� سنة

هنا� مثاN �خر يبين عدL صحة �لنسب 

�لخيالي �لذu �سمه �لتطو�يو� لإلنسا�: 

)هو �لفك �لذV uلى �إلنسا� (هومو 

سابينس) )�لذu يرجع عمرV Qلى 2.3 

مليو� سنة. عظم هذ� �لفك �لذu تم 

�لعثو� عليه في خضر ( Hdar )بأثيوبيا  

 .A.L. 666-1  قد )ضع له هذ� �لرمز

)قد �ظهر �نصا� �لتطو� هذ� �لعظم على �نه 

"�كتشاd مدهش" .   

 D. Johanson, Blake Edgar,)

 From Lucy to Language,

(p.169
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�لطريقة، �لكنها تلجأ �ليها $ �حيا� نا��8 (حينما تو� -مثًال- �� تصل �� مصد� طعاj) �ال تقوj ֲדا �ال لفتر8 
قص8c، �[ عا�8 ما متيل هياكلها �لعظمية �� �ألماj �متشي على �طر�فها �أل�بعة كلها.

 حسنا �[�، هل تطو� �ملشي على قدمني من مشية �لقر�8 على ��بع �قد�j كما يدعي �عا8 �لتطو�؟
 .Rال ميكن �� يكو� قد حد� ،Rد�  بالطبع ال. فقد �ظهر% �لبحوR �� تطو� �ملشي على �لقدمني 
��ًال، أل� �ملشي على قدمني ال ُيعد ميز8 تطو�ية، فالطريقة �لa تتحرÔ ֲדا �لقر�8 �سهل ��سر� ��كفأ من 
مشية �إلنسا� على قدمني. فال يستطيع �إلنسا� �� يتحرÔ بالقفز من شجر8 �� شجرÖ �� ��� 8طو على 
�أل�i مثل �لشمبانز�، كما �نه ال يستطيع �جلر� بسرعة 125 كيلومترQ $ �لساعة مثل �لفهد. بل 

على �لعكس، مبا �� �إلنسا�

 ميشي على قدميه، فإنه يتحرÔ على �أل�i بسرعة �بطأ بكثc. �لنفس �لسبب، يعد �إلنسا� 
�حد �كثر �ألنو�� غc �ملحمية $ �لطبيعة من حيث �حلركة ��لدفا� عن �لنفچ. ��فقV ملنطق نظرية 
�لتطو�، ما كا� من �ملفترi  �� تتطو� �لقر�8 لتتب£ �ملشي على �لقدمني؛ بل كا� حريV بالبشر �� 

يتطو��� ليصبحو� من �لكائنا% �لa متشي على ��بع!
�لتطو�   Î]منو  jدÖ ال  قدمني  على  �ملشي   ��  $ �لتطو��  �ال�عا�  منه  يعا   &خر   êمأ� �يتمثل   
�لتد�Uي �خلا� بالد���نية. �[ يتطلب هذ� �لنمو[Î (�لذ� يشكل �سا� نظرية �لتطو�، �� �لنشو� ��ال�تقا�) 
 �جو� مشية مرّكبة جتمع بني �ملشي على قدمني ��ملشي على ��بع �قد�j. �مع [لك، فقد �ستطا� عا
�لذ�  �حلاسو²  �لبحث  -بو�سطة  يوضح   �� كر�مبتو�  ��بن  �إلنكليز�  �لباليو�نثر�بولوجيا 
ليست ممكنة. �قد توصل كر�مبتو�  �ملرّكبة  �ملشية   Xمثل هذ �� �جر�X $ سنة 1996- 
�� �الستنتاÎ �آلâ: �ما �� ميشي �لكائن �حلي منتصب �لقامة �� على �طر�فه �أل�بعة كلها 
 Ôستهال� Éمشية �سط بني �الثنني بسبب فر Ôملمكن �� تكو� هنا� c(100) �[ من غ

�لطاقة، �Zذ� �لسبب يستحيل �� يوجد كائن نصفه ميشي على قدمني.
 �ال تقتصر �لفجوZ� 8ائلة بني �إلنسا� ��لقر� على �ملشي على قدمني فحسب؛ �[ ما ��لت 
هناÔ موضوعا% تبحث عن تفسc مثل: سعة �لدماù، ��لقد�8 على �لكالj، �� غc [لك من �مو�. 
�تدF �لني مو�جا�، �هي عاملة باليو�نثر�بولوجيا �من �عا8 �لتطو�، باالعتر�l �آلâ فيما يتصل ֲדذ� 

�ألمر:
 هناÔ ��بعة �سر�� ُتعد من �بر� �ألسر�� �لa حتيط بالبشر �هي: 

 1- ملا[� ميشو� على قدمني؟
 2- ملا[� فقد�� فر��هم؟ 

 3- ملا[� �صبحو� ميلكو� هذX �أل�مغة �لكب8c؟
 4- ملا[� تعّلمو� �لكالj؟

 �تعد �ألجوبة �لتقليدية ZذX �ألسئلة هي:
 1- �ن ال نعلم بعد؛ 
 2- �ن ال نعلم بعد؛ 
 3- �ن ال نعلم بعد؛

 4- �ن ال نعلم بعد! �ميكن �� تطو- قائمة �ألسئلة بشكل با�� ��� �� تتأثر �تابة �ألجوبة (101)

 نظرية �لتطو�: عقيد� غ« علميةنظرية �لتطو�: عقيد� غ« علمية

 cلكث� hكرما� سجل �ملتحجر�% ��جر�� d�� ،8لسنو�% عد� .Vكرما� �حد �شهر علما� �ململكة �ملتحد8 ��كثرهم �حتر�م�� Fُيَعد �للو�� سو 
من �لد��سا% �ملفصلة، �قد مت تكرميه بإعطائه لقب لو�� نظc �سهاماته $ �ا- �لعلوj. �مبا �� ��كرما� من �عا8 �لتطو�، فال ميكن -�[�- �عتبا� 
تعليقاته حو- هذ� �ملوضو� �ر� مالحظا% معاكسة متعمد8. �مع [لك، فبعد سنني من �جر�� �لبحوR على �ملتحجر�% �ملتضمنة $ سينا�يو تطو� 

�إلنسا� توصل �� نتيجة تقضي بعدj �جو� شجر8 عائلة من هذ� �لنو� $ �حلقيقة.
 aل� jميتد من �لعلو jبتشكيل طيف من �لعلو jيتسم باإلثا�8 فقد قا (spectrum of science) jللعلو Vطيف Vلقد �ضع ��كرما� �يض 
 jتعتمد على معلوما% ملموسة، $ علو aعلمية، �� تلك �ل jلطيف ��كرما�: تتمثل �كثر �لعلو Vعلمية. ��فق cها غqعت� aها علمية �� تلك �لqعت�
�لكيميا� ��لفيزيا�، تليهما علوj �ألحيا�، 5 �لعلوj �الجتماعية. �على �لطرl �آلخر من �لطيف-(�هو �جلز� �لذ� يضم �كثر �لعلوj �بتعا�Q عن �لصفة 

لقد �ثبتت �ألبحا� من خالN �لهياكل �لعظمية 

لكل من �لقر. )�إلنسا� �نه من غير �لممكن 

 Lيتطو� قر. يمشي منحنيا على ��بعة �قد� ��

ليصبح قائما يمشي على قدمين.  
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�لعلمية - يوجد �إل���Ô غc �ملعتمد على �حلو�d �هو يتمثل $ مفاهيم مثل �لتخاطر ��حلاسة �لسا�سة، ��خU Qcي� تطو� �إلنسا�. �يشرÕ ��كرما� 
منطقه قائًال:

 �� dملعتمد على �حلو�� cغ Ôا تتبع علم �ألحيا�، مثل �إل���D�  iمن �ملفتر aننطلق -�[�- من سجل �حلقيقة �ملوضوعية �� �ملجاال% �ل� 
تفسc تا�يخ متحجر�% �إلنسا�، حيث يصبح كل شي� ممكنV بالنسبة للمؤمن، �حيث يكو� �ملؤمن �لغيو� �حيانV قا��Q على تصديق عد8 �شيا� 

متناقضة $ نفس �لوقت. (102)
�في �لمقالة �لتي كتبها “��بر% لوكيه” محر� مجلة (Discovering Archeology) �لتي تعد �حدh �شهر �سائل �لنشر بشأ� موضو� 
�صل �إلنسا�، قيل: “�ّ� �لبحث عن جد�� �إلنسا� يمنح كثير� من �لد�l �من �لضو�”. �ُ[كر فيها [لك �العتر�l �لخا÷ بـ “تيم ��يت” عالم 

�لحفريا% �لتطو�� �لشهير: “بسبب تلك �ألسئلة �لتي لم نستطع �إلجابة عليها حتى �آل�، فإننا جميعا قد تعرضنا لخسر�� مبين” *(103)  
�تلك �لمشكلة �لموجو�8 ��خل نظرية �لتطو� بشأ� �صل �إلنسا�، �كذلك عدj �قوl تلك �لدعاية �لتي ُ�ستخدمت في هذ� �لموضو� على 

�سا� متين، كلها �مو� قد تم عرضها في تلك �لمقالة على �لنحو �آلتي: 
ال يوجد تقريبا �� فر� من فر�� �لعلم �ال �فيه جد- �نقا^ كبيرين عن مجهو��% �مسا� للعثو� علي �صل �إلنسا�. ��� �لنخبة �لمميز8 من 
علما� �لحفريا% في خالl بشأ� �لخطوÉ �ألساسية ��لرئيسية لشجر8 نسب �لساللة �إلنسانية. �هناÔ �لكثير من �لفر�� �لتي تتكو� محدثة جلبة 

�ضجيجا، لكنها سرعا� ما تفقد مصد�قيتها � تتالشي �ماj �الستنتاجا% �لحفرية �لجديد8. (104)
�نفس �لحقيقة قد �[عن لها قبل مد8 من �لزمن “هنر� جي” محر� مجلة “�لطبيعة” �لشهير8. 

فهذ� �لباحث يقو- في كتابه �لمعنو� بـ “In Search of Deep Time” �لذ� 
صد� في عا1999j: “ �� جميع �أل�لة �لحفرية �لمتعلقة بتطو� �إلنسا� ��لتي ترجع 
 êلى ما قبل خمس �� عشر ماليين سنة لقليلة حتى �نه من �لممكن �ضعها في صند��

صغير”. ��� �لنتيجة �لتي توصل �ليها “جي” مثير8 للغاية: 
�� �لّرسم �لبياني لتطو� �إلنسا� �لذ� يعتمد على 

عالقا% �ألجد�� ��ألحفا�، هو بمثابة �يجا� �نسا� ُخلق 
بعد كل �لحقائق، كما �نه قد تشكل �فق �حكاj مسبقة 

للنا�... ��� تنا�- مجموعة من �لحفريا%، ��لقو- بأنها 
تعكس سلسة من �لقر�بة، ال يمثل فرضية علمية يمكن �لتحقق 

 hمنها، ��نما يكو� بمثابة ��عا� يحمل من �لقيمة ما يتسا�
به مع حكايا% �ألطفا-، ��بما يكو� شيئا مسليا �لكنه ال ُيعد شيئا 

علميا.(105) 
ما هو -�[�- �لسبب �لذ� Uعل �لعديد من �لعلما� يتشبثو� �� هذX �لد�جة 

ֲדذX �لعقيد8؟ ملا[� ظلو� يبذلو� قصا�h جهدهم لإلبقا� على حيا8 نظريتهم، على 
حسا] �عتر�فهم مبتناقضا% ال حصر Zا �نبذهم لأل�لة �لa �جد�ها؟

 �تتمثل �إلجابة �لوحيد8 على هذX �ألسئلة $ خوفهم من �حلقيقة �لa سيضطر�� �� 
مو�جهتها $ حا- xليهم عن نظرية �لتطو�. �تتجسد تلك �حلقيقة $ �� �إلنسا� قد خلقه 
�هللا. �مع [لك، �[� �خذنا $ �العتبا� �فتر�ضاִדم �ملسبقة ��لفلسفة �ملا�ية �لa يؤمنو� ֲדا، 

تصبح عملية �خللق مفهومV غc مقبو- بالنسبة لدعا8 �لتطو�.
 jسائل �إلعال� jدعو� �نفسهم، ��لعاَلم معهم، باستخد�Ö مDذ� �لسبب فإZ� 
فإDم  �لضر��ية  �ملتحجر�%  على  �لعثو�  من  يتمكنو�     �]�� معها.  يتعا�نو�   aل�

يلّفقوDا، �ما $ شكل صو� متخيَّلة �� منا[Î ��ئفة، $ ãا�لة منهم إلعطا� �نطبا� بأ� 
هناÔ بالفعل متحجر�% ��لة على �لتطو�. ��ا�- �يضV جز� 

من �سائل �إلعالj �جلماهcية �لa تشا�كهم �جهة نظرهم 
عقوZم  �لتطو� $  قصة   dغر� �لعامة  �ملا�ية خد�� 

�لباطنة.
 �مهما بذلو� من ãا�ال%، تظل 

�حلقيقة جلية؛ �[  يأِ% �إلنسا� �� 
حيز �لوجو� من خال- عملية 

هو  �هللا  �لكن  تطو� 
�لذ� خلقه، �من 5 

ال تعتمد قصة تطو� �إلنسا� على �ية 

�.لة علمية ، )�لرسوL �لموجو.� في 

 Nلجانب ال تمثل سو� ثر�� �لخيا�

�لجامح لد� �لتطو�يين. 

مزيفمزيف
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يعتq �إلنسا� مسؤ�ًال �ماj �هللا مهما كا� غc مستعد لتحمل هذX �ملسؤ�لية. 
[كرنا $ فصو- سابقة من هذ� �لكتا] كيف �� سجل �ملتحجر�% يبطل نظرية �لتطو�. �$ �لو�قع فإننا  نكن Âاجة �� �� نذكر �� شي� من هذ� �لقبيل؛ أل� نظرية �لتطو� تنها� قبل 

�قت طويل من �صو- �ملر� �� �ية ��عا��% حو- تطو� �ألنو�� ���لة �ملتحجر�%. �يتمثل �ملوضو� �لذ� Uعل �لنظرية عدمية �جلد�h -منذ �لبد�ية- $ 
�لسؤ�- �خلا� بكيفية ظهو� �حليا8 على �أل�i ��- مر8.

 �عندما تتنا�- نظرية �لتطو� هذX �ملسألة، تّدعي �� �حليا8 قد بد�% Áلية تكونت مبحض �لصدفة. ��فقV لسينا�يو �لتطو�، فمنذ ��بعة باليني سنة 
خضعت �عد�� متنوعة من �ملرّكبا% �لكيميائية �لa ال حيا8 فيها �� تفاعل حدR $ جو �أل�i �لبد�ئي، �فيه حثت �لصو�عق ��لضغط هذX �ملركبا% 

على تكوين ��- خلية حية.
 با�� [� بد�، Uب �لقو- بأ� �ال�عا� �لقائل �� �ملو�� غc �حلية ميكن �� جتتمع معV لتكّو� حيا8 هو ��عا� غc علمي  تثبته �ية جتربة �� مالحظة 
 ينجح �بدQ �� شخص $ �لعا $ تكوين خلية � ،hحليا8؛ �[ تتكو� كل خلية حية بالنسخ من خلية �خر� cح� �آل�. [لك �� �حليا8 ال تتولد من غ

.Qتطو� %�qحلية، �ال ح� $ �كثر �ملخت� cحية باجلمع بني �ملو�� غ
 �تدعي نظرية �لتطو� �� خلية �لكائن �حلي،-�لa ال ميكن �نتاجها ح� لو ُحشد% كل �لقو8 �لعقلية ��ملعلوماتية ��لتكنولوجية للبشر للقياj ֲדذ�- 
 Vعل هذ� �إل�عا� مناقضU لصفحا% �آلتية �لسبب �لذ�� $ dند� lضية بد�ئية. �سو�� lقد �ستطاعت مع [لك �� تتكو� مبحض �لصدفة حتت ظر�

ألبسط �ملبا�� �ألساسية للعلوj ��ملنطق.

 �سطو�� �خللية �لk تكونت مبحض �لصدفة
 �[� صّدê شخص �� �خللية �حلية ميكن �� تظهر $ �لوجو� مبحض �لصدفة، فال يوجد ما مينعه من تصديق قصة مشاֲדة سنر�يها فيما يأD� .âا 

قصة مدينة:
 ففي �حد �ألياj تبّلُل مياXُ �ألمطا� كتلًة من �لصلصا- مضغوطًة بني �لصخو� $ ��i جر���. �Uف �لصلصا- �ملبتّل �يقسو عند شر�ê �لشمچ، 5 
يكتسب شكًال جامدQ مقاِ�مV. �بعد [لك تتهشم �لصخو� (�لa ��َّْ% ��� �لقالب �يضV بطريقة ما) �� قطع، 5 تظهر بعد [لك طوبة مرتبة قوية حسنة 
�لشكل. �تظل هذX �لطوبة حتت نفس �لظر�l �لطبيعية لسنني $ �نتظا� تكوين طوبة مشاֲדة. �يستمر هذ� �لوضع �� �� يتكو� �ملئا% ��آلالl من 
نفس �لطو] $ نفس �ملكا�. �مع [لك، �مبحض �لصدفة، ال تتلف �ية طوبة من تلك �لطوبا% �لa تكونت $ �لسابق. �على �لرغم من تعرi �لطو] 
للعو�صف ��ألمطا� ��لرياÕ ��لشمچ �حلا�قة ��ل�q �لقا�� آلالl �لسنني، فأنه ال يتصد�، �� ينكسر، �� ينجرl بعيدQ، بل يظل منتظرQ هناÔ $ نفس 

�ملكا� �بنفس �لعزj ح� يتكو� طو] &خر!
- Xبعضه �لبعض بعد �� جتر êعلى �جلو�نب فو lهذ� �لطو] بتشييد مب£ من خال- �الصطفا jعندما يصل عد� �لطو] �� عد� مناسب، يقو� 

 lنت �� �لرما- بفعل �لظر�èغضو� [لك تتكو� مو�� مثل خليط �إل $� .cلعو�صف، �� �ألعاص� �� ،Õلطبيعية؛ مثل �لريا� lلظر�� %�cتأث -Vعشو�ئي
 lبفعل �لظر� iحلديد حتت �أل�� jكل [لك، يتشكل خا Rكم، �تتخلل ما بني �لطو] لكي يتماسك بعضه مع بعض. �بينما �دã لطبيعية $ توقيت�

.h]� �� جنا�ته �تركيباته� Xلعملية، يعلو مب£ كامل ��� �� يلحق مبو��� Xاية هذD $� .[ֲדذ� �لطو Xللمب£ �لذ� يتم تشييد Vلطبيعية �يضع �ساس�

 �ملأ�� �جلزيئي لنظرية �لتطو�

 �لفصل �لعاشر
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لنفترi �� هناÔ ��ضا طينية جدبا� ��قعة بني �لصخو� � �� هذX �أل�i قد حتولت $ يوj ما بفعل �ألمطا� �ل� هطلت عليها �� ��i �حلة لزجة. � ملا �شرقت �لشمس من جديد عملت على جتفيف 
 Éهذ� �لوحل � تلك �لصخو�. بعد [لك تفتت �لقالب $ شكل صخو� �تفرقت ليظهر �ُجرُّ “ لبنة “ مستوية � سليمة $ �لوقت نفسه. ينتظر هذ� �آلجر �� يتكو� &جر &خر مثله متاما بعد سنو�% شر

تو�فر �لظر�l �ملحيطة. $ تلك �ملرحلة لن ُيفقد �بدQ �ثر حدR مبصا�فة كب8c عند �آلجر �لa تكونت من قبل.
�عندما يصل �آلجر �� عد� كاlٍ ستقوj �لعو�مل �لطبيعية مثل  �لرياÕ � �لعو�صف ��ألعاصc بتشتيتها � تتر�÷ لبنا% �ألجر �� جانب بعضها �لبعض � فوê بعضها �لبعض بشكل مقصو� لتكتمل 
�لبناية. �$ تلك �ألثنا� سيتم - حتت �لظر�l �لعا�ية - �عد�� مستلزما% �لبنا� مثل �ألèنت � �ملالÉ �لذ� من شأنه تثبيت � لصق تلك �للبنا% بعضها ببعض، 5 يدخل هذ� �ملالÉ بشكل �قيق بني 
 Xللبنا% � ُتشد �للبنا% � تشتبك ببعضها �لبعض. � $ �لنهاية يظهر بنا� مكتمل �ألسا�. �� نظرية �لتطو� �ل� تزعم �� �حليا8 قد نشأ% ��- ما نشا% عن طريق �ملصا�فة تتشابه متاما مع [لك �لذ� قلنا�

.8cعلى �� بنا� من ناحية �لتعقيد مبر�حل كث êأل� خلية ��حد8 بأنظمتها �لتشغيلية � �لتوصيلية � �الستخبا��تية تتفو



�ملب£ من �سا� �طو] ��èنت  يتكو�   �بالطبع، ال 
فحسب. ترh، كيف ميكن -�[�- �حلصو- على كل �ملو�� 
�ملطلوبة  �ملو��  توجد �يع  بسيط:  �جلو�]  �لناقصة؟   hألخر�
إلنشا� �ملب£ ��خل �أل�i �ملشيد عليها هذ� �ملب£. �[ يوجد 
�لسيأتيكو� للزجاÎ، ��لنحاd للكابال% �لكهربائية، ��حلديد 
لألعمد8 ��لدعائم �مو�سc �ملياX... توجد كل هذX �ألشيا� $ 
باطن �أل�i بكميا% �ف8c، �ال يتطلب �ألمر �كثر من مها�8 
�ملب£.  ��خل  ��ضعها  �ملو��   Xهذ لتشكيل  �لطبيعية   lلظر��
�توضع �يع �لتركيبا% ��عما- �لنجا�8 ��كسسو���% �لبنا� 

بني �لطو] مبساعد8 �لرياÕ �لعاصفة، ��ألمطا�، ��لزال�-!
 لقد سا� كل شي� على ما ير�j لد�جة قياj �لطو] 
للنو�فذ،  �لال�مة  �لفر�غا%   Ôبتر يسمح  بشكل  نفسه  بترتيب 
�كأ� �لطو] يعلم �� هناÔ شيئè� Vه �لزجاÎ سيتم تكوينه 
الحقV بفعل �لظر�l �لطبيعية. �فضًال عن [لك،  ُيغِفل �لطو] 
�نظم  ��لكهربا�   Xمليا� بإ�خا-   Õللسما �لفر�غا%  بعض   Ôَتر
�هكذ�،  �لصدفة.  مبحض   Vيض�  Vالحق ستتكو�   aل� �لتدفئة، 
 lفقد مت كل شي� على �كمل �جه لد�جة �ناملصا�فاتو�لظر�

�لطبيعية �نتجت تصميمV ال تشوبه شائبة!
�لقصة ح�   Xֲדذ ثقتك  على  حتافظ   �� �ستطعت   �]�  
�آل� فلن تو�جه �ية مشكلة $ xمني �لكيفية �لa تكّونت ֲדا 
مبا  �ملدينة �ألخرh، �مصانعها، �طرقها �لسريعة، ���صفتها، 
�تصاالִדا �نقلها. ��[� كانت لديك  �بنيتها �ألساسية، �نظم 
 lباملوضو� بد�جة معقولة، فسو Vمعلوما% تقنية �كنت ملم
تستطيع �� تكتب كتابV علميÂ VتV مكونV من بضعة �لد�% 
 lلصر�  jلنظا �لتطو�ية  Áصوڤالعملية  نظرياتك  فيه   Õتطر
�لصحي �مدh متاثله مع �لتركيبا% �حلالية! بل �قد يتم منحك 
جائز8 �كا�ميية تقديرQ لك على كل ���ساتك �ملستن8c �ميكنك 

�� تعتq نفسك عبقريV يشع بنو�X على �لبشرية!
مبحض  ُ�جد%  قد  �حليا8   �� �لتطو�  نظرية  �تّدعي   
�لصدفة. �ال يقل هذ� �ال�عا� سخافة عن قصتنا؛ أل� �خللية 
 Qبكل نظم تشغيلها ��تصاالִדا �نقلها �����ִדا، ال تقل تعقيد

عن �ية مدينة.

 معجز� �خللية )�Ãيا� نظرية �لتطو�معجز� �خللية )�Ãيا� نظرية �لتطو�
 jيا�  Vمعر�ف يكن   �حلية  للخلية  �ملعقد  �لتركيب   ��  
�����، �$ [لك �لوقت كا� �عا8 �لتطو� يعتقد�� �� ��جا� 
�حليا8 �� �ملصا�فا% ��لظر�l �لطبيعية يعتq �مرQ مقنعV مبا فيه 

�لكفاية.
�صغر   $ تعّمقْت  �لعشرين  �لقر�  تكنولوجيا  �لكن   
 aل� �لنظم  �كثر  هي  �خللية   �� �كشفت  �حليا8  جسيما% 
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��جهتها �لبشرية تعقيدQ. ��ن نعلم -�ليوj- �� �خللية حتتو� على ãطا% لتوليد �لطاقة تنتج �لطاقة �لa تستخدمها �خللية، �مصانَع تصنع �إلنزميا% 
ل فيه �ملعلوما% �لضر��ية حو- �يع �ملنتجا% �لa سيتم تصنيعها، �نظَم نقٍل �خطوÉَ �نابيٍب معقد8  ��Zرمونا% �لال�مة للحيا8، �بنَك معلوماٍ% تسجَّ
حلمل �ملو�� �خلاj ��ملنتجا% من مكا� �� &خر، �¼تã� %�qطا% تكرير متقدمة لتحليل �ملو�� �خلاj �خلا�جية �� �جز�ئها �لقابلة لالستخد�j، �بر�تينا% 

متخصصة تغلف �غشية �خللية ملر�قبة �ملو�� �لد�خلة ��خلا�جة منها... �ال تشكل هذX �ألشيا� سوh جز� صغc من هذ� �لنظاj �ملعقد بد�جة خيالية.
 �يقّر ثو�]، �هو �حد علما� �لتطو�، بأ� �بسط نو� من �نو�� �خلاليا يشكل &لية �عقد بكثc من �ية &لة صنعها �إلنسا� ح� �آل�، �� ح� 

xيل صنعها. (106)
 Qبد� Õُيكتب �لنجا  �تعتq �خللية من �لتعقيد مبكا� Âيث ال يتسّنى ملستوh �لتكنولوجيا �لعاF �لذ� توصل �ليه �إلنسا� �� ينتج خلية ��حد8. �

أل� �هو� ُبِذَ- إلنتاÎ خلية صناعية. �$ �حلقيقة، لقد مت �لتخلي عن �� ãا�ال% من هذ� �لنو�.
 �تّدعي نظرية �لتطو� �� هذ� �لنظاj، �لذ�  تستطع �لبشرية �نتاجه �غم كل �لذكا� ��ملعرفة ��لتكنولوجيا �ملوجو�8 حتت تصرفها، قد ظهر $ 
�لوجو� مبحض �لصدفة $ ظل ظر�l �أل�i �لبد�ئية. �إلعطا� مثا- &خر: ُيَعد �حتما- تكو� �خللية بالصدفة من �الحتماال% غc �ملرجحة مثله مثل 

فرصة قياj �لصدفة بطباعة كتا] نتيجة �قو� �نفجا� $ �ملطبعة!
 �قد عقد عا �لرياضيا% ��لفلك �إلنكليز�، �لسc ْفِر� هويل، مقا�نة مشاֲדة $ �حدh مقابالته �لa ُنشر% $ �لة �لطبيعة $ تشرين �لثا  
(نوفمq) سنة .1981 �على �لرغم من كونه �حد �عا8 �لتطو�، فقد ��ضح هويل �� �حتما- ظهو� �شكا- �حليا8 �لعليا ֲדذX �لطريقة يقاَ�� بفرصة 
قياj �عصا� جا�l مير بساحة خر�8 بتجميع طائر8 بوينغ من طر�� 747 من �ملو�� �ملوجو�8 $ �لساحة (107) �يعº هذ� �� من غc �ملمكن �� تظهر 

�خللية $ �لوجو� باملصا�فة، �باآلâ ال منا� من حتميةخلقها.
 �تتمثل �حد �ألسبا] �لرئيسية لعدj قد�8 نظرية �لتطو� على تفسc كيفية ظهو� �خللية $ تعقيد �خللية �لذ� ال ميكن تبسيطه. �[ حتافظ �خللية 
�حلية على بقائها من خال- �لتعا�� �ملتناغم بني �لعديد من �جلزيئا% �لعضوية (organelles). ��[� تعّطل �� من هذX �جلزيئا% �لعضوية عن �لعمل ال 

ميكن �� تظل �خللية على قيد �حليا8؛ �[ ال متلك �خللية فرصة �نتظا� حد�R &لية ال����ية مثل �النتقا� �لطبيعي �� �لطفر8 للسماZ Õا بالنمو.
 �باآلâ ال بد -بالضر��8- �� تكو� �خللية �أل�� على �أل�i قد �متلكت كل �جلزيئا% �لعضوية ��لوظائف �لال�مة، �يعº هذ� بالتأكيد �� 

هذX �خللية قد ُخِلقت.
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L(�(ليز

uميتوكند� Lند)بال�V شبكة 

سيتوبال�مية

شبكة Vند)بال�مية

كولكي ُجسيم 

Nكوفو

فلنفترW �� تربة �لطمي �لتي �نحشرP�v P يوL من �ألياL بين �لصخو� في قطعة ��W قاحلة جدبا�، قد �صبحت )حلة لزجة نتيجة �ألمطا� �لتي تهطل، )�� vلك �لوحل 

�للزÄ قد جف بين �لصخو� لما سطعت �لشمس، )�صبح صلد�، )تشكل. ثم بعد vلك تنقسم، )تتفتت على هيئة صخو� تكو� بمثابة �لقلب بالنسبة Vليها، )يظهر عندئذ 

 Qلطبيعية مثلما تكو� هو. )في هذ� d(بنفس �لظر Qتكو� �عد�. �خر� من �آلجر بجو�� Nطو� Pمن �آلجر �لمستقيم، )�لصلد، )له شكل. فهذ� �آلجر ينتظر لسنو� Eضر

�ألثنا� فإ� �ثر �لمصا.فة �لكبر� ال يختفي على �إلطال� في �آلجر �لذu تكو� مسبقا. 

)عندما تصل �حجا� �آلجر هذV Qلى عد. كاd فإنها ُتقذd من مكا� Vلى مكا� �خر بتأثير �لظر)d �لمناخية �لطبيعية مثل �لرياÅ، )�لعو�صف، )�ألعاصير، )بمحض �لصدفة 

تتر�Æ بجو�� بعضها �لبعض، )فو� بعضها �لبعض بشكل منظم، )تكو� بذلك �حد �ألبنية. )في هذQ �ألثنا� تتكو� بفعل �لظر)d، )�ألحو�N �لطبيعية �لمو�. �لتي ستجعل 

هذQ �ألحجا� تمسك ببعضها �لبعض، )vلك مثل �ألسمنت، ) �لمالÇ �) طين �لبنا�، ثم بعد vلك تدخل بين ثنايا تلك �ألحجا� بشكل منظم ال تشوبه �u شائبة. )في نهاية 

�لمطاd يتكو� منزN كامل بكل �.)�ته، )تأسيساته. )�V نظرية �لتطو� �لتي تدعي ��عمة �� �لحيا� �لتي هي عكس �لموV Pنما تتكو� بو�سطة عرضياP، ما هي Vال �.عا� 

ليس Vال، )vلك أل� خلية )�حد� من �لخاليا لديها من �لتعقيد ما يفو� بكثير بنا� )�حد� بكل �نظمة عمله )�تصاالته، )مو�صالته، )V.��ته. 
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 �لÉ)تيناP تتحد� �لصدفة�لÉ)تيناP تتحد� �لصدفة
 يكن هناÔ ��� لكل هذ� �حلديث عن �خللية، �لكن �لتطو� Öفق ح� $ تفسc نشو� �حد�% بنا� �خللية. [لك �� تكوين �� بر�تني $ ظل  

�لظر�l �لطبيعية - �لو كا� بر�تينV ��حدQ من بني &الl �جلزيئا% �ل�qتينية �ملعقد8 �لa تتكو� منها �خللية - ُيَعد �مرQ غcَ ممكن.
 ��ل�qتينا% هي عبا�8 عن جزيئا% عمالقة تتكو� من �حد�% �صغر تسمى �أل�اi �ألمينية تنتظم $ تتابع معني بكميا% �تركيبا% ãد�8. 
 iأل�ا� lلكن بعضها يتكو� من &ال� ،Vميني� Vتينا% من ¡سني �ض�qل� Xجلزيئا% �حد�% بنا� �خللية �حلية، �تتكو� �بسط هذ� Xتشكل هذ�

�ألمينية.
 �تتجسد �لنقطة �حلاèة $ ��: غيا] �ض �ميº ��حد من �أل�اi �ملوجو�8 $ �ل�qتني، �� �ضافته، �� �ستبد�له، �ّو- �ل�qتني �� كومة 
جزيئية عدمية �لفائدU� .8ب �� �تّل كل �ض �ميº �ملكا� �لصحيح ��لترتيب �لصحيح. �يعتر� �ليأd نظرية �لتطو� - �لa تّدعي �� �حليا8 قد ظهر% 
ر بو�سطة �لصدفة. �باإلضافة �� [لك، تعجز �لنظرية ح� عن تفسc �ّ�عا� �لتكوين  نتيجة صدفة- $ مو�جهة هذ� �لترتيب أل� �عجا�X �كq من �� ُيفسَّ

.Vألمينية �لذ� ستتم مناقشته الحق� iلَعَرضي لأل�ا�
 jمن قبيل �لصدفة، �[لك ح� باستخد� Qتينا% ال ميكن �� تظهر �بد�qميكن أل� ��حد �� يالحظ -بسهولة- حقيقة �� �لبنية �لوظيفية لل� 
 Vيوجد منه 12 نوع Vميني� Vتني متوسط �حلجم من 288 �ض�qيستطيع �� شخص �� يفهمها. �[ يتكو� جز� �ل aحسابا% �الحتماال% �لبسيطة �ل
¼تلفV، �ميكن ترتيب هذX �أل�اi بنحو 10300 �شكا- ¼تلفة _ �� �قم عشرd� 8 300- �يعد هذ� عد�Q فلكيV �يتكو� من �لرقم ��حد ��مامه 
ثالÐئة صفر�. �من بني كل هذX �لترتيبا% �� �ألنساê (sequences) �ملمكنة ال يوجد غc ترتيب ��حد فقط يكّو� جز�� �ل�qتني �ملطلو]، �ما 

بالنسبة لبقية �لترتيبا% فهي عبا�8 عن سالسل من �أل�اi �ألمينية �لa �ما �� تكو� عدمية �لفائد8 متامV �� تشكل ضر�ã Qتمًال للكائنا% �حلية.
 �بعبا�8 �خرh، يبلغ �حتما- تكوين بر�تني ��حد فقط (1 من10300). �ُيعتq �حتما- حد�R هذ� �ل�qتني �لو�حد �مرQ مستحيًال عمليV (ففي 

علم �لرياضيا%، ُيعد �الحتما- �لذ� يقل عن 1 من 1050 �� عشرd� 8 ¡سو�_ بوصفه �حتماال يسا�� �لصفر.
 aتينية �لعمالقة �ل�qمقا�نًة ببعض �جلزيئا% �ل Vمتو�ضع Vجزيئ qُيعت Vميني� Vتني �ملكو� من 288 �ض�qألكثر غر�بة من هذ� �� جز�� �ل�� 
تتكو� من &الl �أل�اi �ألمينية. �عندما نطّبق حسابا% �الحتماال% �ملشاֲדة على هذX �جلزيئا% �ل�qتينية �لعمالقة نرh �� كلمة مستحيل [�ִדا 

تصبح غc الئقة �ال كافية!
 �عندما 	طو خطو8 �خرh $ طريق تطو� ¼طط �حليا8، نالحظ �� �ل�qتني �حدX ال يعº شيئV. [لك �� �صغر بكتcيا مت �كتشافها على 
�إلطالê (�هي �ملعر�فة باèها �لعملي Mycoplasma Hominis H93)، حتتو� على 600 نو� من �ل�qتينا%. �$ هذX �حلالة، سنضطر �� 
 jتينا% �لستمئة �ملختلفة. �تعجز �لنتيجة ح� عن �صف مفهو�qتني ��حد لكل نو� من �نو�� �ل�qل Vجريناها مسبق� aتكر�� حسابا% �الحتماال% �ل

�الستحالة.
 �قد يشك بعض َمن يقر��ó هذX �لسطو� �آل� (�لذين تقّبلو� ح� هذX �للحظة نظرية �لتطو� بوصفها تفسQc علميV) $ �� هذX �أل�قاj مباَلغ 
 Xد�8 ���سخة. �ال يستطيع �� ��ٍ� من �عا8 �لتطو� �� يعتر� على هذã حلقائق هي حقائق� Xصحيح؛ أل� هذ cفيها �ال تعكچ �حلقائق. �لكن هذ� غ
�أل�قاj، فهم يقّر�� بأ� �حتما- تكو� بر�تني ��حد بالصدفة ُيَعّد �حتماًال غc مرجح مثل �حتما- قياj �حد �لقر�8 بكتابة تا�يخ �لبشرية على &لة كاتبة 

��� �� يقع $ �ية �خطا� (108) �مع [لك، �بدًال من �� يقبلو� بالتفسc �آلخر (�هو �خللق) يظّلو� يد�فعو� عن هذX �الستحالة!
 �يقر �لكثc من �عا8 �لتطو� ֲדذX �حلقيقة [�ִדا؛ �[ يقو- ها��لد بلوj، �هو �حد علما� �لتطو� �ملشهو�ين:

 �� �لتكوين �لعفو� لبوليببتيد (polypeptide) $ حجم �صغر �ل�qتينا% �ملعر�فة �مٌر يفوê كل �الحتماال%. (109)
 �يّدعي �عا8 �لتطو� �� �لتطو� �جلزيئي قد حدR خال- فتر8 �منية طويلة جدQ ��� هذX �لفتر8 جعلت �ملستحيل ممكنV. �مع [لك، مهما كا� 
طو- �لفتر8 �ملعنية، ال ميكن لأل�اi �ألمينية �� تكّو� بر�تينا% مبحض �لصدفة. �يقّر عا �جليولوجيا �ألمريكي، �ليم ستوكچ، ֲדذX �حلقيقة $ كتابه 
�ساسيا% تا�يخ �أل�i (Essentials of Earth History) قائًال �� هذX �لصدفة من �لصغر مبكا� Âيث ال ميكن �� تتكو� �ل�qتينا% خال- 

باليني �لسنني �على باليني �لكو�كب �لa يكسو كًال منها غطا� من �ملحلو- �ملائي �ملركز �لذ� �تو� على �أل�اi �ألمينية �لضر��ية. (110) 
 �[�، ما[� يعº كل هذ� ؟ Uيب على هذ� �لسؤ�- ب�c �يفر، �ستا[ �لكيميا�، قائًال:

 عندما يد�d �ملر� �ألعد�� �لضخمة للتركيبا% �ملحتَملة �لa ميكن �� تنتج عن �حتا� عشو�ئي بسيط بني �أل�اi �ألمينية �ملوجو�8 $ بركة 
ر8، يتر�� �لعقل $ تصديق من يزعم �� �حليا8 كا� من �ملمكن �� تبد� ֲדذX �لطريقة. �من �ملستساù �كثر �� �لقياj مبثل هذX �ملهمة يتطلب  بد�ئية متبخِّ

بانيV عظيمV لديه خطة با�عة. (111)
 ��[� كا� من �ملستحيل �� يتكو� ح� بر�تني ��حد من هذX �ل�qتينا% بشكل عرضي، فإ� �الستحالة تتضاعف باليني �ملر�% فيما يتصل 
�لصدفة من �جل تكوين خلية بشرية كاملة. ��كثر من [لك، ال تتكو� �خللية $ ��  �ل�qتينا% �حتا�Q صحيحV مبحض   Xباحتا� �و مليو� من هذ
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�عتر�فاP من .عا� �لتطو�

 ال تو�جه نظرية �لتطو� ��مة �كÉ من تلك �لk تث«ها �لنقطة �خلاصة بتفس« ظهو� �حليا�؛ vلك �� �جلزيئاP �لعضوية من 

ر تكويُنها على �نه قد حد� مصا.فة، كما يستحيل متامÊ خللية عضوية �� تكو�  �لتعقيد مبكا� Íيث ال ميكن �بدÌ �� ُيفسَّ

قد تكونت مبحض �لصدفة.

 )قد )�جه .عا� �لتطو� �لسؤ�N �خلاÆ بأصل �حليا� c �لربع �لثاµ من �لقر� �لعشرين. )c هذ� �لصد. قاL .�عي 

�لتطو� �لر)سي، �لكساند� �)با�ين، )هو �حد �بر� �لثقاc P نظرية �لتطو� �جلزيئي، باإل.ال� باملقولة �لتالية c كتابه 

:1936 Lعا c ُنشر uصل �حليا�» �لذ�»

 «لسو� �حلظ، ما ��N �صل �خللية سؤ�ًال يشكل -c �لو�قع- �كثر نقطة مظلمة c نظرية �لتطو� بأكملها» (1). 

 )منذ �من �)با�ين، �جر� .عا� �لتطو� عد.Ì ال ,صى من �لتجا�E )�لبحو� )سجلو� �ملالحظاP كي 

يثبتو� �� �خللية كا� ميكن تكوينها مبحض �لصدفة. )مع vلك، فقد �ّ.P كل Òا)لة من هذ� �لنوV 0` �يا.� 

VيضاÅ �لتصميم �ملعقد للخلية، )من َثم .حضت فرضياP .عا� �لتطو� بد�جة �كÉ. )يصرÅ �ألستاv كال)7 

.)�، �ئيس معهد �لكيميا� �حليوية Óامعة جوهانز جوتنب«� بالتا¯:

 «لقد �.P �كثر من ثالثني سنة من Vجر�� �لتجا�E عن �صل �حليا� c ½االP �لتطو� �لكيميائي )�جلزيئي 

V` �لوصوV `V N.��ٍ� �فضل لضخامة مشكلة �صل �حليا� على �أل�W بدًال من حلها. )c �لوقت �حلا¯، فإ� 

 dعتر�� `V (� .(طريق مسد `V ما �� تنتهيV Nهذ� �ملجا c ساسية� Eجتا�( Pنظريا Nلد�ئر� حو� Pملناقشا�

باجلهل» (2).

 )يوّضح �لتصريح �لتا¯ من �لكيمائي �جليولوجي جيفرu با.� (من معهد سا� .ييغو سكريبص) عجز 

.عا� �لتطو� �ماL هذQ �أل�مة:

منذ  معنا   Pستمر� يتم حلها   ± �كÉ مشكلة  نو�جه   ،Lليو� �لعشرين  �لقر�  نتر�   «)Öن 

.خولنا �لقر� �لعشرين؛ �ال )هي: كيف بد�P �حليا� على �أل�W؟»(3).

c مقالة له نشرP عاc 2000 L صحيفة نيويو�� تاميز يقوN نيكوال7 )�يد �لكاتب 

c �ملجاN �لعلمي:  "�V كل ما يتعلق بأصل �حليا� c �أل�W هو عبا�� 

عن سر، )يبد) �نه مهما توصل �إلنسا� V` �كتشافاP جديد� فإÃا 

سوd تزيد �ملوضو0 �كثر تعقيد�، )جتعله لغز� �عسر على �لفهم. 

.(3)
 

 

 1 Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) NewYork: Dover Publications, 1953 (Re
 
 print), p..196
 
 2 Klaus Dose, «The Origin of Life: More Questions Than Answers», Interdisciplinary 
 
  Science  Rewievs, Vol 13, No. 4 1988, p. 348 
 
 3 Jeffrey Bada, Earth, February ,1998 p. 40

 4 Nicholas Wade, “Life’s Origins Get Murkier and Messier”, The New York Times, June 13, 2000, p. D1-D2

�)با�ين:    .� �لÉ)فيسو�   

 Åنشر  �� نستطيع  ال  "Vننا 

كيف تكونت �خللية".

 �V" با.�:   uجفر �لÉ)فيسو� 

هو  �آل�  حد   `V سر   Éك�

كيف تكونت �حليا�".  
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�V بر)تيين سيتوكر)L- 7 في تركيبتنه �لكيميائية معقد Vلى .�جة يستحيل معها �� يتكو� 

بالمصا.فة. )يعترd �لتطو�u )عالم �لبيولوجيا �لبر)فيسو� علي .مير سوu �� تكو� 

بر)تيين سيتوكر)L )�حد على سبيل �لمصا.فة من �الستحالة بحيث يشبه قياL قر. 

بالضرE على �آللة �لكاتبة فيكتب على سبيل �لمصا.فة تا�يخ �لبشرية .)� �.نى خطأ".     

تتضمن   ]� بر�تينية؛  كومة  �ر�  من  �أل�قا%  من  �قت 
 Vاض�� �ل�qتينا%:   �� باإلضافة   -Vيض�- �خللية 

�فيتامينا%،   ،Vهون�� �كربوهيد��%،  نو�ية، 
�إللكتر�اليت  مثل   8cكث  hخر� �كيميائيا% 

�تصميم  �تناغم  بنسب  تنتظم   (electrolyte)
�قيق من ناحيa �لبنية ��لوظيفة. �تعمل كل ما�8 من 

هذX �ملو�� كوحد8 بنا� �� جز�� مساعد $ �جلزيئا% 
�لعضوية �ملتنوعة.

äامعة  �لكيميا�  �ستا[   ،�cشاب ��بر%   ،jقا �قد   
Âسا]  �لنو��،  �حلمض   �ا-   $  ��qخل� ��حد   Ôنيويو�

�ل�qتينا%  �نو��  من  نو�  أللَفي  �لعَرضي  �لتكوين  �حتما- 
من  ¼تلف  نو�  �لف  مئتا  (يوجد  ��حد8  بكتcيا   $ �ملوجو�8 

�ل�qتينا% $ �خللية �لبشرية!)، فجا�% نتيجة �حلسا] كاآلâ: (1 من 
1040000) _ �� �قم عشرd� 8 ��بعة &الl _ �هذ� �قم هائل ال ميكن 

xيله �يتم �حلصو- عليه بوضع ��بعني �لف صفر بعد �لرقم 1). (112)
:âقد ��� تشاند�� �يكر�ماسنغي، �ستا[ �لرياضيا% �لتطبيقية ��لفلك بالكلية �جلامعية $ كا��يف، �يلز، بالتعقيب �آل� 

 تتجسد �حتمالية �لتكوين �لعفو� للحيا8 من ما�8 غc حية من �حتما- ��حد ضمن �حتماال% عد� مكو� من �لرقم 1 �بعدX 40000 صفر... 
 .lا قد نتجت عن عقل ها�D� بد  �حليا8 عشو�ئية فال  بد�يا%  بأكملها! ��[�  تكن  �لتطو�  لدفن ����� �نظرية  �هو �قم كبc مبا يكفي 

 (113)
 �يعلق �لسc فر� هويل على هذX �أل�قاj بقوله:

 $ �لو�قع يعد ظهو� �حليا8 من قبل [�% عاقلة �مد�كة من �لوضوÕ مبكا� Âيث يعجب �ملر� ملا[� ال يلقى قبوًال ��سعV بوصفها �حدh �لبديهيا%. 
من �لو�ضح �� �ألسبا] نفسية �كثر منها علمية. (114)

 �يرجع �لسبب $ �ستخد�j هويل لتعبc نفسية �� �لتكيف �ملشر�É لدh �عا8 �لتطو� �لذ� يدفعهم �� عدj قبو- �لفكر8 �لقائلة بأ� �حليا8 ميكن 
�� تكو� قد ُخلقت. لقد حد� هؤال� �لناd هدفهم �ألساسي $ �فض �جو� �هللا؛ �Zذ� �لسبب -�حدX- يظلو� يد�فعو� عن سينا�يوها% غc معقولة 

يقر�� هم �نفسهم بأDا مستحيلة.

 �لÉ)تيناP �لعسر���لÉ)تيناP �لعسر��

 �عونا �آل� ند�d بالتفصيل �لسبب $ �ستحالة سينا�يو �لتطو� �ملتصل بتكوين �ل�qتينا%.
 �� �لترتيب �لصحيح لأل�اi �ألمينية �ملالئمة ال يكفي �حدX لتكوين جز�� �ل�qتني؛ فإ� جانب [لك، Uب �� يكو� كل نو� من �ألنو�� 
�لعشرين �ملختلفة لأل�اi �ألمينية �ملوجو�8 $ تركيب �ل�qتينا% بر�تينV �عسر �� �يسر �الجتاX. �[ يوجد نوعا� ¼تلفا� من �أل�اi �ألمينية �حدÃا 
يعرl باسم �حلمض  �ألعسر (left-handed acid) ��آلخر باحلمض �ألمين (right-handed acid)، �يكمن �لفرê بينهما $ تناظر �ملر&8 

(mirror symmetry) بني تركيبيهما ثالثي �ألبعا� �ملشابه لليد �ليم£ ��ليسرh لإلنسا�.
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 �من �لسهل على �� نو� من نوعي �حلمض  �ألميº �� يرتبط بالنو� �آلخر. �قد كشفت �لبحوR حقيقة مذهلة �ال �هي: �� كل �ل�qتينا% 
�ملوجو�8 $ �لنباتا% ��حليو�نا%، من �بسط كائن حي �� �كثرX تعقيدQ، تتكو� من ��ا� �مينية عسر��. �ح� �[� ��تبط �ض �ميº ��حد �مين بتركيب 
 lمينية مينا� فقامت -$ �حلا-- بإتال� Vيا قد ُ�عطيت $ بعض �لتجا�] ��اضcللدهشة �� �لبكت cتني عدمي �لفائد8. �من �ملث�qتني، يصبح هذ� �ل�qل�

تلك �أل�اi �ألمينية �$ بعض �حلاال% كونت ��اضV �مينية عسر�� من �ملكوِّنا% �ملنكسر8 كي تستخدمها.
 �عونا نفترi -للحظة- �� �حليا8 ظهر% مبحض �لصدفة كما يّدعي �عا8 �لتطو�. $ هذX �حلالة Uب �� توجد �أل�اi �ألمينية �ليمنا� ��لعسر�� 
�لa مت �نتاجها مصا�فة بكميا% متسا�ية تقريبV $ �لطبيعة، باآلU âب �� تظهر $ تركيب �يع �لكائنا% �حلية �أل�اi �ألمينية �ليمنا� ��لعسر�� 
كالÃا؛ �[ ميكن -من �لناحية �لكيميائية- لأل�اi �ألمينية من كال �لنوعني �� تتحد بعضها مع بعض. �لكن، $ ��قع �ألمر، ال تتكو� �ل�qتينا% 

�ملوجو�8 $ �يع �لكائنا% �حلية سوh من ��اi �مينية عسر��.
 �فيما يتصل بكيفية �ختيا� �ل�qتينا% لأل�اi �لعسر�� فقط من بني �يع �نو�� �أل�اi �ألمينية �كيفية عدj �شتر�Ô �لو �ض �ميº ��حد 
�مين $ عملية �حليا8، ال يز�- هذ� �ألمر يشكل حتديV بالنسبة لدعا8 �لتطو�؛ �[ ال توجد �مامهم �ية طريقة يستطيعو� من خالZا تفسc مثل هذ� �النتقا� 

�ملحد� ��لو�عي.
 Îملصا�فة �لذ� يعا  منه �عا8 �لتطو�. [لك �نه إلنتا� êلناتج عن مأ�� [من حد8 �الضطر� Xتينا% هذ�qلك، تزيد خاصية �ل] �� باإلضافة� 
بر�تني له مع£، ال يكفي �� يكو� لأل�اi �ألمينية عد� معني، �ترتيب كامل، ��� يتم �الحتا� فيما بينها بتصميم ثالثي �ألبعا� صحيح. بل باإلضافة �� 
[لك: Uب �� يتم �نتقا� �يع هذX �أل�اi �ألمينية من �لنو� �ألعسر Âيث ال يوجد بينها �لو �ض �ميº ��حد �مين. �مع [لك، ال توجد &لية �نتقا� 
طبيعي بإمكاDا �� حتد� �نه قد متت �ضافة �ض �ميº �مين �� �لترتيب 5 تد�Ô �� �جو�X خاطئ �تسعى -باآلâ- �� ���لته من �لسلسلة. �يستبعد 

هذ� �لوضع مر8 �خرh ��� �ألبد �مكانية حد�R �ملصا�فة ��لفرصة.
 �$ �ملوسوعة �لqيطانية �لعلمية (Brittanica Science Encyclopedia)، [لك �ملرجع �لذ� يد�فع عن �لتطو� بقو8 �صر�حة، مت تقدمي 
��لة على �� �أل�اi �ألمينية جلميع �لكائنا% �حلية على �أل�i ��حد�% بنا� �لبوليما��% (polymers) �ملعقد8 مثل �ل�qتينا% تتسم بنفس 
�لالمتاثل �ألعسر. �تضيف �ملوسوعة �� هذ� �ألمر يشبه قذl عملة $ �Zو�� مليو� مر8 ��حلصو- ��ئمV على �جه �لعملة نفسه! �قد ُ[كر $ نفس 
 .iملمكن �� يفهم �ملر� ملا[� تصبح �جلزيئا% عسر�� �� مينا� ��� هذ� �الختيا� له عالقة ساحر8 بأصل �حليا8 على �أل�� cملوسوعة �نه من غ�

(115)
 Rد�Â يتم �إلقر�� �� j� لك �� �لصدفة] hبالوجه [�ته، فهل من �ملنطقي �كثر �� يعز Vو�� مليو� مر8 تعو� ��ئمZ� $ كانت �لعملة �ملقذ�فة �]�� 
تدخل ���؟ Uب �� يكو� �جلو�] ��ضحV. �مع [لك، على �لرغم من هذ� �لوضوÕ �لظاهر، �تمي �عا8 �لتطو� باملصا�فة ال لشي� سوh ألDم ال 

يريد�� -ببساطة- �� يعترفو� بوجو� تدخل ���.
 �يتكر� موقف مشابه ملوقف �أل�اi �ألمينية �لعسر��، �لكنه هذX �ملر8 مع �لنيوكليوتيد�% (nucleotides) �لa تعد �صغر �حد�% بنا� $ 
�حلمض  �لنو�� DNA ��حلمض �لنو�� �لريRNA ò. �على خالl �أل�اi �ألمينية $ �لكائنا% �حلية، يتم �ختيا� �ألشكا- �ليمنا� فقط من 

�لنكليوتيد�%، �يعد هذ� موقفV &خر ال ميكن تفسXc باملصا�فة.
 ��خلالصة: لقد �ثبتت �الحتماال% �لa ��سناها ح� �آل� بشكل مؤكد �� تفسc �صل �حليا8 باملصا�فة غc ممكن. ��[� حا�لنا �� �سب �حتما- 
تكّو� بر�تني متوسط �حلجم مركب من 400 �ض �ميº ال يتم �ختيا�X سوh من �أل�اi �ألمينية �لعسر��، تكو� نتيجة �الحتما- كاآلâ:��حد 

من(2400)- �� �لعد� d� 2 400- �هو يسا�� (10120) 
_ �� �قم عشرd� 8 120 - �من جل �ملقا�نة فحسب، �عونا 
يقد�  بأ�عه  �لكو�   $ �ملوجو�8  �إللكتر�نا%  عد�   �� نتذكر 
�صغر  عد�  �هو   -79  d� عشر8  �قم   ��  _،(1079)Fو�Â

 cبكث [لك  من   qك� �عد��  �ستظهر   .(10120) �لرقم  من   cبكث
بتكوين  �ألمينية   iأل�ا�  Xهذ  jبقيا �خلاصة  �الحتماال%  حسا]  عند 

�لترتيب ��لشكل �لوظيفي �ملطلو]. ��[� ضممنا هذX �الحتماال% ��سعنا 
نطاê �ملوضو� Âيث �صبح يتضمن تكوين عد� �نو� �كq من �ل�qتينا%، 

فسوl تصل هذ� �حلسابا% �� ��قاj تفوê �لتصو�.
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ها��� ��

 �لتر�بط �لصحيح �مر حيو��لتر�بط �لصحيح �مر حيو�

 ال تستطيع ح4 �لقائمة �لطويلة �ملذكو!, �عال* �� تضع حد' ملأ$# �لتطو!. �� ال يكفي �� تكو� �أل�ا� �ألمينية مرتبة باألعد�	، ��لتتابع، 

��لبنية ثالثية �ألبعا	 �لصحيحة. �لك �� تكوين �ل�Eتني يتطلب -�يضB- من جزيئا= �أل�ا� �ألمينية �ل> متتلك �كثر من �!�7 ��حد �ال ترتبط مع 
�!7 معينة. �يسّمى مثل هذ� �لتر�بط تر�بط �لِبْبتاْيد (peptide bond). �تستطيع �أل�ا� �ألمينية �� تكّو� !��بط � Rمن خال Tبعضها �لبعض سو

!Yال من تلك �أل�ا� �ألمينية �ل> تتحد ببعضها بتر�بط �لببتايد، فقط �فقط ال غ�تينا= فال تتكو� �Eتلفة فيما بينها، �ما �ل\
 Tحد�يع �جز�[ سيا!, ما قد �كتملت �ُ�ضعت ^ �ماكنها �لصحيحة باستثنا[ f �� !ملقا!نة �آلتية: تصو� Rستتضح هذ* �لنقطة من خال� 
�لعجال= �ل> u تثبت ^ مكاsا بصو�ميل �مسامY لولبية بل بقطعة من �لسلك rيث يو�جه lو!ها �أل!�. سيكو� من �ملستحيل على هذ* �لسيا!, 
�� تتحرy �لو ح4 ملسافة متر ��حد مهما كانت تكنولوجيتها معقد, �� كا� lركها قويB. �للوهلة �أل�x يبد� كل شي[ ^ مكانه �لصحيح، �لكن 
�لتثبيت �خلاطئ �لو لو�حد, من �لعجال= �عل �لسيا!, بأكملها عدمية �لنفع. �بنفس �لطريقة ^ جز{[ �ل�Eتني: ��� مت �حتا	 �ض �ميz ��حد باآلخر 

بتر�بط غY تر�بط �لببتايد يصبح �جلز{[ بأكمله عدمي �لنفع.
 �قد �ثبتت �لبحو� �� �أل�ا� �ألمينية �ل> تتحد بطريقة 
فقط،  باملئة  �سني  بنسبة   Tسو �لببتايد  بر�بطة  تتحد  ال  عشو�ئية 
��� �لبقية تتحد بتر�بطا= \تلفة غY موجو	, ^ �ل�Eتينا=. �لكي 
يؤ	{ �ل�Eتني �ظيفته �لصحيحة، ينبغي على كل �ض �ميz يدخل̂  
تركيب �حد �ل�Eتينا= �ال يتحد سوT بتر�بط �لببتايد بنفس �لطريقة 

�ل> ينبغي �� يتم �ختيا!* ֲדا من بني �أل�ا� �لعسر�[ فقط.
 �يعتE هذ� �الحتماR هو نفس �حتماR �� يكو� كل بر�تني 
 z!�سة بر�تني مكو� من 400 �ض �مي	نه عند � zعسر. مما يع�
يصل �حتماR �حتا	 كل �أل�ا� �ألمينية فيما بينها بتر�بط ببتايد{ 
�x 1 من 2399 �{ !قم ��حد مقسو� على !قم 2 ��مامه 399 

صفر�.
 

 �حتما� �لصفر�حتما� �لصفر
 كما سنرT �	نا*، فإ� �حتماR تكوين جز{[ بر�تني مكو� 

!قم 1  !قم مكو� من  فقط من  ��حد  �ميz هو  من 500 �ض 
�يعد  �لبشر{.  �لعقل   y�!	� يفو#  !قم  �هو  ��مامه 950 صفر'، 
هذ� �الحتماR �حتماًال على �لو!# فقط، �ما من �لناحية �لعملية فتبلغ 
تعتE فرصة  �لرياضيا=  �الحتماR صفر' �^ علم  فرصة حتقيق هذ� 
�لناحية  من  للصفر  1050مسا�ية  من   1 من  �قل   Rحتما� حتقيق 
�لتعريف  هذ�  من  �قل   10950 من   1  Rحتما� بينما  �إلحصائية. 

بنسبة هائلة جد'.
 �^ حني يصل عد� �حتماR تكو� جز{[ بر�تني مكو� من 
500 �ض �مي z�x مثل هذ� �ملدT، نستطيع �� ندفع حد�	 �لعقل 
��يموغلوبني  جز{[  ففي   .Rالحتما� عد�  من  �على  مستويا=   x�
(�لذ{ يعد بر�تينB حيويB) يوجد 574 �ضB �مينيB، �هو ما يفو# 
��آل�  �عال*.  �كر*  �لو�!	  لل�Eتني  �ملكوِّنة  �ألمينية  �أل�ا�  عد	 
تصو! ما يأ¢: ^ خلية ��حد, فقط من باليني خاليا �لد� �حلمر�[ ^ 

جسمك، يوجد مئتا� �£انو� مليو� جز{[ هيموغلوبني!
 �ال يكفي �لعمر �ملفتر�  لأل!¤ لتكوين �لو بر�تني ��حد 
 ��.� �ملتحجر�> �ل; مت �لعثو� عليها 7 �ملصا/� �لكمب1ية تعو/ .- �نو�, ال فقرية معقد% مثل �حللز�� بطريقة �لتجربة ��خلطأ، ناهيك عن تكوين خلية 	� �ر�[. �ح4 �

��لتريلويت ��السفنج ��لد�/ �جنم �لبحر ��لكائنا> �لساFة �لقشرية ��لزنابق. ��لغريب 7 �ألمر �� هذ< 

�ألنو�, �ملختلفة عن بعضها �لبعض �ختالفا جذ�يا قد ظهر> فجأ% �/�� �� يكو� Pا �� جد سابق. 
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�[� �فترضنا �� �أل�اi �ألمينية قد �حتد% ���لت بطريقة �لتجربة ��خلطأ ��� �ضاعة �� �قت منذ تكوين �لعا من �جل تكوين جز�� بر�تني ��حد، 
ستظل �لفتر8 �لزمنية �ملطلوبة �طو- من �لعمر �حلاF لأل�� كي تلحق باحتما- 1 من10950.

 �تتمثل �ملحصلة �لنهائية من كل [لك $ �� �لتطو� يقع $ جحيم �الحتما- �لرهيب، �[لك فقط عند مرحلة تكوين بر�تني ��حد.
 

هل توجد �لية للتجربة )�خلطأ c �لطبيعة؟هل توجد �لية للتجربة )�خلطأ c �لطبيعة؟ 

 $ �لنهاية، 	تتم بنقطة مهمة جدQ فيما يتعلق باملنطق �ألساسي حلسا] �الحتماال% �لذ� ضربنا عليه بعض �ألمثلة. لقد �شرنا �� �� حسابا% 
�الحتماال% �لو���8 �عالX قد �صلت �� حد�� فلكية، ��� هذX �الحتماال% �لفلكية يستحيل حتقيقها عمليV، �تشكل هذX �ملسألة طريقا مسد��� بالنسبة 
لدعا8 �لتطو�؛ [لك �نه ال ميكن ZذX �الحتماال% حتت �لظر�l �لطبيعية �� تبد� �ية فتر8 جتريبية �بدQ، نظرQ لعدj �جو� &لية للتجربة ��خلطأ $ �لطبيعة 

تسعى إلنتاÎ بر�تينا%.
 $ hسو ºجز�� بر�تني مكو� من 500 �ض �مي Îالحتما- �ملتوقع إلنتا� Õا ال تصلح إليضاDفإ ،Xشرنا �ليها �عال� aبالنسبة للحسابا% �ل� 
حالة �جو� بيئة مثالية للمحا�لة ��خلطأ، �ألمر �لذ� ال �دR $ �حليا8 �حلقيقية. �يعº هذ� �� �حتما- �حلصو- على بر�تني مفيد هو 1 من (10950)، 
هذ� �[� �فترضنا �� هناÔ &لية xيأتية تقوj من خالZا يد خفية بضم 500 �ض �ميº عشو�ئيV 5 تد�Ô �� هذ� غc صحيح، فتقوj بفك �ال�تباÉ بني 
�أل�اi �لو�حد تلو �آلخر �تعيد ترتيبها بشكل ¼تلف للمر8 �لثانية، �هلم جّر�. �$ كل �ختبا�، Uب �� يتم تفكيك �أل�اi �ألمينية �لو�حد تلو �آلخر 
�يتم ترتيبها بطريقة جديد8، كما Uب �� تتوقف عملية �لتركيب بعد �� تتم �ضافة �حلمض  �ألميº �قم 500 مع �لتأكد من عدj �شتر�Ô �لو �ض 
�ميº ��حد �ضا$ $ �لعملية. عندئذ، Uب �� تتوقف �ملحا�لة ملعرفة ما �[� كا� �ل�qتني قد تكّو� �� ال. �$ حالة �إلخفاU ،êب �� ُتَحّل كل �ملو�� 
عن بعضها �ُتختَبر $ تتابع &خر. �هكذ�، ينبغي $ كل ãا�لة �ال تشترÔ �لو ح� ما�8 ��حد8 �خيلة. �من �ألمو� �مللّحة �يضV �ّال يتم فصل �لسلسلة 
 $ hسو Rال ميكن �� حتد Xكرناها �عال] aالحتماال% �ل� �� Éلشر�� Xهذ ºها قبل �لوصو- �� �لتر�بط �قم .499 �تعcملكونة �ثنا� �ملحا�لة �� تدم�
بيئة مسيَطر عليها �فيها &لية ��عية تدير �لبد�ية ��لنهاية �كل مرحلة من مر�حل �لعملية، �ال يترÔ فيها للصدفة �� شي� سوh �ختيا� �أل�اi �ألمينية 

فقط.

10950 =
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

000.000.000.000.000.000.000.000.000

�� جانب �حتما- �صطفاl جز�� بر�تني [� 500 حامض �ميº $ ترتيب � شكل مناسبني، فإ� �حتما- �� تكو� كل �أل�اi �ألمينية �ل� �ويها يسا�ية، �� 
�جتاهها �� �ليسا� ��� يقيم كل ��حد من هذX �أل�اi �ألمينية فقط ��بطة بيبتيدية هو �حتما- ال يتجا�� “ 1 “ $ 10950. � ميكننا �� نكتب هذ� �لرقم كما 

 .Qليه 950 صفر� Vكرنا $ �لسابق مضاف]



 �من �ملستحيل -��� شك- �� توجد مثل هذX �لبيئة $ ظل �لظر�l �لطبيعية، �باآلâ يستحيل -منطقيV �تقنيV- تكوين �ل�qتني $ �لبيئة 
�لطبيعية، بغچ �لنظر عن مسألة �الحتما-. �$ �لو�قع، يعد �حلديث عن �حتماال% �قو� مثل هذ� �حلدR حديثV غc علمي.

 �ال يستطيع بعض �عا8 �لتطو� غc �ملد�بني �ستيعا] هذ� �ألمر. [لك �Dم يفترضو� �� تكوين �ل�qتني هو عبا�8 عن تفاعل كيميائي بسيط، 
�باآلâ يصلو� �� �ستنتاجا% مضحكة مثل قوZم �� �أل�اi �ألمينية تنتظم عن طريق �لتفاعل 5 تكّو� �ل�qتينا%. �مع [لك، جند �� �لتفاعال% 
�لكيميائية �لَعَرضية �لa حتدR $ بنية غc حية ال تنتج شيئV سوh تغ�c% بسيطة �بد�ئية بأعد�� معينة �ãد��8. �ما بالنسبة لتكوين �ملو�� �لكيميائية 
�ألعقد بعض �لشئ فإنه يتطلب مشا�كة مصانع �جتهيز�% كيميائية �¼ت�q% هائلة. �تنتمي �أل��ية ��لكثc من �ملو�� �لكيميائية �ألخرh �لa نستعملها 
$ حياتنا �ليومية �� هذX �لنوعية، �لكن �ل�qتينا% تتسم بتركيبا% �عقد بكثc من تلك �لكيما�يا% �ملنتجة صناعيV، �لذ� يستحيل �� تكو� �ل�qتينا% 

(�لa يشكل كلٌّ منها معجز8ً $ �لتصميم ��Zندسة من حيث مال�مة كل جز� ملكانه $ ترتيب ãد�) قد نشأ% نتيجة تفاعال% كيميائية عشو�ئية. 
 ��عونا ننحي جانبV -للحظة- �يع �ملستحيال% �لa �صفناها ح� �آل� �نفترi �� جزيئV بر�تينيV مفيدQ قد تطو� عفويV مبحض �لصدفة. عند 
هذX �لنقطة يظل �لتطو� عاجزQ -مر8 �خرh- عن تقدمي �إلجابا%، [لك �نه لإلبقا� على �جو� هذ� �ل�qتني ينبغي �� يتم عزله عن ãيطه �لطبيعي ��ايته 
$ ظر�l خاصة جدQ. �بغc [لك، �ما �� ينحّل �ل�qتني نتيجَة تعرضه لظر�l �أل�i �لطبيعية �� ينضم �� ��اi �� ��اi �مينية �� مركبا% 

كيميائية �خرh، �بذلك يفقد خو�صه �يتحو- �� ما�8 ¼تلفة متامV �عدمية �لنفع.

 �ملحا)الP �ليائسة للتطو�يني لتفس« �صل �حليا�
 تشكل �لتساóال% �ملحيطة بكيفية ظهو� �لكائنا% �حلية أل�- مر8 مأ�قV حرجV لدعا8 �لتطو� لد�جة �Dم �ا�لو� عا�8 عدj �لتعر� �� هذ� 
�ملوضو�، كما �ا�لو� �لتغاضي عنه بقوZم: �� �ملخلوقا% �أل�� ظهر% $ �لوجو� نتيجة بعض �ألحد�R �لعشو�ئية $ �ملا�، [لك ألDم يو�جهو� عقبة 
$ �لطريق ال يستطيعو� �اللتفاl حوZا بأية �سيلة ، �على نقيچ �لنظر8 �لتطو�ية من �لناحية �لباالنتولوجية _ �� علم �ملتحجر�%- ال ميلكو� هنا �ية 

متحجر�% لكي يشوهوها �يسيئو� تأ�يلها بغية �عم تأكيد�ִדم، �باآلâ فقد مت -بالتأكيد - �حض نظرية �لتطو� منذ �لبد�ية.
 �هناÔ نقطة مهمة جدير8 باألخذ $ �العتبا�، �ال �هي: �[� ثبت �� �ية خطو8 من عملية �لتطو� مستحيلة، فهذ� يكفي إلثبا% �� �لنظرية بأكملها 
مزيفة �باطلة متامV. فعلى سبيل �ملثا-: �[� �ثبتنا �� �لتكوين �لعشو�ئي لل�qتينا% �مر مستحيل فإننا ندحچ بذلك كل �ال�عا��% �ألخرh �ملتعلقة باخلطو�% 

�لالحقة للتطو�. �بعد هذX �ملرحلة، يصبح من غc �ملجد� �خذ �جمة �جل ما �قر� ما إلجر�� xمينا% عليها. 
 �تعد كيفية ظهو� �لكائنا% �حلية $ �لوجو� من كائنا% غc حية مسألًة  يرغب �عا8 �لتطو� ح� $ [كرها ملد8 طويلة. �مع [لك، �صبحت 
�لقر�  من  �لثا   �لربع  �جريت $   aل� �لد��سا%  من  من خال- سلسلة  جتنبها مشكلة حتمية، �جر% ãا�ال% حلسمها  لطاملا مت   aل� �ملسألة   Xهذ

�لعشرين. 
 �متثل �لسؤ�- �ألساسي $: كيف �مكن أل�- خلية حية �� تظهر $ جو �أل�i �لبد�ئي؟ �بعبا�8 �خرh: �� نو� من �لتفس�c% ميكن �� يقدمه 

�عا8 �لتطو� ZذX �ملشكلة؟ 
 Xجتا�] معملية موجهة لإلجابة على هذ Xعلما� �لتطو� �باحثو hألسئلة من خال- �لتجا�]. فقد �جر� Xا�ال% لإلجابة على هذã %جر� 
�ألسئلة، �لكنها  جتذ] �لكثc من �الهتماj. �تتمثل �كثر �لتجا�] �حتر�مV فيما يتعلق بأصل �حليا8 $ �لتجربة �ملسما8 باسم جتربة ميلر �لa �جر�ها 
�لباحث �ألمريكي ستانلي ميلر سنة 1953 �ُتعرl �لتجربة �يضV باسم جتربة يو��-ميلر نظرQ إلسهاj �ستا[ ميلر äامعة شيكاغو، ها��لد يو��، 

فيها.
 �تعتq هذX �لتجربة �لدليل �لوحيد �ملزَمع �ستخد�مه إلثبا% فرضية �لتطو� �جلزيئي �لa مت تقدميها لتكو� عالمة على �ملرحلة �أل�� من فتر8 �لتطو�. 
�على �لرغم من مر�� ما يقر] من نصف قر� �حتقيق تطو��% تكنولوجية عظيمة،  يتخذ �� شخص �ية خطو�% �خرh $ هذ� �لطريق. ��غم هذ�، 
ال تز�- جتربة ميلر ُتد�َّ� $ كتب �ملقر��% �لتعليمية بوصفها �لتفسc �لتطو�� لظهو� �جليل �أل�- من �لكائنا% �حلية. �نظرQ إلملاj �عا8 �لتطو� Âقيقة 

�� مثل هذX �لد��سا% ال تدعم فرضيتهم (بل على �لعكس من [لك تدحضها) جتنبو� -عن قصد- �خلوi $ مثل هذX �لتجا�].
 

 جتربة ميلر: Òا)لة فاشلةجتربة ميلر: Òا)لة فاشلة

 �قد متثل هدl ستانلي ميلر من هذX �لتجربة $ تقدمي �كتشاl جتريò يبني �� �أل�اi �ألمينية (�لa هي �حد�% بنا� �ل�qتينا%) ميكن �� 

تكو� قد ظهر% بالصدفة قبل باليني �لسنني على �أل�i �خلالية من �حليا8. 
 �قد �ستخدj ميلر $ جتربته خليطV غا�يV �فترi �جو�X على �أل�i �لبد�ئية (�لكن �تضح فيما بعد �نه غc ��قعي) يتكو� من �ألمونيا ��مليثا� 
��Zيد��جني �Áا� �ملا�. �مبا �� هذX �لغا��% ال تتفاعل بعضها مع بعض $ �لظر�l �لطبيعية، فقد ��خل ميلر ãّفزQ من �لطاقة �� هذ� �ملحيط كي 
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�حد� مصا�
 �عا� �لتطو
 تعا
	 تجربة ميلر

ما� مغلي

H2O, CO2, N2, H2)  جو بد�ئي

#لكتر!���

مكثف كهربائي

بين  حتى  �لكامل   باإلهما �ليو�  ميلر  تجربة  تحظى 
علما' �لتطو�. ففي عد! فبر�ير 1998 من مجلة �أل�� 
�لتطو�،  لنظرية  بمناصرتها  �لمعر,فة   EARTH
ظهر3 �لتصريحا3 �لتالية في مقالة بعنو�2 بوتقة �لحيا/:

تكّو2  قد  �لبد�ئي  �لجو   2< �آل2  �لجيولوجيو2  «يعتقد 
في معظمه من ثاني >كسيد �لكربو2 ,�لنيتر,جين، ,هما 
غاK�2 >قل تفاعًال من تلك �لغاK�3 �لتي �سُتخدمت في 
 ،Qمكن لجو ميلر >2 يحد< �SU تجربة عا� .1953 ,حتى
كيف يتسنى لك >2 تجعل جزيئا3 بسيطة مثل �ألحما� 
�لتي ستحولها  �لالKمة  �لكيميائية  بالتغير�3  تمر  �ألمينية 
Uلى مرّكبا3 >كثر تعقيد�ً >, بوليمر�3 مثل �لبر,تينا3؟ 
ميلر نفسه عجز عن حل Sلك �لجز' من �للغز، ,قد تنهد 
قائًال بسخط: "Uنها مشكلة"؛ "كيف تصنع �لبوليمر�3؟ 

ال يتم هذ� �ألمر بكل هذd �لسهولة" (1).

�لفكر/  تقّبل  قد  نفسه  ميلر  فإ2  �>ينا،  ,كما 
 iستنتا�  j< Uلى  �ليو�   j!تؤ لن  تجربته  بأ2  �لقائلة 
علمائنا   2< حقيقة   2U �لحيا/.  >صل  تفسير  بإمكانه 
بحماسة  �لتجربة   dهذ يحتضنو2  �لتطو�  !عا/  من 
Uليه. يدعو2  من   nيأ, �لتطو�   nبؤ Uلى  فقط  تشير 

جيوغر�فيك"   "ناشيونا مجلة  من   nما� عد!  ,في 
على  �لحيا/  "ظهو�  بعنو�2  مقالة  ُنشر3 
يلي: ما   pلموضو� هذ�  عن  فيها  ُكتب  �أل��" 

"2U �لعديد من �لعلما' �آل2 يشّكو2 في >2 �لجو �لبد�ئي 
كا2 مختلفًا عّما �فترضه ميلر في �لبد�ية. Uنهم يعتقد,2 
,�لنيتر,جين  �لكربو2  >كسيد  ثاني  من  متكّونا  >نه كا2 
>خبا�   dهذ, ,�ألمونيا.  ,�لميثا2  �لهيد�,جين  من  بدًال 
سيئة للكيمائيين؛ فعندما يحا,لو2 >2 يشعلو� شر��/ في 
على  سيحصلو2  ,�لنيتر,جين،  �لكربو2  >كسيد  ثاني 
كمية تافهة من �لجزيئا3 �لعضوية تكافئ SU�بة قطر/ من 
�لعلما'  يجد  بركة سباحة. ,هكذ�  ما'  في  طعا�  ملّو2 
هذ�  مثل  من  نشأ3  قد  �لحيا/   2< تخيل  في  صعوبة 

�لحسا' �لمخفف"(2).
 wباختصا�، ال تستطيع تجربة ميلر ,ال >ية محا,لة >خر,
لدعا/ �لتطو� >2 تجيب عن �لسؤ� �لخاx بكيفية ظهو� 

�لحيا/ على �أل��؛ SU >2 جميع �لبحوQ �لتي ُ>جريت تبين 
�ستحالة ظهو� �لحيا/ بمحض �لصدفة؛ ,من َثّم تؤكد على 

>2 �لحيا/ قد ُخلقت.

1.Earth, «Life’s Crucible», February ,1998 p.34
2. National Geographic, «The Rise of Life on Earth», 

March ,1998 p.1.68
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يبد� �لتفاعل بينها. �بافتر�� �� هذX �لطاقة ميكن �� تكو� قد جا�% من �مضا% �لêq $ �جلو �لبد�ئي �ستخدj مصد�Q صناعيV للتفريغ �لكهربائي 
إلمد��X بالطاقة. 

 �قاj ميلر بغلي هذ� �خلليط �لغا�� $ حر��8 شدִדا مئة ��جة مئوية ملد8 �سبو�، ��ضاl تيا�Q كهربائيV كذلك، �$ Dاية �ألسبو� قاj ميلر 
بتحليل �ملو�� �لكيميائية �ملوجو�8 $ قا� �لوعا� فالحظ �� ثالثة ��اi من �أل�اi �ألمينية �لعشرين �لa تشّكل �لعناصر �ألساسية لل�qتينا% قد مت 

 .Vنتاجها �صطناعي�
 ��حدثت هذX �لتجربة قد�Q كبQc من �إلثا�8 لدh �عا8 �لتطو� �مت �فعها �� ��جة �لنجاÕ �خلا�ê، �$ خضم حالة �لنشوh �لعا�مة تلك ظهر% 

مطبوعا% متنوعة بعنا�ين مثل ميلر Öلق �حليا8! �مع [لك،  تكن �جلزيئا% �لa �ستطا� ميلر �� يصطنعها سوh جزيئا% غc حية.
 �بتشجيع من هذX �لتجربة، قاj �عا8 �لتطو� مباشر8 بوضع سينا�يوها% جديد8؛ �[ مت -على عجل- �فتر�i �ملر�حل �لالحقة لأل�اi �ألمينية. 
�يفترi �� تكو� �أل�اi �ألمينية قد �حتد% الحقV $ ترتيبا% صحيحة مبحض �لصدفة لتكّو� �ل�qتينا%. �قد قامت بعض هذX �ل�qتينا% �ملكونة 
بالصدفة بوضع نفسها $ تركيبا% شبيهة بغشا� �خللية (مثل �لتركيبا% �لa �خلت حيز �لوجو� بطريقة ما �كونت خلية بد�ئية)، ��حتد% �خلاليا مع 

مر�� �لوقت �كونت �لكائنا% �حلية. �مع [لك،  تكن جتربة ميلر سوh ��عا� ثبت فيما بعد �نه مزيف من جو�نب عد8. 

 �حلقائق �لV `V P.� kفال7 جتربة ميلر�حلقائق �لV `V P.� kفال7 جتربة ميلر
 حا�لت جتربة ميلر �� تثبت �� �أل�اi �ألمينية ميكن �� تتكو� �حدها $ ظر�l �أل�i �لبد�ئية، �ال �� هذX �لتجربة تعا  من متناقضا% $ 

:âملتناقضا% فيما يأ� Xتتمثل هذ� .Éعد� من �لنقا
 1- باستخد�j &لية تسمى �ملصيد8 �لبا��8 (cold trap) عز- ميلر �أل�اi �ألمينية من �لبيئة مبجر� تكوDا، ألنه لو  يفعل [لك لكانت 

ظر�l �لبيئة �لa تكونت فيها �أل�اi �ألمينية ستؤ�� �� تدمc هذX �جلزيئا% $ �حلا-. 
 �مما ال شك فيه �� هذ� �لنو� من &ليا% �لعز- �لو�عية  يكن موجو�Q $ ظر�l �أل�i �لبد�ئية. �بد�� مثل هذX �آللية، ح� �[� تكّو� �ض 
�ميº ��حد فإنه سوl ُيدمَّر $ �حلا-. �يشرÕ �لعا �لكيميائي، �يتشا�� بليس، هذ� �لتناقص بقوله: حقV، لوال هذX �ملصيد8 �لبا��8، لكانت �ملنتجا% 

�لكيميائية قد ُ�مِّر% بفعل �ملصد� �لكهربائي. (116)
 �$ �حلقيقة،  يستطع ميلر $ جتا�به �لسابقة �� يكّو� �� �ض �ميº باستخد�j نفس �ملو�� بد�� &لية �ملصيد8 �لبا��8. 

 تكن �لبيئة �جلوية �لبد�ئية (�لa حا�- ميلر �� �اكيها $ جتربته) بيئة ��قعية؛ فقد �تفق �لعلما� $ �لثمانينيا% على �لر�� �لقائل بأ�  -2 
�لنيتر�جني �ثا  �كسيد �لكربو� كا� ينبغي �� ُيستخَدما $ هذX �لبيئة �لصناعية بدًال من �مليثا� ��ألمونيا. �بعد فتر8 طويلة من �لصمت �عترl ميلر 

نفسه -�يضV- بأ� �لبيئة �جلوية �لa �ستخدمها $ جتربته  تكن ��قعية. (117) 
 �[�، ملا[� �صر ميلر على هذX �لغا��%؟ �جلو�] بسيط: فبد�� �ألمونيا كا� من �ملستحيل تركيب �ض �ميqÖ� .ºنا كيفن ماّكني ֲדذ� �ألمر 

$ مقالة نشر% $ �لة �الكتشاDiscoverl بقوله:
 Vمتجانس Vق خليطÂ iليط من غا�� �مليثا� ��ألمونيا. �حسبما ��� عنهما، فقد كانت �أل�Á ميلر �يو�� مبحاكا8 �جلو �لقدمي لأل�� jقا 
من �ملعد� ��لصخر ��جلليد. �لكننا نفهم من �حدR �لد��سا% �� جو �أل�i كا� حا�Q جدQ $ تلك �أل�منة ��Dا كانت تتكو� من �لنيكل 
��حلديد �ملذ�]، �باآلâ كا� Uب �� يتكو� �جلو �لكيمائي لتلك �لفتر8 $ معظمه من �لنيتر�جني �ثا  �كسيد �لكربو� �Áا� �ملا�. �ال تعد 

هذX �لغا��% غا��% مناسبة مثل �مليثا� ��ألمونيا إلنتاÎ جزيئا% عضوية. (118)
 �قد قاj عاملا� �مريكيا� (Ãا فcيس �تشني) بتكر�� جتربة ميلر $ بيئة جوية حتتو� على ثا  �كسيد �لكربو� ��Zيد��جني ��لنيتر�جني �Áا� 

(119) .ºيتمكنا من �حلصو- �لو على جز�� ��حد من �حلمض  �ألمي �ملا�، �لكنهما 
 3- �توجد نقطة �خرh مهمة ُتبطل جتربة ميلر، �هي �� �ألكسجني �ملوجو� $ تلك �لفتر8 كا� كافيV لتدمc �يع �أل�اi �ألمينية $ �جلو 
$ �لوقت �لذ� كا� يعتقد �Dا قد تكونت فيه. �قد تكّشفت هذX �لنقطة (�لa �غفلها ميلر) عن طريق &ثا� �حلديد ��ليو��نيوj �ملتأكسد �لa ُ�جد% $ 

�لصخو� �لa ُيقدَّ� عمرها بنحو 3,5بليو� سنة تقريبا. (120) 
 �هناÔ �كتشافا% �خرh تبني �� كمية �ألكسجني �ملوجو�8 $ تلك �ملرحلة كانت �كثر بكثc من تلك �لa يّدعي �عا8 �لتطو� �جو�ها. �تبني 
�لد��سا% كذلك �� كمية �إلشعاعا% فوê �لبنفسجية �لa كانت تتعرZ iا �أل�i $ تلك �لفتر8 كانت عشر8 &الl ضعف تقدير�% �عا8 �لتطو�. 
 يكن هناÔ مفر من قياj هذX �إلشعاعا% �ملكثفة بتحرير �ألكسجني من خال- حتليل Áا� �ملا� �ثا  �كسيد �لكربو� �ملوجوَ�ين $ �جلو �� عناصرÃا �

�ألساسية.
 �يبطل هذ� �ألمر جتربة ميلر -�لÃ� aلت �ألكسجني متاما -بالكامل؛ [لك �نه لو مت �ستخد�j �ألكسجني $ �لتجربة لكا� �مليثا� سينحّل �� 
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ثا  �كسيد �لكربو� ��ملا�، بينما ستنحّل �ألمونيا �� �لنيتر�جني ��ملا�. �من ناحية �خرh، ففي �لبيئة �لa ال يوجد فيها �كسجني ال �ا- لوجو� طبقة 
�����، �يعº هذ� �� �أل�اi �ألمينية كانت سُتدمَّر $ �حلا- ألDا ستتعر� �� �شعاعا% فوê بنفسجية عالية جدQ بد�� �اية طبقة �أل����. �بعبا�8 

 يكن، كانت �لنتيجة ستتمثل $ بيئة مدمر8 لأل�اi �ألمينية.  j� لبد�ئي� �خرh: سو�� �كا� �ألكسجني موجو�Q $ �لعا
 iُتعَز- �أل�ا  4- بانتها� جتربة ميلر تكو� قد تكّونت �لعديد من �أل�اi �لعضوية [�% �خلو�� �ملدمِّر8 لبنية �لكائنا% �حلية ��ظائفها، �لو 

�ألمينية �ُتركت $ نفس �لبيئة مع هذX �لكميا�يا% لكا� تدمcها �� حتوZا �� مرّكبا% ¼تلفة من خال- �لتفاعال% �لكيميائية �مرQ ال ميكن تفا�يه. 
 Vحض� iأل�ا� Xاية �لتجربة (121) �يعد �جو� هذD ألمين عند� Xألمينية [�% �الجتا� iمن �أل�ا cفضًال عن [لك، فقد تكّو� عد� كب� 
للنظرية ح� من خال- منطقها؛ أل� �أل�اi �ألمينية �لَيمنا� كانت من نو� �أل�اi �ألمينية غc �لقا��8 على تأ�ية �ظيفتها $ تكوين �لكائنا% �حلية. 
 تكن �لظر�l �لa تكونت فيها �أل�اi �ألمينية $ جتربة ميلر ظر�فV صاحلة للحيا8؛ فقد �xذ هذ� �لوسط -$ �لو�قع- شكل خليط �ضي  ،Vختام�

يدّمر �جلزيئا% �ملفيد8 �لa يتم �حلصو- عليها �يؤكسدها.
 �هناÔ حقيقة ��حد8 ��سخة تشc �ليها �يع تلك �حلقائق، �ال �هي: ال تستطيع جتربة ميلر �� تّدعي �Dا �ثبتت �� �لكائنا% �حلية قد تكونت 
هة [�% هدl من �جل تركيب �أل�اi �ألمينية.  مبحض �لصدفة $ ظر�l ��ضية بد�ئية. � تكن �لتجربة -بأكملها- �كثر من �ر� جتربة معملية موجَّ
�قد مت حتديد كميا% ��نو�� �لغا��% �ملستخَدمة $ �لتجربة حتديدQ مثاليV كي تتمكن �أل�اi �ألمينية من �لظهو�، كما �� كمية �لطاقة �لa مت �مد�� 
�لنظاj ֲדا  تكن كث8c جدQ �� قليلة جدQ بل ّمت تنظيمها بدقة كي متّكن �لتفاعال% �لضر��ية من �حلد�R. �ما بالنسبة لألجهز8 �ملستخَدمة $ �لتجربة 
فقد مت عزZا ح� ال تسمح بتسر] �� نو� من �نو�� �لعناصر �لضا�8 �� �ملدمر8، �� �� نو� &خر ميكن �� يعوê تكوين �أل�اi �ألمينية �لa كا� 
�جو�ها ãتمًال $ ظر�l �أل�i �لبد�ئية. � تتضمن �لتجربة �ية مو�� �� �مالÕ �� مرّكبا% كانت موجو�8 $ ظر�l �أل�i �لبد�ئية �كا� من 
�ملحتَمل �� تغc �رh �لتفاعال%، �يعتq �ألكسجني - �لذ� كا� سيمنع تكوين �أل�اi �ألمينية بسبب �ألكسد8-�حد تلك �ملو�� �ملدمر8. �ح� $ 

ظل ظر�l معملية مثالية، كا� من �ملستحيل بالنسبة لأل�اi �ألمينية �ملنَتَجة �� حتافظ على بقائها �تتفا�h �لتدمc بد�� &لية �ملصيد8 �لبا��8.
 �$ �لو�قع فإ� �عا8 �لتطو� يقومو� هم �نفسهم بدحچ سينا�يو �لتطو� بو�سطة هذX �لتجربة؛ أل� هذX �لتجربة �[� �ثبتت �� شئ فقد �ثبتت 
�� �أل�اi �ألمينية ال ميكن �نتاجها سوh $ بيئة معملية مسيَطر عليها يتم فيها تصميم �يع �لظر�l بشكل ãد� من خال- �لتدخل �لو�عي. �� �� 

�لقو8 �لa ُتحِدR �حليا8 ال ميكن �� تأâ من صدفة غc ��عية، �لكن -باألحرh- من عملية خلق ��عية.
 �� 8cعلمية �لبتة. �من �ألمو� �ملث cيعد �لسبب �لذ� جعل �عا8 �لتطو� ال يقبلو� هذ� �حلقيقة �جللية هو خضوعهم �ألعمى آل��� مسبقة غ� 

ها��لد يو��، �لذ� قاj بتنظيم جتربة ميلر مع تلميذX ستانلي ميلر، قد ��� باالعتر�l �آلâ حو- هذ� �ملوضو�:
 يكتشف كل من يقوj منا بد��سة �صل �حليا8 بأنه كلما �معنا �لنظر $ هذ� ��ملوضو� كلما شعرنا بأنه �عقد من �� يتطو� $ �� مكا�. �كلنا 
نسلم، كقضية عقائدية، بأ� �حليا8 قد تطو�% من �ملا�8 �مليتة $ هذ� �لكو�، �لكن كل ما $ �ألمر �� تعقيدها من �لضخامة مبكا� Âيث يصعب 

علينا �� نتخيل �قو� �ألمر ֲדذX �لطريقة. (122) 

Pتينا(Éجو �لعا± �لبد�ئي )�لPتينا(Éجو �لعا± �لبد�ئي )�ل 
 على �لرغم من كل �ملتناقضا% �لa �ستشهدنا ֲדا �عالX، ما ��- �عا8 �لتطو� يش��c �� جتربة ميلر ليتجنبو� �ملشكلة �ملتصلة بكيفية تكو� 

�أل�اi �ألمينية مبفر�ها $ جو �لعا �لبد�ئي. �Dم ال يز�لو� ح� �ليوÖ jدعو� �لناd بالتظاهر بأ� �ملسألة قد مت حلها ֲדذX �لتجربة �لز�ئفة. 
 �مع [لك، فقد ��جه �عا8 �لتطو� -عند تفسc �ملرحلة �لثانية من �صل �حليا8- مشكلة �كq ال تقا�� مبشكلة تكوين �أل�اi �ألمينية �ال �هي: 

�ل�qتينا%؛ ��: �حد�% بنا� �حليا8 �ملكوَّنة من مئا% �أل�اi �ألمينية �ملختلفة �لa تتحد مع بعضها �لبعض $ نظاj معني. 
 �يعتq �ال�عا� �لقائل بأ� �ل�qتينا% قد تكونت مبحض �لصدفة $ ظل �لظر�l �لطبيعية ��عا� يفتقر �� �لو�قعية ��ملعقولية بد�جة �كq من 
�ال�عا� �لقائل بأ� �أل�اi �ألمينية قد تكونت مبحض �لصدفة. �$ �لصفحا% �لسابقة ��سنا بو�سطة حسابا% �الحتماال% �الستحالة �لرياضية لالحتا� 
 iأل�� lظر� $ Vتينا% كيميائي�qستحالة تكوين �ل� dند� lتينا%، �ما �آل� فسو�qألمينية بترتيبا% صحيحة بغية تكوين �ل� iلعشو�ئي لأل�ا�

�لبد�ئية. 
 

 تصنيع �لÉ)تني c �ملا� غ« ممكنتصنيع �لÉ)تني c �ملا� غ« ممكن
 عندما تتجمع �أل�اi �ألمينية لتكوين �ل�qتينا% تشكل هذX �أل�اi تر�بطV خاصV فيما بينها يسمى تر�بط �لببتاْيد. ��ثنا� تكوين هذ� �لتر�بط 

يتحر� جز�� مائي ��حد. 
 �تقوj هذX �حلقيقة -بال شك- بدحض تفسc �عا8 �لتطو� �لقائل بأ� �حليا8 �لبد�ئية قد ظهر% $ �ملا�؛ ألنه -�فقV ملبد� شاتولييه $ �لكيميا� 
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(Le Châtellier Principle)- فإنه ال ميكن �� �دR تفاعل �ر� ما� - تفاعل تكثيف- $ بيئة مائية، ��لذ� ُيقا- ��ئمV �� �حتما- حتقق مثل 
هذ� �لتفاعل $ بيئة مائية يكا� يكو� غc ممكن من بني �يع �لتفاعال% �لكيميائية.

 iميكن لأل�ا aألمينية- هي ��� شك ليست �ألماكن �لصحيحة �ل� iفاملحيطا% - حيث ُيزعم �� �حليا8 قد نشأ% فيها �كذلك �أل�ا �]� 
�ألمينية �� تنتج فيها �ل�qتينا%.

� لهذ� �لسبب فإ� �لمحيط �لذ� �علن �نصا� نظرية �لتطو� �نه هو �لمكا� �لذ� تبد� فيه �لحيا8 � تتكو� فيه �ألحماi �ألمينية هو في حقيقة �ألمر 
منا� غير مالئم على �إلطالê من �جل تكوين �ألحماi �ألمينية لبر�تينا% متحد8 معها (123).

 aهم �يّدعو� �� �حليا8 قد نشأ% على �ليابسة؛ أل� �لبيئة �لوحيد8 �ل���& ��cملنطقي بالنسبة لدعا8 �لتطو� �� يغ� cسيكو� من غ ،hمن ناحية �خر� 
كا� من �ملمكن �� حتمي �أل�اi �ألمينية من �ألشعة فوê �لبنفسجية هي �ملحيطا% ��لبحا�. فعلى �ليابسة سيتم تدمcها بفعل �ألشعة فوê �لبنفسجية، 

كما �� مبد� شاتولييه يدحچ ��عا� تكوين �حليا8 $ �لبحر. �هذX ��طة �خرh تو�جه �عا8 �لتطو�.
 

 جهد �خر يائس : جتربة فوكسجهد �خر يائس : جتربة فوكس
 �ملو�جهة �لتحد� �ملذكو� �عالX، بد� �عا8 �لتطو� $ �ختر�� سينا�يوها% غc ��قعية حو- مشكلة �ملا� هذX �لa كانت كفيلة بدحچ نظريتهم 
متاما. �قاj فوكچ، �لذ� كا� من ضمن �شهر باحثي �لتطو�، بتقدمي �لنظرية �آلتية حلل هذX �ملشكلة. فوفقV لفوكچ، ال بد �� تكو� �أل�اi �ألمينية 
 iأل�� قد ُجّرْ% �� بعض هضا] قريبة من بركا� بعد تكوينها مباشر8 $ �ملحيط �لبد�ئي، �ال بد �� �ملا� �ملوجو� $ هذ� �خلليط �لذ� تضمن �أل�ا�
�ألمينية �ملوجو�8 على �Zضا] قد تبخر عندما ��تفعت ��جة �حلر��8 فوê ��جة �لغليا�. �هكذ� كا� بإمكا� �أل�اi �ألمينية �لa جفت �� تتجمع 

لتكوين �ل�qتينا%.
 �مع [لك،  تلَق هذX �لطريقة �ملعقد8 للخر�Î من �ملأ�ê قبوًال لدh كثc من �لناd، أل� �أل�اi �ألمينية  تكن لتتحمل مثل هذX �لد�جا% 

من �حلر��8 ؛ [لك �� �لبحوR �ثبتت �� �أل�اi �ألمينية تتدمر كليV عند ��جا% �حلر��8 �لعالية.
 �لكن فوكچ  ييأd، فقد �ستطا� �� �قق �حتا� �أل�اi �ألمينية �ملنّقا8 $ �ملختq حتت ظر�l خاصة جدQ من خال- تسخينها $ بيئة جافة، 
�لكن [لك  ينتج �ل�qتينا%. �$ �لو�قع،  �صل فوكس سوh على حلقا% بسيطة �غc منظمة من �أل�اi �ألمينية �لa �حتد% مع بعضها �لبعض 

 �V �العتقا. بأ� �لحيا� هي �لتى كونت نفسها بنفسها في مناw من عالم بد�ئي هو )�حد من �كبر �ألخطا� �لتى )قع فيها �نصا� نظرية �لتطو�. فقد حا)لو� )بكل

.Pلعلمية، )سرعا� ما �نها�� Pالكتشافا� Lلم تصمد �ما Pال.عا��� Qال �� هذV .بها ميللر Lلك �لتجربة �لتي قاv Nعا��تهم تلك بطر� مختلفة مثا.� PثباV لسبل� 

Nحا uتلك �لفتر� من �لتا�يخ )�لتي )صفوها بالفتر� �لبد�ئية لم يكن مالئمًا بأ wمن �لقر� �لعشرين �� منا Pفقد �ثبتت نتائج �ألبحا� �لتي �جريت في �لسبعينا 

.من �ألحو�N لتكوين �لحيا� �لمزعومة
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Pتقنيا Lنجح سيدني فوكس )عد. �خر من �لباحثين باستخد� 

 تدفئة خاصة في �بط �ألحماW �ألمينية ببعضها �لبعض )هي �لتي

 �طلق عليها مسمي „�لبر)تيناv( “Pلك في ظل ظر)d لم تكن

 موجو.� على �إلطال� في �لعصو� �لبد�ئية. )على �لّرغم من vلك

Pمع �لبر)تينا Nمن �ألحو� Nحا uال تتشابه بأ Pلبر)تينا� Qفهذ 

 في ترتيبها �لدقيق في �لكائناP �لحية. فهذQ �لبر)تيناP �لتي كونها

 فوكس عبا�� عن بقع غير مرتبة ال تصلح ألu شي�. )حتى لو

 ثبت صحة ما يزعمونه من �� هذQ �لجزيئاP قد حدثت ) تكونت

.في �لعصو� �أل)لي فإنه يستحيل تجزيئها

�لما.� غير �لحية ال تستطيع �� تولد حيا�

لقد �جرh �عا8 �لتطو� عد��ً من �لتجا�] (مثل تجربة ميلر �تجربة فوكص) ليثبتو� �ّ�عا�هم بأ� �لما�8 غير �لحية تستطيع �� تنظم نفسها 

 Xتكّو� كائنًا حيًا معقد�ً. �هذ� �ال�عا� غير علمي �بد�ً؛ [لك �� كل مالحظة �تجربة �ثبتت ��� جد�- �� �لما�8 ال تمتلك مثل هذ�

�لمقد�8. �يذكر �لسير فريد هويل، �لفلكي �عالم �لرياضيا% �لمشهو�، �� �لما�8 ال تستطيع �� تنتج �لحيا8 بنفسها بد�� تدخل مقصو�:

"لو فرضنا -جدًال- �� هناÔ مبد� �ساسيًا للما�8 �ستطا� بطريقة ما �� يقو� نظمًا عضوية نحو �لحيا8، فيجب �� يكو� من �لسهل 

�ثبا% �جو�X في �لمختبر. �يستطيع �لمر� -على سبيل �لمثا-- �� يأخذ بركة �لسباحة كمثا- على �لخليط �لبد�ئي. �مأل �لبركة 

بأية كيما�يا% تشا� من تلك �لتي ليس لها طبيعة بيولوجية. ضخ �ية غا��% فوقها �� خاللها (كما تشا�) ثم سلط عليها �� نو� 

من �نو�� �إلشعا� يستهويك. �� �لتجربة تستمر لمد8 سنة ���قب كم من تلك �إلنزيما% �لبالغ عد�ها 2000 �نزيم (بر�يتنا% 

تنتجها �لخاليا �لحية) ظهر% في �لبركة. سأ��فيك باإلجابة كي ��ّفر عليك �لزمن ��لمشقة ��لنفقا% �لال�مة للقياj بهذX �لتجربة 

.(1)"hمينية �كيما�يا% عضوية بسيطة �خر� iفي �لو�قع. �نك لن تجد شيئًا �بد�ً، �بما باستثنا� �حٍل مقطر� مكو� من �حما

�يعترl �ند�� سكو%، عالم �ألحيا� �لمناصر للتطو�، بنفس �لحقيقة على �لنحو �آلتي:

"خذ ما�8 ما، سخنها �ثنا� تحريكها ��نتظر. هذX هي �لنسخة �لحديثة للنشو�. �يفترi من �لقوh �ألساسية للجا[بية ��لكهرطيسية 

��لقوh �لنو�ية �لقوية ��لضعيفة �� تقوj بالباقي... �لكن كم من هذX �لحكاية �لمنسقة قد تم �ثباته بحسم �كم منها يبقى تخمينًا 

متفائًال؟ في �لحقيقة، �� &لية كل خطو8 مهمة تقريبًا -من �لنذ� �لكيميائية �لى ��- �لخاليا �لتي يمكن �لتعرl عليها- هي موضو� 

قابل للجد- �� موضو� محّير تمامًا"(2).

1.Fred Hoyle, The Intelligent Universe, New York, Holt, Rinehard & Winston, 1983, p. 256
2. Andrew Scott, "Update on Genesis" , New Scientist, vol. 106, May 2nd, 1985, p. 30
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قسرQ، �كانت هذX �حللقا% بعيد8 عن �لشبه بأ� بر�تني حي. �باإلضافة �� [لك، لو �حتفظ فوكس باأل�اi �ألمينية عند ��جة حر��8 مستقر8 فإ� 
تلك �حللقا% غc �ملفيد8 كانت ستنحل �يضا. (124)

 jملفيد �لذ� يتم �حلصو- عليه $ جتربة ميلر، بل �ستخد� cلناتج �لنهائي غ� jيستخد  �هناÔ نقطة �خرh �بطلت �لتجربة؛ �ال �هي �� فوكس 
��اضV �مينية نقية من كائنا% حية. �لكن كا� على هذX �لتجربة �لa ُقصد منها �� تكو� �متد��Q لتجربة ميلر �� تبد� من �لنتائج �لa حققها ميلر. �مع 

[لك، فال فوكس �ال �� باحث &خر �ستخدj �أل�اi �ألمينية غc �ملفيد8 �لa �نتجها ميلر. (125) 
pro-» (%تينا�qنظائر �ل) ألمينية� iسالسل �أل�ا �� Vعا8 �لتطو�؛ ألنه كا� ��ضح� Éسا�� hال ح� لد� VابيU� تلَق جتربة فوكس قبوًال � 

 aتينا% �ل�qل� Îملمكن �نتا� cطبيعية. �بعد [لك كله، ما ��- من غ lتكن لتتكو� $ ظر� teinoids» عدميَة �جلد�h �لa حصل عليها فوكس 
هي �حد�% �حليا8. �هكذ�، ظلت مسألة �صل �ل�qتينا% معلقة. �$ مقالة ُنشر% $ �ملجلة �لعلمية �لر�ئجة $ �لسبعينيا%، �خبا� �Zندسة �لكيميائية

:âكر جتربة فوكچ على �لنحو �آل] ��� ،(Chemical Engineering News) 
 $ Qتقنيا% تسخني خاصة جد jألمينية $ شكل نظائر بر�تينا% باستخد�� iستطا� سد  فوكس ��لباحثو� �آلخر�� �� �ققو� �حتا� �أل�ا� 
 تكن $ �لو�قع موجو�8 �بدQ $ مر�حل �أل�i �لبد�ئية، كما �Dا  تكن مشاֲדة �بدQ لل�qتينا% �ملنظمة جدQ �ملوجو�8 $ �لكائنا%  lظر�
�حلية. فهي  تكن سوh بقع غc منتظمة �عدمية �لفائد8. �قد ُ[كر بوضوÕ �نه ح� �[� كانت مثل هذX �جلزيئا% قد تكونت $ �لعصو� �أل�� 

فإDا كانت ستتدمر بكل تأكيد. (126)
 لقد كانت نظائر �ل�qتينا% �لa �نتجها فوكس -$ �لو�قع- ¼تلفة متامV عن �ل�qتينا% �حلقيقية من حيث �لبنية ��لوظيفة. �يشبه �لفرê بني 

�ل�qتينا% �نظائر �ل�qتينا% �لفرê بني �حدh �ملعّد�% �لتكنولوجية �ملتقدمة �كومة من �ملا�8 �خلاj غc �ملعاجلة.
 �باإلضافة �� [لك  تتوفر �ية فرصة ZذX �أل�اi �ألمينية كي تبقى حية $ �جلو �لبد�ئي؛ �[� �� �لتأث�c% �ملا�ية ��لكيميائية �لضا�8 ��ملدمر8 
�لa يسببها �لتعرi �لشديد لألشعة فوê �لبنفسجية ��لظر�l �لطبيعية غc �ملستقر8 ستجعل نظائر �ل�qتينا% تلك تنحل. ��فقV ملبد� شاتولييه، كا� 
من �ملستحيل بالنسبة ZذX �أل�اi �ألمينية �� تتحد $ �ملا� حيث لن تصلها �ألشعة فوê �لبنفسجية. �نظرQ لذلك، فقد% �لفكر8ُ �لقائلة بأ� نظائر 

.lاية �ملطاD $ تينا% كانت تشكل �سا� �حليا8 تأييَد �لعلما��qل�

DNAلصبغي� u(ملعجز�: �حلمض  �لنو� �uجلز�DNAلصبغي� u(ملعجز�: �حلمض  �لنو� �uجلز� 

 يستطيعو� �لقا�  hجلزيئي، �من ناحية �خر� hعلى �ملستو cكب êجلزيئي ح� �آل� �� �عا8 �لتطو� $ مأ�� hلقد ��ضحت ���ساتنا عند �ملستو 
�لضو� على تكوين �أل�اi �ألمينية �بدQ. �ما تكوين �ل�qتينا% فبقي لغز� قائما $ حد [�ته. �لكن �ملسألة  تعد قاصر8 فقط على �أل�اi �ألمينية 
��ل�qتينا%؛ �[ �� هذين يشكال� �لبد�ية فقط، �ح� بتجا��Ãا فإ� �لتركيب �ملحكم للخلية يقو� �عا8 �لتطو� �� مأ�ê كبc، ��لسبب $ [لك هو �� 
�خللية ليست �ر� كومة من �ل�qتينا% �ملركبة من ��ا� �مينية؛ �Dا &لية حية لديها مئا% �لنظم �ملتطو�8، �هي من �لتعقيد مبكا� Âيث يصبح �إلنسا� 

عاجزQ عن حل سرها. �بعيدQ عن �لنظم �ملعقد8 فإ� �عا8 �لتطو� عاجز�� ح� عن تفسc تكوين �لوحد�% �ألساسية للخلية.
 �$ حني عجز% نظرية �لتطو� عن توفc تفسc متر�بط لوجو� �جلزيئا% �لa هي �سا� بنية �خللية، فإ� �لتطو��% �لa طر�% على علم �لو��ثة 
��كتشاl �أل�اi �لنو�ية (�حلمض  �لنو�� �لصبغي "DNA” ��حلمض �لنو�� �لريRNA") ò” قد �ظهر% مشاكل جديد8 متامV لنظرية �لتطو�. 
ففي عاj 1955 �ستهّلت �عما- �لعاِلَمني، جيمس ��تسو� �فر�نسيچ كريك، عصرQ جديدQ $ عا �ألحيا�، لذ� توجه �لكثc من �لعلما� ببحوثهم �و 

.8cبنية �حلمض  �لنو�� �لصبغي بد�جة كب lمت �كتشا ،Rبعد سنو�% من �لبحو� jعلم �ألحيا�،��ليو
 ��تو� �جلز� �ملسمى باحلمض �لنو�� �لصبغي (�ملوجو� $ كل نو�8 من �ملئة تريأتيو� خلية $ جسم �إلنسا�) على خريطة كاملة لبنا� �جلسم 
 jميع صفا% �إلنسا� (من �ملظهر �جلسد� �� بنية �ألعضا� �لد�خلية) مسجلة $ �حلمض  �لنو�� �لصبغي بو�سطة نظاä لبشر�. �[ �� �ملعلوما% �خلاصة�
تشفc خا�. �يتم تشفc �ملعلوما% �ملوجو�8 $ �حلمض  �لنو�� �لصبغي $ �طا� تتابع ��بع جزيئا% خاصة بتسلسل خا�. �تسمى هذX �جلزيئا% ] 
�لنيكلوتايد �� �لقاعد8 �ترمز Zا باحلر�l �أل�� من �èائها»A, T, G, C» . �تعتمد �يع �الختالفا% �لتركيبية بني �لناd على �لتنوعا% �ملوجو�8 

.lملعلوما% �ملكوَّنة من ��بعة حر�� Ôمن �نو�� بنو Vيعد هذ� نوع� ،lحلر�� Xتتابع هذ $
 ��د� �لترتيب �لتتابعي للحر�l $ �حلمض  �لنو�� �لصبغي تركيب �إلنسا� نز�ًال �� �صغر �لتفاصيل. �باإلضافة �� �ملالمح (مثل �لطو- ��لعني 
��لشعر �لو� �لبشر8) فإ� �حلمض  �لنو�� �لصبغي للخلية �لو�حد8 �تو� �يضا على تصميم 206 عظمة، �600 عضلة، �شبكة مكونة من 10,000 
عضلة èعية، �شبكة مكونة من مليوَني عصب بصر�، �100 بليو� خلية عصبية، �130 بليو� مترQ من �أل���8 �لطويلة، �100 تريأتيو� خلية $ 
�جلسم! ��[� ���نا �� نكتب �ملعلوما% �ملشفَّر8 $ �حلمض  �لنو�� �لصبغي فسيعº هذ� �ننا نريد تأليف مكتبة عمالقة حتو� 900 �لد من �ملوسوعا% 

يتألف كل �لد منها من 500 صفحة! �� هذ� �لقد� �لغزير من �ملعلوما% �ملشفَّر8 موجو� $ مكّونا% �حلمض  �لنو�� �لصبغي �ملسما8 باجلينا%.
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ملا'� ال ميكن �� ينشأ �حلمض �لنو�� �لصبغي مصا�فة؟ ملا'� ال ميكن �� ينشأ �حلمض �لنو�� �لصبغي مصا�فة؟ 

 ال بد من �النتبا# -عند هذ# �لنقطة- "! قضية تفصيأتية �قيقة؛ �ال �هي �� �� خطأ � ترتيب �لنيوكليوتيد �لذ� 

�جلسم   � جينة  �لف  مئتا  يوجد  �نه  �العتبا5   � �ألخذ  �عند  متام8.  �لفائد:  عدمية  سيجعلها  �جلينة  منه  تتكو� 
�لبشر�، يتضح �كثر �� من �ملستحيل ملاليني �لنيوكليوتيد�H �ملكوِّنة Iذ# �جليناH �� تتجمع مبحض �لصدفة 

على   ،�Tسالزب فر�نك  �لتطو�5،   Wألحيا�  Yعا �يعّلق  �لصحيح.  بالترتيب 
هذ# �الستحالة بقوله:

�مي[.  �حلجم aو 300 ^ض  متوسط  �ل�dتني  يضم   
�لصبغي  �لنو��  �حلمض    Hجينا سلسلة  �حتو� 

 1000 aو   hأل^ا� هذ#   � �ملتحكمة 
 iنظر� نيوكليوتيد:. 

لوجو� �5بعة �نو�k من �لنيوكليوتيد�H � سلسلة �حلمض  �لنو�� �لصبغي فيمكن لسلسلة 
��حد: منها مكونة من 1000 حلقة �� تتو�جد � عد� من �ألشكاp يسا�� (41000) شكال- 
�� u� 4 �لف- �باستخد�s قليل من �للوغا5يتماH) جند �� 41000 يسا�� 5قما هائال ال يستطيع 

��5كه ).(127)" xإلنسا� pخليا�
 �نعر~ باستعماp �للوغا5يتماH �� 5قم 41000 يسا�� 10600 �� �لرقم ��حد ��مامه ستمائة صفر، �هو 5قم هائل خا5} "��5كنا. 

ل عن طريق "ضافة 600 صفر "! �لرقم ,1 �مبا �� �لرقم 10 �بعد# 11 صفرi يشT "! �لتريأتيو�، فإ� من �لصعب  �� كا� هذ� �لرقم ُيشكَّ" 
علينا "���5 �لرقم �ملكو� من 600 صفر بعد �لو�حد. �قد قاs �لعاY �لفرنسي بوp ��جر بالتعبT عن �ستحالة تكوين �حلمض  �لنو�� �لصبغي ��حلمض 

�لنو�� �لري� بتجمع �لنيوكليوتيد�H مبحض �لصدفة بالطريقة �آلتية:
 علينا �� ند�5 بوضو� تاs �لفر� بني مرحلتني من مر�حل �لتكوين �لَعَرضي للجزيئاH �ملعقد:، مثل �لنيوكلوتيد�H، نتيجة �ألحد�� �لكيميائية. 
�تتمثل هاتا� �ملرحلتا� � "نتا} �لنيوكلوتيد�H �لو�حد: تلو �ألخر�، �هذ� �مر ممكن، �� �حتا� هذ# �لنيوكلوتيد�H � تتابع خا� جدi، �هذ� �مر 

مستحيل بالتأكيد. (128) 
 Wح� فر�نسيس كريك، �لذ� �من بنظرية �لتطو5 �جلزيئي لسنني عد:، �عتر~ لنفسه بعد �كتشا~ �حلمض  �لنو�� �لصبغي �� مثل هذ� �جلز�� 

�ملعقد ال ميكن تكوينه عفوي8 مبحض �لصدفة نتيجة لعملية تطو5ية:
 � ال يستطيع �لرجل �لصا�� �ملسلح بكل �ملعلوماH �ملتوفر: لدينا �آل� سو� �� يعلن -بطريقة ما- �� ظهو5 �صل �حليا: � �لوقت �حلاضر يكا

يكو� معجز:. (129) 
:kهذ� �ملوضو pسو�، �� يد� باالعتر�~ �آل� حوTمي� �قد �ضطر �لعاY �لتركي �لتطو�5 علي 

 � �حلقيقة، تعتd �حتمالية تكوين بر�تني �^ض نو�� (�حلمض  �لنو�� �لصبغي ��حلمض �لنو�� �لري�) �حتمالية بعيد: جد� عن �لتحقق. �ما 
فرصة ظهو5 سلسلة بر�تينية معينة فهي من �لضآلة مبكا� �يث ميكن �لقوp عنها "�ا فلكية. (130) 

 � Hتينا�dهي �ل� ،H؛ �ال �هو: � حني �� �حلمض  �لنو�� �لصبغي ال يتكر5 "ال مبساعد: بعض �إلنزمياiجد Tعند هذ# �لنقطة مأ�� مث �dي� 
�لو�قع، فإ� تصنيع هذ# �إلنزمياH ال ميكن �� يتم سو� عن طريق �ملعلوماH �ملشفَّر: � �حلمض  �لنو�� �لصبغي. �مبا �� كًال منهما يعتمد على �آلخر، 

فإما �� يكونا موجوَ�ين � نفس �لوقت من �جل عملية �لتكر�5 �� �� يكو� �حد¡ا قد ُخِلق قبل �آلخر! 
 �يعلق عاY �ألحياW �ملجهرية �ألمريكي جاكبسو� على هذ� �ملوضوk بقوله:

 "� �لتوجيهاH �لال�مة من �جل "عا�: "نتا} �خلطط، �من �جل �لطاقة �من �جل �ستخر�} �ألجز�W من �لبيئة �حلالية، �من �جل تسلسل �لنمو، 
�من �جل �لية �الستجابة �ل¤ تترجم �أل��مر "! منو... كا� ال بد من �جو�ها ¢يع8 � نفس �لوقت � تلك �للحظة (�� عندما بد�H �حليا:). 

�قد بد� هذ� �الحتا� بني �ألحد�� غT ¥تَمل بد5جة ال تصدَّ� �كثiT ما كا� ُيعز� "! تدخل "Iي. (131) 

يوجد + �جلسم 10 تريليو� خلية، �+ كل 

نو�= من نو�يا كل ��حد= يوجد جز�; يسمى 

�إلنسا�  �جسم   ،  DNA  �@  ��  ��

�تو� على بنية نظامية خالية من كل نقص. 

من  ما  بشخص  �ملتعلقة   Kملعلوما� �Mيع 

�لد�خلية  �ألعضا;   Qح� �خلا�جي  �ملظهر 

 .DNA مسجلة بشفر= خاصة ��خل
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 �قد كتب �القتباd �ملذكو� �عالX بعد سنتني من كشف جيمس ��تسو� � فر�نسيس كريك لتركيب �حلمض  �لنو�� �لصبغي. �لكن على �لرغم 
 �� ،�cا جونكر �شÃ� ،عاملا� �ملانيا� Õعا8 �لتطو�. �قد شر� hملشكلة تبحث عن حل لد� Xال تز�- هذ jحدثت $ �ا- �لعلو aمن كل �لتطو��% �ل
تصنيع كل جز�� من �جلزيئا% �ملطلوبة من �جل �لتطو� �لكيميائي يتطلب ظر�فV متميز8، ��� �الحتمالية �لنظرية لتركيب هذX �ملو�� �لa يتم �حلصو- 

:Qتسا�� صفر Qعليها بأساليب ¼تلفة جد
 Îا �حلصو- على �يع �جلزيئا% �لضر��ية للتطو� �لكيميائي. لذ�، من �لضر��� �� يتم �نتاZال توجد -ح� �آل�- �ية جتربة نستطيع من خال 
جزيئا% متنوعة $ �ماكن ¼تلفة $ ظر�l مالئمة جدQ 5 يتم �لها �� مكا� &خر من �جل �لتفاعل، مع �ايتها من �لعناصر �لضا�8 مثل 

�ال�ال- �ملائي ��لتحلل �لضوئي. (132) 
 �باختصا�، تقف نظرية �لنشو� ��لتطو� عاجز8 عن �ثبا% �ية مرحلة من �ملر�حل �لتطو�ية �ملفتَرi حد�ثها عند �ملستوh �جلزيئي. �بدًال من �� 

يقدj �لتقدj �لعلمي �جابا% ملثل هذX �ألسئلة، ��h �� جعل هذX �ألسئلة �كثر تعقيدQ �ال سبيل للخال� منها.
 �من �ألمو� �ملث8c �� �عا8 �لتطو� يعتقد�� $ صحة �يع تلك �لسينا�يوها% �ملستحيلة، �كأ� كل ��حد8 منها تشكل حقيقة علمية. �مبا �� 
 ،cلشه� Fألحيا� �ألستر�� �عا8 �لتطو� مكيَّفو� على �نكا� �حلقيقة، فليچ �مامهم �ية فرصة سوh �العتقا� $ �ملستحيل. �قد تعرZ iذ� �ملوضو� عا

مايكل �نتو�، $ كتابه �لذ� �مل عنو��: �لتطو�: نظرية $ ��مة
 (Evolution: A Theory in Crisis) بقوله:

 بالنسبة للشخچ �ملتشكك، فإ� �لفكر8 �لقائلة بأ� �ل�qمج �جلينية للكائنا% �حلية �لعليا (�ملكوَّنة من ما يقر] من �لف مليو� معلومة، ��ملكافئة 
نة $ شكٍل مشفَّر مكو� من &الl مؤلفة من �لرمو� �لتلغر�فية �ملعقد8 �لa توجه �حتد� �تأمر بالنمو،  لتتابع حر�l �لف �لد $ مكتبة صغ8c، ��ملتضمَّ
�كذلك بتكو� باليني �باليني من �خلاليا $ شكل كائن حي معقد)، �لقو- بأ� هذX �ل�qمج �جلينية قد تكونت بعملية عشو�ئية Âتة تعد �سا�8 للعقل. 

�لكن بالنسبة للد���نيني، تعتq هذX �لفكر8 مقبولة ��� �ية [�8 من شك! (133) 

 Òا)لة �خر� غ« ½دية لدعا� �لتطو�: Òا)لة �خر� غ« ½دية لدعا� �لتطو�: 
íلري� u(عاَلم �حلمض �لنو íلري� u(عاَلم �حلمض �لنو 

 �� �الكتشاl �لذ� حدR $ �لسبعينيا% (��ملتمثل $ �� �لغا��% �ملوجو�8 �صًال $ جو �أل�i �لبد�ئي جتعل تكوين �حلمض  �ألميº مستحيًال) 
قد كا� ضربة كب8c لنظرية �لتطو� �جلزيئي. ��تضح -فيما بعد- �� جتا�] �جلو �لبد�ئي �لa �جر�ها �عا8 �لتطو� من �مثا- ميلر �فوكس كانت خاطئة، 
 The) òا�ال% جديد8 لدعا8 �لتطو�. �نتيجة لتلك �ملحا�ال%، مت تقدمي سينا�يو عاَلم �حلمض  �لنو�� �لريã %ذ� �لسبب ظهر% $ �لثمانينياZ�
RNA World) �لذ� يقترÕ �� �ل�qتينا%  تتكو� ��ًال، بل �� جزيئا% �حلمض  �لنو�� �لريò �لa حتو� �ملعلوما% �خلاصة بال�qتينا% هي 

�لa تكونت ��ًال

 DNA لـ� �uجز Ävمنو

)يظهر كذلك )�تسو� )كريك. 
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 òفقد �ستطا� جز�� �حلمض  �لنو�� �لري (هو كيميائي من جامعة ها�فا��� ،%q1986 ��لتر غيل jلذ� قدمه $ عا�) ذ� �لسينا�يوZ Vفق�� 
قبل باليني �لسنني بطريقة ما �� يتكاثر [�تيV �يتكو� مبحض �لصدفة، 5 بد� هذ� �جلز�� $ �نتاÎ �ل�qتينا% بتنشيط من تأث�c% خا�جية. �بعد [لك 

�صبح من �لضر��� �� xزَّ� هذX �ملعلومة $ جز�� ثا�، �بطريقة ما ظهر جز�� �حلمض  �لنو�� �لصبغي.
 �نظرQ لتكونه من سلسلة من �ملستحيال% $ كل مرحلة من مر�حله، فإ� هذ� �لسينا�يو �لذ� ميكن بالكا� xيله  يقم سوh بتضخيم �ملشكلة 

��ثا�8 �سئلة كث8c ال خال÷ منها بدًال من �� يقدj تفسQc ألصل �حليا8:
 Vكيف يكو� ممكن ،òلتكوين �لَعَرضي �لو ح� لو�حد من �لنيوكليوتيد�% �ملكونة للحمض  �لنو�� �لري� c1- فعندما يكو� من �ملستحيل تفس 
-�[�- ZذX �لنيوكليوتيد�% �ملتخيَّلة �� تكّو� �حلمض  �لنو�� �لريò من خال- تو�جدها $ ترتيب صحيح؟ �يقّر عا �ألحيا� �لد�عي للتطو�، جو� 

:âباملصا�فة كما يأ òهو�غا�، باستحالة تكوين �حلمض  �لنو�� �لري
 òسة �قيقة ستظهر �لعديد من �ألسئلة: كيف نشأ �حلمض  �لنو�� �لري��� òكلما �ستمر �لباحثو� $ ���سة مبد� عاَلم �حلمض  �لنو�� �لري 
$ �لبد�ية؟ فمن �لصعب تكوين �حلمض  �لنو�� �لريò �مركباته $ �ملختq $ �فضل �لظر�l، فكيف -�[�- ّمت [لك $ ظر�l معقولة؟ 

 (134)
 2- ح� �[� �فترضنا �� تكوينه قد مت مبحض �لصدفة، فكيف �ستطا� هذ� �حلمض  �لنو�� �لريò �ملكو� من �ر� سلسلة نيوكليوتيدية �� يقر� 
تكر�� نفسه [�تيV، �بأ� نو� من �نو�� �آلليا% كا� ميكنه �� �قق هذ� �لتكر�� �لذ�â؟ ��ين َ�َجد �لنيوكليوتيد�% �لa �ستخدمها �ثنا� �لتكر�� �لذ�â؟ 
�نه �مر مستحيل لد�جة �� عاِلَمي �مليكر�با% �لد�عيَين للتطو�، ج�cلد جويس �ليزF ���غا-، يعّبر�� عن يأسهما من هذ� �ملوضو� $ كتاֲדما �لذ� 

: (In the RNA World) òمل عنو��: $ عاَلم �حلمض  �لنو�� �لري�
 �� �لنقا^  متركز $ نقطة ال ميكن �خلر�Î منها �بد�...�نه حو- ظهو� RNA �لسحر� �لذ� يستطيع �ستنسا� نفسه... ظهو�X من �سط 
حسا� من �- بوليتيكلوتيد �ملعقد جد� ...�هذ� �ألمر ليس ضد علم �لكيميا� فقط، بل يهدj �يضا فكرتنا �ملتفائلة من �� RNA جزيئة تستطيع 

�ستنسا� نفسها بنفسها.(135)
 3-ح� �[� �فترضنا �جو� تكر�� [�â للحمض  �لنو�� �لريò (RNA) $ �لعا �لبد�ئي ��جو� ��اi �مينية عديد8 من كل نو� جاهز8 
ليستخدمها �حلمض  �لنو�� �لريò، ��� �يع هذX �ملستحيال% حدثت بطريقة ما، فال يز�- �ملوقف غc مؤهل أل� يؤ�� �� تكوين بر�تني ��حد. 
[لك �� �حلمض  �لنو�� �لريò ال يشتمل �ال على �ملعلوما% �خلاصة بتركيب �ل�qتينا%، �ما �أل�اi �ألمينية فهي مو�� خاj. �على �لرغم من [لك، 
ال توجد &لية إلنتاÎ �ل�qتينا%. ��[� �عتقدنا �� �ر� �جو� �حلمض  �لنو�� �لريò كاlٍ إلنتاÎ �ل�qتني فإ� هذ� �العتقا� يكو� بال مع£، متامV مثل 
 êمن �جز�ئها �ملكومة بعضها فو lعلى �آلال êعلى �لو� jبتصميمها �ملرسو lبكل بساطة- مبجر� �لقذ- Vنتاجها [�تي�� Vنتوقع جتميع سيا�8 [�تي ��

بعض. �$ هذX �حلالة �يضV، يكو� �إلنتاÎ �مرQ غc ���� نظرQ لعدj �جو� ��شتر�Ô �ملصنع �� �لعما- $ هذX �لعملية.
 (ribosome) jخل �خللية. ��لريبوسو�� R8 �نتيجة عمليا% معقد8 للغاية حتدcتني $ �ملصنع �لريبوسومي مبساعد8 �نزميا% كث�qل� Îيتم �نتا� 
عبا�8 عن جز�� عضو� خلو� معقد يتكو� من �ل�qتينا%. �[�، ينشئ هذ� �لوضع �فتر�ضV &خر غc معقو- بأ� �لريبوسوj -�يضV- كا� Uب �� 
ينشأ مبحض �لصدفة $ �لوقت نفسه. �ح� جاÔ مونو�، �حلائز على جائز8 نوبل ��لذ� يعد من �كثر �ملد�فعني عن �لتطو� تعصبV، يوضح �� تصنيع 

�ل�qتني ال ميكن بأ� حا- �الستخفاl به �� حد �فتر�� �عتما�X فقط على �ملعلوما% �ملوجو�8 ��خل �أل�اi �لنو�ية، فهو يقو-:
 تفقد �لشفر8 ( �ملوجو�RNA $� DNA $ 8) معناها �[�  تتم تر�تها. �تتكو� &لية �لتر�ة �ملعاصر8 �خلاصة باخللية من عد� ال يقل عن 
¡سني مركبV كبc �جلزيئا% يتم تشفXc -بد��X- $ �حلمض  �لنو�� �لصبغي( DNA)؛ �[ ال ميكن تر�ة �لشفر8 �نقلها بد�� هذX �ملركبا%. 

�لكن م� �كيف �ُقفلت هذX �لد�ئر8 �ملفرغة ؟ من �لصعب جد� �ر� xيل [لك. (136)
 �لكن كيف ميكن لسلسلة �حلمض  �لنو�� �لريò $ �لعا �لبد�ئي �� تتخذ مثل هذ� �لقر��؟ �ما هي �لوسائل �لa كانت تستطيع �ستخد�مها 

إلنتاÎ �ل�qتني من خال- �لقياj مبهمة ¡سني جسيمV متخصصV بد�� �ية مساعد8؟ ال ميلك �عا8 �لتطو� �جابة على هذX �ألسئلة
 jباستخد� بكاليفو�نيا،  �ييغو  سا�  جامعة  من  كريك  �فر�نسيچ  ميلر  ستانلي  مساعد�%   hحد� �هي  ���غل،   Fلز �لدكتو�8  قامت  �قد   
تعبcسينا�يو لوصف ظهو� �حليا8 من خال- عا �حلمض  �لنو�� �لريò ��صفت ���غل نوعية �لسما% �لa كا� على هذ� �حلمض  �� يتميز ֲדا 
 American) ملنشو� $ �لة �لعاِلم �ألمريكي� (The Origin of Life) 8ا �لذ� �مل عنو��: �صل �حلياZلك $ مقا] Rستحالة حد�� hمد�

:1994 jتشرين �أل�- (�كتوبر) عا $ (Scientist

�لÉ)فيسو� فر�نسيس كريك : “ �V �حليا� ال ميكن 

�� تكو� قد ظهرV Pال بو�سطة معجز�”.



705 �طلس �خللق

 لقد �شرنا -من قبل- �� �� هذ� �لسينا�يو كا� ميكن حد�ثه لو توفر للحمض  �لنو�� �لريò �لذ� سبق ظهو� �حليا8 �لعضوية خاصتا� �هولتا� 
�ليوÃ jا: �ملقد�8 على �لتكر�� بد�� مساعد8 �ل�qتينا%، ��ملقد�8 على حتفيز كل خطو8 من خطو�% عملية تركيب �ل�qتني �تكوينه.(137) 
 �Uب �� يكو� ��ضحV �� توقع هاتني �لعمليتني �ملعقدتني ��حليويتني �� �قصى حد من جز�� مثل �حلمض  �لنو�� �لريò ال �دR �ال من 
 òفرضية عاَلم �حلمض  �لنو�� �لري �� Õتبني �حلقائق �لعلمية �مللموسة بكل �ضو ،hمن ناحية �خر� .Xخال- قو8 ¼يلة �حد �عا8 �لتطو� ��جهة نظر

j لتqير مسألة تكّو� �حليا8 مصا�فًة هي �يضV خر�فة غc معقولة على حد سو��. �لa هي منو[Î جديد ُقدِّ

 Pا كومة جزيئاÃمن ½ر. كو Ì»حلياُ� حقيقٌة �عظم كث� Pا كومة جزيئاÃمن ½ر. كو Ì»حلياُ� حقيقٌة �عظم كث� 
 lعن �ملال�مة �$ ظل ظر� Qتني قد تكّو� فعًال $ �شد �لبيئا% بعد�qجز�� �ل �� iهة عن �يع �ملستحيال% �نفترqل lعونا نغض �لطر� 
خا�جة عن نطاê �لسيطر8 مثل ظر�l �أل�i �لبد�ئية. �هنا هذX �حلقيقة �لكب8c: �� تكوين بر�تني ��حد لن يكو� كافيV؛ [لك �� هذ� �ل�qتني سيضطر 
�� �النتظا� بصq آلالl - بل ��مبا ملاليني- �لسنني $ هذX �لبيئة �خلا�جة عن نطاê �لسيطر8 �بد�� �� يطر� عليه �� تلف ح� يتكو� جز�� &خر �� 
جانبه مبحض �لصدفة حتت �لظر�l نفسها. �سيضطر -�يضV- �� �النتظا� ح� تتكو� ماليني �ل�qتينا% �لصحيحة ��لضر��ية جنبV �� جنب $ نفس 
�ملحيط... على �� يتم كل [لك مصاَ�َفة !! �سيكو� لز�مV على تلك �ل�qتينا% - �لa تكونت من قبل- �� تتحلى بالصq ��� �� يصيبها �لتلف، على 
 Xجانبها مباشر8. �بعد [لك، ينبغي على هذ �� hمليكانيكية �لقاسية، لكي تتكو� بر�تينا% �خر� %�cلبنفسجية ��لتأث� êلرغم من �جو� �ألشعة فو�
�ل�qتينا% �ملوجو�8 بكميا% مالئمة، ��لa نشأ% �يعها $ نفس �ملوقع بالضبط، �� جتتمع لتقوj باحتا��% ُمجِدية �تكّو� �جلزيئا% �لعضوية للخلية. 
�Uب �ال تتدخل $ هذX �جلزيئا% �لعضوية �ية ما�8 �خيلة، �� جز�� ضا�، �� سلسلة بر�تينية عدمية �لفائد8... �بعدئذ، ح� �[� قد� لتلك �جلزيئا% 
�لعضوية �� جتتمع بطريقة متجانسة �متعا�نة �� �قصى حد �فقV خلطة �ترتيب، Uب عليها �� تصطحب �� جانبها �يع �إلنزميا% �لضر��ية �تغطي 
 cألحد�ثغ� Xكل هذ -Vا �لبيئة �ملثلى. �لكن ح� �[� حدثت -فعليZ بسائل خا� لكي يوفر Qيطه �لد�خلي مملو�ã نفسها بغشا� خلو�، على �� يكو�

�ملحتَملة بد�جة عالية جدQ مصاَ�َفة، هل ستد] �حليا8 $ هذX �لكومة؟ 
 �جلو�] هو: ؛ أل� �لبحوR قد ��ضحت �� �ر� �حتا� �يع �ملو�� �لضر��ية للحيا8 ال يكفي لكي تبد� �حليا8. �ح� �[� ُجمعت كل �ل�qتينا% 

بر)تني
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�لضر��ية للحيا8 ��ضعت $ �نبو] �ختبا� فإ� هذX �ملجهو��% لن ينتج عنها خلية حية. لقد فشلت �يع �لتجا�] �لa �جريت حو- هذ� �ملوضو�؛ 
فقد �شا�% �يع �ملالحظا% ��لتجا�] �� �� �حليا8 ال ميكن �� تنشأ سوh من حيا8 مثلها. �ما �لتأكيد بأ� �حليا8 قد تطو�% من �شيا� غc حية، 

�بعبا�8 �خرh �شيا� مولَّد8 [�تيا، فما هو �ال قصة تعيش $ �حالj �عا8 �لتطو� �xتلف متامV عن نتائج كل جتربة �مالحظة.
 �$ هذ� �خلصو�، فإ� ��- حيا8 على �أل�i ال بد �� تكو� قد نشأ% من حيا8 �خرh، �هذ� �نعكا� السم �هللا �حلي؛ �[ ال تستطيع �حليا8 �� 
تبد� �تستمر �تنتهي �ال مبشيئته. �ما بالنسبة للتطو�، فإنه  يفشل فقط $ تفسc كيفية بد� �حليا8، بل فشل �يضV $ تفسc كيفية تكوين �ملو�� �لال�مة 

للحيا8 ��جتماعها مع بعضها �لبعض. 
 �يصف تشاند�� كر�ماسنغي �حلقيقة �لa ��جهها بوصفه عاملV �حيط علمV طو- حياته بأ� �حليا8 قد ظهر% نتيجة مصا�فا% عَرَضية بقوله:

 منذ بد�ية تد�يò كعا، تعرi �ماغي لعملية غسيل هائلة كي �عتقَد �� �لعلوj ال ميكن �� تتو�فق مع �� نو� من �نو�� �خللق �ملقصو�، �كا� 
من �لضر��� �� ُتجتّث هذX �لفكر8 على �و �ليم. �$ هذX �للحظة، ال �ستطيع �� �جد �ية حجة عقالنية تستطيع �لوقوl �ماj �جهة �لنظر 
�ملؤمنة باهللا. لقد �عتدنا �� يكو� عقلنا متفتحV، ��آل� ند�Ô �� �إلجابة �ملنطقية �لوحيد8 للحيا8 هي �خللق، �ليس �خللط �لعشو�ئي غc �ملقصو�. 

(138)

 Wألحما�( Pلمعقد� مثل �لبر)تينا� Pلجزيئا� �� Pالحتماال� Pتوّضح حسابا

�لنو)ية (�لحمض �لنو)u �لصبغي )�لحمض �لنو)u �لريبي) ما كا� من �لممكن 

تكوينها بالصدفة .)� �العتما. على بعضها �لبعض. )مع vلك، يجب على .عا� 

 Pلجزيئا� Qلتطو� �� يو�جهو� �لمشكلة �ألكبر؛ �ال )هي �� على جميع هذ�

�لمعقد� �� تتعايش معًا في نفس �لوقت من �جل حد)� �لحيا� �صًال. )يسبب 

هذ� �لمتطلب �Vباكًا كامًال لنظرية �لتطو�، )قد �جبرP هذQ �لنقطة بعض .عا� 

�لتطو� على �العتر�d بها. فعلى سبيل �لمثاN، تقوN �لمساِعد� �لمقربة لستانلي 

ميلر )فر�نسيس كيريك )�لعاملة بجامعة سا� .ييغو بكاليفو�نيا، .�عية �لتطو� 

�vئعة �لصيت �لدكتو�� لزلي �)�جل:

«�V من غير �لمحتمل Vلى �قصى حد �� �لبر)تيناP )�ألحماW �لنو)ية، �لتي 

تتسم كل منها بتركيب معقد، قد نشأP تلقائيًا في نفس �لمكا� )في نفس 

�لوقت، كما يبد) من �لمستحيل �يضًا �� يوجد �حدهما .)� �آلخر. )على 

vلك، قد يضطر �لمر� أل)N )هلة �� يستنتج �� �لحيا� ما كا� يمكن �� تكو� 

قد نشأP -في �لحقيقة- بوسائل كيميائية»(1).

)يقر علما� �خر)� بنفس هذQ �لحقيقة �يضًا:

 (� Pلنو)ية �لصبغية، .)� مساعد� بر)تينا� Wلك تكوين مزيد من �ألحماv عمله، بما في u.لصبغي �� يؤ� u(ال يستطيع �لحمض �لنو»

VنزيماP محفز�. )باختصا�، ال يمكن �� تتكو� �لبر)تيناP بد)� حمض نو)u صبغي، )لكن �لحمض �لنو)u �لصبغي ال يمكن �� يتكو� 

.(2)«!Pبد)� بر)تينا

«)لكن كيف نشأP �لشفر� �لجينية Vلى جانب �لياPِ ترجمِتها (�لريباساP )جزيئاP �لحمض �لنو)u �لريبي)؟ في �لوقت �لحاضر، سنضطر 

�� نقنع �نفسنا بإحسا7 من �لدهشة )�لرهبة، بدًال من �إلجابة»(3).

Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", Scientific American ,vol 271, October 1994, p. 78.1

John Horgan, "In the Begining", Scientific American, vol. 264, February 1991, p. 119.2

Douglas R. Hofstadter, Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, New York, Vintage Books, 1980, p.548 .3

�عتر�فاP من .عا� �لتطو�

�لÉ)فيسو� لسلسي �)�كل: "من غ« �ملمكن تكّو� �حليا� 

بطريقة كيميائية".
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 ��ينا $ �لفصل �لسابق مدh �ستحالة تكوُّ� �حليا8 عن طريق �لصدفة. �مع [لك، فلنفتر� �ننا سلَّمنا بكل هذX �ملستحيال%: 
لنفتر� �� خلية قد حصلت قبل ماليني �لسنني على كل ما حتتاجه لتعيش، ��Dا حصلت على �حليا8 بشكل ما. مع كل هذX �الفتر�ضا% 
فإ� نظرية �لتطو� تنها� هنا مر8 �خرh: فح� لو عاشت هذX �خللية فتر8 من �لزمن فإ� مصcها هو �ملو% عاجًال �j &جًال، �عندما متو% 
لن يبقى شي� �èه حيا8 �سيعو� كل شي� �� نقطة �لبد�ية؛ [لك أل� هذX �خللية �حلية �أل�� (�لa ليس لديها برنامج ���ثي) ما كانت 

لتستطيع �لتكاثر �ما كانت -بالتاF- لتترÔ نسًال جديدQ بعد موִדا، �مبوִדا كانت �حليا8 ستنتهي.
 �� �لنظاj �لو��ثي ليس عبا�8 عن سلسلة DNA فحسب، بل ال بد من �� توجد �ملكوِّنا% �آلتية $ �لبيئة [�ִדا: �نزميا% تستطيع 
 (ribosome) jلشفر8؛ ��لر�يبو��� Xلذ� سيتم �نتاجه بعد قر��8 هذ� RNA ؛ ��حلمض �لنو�� �لناقلDNAقر��8 شفر8 �لـ
�لذ� سيتعلق به �حلمض �لنو�� �لناقل RNA حسب هذX �لشفر8 ليبد� بالتكاثر؛ ��حلمض �لنو�� �ملحوِّ- RNA �لذ� سيحو- 
�أل�اi �ألمينية �� ��يبو��j الستخد�مها $ عملية �لتكاثر؛ ��نزميا% معقد8 �لتركيب جدQ للقياj بالعمليا% �لوسيطة �لكث8c. �مثل 
هذX �لبيئة ال ميكن �� توَجد �ال $ مكا� معز�- متامV �حتت حتّكم �سيطر8 تامة مثل �خللية، حيث توجد كل �ملو�� �خلاj �لضر��ية 

�مو��� �لطاقة �ملطلوبة.
 �[� �ملا�8 �لعضوية �منا تستطيع �لتكاثر �[� ُ�جد% $ صو�8 خلية كاملة �لتطو� �ֲדا كل �عضائها، �$ بيئة مناسبة ميكنها فيها 
�� حتيا �تتبا�- �ملو�� �حتصل منها على �لطاقة. �هذ� يعº -بعبا�8 �خرh- �� ��- خلية حية ُ�جد% $ �لكو� قد ُ�جد% �فعة ��حد8 

بكل تركيباִדا �ملعقد8.
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ها�)� ,+

قو�نين �لديناميكا �لحر��ية تفّند نظرية �لتطو�

 يقضي �لقانو� �لثا  من قو�نني �لديناميكا �حلر��ية (�لذ� يعد 

من �لقو�نني �لفيزيائية �الساسية) بأ� كل �ألنظمة يصيبها �الضطر�] 

�[� ما تركت ��� تدخل  �لزمن  ��خللل �تؤ�- �� �خلر�] مبر�� 

يتناسب  ��خلر�]  �خللل  �هذ�  �لطبيعية،   lلظر�� خا�جي $ ظل 

طر�Q مع �لزمن �لذ� مير عليها. �� �يع �لكائنا% �حلية �غc �حلية 

�لنهاية  هي   Xهذ� تف£.   5 �من  ��لتحلل،  للتلف   iتتعر� تبلى 

�حلتمية �لa ستو�جهها �يع �لكائنا% (بطريقة �� بأخرh) طبقZ Vذ� 

�لقانو�، �هذ� �ملصc �لذ� ال مفر منه ال �جعة منه كذلك.

فإنك   .jلد��� على  كلنا  نشاهدها  حقيقة  يعد  سبق  �ما   

�تركتها  �لصحر��   �� سيا�8  �خذ%  ما   �]� �ملثا--  سبيل  -على 

تتوقع �� جتدها  فلن  بعد سنو�%  �ليه  لترh ما &لت  هناÔ �عد% 

ستجد  [لك:  من  �لعكس  على  بل  عليه،  تركتها  مما  حاًال  �فضل 

 Îو��، ��� �جاZ� نفد منها� iإلطا��% قد هبطت �� �أل�� ��

يبلى  بد�  قد  ��� ãركها  �لصد�،   Xيعلو �هيكلها  �لسيا�8 مكسو� 

�يتقا�j. �هنا تثبت صحة [�% �لنتيجة �حلتمية ��لa تتحقق بشكل 

�سر� $ �لكائنا% �حلية منها $ �لكائنا% غc �حلية. ��لقانو� �لثا� 

من قو�نني �لديناميكا �حلر��ية هو �لوسيلة �لa ميكن �لتعبc من خالZا 

حسابيV �باملعا�ال% عن هذX �لعملية �لطبيعية.

En-) بقانو� �إلنتر�بيا cهذ� �لقانو� �لفيزيائى �لشه lيعر 

tropy)، �هو عامل �ياضى يعتq مقياسV للطاقة غc �ملستغلة $ 

نظاj �يناميكي حر���؛ �� -مبع£ &خر- يعّبر عن مدh �خللل �لذ� 

كلما حتو-  �لعامل  هذ�  �يزيد  �لفيزيائية.  �ألنظمة  �حد  يصيب  قد 

طV �� حالة من �خللل ��الضطر�]  �حد �ألنظمة من كونه نظامV ¼طَّ

�لنظاj ��تفع  ��لالنظاj. �كلما ���% نسبة �خللل ��الضطر�] $ 

هذ� �لعامل �لذ� يعq عن ��جة �خللل ��الضطر�]. �يقضى قانو� 

�إلنتر�بيا بأ� �لكو� بأسرX يتجه بشكل ال ميكن جتنبه �و حالة من 

.jخللل ��الضطر�] ��لالنظا�

 لقد ثبتت صحة �لقانو� �لثا  من قو�نني �لديناميكا �حلر��ية 

(�� كما يطلق عليه: قانو� �إلنتر�بيا) عمليV �نظريV. �� �عظم علما� 

 Î]لنمو� عصرنا هذ� يتفقو� على �� قانو� �إلنتر�بيا سيكو� هو 

�لتا�يخ، �قد �صفه  �لقا�مة من  �لفتر8  �لقو�نني خال-  �ملسيطر من 

�لq% �ينشتاين (�لذ� يعد �عظم علما� عصرنا) بأنه �لقانو� �أل�- 

للكو� بأ�عه. (1)

 �ما نظرية �لتطو� فقد �شتهر% �عرفت بتجاهلها هذ� �لقانو� 

�لفيزيائي �لكو  �لبديهي ��ألساسي. �هي تطرÕ &لية تناقض هذ� 

 cملتفرقة �غ� ��جلزيئا%  �لذ��%   �� تّدعي  فهي  بالكامل؛  �لقانو� 

بنظاx� jطيط  �لزمن  تلقائيV مبر��  قد جتمعت  �حلية   cملنتظمة �غ�

�ل�qتينا%  مثل  �لتعقيد   $ غاية   hخر� جزيئا%  لتكوِّ�  معيَّن، 

[لك-  -بعد  لتكوِّ�   5  ،RNA�  DNA �لنو�ية   iأل�ا��

�ملاليني من �ألنو�� �حلية �ألكثر تعقيدQ. �طبقV لنظرية �لتطو�، فإ� 

 Qتنتج عنها �شكا- �نظم حية �كثر تعقيد aلعملية �ملفتَرضة �ل� Xهذ

�تنظيمV $ كل مرحلة �منية متر عليها قد بد�% �تطو�% من تلقا� 

 Vلطبيعية، �ال �� قانو� �إلنتر�بيا يوضح متام� lنفسها $ ظل �لظر�

.Vالف �لقو�نني �لفيزيائية كليx لعملية �لطبيعية �ملزعومة� Xهذ ��

 Xهذ يؤكد��  �لنظرية   Xֲדذ يؤمنو�  �لذين  �لعلما�  �ح�   

�حلقيقة بأنفسهم؛ فكما يقو- �لعا َ��: �� �ملر�حل �ملعقد8، �لa متر 

ֲדا �حليا8 $ تطو�ها ُتظهر تناقضا% هائلة مع ما تتجه �ليه �فتر�ضا% 

�لقانو� �لثا  من قو�نني �لديناميكا �حلر��ية. فبينما يقر هذ� �لقانو� 

 iعكسي �و �خللل ��الضطر�] تفتر cغ� Vئم�� Vجتاه� Ôبأ� هنا

نظرية �لتطو� �� �حليا8 تتخذ �شكاًال ��قى ��كثر تنظيمV باستمر�� 

�مبر�� �لوقت.(2) 

بسبب  �لتطو�  نظرية  فيه  �قعت  �لذ�   Îحلر�  êملأ�� �عن   

قو�نني �لديناميكا �حلر��ية يقو- عا &خر من �ملؤمنني ֲדذX �لنظرية، 

(Science  :ملقاال% مبجلة �لعلم� hهو ��جر ليوين، $ �حد�

�ألحيا�  علما�  ��جهها   aل� �ملشكال%   hحد� تتمثل   

قو�نني  من  �لثا   ��لقانو�  �لتطو�  نظرية  بني  �لصريح  �لتناقض   $

�لديناميكا �حلر��ية؛ [لك �� �لنظم -سو�� �حلية �� غc �حلية- Uب 

�� تبلى مبر�� �لوقت لتصبح �قل تعقيدQ ��نتظامV �ليس �كثر كما 

تزعم �لنظرية. (3)

 Îجو� �هو  بالنظرية،  �ملؤمنني  من  &خر   عا �يقر   
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تلقائية  بصو�8  �حليا8  من  �شكا-  تكو�  باستحالة  ستر�فر�بولو�، 

 hجد� jعد� �حلر��ية،  �لديناميكا  قو�نني  من  �لثا   للقانو�   Vطبق

�حلية  �لكائنا%  من  معقد8  �شكا-  �تكو�  بوجو�  �لقائل   iلفر�

$ ظل �لظر�l �لطبيعية. حيث يقو- $ �حدh �ملقاال% �ملنشو�8 

مبجلة (American Scientist) �ملعر�فة جيدQ مبناصرִדا لنظرية 

�لطبيعية، ال ميكن �� يتكو� �� جز��   lلظر�� �لتطو�: $ ظل 

عضو� معقد �لتركيب تلقائيV، بل �نه Uب �� يتحلل طبقV للقانو� 

 ��� كلما  فإنه  �لو�قع،   $� �حلر��ية.  �لديناميكا  قو�نني  من  �لثا  

تعقيد تركيب �خللية �حلية �صبحت �قل ميًال لالستقر�� على حاZا، 

�بالتاF يصبح من �ملؤكد -�� عاجًال �� &جًال- �� تؤ�- �� �لتحلل 

�شكا-  من  شكل  �هى  �لضوئي-  �لتمثيل  عملية   �� ��لتالشي. 

�حليا8- ��لعمليا% �حليوية �ألخرh، بل ��حليا8 [�ִדا، ال ميكن فهمها 

�لديناميكا  قو�نني  من  �لثا   �لقانو�  معطيا%  �تفسcها على ضو� 

�ملحا�ال%  من  �لرغم  على   ،jلعلو� من  &خر  فر�   ��  �� �حلر��ية 

�خلاطئة - �ملتعمَّد8 �� غc �ملتعمَّد8- لتفسcها بالفعل. (4)

 �كما هو مالَحظ: فإ� �لقانو� �لثا  من قو�نني �لديناميكا 

فقط  ليس  �لتطو�  نظرية  �فتر�ضا%   jما� عثر8  ميّثل حجر  �حلر��ية 

�لنظرية عن  بل ��ملنطقية كذلك. �قد عجز%  �لعلمية  �لناحية  من 

تقدمي �� تفسc علمي ��ئم لتخطي حجر �لعثر8 هذ�، ��عا8 �لتطو� 

يتخيلو� فقط �� بإمكاDم بالفعل xطيه. فعلى سبيل �ملثا-، �على 

 Xمي ِ�فكني- فإ� هذcحد علما� نظرية �لتطو� - �هو ج� cحد تعب

�لنظرية تتغلب على قانو� �إلنتر�بيا بفعل قو8 سحرية: 

 يقو- قانو� �إلنتر�بيا �� �لتطو� يستهلك �يبد� �لطاقة �لكلية 

$ سبيل �حليا8 على هذ� �لكوكب. �ما مفهومنا عن �لتطو� فهو على 

�لعكس من [لك متامV؛ فنحن نرh �� عملية �لتطو� توّلد طاقة �عظم 

�تزيد من ��جة �لنظاj على �أل�i بطريقة سحرية ما!! (5)

 hلنظرية ليست سو� Xلعبا��% �ال على �� هذ� Xهل تد- هذ 

عقيد8 ��غمائية يعتنقها �صحاֲדا؟

 

Åملفتو� Lخر�فة �لنظا 

نظرية  �نصا�  �ضطر  �حلقائق،   Xهذ لكل  مو�جهتهم   �����  

�لتطو� �� �لدفا� عن نظريتهم باللجو� �� تشويه قانو� �إلنتر�بيا 

�ملغلقة  باألنظمة  يتعلق  فيما  فقط  �لقانو� صحيح  هذ�   �� بزعمهم 

Opened sys-) ما �لنظم �ملفتوحة� ،(Closed systems)

tems) فال ينطبق عليها هذ� �لقانو�.

 فالنظاj �ملفتوÕ هو نظاj �يناميكي حر��� تتدفق �لطاقة منه 

�لطاقة  فيه  تظل  �لذ�  �ملغلق   jلنظا� من  �لعكس  على  �هذ�  ��ليه، 

 Õمفتو jأل�لية ساكنة. ��عا8 نظرية �لتطو� يزعمو� �� �لدنيا نظا�

�هي معرَّضة ��ئمV لتدفق �لطاقة �لشمسية �ليها، ��� قانو� �إلنتر�بيا 

ال ينطبق على �لدنيا بأسرها، ��� �لكائنا% �حلية �ملعقد8 �لتركيب 

ميكن �� تنشأ من �شكا- بسيطة بد�ئية غc حية.

 �تظهر هنا �ملغالطة �ãا�لة �لتشويه بوضوÕ. �� �ر� تدفق 

�لطاقة �� نظاjٍ ما ليس كافيV لتأمني �لنظاj فيه . فهناÔ عد8 عمليا% 

 Ôرã �� 8لسيا�� Îال بد �� تتم لتوظيف �تشغيل �لطاقة. فمثًال، حتتا

�جها� لنقل �حلركة �&لية حتكم مناسبة لتحو- �لطاقة �ملوجو�8 $ 

�لوقو� �� حركة. �بد�� مثل هذ� �لنظاj �لضر��� لتحويل �لطاقة 

ال تتس£ للسيا�8 �ستخد�j �لطاقة �لكامنة $ �لوقو�.

 �ما سبق ينطبق على �شكا- �حليا8 �يضV. صحيح �� �حليا8 

تستمد طاقتها من �لشمس، �لكن �لطاقة �لشمسية ميكن �� تتحو- 

�� طاقة كيميائية فقط بفعل �لنظم �لبالغة �لتعقيد لتحويل �لطاقة $ 

�لكائنا% �حلية (مثل عملية �لتمثيل �لضوئي �لذ� تقوj به �لنباتا%، 

��ألجهزZ� 8ضمية لدh �إلنسا� ��حليو��). فال ميكن أل� كائن حي 

�� يعيش ��� نظم حتويل �لطاقة هذX، �من ��Dا تصبح �لشمس 

�ر� مصد� للطاقة يؤ�h �� �حلرê �� �جلفاl �� �إل[�بة.

 �كما يتضح لنا، فإ� �� نظاj �يناميكي حر��� بغc نظاjٍ ما 

 jنظرية �لتطو�، سو�� �كا� هذ� �لنظا �لتحويل �لطاقة ليس $ صا

مفتوحj� V مغلقV. فال ميكن ألحد �� Uزj بأ� هذX �ألشكا- �ملعقد8 

�لطبيعية   lلظر�� ظل   $ �جد%  قد  �حلية  �لكائنا%  من  ��لر�قية 

�لبد�ئية على سطح �أل�i. �� �ملشكلة �حلقيقية �لa تو�جه �نصا� 

�لتاF: كيف ميكن ألنظمة  �لسؤ�-  تتمثل $  بالفعل  �لتطو�  نظرية 

 aل� �لنبا%   $ �لضوئي  �لتمثيل  عملية  (مثل  �ملعقد8  �لطاقة  حتويل 

ال ميكن ح� ãاكاִדا بأحدR �لوسائل �لتكنولوجية) �� توجد من 

تلقا� نفسها؟

 �� تدفق �لطاقة �لشمسية �� �لدنيا �هي $ مرحلتها �لبد�ئية 
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�لدنيا.   Xهذ jنتظا� ليس له تأثc $ حد [�ته �ليس هو �لسبب $ 

فمهما ��تفعت ��جة �حلر��8 فإ� �أل�اi �ألمينية تقا�j تشكيل 

عليه.  �عتا�%  �لذ�  �ملسلسل  �ملنطقي   jبالنظا �ملختلفة  �لر��بط 

فالطاقة $ حد [�ִדا ال تكفى حلمل �أل�اi �ألمينية على �� تكّو� 

�جلزيئا% �ألكثر تعقيدQ �ملكوِّنة لل�qتينا% �� جلعل �ل�qتينا% تكوِّ� 

�ألشكا- �ألكثر تعقيدQ ��نتظامV من �خلاليا �حلية. �� �ملصد� �حلقيقي 

�جلوهر� Zذ� �لنظاj على �يع �ملستويا% هو �لتصميم �لو�عي، �� 

بعبا�8 �خرh: �خللق.

 

 خر�فة نظرية �لفوضى

 jمتا يد�كو�  �لتطو�  نظرية  �نصا�  من  �لعلما�   �� �حيث   

يقضى  �حلر��ية  �لديناميكا  قو�نني  من  �لثا   �لقانو�   ��  Ôإل����

باستحالة حتقق صحة هذX �لنظرية، فقد قامو� بوضع بعض �لنظريا% 

�خليالية $ ãا�لة لتقليل �لفجو8 بني �لنظرية ��لقانو� ليتمكنو� من 

 �� �ثبتت هذX �ملحا�ال%  �لنظرية. �كما هو متوقع،  �ثبا% صحة 

�ملنا���% �� نظرية �لتطو� تو�جه عقبة ال ميكن �لتغلب عليها.

�لعلما��ملعر�فني  من  برUوجني  �يليا  �لبلجيكي   �لعا يعد   

�لتطو�.  نظرية  �حلر��ية �بني  �لديناميكا  بني  �لتوفيق  مبحا�الִדم $ 

 (Chaos Theory) �لفوضى  نظرية  من   �لعا هذ�  �xذ  �قد 

نقطة �لبد�ية، ��ضعV عد�Q من �لفرضيا% �لa تقو- �� �لنظاj �تمل 

�� يأâ من �لفوضى. �لكن على �لرغم من كل جهو�X فلم يستطع 

�لتوفيق بني قو�نني �لديناميكية �حلر��ية �بني نظرية �لتطو�. . �هو 

يعتقد �� بعض �لنظم �ملفتوحة ميكن �� تشهد �	فاi ��جة �خللل 

�لطاقة   cتأث بفعل  �إلنتر�بيا)  ��جة   iفا	� فيها(��  ��الضطر�] 

 �� �ليل على  �حلالة   Xيتحقق $ هذ �لذ�   jالنتظا� �خلا�جية، ��� 

�صبح  �حلني  [لك  �منذ  �حركتها.  نفسها  تنظم   �� ميكن  �ملا�8 

مفهوj �لتنظيم �لذ�â للما�8 شائعV بني �نصا� نظرية �لتطو� �علما� 

�ملا�يا%؛ فهم يتصرفو� كأDم �كتشفو� �ألصل �ملا�� ���� �لتعقيد 

�لذ� تتصف به �حليا8 ��جد�� حًال ما�يV ملشكلة �صل �حليا8 [�ִדا.

 Vحديث Xلوجدنا  iلفر� متعنَّا $ ���سة هذ�  ما   �]� �ننا  َبيد   

�ر�Q ال تساندX �� حقائق علمية بل يكا� يكو� �منّيا% $ خيا- 

�نصا� نظرية �لتطو� يو��� لو تتحقق. ��كثر من [لك، فإنه يتضمن 

نوعV من �خلد�� �لسا[Î �لذ� يتمثل $ �خللط �ملتعمَّد بني مفهومني 

(6) .âلترتيب �لذ��� âا �لتنظيم �لذ�Ã د�ينã

فلنتخيل �حد   :Fلتا� �ملثا-   �ميكننا توضيح [لك من خال- 

�لشو�طئ �عليه �نو�� ¼تلفة من �ألحجا� ¼تلطة ببعضها �لبعض: 

ما بني �حجا� كب8c �متوسطة �حلجم ��خرh صغ8c للغاية. عندما 

تضر] موجة عالية هذ� �لشاطئ قد نالحظ حد�R ترتيب لألحجا� 

طبقV حلجمها؛ حيث ستتسبب �ملياX $ حتريك �ألحجا� من نفس 

�لو�� بنفس �ملقد��. �عندما ترتد �ملوجة ثانية نالحظ �� �ألحجا� 

قد مت ترتيبها من �ألصغر �� �ألكq حجمV باجتاX �لبحر.

 jنظا فالشاطئ   :âلذ�� �لترتيب  عملية  عليه  ُيطلق  ما  �هذ�   

مفتوÕ �تأثc �لطاقة (طاقة �ألمو�Î $ هذX �حلالة) قد يسبب هذ� 

ال  [كرها  �لسابق   Îألمو�� طاقة   �� مالحظة  جتد�  �هنا  �لترتيب. 

ميكن �� تتسبب $ بنا� قلعة من �لرما- على �لشاطئ. فنحن عندما 

نرh قلعة من �لرما- على �لشاطئ نكو� على يقني من �� �حدQ ما 

قد صنعها. �� �لفرê بني بنا� �لقلعة �لرملية ��ألحجا� �ملرتبة يتمثل $ 

�� �حلالة �أل�� تعq عن عملية شديد8 �لتعقيد [�% طابع فريد، بينما 

�لثانية تعq فقط عن عملية �لتكر��. �هو ما يشبه �آللة �لكاتبة عندما 

تكتب حرفV معينV � � � � � � �.... �تكر�X ملئا% �ملر�%، ملجر� �� 

شيئV ما (تأثc طاقة معينة) قد �قع تركيزX على هذ� �حلرl بالذ�%. 

�بطبيعة �حلا- ال تنطو� عملية تكر�� كتابة هذ� �حلرl على �� 

معلوما%، �بالتاF ال تنطو� على �� تعقيد. فاألمر �تاÎ �� عقل 

لتنطو�  �لتعقيد  ��� لتكوين تسلسل من �حلر�l على ��جة من 

على �� معلوما%.

 �ما سبق ينطبق �يضV عندما ִדب �لرياÕ ��خل غرفة ما متتلئ 

كانت   -Õلريا�  cتأث  -cلتأث� هذ�   Rحد� فقبل  ��ألتربة.  بالغبا� 

�ألتربة تنتشر �متأل كل ��جا� �لغرفة، �مع هبو] �لرياÕ قد تتجمع 

هذX �ألتربة $ �حد ��كا� �لغرفة، �هذ� ما ُيطلق عليه �سم �لترتيب 

 �� ميكن  ال  �ألتربة  تكوِّ�   aل� �جلزيئا%   �� �ألتربة  �لكن   .âلذ��

تتجمع بتنظيم نفسها [�تيV لتكّو� صو�8 �ُجل على ��ضية �لغرفة!

 âسينا�يو �لتنظيم �لذ� -cألمثلة تشبه -�� حد كب� Xهذ� 

�لذ� يقترحه �عا8 نظرية �لتطو�. فهم يقولو� �� �ملا�8 متيل لتنظيم 

 âلذ�� �لتنظيم  �لذ�â �ليس  �لترتيب  نفسها، 5 يسوقو� مثاًال على 
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ãا�لني �خللط بني �ملفهومني. �ما �لعاِلم بريغوجني فقد ساê بنفسه 

�مثلة على �لترتيب �لذ�â للجزيئا% بسبب تأثc طاقة ما. �� كتا] 

عنو�نه لغز �صل �حليا8

 (The Mystery of Life’s Origin) فّسَر كلٌّ من 

ثاكستو� �بر��� ���لسني (�هم �لعلما� �ألمريكيو� �لثالثة مؤلفو 

هذ� �لكتا]) هذX �حلقيقة بقوZم: $ كل حالة من حاال% �حلركة 

�لعشو�ئية  �حلركة   Xهذ تتحو-  ما  سائل   $ للجزيئا%  �لعشو�ئية 

 Õقتر� لقد  �جلزيئا%.   XذZ ترتيٍب   ��  hيؤ�  Ôسلو ֲדا  �ُيستبَد- 

 âا �مكانية �جو� منط شبيه من �لتنظيم �لذ�Ãcني �غU�� بريغوجني

ُيَعد من   �� �لعضوية، ��� [لك ميكن  �لكيميا�  بصو�8 متأصلة $ 

 8cألسبا] �جلوهرية للتعقيد �لشديد �لذ� تتصف به �جلزيئا% �لكب�

 aل� �ألمثلة   Xهذ �لكن  �حلية.  لألنظمة   Vساسي� �جو�ها  يعد   aل�

�حليا8.  �صل  بقضية  ضعيفة  صلة   %�]  dللقيا �لعلما�  �ستخدمها 

�لترتيب  بني  �لتفرقة  لذلك هو فشلهم $  �لرئيسية  �ألسبا]  ��حد 

��لتعقيد؛ فاالنتظاj �� �لترتيب ال ميكن �� يؤ�h �� �ختز�� �لكم 

�لكبc من �ملعلوما% �لذ� تتطلبه �ألنظمة �حلية. فما تتطلبه �ألنظمة 

مرتب   Vتركيب �ليس  ãد�،  �لكنه  منتظم،   cغ تركيب  هو  �حلية 

 aل� �لقياسية  �حلاال%   $ Qcخط Vعيب يعد  �خللط  �ملكونا%. �هذ� 

�لذ�  �لتلقائي  �لترتيب  بني  ��ضحة  عالقة   Ôهنا فليست  ساقوها؛ 

�لعمل  �ألنظمة �بني   Xمثل هذ  �� ما  تدفق طاقة  �دR من جر�� 

�لذ� يتم لبنا� ���� للجزئيا% �لكب8c �لa متتلئ بكم مكثف من 

�ملعلوما% مثل �حلمض �لنو�� DNA ��ل�qتينا%. (7)

 �$ �حلقيقة، فقد �ضطر بريغوجني نفسه �� �العتر�l بأ� ما 

ساقه من جد- ال ميكن �عتبا�X سبب �صل �حليا8، قائًال: �� مشكلة 

�لترتيب �حليوh تتضمن �النتقا- من نشاÉ �جلز�� [�ته �� ترتيب 

��قى منه، �هو ترتيب �خللية. �هذX �ملشكلة هي �بعد ما تكو� عن 

(8) . iلفر�� Xحلها ֲדذ

تصديق  �ا�لو�  �لتطو�  نظرية  �عا8  يز�-  ال   -�]�- ملا[�   

تفس�c% �سينا�يوها% غc علمية مثل �لتنظيم �لذ�تى للما�8؟ ملا[� 

يصر�� على �فض ��غفا- �لذكا� �لو�ضح �لذh تتصف به �ألنظمة 

�ملا�8   �� �يعتقد��  باملا�يا%  يؤمنو�  ألDم  هى:  ��إلجابة  �حلية؟ 

لديها قد�8 سحرية على خلق �حليا8. �قد فسر �ل�qفسو� ��بر% 

شابريو، �ألستا[ äامعة نيويو�Ô ��خلبc � خبايا �أل�اi �لنو�ية، 

فسر �عتقا��% �نصا� نظرية �لتطو� ��مياDم باملا�يا% �لكامن خلف 

هذX �العتقا��% بقوله: يلزj �لتوصل �� مبد� &خر من مبا�� �لتطو� 

�لكيميائية  �ملو��   Éختال� بني  �ملسافة   � �لو�قعة  �لفجو8  بنا   qليع

يوَصف    �ملبد�  �هذ�  �لفعالة.  �لتكر��  عمليا%   ���ُ� �لطبيعية 

تفصيًال بعُد كما  يتم �ثباته، �ال �نه من �ملنتظر حد�R [لك ح� 

�نه قد �عطي مسميا% مثل �لتطو� �لكيميائى ��لتنظيم �لذ�تى للما�8. 

�ملا�ية �جلدلية، كما  �لفلسفة  به �  �ملبد� �مر مسلم  �� �جو� هذ� 

طبقها �لكساند� ��برين على �صل �حليا8 .(9) 

 �� هذ� �ملوقف كله يبني بوضوÕ �� نظرية �لتطو� هى عقيد8 

xالف �لعلم �ما يستند �ليه من جتا�]، ��� �جو� �ألحيا� ميكن 

تفسXc فقط بفعل قوh خا�قة للطبيعة. هذX �لقوh �خلا�قة للطبيعة 

 .jمن �لعد Xخلق �لكو� بأسر hهى قد�8 �هللا -سبحانه �تعا�- �لذ

من  �لتحقيق  مستحيلة  تز�-  ال  �لتطو�  نظرية   �� �لعلم  �ثبت  �قد 

له   cتفس ال  �حليا8  �جو�   ��� �حلر��ية،  �لديناميكا  قو�نني  منظو� 

سوh �خللق. 
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 حسنV، ما[� يعº �جو� تركيب معقد �فعة ��حد8؟

 لإلجابة عن هذ� �لسؤ�- لنأخذ �ملثا- �لتاF: لنشّبه �خللية من حيث تعقيدها بسيا�8 [�% تقنية متقدمة ($ �لو�قع حتتو� �خللية 
على نظاj �كثر تعقيدQ ��كثر تطو�Q من �لسيا�8 مبحركها �مبا فيها من تقنية عالية). ��آل� لنسأ-: �[� خرجتم يومV ما $ �حلة �� غابة 
 يدخلها �نسا�، �توغلتم فيها، 5 عثرمت بني �ألشجا� على سيا�8 حديثة من &خر طر��، ما[� كنتم ستقولو�؟ هل -يا � dميسها فأ 
ترh- سيكو� ��- ما Öطر ببالكم �� عناصر ¼تلفة $ �لغابة �على مدh ماليني �لسنني قد جتمعت بالصدفة فظهر مثل هذ� �لعمل؟ �� 
كل �ملو�� �خلاj �ملكوِّنة للسيا�8 يتم �حلصو- عليها من �حلديد ��لبالستيك ��ملطاÉ ��لتر�] �� مشتقاته. لكن هل تدفعكم هذX �حلقيقة 

�� �العتقا� بأ� هذX �ملو�� قد خرجت ��نتظمت بالصدفة، 5 جتمعت فتكونت مثل هذX �لسيا�8؟
 مما ال شك فيه �� �� �نسا� عا�� يتمتع بعقل سليم سيكو� ��- ما Öطر بباله هو �� �لسيا�Ð 8ر8 تصميم ���؛ �� �Dا من 
�نتاÎ مصنع، �هو سوl يتعجب من �جو�ها $ �لغابة. [لك �� ظهو� تركيب معقد فجأ8، ��فعة ��حد8 �بشكل متكامل، يد- 
على �نه قد ُصنع من ِقَبل ����8 ��عية. �ال شك -�[�- �� نظامV معقدQ كاخللية قد خُلق من ِقَبل قو8 [�% ����8 ُعليا حكيمة. �بعبا�8 

�خرh: فإنه من صنع �هللا.
 �ما �ا8 �لتطو� فيخرجو� بالفعل عن �ملنطق ��لعقل �كل �حلقائق �لعلمية بقوZم �� �لصدفة تستطيع �نتاÎ تصميما% بديعة غاية 
$ �إلتقا�. �من �لعلما� �لثقا% (�لذين حتدثو� بصر�حة عن هذ� �ملوضو�) عا �حليو�� �لفرنسي �لشهc بيc غر�سيه، �لرئيس �ألسبق 
ألكا�ميية �لعلوj �لفرنسية. �بالرغم من كو� غر�سيه ما�ّيV، فهو يقر بأ� �لنظرية �لد���نية غc قا��8 على تفسc نشأ8 �حليا8، �يقو- عن 

منطق �لصدفة �لذ� هو �سا� �لد���نية ما يلي:
 �� �العتقا� بظهو� طفر�% $ �لوقت �ملناسب لتوفc ما �تاÎ �ليه �حليو�� ��لنبا% هو من �لصعوبة مبكا�. غc �� �لد���نية 
تذهب �� �بعد من [لك: ال بد �� يتعرi نبا% �� حيو�� ما �� &الl �&الl من �لطفر�% �ملفيد8 ح� يكتمل؛ �� ال بد 
�� تصc �ملعجز�% �حد�ثV عا�ية جد� ��� تقع �حد�R هي �بعد ما تكو� عن �حلد�R، فال قانو� مينع �لتخيل، �لكن Uب �ّال 

يتو�É �لعلم $ هذ� .(139)
�إلحلا�  غطا�  حتت  خفية  ُيعَبد   VZ� نفسها  من  جعلت  �لصدفة  يلي:  مبا  �لتطو�  �ا8   hلد �لصدفة   jمفهو غر�سيه  �يلخچ   

(140).
 �� �لفسا� �لفكر� ��ملنطقي لدh �ا8 �لتطو� ما هو �ال Ðرx� 8ا[هم مفهوj �لصدفة �VZ. ��هللا qÖنا $ �لقر&� عن �لذين يعبد�� 

Pستحالة تفس« �لتصميم باملصا.فاV 

 �لفصل �حلا.u عشر
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من ��� �هللا ¼لوقا% �خرD� hم فاقد�� للقد�8 على �لتمييز �لعقلي فيقو-:
، ُ�ْ)َلِئَك ُهْم  ( َلُهْم ُقُلوEٌ ال َيْفَقُهوَ� ِبَها َ)َلُهْم َ�ْعُيٌن ال ُيْبِصُر)َ� ِبَها َ)َلُهْم ��vٌَ� ال َيْسَمُعوَ� ِبَها، ُ�ْ)َلِئَك َكاَألْنَعاLِ َبْل ُهْم َ�َضلُّ

.(179 dألعر��) (�َْلَغاِفُلو�

�طر)حة .��)��طر)حة .��)�
 �ضافة �� كل ما تنا�لناX ح� �آل� من ��لة علمية �تقنية، �عونا نقف على مدh سخافة ما يدعو �ليه �ا8 �لتطو� من خال- 

مثا- بسيط، ح� �ألطفا- ال Uد�� صعوبة $ فهمه:
 تزعم نظرية �لتطو� �� �حليا8 تكونت بالصدفة. ��ستنا�Q �� هذ� �لزعم: جتمعت [��% غc حية �غc ��عية فكّونت -��ًال- 

�خللية، 5 -�بشكل ما- تكونت كائنا% حية �خرh من بينها �إلنسا�.
 �عونا نفّكر $ هذ�: فإ[� �عنا �لعناصر �ألساسية للكائن �حلي؛ من كربو� �فوسفو� �نيتر�جني �بوتاسيوj، لتكوَّنت لدينا كومة 
منها ال غc. ��ّيV كانت �لعمليا% �ملعملية �لx aضع Zا هذX �لعناصر �لنو�ية فإDا ال ميكن �� تكوِّ� كائنV حيV ��حدQ. �[� شئتم لنجِر 

جتربة، �لنختq -باسم �ا8 �لتطو�- ما يزعمونه (ح� �لو  يصرحو� به باخلط �لعريض) باسم �طر�حة �����:
 لُِيِعدَّ �ا8ُ �لتطو� بر�ميَل كب8c �حلجم، �ليضعو� فيها �بكميا% كب8c �لعناصر �الساسية �ملوجو�8 $ �لكائن �حلي (من فوسفو� 
�نيتر�جني �كربو� ��كسجني �حديد �مغنيسيوj)، بل ليضيفو� �� هذX �ل�qميل ما شا��ó من مو�� ال توجد $ �لظر�l �لطبيعية، 
�ليضيفو� �� هذX �خلليط �لكمية �لa يريد�Dا من �أل�اi �ألمينية (�لa يستحيل تكوDا $ �لظر�l �لعا�ية)، �ليضيفو� ما شا��ó من 
�ل�qتينا% (�لa يبلغ �حتما- تكوُّ� ��حد منها عن طريق �لصدفة ��حد� من (950-10) �حتما-، �ليعرِّضو� هذ� �خلليط للحر��8 
��لرطوبة �لa يريد�Dا، �ليخلطو� كل هذX �ملو�� بأحدR �ألجهز8 �لتكنولوجية �لa يفّضلوDا، �ليضعو� على ��� هذX �ل�qميل �شهر 
علما� �لعا ��عظمهم. �ليتنا�] هؤال� �خل��q على هذX �ل�qميل مليا��%، بل تريليونا% �لسنني، �هم �حر�� $ �ستخد�j كل �لعو�مل 

��لظر�l �لa يعتقد�� �Dا ضر��ية لتكّو� �إلنسا�...
 لكنهم -مهما فعلو�- فلن ÖرÎ من تلك �ل�qميل �نساٌ� �بدQ. �لن ميكنهم �خر�Î �� من �لز��فا% �� �ألسو� �� �لنحل �� �لبالبل 
 dلتمر �� �لتني �� �لزيتو� �� �لعنب �� �خلو� �� �لفر�� �� Õتقا- �� �لتفاqلببغا��% �� �حليتا� �� �لنخيل �� �لو��� �� �ملو� �� �ل� ��

¼تلف �أللو��... �ماليني غcها من �جنا� �لكائنا% �حلية! �Dم لن يستطيعو� ح� �حلصو- على خلية ��حد8 من خاليا �� منها.
 باختصا�: �� �لذ��% غc �لو�عية ال ميكنها �� تكّو� خلية باجتماعها سوية، �ال ميكنها �xا[ �لقر�� بتقسيم هذX �خللية �� 
خليتني، x� 5ا[ قر���% �خرh �صوًال �� خلق �لعلما� �لذين سيصنعو� �هرQ �لكتر�نيV -بعد [لك- ليد�سو� بو�سطته تركيب خاليا 

�جسامهم! �� �ملا�8 كومة غc ��عية �ال حيا8 فيها، �لن توجد فيها �حليا8 �ال بقد�8 �هللا �خلالق �لعظيم.
 �ما نظرية �لتطو� �لa تزعم عكس [لك فليست سوh سفسطة ¼الفة للعقل متامV. ��� �لتأمل �لبسيط $ مز�عم �ا8 �لتطو� 

-كما ��ينا $ �ملثا- �لسابق- لَيؤكد هذX �حلقيقة؛ حقيقة �خللق. 



 ل	 قا) 'نصا� ن&�ية �لت$	� - �ل�ي� ي#من	� بأ� �لص�فة هي صاحبة �لق��� على �لخل� - بإحضا� ب��ميل ضخمة للغاية، 	 	ضع	� ب��خل ه��

 �لب��ميل '4 م	�� يعتق�	� 'نها ض�	�ية لتك	ي� كائ� حي 	�ح�، 	 قام	� بع� �ل2 بتسخينه '	 تب�ي�� '	 حتى تهيئة ج	 عاص, ��خله، 	ل	 	قف	�

 'يضًا م� 'جل ح��سة ه�� �لم7يج فت�� مليا��8 بل ت�يلي	نا8 م� �لسني� 	قام	� بالتحك) 	م��قبة ه�� �لم7يج في كل لح&� بحي5 'نه) ل� يت�ك	�

....شيئًا للص�فة، 	لي; ه�� فحس: بل 	حتى ل	 'ع$ي8 له) �لح�ية كاملة في �ستخ��) كافة �ل&�	, �لتي ي�	نها ض�	�ية لتك	ي� حيا�

 Aنه) 	 مع كل ه�� ل� يتمكن	� بأ4 حال م� �ألح	�ل م� �ستخ��< 	ل	 خلية حية 	�ح��. 	بالتالي ل� يتمكن	� م� �ستنتا< '	 تك	ي� �لخي	ل 	 

 �لف��شا8 	 �ل$ي	� 	 �لق��صيا 	 �لليم	� 	 �لب	) 	 �لنمل. ليفعل	� ما يحل	� له) فل� يتمكن	� في �لنهاية 	 بالتأكي� م� '� يخلق	� م� ه�� �لب�ميل

.�إلنسا� �ل�4 يفك� 	 يعقل 	 ُيثا� 	يسع� 	 يشتا�
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�vلعني )�أل� c �.لتقنية �ملوجو��vلعني )�أل� c �.لتقنية �ملوجو�
 من �ملوضوعا% �ألخرh �لa ال تستطيع نظرية �لتطو� تقدمي تفسZ cا: نوعية �إلحساd �لعالية $ �لسمع ��لبصر.

 قبل �خلو� $ موضو� �لبصر لُنِجب باختصا� عن سؤ�-: كيف نبصر؟. تسقط �ألشعة �لضوئية �ملنعكسة من �ألجساj على �لشبكية $ مؤخر8 
 8cإلشا��% �� نقطة صغ� Xألشعة �لضوئية �� �شا��% كهربائية عن طريق �خلاليا �ملوجو�8 $ �لشبكية، 5 تنقل �ألعصا] هذ� Xلعني، �تتحو- هذ�
جدQ موجو� $ مؤخر8 �ملخ ُتسّمى مركز �إلبصا�. �تتحو- هذX �إلشا��% �لكهربائية بعد سلسلة من �لعمليا% �� صو�8 ير�ها هذ� �ملركز. ��آل�، بعد 

�� قدمنا -باختصا�- هذX �ملعلوما% �لفنية، لنتأمل �ألمر قليًال:
 jمس، �ال يتسر] �لنو� �� �ملكا� �لذ� يوجد فيه �ملخ. �مركز �إلبصا� هو �يضا $ ظال�� jملخ معز�- عن �لضو�؛ �� �� ��خل �ملخ ظال� 
��مس، ظالj ��مس Âيث ال يصل �ليه �لضو� �بدQ، �قد يكو� �كثر �ألماكن �لa تعرفوDا �ظالمV. �لكن -�غم [لك- فإنكم تشاهد�� ��خل هذ� 

.Vمضيئ Vبّر�ق Vلد�مس عامل� jلظال�
 �� على [لك �� هذX �لرóية ��ضحة �[�% نوعية عالية  يستطع �لقر� �لعشر�� بكل تقنيته ��مكاناته �� �صل على مثلها.

 �نظر�� �� �لكتا] �لذ� بني �يديكم مثًال، ��نظر�� �� �أليد� �لa متسك به، 5 ��فعو� ��óسكم ��نظر�� �� ما حولكم. هل �بصرمت مثل هذ� 
�لوضوÕ �لذ� تشاهد�نه �مثل هذX �لنوعية �لa تر�Dا $ مكا� &خر؟ هذ� �لوضوÕ ��لصفا� �لذ� تشاهد�نه ال توفرX لكم �فضل �لشاشا% �لa تنتجها 
�كq �لشركا% �ملنتجة للتلفزيونا% $ �لعا. �� ما تشاهد�نه هو صو�8 ثالثية �ألبعا� �ملونة ���ضحة �� �بعد �حلد��. لقد عكف &الl �ملهندسني 
ألكثر من مئة سنة $ ãا�ال% للوصو- �� مثل هذX �لرóية؛ فأّسسو� �ملصانع �لكب8c، �جهز�ها بأحدR �ألجهز8، �قامو� بإجر�� �ألÂاR ��لد��سا% 
 Õبينهما $ صفا� ��ضو Qcكب Vشاشة �لتلفزيو�، 5 �نظر�� �� هذ� �لكتا] �لذ� بني �يديكم، ستجد�� فرق �� -hلتصميما%. �نظر�� -مر8 �خر��
�لرóية. �� على [لك �� شاشة �لتلفزيو� ُتريكم مشهدQ ثنائي �ألبعا�، بينما �نتم تبصر�� بأبعا� ثالثة �تشاهد�� �لعمق. ��[� تأملتم �لشاشة بعناية 

ستجد�� ֲדا تغّبشV، فهل $ بصركم �� تغبش؟
 لقد حا�- عشر�% �آلالl من �ملهندسني لسنو�% طويلة �نتاÎ تلفزيو� [� صو�8 ثالثية �ألبعا� �نوعية تضاهي نوعية �لرóية $ �لعني. نعم؛ 
لقد متكنو� من صنع تلفزيو� [� صو�8 ثالثية �ألبعا�، �لكنها ال ميكن مشاهدִדا �ال بوضع نظا�8 خاصة. �Dا �óية بأبعا� ثالثة صناعية؛ فاجلانب �خللفي 
 ميكن تكوين صو�8 مثل صو�8 �لعني َقط. هناÔ نقص $ نوعية �لصو�8 سو�� $ � .ê�� من �لصو�8 مغّبش، ��جلانب �ألمامي جامد كأنه جد�� من

�لتلفزيو� �� $ &لة �لتصوير.
 هذ� �لصفا� $ �لرóية �هذX �لنوعية �لعالية $ &لية �لبصر يدَّعي �ا8 �لنشو� بأDا قد ُ�جد% بالصدفة. ��آل�، ما[� سيكو� موقفكم لو قا- لكم 
 jُتظهر �لصو�؟ كيف تستطيع �لذ��% �لقيا aآللة �ل� Xحدهم �� �لتلفزيو� �لذ� $ حجرتكم قد تكوَّ� بالصدفة؟ ��� �لذ��% جتمعت �كّونت هذ�

بعمل عجز عنه &الl �ألشخا�؟
 لقد بذ- عشر�% �آلالl من �ملهندسني منذ مئة سنة جل طاقتهم، مستخدمني كل �سائل �لتقنية �ملتطو�8 �ملتاحة Zم، $ �ملعامل [�% �لتقنية 

�لعالية �$ �كq �ملؤسسا% ��ملصانع، � يستطيعو� �� ينتجو� �ال هذ� �لتلفزيو� �لذ� بني �يدينا فقط.
 ��[� كانت &ال% �لبصريا% �ألكثر بد�ئية من �لعني غc قابلة �� تكو� قد تشكلت بالصدفة، فمن با] ��� �ال تكو� �لعني ��لصو�8 �لa تر�ها 
�لعني قد تكونت بالصدفة. �لعني تتطلب تصميمV مفصًال ���عيV �كثر مما يتطلبه �لتلفزيو�، فمثل هذX �لنوعية من �لبصر، �مثل هذ� �لصفا�، �مثل هذ� 

�لتصميم، هو كله من خلق �هللا �لقا�� على كل شي�.
 �لوضع نفسه ينطبق على �أل[� �يضV؛ فاأل[� �خلا�جية جتمع �ملوجا% �لصوتية �ملحيطة ֲדا عن طريق ِصو�� �أل[� (�لغضر�l) �توصلها �� 
 Xأل[� �لد�خلية بتحويل هذ� jتلتقطها �ترسلها �� �أل[� �لد�خلية، �تقو aأل[� �لوسطى -بد��ها- بتقوية �لذبذبا% �لصوتية �ل� jأل[� �لوسطى، �تقو�

�لذبذبا% �� �شا��% كهربائية �ترسلها �� �ملخ. �يتم �لسمع $ مركز �لسمع $ �ملخ مثلما تتم �لرóية $ مركز �إلبصا� فيه.
 �ينطبق �ضع �لعني على �أل[� �يضا؛ �� �� �ملخ معز�- عن �لصو% كما هو معز�- عن �لضو�؛ فال يتسر] �لصو% �� �ملخ، �من َثم فمهما 
كا� �جلو �خلا�جي صاخبV فإ� ��خل �ملخ ها�� متامV. �مع [لك فإ� ��ضح �ألصو�% يتم متييزها $ �ملخ؛ فتستمعو� $ ¼كم �ملعز�- عن �لصو% �� 

.Îكل �ألصو�% �تسمعو� كل ضجيج �صخب $ �خلا�
اسV ُ�ضع لقيا� مستوh �لصو% ��خل ¼كم لوجد �� �Zد�� �لتاj مسيطر على �ملخ!  �لكن لو �� جها�Q حسَّ

 لنقا�� -مر8 �خرh- بني �لنوعية �لعالية ��لتقنية �لر�قية �ملوجو�تني $ �[� �إلنسا� �¼ه، �بني ما �نتجه �لبشر من تقنية. كما هو �حلا- مع 
�لصو�8، بذ- �إلنسا� �جلهد لعقو� $ ãا�لة �صد�� �تكر�� �لصو% �لذ� يضاهي �ألصل، �قد �Ðر% هذX �جلهو� �نتاÎ �جهز8 تسجيل �لصو%، ��نظمة 
صوتية عالية �حلساسية، ��نظمة الستقبا- �لصو%. �ال �نه -بالرغم من هذX �لتقنية، �&الl �ملهندسني ��خل��q �لذين شا�كو� $ هذX �ملحا�ال%- فلم يتم 
�لتوصل �� نفس ��جة �ضوÕ �صفا� �لصو% �لذ� تتلقاX �أل[�. تأملو� �حدR �جهز8 تسجيل �لصو% �لa تنتجها �كq ��شهر �لشركا% �ملتخصصة 
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$ �ا- �ألجهز8 �ملوسيقية. فح� عند تسجيل �لصو% بو�سطة هذX �ألجهز8، فال بد من ضيا� قسم منه، �� صد�� صو% ��يز عند فتح �جلها� قبل 
بد� èا� �لتسجيل. �ما �ألصو�% �لa هي Ðر8 �لتقنية �ملوجو�8 $ جسم �إلنسا� فإDا كاملة �بديعة �صافية �� �بعد �حلد��. فاألصو�% �لa تستقبلها 
�[� �إلنسا� ال تكو� مصحوبة بتشويش �ال بأ�يز كما �دR $ �ألجهز8 �لصوتية، فاأل[� تتلقى �لصو% كما هو بالضبط. �هذ� �لوضع  يتغc منذ 

.jخلق �إلنسا� �� �ليو
 باختصا�: �� $ جسمنا تقنية ��قى بكثc من �لتقنية �لa �نتجها �إلنسا� مستخدمV معلوماته �لتر�كمية �خqته ��لفرi �لa سنحت له. �ال 
ميكن ألحد �� يقو- �� جها�Q صوتيV �� &لة تصوير قد ُ�جد� بالصدفة. فكيف ميكن �لزعم بأ� هذX �لتقنية �ملوجو�8 $ جسم �إلنسا� (�لa هي ��قى 

من هذX �ألجهز8 �لبشرية) تيسر تكوDا نتيجة سلسلة من �ملصا�فا% تسمى بالتطو� �� �لنشو� ��ال�تقا�؟
 مما ال شك فيه �� عني �إلنسا� ��[نه، ��يع �ألجهز8 �ملوجو�8 $ جسمه، هي �ثر لقو8 خالقة مبدعة. �هذX �ملوجو��% �ليل ��ضح على خلق 

�هللا �لفريد �لذ� ال يقابله شي�، �على قوته �لعظيمة �علمه �لذ� ال �اÉ به.
 �� سبب تنا�لنا لسمع �إلنسا� �بصرX هنا هو: عدj فهم �ا8 �لتطو� مثل هذX �أل�لة �لو�ضحة على �خللق. فإ[� ما طلبتم -يومV ما- من �حد 
هؤال� تفسc كيفية �جو� هذX �لتقنية �لعالية �هذ� �لتخطيط �لبديع $ �لعني ��أل[� عن طريق �لصدفة، لشاهدمت عجزX عن تقدمي �� جو�] معقو- �� 
منطقي. بل �� ����� نفسه يعترl بعجز �عا8 �لتطو� حيا- �لتخطيط �لبديع $ �ملخلوقا%، فيقو- $ �سالة كتبها بتا�يخ 3 نيسا� (�بريل) سنة 1860 

: �� �لتفكc $ �لعني ُيضعف من �اسa لنظرية �لتطو�! (141)

 �لفصل �حلا.u عشر
 نظرية �لتطو� �كثر �لسحر تأثير� في تا�يخ �لعالم

 يتعين هنا �� نوضح �� �يما �نسا� ُيعِمل عقله �منطقه ��� �حكاj مسبقة ���� �لوقو� تحت تأثير �� �يديولوجية، سيد�Ô بسهولة �يسر 
�� نظرية �لتطو� �لتي تذكرنا بخر�فا% �لمجتمعا% �لتي عاشت بمنأh عن �لعلم ��لحضا�8، ليست سوh �عم يستحيل تصديقه. 

�لتطو� يعتقد�� �� �ألساتذ8 �لذين يفكر�� �يعقلو� �يخترعو�، ��لطال] �لجامعيين   �على �لنحو �لمتقدj تبيانه، فإ� من يؤمنو� بنظرية 
 Charlton) هيستو� �تشا�لتو�   (Frank Sinatra) سيناتر�  فر�نك  مثل  ��لفنانين   ،(Einstein Hubble) هوبل  �ينستين  مثل  ��لعلما� 
Heston)، يضاl �ليهم كائنا% مثل �لغزال� ��شجا� �لليمو� ��هو� �لقرنفل، سوl يخرجو� مع مر�� �لزما� من مزيج من كثير من �لذ��% 
��لجزئيا% ��لمو�� غير �لحية �لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما ��� من يؤمنو� بهذ� �لَخَرl هم علما� ��ساتذ8 ��نا� على قد� من �لثقافة ��لتعليم. 
�لهذ� �لسبب فإ� �ستخد�j تعبير "�شد �لسحر تأثيًر�ً في تا�يخ �لعالم" بالنسبة �لى نظرية �لتطو� سيكو� �ستخد�ًما في محله. �[ �نه ليس في تا�يخ 
�لعالم �عتقا� �� �عم &خر سلب عقو- �لبشر بمثل هذX �لد�جة �حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل ��لمنطق، �كأنه �سد- ستاً�� �ماj �عينهم، حا- 
��� �� ير�� �لحقيقة �لتي كانت ��ضحة بجال�. ��ّ� هذ� لغفلة �عدj بصير8 ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا�8 بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم 
 Xللعجل �لذ� صنعو jموسى عليه �لسال jلأل�ثا�، �لتي كانو� يصنعونها بأيديهم، �عبا�8 قو jبر�هيم عليه �لسال� jعبا�8 �هل سبأ للشمس �عبا�8 قو�
من [هب. �هذ� �لوضع في حقيقته �نما هو حماقة �شا� �ليها �هللا تعالى في �لقر&� �لكريم. �ينبئنا �لمولى عز �جل في كثير من &ياته بأ� من �لنا� 

من سيستغلق عليه �لفهم �يتر��� �لى حا- يعجز�� فيه عن �óية �لحقائق. �من بين هذX �آليا% قوله تعالى:
 Eٌَلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم َ)َعَلى َسْمِعِهْم َ)َعَلى َ�ْبَصاِ�ِهْم ِغَشاَ)ٌ� َ)َلُهْم َعَذ� Lْ�َ لَِّذيَن َكَفُر)ْ� َسَو�ٌ� َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم� َّ�Vِ"

عِظيٌم"         (�لبقر8: 7-6).

�قوله �يضا :
" َلُهْم ُقُلوEٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ)َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر)َ� ِبَها َ)َلُهْم ��vٌَ� الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها ُ�ْ)َلـِئَك َكاَألْنَعاLِ َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ)َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ�" 

.(179 :lألعر�� )

يقو-   ]� �لمعجز�%،   ���� �لو  حتى  يؤمنو�  لن  �نهم  بحيث  ُسحر��  قد  �لنا�  ��لئك  بأ�  �جل  عز  �هللا  فيخبرنا  �لِحْجر  سو�8  في   �ما 
َقْوLٌ مَّْسُحوُ�)َ�" (�لحجر:  َنْحُن  َبْل  َ�ْبَصاُ�َنا   Pَْر Vِنََّما ُسكِّ َلَقاُلوْ�  َيْعُرُجوَ�   ِفيِه  َفَظلُّوْ�  َماِ�  َبابًا مَِّن �لسَّ َعَلْيِهم  َفَتْحَنا  سبحانه �تعالى: "َ)َلْو 

(15-14

 ��� �متد�� هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا% عريضة من �لنا� بهذ� �لقد�، ��بتعا� �لنا� عن �لحقائق بهذX �لد�جة، �بقا� هذ� �لسحر منذ 
150 عاما، لهو �ضع مثير للحير8 ��لدهشة بد�جة ال يمكن شرحها بكلما%، ألنه من �لممكن �� يستسيغ �لعقل �عتقا� شخص �� عد8 �شخا÷ 
�لعالم بأ� �لذ��%  �لبشر في كافة �نحا�  لسينا�يوها% مستحيلة �مز�عم حافلة بالَخَرl ��لهر�� ��ألمو� غير �لمنطقية، �ال �� �عتقا� �لكثيرين من 



719 �طلس �خللق

�لال�عية ��لجامد8 قد �جتمعت بقر�� فجائي، فأتت بالكو� �لذ� نر�X يعمل بنظاj ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غير عا�� �نظاj متقن غاية 
 hلحصر، ليس له من تفسير سو� êلذ� يختص بكافة �لسما% �لمناسبة للحيا8، �بكائنا% حية مز��8 بأنظمة معقد8 تفو� iالتقا�، �بكوكب �أل��

�نه سحر.
�لتي �قعت بين موسى عليه �لسالj �فرعو�، بأ� بعض �ألشخا÷ ممن ينافحو� عن  ينبئنا من خال- تلك �لحا�ثة  �هللا عز �جل   كما �� 
�لفلسفة �إللحا�ية، يؤّثر�� على �لنا� بما يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى عليه �لسالj نبأ �لدين �لحق على فرعو�، طلب فرعو� �لى موسى 
�� يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه �لنا�. �حينما �لتقى موسى �لسحر8 �مرهم �� يبا���� هم باستعر�i مها��تهم. ��آلية �لتي تسر� هذX �لحا�ثة 
ا َ�ْلَقْوْ� َسَحُر)ْ� َ�ْعُيَن �لنَّا7ِ َ)�ْسَتْرَهُبوُهْم َ)َجا�)� ِبِسْحٍر َعِظيٍم"(�ألعر�l:116). �على نحو ما تبدh تمكن سحر8 فرعو�  تقو-: "َقاNَ َ�ْلُقْوْ� َفَلمَّ
بما صنعوX من خد� �� يسحر�� �لنا� جميعا باستثنا� موسى ��لذين &منو� به. �ال �� �لبرها� �لذ�  �لقاX موسى في مو�جهة ما �لقاX هؤال� على حد 

�لتعبير �لو��� بالقر&� �لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ�"، �� �ّنه �بطل تأثيرX، يقو- تعالى:"َ)َ�ْ)َحْيَنا Vَِلى ُموَسى َ�ْ� َ�ْلِق َعَصاَ� َفِإ�vَ ِهَي َتْلَقُف َما
 (119-117 :lألعر��) "َيْأِفُكوَ�  َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ)َبَطَل َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ)�نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن

 �على نحو ما ��� في �آليا%، � مع ����Ô �� ما فعله هؤال� �ألشخا÷ �لذين سحر�� �لنا� من قبل ��ثر�� عليهم �نما هو �فك، با��ó بالذ- 
��لضعَّة. ���لئك �لذين يؤمنو� بمز�عم خرقا� �لى �قصى ��جة تحت غالl من �لعلم �بتأثير �لسحر في عصرنا �لر�هن، �ينذ��� حياتهم للدفا� 

عنها، فسوl يسقط شأنهم �ُيذلو� ما لم يتخلو� عن هذX �لمز�عم، �[لك حينما تظهر �لحقيقة بجال� بكامل معانيها، �"يبطل تأثير �لسحر". 
 �يشرÕ مالكوj موجريدÎ (Malcolm Muggeridge) �لذ� ظل ينافح عن نظرية �لتطو� حتى ناهز �لستين من عمرX، �كا� فيلسوفًا 

ملحد�ً، �لكنه ���Ô �لحقائق من بعد �لوضع �لذ� ستتر�h �ليه نظرية �لتطو� في �لمستقبل �لقريب قائال: 
�لمجاال%  في  سيما  ال  �لمستقبل  تا�يخ  بكتب  �لموجو�8   Õلمز�� مو��   hحد� ستكو�  �لتطو�  نظرية  بأ�  مقتنعا  صر%  نفسي  �نا   "�نني 

�لتي ُطبقت فيها. �سيتلقى جيل �لمستقبل بالدهشة ��لحير8 �عتناê فرضية متهرئة يكتنفها �لغموi بسذ�جة ال يصدقها عقل" .(142) 
 lهذ� �لمستقبل ليس ببعيد، بل على �لعكس من [لك، فإ� �لبشر في �لمستقبل �لقريب للغاية، سيد�كو� �� �لمصا�فا% ليست �لهًا �سو� 
يتم �العتر�l بأ� نظرية �لتطو� �نما هي �كبر خدعة ��شد �نو�� �لسحر في تا�يخ �لعالم. �سرعا� ما بد� هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا� في 

شتى �نحا� �أل�i، �با% �لكثير�� ممن �قفو� على سر خدعة �لتطو�، يتسا�لو� بدهشة �حير8 كيف �نطلت هذX �لخدعة عليهم.         

Pكنا نر� �� معتقد� �vV 

 �لقد�مى �لذين عبد)�

 �لتماسيح في �أل�منة

 �لغابر� معتقد�P غريبة

 )بعيد� عن �لمنطق

Pلسليم فإ� �لمعتقد�� 

 �لتي جا�P بها

 �لد��)نية �ليوL هي

 على نفس �لد�جة

 من �لغر�بة. فأنصا�

 .��)ين يسلمو� بأ�

Pلصدفة )�لذ��� 

 �لجامد� �لالشعو�ية

 هي �لقو� �لقا.�� على

 �لخلق كما لو كانت

 ���ñهم تلك مرتبطة

.بدين من �أل.يا�
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 تنا�لنا $ �لفصو- �لسابقة بالبحث ��لد��سة بطال� نظرية �لتطو� بأ�لة علم �ملتحجر�%، �من منظو� علم �لبيولوجيا �جلزيئة. �سنتنا�- بالبحث $ 
هذ� �لفصل عد�Q من �لظو�هر ��ملفاهيم �لبيولوجية �لa يسوقها �ا8 �لتطو� كأ�لة على نظريتهم. هذX �لظو�هر ��ملفاهيم مهمة بوجه خا÷ من حيث �Dا 
تبني عدj �جو� �� �ليل علمي �� معطيا% علمية تؤيد نظريتهم، كما �Dا -$ �لوقت نفسه- تكشف للعيا� مدh جلو� هؤال� �لتطو�يني �� �خلد�� 

�لكبc ��لتعتيم �ملتعمد.
 

 �لتنو0 )�ألنو��0لتنو0 )�ألنو�0
 �لتنو� (variation) �صطالÕ مستخَدj $ علم �لو��ثة، �هو يشc �� [لك �حلدR �لو��ثي �لذ� يتسبب $ �كسا] �فر�� �جلنس �لو�حد �� 
فئاته خصائَچ xتلف بني �ألفر�� �� �لفئا%. فلكل �لبشر على ظهر �أل�i -مثًال- نفس �ملعلوما% �لو��ثية $ �ألصل، �ال �� بعضهم يكو� مائل �لعني، 

�بعضهم ��ر �لشعر، �بعضهم طويل �ألنف، �بعضهم قصc �لقامة... �عتما�Q على �حتماال% تنو� هذX �ملعلوما% �لو��ثية.
 �يستغل �عا8 �لتطو� هذ� �لتنو� بني �جلنس �لو�حد ��ا�لو� تقدميه كدليل على �لنظرية، بينما ال ينطو� �لتنو� على �� �ليل على �ال�تقا�، 

[لك �� �لتنو� ما هو �ال نتاÎ تز��جا% ¼تلفة ملعلوما% ���ثية موجو�8 بالفعل، �هو ال يضيف �� �ملعلوما% �لو��ثية �� جديد.
 ��لتنو� �دR ��ئمV $ نطاê �ملعلوما% �لو��ثية. �هذ� �لنطاê يطلق عليه $ علم �لو��ثة �سم حوi �لو��ثة، �ميكن لكل �خلصائص �ملوجو�8 $ 
 Xcذ� �لتنو� ميكن �� يظهر نو� [� [يل �طو- �� قو�ئم �قصر من غZ نس ما �� تظهر بأشكا- ¼تلفة بفضل �لتنو�. �كنتيجةä ÷لو��ثة �خلا� iحو
 cعن طريق تغي �� ،Vّو- �لز��حف �� طيو� بأ� يضيف �ليها �جنحة �� �يش� �� Qهذ� �لتنو� ال ميكن �بد �� cخل �جلنس �لو�حد من �لز��حف. غ��

.Qلتنو� �بد� $ Õمتا cيتطلب �ضافة معلوما% جديد8 �� �ملعلوما% �لو��ثية $ �لكائن �حلي، �هذ� غ cعملية �أليس �خلاصة ֲדا. �� مثل هذ� �لتغ
:1844 jحلقيقة عندما �علن نظريته، �كا� يظن �� �لتنو� ليس له حد��. �قد قا- $ مقالة له عا� Xيكن ����� يعي هذ  

 يرh كثc من �لكّتا] �� للتنو� �ملوجو� $ �لطبيعة حد��Q، �ال �نº ال �جد �ليًال ��حدQ يثبت ما ير�� (143)، �ساê $ كتابه �صل �ألنو�� 
�مثلة كث8c للتنو� على �Dا �كq �ليل على نظريته.

 كا� ����� يرh -مثًال- �� مرّبي �ملو�شي �لذين كانو� يز��جو� بني �نو�� �لبقر �ملختلفة ֲדدl �نتاÎ �نو�� جديد8 ُتِدّ� كميا% �كq من �حلليب 
د ما كا� يعتقدX ����� من �� �لتنو�  سيحّولو� �ألبقا� -$ �لنهاية- �� �جنا� �خرh! �لعل �لعبا�8 �آلتية �لa ���% $ كتابه �لسابق �فضل ما Uسِّ

ليس له حد��:
 �qح� ي ،Vفشيئ Vفصيلة من فصائل �لدببة (عن طريق �لتنو� �لطبيعي) باملا�، مع �يا�8 حجم �فو�هها شيئ Éال �جد �ية صعوبة $ �� يز��� ��تبا 

$ �لنهاية ¼لوê هائل كاحلو% .(144)
 ��لسبب �لذ� �فع ����� �� �� يوِ�� مثل هذ� �ملثا- �لبعيد عن �لتصو� هو �ملعطيا% �لعلمية ��ملعا�l �لبد�ئية �لa كانت سائد8 $ �لعصر �لذ� 
عاd فيه. �ما �لعلم $ �لقر� �لعشرين فقد �ثبت مبد� ُيطَلق عليه مبد� ثبا% �ملعلوما% �لو��ثية، �[لك نتيجة جتا�] �جريت على ¼لوقا% حية. �هذ� 

 ִדافت مز�عم �لتطو� �ماL �حلقائق 

�لفصل �لثاµ عشر
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�ملبد� �ثبت �� �يع ãا�ال% �لتز��Î �لa �جريت من �جل �نتاÎ �نو�� جديد8 با�% بالفشل، كما �ثبت �� بني �ألجنا� �حلية حو�جز ãكمة ال ميكن 
.����� iعن طريق تز�يج �نو�� ¼تلفة منها كما �فتر hمربُّو �ألبقا� بتحويلها �� �جنا� �خر jختر�قها. �قد ع£ هذ� �نه من �ملحا- �� يقو�

 �يتنا�- نو�ما� ماكبث هذ� �ملوضو� $ كتابه �عا�ã 8اكمة ����� فيقو-: �� جوهر �ملسألة ينحصر فيما �[� كانت �ألجنا� تتنو� بالفعل بال 
حد�� �j ال. �� �ألجنا� تبد� ثابتة، �لقد èعنا �يعV عن خيبة �ألمل �لa �صيب ֲדا �ملربُّو� �لذين قامو� بعملهم ح� نقطة معينة  يتجا���ها، 
ليجد�� عندها �� �حليو�نا% ��لنباتا% تعو� �� �لنقطة �لa بد��ó منها. �بالرغم مما بذلوX من جهو� مضنية طو�- قرنني �� ثالثة قر�� من �لزما�، 

فلم ميكن �حلصو- على ���8 ��قا� �� على شقائق نعمانية سو��� .(145)
 �قد عبَّر لوثر بcبانك (�لذ� يعد �كفأ �ألخصائيني $ تربية �حليو��) عن هذX �حلقيقة قائًال: �� للتطو� �ملتوقع $ كائن ما حد��Q، �هذX �حلد�� 

تتبع قانونV (146). �ما �لعا �لد�منا�كي جونسن فيقو- $ هذ� �ملوضو�:
 �� �لتنو� �لذ� �ّكدX ����� ���ال� يقف بالفعل عند نقطة ال ميكن جتا��ها، �هي �� مثل هذ� �لتنو� ال �تو� سر �لتطو� �ملستمر .(147)
 �� cتغ Rل �ليًال قاطعا على حد�  �� عصفو� “����” �لذ� �&X ����ين بشكل ¼تلف $ جز� جاالباحو� هو �يضV منو[Î لتغيُّر ال ُيشكِّ
طفر8 $ هذ� �لطائر. لقد �ثبتت �ملشاهد�% �لa �جريت $ �لسنو�% �ألخ8c �نه  �دR تغc كبc غã cد�� $ عصفو� ���� كما تفترi نظرية 
����ين. بل � �ألكثر من هذ� �� كث�c من �نو�� [لك �لعصفو� �ملختلف �لa حد�ها ����ين بـ 14 نوعx Vتلف عن بعضها �لبعض هي $ �لو�قع عبا�8 
عن �ختالفا% عا�ية ميكن �� حتدR نتيجة �تصا- �ألعضا� من نفس �لنو� مع بعضها �لبعض �� �تصا- “�لذكر مع �نثاX”. �لقد �شا�% �ملالحظا% 
�لعلمية كذلك، مثا- “مناقc عصفو� ����” �لa حتدثت عنها �ملصا�� �ملؤيد8 لنظرية �لتطو� بشكل �شبه باألسطو�D� 8ا $ �حلقيقة منو[Î “تغيُّر”، �� 
�نه ال يشكل �ليال قاطعا على نظرية �لتطو�. � تسفر �لّد��سا% �لشه8c �لa قاj ֲדا بيتر (Peter) � ��سامر� (Rosemary) �للذ�� توجها 
�� جز� جاالباجو� ح� “ Uد�� �الئل على �لتطو� �لد���يº” � قاما طيلة سنو�% طو�- مبالحظة �نو�� عصفو� ���� �ملوجو� $ �جلز� ،  تسفر 

هذX �لد��سا% عن شي� سوh �لتأكد من �نه  �دR �� “تطو�” $ �جلزير8 ( 148).

لقد �ختلط مفهوما .��)ين ألصل �ألنو�0 

ببعضهما �لبعض: �لتغير�P .�خل نو0 من 

�ألنو�0 )تكوين نو0 جديد. فعلى سبيل 

 dين بمالحظة �الختال(��. Lقا Nلمثا�

)�لتنو0 في فصائل �لكالE، )�ّسخ في 

vهنه نتيجة لذلك مفا.ها �نه في يوL من 

�ألياL سوd تتحوN هذQ �لتغيٌّر�V Pلى 

نو0 �خر جديد. )حا)N �نصا� فكر� 

�لتطو� حتى في يومنا �لحاضر تفسير 

�لتغير�P �لموجو.� في نو0 ما على �نها 

نو0 من �لتطو�.

�V �لتغ«�P �لk طر�P على �ألنو�0 ال تعّد تطو��.
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Æصوõ لتطو�� Pعا��.�Æصوõ لتطو�� Pعا��.� 
 �ملناعة )مقا)مة �ملضا.�P �حليوية �ملناعة )مقا)مة �ملضا.�P �حليوية

 DDTتكتسبها بعض �حلشر�% ضد ما�8 �لـ aيا من مقا�مة ضد �ملضا��% �حليوية ��ملناعة �لcيّدعي �عا8 �لتطو� �� ما تبديه بعض �نو�� �لبكت 
�ليل على �ال�تقا�، �يزعمو� �Dا �مثلة للمقا�مة ��ملناعة �ملكتسبة �تت ֲדا طفر�% ّمتت $ �لكائنا% �حلية �لa تعرضت ZذX �ملو��.

 هذX �خلو�÷ �لa تتمتع ֲדا �لبكتcيا ��حلشر�% ليست مميز�% مت �كتساֲדا الحقV عن طريق �لتحو� ضد هذX �ملا�8 �ضد �ملضا��% �حليوية؛ 
فقد كانت بعض تنوعا% هذX �لكائنا% �حلية لديها هذX �خلو�÷ قبل تعرi �لبكتcيا كلها للمضا� �حليو� �قبل تعرi �حلشر�% كلها للمبيد�% 

�حلشرية. 
لقد بذ- �نصا� نظرية �لتطو� جهدهم لبيا� هذX �لظاهر8 على �عتبا� “تطو� �لبكتريا بتوفير �لمنا� �لمالئم لها”. بيد �� هذX �لمسألة تحققت 
 Not بكتابة lعالم �لفيزيا� �لحيوية �إلسر�ئيلي � �لمعر� Lee Spetner .� بشكل مختلف للغاية عن هذ� �لتقييم �لتطو�� �لسطحي. � كا�
By Chance �لمنشو� في عاj 1997 ��حد�ً من �ألسما� �لتي قامت بأكثر �لد��سا% تفصيال في هذ� �لموضو�. � يحكي Spetner �� مناعة 

�لبكتريا قد تحققت بآليتين مختلفتين �ال �� �ّيا من هاتين �آلليتين لم يشكل �� �ليل على نظرية �لتطو�. � هاتا� �آلليتا� هما:
1) �نتقا- �لجينا% �لمقا�مة �لموجو�8 بالفعل في �لبكتيريا.

2) تحو- �لبكتريا �لتي تعرضت لفقد�� �لمعلومة �لو ��ثية نتيجة للطفر�% �ألحيائية �لى مضا��% حيوية.
� قد فسر Spetner �آللية �أل�لى في �حدh مقاالته عاj 2001 على هذ� �لنحو:

تمتلك بعض �لكائنا% �لحية �لدقيقة جينا% ���ثية تعمل على مقا�مة �لمضا��% �لحيوية. � تتحقق هذX �لمناعة بفضل �ختال- شكل جز�� 
�لمضا� �لحيو� � طر�X خا�Î �لخلية. � من �لممكن �� تعمل �لكائنا% �لحية �لتي تمتلك هذX �لجينا% على �كسا] �لمناعة لها ناقلًة هذX �لجينا% 
�لمسببة  �لضا�8  �لبكتريا  من  �نو�عا كثير8 جد�ً   Ôفإ� هنا jلى مضا� حيو� محد� � معلو� �لمناعة موجهة  &لية  �لبكتريا �ألخرh. � �� كانت  �لى 

للمرi... � قد نجحت هذX �لبكتريا في �� تقيم سد�ً جينيًا مختلفًا � �� تكتسب �لمناعة ضد �لبكتريا �لمتنوعة (149).
� يوضح �لبر�فيسو� Spetner كيف �� هذ� �ألمر ال يعتبر “�ليال على �لتطو�”:

�ّ� حصو- �لمضا� �لحيو� على مناعة بهذ� �لشكل... ال يشكل نمو[جًا للطفر�% �ألحيائية �لتي ينتظر منها �� تشكل �ليال من �جل �لتطو�. 
 Xلها نظرية �لتطو� ليست هي �لتغير�% �لجينية �لو ��ثية �لتي تضيف معلومة �لخريطة �لو��ثية للبكتريا; � هذ iكما �� �لطفر�% �ألحيائية �لتي تعِر
للجينا% من شأنه فقط تفريق معلومة جينية موجو�8 في  �لعالم �ألحيائي بكاملة. �� �النتقا- �ألفقي  �لى  �لمعلومة   Xلتغير�% يجب �� تضيف هذ�

�ألسا� في بعض �ألنو�� (150).
�� �نه ال يوجد تطو�، � �لسبب في هذ� �نه لم يثبت ظهو� معلومة جينية جديد8. فما حدR هو مجر� �نتقا- �� تنقل للمعلومة �لجينية بين 
  Spetner تطو�. � يفسر �� Rلبكتريا. ��لنو� �لثاني للمناعة �� �� �لمناعة �لتي تظهر نتيجة للطفر�% �الحيائية ليست نمو[جا �� مثاال على حد��

[لك بقوله:
  “يحدR �حيانا نتيجة تغير �ماكن ( بصمة �لـ DNA ) في �حد �لكائنا% �لحية �لدقيقة عن طريق �لمصا�فة �� تتكو� مناعة مضا�8 لو�حد 
�لتقا�ير �لتي  من �لمضا��% �لحيوية... � عقا� �لستربتومايسين Streptomycin “ هو عقا� مضا� للجر�ثيم شبيه بالبنسلين”. كما ��ضحت 
����ها كل من Schats � Waksman للمر8 �أل�لى عاj 1994 �نه مضا� حيو� يمكن �� تكتسب �لبكتيريا مناعة ضدX. � لكن � �� كانت 
�لطفر�% �ألحيائية �لتي مر% بها مفيد8 للكائنا% �لحية �لدقيقة في �جو� عقا� �لستربتومايسين فإنها مع [لك ال تمثل نمو[جًا لنو� من �لطفر�% 
�ألحيائية �لتي تحتاÎ �ليها �لنظرية �لد���نية �لجديد8 لتدعيم ��يها. � يشبه Spetner هذX �لقضية في كتابه Not By Chance باختال- �لعالقة 
بين �لقفل � �لمفتاÕ. فعقا� �لستربتومايسين شبيه بالمفتاÕ �لذ� يجب �� يتطابق تمامًا مع �لقفل فهو يلتصق بالريبوسوj �لخا÷ بالبكتريا � يفقد 
هذ� �لريبوسوripozom j �� تأثير له. �ما �لطفر�% �ألحيائية فتحدR �ختالًال في شكل �لريبوساما% � ال يمكن �� يلتصق عقا� �لستربتومايسين 
في حالة كتلك بالريبوسوما%. � قد عّلق �حدهم بالقو-: “�� �لبكتريا �كتسبت مناعة ضد عقا� �لستربتومايسين”، فإ� هذ� ضيا� � فقد�� بالنسبة 

للبكتريا  � ليس مكسب لها. � يستمر Spetner في  تعليقه بالقو-:
يتضح �� هذ� �لخلل “�لموجو� في بنية �لريبوسوj” هو عبا�8 عن تناقص نوعي �� فقد�� إلحدh �لمعلوما%. � �لنقطة �ألساسية في هذ� 
�لموضو� هي �� “�لتطو�” ال يمكن �� يتحقق بمثل هذX �لطفر�% �ألحيائية، مهما كانت كثرتها. كما �نه ليس من �لممكن �قامة تطو� مع طفر�% 

�حيائية تتناقص نوعيتها (151).
� يمكن تلخيص هذ� �لموضو� على �لنحو �لتالي: 



          

       حكاية « �� �لحيتا� قد تطو�P من �لدببة   حكاية « �� �لحيتا� قد تطو�P من �لدببة  

 vكر .��)ين في كتابه “�صل �ألنو�0” �� �لحيتا� قد تطو�P عن �لدببة �لتي تجاهد vكر .��)ين في كتابه “�صل �ألنو�0” �� �لحيتا� قد تطو�P عن �لدببة �لتي تجاهد

 حتى تتمكن من �لسباحة! )�لسبب )��� vلك �عتقا.�P .��)ين �لتي ال تحدها حد). حتى تتمكن من �لسباحة! )�لسبب )��� vلك �عتقا.�P .��)ين �لتي ال تحدها حد).

 بخصوÆ حد)� تغير�P في كل نو0 من �لكائناP �لحية. )على �لرغم من كل هذ� بخصوÆ حد)� تغير�P في كل نو0 من �لكائناP �لحية. )على �لرغم من كل هذ�

 جا� �لعلم في �لقر� �لعشرين ليبرهن عدL صالحية سينا�يوهاP �لتطو� تلك �لمعتمد� جا� �لعلم في �لقر� �لعشرين ليبرهن عدL صالحية سينا�يوهاP �لتطو� تلك �لمعتمد�

.على �لقد�� �لتخيلية.على �لقد�� �لتخيلية



بالبكتريا  �لخا÷   jلريبوسو� تصيب  �حيائية  طفر8   ��  ��
عقا�  ضد  مقا�مًة  �كثر  �لبكتريا   Xهذ يجعل   �� �لممكن  من 

 jلستربتومايسين، �ال �� �لسبب في هذ� يعو� �لى “�ختال-” �لريبوسو�
جينية  معلومة  �ية  ُتلحق   �� ُتضف  لم  �نه   �� �ألحيائية.  بالطفر8  �لخا÷ 

�لبكتريا   �� هي  �لحقيقة   �  ،jلريبوسو� بنية  تختل  �لعكس  على   � للبكتريا. 
�لخاصة  �لريبوسوما%   �� تحد�  لقد   ) �لكسيح”.   “ تشبه  حالة  �لى  تتحو- 

للبكتريا  بالنسبة  عقيمة  �صبحت  �ألحيائية  �لطفر8   Xلهذ تعرضت  �لتي  بالبكتريا 
�لعا�ية.) � ما حدR هو �� “مناعة �لمضا� �لحيو�” قد ظهر% أل� [لك �لشلل 
قد�8  يملك  �لذ�  �لحيو�  �لمضا�   jما� عقبة  � شكل  �لمضا�   êعا� قد   (Õلكسا�)

 .jبالريبوسو êتصميمية تتمثل في �اللتصا
�لمعلومة  تطوير  على  “تعمل  �حيائية  لطفر8   Î]نمو يوجد  ال  �نه  �لنتيجة   �
�لجينية”. � �� �نصا� نظرية �لتطو� �لذين يرغبو� في �ظها� مقا�مة �لمضا� �لحيو� 
بشكل   Xقيَّمو  � خاطي�  بشكل  �لموضو�  فهو�  قد  �لتطو�  على  �ليل  �نها  على 

سطحي.
 DDT لتي تطو�% ضد �لـ� � قد تكر� �لوضع نفسه بالنسبة �لى �لمناعة 
� ما يشبهه من �نو�� �لعالÎ �ألخرh في �لحشر�%. لقد �ستخدمت جينا% �لمناعة 
�لتطو�  �لمؤيد لنظرية  �لنما[Î. � قا- عالم �ألحيا�  �لموجو�8 من قبل في كثير من 
Francisco Ayala: “ �� �لمناعة �لتي ظهر% ضد �كثر �نو�� سموj �لحشر�% 

شموال كانت ��ضحة للغاية عندما تم �خضا� �لحشر�% لهذX �لمو�� �لتي هي من 
 Î]لحقيقة ( 152).  �ما بعض �لنما� Xصنع �إلنسا�”. لذ� فهو يسلم � يقبل بهذ
مثلما  �لطريق  تفتح  ظو�هر  عن  عبا�8  فهى  �ألحيائية،  بالطفر8  ر%  ُفسِّ �لتي  �ألخر� 
�لمعلومة  “ضيا�  �لى  �لسابق  في  عنها  تحدثنا  �لتي  �ألحيائية  �لطفر�%  في   Rحد
�لجينية” في �لحشر�%. � ال يمكن �لزعم �� �لبكتريا في هذ� �لوضع � &ليا% �لمناعة 
�لتطو�  نظرية  �لتطو� أل�  نظرية  �ليًال  على صحة  تشكل  �لحشر�%  في  �لموجو�8 
تستند �لى فرضيا% حققتها �لكائنا% �لحية عن طريق حد�R طفر8 �حيائية. � يوضح 
Spetner �نه ال �لمناعة في �لمضا� �لحيو� � ال �� ظاهر8 �حيائية �خرh هي �لتي 

كانت �لسبب ���� ظهو� طفر8 �حيائية كتلك، �يفسر [لك بقوله:
لم يشهد �حد في �� �قت من �أل�قا% �لطفر�% �ألحيائية �لتي يتطلبها �لتطو� 
جينية أل�  معلومة  �ضافت  قد  �لجديد8  �لد���نية   �� �يضا  �حد  ير  لم  �لكبير. كما 
من �لطفر�% �ألحيائية �لتي تم بحثها على مستوh �لجزيئا% � �لتي يمكن �� تمثل 
طفر�% �حيائية حدثت عن طريق �لمصا�فة كي تدعم به �لنظرية.. � �لسؤ�- �لذ� 
بحثته كا� “هل من �لممكن �� تكو� �لطفر�% �ألحيائية �لتي لم نلحظها �� نر�قبها 
بعد هي �لتي ستقدj �لدعم للنظرية ؟” � قد جا�% �إلجابة على هذ� �لسؤ�- بـ”ال” 

.(153)

 خد�0 �ألعضا� �لال)ظيفية �u �لضامر� �) �ألثريةخد�0 �ألعضا� �لال)ظيفية �u �لضامر� �) �ألثرية
 لفتر8 طويلة ظلت فكر8 �ألعضا� �لال�ظيفية (Vestigial Organs) تتر�� 
 Vا �ليل على �لنشو� ��ال�تقا�، لكنها �صبحت نسيD� كتابا% مؤيد� �لتطو� على $
منسيV عندما ثبت بطالDا. غc �� بعض مؤيد� �لتطو� ما ��لو� يؤمنو� ֲדا �يسوقوDا 

بني �حلني ��حلني كدليل هاj على نظريتهم.

&ه� 'يضًا '� �'E 'نصا� 

ن&�ية �لت$	� في '� 

مقا	مة �لمضا��8 �لحي	ية 

للبكت�يا ه	 �ليل على 

�لت$	� ما هي Aال خ�عة ال 

عالقة لها بالحقيقة.
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�لتعبc قبل قر� من �لزما�. فحسب �عمهم: ضمت �جسا� بعض �ملخلوقا% عد8 �عضا� ضامر8 ��ثها �ألحفا� عن   طلع هؤال� علينا ֲדذ� 
�ألجد��، لكنها �صبحت -تد�UيV- بال �ظيفة نتيجة لعدj �ستخد�مها. هذ� �عم ال ميت �� �لعلم بشي� �بدQ �هو مبº على معرفة غc كاملة. ففي 
�لو�قع: �ألعضا� �لa بال �ظيفة هي �عضا�  ُتعَرl �ظائفها. ���ضح مؤشر على هذ� هو تناقض �لقائمة �لطويلة لألعضا� �لa بال �ظيفة. �ها هو �لعاِلم 
سكا�ينغ يعترl ֲדذX �حلقيقة $ مقا- له حتت عنو�� هل تشكل �ألعضا� �لa بال �ظيفة �ليًال على نظرية �لتطو�؟ ��لذ� ُنشر $ �لة نظرية �لتطو�، 

فيقو-:
 حيث �نه ال ميكن حتديد �ألعضا� �لa ليس Zا �ظيفة ��� لبس، �حيث �� �لطريقة �لa ُيب£ ֲדا �لنقاd �ملستخَدj $ هذ� �ملوضو� ليست [�% 

(154). Vنظرية �لتطو� قطع �فأنا �خلص �� �� �ألعضا� �لضامر8 ال تشكل �� �ليل لصا ،Vقيمة علمي
 تضمنت قائمة �ألعضا� �لضامر8 �لa �علنها عاj 1895 �لعا �ألملا  فيد�شاين، �ملتخصص $ علم �لتشريح) �و مئة عضو، مبا فيها �لز�ئد8 
�لد��ية �عظم َعْجُب �لذنب. �لكن مع تقدj �لعلم ثبت �� لكل �ألعضا� �لو���8 $ قائمة فيد�شاين �ظائف هامة. فعلى سبيل �ملثا-: ثبت �� �لز�ئد8 
�لد��ية �لa ���% باعتبا�ها من �ألعضا� �لال�ظيفية هي عضو ِلمفا�� �ا�] �صابا% �جلسم باجلر�ثيم. �قد �ضحت هذX �حلقيقة عاj 1997 : تعد 
�عضا� ��نسجة �جلسم �ألخرh مثل غد8 �لتيمو� ��لكبد ��لطحا- ��لز�ئد8 �لد��ية �	ا� �لعظم ��موعا% �ألنسجة �للمفا�ية �لصغ8c (مثل �للو�تني 

 (155).hألعضا� تساعد �جلسم على مقا�مة �لعد�� Xمن �جلها� �للمفا��، فهذ Qحللق ��قع باير $ �ألمعا� �لدقيقة) جز�� $
 ��كُتشف �يضV �� �للو�تني (�للتني ���تا $ قائمة �ألعضا� �لال�ظيفية �ملذكو�8) تلعبا� ���Q هامV $ �اية �حللق من �لعد�h، خاصة ح� 
سن �ملر�هقة. �ما عظم عجم �لذنب (�هو �خر ُعظيم $ �لعمو� �لفقر�) فقد ثبت �نه يساعد �لعظاj �ملحيطة باحلو� على �لتماسك، كما يساعد بعض 
�لعضال% �لصغ8c على �لتمسك به. كما ثبت -$ �ألعو�j �لالحقة- �� غد8 �لتيمو� (�لa قيل �Dا من �ألعضا� �لال�ظيفية) تنّشط جها� �لدفا� عن 
�جلسم بتحفيزها خاليا T؛ ��� �جلسم �لصنوبر� مسؤ�- عن �نتاÎ بعض �Zرمونا% �Zامة؛ ��� �لغد8 �لد�قية توفر �لنمو �ملستمر للرّضع ��ألطفا-؛ ��� 
�لغد8 �لنخامية تسيطر على عمل �لكثc من �لغد� �ملفر�8 للهرمونا% بشكل سليم... �كل هذX �ألعضا� كانت ُتَعد من �ألعضا� �لال�ظيفية! �ما �لنتو� 

شبه �ZالF $ �لعني (��لذ� �صفه ����� بأنه عضٌو ال�ظيفي) فهو مسؤ�- -$ �لو�قع- عن تنظيف �حلاجب �تزليقه.
 �قد �قع �عا8 �لتطو� $ خطأ منطقي كبc $ موضو� �ألعضا� �لال�ظيفية. 

 فكما سبق بيانه: يّدعي مؤيد� نظرية �لتطو� �� �ألعضا� �لال�ظيفية قد ��ثها �ألبنا� عن �ألسالl، �مع هذ� فإ� بعض �ألعضا� �لال�ظيفية 
�ملزعومة غc موجو�8 $ �ألجنا� �حلية �لa يّدعو� �Dا جد�� �إلنسا�! فعلى سبيل �ملثا-: �لز�ئد8 �لد��ية ال توجد $ بعض �لقر�8 �لa �عمو� �Dا سلف 

لإلنسا�. �يتنا�- عا �ألحيا� �لشهc �نو� (�لذ� يعا�i نظرية �ألعضا� �لال�ظيفية) هذ� �خلطأ �ملنطقي فيقو-:
 -hلكن �لز�ئد8 �لد��ية تظهر -مر8 �خر� (VيÖتا� jألقد�)قربائه �لبعيدين من فصائل �لقر�8 �لدنيا� hلإلنسا� ��ئد8 ���ية، بينما هي ال توجد لد 

بني ثدييا% من مر�تب ��طأ مثل حيو�� �ألبوسوj. فكيف ميكن ملؤيد� نظرية �لتطو� تفسc [لك؟ (156)
 باختصا�: �تو� �لسينا�يو �لذ� xيله �عا8 �لتطو� $ موضو� �ألعضا� �لال�ظيفية على عد8 �خطا� منطقية، �قد ثبت خطؤX علميV، فال توجد 

$ �إلنسا� �عضا� ال�ظيفية حيث �نه  ينتج بطريق �لصدفة عن كائنا% �خرh، �لكنه ُخلق $ شكله �حلاF ��لكامل ��لبديع

 خر�فة �لتماثلخر�فة �لتماثل
 �� �لتشابه �لبنيو� بني �ألجنا� �ملختلفة ُيطَلق عليه $ علم �ألحيا� �سم �لتماثل (Homology)، ��ا�- �عا8 �لتطو� تقدمي هذ� �لتماثل 

كدليل على �لنشو� ��ال�تقا�.
 كا� ����� يظن �� �لتماثل $ �ألعضا� بني �لكائنا% �حلية يعº �ال�تقا� فيما بينها، ��� هذX �ألعضا� �ملتماثلة ال بد ��Dا مR�c من جد �على 
مشتَرZ Ôا. فطبقV الفتر�ضاته، توجد للحماj �للصقو� �جنحة، �مع£ هذ� �� �حلماj ��لصقو� (�بالقطع كل �لطيو� [�% �ألجنحة) قد ��تقت من جد 

مشترÔ �على Zا.

 تعتبر فكر� “�ألعضا� �لضامر�” من �ألفكا� �لتي ثبت عدL صحتها بعد �� تناقلتها مد)ناP �لتطو� لفتر� طويلة

 نسبيًا. فقد ثبت علميًا �� �لَتَحدEُّ �لموجو. في �لعين �لذu يأخذ شكل نصف قمر )�لذu )صفه .��)ين بأنه

.“�لعضو �لضامر” Vنما له )ظيفة مقصو.� يؤ.يها )هي تنظيف )ترطيب �لعين

725 �طلس �خللق



عدنا� �)قطا�726

ها�)� ,+

�لثديياP تتحد� فكر� �لتشاكل

 �ثنا� من �لثديياP لهما �سنا� ضخمة  ) مع vلك ال
:تربط بينهما صلة �) عالقة مشتركة

 في �ليمين ) ) Smilodon هنا� تشابه كبير للغاية بين نوعي

(Thylacosmilus ( جًا �خرvفي �ليسا�) لد�جة تعتبر معها نمو 

P�(v ( لمشيمة� P�(v من Pللتشابه �لموجو. بين �لتو�ئم في �لحيو�نا 

Qلقد )ضع �لتكوين �لمتشابه للغاية سو�� لجمجمة �) ألسنا� هذ .Eلجر�� 

 �لكائناP �لحية مفهوL �لتشاكل �) �لتشابه �لذu �عتبرQ �نصا� �لد��)نية

..ليال علة �لتطو� في طريق مسد).

  �ئ: تا7مانيا 	 شبيهه �لم	ج	� في 'م�يكا �لشمالية

 لقد كا� )جو. �نو�0 متشابهة تماما بين �لثديياP�v P �لجر�E )�لثديياP�v P �لمشيمة بمثابة ضربًة كبيرً� للغاية لمز�عم �لتشاكل. فعلى

P�(v ئب �مريكا �لشمالية )هو منv( Pيوجد تشابه بد�جة خا�قة للعا.� بين �لذئب �لموجو. في تا�مانيا )هو من �لجر�بيا Nسبيل �لمثا 

 �لمشيمة (في �ألعلى). )في �لجانب توجد �لجماجم �لمتشابهة بد�جة كبيرً�. لقد تر� هذ� �لتشابه �لكبير �لموجو. بين هذين �لنوعين )�لذu ال

.يمكن �� يشير Vلى “)جو. �ية قر�بة تطو�ية” تر� �عم �لتشاكل بال .ليل يؤكد صحته

جمجمة [ئب في �مريكا �لشمالية 

جمجمة [ئب في تا�مانيا 
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 �لتماثل �فتر�i خا�� �xذ من 
�ملظهر �خلا�جي منطَلقV له ��� �� �ليل &خر. 

 يثبت هذ� �الفتر�i بأ� �ليل �� معطيا% علمية �
كانت �� غc علمية علي مر �لسنني منذ عصر �����، 
طبقا%  من   �ٍ�  $ متحجر�%  على  ُيعثر    كما 

 jملزعو�  Ôملشتَر� �جلد  هذ�   ��  cتش  iأل��
��ضافة  �ملتماثلة.  �لتكوينا%   %�] للكائنا% 

�� هذ�، توضح �لنقاÉ �آلتية �� �لتماثل ال 
يقدj �� �ليل على حد�R �لتطو�: 

 a1 �جو� متاثل $ �عضا� �ألجنا� ��ألنو�� �ملختلفة ��ل.
 يستطع �عا8 �لتطو� �نفسهم �Uا� عالقة ��تقائية بينها.

�ملتماثلة  �ألعضا�   %�] �حلية  �لكائنا%  لبعض  �لو��ثية  �ملعلوما%   2.
.Qcكب Vتلفٌة عن بعضها �لبعض �ختالف¼

Öتلف  �ملختلفة  �حلية  �لكائنا%   $ �ملتماثلة  لألعضا�   ºجلني� �لنمو   3.
جدQ عن بعضه �لبعض. ��آل� لنتنا�- هذX �لنقاÉ �لثالR، كالָד على حد8

 �ألعضا� �ملتشاֲדة c �ألنو�0 �ملختلفة�ألعضا� �ملتشاֲדة c �ألنو�0 �ملختلفة
 aل�� �ملختلفة  �حلية  �لكائنا%  فيها   Ôتشتر �ملتماثلة  �ألعضا�  من  �لعديد   Ôهنا  

ال يستطيع �عا8 �لتطو� �Uا� �� ��تباÉ تطو�� بينها، ��ألجنحة مثا- على هذ�. فإضافة �� 
 hحلشر�%. بل لقد ُ�جد% �يناصو��% طائر8 منقرضة [�% �جنحة. �ال ير� hهو من �لثدييا%، كما توجد لد� dخلفا� hلطيو�، توجد �ألجنحة لد�

�عا8 �لتطو� �نفسهم �ية عالقة �� قر�بة بني هذX �لفئا% �أل�بع من �حليو�نا%.
 ��ملثا- �آلخر �لعجيب $ هذ� �ملوضو� هو �لتشابه �ملحّير لعيو� �حليو�نا% �ملختلفة ��لتقا�] $ بنيتها. فاإلنسا� ��ألخطبوÉ -مثًال- نوعا� 
 يثبت، بل  يّدِ� �حٌد، �جوَ� �� متاثل تطو�� بينهما؛ �مع هذ� فإ� عيº كل منهما قريبة �لشبه بعيº �آلخر من حيث � ،Vتلفا� عن بعضهما متام¼
بنيتهما ��ظيفتهما. �ح� �عا8 �لنشو� ��ال�تقا� �نفسهم ال يزعم �� منهم �� لإلنسا� ��ألخطبوÉ جدQ مشتركV �على. هذX �ألمثلة (�كثc غcها) 

تؤكد لنا �� �عم �عا8 �لتطو� �� �لتماثل $ �ألعضا� �ليل على ��د�� �لكائنا% �حلية من جد مشترÔ �على ليس له �� سند علمي.
 aعا8 �لتطو�، �هو فر�نك سالزبو��، ��ل� cم؛ فاعتر�فا% �حد مشاهZ Îللحر Qcكب Qينبغي �� تكو� مصد� Xبل �� �ألعضا� �ملتماثلة هذ 

جا�% $ بيانه عن كيفية �جو� عيو� متشاֲדة جدQ $ كائنا% ¼تلفة تبّين مأ�ê �لتماثل:
 �� عضوQ معقد �لتركيب مثل �لعني قد ظهر �كثر من مر8: $ �حلّبا� ��لفقا�يا% ��ملفصليا% على سبيل �ملثا-. �� من �لعسc �لتفكc $ �لكيفية 
�لa ظهر ֲדا مثل هذ� �لعضو مر8 ��حد8، فكيف بالتفكc $ ظهو�X كل هذ� �لعد� من �ملر�% كما تقو- �لنظرية �لتركيبية �حلديثة؟ �� �لتفكc $ هذ� 

يصيبº بالد��� .(157).
علي �لرغم من �� هناÔ كثير من �لكائنا% �لحية �لتي لها ُبنى فيزيائية متشابهة �لى حد كبير �ال �نه ال يمكن �لزعم بوجو� عالقة تطو� ��حد8 
تربط بين هذX �لكائنا%. �� �لحيو�نا% [��% �لمشيمة � [��% �لجر�] �� �لجر�بيا% “مثل �لكنغر� “ � �لتي تمثل  نوعين من ثالثة فصائل كبير8 
ُتصنف تحتها �لثدييا% هي نمو[Î لهذ�. � يرh �نصا� نظرية �لتطو� �� هاتين �لمجموعتين من �لثدييا% قد �نفصلتا عن بعضهما �لبعض في فتر8 
�لظهو� �أل�لى للثدييا% ��نهما �خذتا في �لتطو� مع هذ� �لشكل �لمنفصل، �ال �نه ما��- هناÔ �لكثير جد� من �لكائنا% �لحية �لتي تتشابه في �لبنية تماما 
 Percival � Dean Kenyon مع هاتين �لمجموعتين �لتي ُيزعم �نهما قد �نفصلتا عن بعضهما تمامًا. � قد علَّق على هذ� �لموضو� كل من

� هما من علما� �ألحيا� على هذ� �لنحو:
“تر� نظرية �لد���نية �� �تير8 �لتطو� �لال�مة لحيو�نا% مثل �لذئا] � �لقطط � �لسناجب ��لخنا�ير � &كال% �لنمل � �لفئر�� ال بد � �� 
 � .hتكو� قد حدثت في ثنائيا% متتالية؛ مر8 من �جل �لثدييا% من [��% �لمشيمة � مر8 �يضا من �جل �لجر�بيا% باعتبا�ها مستقلة تماما عن �ألخر
يأتى هذ� �لزعم في مقابل نتيجة ال يتصو�ها عقل موجو�8 في �لشكل �لذ� تؤثر فيه طفر8 �حيائية حدثت بالمصا�فة من ��� توجيه من �حد � تؤثر 

فيه �تير8 �الختيا� �لطبيعي على نفس �لخصائص في �لكائنا% �لحية لمر�% كثير8. (158)

Eلنسر )�لخفا� )�لذبا� 

P�(v من Pهي جميعًا كائنا 

 �ألجنحة. Vال �ّ� �متالكها ألعضا�

 متشابهة ال يعتبر .ليال على

 �نحد��ها ) تطو�ها جميعًا عن

.جٍد �) سلٍف )�حد



عدنا� �)قطا�728

ها�)� ,+

غير  �لتشابه  هذ�  مثل  �جو�  يشير   �
من  �ألحيا�  علما�  يستطع  لم  �لذ�  �لعا�� 
 Xباعتبا� به  �لتسليم  �لتطو�  لنظرية  �لمؤيدين 
في  تشابه   ) �لتناظر”   �� “للتشاكل  نمو[جا 
حية  كائنا%  �عضا�  بين  �لوظيفة   �� �لتكوين 
مختلفة نتيجة نشوئها من �صل ��حد ) يشير 
�ليال  تشكل  لم  �لمتشابهة  �ألعضا�   �� �لى 
��حد.   جد  من  بالتطو�  �لقائل   Õلطر� على 
حسنًا ! �[� كيف يمكن في ظل �ضع كهذ� 
 hلد �لموجو�8  �لمتشابهة  �لُبنى  نوضح   ��
�لكائنا% �لحية؟  ��لو�قع �� �إلجابة على هذ� 
�لسؤ�- قد ُ�عطيت حتى قبل �� يأتي ����ين 
 h�� فقد  �لعلم.  �نيا  حكمت  �لتي  بنظريته 
 Richard � Carl Linneaus كل من
Owen � هما من �جا- �لعلم �� �ألعضا� 
 Î]نمو هى  �لحية  �لكائنا%   hلد �لمتشابهة 
لـ “ �لخلق �لمشترÔ “، �� �� �جه �لتشابه 
بين �ألعضا� �لمتشابهة �� �لجينا% �لمتشابهة 

حدR ليس ألنها تطو�% بالمصا�فة من جد ��حد مشترÔ � �نما ألنها ُخلقت لتؤ�� �ظيفة محد�8. �ما �الستنتاجا% �لعلمية �لحديثة فتشير �لى 
عدj �جو� تطابق مع �لطرÕ �لُمقترÕ بخصو÷ �ألعضا� �لمتشابهة � �لقائل بفكر8 “�لجد �لمشترÔ”، � يشير �لى �� �لتفسير �لفريد �لذ� يمكن ��  

يجر� بهذ� �لخصو÷ هو “ �لخلق �لمشترÔ “، �� بتعبير &خر، هو تصديق � تأكيد مر8 �خرh على حقيقة خلق �هللا للكائنا% �لحية.
 

 مأ�� متاثل �ملعلوماP �لو��ثية )�ألجنةمأ�� متاثل �ملعلوماP �لو��ثية )�ألجنة
 ح� ُتؤَخذ مز�عم �عا8 �لتطو� äدية، ال بد �� تكو� �ألعضا� �ملتماثلة $ �لكائنا% �ملختلفة [�% شفر�% ���ثية متماثلة مع متاثل �حلمض �لنو�� 
 iففي معظم �ألحيا� تكو� �لشفر8 �لو��ثية ¼تلفة �� حد بعيد، �� على هذ� �� �لشفر�% �لو��ثية �ملتماثلة $ �أل�ا .Vال �� هذ� ليس متحقق� ،DNA

.Vما ترتبط بأعضا� ¼تلفة متام Qcللكائنا% �ملختلفة كث DNA لنو�ية�
 cلو��ثي �لذ� يو�جهه مؤيد� �لتطو� عند تفس� êملأ�� êمايكل ��نتو�، �ستا[ �لكيميا� �حليوية، $ كتابه �لتطو�: نظرية $ مأ� Fيوضح �ألستر� 

(159).ºلتماثل ليشمل �لتطو� �جلني� jما ميتد مفهو Qمتماثلة، �نا�� cما تكو� �لبنيا% �ملتاثلة ناجتة عن نظم ���ثية غ Qcلتماثل: كث�
�ثمة مثا- شهير يمكن �� ُيساê بخصو÷ هذ� �لموضو� هو “تشاكل �� تناظر �ألصابع �لخمسة” �لذ� يمكن �� نصا�فه تقريبا في جميع 
�لكتب �لمد�سية �لتي كتبت لخدمة نظرية �لتطو�. حيث توجد �صابع خمسة في كل �ألقد�j �ألمامية � �لخلفية للفقا�يا% �باعية �أل�جل �لتي تعيش 
على �ليابسة. � �� كانت ال تشبه في كل �ألحيا� شكل �ألصابع �لتي نعرفها، فإنها تعتبر بالنظر �لى شكل بنا� �لعظاj فيها “[�% �صابع خمسة “. 
فشكل �أليد� ��ألقد�j عند �لضفدعة �� �لسحلية �� �لسنجا] �� �لقر� تدخل تحت هذ� �لبنا�، �� يمكن �عتبا�ها من [��% �ألصابع �لخمسة. حتى 

�� �لبنا� �لعظمي عند �لطيو� � �لخفافيش هو �يضًا بنا� مالئم لهذ� �لتصميم. 

يوجد تشابه Vلى .�جة كبير� بين بنية عين �إلنسا� )بنية 

عين �ألخطبوÇ. )مع �نه يوجد بالفعل تشابه بين هذين 

�لكائنين في �ألعضا� Vال �� هذ� ال يعني �� نقوN بأ� 

كال من �إلنسا� ) �ألخطبوÇ قد �نحد�� من جٍد )�حد 

مشتر�. حتى �نصا� نظرية �لتطو� �نفسهم لم يزعمو� 

بوجو. �جد�. �) �سالd مشتركة لهم عيو� تتشابه 

 .Çعين �إلنسا� )�ألخطبو�(
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�ما �نصا� نظرية �لتطو� فقد ��عو� �� كل هذX �لكائنا% �لحية �نما �تت من جد ��حد مشترÔ � تد��لت �لكتب �لخاصة بعلم �ألحيا� هذ� 
�لزعم طيلة �لقر� �لعشرين على �عتبا� �نه يمثل �ليُال قويًا على �لتطو�. بيد �� �الستنتاجا% �لعلمية �لخاصة بالجينا% �لتي ظهر% في �لثمانيا% من 
�لقر� �لعشرين �حضت [لك �لزعم �لخا÷ بهذ� �لموضو� ��لمؤيد لفكر8 �لتطو�، فقد تأكد �� �لجينا% �لو��ثية �لمختلفة هي �لتي تتحكم في بنا� 
�إلصبع لدh �لكائنا% �لحية �لمختلفة �لتي لها هذ� �لبنا� من �إلصبع. �تحدR عالم �ألحيا� William Fix �لمؤيد لنظرية �لتطو� عن �نهيا� �لجزئية 

�لخاصة بالتطو� في �ألصابع �لخمسة كما يلي:
 “لقد �قفت كتب �لد�� �لقديمة كثير�ً في موضو� �لتطو� عند فكر8 �لتشاكل � �لتناظر ��قفت بشكل خا÷ عند شكل بنا� �ألقد�j في 
�لهياكل �لعظمية لدh �لحيو�نا% �لمختلفة. � لهذ� �لسبب كا� ُيعتقد �� �لبنا� خماسي �ألصابع في [��� �إلنسا� �في �جنحة �لطائر �في �عانف 
 iَّلُبني �لمختلفة كانت ُتد�� بو�سطة تركيب جيني تعر� Xلكائنا% �لحية من جد ��حد. � لو �� هذ� Xليل على  �نحد�� هذ� Éلخفا^ �� �لوطو��
للتغير بين ساعة �خرh بو�سطة �لطفر�% �ألحيائية � �الصطفا� �� �الختيا� �لطبيعي �لفطر� ألصبح لهذX �لنظرية معنى ��حد�ً �يضًا، �ال �نه � لألسف 
لم يكن �لوضع بهذ� �لشكل. فمن �لثابت �� �ألعضا� �لمتناظر8 ال ُتد�� � ال يتم �لتحكم فيها في �ألنو�� �لمختلفة �ال بو�سطة جينا% ���ثية مختلفة 

�يضًا، �بذلك يكو� مفهوj �لتشاكل �لذ� �عتمد على �لجينا% �لو��ثية �لمتشابهة �لقا�مة من جد ��حد مشترÔ قد �نها� بالكامل. (160)
 من ناحية �خرh، فح� ُيَعد ��عا� �لتماثل صحيحV فإ� مر�حل �لنمو �جلنيº (مر�حل �لنمو للبويضة �� ��خل �حم �ألj) لألنو�� [�% �ألعضا� 

�ملتماثلة ال بد �� تو��� كل منها �ألخرh. �$ �لو�قع، فإ� مر�حل �لنمو �جلنيZ ºذX �ألعضا� ¼تلفة متامV $ كل نو� من �لكائنا% �حلية.
 �ختامV، ميكننا �لقو- �� �ألÂاR �لa �جريت $ علم �لو��ثة �$ علم �ألجنة �ثبتت �� فكر8 �لتماثل �لa عرَّفها ����� بوصفها �ليل ��د�� 
�ألجنا� من جد مشترÔ �على ال ميكن �بدx� Qا[ها �ليًال بأ� حا- من �ألحو�-، �هكذ� ميكن �لقو- �� �لعلم قد �ثبت خطأ �لفرضية �لد���نية �ملر8 تلو 

.hألخر�
 

Pجلزيئا� c بطال� �عم �لتماثلPجلزيئا� c بطال� �عم �لتماثل 
 hليل على صحة نظريتهم هو �عم باطل ال على مستو� (Molecular Homology) %ما يدعيه �ا8 �لتطو� من �� �لتماثل $ �جلزيئا �� 
�ألعضا� فحسب، �لكن على مستوh �جلزيئا% �يضا. فهم يقولو� �� شفر�% �لـ DNA �� ِب£ �تر�كيب �ل�qتني لدh ¼تلف �جنا� �لكائنا% 
�حلية متماثلة، ��� هذ� �لتماثل �ليل على �Dا قد ��تقت من جد�� مشتركة ُعليا �� ��تقت من بعضها �لبعض. فعلى سبيل �ملثا-، كثQc ما تنشر �سائل 
�عالمهم ما يلي: يوجد تشابه كبc بني شفر8 �لـ DNA �خلاصة باإلنسا� �شفر8 �لـ DNA �خلاصة بالقر�8، �يتم تقدمي هذ� �لتشابه بوصفه �ليًال 

على ما يزعمونه من �جو� عالقة ��تقا� بني �إلنسا� ��لقر�8.
 ��كثر �ألمثلة �لفجة Zذ� �لنمط من �جلد- يتعلق بوجو� ستة ���بعني كرمو��مV لدh �إلنسا� �Ðانية ���بعني كرمو��مV لدh بعض �نو�� �لقر�� 
مثل �لشمبانز�. �يعتِبر �عا8 �لتطو� �� �لتقا�] $ عد� �لكرمو��ما% بني �ألجنا� �ملختلفة �ليل على عالقة ��تقائية. �لكن �[� صح هذ� �ملنطق، فإ� 
هناÔ َمن هو �كثر قربV لإلنسا� من �لقر�8: �هو �لبطاطا! [لك �� عد� كرمو��ما% �لبطاطا �قر] �� عد�ها $ �إلنسا� من �لشمبانز� ��لغو�يال؛ 
فهو ستة ���بعو�! �بعبا�8 �خرh، فإ� لكل من �إلنسا� ��لبطاطا نفس عد� �لكرمو��ما%. �هذ� مثا- صا�� (��� كا� مضحكV) يبني �� �لتشابه $ 

شفر�% �لـ DNA ال ميكن �� يعتq �ليًال على عالقة ��تقائية.
 �على �جلانب �آلخر، هناÔ فر�ê كب8c بني جزيئا% �لكائنا% �حلية �لa تبد� متشاֲדة 
�حد  (�هو   Cytochrome-C �ل�qتني  بنية  فمثًال؛  �لبعض.  بعضها  من  �قريبة   Qجد
�ل�qتينا% �لضر��ية للتنفس) xتلف �ختالفV كبQc ال يكا� يصدê فيما بني �ملخلوقا% �حلية 
�لa تنتمي لنفچ �لفصيلة، �طبقV لألÂاR �لa ُ�جريت $ هذ� �لصد� فإ� �الختالl بني نوعني 
¼تلفني من �لز��حف يفوê �الختالl بني �لطيو� ��ألèاÔ �� بني �لسمك �حيو�� ثديي. كما 
�فا�% ���سة �خرh بأ� �الختالl �جلزيئي بني بعض �لطيو� يفوê �الختالl �جلزيئي بني نفس 
هذX �لطيو� ��لثدييا%. �قد ثبت �� �الختالl بني جزيئا% �لبكتcيا �لa تبد� شديد8 �لتشابه 
�لثدييا% ��حلشر�%.(161) �قد �جريت  �� بني  ��لqمائيا%  �لثدييا%  يفوê �الختالl بني 
�لنتائج  ��جلينا%، �كانت  ��Zرمونا%  ��مليوغلوبني  �Zيموغلوبني  ممماثلة $ حاال%  مقا�نا% 

متشاֲדة .(162)
 �يعلق �لدكتو� مايكل ��نتو� على هذX �لنتائج �غcها من �ملعطيا% [�% �لعالقة فيقو-: �� كل 
نو� من �ألحيا� ُيَعد -على �ملستوh �جلزيئي- فريدQ ��حيدQ �غc مرتبط بوسطا�. �من َثم فقد 

�لبر)فيسو�. ميشيل .ينتو� “ �لتطو�: نظرية في ��مة”
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 hا شأ� �ملتحجر�%- عن تقدمي �لوسطا� �لذين يبحث عنهم علما� �ألحيا� من �عا8 �لتطو� منذ �من طويل؛ فعلى �ملستوDعجز% �جلزيئا% -شأ
�جلزيئي، ال يوجد كائن هو جد مشترÔ �على �� كائن بد�ئي �� ��êٍ مقا�نة بأقربائه... �ال يكا� يوجد شك $ �نه لو كا� هذ� �لدليل �جلزيئي 

(163). êتكن فكر8 �لتطو� �لعضو� لتجد �� قبو- على �إلطال متاحV قبل قر� من �ليوj فرمبا 

�Ãيا� “ شجر� �حليا� “�Ãيا� “ شجر� �حليا� “
�عَّمت �البحاR �لتي �جريت في �لتسعينا% من �لقر� �لعشرين في مو�ضيع تتعلق بالشفر�% �لجينية �عمت هي بد��ها عدj صالحية نظرية 
�لتطو�.  فقد �جريت في هذX �ألبحاR مقا�نة بين �لترتيب �لريبوسومي لـ (rRNA) بدال من �لمقا�نا% �لتي �جريت من قبل على ترتيب �لبر�تين 

فقط ، من هنا ظهر% �لحاجة �لى �قامة “ شجر8 تطو� “ �ستنا��ً �لى [لك. �ال �� �لمناصرين لفكر8 �لتطو� �صيبو� بخيبة �مل كبير8 �ماj �لنتائج.
في مقالة كتبها عالما �ألحيا� �لفرنسيا� Patrick Forterre � Herve Phılıppe �نشر% عاj 1999 جا� ما يلي: “كلما تنا�لنا 
�لسلسلة �لمتعاقبة لترتيب �لـ DNA ظهر لنا �� �لنشو� �� �لتطو� �لنوعي لكثير من �لبر�تينا% يختلف مع بعضها �لبعض �مع شجرRNA 8 في 

�لوقت نفسه.” (164)
� �لى جانب RNA فقد تم مقا�نة  شفر�% DNA �لموجو�8 في جينا% �لكائنا% �لحية �ال �� �لنتائج جا�% في هذX �لمر8 �يضًا مغاير8ً 
 � Maria Rivera � James Lake %تماما لـ “شجر8 �لحيا8” �لتي تدعو �ليها نظرية �لتطو�، � �علن عن [لك علما� �ألحيا� � �لجزيئا

:1999 jلك في مقالتهم عا] � Ravi Jain
“لقد بد� �لعلما� في تحليل �لجينا% �لو��ثية �لمتنوعة في �لكائنا% �لحية �لمختلفة � توصلو� �لى  �� عالقتها مع نفسها �مع شجر8 �لحيا8 

�لتطو�ية �لتي تكونت نتيجة لتحليل rRNA �تت متناقضة � مغاير8 تمامًا. (165)
نظرية  فرضيا%  مع  �طالقا  متو�فقة  غير  �تت  �لو��ثية  �لجينا%   �  rRNA � %لبر�تينا� على  �جريت  �لتي  �لمقا�نا%   �� �لنتيجة  � كانت 
�لتطو�. �يقبل Carl Woese  �هو من علما� �ألحيا� في جامعة Illinois �لمشهو�ين بأ� مفهوj “ �لقر�بة في �لتطو� “ قد فقد �� معنى له 

�ماj �الستنتاجا% � �الكتشافا% �لعلمية �لخاصة بالجزيئا%، �شرÕ [لك قائال:
“�لم يظهر حتى �آل� �� تطو� نوعي شامل للكائنا% �لحية من حاال% �لتطو� �لنوعي �لفر�ية �لكثير8. �يمكننا �� نرh هذX �لجو�نب غير 
بين  فيما  فر�عها �  �لكونية) من جذ��ها � حتى  �لكونية ( شجر8 �ألصل  �لشجر8  �لنوعي في كل مكا� في  �لتطو�   � بالنشو�  �لخاصة  �لمالئمة 

�لمجموعا% �لتي تكوِّ� �لتجمعا% �لرئيسية.(166).
� لم تكن �لمقا�نا% � �لمو��نا% �لتي �جريت على �لجزيئا% في صالح نظرية �لتطو� �بد�، بل �على �لعكس جا�% ضدها تماما �هذ� ما 
 Is it “ ”1999 في مقالها �لرئيسي �لذ� حمل عنو�� “هل هذ� هو �لوقت �لذ� نجتث فيه شجر8 �لحيا8 ؟ jعا (Science) يدته مجلة �لعلم�
Time to uproot the Tree of Life “. � في مقا- &خر حمل توقيع �ليز�بيث بينيسي Elizabeth Pennisi تم �إلعال� عن �� 
�لتحليل �لجيني ��لمقا�نا% �لتي �جر�ها علما� �لد���ينية بهدl �نا�8 “شجر �لتطو�” جا�% بنتائج عكسية تمامًا، “لقد سوَّ� �لنتاÎ �لعلمي �لجديد 

��عتم �لصو�8 �لخاصة بالتطو� “:
قبل عاj من �آل�،  كا� علما� �ألحيا� �لذين يبحثو� في �لجينا% �لتي �تبت من جديد في ما يزيد عن ستة من �لكائنا% �لحية �لدقيقة كانو� 
يأملو� �� تعمل هذX �لمعلوما% على �عم �لخطوÉ �لمقبولة � �لتي تتعلق بتا�يخ �أل�منة �أل�لى في �لحيا8، �ال �� ما ���X ��قعهم في حير8 ��هشة 
شديدتين. �� مقا�نة �لجينا% �لموجو�8 في [لك �لوقت �تت بحالة �كثر تشويشا �لم توضح �لصو�8 فيما يتعلق بكيفية نشو� �لمجموعا% �لكبير8 

في �لحيا8. ��صبح �لوضع �آل� �مع �لترتيب �لميكر�بي �لجديد في 8 مجموعا% �كثر تشويشا للعقل...
يأملو� عندما  �لباحثو�  �ئيسية...لقد كا�  ثالثة عو�لم  في  �لحيا8  بد�ية  �لعثو� على  �نهم سيتمكنو� من  �لد���نية يجزمو�  لقد كا� علما� 
 Claire لشجر8 �لبسيطة. �لكن� Xنهم سيضيفو� تفاصيل �كثر �لى هذ� hلجينا% �لمتنوعة �ألخر� � DNA نفتح طريق �لمقا�نة بين ترتيب �لـ�
Fraser � هو �ئيس معهد �بحاR �لجينا% في Rockville يقو-: “�� كل  شي� كا� �كثر بعد� عن �لحقيقة “. بل � على �لعكس تسببت 
 rRNA 8لمقا�نا% ( �لجينية ) في �سم �نو��  كثير8 جد�ً من شجر8 �لحيا8 كلها كانت متناقضة مع بعضها �لبعض من ناحية �مع شجر� Xهذ

من ناحية �خر�. (167)
�باختصا�، فإنه كلما تطو� علما� �ألحيا� في موضو� �لجزيئا%، فسوl يتم �حض ��ستئصا- مفهوj �لتناظر � �لتشاكل �كثر فأكثر. لقد 
 iعلى �لجينا% �جو� تباعد بين �لكائنا% �لحية �لتي تفتر �� rRNA ظهر% �لمو��نا% � �لمقا�نا% �لتي �جريت سو�� على �لبر�تينا% �� على�
نظرية �لتطو� �جو� تقا�] بينهما. �لقد �ظهر% �لمقا�نا% �لتي �جريت عاj 1996 على ترتيب 88 بر�تين قر] �لرئيسا% ( منها �لقر�� � �النسا� 
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) لمكا� �أل��نب � �لقو��i. � �ظهر% �لتحليال% �لتي �جريت عاj 1998 على 13 جينا تخص 19 حيو�نا مختلفا �جو� تقا�] بين قنافذ �لبحر 
�شعبة �لكائنا% كثير8 �لخاليا �لتي تطو�% �جو�فها ( ��لتي ال يمكن �لزعم بوجو� �� تقا�] في �لتطو� بينهما ). � �ظهر% �يضا �لمقا�نا% �لتي 

�جريت عاj 1998 على 12 بر�تينا مختلفا �جو� تقا�] بين �لبقر ��لحيتا� �كثر من �لتقا�] �لموجو� بينها � بين �لجيا� .
لنا عالم �ألحيا�  تلو �ألخرh. �يلخص  �لتطو� ��حد8  �لخاصة بنظرية  �لتناظر  �نها�% فرضيا%  �لحية  �لجزيئا%   hكلما بحثنا على مستو �

�ألمريكي Jonathan Wells �لوضع في عاj 2000 كاآلتي:
“�� حالة عدj �لتو�فق �لموجو�8 في �لشجر �لذ� قاj �عتما�� على جزيئا% مختلفة �على �لنتائج �لغريبة �لتي ظهر% نتيجة لتحليل �لجزيئا% 

تعتبر في موقف �لذ� يسوê �لتطو� �لنوعي نحو �لكا�ثة.”(168)
�ما �خو- “�لتطو� �لنوعي للجزيئا%” في كا�ثة، فيعني �تجاX نظرية �لتطو� نحو �لمصير نفسه �يضا. ( �لمقصو� بالتطو� �لنوعي “عالقا% 

�لقر�بة “ �لموجو�8 بين �ألحيا� �هي �لفرضية �لرئيسية ��أل�لى في نظرية �لتطو�.) 
مر8 �خرh يدحض �لعلم �لطرÕ �لقائل بأ� �ألحيا� تنشأ � تتفر� من بعضها �لبعض، � يؤكد �� كل مجموعة � فصيلة من �ألحيا� قد ُخلقت 

بشكل منفصل تماما �على نهج مختلف عن �آلخر.

 خر�فة �لتلخيص �جلني÷خر�فة �لتلخيص �جلني÷
 على �لرغم من �� �ملر�جع �لعلمية قد �سقطت -منذ �من بعيد- ما كا� ُيعَرl باسم نظرية �لتلخيص (recapitulation theory) فإ� 

بعض �إلصد���% �لعلمية �ملد�فعة عن �لتطو� ما تز�- تقدمها على �Dا حقيقة علمية. ��صطالÕ �لتلخيص هذ� هو تعبc موجز عن مقولة تكوُُّ� �لفر� 
تلخيص ألصله �لa �طلقها عا �ألحيا� �لتطوُّ�� ��نست هيغل $ ���خر �لقر� �لتاسع عشر. 

 يزعم هيغل $ هذX �لنظرية �لa طرحها �� �جنة �لكائنا% �حلية متر خال- منوها مبر�حل �ال�تقا� �لa مّر ֲדا �جد��ها �ملزعومو�. فقد �عم �� جنني 
�إلنسا� -�ثنا� منوX $ �حم �مه- يبد� ��ًال صفا% �ألèاÔ، 5 �لز��حف، ��خQc �إلنسا�.

 �قد ثبت $ �ألعو�j �لالحقة �� هذX �لنظرية مزيفة متامV، فمن �ملعر�l �آل� �� ما كا� ُيعتقد �نه خياشيم تظهر $ �ملر�حل �أل�� من تكو� 
�جلنني �لبشر� ليس $ �حلقيقة سوh �ملر�حل �أل�لية لتكو� قنا8 �أل[� �لوسطى ��لغد8 �جلا���قية �غد8 �لتيمو�، كما �تضح �� [لك �جلز� من �جلنني 
�لذ� كا� يشبه كيس �ملح هو كيس ُينتج ما �تاجه �جلنني من �لدj، �ما �جلز� �لذ� �طلق عليه هيغل ��تباعه �سم �لذيل فهو $ �حلقيقة �لعمو� �لفقر� 

$ �إلنسا�، �لذ� يبد� كالذيل ال لشي� �ال أل� تكوينه يسبق تكوين �لساقني.
 �� كل ما [كرناX حقائق معر�فة لدh �يع �أل�ساÉ �لعلمية، ��عا8 �لتطو� �نفسهم يسلِّمو� ֲדا. �يقو- �حد مؤسسي �لد���نية �حلديثة، �هو 

جو�Î جايلو�� سيمبسو�، ما يلي:
 لقد شوXَّ هيغل �ملبد� �لنشوئي �لذ� تنا�له، فقد ثبت �ليوj علميV مبا ال يد� �اًال للشك �� �ألجنة ال متر مبر�حل ��تقا� �ألجد�� .(169) 

 Ernst) لم يستطع ��نست هيكل

Haeckel) �� يتهرE من قيامه بتحريف 

�لحقائق �لعلمية )تز)ير صو� �ألجنة �غبًة 

منه في .عم نظرية علم �ألجنة �لمؤيد� 

لفكر� �لتطو� )�لتي كا� قد �فترضها من 

قبل.   



عدنا� �)قطا�732

ها�)� ,+

 �قد ��� $ مقا- ُنشر $ �لة �لعا �ألمريكي (American Scientist) ما يلي:
 �� قانو� �لنشو� �ألحيائي قد ما% متامV. فقد ُحذl �خQc من مر�جع علم �ألحيا� $ �خلمسينيا%، ��� كا� قد �ندثر كموضو� للبحث �لنظر� 

�جلا� $ �لعشرينيا% (170).
 jطرحها. لقد �ظهر% �سو aملر�حل �جلنينية لتدعيم �لنظرية �ل� jبتزييف �سو jذ� �ملوضو� �� ��نست هيغل كا� �جاًال قاZ 8cمن �أل�جه �ملث 
مه هو قوله �� &خرين من �عا8 �لتطو� قامو�  �صو� هيغل �ملزيفة �� �جنة �ألèاÔ ��إلنسا� متشاֲדة، �حني ثبت تزييفه هذ� كا� �لدفا� �لوحيد �لذ� قدَّ

مبثل هذ� �لتزييف:
 كا� علّي بعد �العتر�l ֲדذ� �لتز�ير �� �ُعد نفسي مد�نV �منتهيV، لوال �نº �جد �لعز�� $ �� ��h �� جانò $ قفص �الִדاj مئا% من �جلنا8، بينهم 
كثc من �لباحثني �لذين �ظو� بأكq قد� من �لثقة �علما� �ألحيا� �ملرموقني. ��[ [�Ô، فإ� �لغالبية �لعظمى من �لرسوj �ملوجو�8 $ �فضل مر�جع 

(171). hقيقة �مت تعديلها بصو�8 �� �خر� cغ Vا �يعD� ]� اثه ��الته ستكو� مستحقة �� ُتتهم بالتز�ير بنفس �لقد�؛Â�� علم �ألحيا�
 نعم؛ هناÔ مئا% من �جلنا8 بينهم كثc من �لباحثني �لذين �ظو� بأكq قد� من �لثقة �علما� �ألحيا� �ملرموقني، �لذين متتلئ �عماZم بالتحيز 
��لتحريف، بل ��لتزييف؛ [لك �Dم �ضعو� ُنصب �عينهم هدفV ال �يد�� عنه، �ال �هو �لدفا� عن نظرية �لتطو� بالرغم من عدj توفر �ليل علمي 

��حد يدعم صحته.

       

يوجد في �لجانب �لصو� 

ها هيكل ليثبت  �لمزيفة �لتي خطَّ

)جو. تشابه بين �ألجنة �لبشرية 

)�ألسما�. ) قد �تضح عند 

مقا�نتها بأجنة �إلنسا� �لحقيقية 

�� جز�ً� كبيرً� من �ألعضا� تمَّ 

�ستنتاجها عن عمد. 

(Francis Hitching, The 
Neck of the Giraffe: 

Where Darwin Went 
Wrong, p. 205).

ْ�  �لب�� حاج� ُص	َّ

�لعي�

�ألسنا�

�ل� �ألسنا� ل�

�ل�	��
� �لفق	���لعم

�لسا�

�سم مزيف صو�� صحيحة

صو� هيِكل �لمزيفة
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 �� كل �ملعلوما% �لa سر�ناها $ هذ� �لكتا] تثبت �� نظرية �لتطو� ليس Zا �� سند علمي، بل على �لعكس، تتناقض كل مز�عم �لنظرية مع كل 
�الكتشافا% �لعلمية. �ميكننا �لقو- -بعبا�8 �خرh- �� �لقو8 �لa تبقي على �لنظرية ليست هي �لعلم. قد يد�فع بعض �لعلما� عن �لنظرية، �ال �نه ال مفر 

من �لتسليم بوجو� عامل جوهر� &خر. [لك �لعامل �آلخر هو �لفلسفة �ملا�ية.
 �� �لفلسفة �ملا�ية هي �حدh �قدj �لنظم �لفكرية $ �لتا�يخ، �قو�مها �ألساسي هو �عتبا�ها �� �ملا�8 شي� مطلق. �طبقZ VذX �لفلسفة فإ� �ملا�8 
��لية، �كل ما هو موجو� يتكو� من �ملا�8 فحسب. �من �لطبيعي �� مثل هذ� �ملنهج Uعل من �ملستحيل �إلميا� بوجو� خالق، �لذلك فقد كانت �لفلسفة 

�ملا�ية منذ قدمي �أل�- عد�Q لكل �نو�� �ملعتقد�% �لدينية �لa تؤمن باهللا.
 aسائل �ختبا� صحة �� خطأ فلسفة ما -$ ���سة مز�عمها �ل� hֲדذ� يصبح �لسؤ�- هو عّما �[� كانت �لنظرية �ملا�ية على حق. �تتمثل �حد 
تتعلق بالعلم- بطرê علمية؛ فمثًال، ميكن لفيلسوl $ �لقر� �لعاشر �� يزعم �� هناÔ شجر8 مقدسة على سطح �لقمر ��� كل �لكائنا% �حلية منت على 
�فر� تلك �لشجر8 �لضخمة كالثما� 5 سقطت �� �أل�i، �قد يفتنت بعض �لنا� ֲדذX �لفلسفة �يتبنوDا، �لكن $ �لقر� �لعشرين �بعد �� نز- �إلنسا� 
على سطح �لقمر  يعد باإلمكا� طرÕ مثل هذX �لفلسفة. فوجو� هذX �لشجر8 هناÔ �� عدj �جو�ها ميكن �لتحقق منه بالسبل �لعلمية، �� عن طريق 

�ملشاهد8 ��لتجربة.
 ميكننا -�[�- حتر� مز�عم �لنظرية �ملا�ية بالطرê �لعلمية؛ �� ميكننا �� ند�d ما �[� كانت �ملا�8 موجو�8 منذ �أل�- �� غc موجو�8، �ما �[� 
كانت �ملا�8 تستطيع �� تنظم نفسها بنفسها ��� خالق عظيم، �ما �[� كانت �ملا�8 تستطيع تكوين كائن حي �� ال تستطيع. عند قيامنا ֲדذ� سنجد �� 
�لنظرية �ملا�ية قد �Dا�% بالفعل أل� فكر8 �جو� �ملا�8 منذ �أل�- قد �طاحت ֲדا نظرية �النفجا� �لكبBig Bang c �لa ُتبّين �� �لكو� قد ُخلق من 
صها هذ�  �لعدj. �ما �لزعم بأ� �ملا�8 نظمت نفسها بنفسها ��Dا �تت باحليا8، فذلك هو �ال�عا� �لذ� نطلق عليه �سم نظرية �لتطو�، �هي �لنظرية �لa ميحِّ

.hيا�ها هي �ألخرD� لكتا] �قد �ثبت�
 �مع [لك، فإ[� كا� شخص ما مصممV على �إلميا� باملا�ية، ��ضع �ميانه بالفلسفة 

 �ملا� ية فوê كل �عتبا�، فلن يكو� تصرفه على هذ� �لنحو. فإ[� كا� معتنقV للفلسفة �ملا�ية $ �ملقاj �أل�-، 5 عاِلمV $ �ملقاj �لثا  فلن يتخلى عن 
�ملا�ية عندما يرh �لعلم يدحض نظرية �لتطو�. بل على �لعكس، سيحا�- �لدفا� عن �ملا�ية ��إلبقا� عليها من خال- �لسعي �� تأييد نظرية �لتطو� بكل 

.jد �نصا� نظرية �لتطو� �ملد�فعو� عنها �نفسهم فيه �ليوU لذ�� êما ميلك �مهما كانت �لوسائل. �هذ� -بالضبط- هو �ملأ�
 ��لغريب هنا �� بعضهم يعترl ֲדذ� بني �حلني ��حلني، �من هؤال� �ستا[ علم �لو��ثة �لشهc $ جامعة ها�فا�� �يتشا�� ليوننت، �هو من �ملجاهرين 

بآ��ئهم لصا� �لتطو�، �[ يعترl بكونه ما�يV $ �ملقاj �أل�-، 5 عاِلمV قائًال:
 ليس �ألمر �� �لوسائل �� �لقو�نني �لعلمية جتqنا بشكل ما على قبو- �لتفسc �ملا�� للعاَلم �ملدÔ�َ باحلو�d، �لكن على �لعكس، فنحن مدفوعو� 
 cما�ية، مهما كانت ¼الفة للبديهة �غامضة لغ %�cبتمسكنا �لبديهي باألسبا] �ملا�ية- �� خلق ���8 للبحث ��موعة من �ملفاهيم ُتنِتج تفس-
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لع. �فوê [لك فإ� �ملا�ية مطلقة، �Zذ� فال ميكننا �لسماÕ لتفسZ� cي بأ� يأخذ مكانه على �لساحة .(172) �ملطَّ
 �� تعبc بديهي (a priori) �لذ� يستعمله ليوننت هنا مهم للغاية، فهذ� �لتعبc �لفلسفي يشc �� �فتر�� مسبق ال يستند �� �ية معرفة عملية، 
فالفكر8 تكو� بديهية عندما ُتَعّد صحيحة �يتم �لتسليم بصحتها ح� $ غيا] �ية معلوما% تشc �� صحتها. �كما يعترl ليوننت صر�حة، فإ� �ملا�ية 
هي �حدh �ملسلَّما% �لبديهية لدh �عا8 �لتطو�، �هم �ا�لو� تطويع �لعلم ليتفق معها. �مبا �� �ملا�ية تستلزj بالتأكيد �فض �إلميا� باخلالق، فهم يتشبثو� 
 Qعابئني بأ� �حلقائق �لعلمية قد كذبت نظرية �لتطو�. �� هؤال� �لعلما� قد قبلو� صحتها بوصفها �مر cم، �هو نظرية �لتطو�، غZ Õبالبديل �لوحيد �ملتا

.Vبديهي
 �� هذ� �ملوقف �ملتحيز يؤ�� بدعا8 �لتطو� �� �إلميا� بأ� �ملا�8 �لصما� كونت نفسها بنفسها، �هو ما ال Öالف �لعلم فحسب، �لكنه Öالف 
�ملنطق �يضا. �يشرÕ �ستا[ �لكيميا� $ جامعة نيويو�Ô، �خلبc $ خبايا �حلمض �لنو�� DNA، ��بر% شاب�c، �عتقا��% �نصا� نظرية �لتطو� ��مياDم 

باملا�يا% �لكامن خلف هذX �العتقا��% بقوله:
 Uب �لتوصل �� مبد� تطو�� يستطيع �� يوصلنا من مرحلة خليط �ملو�� �لكيميائية �لبسيطة �لa نتكو� منها �� ��- جها� �� عضو له خاصية 
�صفة �لقد�8 على �إلعا�8 ��لتكر�� Replicator ( مثل RNA �� DNA). �ميكن �طالê �سم �لتطو� �لكيميائي �� تنظيم �ملا�8 لنفسها 
[�تيا على هذ� �ملبد� . �لكن  يتم ح� �آل� تعريف هذ� �ملبد� بشكل �قيق �تفصيلي، بل  تتم �لqهنة على �جو�X �صال ح� �آل�. �يتم �إلميا� 

بوجو� هذ� �ملبد� كنتيجة لإلميا� باملا�ية �لديالكتيكية. (173) .
�ملتعلقة بأصل �حليا8  ��لa تكو� منسجمة مع عقيدִדا... فالبد �� �حليا8 قد تكونت  �لسينا�يوها%  �ملا�ية �جلدلية تلعب ���� مهما $ صياغة   ��
بشكل ما، �$ هذ� �ملوضو� بالرغم من عدj �جو� �� �ليل على ما يقوله �ملا�يو�، �بالرغم من �� �أل�لة تقف ضدهم فإDم ما يز�لو� يد�فعو� عن 

عقيدִדم. 
 XذZ 8رÐ نر�ها باستمر�� $ �لوسائل �إلعالمية �لغربية �ملشهو�8 �$ �ملجال% �لعلمية �لعريقة، ما هي �ال aلدعاية �خلاصة بنظرية �لتطو�، �ل� �� 
�لضر��8 �أليديولوجية. فحيث �� �لتطو� �صبح ُيَعد من �ألشيا� �لa ال ميكن �لتخلي عنها، فقد حولته �لد��ئر �لa تقر� مقاييس �لعلم �� �حد �ملقدسا% 

�لa ال Uو� مناقشتها.
 هناÔ علما� Uد�� �نفسهم مضطرين للدفا� عن هذX �لنظرية �لبالغة �لغر�بة، �� على �ألقل يتحاشو� �لتفوX بكلمة ضدها، للحفاé على مركزهم 
�لعلمي. �� �ألكا�مييني $ �لد�- �لغربية مضطر�� لنشر مقاالִדم $ �ال% علمية معينة للحصو- على ��جة �ألستا[ية، ��ملجال% �لa تعَنى بعلم �ألحيا� 
كلها حتت سيطر8 �ا8 �لتطو� �لذين ال يسمحو� بنشر مقا- ��حد معا�� لنظرية �لتطو� $ �الִדم، �من 5 فكل عا �حيا� عليه �� يقوj بد��ساته 
 aملستحيلة �ل� lذ� فهم يد�فعو� عن كل �لصدZ� ،لقائم �لذ� َيُعّد �لتطو� ضر��8 �يديولوجية� jجز� من �لنظا Vلنظرية. �هم �يض� Xحتت هيمنة هذ

ناقشناها ح� �آل� $ هذ� �لكتا].
 

 �عتر�فاP �ملا.يني�عتر�فاP �ملا.يني
 ُيعد عا �ألحيا� �ألملا  هومر فو� �يثفو�% (�هو �حد �عا8 �لتطو� �ملشهو�ين) مثاًال جيدZ Qذ� �لفكر �ملا�� �ملتعصب، فبعد �� قّدj �يثفو�% 

مثاًال على �لتركيب �ملعقد للغاية $ �لكائنا% �حلية، يو�صل �حلديث فيما يتصل مبا �[� كا� من �ملمكن �� توجد هذX �لكائنا% بالصدفة �� ال فيقو-:
 هل من �ملمكن فعًال �� يكو� مثل هذ� �لتناغم ��لتو�فق �ليد �لصدفة �حدها؟ هذ� هو �لسؤ�- �لرئيسي $ قضية تطو� �ألحيا�. �� �إلجابة عن 
هذ� �لسؤ�- بـنعم هي مبثابة تأكيد لإلميا� بالعلوj �لطبيعية �حلديثة. فمن �لوجهة �لنقدية، ميكننا �لقو- �� َمن يقبل �لعلوj �لطبيعية �حلديثة ليس 
لديه خيا� &خر سوh �� يقو- نعم ألنه يهدl �� تفسc �لظو�هر �لطبيعية بطرê مفهومة ��ا�- �ستنتاجها من قو�نني �لطبيعة ��� �العتما� على 
تدخل �مو� ميتافيزيقية. �مع هذ�، �عند هذX �لنقطة، فإ� تفسc كل شي� بو�سطة قو�نني �لطبيعة (�� بو�سطة �ملصا�فا%) هو عالمة عجزX عن 

�للجو� �� شي� &خر، فما[� عساX يفعل سوh �إلميا� باملصا�فا%؟(174)
 Xمبد� cخللق، �َيُعد [لك �لتفس� �� ،êجو� �حليا8 عن طريق �نكا� �لتدخل �خلا�� cنعم؛ �كما قا- �يثفو�%، يتب£ �ملدخل �ملا�� �لعلمي تفس 
�ألساسي. �مبجر� تبº هذ� �ملبد� فإنه يصبح من �لسهل تبº �كثر �الحتماال% �ستحالة، �ميكن �لعثو� على �مثلة ZذX �لعقلية �ملتعنتة $ كل �عما- �ا8 
�لنشو� تقريبV. �يَعد �ألستا[ علي �مcصو�، �ملؤيد �لشهc لنظرية �لتطو� $ تركيا، ��حدQ من كثcين غXc. �كما سبق �� �شرنا $ �لصفحا% �لسابقة، 
 Qلضر��� للحيا8 عن طريق �لصدفة هو �حتما- ضعيف جد� Cytochrome -c تني�qصو� فإ� �حتما- تكو� �لcبه علي �م Õملا صر Vطبق
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يعا�- �حتما- كتابة قرٍ� لتا�يخ �إلنسانية كلها على &لة كاتبة ��� �� �خطا�! (175)
 ال شك �� قبو- مثل هذ� �الحتما- يعº �لضر] بعر� �حلائط بأبسط مبا�� �لعقل ��لفكر �لسليم؛ فمجر� �جو� حرl ��حد مكتوبV على 
قصاصة من �لو�ê يؤكد �� �نسانV كتبه، �عندما يشاهد �ملر� كتابV عن تا�يخ �لبشرية يز��� تأكدX من �� هذ� �لكتا] قد �ّلفه كاتٌب ما. فلن يزعم �� 

�نسا� عاقل �� حر�l هذ� �لكتا] �لكبc ميكن �� تكو� قد �صطفت بعضها �� جانب بعض مبحض �لصدفة!
 �لكن �لغريب فعًال �� جند �ألستا[ علي �مcصو�، �لعا �ملؤيد للتطو�، يقبل هذ� �لنو� من �الفتر�ضا% غc �لعقالنية:

 �حلقيقة �� �حتما- تكوُّ� سلسلة Cytochrome-c هو �حتما- ضعيف جدQ يكا� يكو� صفرQ، �� �نه �[� تطلبت �حليا8 سلسلة معينة 
فيمكن �لقو- �� �حتما- تكّو� هذX �لسلسلة هو مر8 ��حد8 $ حيا8 �لكو�، ��ال فال بد �� تكو� ُقوh ميتافيزيقية تفوê ����كنا قد تدخلت $ 

�ألمر. �َقبو- هذ� �لفرi �ألخc ال يناسب �ألهد�l �لعلمية. �[� ال بد لنا من �لنظر �� �لفرi �أل�-! (176)
 �� �مcصو� يذهب �� قو- �نه يقبل �الحتما- �ملستحيل لكي يرفض �حتما- تدخل قوh ميتافيزيقية، �� لكيال يقر بقياj �هللا باخللق. �من 
�لو�ضح �� هذ� �ملنهج ال ُميتُّ بأ� صلة للعلم �مبا�ئه. �مما ال يبعث على �لدهشة �� �مcصو� حني يذكر موضوعV &خر، هو �صل �مليتوكوند�يا $ 

�خللية، جندX يقبل صر�حة مبد� �لصدفة بالرغم من كونه ¼الفV متامV للفكر �لعلمي:
 �� لب �ملشكلة هو كيفية حصو- �مليتوكوند�يا على هذX �خلاصية؛ أل� �حلصو- عليها بالصدفة، ح� بو�سطة فر� ��حد، �تاÎ �� �جتما� 
�حتماال% ال يستطيع �لعقل تصو�ها. فاإلنزميا% �لa تتيح �لتنفس �تعمل كعو�مل مساعد8 للتفاعال% $ كل خطو8 �بأشكا- ¼تلفة متثل لب 
 cللجو� �� تفس� hلسلسلة من �إلنزميا% بالكامل، ��ال �صبح �ألمر بال مع£. �هنا، فإننا لكي نتفا�� Xآللية؛ فال بد �� تشتمل �خللية على هذ�
�كثر تعنتV �� �� �لتكهن، فنحن مضطر�� �� �� نقبل (��� كا� [لك على مضض) فكر8 �لوجو� �ملسبق لكل �نزميا% �لتنفس $ �خللية قبل 

�لد��)نية )�لما.ية

 ����� jلنظرية ��لما�ية. فقد قا� Xيرجع �لى �لصلة بين هذ -Õلسبب �لوحيد الستمر�� �لدفا� عن نظرية ����� -بالرغم من �حض �لعلم لها بوضو� ��
�� شي�. �لنظر عن  بغض  �لد���نية  �لدفا� عن  �لما�كسيو�)  مقدمتهم  (�في  �لفلسفة   Xمؤيد� هذ �يو�صل  �لطبيعية،   jلعلو� �لما�ية على  �لفلسفة  بتطبيق 

�قد كتب �حد �شهر فرسا� نظرية �لتطو� �لمعاصرين، �هو �لبيولوجي ��غال÷ فيوتيما، ما يلي: �لى جانب نظرية ما�ية �لتا�يخ لما�كس، كانت نظرية 
�لتطو� لد���� �كنًا �ئيسيًا في فكر �آللية ��لما�ية. �هذ� �عتر�l ��ضح جّد�ً يكشف �همية نظرية �لتطو� لدh �لمد�فعين عنها(1). كما قا- مؤيد &خر 
شهير لنظرية �لتطو�، �هو عالم �لمتحجر�% ستيفن غولد: لقد طبق ����ين فلسفة ما�ية ثابتة لتفسيرX للطبيعة(2). �عّلق ليو� تر�تسكي (�هو �حد �لعقو- 
�لمدبر8 للثو�8 �لر�سية �لشيوعية مع لينين) قائًال: كا� �كتشاl ����� �عظم �نتصا� للجد- في مجا- �لما�8 �لعضوية بالكامل(3). �مع [لك، فقد �ظهر 

�لعلم �� �لد���نية ليست �نتصا��ً للما�ية لكنها عالمة على سقوÉ هذX �لفلسفة.

1. Douglas Futuyma, Evolutionary Biology, 2nd ed. Sounderland, MA; Sinauer, 1986 p.3

2. Alan Woods and Ted Grant, “Marxism and Darwinism”, Reason in Revolt : Marxism and Modern Science , London, 1993.

3. Alan Woods and Ted Grant, “Marxism and Darwinism” , London ,1993.
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�نهيا� �لفلسفة �لما.ية علميا

حيث �نها تمثل �ألسا� �لفلسفي لنظرية �لنشو� ��لتطو�، فقد 

�قترحت ما�ية �لقر� �لتاسع عشر �جو� �لكو� منذ �أل�- ��نه 

لم يخلق ��� �لعالم �لعضو� يمكن تفسيرX بو�سطة �لتفاعل 

بين �لما�8. لكن �كتشافا% �لقر� �لعشرين �ثبتت �لخطأ �لكامل 

لهذX �لفرضيا%. فقد سقطت فرضية �� �لكو� ُ�جد منذ �أل�- 

باكتشاl �نه ظهر نتيجة �نفجا� هائل (�هو ما ُيدعى باالنفجا� 

�لكبير Big Bang) �قع قبل 15 بليو� عاj. �ُيظهر �النفجا� 

�لكبير �� �لمو�� �لطبيعة للكو� قد تكونت من الشي�، �بعبا�8 

�خرh: لقد ُخلقت. �يعترl �حد ���ئل مؤيد� �لما�ية، �هو 

�لفيلسوl �لملحد �نطوني فلو، بما يلي:

من �لمعر�l �� �العتر�l يفيد �لر�Õ، لهذ� سأبد� باالعتر�l بأنه 

على �لملحد �لشعو� بالحرÎ من �إلجما� �لعالمي �لمعاصر �لمتمثل 

في �النفجا� �لكبير، حيث يبد� �� علما� �لكو� يقّدمو� �لدليل 

�لعلمي على �� �لكو� كانت له بد�ية(1).

�يوضح �النفجا� �لكبير �يضًا �� �لكو� كا� يتم فيه خلق تحت 

�لسيطر8 في كل مرحلة، �هذ� ��ضح في �لنظاj �لذ� حل بعد 

�النفجا� �لكبير ��لذ� كا� مكتمًال بد�جة ال يمكن معها �� 

يكو� نتيجًة النفجا� غير خاضع للسيطر8. �يفسر �لطبيب �لمشهو� 

بو- �يفيد هذ� �لموقف قائًال: يصعب مقا�مة �نطبا� �� �لتكوين 

�لحالي للكو�، �لذ� يبد� حساسًا للتغير�% �لصغير8 في �لمعايير، 

قد تم �لتفكير فيه بعناية. فال بد �� يظل �لتو�فق �لمعجز �لو�ضح 

في �لقيم �لعد�ية -�لتي حد�تها �لطبيعة لثو�بتها �ألساسية لها- 

�كثر �أل�لة �لد�مغة على عنصر �لتصميم �لكوني(2). �تدفع نفس 

 jلحقيقة �ستا[�ً �ميركيًا في علم �لفلك �لى �� يقو-: عندما نقو�

بمر�جعة كل �أل�لة يِرُ� على [هننا في �لتو �� قو8 فوê �لطبيعة ال 

بد �� تكو� قد تدخلت(3). كذلك فإ� �لفر�i �لما�ية بإمكانية 

تفسير �لحيا8 بو�سطة �لتفاعل بين �لما�8 قد �نها�% في مو�جهة 

�كتشافا% �لعلم. �على �جه �لخصو÷، فإنه ال يمكن بحا- تفسير 

�صل �لمعلوما% �لو��ثية �لتي تحد� �لكائنا% �لحية بو�سطة �� 

عنصر ما�� صرl. �يقّر �حد كبا� �لمد�فعين عن نظرية �لتطو� 

 :1995 jلحقيقة في مقا- كتبه عا� Xبهذ (ليامز� Îهو جو��)

لقد فشل �لبيولوجيو� من مؤيد� �لتطو� في ����Ô �نهم يعملو� 

من خال- نطاقين يمكن �لقو- �نهما غير متكافئين: ��لها خا÷ 

بالمعلوما% ��لثاني خا÷ بالما�8، [لك �� �لجين هو حزمة من 

�لمعلوما% �ليس شيئًا ما. هذ� �لو�صف �لنا�� يجعل من �لما�8 

��لمعلوما% نطاقين مختلفين للوجو� ينبغي مناقشة كل منهما على 

حد8(4). 

هذ� �لموقف �ليل على �جو� حكمة غير طبيعية ��% �لى تو�جد 

�لمعلوما% �لو��ثية؛ فيستحيل على �لما�8 �نتاÎ �لمعلوما% بنفسها. 

�يعلق مدير �لمعهد �أللماني �لفد��لي للفيزيا� ��لتكنولوجيا، 

�لبر�فسو� فيرنر غت، قائًال:

تد- كل �لتجا�] على �لحاجة �لى كائن مفّكر يستخدj ����ته 

�لحر8 �����كه ��بد�عه طو�عية. �ليس هناÔ قانو� معر�l للطبيعة 

�� عملية �� تسلسل معر�l لألحد�R يمكن �� يؤ�� �لى ظهو� 

�لمعلوما% تلقائّيًا في �لما�8(5).

كل هذX �لحقائق �لعلمية تبين �� �لكو� �كل �ألشيا� �لحية قد 

خلقها خالق له قو8 �علم النهائيا�، �� خلقها �هللا. �ما فيما يختص 

بالما�ية فيقو- عنها &�ثر كوستلر، �حد مشاهير فالسفة �لقر� 

�لعشرين: لم يعد من �لممكن لهذX �لفلسفة �� تزعم �نها فلسفة 

علمية(6). 

1. Henry Margenau, Roy A. Vargesse. 

Cosmos, Bios, Theos. La Salle IL: Open Court Publishing, 

1992, 241.

2. Paul Davies .God and the New Physics.New York, Simon & 

Schuster, 1983, p.198

3.Hugh Ross. The Creator and the Cosmos.Colorado Springs, 

Co: Nav Press, 1993 pp 15-114

4.George C. Williams . The Third Culture : Beyond the 

Scientific Revolution , New York ,Simon & Schuster, 1995 

p 42-43

5. Verner Gitt. In the Begining Was Information. CLV, 

Bielefeld, Germany, p. 107,141.

6. Arthur Koestler, Janus: A Summing Up, New York, Vintage 

Books,1978, p. 250
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تعرضها للمر8 �أل�� لألكسجني، بالرغم من كو� [لك ¼الفV للتفكc �لعلمي �لبيولوجي .(177)
	ُلص من كل ما ����ناX فيما سبق �� �� �لتطو� ليس نظرية مت �لتوصل �ليها بعد ���سا% علمية، بل على �لعكس من [لك: فإ� شكل �نسيج 
 Õبوضو hميكننا �� نر hتدحضها. �مر8 �خر aلنظرية قد �ْمَلتهما متطلبا% �لفلسفة �ملا�ية، 5 حتولت �� عقيد8 بالرغم من �أل�لة �لعلمية �لد�مغة �ل� Xهذ

من كتابا% مؤيد� �لتطو� �� هناÔ هدفV لكل هذX �جلهو�، �هو �حليلولة ��� �� �عتقا� بأ� كل �لكائنا% �حلية هي من صنع خالق.
 êبل فلسفة ما�ية، فاملا�ية ترفچ بشكل قطعي �جو� �� شي� فو Vبأنه علمي، لكن ما يتحدثو� عنه ليس علم lدZ� عا8 �لتطو� هذ�� lيعّر� 
�ملا�8 (�� �� شي� خا�ê). ��لعلم [�ته ليس مضطرQ لقبو- مثل هذX �لعقيد8، فالعلم يعº ���سة �لطبيعة ��ستخال� �لنتائج من �لد��سا%، فإ[� بينت 
هذX �لنتائج �� �لطبيعة ¼لوقة فال بد �� يقبل �لعلم هذ�. �� هذ� هو ��جب �لعاِلم �حلقيقي؛ ال �لدفا� عما يستحيل حتققه بالتشبث بالعقائد �ملا�ية �لبالية 

�لa تعو� �� �لقر� �لتاسع عشر.

737 �طلس �خللق
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�لمجالP �لعلمية �لشهير� �لتي 

�خذP على عاتقها مسؤ)لية 

قيا.� �لتر)يج )�لدعاية لنظرية 

�لتطو� تلعب .)�ً� هامًا في 

تشجيع �لعامة على قبولها 

)تصديقها.

�لدعاية لنظرية �لتطو�
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 يتضح مما تنا�لناX بالد��سة ح� �آل� �� نظرية �لتطو� ال تستند �� �� �سا� علمي. �لكن معظم �لنا� $ ��ا� �لعا ال يد�كو� 
هذX �حلقيقة، �يظنو� �� نظرية �لتطو� حقيقة علمية. ��كثر ما يسبب [لك �لتضليل هو ما تقوj به �سائل �إلعالj من تلقني �بث منّسق 

�منظم للنظرية ��لتر�يج ��لدعاية Zا. �Zذ� كا� البد لنا من [كر �خلصائص �ملميزZ 8ذX �حلمال% �لتلقينية ��لدعائية.
 �[� ما تأملنا �سائل �إلعالj �لغربية فسنجد �Dا ال تكا� xلو من �خبا� عن نظرية �لتطو�، فاملنظما% �إلعالمية �لر�ئد8 ��ملجال% 
�لشه8c �ملوثوê ֲדا تنشر موضوعا% بشكل ���� حو- هذX �لنظرية. �ما �[� ما تأملنا �سلوֲדم، فسنخرÎ بانطبا� هو �� هذX �لنظرية 

حقيقة علمية ثابتة بصو�8 قاطعة، مما ال يفسح �اًال أل� نقا^ �� جد�-.
 �عندما يقر� �لقا�� �لعا�� مثل هذX �ألخبا� ��ملوضوعا% يبد� $ �العتقا� بأ� نظرية �لتطو� حقيقة علمية مؤكد8 شأDا شأ� 
�� قانو� �ياضي. فما تنشرX �سائل �إلعالj �لعاملية �لكhq تلتقطه �سائل �إلعالj �ملحلية �تغّطيه �عالميV �بسرعة فائقة. فتخرÎ علينا 
هذX �لوسائل بعنا�ين با��8 حتتل مساحة كب8c مثل نقًال عن �لة تامي: �لعثو� على متحجر8 جديد8 تسد �لفجو8 $ سلسلة �ملتحجر�%. 
�� تشc �لة Nature �� �� �لعلما� قد �لقو� �لضو� على &خر ��حدR ما �صلو� �ليه $ نظرية �لتطو�. �� �إلعال� عن �لعثو� على 
حلقة �لوصل �ألخ8c �ملفقو�8 $ سلسلة �لتطو� ال يع£ شيئا �لبتة، [لك �نه ال يوجد $ �حلقيقة �� جانب مت �ثباته من هذX �لنظرية، 
�كل �أل�لة �لa ساقوها �تضح �يفها كما بّيّنا $ �لفصو- �لسابقة. �ال يقتصر �ألمر على �لوسائل �إلعالمية فحسب، بل لقد �متد ليشمل 

�ملر�جع �لعلمية ��ملوسوعا% �كتب علم �ألحيا�.
 Vملعا�ية للدين، تعتنق �جهة نظر تعضد متام� hتعمل حلسا] مر�كز �لقو aلد��ئر �ألكا�ميية، �ل�� jباختصا�، �� �سائل �إلعال� 
نظرية �لتطو� �حتا�- فرضها �تلقينها للمجتمع. �قد كا� Zذ� �لتلقني ��لفرi من �لتأثc ��لفعالية ما جعل نظرية �لتطو� تتحو- 
مبر�� �ألياj �� ما يشبه �لعقيد8، ��صبح ُينظر �� �نكا� نظرية �لتطو� باعتبا�X معا�ضًة ملعطيا% �لعلم ��غفاًال للحقائق �لعلمية 

�لثابتة. 
�Zذ� �لسبب، فإنه على �لرغم من �لعيو] �لكث8c �لa تشو] هذX �لنظرية ��لفجو�% �لa متتلئ ֲדا ��لa ثبتت باأل�لة �لقاطعة 
(خاصة منذ �خلمسينيا%)، �على �لرغم من �� �لعلما� من �نصا� هذX �لنظرية قد �عترفو� هم �نفسهم ֲדذX �لعيو] ��لفجو�%، على 

�لرغم من هذ� كله، فإننا �ليوj ال نكا� نعثر على �� نقد لنظرية �لتطو� سو�� $ �أل�ساÉ �لعلمية �� $ �لوسائل �إلعالمية.
 �� كثQc من �ملجال% �لa ُتعد -على نطاê ��سع - �كثر منابر �لنشر مصد�قية �xصصV $ علم �ألحيا� ��لطبيعة $ �لغر] 
(مثل: Nature, Focus, National Geographic... قد �عتنقت نظرية �لتطو� ��xذִדا مذهبV فكريZ Vا، �هي ال تألو 

جهدQ $ �بر�� هذX �لنظرية كحقيقة مؤكد8.
 

 �إلعالL مرتع خصب لنظرية �لتطو�

 �لفصل �لر�بع عشر
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 �كاvيب مسبقة �إلعد�.�كاvيب مسبقة �إلعد�.
 �� �عا8 �لتطو� يستفيد�� �ستفا�8 كب8c من �مليز8 �لa يوفرها Zم برنامج غسل �ملخ �لذ� تقوj به �سائل �إلعالj؛ فكثc من 
�لنا� يؤمنو� بنظرية �لتطو� ��� تفكÂ �� cث، ح� �Dم ال يفكر�� $ طرÕ �سئلة مثل كيف؟ �ملا[�؟ �هذ� يع£ �� بإمكا� �عا8 

.cعلها �سيلة فعالة لإلقنا� ��لتأثU لنظرية �� يز���� �كا[يبهم بكل ما� Xهذ
 فعلى سبيل �ملثا-، تتنا�- �بر� �لكتب �لعلمية �لد�عية لنظرية �لتطو� ظاهر8 �نتقا- �حليا8 من �ملياX �� �ليابسة (�هي من �هم ظو�هر 
نظرية �لتطو� �لa ال يوجد Zا تفسc بعد) �حتا�- تفسcها بتبسيط مثc للسخرية. فالنظرية تنص على �� �حليا8 بد�% $ �ملا� ��� ��- 
�لكائنا% �حلية ظهو�Q كانت �ألèاÔ، �تذكر �لنظرية �� �ألèاÔ شرعت [�% يوj، لسبب ما، $ �لقا� نفسها على �ليابسة (��لسبب 

Pلحو� Æنصا� نظرية �لتطو� بخصو� Pخر�فا

من هذX �ألكا[يب �لمثير8 للفضو- �لتي ساقتها �لنظرية تلك �لمتعلقة بـ«تطو� �لحو%»، 
�لتي ُنشر% في مجلة ناشيونا- جيوغر�فيك (�هي ��حد8 من �كثر �لمطبوعا% 

�لعلمية شهر8 �جدية في �لعالم):
«بد� تطو� �لحو% �لى حجمه �لحالي قبل ستين مليو� سنة عندما 

غامر% �لحيو�نا% �لثديية �لبرية [�% �لقو�ئم �أل�بع ��لشعر بالتحو- �لى 
�لما� بحثًا عن �لغذ��. �على مر �لعصو� طر�% �لتغير�% تد�يجيًا؛ فاختفت 

�لقو�ئم �لخلفية �تحولت �لقو�ئم �ألمامية �لى �عانف، كما �ختفى �لشعر ليتحو- �لى 
جلد سميك لين �لملمس، �تحولت فتحا% �ألنف نحو �على �لر��، �تغير شكل 

�لذيل ليصبح �كثر تفلطحًا، ثم بد� جسمه يكبر جد�ً ��خل �لما�»*. 
�بغض �لنظر عن عدj �جو� �� سند علمي يعضد �يًا مما [كر، فإ� 

مثل هذ� �لتحو- مخالٌف ألبسط قو�عد �لطبيعة. �� هذ� �لهر�� 
 hلذ� نشرته مجلة ناشيونا- جيوغر�فيك �نما يد- على مد�

مستوh �لكذ] ��لتلفيق �لذ� �صلت �ليه �لمطبوعا% 
�لجا�8 ظاهريًا �لتي تساند نظرية �لتطو�.

1.Victor B. Scheffer, “Exploring the Lives 

of Whales”, National Geographic, vol.

 50, December 1976, p. 752
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�لذ� يعّللو� به [لك $ معظم �ألحيا� هو �جلفاl)، �تضيف �لنظرية �� �ألèاÔ �لa �ختا�% �حليا8 على �ليابسة �صبحت Zا ��جل 
بدًال من �لزعانف �ِ�ئا% بدال من �خلياشيم.

 بيَد �� معظم �لكتب �ملؤلَّفة حو- نظرية �لتطو� ال تناقض �بدQ كيفية حد�R [لك. �ح� $ �بر� �لكتب �لعلمية [�ִדا ال ير� 
شرÕ لكيفية حد�R [لك، بل �� ما ينطو� عليه هذ� �لزعم من سخافة Öتفي خلف عبا��% مثل متت عملية �نتقا- �حليا8 من �ملا� �� 

�ليابسة.
 �لكن كيف حدR هذ� �النتقا-؟ �ن نعلم �� �ألèاÔ ال تستطيع �لعيش خا�Î �ملياX ألكثر من �قائق معد��8. ��[� سلمنا بأ� 
هذ� �جلفاl �ملزعوj قد حدR بالفعل ��فع �ألèاÔ لالنتقا- �� �لعيش على �ليابسة، فما �لذ� كا� ميكن �� �دR لألèاÔ؟ �إلجابة 
��ضحة: فكل �ألèاÔ �لa خرجت من �ملا� كانت ستمو% خال- عد8 �قائق، �لو�حد8 تلو �ألخرh. �ح� لو �ستمر% �لتجربة لعشر�% 
�ملاليني من �لسنو�%، فستظل �إلجابة ��حد8: ستهلك �ألèاÔ �لو�حد8 تلو �ألخرh. [لك �� عضوQ حيV $ غاية �لتعقيد مثل �لرئة 

�ملكتملة ال ميكن �� يتكو� عن طريق صدفة مفاجئة، �� عن طريق حد�R طفر8!
 cها �لكثcو�� �غZ� �� لكن هذ� بالضبط هو ما يعرضه �عا8 �لتطو�: �نتقا- �حليا8 من �ملا� �� �ليابسة ��نتقا- �حليا8 من �ليابسة� 
من مز�عم �النتقا- ��لتحو- �ملفاجئ يتم تفسcها ֲדذX �ملصطلحا% غc �ملنطقية. �ما عن تكوُّ� �ألعضا� �ملعقد8 بالفعل مثل �لعني ��أل[�، 

!êعلى �إلطال Vفإ� �عا8 �لتطو� يفّضلو� �ال يقولو� شيئ
 �� من �لسهل �لتأثc على �جل �لشا�� باملفاهيم ��ملبا�� �لعلمية. ما عليك �ال �� ترسم صو�8 خيالية متثل عملية �نتقا- �حليا8 
من �ملا� �� �ليابسة �xتر� �èا� التينية للحيو�� �لذ� عاd $ �ملا� �سليله �لذ� عاd على �ليابسة ��لصو�8 �لوسيطة �النتقالية (�هى 
حيو�� xيلي)، 5 تؤلف �كذ�بة متَقنة: حتو- حيو�� �يوسثينوبتر�� ��ًال �� ��يبتستيا� كر�سوبتcجيا� 5 �� �يشثيوستيغا $ عملية 
�لبيضا� فسوl تنجح  �لنظا��% �لسميكة ��ملعاطف  �لعلما� [��  تطو� طويلة. �نك �[� ما �ضعت هذX �لكلما% على لسا� �حد 
ر8  $ �قنا� �لكثcين، أل� �سائل �إلعالj �لa تكرd جهو�ها للتر�يج لنظرية �لتطو� سوx lُرÎ على �لعا مذيعًة هذX �ألنبا� �ملبشِّ

Âماسة عظيمة.
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 توجد كثc من �أل�لة ��لقو�نني �لعلمية �ألخرh �لa ُتبطل نظرية �لتطو�، �لكننا  نستطع �� نناقش $ هذ� �لكتا] �ال بعضV منها. �ال �� ما 
توصلنا �ليه يكفي لكشف حقيقة $ غاية �ألÃية: �هى �� نظرية �لتطو� -على �لرغم من xفِّيها $ ���� �لعلم- ما هي �ال خدعة، يتم �لدفا� عنها فقط 

لصا� �لفلسفة �ملا�ية؛ خدعة تقوj على غسل �ملخ ��لدعاية ��لتز�ير ��لتزييف، ��� �� تستند بأ� حا- من �ألحو�- �� �� �سا� علمي.
:Fلفصو- �لسابقة على �لنحو �لتا� $ Xبإمكاننا �آل� تلخيص ما تنا�لنا� 

 
 �Ãيا� نظرية �لتطو� c �)` مر�حلها �Ãيا� نظرية �لتطو� c �)` مر�حلها

 �� نظرية �لتطو� هي نظرية تفشل $ ��� خطو�ִדا. �يرجع �لسبب $ [لك �� �� �عا8 نظرية �لتطو� ال يستطيعو� ح� تفسc كيفية تكو� 
بر�تني ��حد. فال قو�نني �الحتماال% �ال �لقو�نني �لفيزيائية ��لكيميائية ميكن �� تتيح �� �ا- لالعتقا� بأ� �حليا8 قد تكونت بالصدفة.

 فإ[� كا� من غc �ملمكن تكّو� �تشكل ح� بر�تني ��حد بالصدفة، فهل ُيعقل �� تكو� ماليني من هذX �ل�qتينا% قد جتمعت بترتيب ما لتكوِّ� 
 ��� ،Ôاèخلية كائن حي؟ ��� �ملليا��% من �خلاليا �حلية تكوَّنت من تلقا� نفسها 5 جتمَّعت بالصدفة لتنتج كائنا% حية، ��َّ% بعد [لك �� تكوُّ� �أل
تلك �ألèاÔ �لa خرجت �� �ليابسة حتولت �� ���حف �طيو�، ��� ماليني �ألنو�� ��ألجناd �ملختلفة من �لكائنا% �حلية قد ظهر% على سطح 

�أل�i بنفس هذX �لطريقة؟!
قوDا �يؤمنو� ֲדا.  �� هذX �خلر�فة (��� كانت تبد� غc منطقية لكم) �ال �� �عا8 نظرية �لتطو� يصدِّ

 بيد �� هذX �ملز�عم هي �ر� عقيد8 يعتنقوDا، �[ ليس لديهم ح� �ليل ��حد يثبت هذX �لقصة �ملختَلقة؛ فلم �دR قط �� عثر�� على حيو�� 
��حد ميثل صو�8 �نتقالية، مثل حيو�� نصفه èكة �نصفه �آلخر من �لز��حف، �� حيو�� نصفه من �لز��حف �نصفه �آلخر طائر. كما �Dم  يتمكنو� 
من �ثبا% �� بر�تينV ��حدQ (�� ح� �ضV �مينّيV ��حدQ من �أل�اi �ألمينية �ملكوِّنة لل�qتني) قد تكّو� حتت ما �èوX بالظر�l �لبد�ئية على سطح 
�أل�i؛ �ال ح� جنحو� $ تكوينه مع كل ما ميلكونه من معامل حديثة �متطو�8. بل على �لعكس من [لك متامV، فقد �ثبت �عا8 �لتطو� -بكل ما 

.iَقط �ال ميكن �� تكو� قد حدثت $ �� �قت على سطح �أل� Rحتد بذلوX من جهد- �� عملية �لتطو� 
 

 ال ميكن �يضV ÊثباP نظرية �لتطو� مستقبًالال ميكن �يضV ÊثباP نظرية �لتطو� مستقبًال
 �حيا- [لك، ال ميلك �عا8 �لتطو� ما يعّز�� به �نفسهم �ال �� يتمنو� �� ُتَحل هذX �ملآ�ê �لa تو�جهها نظريتهم مبر�� �لزمن. بينما ال ميكن للعلم 
�� يدلل على صحة مز�عم ال متت للحقيقة ��ملنطق بصلة مهما مّر من �لزمن. بل على �لنقيض متامV؛ فكلما تقدj �لعلم ���% �أل�لة �لa تثبت بطال� 

نظرية �لتطو� ��فتقا�ها �� �لعقالنية ��ملنطق.
 �هذ� هو ما حدR بالفعل، فمع �كتشاl مزيد من �لتفاصيل $ �ا- بنية ��ظائف �خللية �حلية، �صبح من �لو�ضح متامV �� �خللية ليست �ر� 

 �لنتيجة: �لتطو� خدعة

 �لفصل �خلامس عشر
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بنية بسيطة تكونت عشو�ئيV كما كا� ُيعتقد طبقV للمفاهيم �لبيولوجية �لبد�ئية �لa كانت سائد8 $ �من �����.
 ��[� كا� �ألمر ��ضحV كل هذ� �لوضوÕ، فإ� �نكاَ� حقيقة �خللق ���جاَ� �صل �حليا8 �� �لصدl �لa يكا� يستحيل حد�ثها $ �لو�قع، 5 
�إلصر�� على �لدفا� عن هذX �ملز�عم، �مبا يكو� $ �ملستقبل سببV للشعو� مبهانة شديد8. فكلما �نكشف �لوجه �حلقيقي لنظرية �لتطو� �كثر ��كثر، �مع 
�كتشاl �لر�� �لعاj للحقيقة، فرمبا لن مير �قت طويل قبل �� يشعر �ملتعصبو� �ملد�فعو� عن نظرية �لتطو��فاعا �عمى ÂرÎ موقفهم فال يكو� بوسعهم 

ح� حفظ ما� �جوههم.
 

 �لر)Å: �لعقبة �لك�É �ماL نظرية �لتطو� �لر)Å: �لعقبة �لك�É �ماL نظرية �لتطو�
 هناÔ �لعديد من �جنا� �لكائنا% �حلية على ظهر �أل�i �لa يشبه بعضها بعضV. فعلى سبيل �ملثا-، توجد �لعديد من �حليو�نا% �لa تشبه �خليو- 

�� �لقطط، ��لعديد من �حلشر�% تتشابه $ مظهرها، �هذ� �لتشابه ال يأâ غريبV �� مفاجئV أل� شخص.
 غc �� ��جه �لتشابه �لظاهر� بني �إلنسا� ��لقر� تسترعي -بشكل ما- قد�Q كبQc جدQ من �الهتماj. �هذ� �الهتماj قد يصل $ بعض �ألحيا� 
�� حد تصديق �لفر�i �لز�ئفة لنظرية �لتطو�. ��حلقيقة �� ��جه �لتشابه �لظاهر� هذX بني �إلنسا� ��لقر� ال تثبت شيئV �بدQ؛ فهناÔ بعض ��جه �لتشابه 
 (Vثديّي Vا حشر8ً ��آلخِر حيو�نÃمع كو� �حِد) ا�لة �ثبا% �جو� عالقة ��تقائية بينهماã �� لظاهر� بني حشر8 �لكركد� �حيو�� �لكركد�، �ال�

�عتما�Q على �لتشابه �مر مثc للسخرية.
 �Áالl �لتشابه $ �ملظهر �خلا�جي، فال ميكن �لقو- بأ� �لقر� �قر] �� �إلنسا� منه �� �حليو�نا% �ألخرh. �$ �لو�قع، فإننا �[� �خذنا $ 
 Qمتثل �عجا� aندسي، �� �لعنكبو% �لذ� يب£ شبكته �لZ� خاليا �لعسل �ملعجز8 $ تكوينها ºلذكا� فيمكن �� نقو- �� �لنحل �لذ� يب� hالعتبا� مستو�

هندسيV هي �ألخرh، �قر] �� �إلنسا� من �لقر�. بل Ãا ��قى من �إلنسا� $ بعض �لنو�حي!
 �بغچ �لنظر عن �لتشابه �خلا�جي، فهناÔ �ختالl هائل بني �إلنسا� ��لقر�. فالقر� حيو�� ��ًال ��خQc، ال فرê بينه �بني �حلصا� �� �لكلب من 

حيث ��جة �لوعي ��إل���Ô. �ما �إلنسا� فإنه كائن عاقل مد�Ô، [� ����8 قوية، يستطيع �� يفكر �يتكلم �يفهم �يقر�، �لديه �لقد�

8 على �حلكم على �ألمو�. �كل هذX �لصفا% ال تتوفر لدh بقية �ملخلوقا%، �هي �لa جتعل بينها �بني �إلنسا� فجو8 كب8c، �لن يستطيع �� 
تشابه جسما  بني �إلنسا� ��� ¼لوê &خر �� يسد هذX �لفجو8.

 
 °لق �هللا ما يشا� )كيف يشا�°لق �هللا ما يشا� )كيف يشا�

 ما[� لو كا� �لسينا�يو �لذ� يّدعيه �ا8 �لتطو� قد حدR بالفعل؟ �� [لك ال يعº شيئV �بدQ. [لك �� كل مرحلة من �ملر�حل �لa تفترضها نظرية 
�لتطو�، �تزعم �Dا مبنية على �ملصا�فة، ال ميكن �� تكو� قد حدثت �ال بفعل معجز8. فح� لو كانت �حليا8 قد ُ�جد% بالفعل تد�UيV من خال- تعاقب 
سلسلة من �ملر�حل، فإ� كل مرحلة متطو�8 من تلك �ملر�حل ما كا� ميكن �� توجد �ال بإ���8 خّالقة ��عية. �� �جو� مر�حل �حليا8 تلك بالصدفة ليس 

مستبعدQ فحسب، بل �نه مستحيل.
 ��[� قيل �� جز�� �ل�qتني قد تكوَّ� $ ظل �لظر�l �لبد�ئية للغالl �جلو� فيجب �� نتذكر �ننا قد �ثبتنا -بالفعل- من خال- قو�نني نظرية 
�الحتماال% �قو�نني علم �ألحيا� ��لكيميا� �ستحالة �� [لك قد حدR بالصدفة. بيَد �نه �[�  يكن بد من �فتر�� �� هذ� �جلز�� قد تكوَّ�، فال بديل 
�[� عن �لتسليم بأنه َيدين بوجو�X �� ����8 �خلالق عز �جل. �هذ� �ملنطق ينطبق على نظرية �لتطو� برمتها. �على سبيل �ملثا-، فليچ هناÔ �ليل من علم 
 Rا �� حيو�نا% برية، فيثبت حد�Zمن �ملا� �� �ليابسة �حتو Ôاèأل� Îير منطقي يثبت خر�qملتحجر�% �� �ليل فيزيائي �� كيميائي �� �حيائي �� ت�
مثل هذ� �لتحو-. على �نه �[� فرضنا -جدًال- �� �ألèاÔ قد �حفت �� �ليابسة �حتولت �� ���حف، فإ� مفتِرi هذX �ملز�عم ال بد له من �لتسليم 

�يضV بوجو� خالق قا�� على �� Öلق ما يشا� بقوله كن فيكو�. �ما عد� [لك من تفسZ cذX �ملعجز8 يناقض نفسه �Öالف مبا�� �ملنطق.
 �� �حلقيقة جلية �ثابتة؛ فاحليا8 هي نتيجة تصميم بديع �خلق $ �حسن تقومي. �هذ� -بد��X- �ليل قاطع &خر على �جو� خالق ال حد�� 

لقد�ته �علمه ��بد�عه.
 [لك �خلالق هو �هللا، سبحانه �تعا�، �]ُّ �لسما��% ��أل�i �ما بينهما.

 



 12 �لدعاية لنظرية �لتطو,، �ل+ تصاعد� ' �آلنة �ألخ�$، تشكل ִדديد� خط�� للمعتقد�� �لقيم �ألخالقية �لقومية. قد 
خذ� مؤسسة 
�لبحث �لعلمي - �ل+ تد,F متاما هذC �حلقيقة - على عاتقها توعية �ملجتمع �لتركي ֲדذ� �ملوضو8 عن طريق �حلقائق �لعلمية.

    J2ستانبو – J�ملؤمتر �أل
كا1  ،Jبريل سنة 1998 مبدينة 2ستانبو
 ُعقد �ملؤمتر �ألJ - ' سلسلة �ملؤمتر�� �لدلية �ل+ نظمتها مؤسسة �لبحث �لعلمي - ' �لر�بع من 
حتت عنو�1 "�^يا, نظرية �لتطو,: حقيقة �خللق". قد حضر هذ� �ملؤمتر - �لذY حقق جناحا كب�� - Vموعة من �لعلماQ �ملتخصصني �ملشهوS بكفاQִדم، 
كا1 مبثابة 
h Jفل ' تركيا تتم فيه مناقشة نظرية �لتطو, تفنيدها علميا. قد حرصت �جلماه� من cيع شر�ئح �ملجتمع  ،jلعا� Qاk
من mتلف 
 n,ملؤمتر من خا� Jعما

ماكن �Sخل قاعة �ملؤمتر، تابعو�  �
لئك �لذين o jد 12 rح ،sقد,� كب�� من �الهتما uجتذ� Yلتركي على حضو, �ملؤمتر �لذ�

�لقاعة عن طريق شبكة تلفز$ مغلقة.
�لد�فع  �ل+ كشفت  كلماִדم  �لعلمي  �لبحث  مؤسسة   Qعضا
 
لقى   1
 بعد  خا,جها.  من  تركيا  من  معرفني  متحدثني  �ملؤمتر  قد ضم   

�إليديولوجية �خلفية لنظرية �لتطو,، مت عرz فيلم ثائقي من 2عد�S مؤسسة �لبحث �لعلمي. 
�ا عاملا1 معرفا1 عامليا من معهد 
~ا{  - (Kenneth Cummingلدكتو, ِكِنث كامينج� Duane Gish 1 جيس�S ,لدكتو� sقا � 
�خللق Institute for Creation Research، متخصصا1 ' �لكيمياQ �حليوية علم �حلفريا�، كال�ا حجة ' �صصه - بإثبا� بطال1 

حد �لعلماQ �ألتر�F �ملرموقني - هو �لدكتو, جو�S بابونا - بشر� �ملعجز�� ' كل مرحلة من مر�حل  sملؤمتر، قا� Jخالنظرية �لتطو, باألSلة �لد�مغة. 

.C,خلق �إلنسا1 من خالJ عرz بالشر�ئح �ملمغنطة، هَدsَ "�فتر�z �ملصاSفة" �لذY تزعمه نظرية �لتطو, من جذ

  Jملؤمتر �لثا� – 2ستانبو� 
 ُعـقد �ملؤمتر �لثا� - ضمن نفس هذC �لسلسلة من �ملؤمتر�� �لدلية - بعد �ملؤمتر �ألJ بثالثة 
شهر، ' �خلامس من متو� سنة ،1998 بقاعة 

يضا. قد 
لقى �ملتحدثو1 - هم h 6اضرين من 
مريكا hاضر من تركيا - كلما� بينو� فيها كيف 
بطل �لعلم  J2ستانبو ' Y, شيد, Jاc
�حلديث �لنظرية �لد�,ينية. قد �متأل� قاعة cاJ ,شيد ,Y - �ل+ تتسع مقاعدها أللف شخص - عن £خرها ¢مهو, �ملتابعني للمؤمتر بقد, كب� 

.sمن �الهتما
فيما يلي بيا1 موجز عن �ملحاضرين �ملوضوعا� �ل+ تنالوها ' �ملؤمتر: 


.S/ مايكل u. غ��,h ' :(Michael P. Girouard Sاضر$ بعنو�1 "هل ميكن 
1 تكو1 �حليا$ قد نشأ� بالصدفة؟"، شر� �ألستا¦  

مثلة mتلفة �لتركيب �ملعقَّد لل°تينا�، �ل+ تعت° �لوحد��  Jثر1 لويزيانا) - من خال
ستا¦ �لكيمياQ ' جامعة (سا - S,��لدكتو,/ مايكل u. غ�

 �لفصل �لعشر��
SRF :نظمتها مؤسسة �لبحث �لعلمي � سلسلة �ملؤمتر�� �ل

 ,نشطة لتوعية �ملجتمع بزيف نظرية �لتطو!

عدنا� ,�قطا!744

ها!�� 0/



�ألساسية للحيا*، �خلص �% !نه ال ميكن !� تكو� هذ� �ل��تينا� قد ُ�جد� �ال نتيجة 	طيط ماهر.
 !. 2. (�21��2 بوEdward Boudreaux �12): ; ?اضر* بعنو�� "�لتنظيم ; �لكيميا9"، !�ضح �ألستا/ �لدكتو1/ �21��2 بو�12 - !ستا/ 

مت باخللق على Iو مقصو2 لكي توجد �حليا*. �لكيميا9 ; جامعة (نيو !�1ليانز) - !نه ال بد !� تكو� بعض �لعناصر �لكيميائية قد نظِّ
 !.2. (كا1[ فليا1مانز Carl Fliermans): عاY /� شهر* ��سعة ; �لواليا� �ملتحد* �ألمريكية، �!ستا/ لعلم �ألحيا9 �لدقيقة ; جامعة 
(�نديانا)، �هو vرq! tاثا تقوp بدعمها �1�k* �لدفاj �ألمريكية حو[ موضوj "�بطا[ �آلثا1 �لسيئة للنفايا� �لكيميائية عن طريق �لبكتريا"، �قد فنَّد 

مز�عم نظرية �لتطو1 على مستوy علم �ألحيا9 �لدقيقة.
 !.2./ !2يب كها: هو �ملحاضر �لتركي �لوحيد �لذt �شتر| ; هذ� �ملؤمتر، �هو !ستا/ للكيميا9 �حليوية، �قد قدp معلوما� !ساسية عن �خللية 

�حلية، �!كد من خال[ �أل2لة �لد�مغة !نه ال ميكن !� تكو� �خللية قد ُ�جد� �ال بتصميم ��j ��بد�j خال~.
 !.2. (2يفيد ِمنتو�): !ستا/ علم �لتشريح ; جامعة ��شنطن. �قد !لقى ?اضر* َصِحبها عر� ممتع جد� بالكمبيوتر، �كا� موضوعها �لفر~ 

�لتشر�ي بني 1يش �لطيو1 �حر�شف �لز��حف، مما يثبت بطال� !طر�حة �1تقا9 �لطيو1 من �لز��حف.
2. ��2� جيس: ; ?اضرته بعنو�� "!صل �إلنسا�"، فنَّد �ألستا/ �لدكتو1/ ��2� جيس - �هو من �خل��9 �ملعر�فني �ملتخصصني ; �لد�1سا� .! 

�ملتصلة بنظرية �لتطو1 - !طر�حة �1تقا9 �إلنسا� من �لقر�2.
 Yهو عا� -(Institute for Creation Research) ا� �خللقq! 1ئيس معهد (John Morris) مو1يس � �ألستا/ �لدكتو1/ جو
معر�� ; �جليولوجيا - !لقى ?اضر* حو[ �الجتاها� �أليديولوجية ��لفلسفية �لكامنة �9�1 نظرية �لتطو1، �!�ضح كذلك !� هذ� �لنظرية قد حتولت 

.��% عقيد* �!� �ملد�فعني عنها يؤمنو� بالد��1ينية �يتحمسو�  ا �كأ�ا 2ين من �أل2يا
� نظرية �لتطو1 عقيد* يبطلها �لعلم من ¢يع جو�نبها. �باإلضافة �% /لك، فإ� معر� ! � �بعد �الستماj �% كل هذ� �لكلما�، تأكد �حلاضر�
�لالفتا� حتت عنو�� "��يا1 نظرية �لتطو1: حقيقة �خللق" - �لذt نظمته مؤسسة �لبحث �لعلمي �!قيم ; صالة قاعة ¢ا[ 1شيد t1 - قد �جتذ£ قد�1 

كب¨� من �الهتماp. �قد تكوَّ� �ملعر§ من 35 الفتة، !بر�k كل منها �ما !حد مز�عم �لنظرية !� برهانا على حقيقة �خللق.

 �ملؤمتر �لثالث – !نقر*   
 � ُعـقد �ملؤمتر �لثالث - ضمن هذ� �لسلسلة نفسها من �ملؤمتر�� �لد�لية - ; �لثا عشر من يوليو ،1998 ; قاعة �ملحاضر�� ; فند~ ش¨تو
 �; !نقر*. �قد قدp �ملحاضر�� �ملشا1كو� ; �ملؤمتر - �هم ثالثة من !مريكا �?اضر من تركيا - !2لة علمية قطعية مدعومة بالعلم �حلديث مفا2ها !

�لد��1ينية باطلة.
 �بالرغم من !� قاعة ش¨�تو�-!نقر*، جهِّـز� لتسع !لف مستمع. فإ� �لو�فدين لسماj �ملحاضر�� كانو� .2500 �قد مت �عد�2 �لشاشا� 
خا1´ قاعة �ملؤمتر، ليتابعه ِمن خال ا َمن v Yد مكانا مناسبا له �2خل �لقاعة. �قد �جتذ£ كذلك معر� �لالفتا� - �لذt !قيم ³و�1 قاعة �ملؤمتر حتت 
ً̈� من �الهتماp. �; ختاp �ملؤمتر، �قف �حلاضر�� معبِّرين عن �حتفائهم �لكب¨ باملتحدثني، �هو  عنو�� "��يا1 نظرية �لتطو1: �حقيقة �خللق" - قد�1ً كب

ما !ثبت !� �جلماه¨ تتو~ بشد* �% تبص¨ها باحلقائق �لعلمية �ملتصلة ¶دعة �لتطوq� 1قيقة �خللق.
ال �kلت ُتعقد �2خل �لبال2 �خا1جها تلك �لمؤتمر�� �لتي تستفيد من كتب “ها�1� يحيى” �لتي !ظهر� فشل نظرية �لتطو1، ��لتي بلغ عد2 صفحاتها 
نحو ستة «ال� صفحة. ففي تركيا ُعقد� �لكثير من �لمؤتمر�� منذ عاp 1998، �حتى �آل�. !ما خا1´ �لبال2 فقد ُعقد� �لمؤتمر�� في !نحا9 

متفرقة من �لعالم بد9 من �لنمسا �حتى كند�، �من �نجلتر�، �حتى ماليزيا. �تجا��k �لمشا1كا� في تلك �لمؤتمر�� �لمليو� مشتر|. 
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 Vُتخلق) مغالطًة تناقض متام  ��سنا، $ �لفصو- �لسابقة من هذ� �لكتا]، �سبا] �عتبا� نظرية �لتطو� (�لa تدعي �� �حليا8 
�حلقائق �لعلمية. ���ينا كيف كشفت بعض فر�� �لعلوj �حلديثة (مثل علم �ملتحجر�% ��لكيميا� �حليوية ��لتشريح) عن حقيقة $ غاية 

�لوضوÕ، �ال �هى �� �هللا سبحانه �تعا� هو خالق �يع �لكائنا% �حلية.
�لنتائج �ملعقد8 �لa يتوصل �ليها �لعلما� $ معامل   ��لو�قع �� �إلنسا� ال �تاÎ -لكي يد�Ô هذX �حلقيقة- �� �لرجو� �� 
�لبشر�   Ôلعقل ��إل����  êملتحجر�%. فمظاهر �جو� حكمة تفو� �لa تظهرها �الكتشافا% �جليولوجية �علم   �� �لكيميا� �حليوية، 
��ضحة �ضوÕ �لشمس لإلنسا� �ميكنه �óيتها $ �� كائن حي. �� Ðة تقنية عظيمة �تصميمV بديعV $ تكوين جسم حشر8 ضئيلة 
�� èكة صغ8c $ �عماê �لبحر، � يستطع �إلنسا� قط فيما صنعه بلوù تلك �لتقنية �� [لك �لتصميم. بل �� بعض �لكائنا% �حلية 

�لa ال متلك عقًال تقوj بأ��� مهاj تبلغ من �لتعقيد ��جًة جتعل ح� �إلنسا� يعجز عن �لقياj ֲדا.
 �مما ال شك فيه �� هذX �حلكمة �لعظيمة �هذ� �لتصميم �لبديع ��لتخطيط �ملحكم �لذ� يسو� �لطبيعة بأكملها يثبت بالدليل 
�لقاطع �جو� خالق عظيم، هو �هللا سبحانه �تعا�. لقد �هب �هللا تعا� �يع �لكائنا% �حلية خصائص �صفا% خا�قة ��ظهر لإلنسا� 

�الئل �جو�X �قد�ته.
 �سند�� $ �لصفحا% �آلتية بضعة �مثلة فقط من ��لة �خللق �لa ال حصر Zا $ �لطبيعة.

 
 �لنحل )�)عة �لبنا� �ملعما�c u خالياها�لنحل )�)عة �لبنا� �ملعما�c u خالياها

 من �ملعر�l �� �لنحل تنتج عسًال �كثر من �حتياجها ��Dا xز� [لك �لعسل $ �خلاليا �لشمعية، ��لشكل �لذ� يبº به �لنحل 
هذX �خلاليا معر�l للجميع، �هو �لشكل �لسد�سي. �لكن هل فّكر �حدكم يومV ملا[� ال تب£ �لنحل خالياX بشكل Ðا  �� ¡اسي 

�ألضال�؟
 لقد توصل علما� �لرياضيا% �لذين سعو� لإلجابة على هذ� �لسؤ�- �� نتيجة مث8c: �� �لشكل �لسد�سي هو �نسب �ألشكا- 

�Zندسية �لa حتقق �ستخد�j �كq قد� من �ملساحة �ملتاحة.
 فاخللية سد�سية �لشكل حتتاÎ ألقل كمية من �لشمع لبنائها، بينما تسمح 

بتخزين �كq كمية من �لعسل. �هكذ�، فإ� �لنحل تستخدj �نسب �ألشكا- 
�Zندسية �ملمكنة.

فهو  �لشمعية  �خلاليا  بنا�   $  jملستخد�  jلنظا� �ما   
مذهل كذلك: فالنحل تبد� $ بنا� �لشكل 

 �� مكانني  من  �لسد�سي 
¼تلفة،  �ماكن  ثالثة 

حبك   $ تبد�   5
 �& �خلاليا $  سلسلة 

 �� �ملكانني  هذين  من  ��حد 
�لرغم  �على  �لثالثة.  �ألماكن 
�ماكن  من  تبد�  �لنحل   �� من 

 حقيقة �خللق

 
�لفصل �لسا.7 عشر



¼تلفة فإنه -على كثر8 عد�ها- تبº �ألشكا- �لسد�سية بتطابق تاj، 5 تنسج �خلاليا �لشمعية بتجميع هذX �ألشكا- مع بعضها �لبعض 
��اللتقا� $ منطقة �لوسط متامV. �ُتظهر نقاÉ �لتحاj هذX �ألشكا- �لسد�سية مها�8 فائقة، Âيث ال يالَحظ �بدQ �� هذX �ألشكا- قد 

.VيUلتحمت ببعضها �لبعض تد��
 �برóيتنا Zذ� �أل��� �لر�ئع �لبديع ال يسعنا �ال �لتسليم بوجو� ����8 مدبر8 عظيمة هي �ملسؤ�لة عن توجيه هذ� �لكائن �حلي، بينما 
يفّسر �عا8 نظرية �لتطو� [لك مبفهوj �لغريز8 ��ا�لو� تقدميه بوصفه �ر� صفة من صفا% �لنحل. �مع [لك، فإنه �[� كا� هذ� �لعمل 
 ،hبه �ألخر jتعلم �لة ما تقو �� ��� Vيث يعمل ֲדذ� �لتنسيق معÂ لغريز8 تسيطر على �يع �لنحل� Xبفعل �لغريز8، ��[� كانت هذ

فهذ� يعº �� هناÔ حكمة �قو8 عظيمة ִדيمن على �يع هذX �ملخلوقا% �لدقيقة.
 �بعبا�ê�� 8، فإ� �هللا سبحانه �تعا� �لذ� خلق تلك �ملخلوقا% �لدقيقة قد �Zمها ما Uب عليها �� تقوj به، �هذX حقيقة 
ا  َجِر َ)ِممَّ �خqنا ֲדا �لقر&� �لكرمي قبل ��بعة عشر قرنV $ قوله تعا�: {َ)َ�ْ)َحى َ�بَُّك Vَِلى �لنَّْحِل َ�ِ� �تَِّخِذu ِمْن �ْلِجَباNِ ُبُيوًتا َ)ِمْن �لشَّ
َيْعِرُشوَ�. ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�Pِ َفاْسُلِكي ُسُبَل َ�بِِّك vُُلًال، َيْخُرÄُ ِمْن ُبُطوِنَها َشَر�Eٌ ُمْخَتِلٌف َ�ْلَو�ُنُه ِفيِه ِشَفاٌ� ِللنَّا�Vِ ،7َّ ِفي vَِلَك 

ُر)َ�} (�لنحل 69-68). آلَيًة ِلَقْوLٍ َيَتَفكَّ

 
 �ل�Éعة �³ندسية للنمل �ألبيض�ل�Éعة �³ندسية للنمل �ألبيض 

 ال يستطيع كل من يشاهد بيتV من بيو% �لنمل �ألبيض �لa بناها منتصبًة فوê �أل�i �� يغالب �هشته؛ [لك �� بيو% �لنمل 
 Îلبيو% بنظامها �لد�خلي �ملعقد كل ما �تا� Xتعد حتفة معما�ية ��ئعة. �توفر هذ (يبلغ ��تفاعها ما بني ¡سة �متا� �ستة aل�) ألبيض�
�ليه �لنمل �ألبيض �لذ� ال يستطيع �خلر�Î $ ضو� �لشمس بسبب طبيعة تكوين جسمه؛ فبيو% �لنمل �ألبيض ֲדا نظم للتهوية، �قنو�% 

��ماكن  للcقا%،   lغر� �ممر�% 
خاصة إلنتاÎ �لفطر، �¼ا�Î �منية، 
 hخر�� �حلا�  للجو  خاصة   lغر�
كل  فيها  �باختصا�:  �لبا��،  للجو 
هو  [لك  كل  من  ��ألغر]  شي�. 
 Xهذ  ºيب �لذ�  �ألبيض،  �لنمل   ��
�لبيو% �لبديعة، هو $ حقيقة �ألمر 

�عمى .(178)
 �بالرغم من هذX �حلقيقة فإننا 
�ألبيض  �لنمل  حجم  -مبقا�نة  جند 
�لنمل  يبنيها- ��   aلبيو% �ل� Âجم 
 Vمشر�ع  Õبنجا نّفذ  قد  �ألبيض 
بثالÐئة  حجمه  من   qك�  Vمعما�ي

مر8.
 �للنمل �ألبيض صفة مدهشة 
�خرh: فإ[� ما قسمنا بيتV من بيو% 
من  �أل��  �ملر�حل   $ �هو  �لنمل 
مر8  �عدناÃا   5 قسمني،   �� بنائه 
�ملمر�%  كل   �� سنجد   ،hخر�
�تتالقى  تتد�خل  ��لدهاليز   êلطر��
�لنمل  �يو�صل  بعض.  مع  بعضها 
�لبيت  م  ُيقسَّ   كأمنا  عمله  �ألبيض 
 Xَقط �� قسمني، �كأنه يتلقى ���مر

!cمن مصد� ��حد ال غ
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 نقا� �خلشبنقا� �خلشب
 �لكل يعرl �� نقا� �خلشب يبº �عشاشه بنقر جذ�� �لشجر. �ال �� �لنقطة �لa ال يلتفت �ليها كثc من �لنا� هي كيف ال 
يتعرi نقا� �خلشب �� نزيف $ �ملخ �هو يقوj ֲדذ� �لنقر �لقو�، فما يفعله نقا� �خلشب يشبه -�� حد ما- قياj �نسا� بضر] مسما� 
$ �جلد�� بر�سه. �لو �� �نسانV قاj بذلك، فاأل�جح �نه سيتعرi ��ًال لصدمة $ �ملخ 5 لôيف فيه، بينما ميكن لنقا� �خلشب �� ينقر 

.Qما بني  �2,10  2,69 ثانية ��� �� يصيبه شي� �بد Õما بني 38-43 نقر8 $ جذ� شجر8ٍ صلب $ �من يتر��
 �� تفسc [لك هو �� بنية ��� نقا� �خلشب قد ُخلقت مناسبة ملثل هذ� �لعمل؛ ففي �جمته نظاÖ jفف شد8 �لضربا% �ميتصها، 

�هو يتكو� من �نسجة مليِّنة خاصة بني عظاj �جلمجمة تقوj بذلك .(179)
 

Çلسونا� عند �لوطو�� LنظاÇلسونا� عند �لوطو�� Lنظا 
 يستطيع �لوطو�É �لط��c $ �لظالj �لد�مس ��� �� مشقة مستخدمV نظاj �ستكشاl مثQc للغاية، �هو ما نطلق عليه �سم 

�لسونا� (Sonar)؛ �هو نظاj تتحد� عن طريقه �شكا- �ألجساj �ملحيطة من خال- صدh �ملوجا% �لصوتية.
 jعن طريق نظا Éعشر�� �لف [بذبة $ �لثانية، بينما يستطيع �لوطو� Xيستطيع �إلنسا� متوسط �لسن بصعوبة متييز صو% تر�� 
�لسونا�، بتصميمه �لفريد، متييز �صو�% تر��ها ما بني ¡سني �لفV � مئa �لف [بذبة $ �لثانية، �هو يرسل هذX �ألصو�% $ �يع 

�الجتاها% مبعد- يتر��Õ بني عشرين �ثالثني مر8 $ �لثانية. �يكو� صدh �لصو% �لذ� 
يستقبله �لوطو�É قويV جدQ ح� �نه ال يد�Ô فقط �جو� �جساjٍ ما حوله، بل يستطيع 

كذلك حتديد مكا� فريسته �هى تطc ُمسرعة .(180)
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Wتصميم �لبعوWتصميم �لبعو 
 ما نعرفه عن �لبعوi هو �نه كائن حي يطc. �لكنه -$ ��قع �ألمر- يقضي مر�حل منوX حتت 

�ملا�، Ö 5رÎ من �ملا� -$ xطيط فريد- مز�Q�َّ بكل ما �تاÎ �ليه من �عضا�.
 يطc �لبعوi بفضل نظاj حو�سه �خلاصة �ملز�� ֲדا لتحديد مكا� فريسته، �هو يشبه 
-ֲדذX �ألنظمة- طائر8 حربية مز��8 بأجهز8 لقيا� �حلر��8 ��لغا� ��لرطوبة ��لر�ئحة. بل �� 
 Îرx aلد�مس عن طريق �ستشعا� �حلر��8 �ل� jلديه �لقد�8 على حتديد مكا� فريسته $ �لظال

من �لكائن �حلى.
�لتعقيد $  �لنظم شديد8  �لبعوi فهي ترجع �� �موعة من  �لدj عند   �ما تقنية مچ 
تكوينها؛ فهو يثقب �جللد مبخالبه �لa تتكو� من ست شفر�% فيقطع �جللد كاملنشا�، �$ خال- 
عملية ثقب �جللد ُيفر� �لبعوi ما�x 8د� �نسجة �جللد فال يشعر �إلنسا� بأ� �لبعوi ميص �مه، 
�هذ� �لسائل مينع -$ �لوقت نفسه- xثر �لدj، �يضمن �ستمر�� �لبعوi $ عملية �ملص. فلو نقص �ر� 

عنصر ��حد فقط من هذX �لعناصر َلما متكن �لبعوi من �لتغذ� على �لدj �َلما �ستطا� �حلفاé على حياته ��ستمر�� نسله.
 iلبعو� êهذ� �لكائن �لدقيق مبا فيه من تصميم ��ئع، ��غم ضآلة حجمه، عالمة جلية على عملية �خللق. ��لقر&� �لكرمي يسو �� 

كمَثل يثبت �جو� �هللا تعا� أل�F �أللبا]:
 (�Vَِّ �هللاََّ َال َيْسَتْحِيي َ�� َيْضِرEَ َمَثًال مَّا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها، َفَأمَّا �لَِّذيَن �َمُنوْ� َفَيْعَلُموَ� َ�نَُّه �ْلَحقُّ ِمن �َّبِِّهْم، َ)َ�مَّا �لَِّذيَن َكَفُر)ْ� 

َفَيُقوُلوَ� َما�vَ َ�َ��َ. �هللاَُّ ِبَهَذ� َمَثًال ُيِضلُّ ِبِه َكِث«Ì َ)َيْهِدu ِبِه َكِث«Ì؟ َ)َما ُيِضلُّ ِبِه Vِالَّ �ْلَفاِسِقَني) (�لبقر� 26)

�حليتا��حليتا�
 حتتاÎ �حليو�نا% �لثديية �� �لتنفس باستمر��، �Zذ� فاملا� ليس بيئة مناسبة Zا. �ما �حليتا� (�هى حيو�نا% ثديية Âرية) فتستطيع 
�لتغلب على هذX �ملشكلة بفضل جها�ها �لتنفسي �لذ� يفوê �� حد بعيد حيو�نا% برية كث8c. فاحلو% يطلق $ �فc ��حد فقط 
 8cّز� �حلو% كمية كبÖ ،لوقت� %�] �� .Qللتنفس �ال على فتر�% طويلة جد Îو�� �لذ� تنفسه، �هو بذلك ال �تاZ� تسعني باملئة من
 lألنظمة يستطيع �حد �نو�� �حليتا� (�ملعر�� Xبفضل هذ� ،(Myoglobin) من �ألكسجني $ عضالته بفضل ما�8 �ملايوغلوبني
 .(181) êلغو÷ �� عمق يبلغ ¡سمئة متر، كما يستطيع �لسباحة ملد8 ��بعني �قيقة ��� تنفس على �إلطال� (Gin-Back باسم
�من ناحية �خرh، توجد فتحا% �نف �حلو% على ظهرX -خالفV للحيو�نا% �لثديية �لa تعيش على �ليابسة- لكي يستطيع �لتنفس 

بسهولة.
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 �لطيو� �لقناصة P�v �لبصر �حلا.�لطيو� �لقناصة P�v �لبصر �حلا.
 تتميز �لطيو� �لقناصة ببصر حا� ميكنها من قيا� �ملسافا% بدقة شديد8 �هي 
�لكب8c حتتو� على خاليا بصرية  فإ� عيوDا  �� [لك  فريستها. �باإلضافة  ִדاجم 

�كثر، مما يعó� ºية �فضل. فعيو� �لطائر �لقنا÷ ֲדا �كثر من مليو� خلية بصرية.
 �� �لصقو� �لa حتلِّق على ��تفا� يبلغ &الl �ألمتا� تستطيع ببصرها �حلا� 
�جر�� متشيط �مسح لسطح �أل�i ح� من تلك �ملسافة �لبعيد8. فمثلما حتد� �لطائر�% 
�حلربية �هد�فها على بعد &الl �ألمتا�، يستطيع �لصقر �يضV حتديد مكا� فريسته برóيته 
�لو�� �ألجساj �� ألبسط حركة Zا على سطح �أل�i. �ميتلك   $ cلثاقبة �حلا�8 ألقل تغ�
 aل� jصو�8 �ألجسا cئة ��جة، كما يستطيع تكبÐلصقر -كذلك- ���ية �بصا� ��سعة تصل �� ثال�
تتلقاها عيناX �� �و Ðانية �ضعاl. �يستطيع �لصقر مسح �متشيط مساحة تبلغ ثالثني �لف هكتا� �هو 
�لق على ��تفا� ��بعة &الl �¡سمئة متر، �يستطيع بسهولة متييز ��نب كامن بني �ألعشا] �هو �لق على 

.êذ� �ملخلوZ Vتفا� �لف �¡سمئة متر. �ما من شك $ �� هذ� �لتكوين �ملدهش لعني �لصقر قد صمم خصيص��
 

uلشتو� Pلبيا� P�v Pحليو�نا�uلشتو� Pلبيا� P�v Pحليو�نا� 
 تستطيع �حليو�نا% �لa َتبيت بياتV شتويV �� تظل على قيد �حليا8 على �لرغم من �	فاi ��جة حر��8 

جسمها �� ��جة بر��8 متاثل تلك �ملوجو�8 $ �ملحيط �خلا�جي، فكيف تتمكن من [لك؟
 lلساخن، �� �� �جسامها حتافظ -$ ظل �لظر�� jلثدييا% من �حليو�نا% [�% �لد� �� 
 Xبفضل منّظم �حلر��8 �لطبيعي �لذ� يعمل على تنظيم هذ Vلطبيعية- على ��جة حر��ִדا ثابتة ��ئم�
�حلر��8 باستمر��. �مع [لك، فإ� بعض �لثدييا% �لصغ8c (مثل فأ� �لسنجا] �لذ� تبلغ ��جة 
حر��8 جسمه �لعا�ية ��بعني ��جة) تنخفض ��جة حر��8 جسمها �لعا�ية �ثنا� �لبيا% �لشتو� 
�� ��جة �على قليًال من ��جة �لتجمد، �كأمنا مت تعديلها مبفتاÕ ما! كما تقل كثQc عمليا% 
�أليس $ �جلسم، �يبد� �حليو�� بالتنفچ �لبطي� جدQ، �ينخفچ عد� ضربا% �لقلب من 300 
ضربة $ �لدقيقة �� عد� يتر��Õ بني سبع ضربا% �عشر ضربا% $ �لدقيقة. �تتوقف حركا% 
�جلسم �ملنعِكسة �لa حتدR $ �ألحو�- �لعا�ية، كما تتباطأ �نشطة �ملخ �لكهربائية �� ��جة يصعب معها 

قياسها �� ح� مالحظتها.
 �يتمثل �حد ¼اطر �نعد�j �حلركة $ جتمد �ألنسجة �تدمcها بفعل [��% �لثلج. �لكن بفضل �ملميز�% �خلاصة $ �جساj هذX �حليو�نا% ال يناZا �� 
خطر؛ فيتم �الحتفاé بسو�ئل �جلسم �ثنا� �لبيا% �لشتو� بفعل مو�� كيميائية ثقيلة �لقو�j، �من 5 تنخفض ��جة جتمدها �تتم �ايتها من �خلطر (182).

 �ألúا� �لكهربائية�ألúا� �لكهربائية
 تستخدj بعض �نو�� �ألèاÔ (مثل �إلنكليس ��لشفنني شائك �لظهر) �لكهربا� �لx aرجها من �جسامها للدفا� عن نفسها �� لشل حركة فريستها. 
ففي �جساj كل �لكائنا% �حلية (مبا فيها جسم �إلنسا�) قد� صغc من �لكهربا�، غc �� �إلنسا� ال يستطيع توجيه هذX �لطاقة �لكهربية �� �لسيطر8 عليها 
� بنحو ¡سمئة فولت، �هي قا��8 على توجيهه ضد  الستخد�مها ملنفعته. �ما �لكائنا% �حلية �لa [كرناها &نفV فإDا حتمل $ جسمها تيا�Q كهربائيV ُيقدَّ

�عد�ئها. �باإلضافة �� [لك، فإ� هذX �ألèاÔ ال تتأثر بصو�8 سلبية ֲדذX �لكهربا�.
�لكهربية جاهز8  �لطاقة  تعو�  �لبطا�ية، �بذلك  �لدفا� عن نفسها مثلما ُتشحن  �لa �ستهلكتها $  �لطاقة  فتر8 معينة،  بعد   ،Ôاèأل� Xتستعيد هذ� 
 Xهذ j8 �لكامنة $ جسمها �لضئيل للدفا� عن نفسها فحسب؛ فإ� جانب �ستخد�cال تستعمل تلك �لطاقة �لكهربائية �لكب Ôاèأل�� .hلالستعما- مر8 �خر
�لطاقة �لكهربية $ معرفة �الجتاها% $ �عماê �لبحا� �ملظلمة، فهي تساعد �ألèاÔ على ����Ô �جو� �ألجساj حوZا ��� �� تر�ها. فاألèاÔ تطلق �شا��% 
كهربية من �جسامها، �عندما ترتد هذX �إلشا��% بعد �صطد�مها äسم صلب تعطي �ألèاÔ معلوما% عن هذ� �جلسم. �ֲדذX �لطريقة تتمكن �ألèاÔ من 

حتديد �ملسافة بينها �بني هذ� �جلسم �حجمه (183).
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خطة vكية للتخفِّي لد� �حليو�ناP: �لتمويهخطة vكية للتخفِّي لد� �حليو�ناP: �لتمويه
 من �ملميز�% �لa يتمتع ֲדا �حليو�� للحفاé على حياته فن �خفا� نفسه، �� ما ُيطلق عليه �لتمويه. ��حليو�نا% تسعى إلخفا� 
نفسها لسببني �ئيسيني: �ما �ستعد��Q للصيد ��قتنا÷ فريستها �� حلماية نفسها من �حليو�نا% �لقناصة �ألخرh. ��لتمويه Öتلف عن 

سائر �ساليب �لتخّفي �ألخرh ألنه يشتمل على عناصر كث8c مثل �لذكا� �لشديد، ��ملها�8، ��جلو�نب �جلمالية، ��لتناغم.
 �� �ساليب �لتمويه لدh �حليو�� مذهلة Âق، فمن �ملستحيل متييز حشرx 8تفي على �حد فر�� �لشجر �� حتت ����ê �لشجر. 
�ما قّمل ��ê �لشجر، �لذ� ميتچ عصا�8 �لنبا%، فهو يتغذh على سيقا� �لنبا% بالتخفي $ شكل شوكة. �هو يهدl ֲדذ� �ألسلو] 

�� خد�� �لطيو�، �هي �ع� �عد�ئه، �يضمن �ال حتط �لطيو� على هذX �لنباتا%.
 $- ùألصبا� Xمن �لصبغة �مللونة �ملطاطة تسمى كر�ماتوفو��. �تكو� هذ Vيكة حتت �جللد حتتو� �كياسè ما �حلّبا� فلديه طبقة� 
�لغالب- صفر�� ���ر�� �� سو��� �� بنية. �عند �ستشعا� خطر ما، تنتفخ �خلاليا �لa حتتو� على �ألصباù �تضفي على �جللد �للو� 

 سحلية مختبئة )سط �لغصن (�على �ليسا�)، فر�شة مختبئة على جذ0 شجر� (�على �ليمين)، بومة مختبئة في جذ0 شجر� (�سفل �ليسا�)، حشر�

 .(فر7 �لنبي )هي تكا. ال تظهر بين �)��� �لشجر� (�سفل �ليمين
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يتميز 3حد 3نو'� 'لعناكب، �هو 'لعنكبو, 'لمسمى *'ينوِبس (Dinopis)، بمها#" صيد عالية. فهو ال ينسج خيو� شبكته �ينتظر �قو� فريسته بها، بل يقو� بنسج 

شبكة صغير" فريد" من نوعها �يلقيها على فريسته الصطيا*ها، �يقو� بعد Fلك بلف هذ@ 'لشبكة حو? فريسته بإحكا�. �ال تستطيع 'لحشر" 'لحبيسة فعل 83 شي6 

لتخليص نفسها؛ فخيو� شبكة 'لعنكبو, محكمة للغاية على نحو يجعل 'لحشر" تز*'* 'لتصاقًا بخيو� 'لشبكة كلما 'N *'*Oحساسها بالخطر �حا�لت تحرير نفسها. 

�لتخزين غذ'ئه يقو� 'لعنكبو, باحتو'6 فريسته بمزيد من 'لخيو� كأنما يقو� بتغليفها �3 تعبئتها.

كيف للعنكبو, Z3 يقو� بصنع مثل هذ@ 'لشبكة شديد" 'إلتقاZ في تصميمها 'لحركي �تركيبها 'لكيميائي؟ من 'لمستحيل Z3 يكوZ 'لعنكبو, قد 'كتسب مثل هذ@ 

'لمها#" بالصدفة 'لبحتة كما يعتقد 3نصا# نظرية 'لتطو#؛ فالعنكبو, ال يمتلك 'لقد#" على 'لتعلم �'لتذكر، كما 3نه ليس لديه عقل يفكر به ليقو� بمثل هذ@ 'لعمليا,. 

من 'لو'ضح Z3 ZFN هذ@ 'لمها#" قد �هبها 'هللا 'لخالق لهذ' 'لكائن 'لحي، سبحانه �تعالى 'لقا*# على كل شي6.

مك نفسه.  ZN خيو� 'لعنكبو, تخفي بد'خلها معجز', هائلة؛ فهذ' 'لخيط 'لذ8 يبلغ قطر@ 3قل من �'حد من 'أللف من 'لمّليمتر 3قوc من 'لسلك 'لصلب 8F 'لسُّ

�مع Fلك يتميز بخفته 'لشديد". فالطو? 'لذ8 يكفى لاللتفاm حو? 'لعالم من هذ' 'لخيط يزZ 320 غر'ما فقط* . ZN 'لحديد 'لصلب (�هو ما*" تستخد� خصيصًا 

في 'لمشا#يع 'لصناعية) يعد من 3قوc 'لمو'* 'لتي صنعها 'إلنساZ. �مع Fلك، فالعنكبو, يستطيع Z3 ينتج *'خل جسمه خيطًا 3شد قو" �تماسكًا من 'لحديد 'لصلب. 

ZN 'إلنساZ يستغل علومه �تقنيته 'لتي توصل Nليها عبر 'لقر�Z في Nنتاt 'لحديد 'لصلب، فما هي 'لعلو� �3 'لتقنية 'لتي يستخدمها 'لعنكبو, في صنع هذ' 'لخيط؟ �كما 

نرc، فإZ كل 'لوسائل 'لتقنية �'لفنية للبشر ال ترَقى Nلى 'لوسائل 'لتي يمتلكها 'لعنكبو,!

(*) “Structure and Properties of Spider Silk”, Endeavour, Jan 1986, p. 42.

خيو� �لعنكبو�
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�ملناسب، �بذلك يأخذ �حلبا� لو� �لصخر8 �لa يقف عليها متخذQ �فضل �سيلة ممكنة للتمويه.
�حلما�   Éخطو تشبه   Vخطوط جسمه  بإعطا�  نفسه  �خفا�  ميكنه  �حلّبا�   �� لد�جة  شديد  بإتقا�  يعمل  هذ�  �لتمويه   jنظا�  

�لوحشي.

 نظاL خاÆ للتجميد نظاL خاÆ للتجميد 
 يعد �لضفد� �ملجمَّد جتسيدQ لتركيب بيولوجي فريد من نوعه. [لك �� �لضفد� �ملجمد ال يبِد� �ية �الئل على �حليا8، كما �� 

.jلكن عندما يذ�] �جلليد تدّ] �حليا8 $ نفس �لضفد� �كأنه �ستيقظ من �لنو� ،Vنبضا% قلبه �تنفسه ����ته �لدموية تتوقف متام
 �$ �لعا�8، يو�جه �لكائن �حلي $ حالة �لتجمد �خطا�Q كث8c مميتة. �مع [لك، ال يو�جه �لضفد� �ية ��حد8 من هذX �ألخطا�؛ 
[لك �� لديه èة �ئيسية جتعله ينتج �فر8 من �لغلوكو� �ثنا� �جو�X $ تلك �حلالة. 
 jلسكر $ �لد� hيصل مستو ،Vفمثله مثل مريض �لبو- �لسكر� متام
عند �لضفد� �� مستويا% عالية جدQ قد تصل �حيانا �� 550 
مّليمو-/لتر  �لرقم عا�8 بني 5-1  مّليمو-/لتر (يقع هذ� 
بالنسبة للضفا�� �بني 4-5 مّليمو-/لتر بالنسبة للجسم 
�لبشر�). �ميكن �� يتسبب هذ� �لتركيز �Zائل للغلوكو� 

$ مشكال% خط8c $ �أل�قا% �لعا�ية. 
�لغلوكو�  �ملتجمد فإ� هذ�  �ما $ حالة �لضفد�   
مينع  كما  للخاليا  �ملا�  مغا��8   ��� َيحو-  �لتركيز  �Zائل 
للغلوكو�  �لنفا[ية  للضفد� شديد  �خللو�  �لغشا�   ��  .dالنكما�
بالقد� �لذ� يسهل عليه �لوصو- �� �خلاليا، �Öفض �ملستوh �لعاF للغلوكو� $ 
�جلسم من ��جة حر��8 �لتجمد مما Uعل قد�Q بسيطV جدQ من �لسائل �ملوجو� ��خل �حليو�� يتحو- �� ثلج عند �ل8��q. �قد ��ضحت 
�لبحوR �� �لغلوكو� يستطيع �� يغذ� �خلاليا �ملجمد8 �يضV. ��ثنا� هذX �لفتر8 يقوj �لغلوكو� -باإلضافة �� كونه �لوقو� �لطبيعي 

للجسم- بإبطا- �لكثc من �لتفاعال% �أليضية مثل تصنيع �ليو�يا، �[لك مينع �ستنفا� منابع غذ�� �خللية �ملختلفة.
 �لكن كيف يتس£ ملثل هذX �لكمية �لعالية من �لغلوكو� �� تظهر فجأ8؟ �جلو�] مثc جدQ: فهذ� �لكائن �حلي مز�� بنظاj خا÷ 
جدQ مسؤ�- عن هذX �ملهمة؛ فبمجر� ظهو� �لثلج على �جللد تنطلق �سالة �� �لكبد كي �ّو- بعض مكونا% �لغليكوجني �ملخز�� 
فيه �� غلوكو�. �ما ��لت طبيعة هذX �لرسالة �ملنطلقة �� �لكبد غc معر�فة. �بعد ¡س �قائق من تسلُّم �لرسالة يبد� مستوh سكر 

�لدj $ �ال�تفا� بشكل منتظم .
 �ال �ا- للشك $ �� تز�يد �حليو�� بنظاj يغc �يضه كليV ليفي äميع �حتياجاته عند �للز�j، ال يكو� ممكنV �ال من خال- خطة 

خالية من �ألخطا� �ضعها �خلالق �لعظيم؛ �[ ال ميكن ألية صدفة �� ُتحدR مثل هذ� �لنظاj �ملثاF �ملعقد.

طائر �لَقْطَر7طائر �لَقْطَر7
 تستخدj �لطيو� �ملهاجر8 تقنيا% ¼تلفة للط��c خلفچ كمية �لطاقة �ملستهلكة �� ��� حد، �من �لطيو� �لa تستخدj هذX �لتقنيا% 
طائر �لقطر�. فهذX �لطيو� (�لa تقضي 92% من حياִדا فوê �لبحا�) يبلغ عرi جناَحي �لو�حد منها عند �نبساطهما ثالثة �متا� �نصف 
�ملتر. ��هم ما مييز طائر �لقطر� هو كيفية ط�cنه: فهو يستطيع �لط��c لساعا% ��� حتريك �جنحته على �إلطالê، �يقوj بذلك عن 

طريق �النسيا] $ �Zو�� �بسط 
جناحيه باستمر�� باالعتما� على 

.Õلريا�
يتطلبه  مما  �لرغم  �على   
تثبيت �جنحٍة يبلغ عرضها ثالثة 
من  �Zو��  �ملتر $  �نصف  �متا� 
طائر  فإ�  هائلة،  �قو8  طاقة 



755 �طلس �خللق

 .Xذ� �لطائر منذ مولدZ لتشر�ي �خلا÷ �لذ� منحه �هللا� jلقطر� يستطيع �لتحليق ֲדذ� �لشكل لساعا% طويلة. �يرجع [لك �� �لنظا�
�خال- �لط��c تكو� �جنحة طائر �لقطر� ثابتة، لذلك فهو ال �تاÎ �� �ستخد�j �� قو8 عضلية، �تظل �ألجنحة منبسطة بفضل 
طبقا% عضال% �ألجنحة فقط مما يساعد طائر �لقطر� على سهولة �لط��c ��لتحليق، كما يقلل من كمية �لطاقة �لa يستهلكها �لطائر 
 Vمتام Qناحيه، كما �نه ال يستهلك طاقة $ �بقا� �جنحته مفتوحة، فتحليقه لساعا% معتمدä [لك �� �لقطر� ال يضر] .��cلط� $
على �لرياÕ فقط ميثل له مصد� طاقة غã cد��. فعلى سبيل �ملثا-، �[� حلق طائر �لقطر� �لذ� يز� عشر8 كيلوغر�ما% ملسافة قد�ها 
�لف كيلومتر فإنه ال يفقد من ��نه �ال ��حدQ باملئة فقط، �هى حقV نسبة ضئيلة جدQ. �قد صنع �إلنسا� -متخذQ من طائر �لقطر� 

مثًال له- �لطائر�% �لشر�عية، مستفيدQ من �سلوبه �ملذهل $ �لط��c ��لتحليق . 
 

نظم ûتلفة للرñيةنظم ûتلفة للرñية
 بالنسبة لكثc من �حليو�نا% �لبحرية ُتعتَبر �لرóية �مرQ $ غاية �ألÃية من �جل �لصيد ��لدفا� عن �لنفس، �من 5 متتلك معظم 

�حليو�نا% �لبحرية عيونV مصممة تصميمV مثاليV للرóية حتت �ملا�.
 �حتت سطح �ملا� يز��� ��سا� �لقد�8 على �لرóية با��يا� �لعمق، �خاصة على عمق ثالثني مترQ. �مع [لك، متلك �لكائنا% �حلية 

.lمع تلك �لظر� jُخلقت لتتال� Vتعيش عند هذ� �لعمق عيون aل�
 Xمع �الحتياجا% �خلاصة بكثافة �مليا Vمثالي Vية، عدسا% كر�ية تتناسب تناسبqمتتلك �حليو�نا% �لبحرية، بعكس �حليو�نا% �ل� 
�لa تعيش فيها. �مقا�نًة بالعيو� �إلهليلجية (�لبيضا�ية) �لو�سعة �لa تتسم ֲדا �حليو�نا% �لqية، ُيعد هذ� �لتركيب �لكر�� �كثر مال�مة 
للرóية حتت �ملا�؛ ألنه مضبوÉ لرóية �ألشيا� عن قر]. �عندما تركز �لعني على جسم موجو� على مسافة �بعد ُيسَحب نظاj �لعدسا% 

بأكمله �� �لو��� مبساعد8 &لية خاصة من �لعضال% موجو�8 ��خل �لعني.
 �يعد �نكسا� �لضو� $ �ملا� سببV &خر من �سبا] �لشكل �لكر�� لعيو� �ألèاÔ؛ [لك �نه بسبب �متال� عني �لسمكة بسائل 
له نفس كثافة �ملا� تقريبV ال �دR �� �نكسا� �ثنا� �نعكا� صو�8 مكونة خا�Î �لعني عليها، �بالتاF تقوj عدسة �لعني بتركيز صو�8 

.Qكامًال. لذلك تبصر �لسمكة ��خل �ملا�، على عكس �إلنسا�، بشكل حا� جد Qجلسم �خلا�جي على �لشبكية تركيز�
 Ôاèملا�. �لذلك ال بد لأل� êلتعويضها عن ضعف �إلضا�8 $ �عما V8 نسبيcكب Vعيون -Éمتتلك بعض �حليو�نا% -مثل �ألخطبو� 
[�% �لعيو� �لكب8c �ملوجو�8 على عمق �كثر من ثالÐئة متر �� تلتقط �مضا% �لكائنا% �حلية �ملحيطة ֲדا كي تالحظها. كما Uب 
عليها �� تكو� حساسة بشكل خا÷ لألشعة �لز�قا� �خلافتة �لx aترê �ملا�، �Zذ� �لسبب يوجد قد� كبc من �خلاليا �لز�قا� �حلساسة 

.Ôاèعيو� تلك �أل $
 �كما يتضح من هذX �ألمثلة، يتمتع كل كائن حي بعيو� مميز8 صممت 
قد  �لعيو�   Xهذ �� كل  �حلقيقة   Xهذ �تثبت  �خلاصة،  Âاجاته  لتفي   Vخصيص
�قو8  �معرفة  حكمة  ميلك  خالق  ِقبل  من  تكو�   �� كما Uب   Vمتام ُخلقت 

�بدية.
 

E³جر� �ملحفوفة بالصعا�E³جر� �ملحفوفة بالصعا�
��ئعة؛ �هى  مبيز8  �Zا��  �ملحيط  تعيش $   aل� �لسلمو�   Ôاè� تتميز   
 Xقد�ִדا على �لعو�8 �� �لنهر �لذ� فقست فيه ��- مر8. فبعد �� تقضي هذ

�لكائنا% جز�Q من حياִדا $ �لبحر تعو� �� �ملياX �لعذبة للتكاثر.
 عندما تبد� �èاÔ �لسلمو� �حلتها $ ���ئل �لصيف يكو� لوDا ��َر 
بر�قV، �لكنه يتحو- لألسو� $ Dاية �حلتها. �� بد�ية هجرִדا، تقتر] من 
�لسو�حل �حتا�- �لوصو- �� �ألDا�، �جتاهد هذX �ألèاÔ مثاِبر8ً ح� تعو� �� 
مكا� �ال�ִדا، �تتمكن من �لوصو- �� �ملكا� �لذ� فقست فيه بالقفز �� �على 
�لشالال%  �متخطيًة  �لتيا�  ضد  ساÂًة  �ألDا�،   Îمو�� �ضطر�]  على  لتتغلب 

��لسد�� �لa تعترضها.
 �خال- هذX �لرحلة �لطويلة (�لa تبلغ �و ��بعة &الl كيلومتر) حتمل 
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�)عة �لتصميم في �يش �لطيو�

 �vV لى تركيب �يش �لطيو� فإنه يبد) لنا بسيطًا للوهلة �أل)لى، بيَد �نناV نظرنا �vV

ما �معنا �لنظر فيه فسنجد �� هذ� �لتركيب معقد للغاية، فريش �لطيو� خفيف جدً� 

)مع vلك فهو قوu جدً� )ال يتأثر بالما�.

)لكي تستطيع �لطيو� �لطير�� بسهولة ال بد �� يكو� )�نها خفيفًا قد� �إلمكا�. 

)�يچ �لطيو� يتكو� من بر)تيناP �لكير�تين �لتي تحقق هذ� �لمطلب، فعلى كل 

جانب من جانبي سا� �لريشة توجد عر)�، )على كل عر� ��بعمئة شعر� .قيقة. 

)على هذQ �لشعر�P �لدقيقة توجد شعر�P �خر� �.� يبلغ عد.ها ثمانمئة. )من 

بين هذQ �لشعر�P �لثمانمئة �أل.� (�لتي تتكد7 في �يش طائر صغير) تحمل 

�لموجو.� منها في �لجز� �ألمامي من جسم �لطائر عشرين شعر� �خر� على كل 

منها، )تربط هذQ �لشعر�P �لدقيقة كل �يشتين معًا؛ تمامًا مثلما نحيك قطعتي 

قماþ فو� بعضهما �لبعض. )في كل �يشة )�حد� يوجد ما يقرE من ثالثمئة 

مليو� شعر� .قيقة، )يبلغ مجمو0 �لشعر�P �لموجو.� في �يش طائر ما نحو 

سبعمئة مليا�!

 Qيفسر حكمة تماسك �يش �لطير بعضه ببعض بو�سطة هذ uهنا� سبب جوهر(

�لشعر�P )�لمشابك، vلك �� �لريش يجب �� يكو� ثابتًا على جسم �لطائر حتى ال 

يقع عند صد)� �u حركة منه �يًا كانت، )بفضل هذQ �لشعر�P )�لمشابك يكو� 

 Åبسبب شد� �لريا Çلسقو� Lلريش ثابتًا بقو� على جسم �لطائر، مما يكفل له عد�

�) �لمطر �لغزير �) هطوN �لثلج.

)باإلضافة Vلى vلك، فإ� �لريش �لموجو. على بطن �لطائر يختلف عن vلك 

�لموجو. على �جنحته )vيله، فريش �لذيل �كبر نسبيًا ليكو� بمثابة .فة توجه 

حركة �لطائر )كذلك مكابح توقف هذQ �لحركة، �ما �يش �ألجنحة فهو مصمَّم 

لُيوّسع �لمساحة �لكلية �لتي يضرE فيها �لطائر بجناحيه، فتزيد بالتالي قو� تحليقه.
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�ناè Rك �لسلمو� �لبيض كما �مل �لذكو� �لسائل �ملنو�، �ما �� تصل �� �ملكا� �لذ� خرجت فيه �� �لدنيا أل�- مر8 ح� تضع �ألنثى 
ما بني ثالثة &الl �¡سة &الl بيضة �يقوj �لذكر بتلقيح هذ� �لبيض. �تصا] �ألèاÔ بأضر�� كب8c خال- فترZ� 8جر8 ��ضع �لبيض؛ 
فاإلناR �لa تضع �لبيض تصا] بإ�هاê شديد �تتآكل �عانفها �لذيلية، �يتغc لو� جلد كل من �إلناR ��لذكو� على �لسو�� �� �ألسو�، 

5 يفيچ �لنهر بعد [لك بأèاÔ �لسلمو� �مليتة. �لكن جيًال جديدQ من �ألèاÔ يكو� قد فقص من بيضه ليبد� �حلة هجر8 جديد8.
 �ما كيف جنح èك �لسلمو� $ �لقياj ֲדذX �لرحلة، �كيف �صل �� �لبحر بعد خر�جه من �لبيض، �كيف �جد طريق عو�ته مر8 
 Xمينا% عديد8، فال توجد �جابة قاطعة شافية على هذx كلها �سئلة ال تز�- تنتظر �إلجابة عنها. �على �لرغم من �جو� Xفهذ ...hخر�

�ألسئلة. فما هي �لقو8 �لa تدفع �èاÔ �لسلمو� �� قطع �حلة طوZا &الl �لكيلومتر�% للعو�8 �� مكا� ال تعرفه؟ 
من �لو�ضح -�[�- �� هناÔ ����8 ُعليا حتكم كل هذX �لكائنا% �حلية �تسيطر عليها؛ �هى ����8 �هللا �] �لعاملني.

ْبر   ْبر  úكة �L �ْلحِِ úكة �L �ْلحِِ
مجموعة  �ْلِحْبر   j� سمكة  جلد  تحت  كثيف  بشكل   � يوجد 
من �لمو�� �لِصبغية �لمرنة ُيطلق عليها �سم “�لخاليا �لُمَلوِّنة”. � 

غالبا ما تكو� �لو�� هذX �لمو�� �لصبغية 
ما بين �للو� �ألصفر �� �ألحمر �� �لبني. 
� عندما ننظر �لى �لشكل �لخا�جي نجد 

ى �لجلد بلو�  �� �لخاليا تتمد� � ُيغطََ
مناسب � يتوقف هذ� على �شا�8 
�لسبب  �لهذ�  �لمخ.  بها  ُيرسل 

 jتقو  �� �لِحبر   j� سمكة  تستطيع 
للو�  بمحاكاتها  للغاية  متقن  بتمويه 

�لصخر8 �لتي تقف فوقها مثًال.
� يعمل هذ� �لنظاj بشكٍل متقٍن � على ��جة 

�لحبر تستطيع   j� �لدقة لد�جة �� سمكة  عاليٍة من 
�لمرسومة  �أللو��  ُتحاكي   �� �لمعقد   jلنظا� هذ�  بفضل 

بانتظاj فوê جسم �لحما� �لوحشي. 

 �لُكو�ال�لُكو�ال
 jشجا� �أل�كاليبتو� (�هى �شجا� ُيستخد� ê�� $ لزيت �ملوجو�� �� 

��قها ��هرها $ �غر�i طبية) ساjٌّ بالنسبة لكثc من �حليو�نا% �لثديية. �ميثِّل هذ� 
 Vضد �عد�ئها، �ال �� حيو�ن dلسم �سيلة �فاعية كيميائية تستخدمها �شجا� �أل�كاليبتو�

��حدQ فريدQ يتغلب على هذX �لوسيلة �لدفاعية �يتغذh على ����ê �أل�كاليبتو� �لسامة: هذ� 
 Vشجر �أل�كاليبتو� مسكن ê���� حليو�� يسمَّى �لُكو�ال (�هو من [��% �جلر�]). يتخذ �لُكو�ال من�

.Vعليها، كما �صل على �حتياجه من �ملا� منها �يض hله �يتغذ
 �كغXc من �حليو�نا% �لثديية، ال يستطيع �لُكو�ال �� يهضم ما�8 �لِسلُيولو� �ملوجو�ê�� $ 8 �ألشجا�؛ 

�Zذ� فهو يعتمد على �لكائنا% �لعضوية �مليكر�سكوبية ��خل جها�Z� Xضمي �لa تستطيع هضم �لِسلُيولو�. �هي 

 uلذ� Éك �حلú .جهة �ليسا� نالحظ )جو c

.Nيشبه �لرما

�ما c جهة �ليمني فنالحظ �لسمكة نفسها )هي 

تنفث لونا �صفر عندما �حست باخلطر مع �ñية 

�حد �لغو�صني. 
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�ها��� 

� عند �ملصر�� �ألعو� (�هو �المتد�� �خللفي لألمعا�). ��ملصر�� �موجو�+ بكثر+ عند نقطة �لتقا� �ألمعا� �لدقيقة مع �ألمعا� �لغليظة، 
�ألعو� هو �كثر �جز�� �جلها1 �<ضمي غر�بة لدE حيو�� �لُكو�ال؛ فهذ� �جلز� من �جلها1 �<ضمي هو مبثابة غرفة يتخّمر فيها �لِسلُيولو1 
 Gللزيو Hلسا� Iلتأث� LبطاM� جلها1 �<ضمي فيتمكن �لُكو�ال من معا�لة� N ألشجا�� Q����لتقوH �مليكر�باG ֲדضمه، بينما يتأخر مر�� 

. Uأل�كاليبتو� Q���� N +ملوجو��
 

 �لقد�� على �لصيد من �ضع �لثبا��لقد�� على �لصيد من �ضع �لثبا�
 نباG �لّنِديَّة (Sundew) هو نباG ينمو N جنو\ �فريقيا، �تفر1 ����قه ُعصا�+ لزجة تعَلق ֲדا �حلشر�G فيمتصها �يهضمها. 
����Q هذ� �لنباG متتلئ بشعG�I طويلة jر��، �على �طر�g هذf �لشعG�I توجد ما�+ سائلة G�b ��ئحة جتتذ\ �حلشر�G. �يتميز 
 Gلك تغلق ��قة �لنباb للزجة، �بعد� G�Iلشع� fو مصد� �لر�ئحة تعلق بني هذp تتجه qهذ� �لسائل باللز�جة �لشديد+، فاحلشر+ �ل

نفسها على �حلشر+ �لq علقت بني �لشعG�I. �يقوH �لنباG باستخر�v �ل�tتني �لذ� sتاجه من �حلشر+ عن طريق هضمها .
 �M هذf �ملوهبة �لطبيعية �لq تتمثل N قد�+ نباGٍ على صيد ��قتناz �لفريسة ��� Mمكانية حتركه من مكانه <ى �ليل قاطع على 
�جو� �طيط ��ئع، �من �ملستحيل �� يكو� �لنباG قد �كتسب �طوَّ� مثل هذ� �ألسلو\ N �لصيد ��القتناz من تلقا� �bته بإ���ته 

�عطى �لنباG هذf �ملوهبة. ��ملنفر�+ �� عن طريق �لصدفة. �لذلك، فمن �ملستحيل �يض� �� نغفل حقيقة �جو� �عظمة �خلالق �لذ

 ��لبيِسِلْسك: �خلب� � �لبيِسِلْسك: �خلب� 
�لس� على �ملا&�لس� على �ملا&

تستطيع   qل�  Gحليو�نا� هي  قليلة   

 Gحليو�نا� fعلى سطح �ملا�، �من هذ Iلس�
�مIكا   N يعيش  ��لذ �لبيِسِلْسك  �لنا��+ 
�لوسطى، ��لذ� يبد� N �لصو�+. يوجد 
 fذ> �خللفية  �لقو�ئم  �صابع  جان�  على 
�لَعظا�+ غطا� يشبه �خلف ميكنه من ضر\ 
�ملا� بقدميه. يتقلچ هذ� �لغطا� حني ميشي 
�حليو�� على �ليابسة، ��bM ما تعر� خلطٍر 
ما يبد� N �جلر� بسرعة على سطح �ملا� 
�ألغطية   fُتفتح هذ �� �I+ حيث  N �ر 
له  يتيح  مما  �خللفية  قو�ئمه  على  �ملوجو�+ 
�ملا�  سطح  على   �للجر  tك� مساحة 

بسهولة. 
 �هذ� �لتصميم �لفريد للبيِسِلْسك ما 
 +���M� +ال �ليل ��ضح على �جو� قوM هو

خّالقة مبدعة.

 .يالحظ في �لصو�� نبتة سوند�� �هي مفتوحة، �قد بد�� شيئا فشيئا في �النغال)

� �لتي تتحرE مكونة تو�Bنا بين �لما& ��لهو�&. �Hسحلية �لباسيليسق من �لكائنا� �لحية �لنا
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�لتمثيل �لضوئي�لتمثيل �لضوئي

 مما ال شك فيه %$ �لفضل �ألك� يرجع للنبا� � جعل �لكر	 �أل�ضية مكان صاحل للحيا	؛ فالنبا� 
ينّقي لنا �Cو�B �لذ8 نتنفسه @?افظ على ثبا� ;�جة حر��	 �لكوكب �لذ8 نعيچ عليه، كما %نه يو�+$ بني ِنَسب �لغا+�� 
 Bلذ8 نتنفسه، كما %نه مصد� جز� Bو�C� ��ملوجو;	 � �لغالP �جلو8. @�لنبا� هو �لذ8 ينتج �ألكسجني �ملوجو; 

كب] من �ملو�; �لغذ�ئية �لY نتنا@Cا. S$ �لقيمة �لغذ�ئية للنبا� ترجع RS �لتصميم �خلاV خلاليا �لنبا�، كما ترجع RS هذ� 
�لتصميم �خلصائص �ألخر\ له كذلك.

 تستطيع خلية �لنبا� -على عكس خاليا �إلنسا$ @�حليو�$- �الستفا;	 من �لطاقة �لشمسية مباشر	؛ فهي حتّوb �لطاقة �لشمسية 
RS طاقة كيميائية @oزnا كمو�; غذ�ئية بطرl خاصة فريد	 من نوعها، @يطلق على هذj �لعملية �سم �لتمثيل �لضوئي. @� @�قع �ألمر 
 Yخللية �ل� �ال تقوv �خلاليا ֲדذj �لعملية، بل تقوv ֲדا -حتديدt- حبيبا� �ليخضو� (%@ �لكلو�@فيل)، @هى تلك �لتركيبا� �لعضوية 
تعطي �لنبا� لونه �ألخضر. هذj �لتركيبا� �لعضوية �لدقيقة �لY ال ُتر\ Sال حتت �ملجهر هي �ملَعامل �لوحيد	 � �لعاw �لY تستطيع oزين 

�لطاقة �لشمسية � ما;	 عضوية.
 تبلغ كمية �ملا;	 �لY ينتجها �لنبا� على سطح �أل�~ {و مئY مليا� طن سنوي، @Cذ� �إلنتا} %zية حيوية جلميع �لكائنا� �حلية 
على سطح �أل�~. @تتم عملية �إلنتا} هذj من خالb عمليا� كيميائية � غاية �لتعقيد؛ فاآلالP من �ألصبا� �ملوجو;	 ;�خل حبيبا� 
�لكلو�@فيل تستجيب لضوB �لشمس بسرعة مذهلة ال تكا; تصدlَّ (خالb جزB من �أللف من �لثانية). @Cذ� �لسبب w نستطع ح� 

�آل$ �صد �لكث] من �لعمليا� �لY تتم ;�خل �ليخضو�.
 @يعت� حتويل �لطاقة �لشمسية RS طاقة كهربية %@ كيميائية من %ك� �إلجنا+�� �لتكنولوجية �حلديثة، @ُيستعا$ للقياv به بأجهز	 
متطو�	 للغاية. بينما تقوv خلية �لنبا� (�لY تبلغ حجم من �لصغر يستحيل معه ��يتها بالعني �لبشرية �ملجر;	) ֲדذj �لعملية منذ ماليني 

�لسنني!
 @هذ� �لنظاv �ملتَقن يثبت -مر	 %خر\- @جو; �خلالق. فقد خلق �هللا -عّز @جل- نظاv �لتمثيل �لضوئي بتعقيدj �لشديد. Sنه مبثابة 
مصنع ال ميكن مضاهاته ;�خل @حد	 مساحة بالغة �لصغر � %@��l �ألشجا�. هذ� �لتخطيط @�لتصميم �لبديع �لذ8 ال تشوبه شائبة هو 

%حد �أل;لة �لY تثبت %$ �لكائنا� �حلية �يعها قد خلقها �هللا سبحانه تعاR، �هللا �� �لعاملني.

طاقة

ثاني %@كسيد �لكا�بو$ 

%@كسيجين

مأكوال�

 ثالثي فوسفا�
 �أل;@نوسين

 %�خل �لمصانع �لمجهرية في �لنباتا� تتحقق

 حركية ��2 بعد /عجا,+. فاألشعة �لقا%مة من

 �لشمس تقو= بتكوين عملية �لتمثيل �لضوئي، :هذ�

 �النتاA يوفر للحيو�نا� :�لنباتا� �الحتياجا�

�لضر:Dية من �لطاقة



 تنبيه!
 5) �لفصل �لذ3 �نت ُمقد, على قر��ته �آل) يكشف سرָד� 

عظيما من �سر�� �حليا�. فعليك �) تقر�: بكل �نتبا: �عناية، 

�ساسيا   �Dًتغي  FدG  (� شأنه  من   Jمبوضو يتعّلق  �ّنه   N5

U نظرتك T5 �لعاS �خلا�جي. فموضوJ هذ� �لفصل ليس 

�3 فلسفي تقليد3 � ��Wر� �جهة نظر، �� موقف جديد، 

فحسب؛ بل 5نه حقيقة قطعية �ثبتها �لعلم �ملعاصر، �ينبغي 

�) يسلِّم ֲדا كل 5نسا) مؤمًنا كا) �� غD مؤمن.
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 -� من يتأملو� � �لكو� �ما *يط ֲדم بإمعا� �عقل ���، يد�كو� �� كل ما � �لكو� من حي �� �ا� قد ُخلق. �من � يصبح 
�لسؤ�7 هو "من خالق كل هذ4 �ملخلوقا1؟".

 من �لو�ضح ��لثابت �� "حقيقة �خللق"، �لJ تظهر بوضوE � كّل جزA من �جز�A �لكو�، ال ميكن �� تكو� نتيجة -:ا� �لكو� 
م نفَسها بنفسها. �كذلك ال  نفسه. �على سبيل �ملثا7، فاحلشرW ال ميكن �� تكو� قد خلقت نفسها. ��ملجموعة �لشمسية T َتخِلق �ُتنظِّ
ميكن �� تكو� �لكائنا1 من نبا1، �-نسا�، �بكتريا، �كريا1 �لد^ �حلمر�A �فر�شا1 قد خلقت نفسها بنفسها. -� �حتما7 �� تكو� 

كل هذ4 �لكائنا1 قد ُ�جد1 "بالصدفة" هو �مر ال ميكن حa `يله، ناهيك عن تقبله. 
 �kذ� ميكننا �� jلص -h �لنتيجة �لتالية: كل ما تقع عليه �عيننا eلوd، -ال �� �يָדا من هذ4 �لكائنا1 ال ميكن �� يكو� هو �bته 
�لكائنا1  ُيرl، �مع bلك تشهد كل  بقوته ال  �لعيو�. ��خلالق  عليه  تقع  مما   lقو�� �عظم  نشاهد4 �هو  فاخلالق oتلف عما  "خالًقا". 

��ملخلوقا1 على �جو�4 �صفاته.
 هذ4 هي �لنقطة �لJ يعترt عليها �لذين ال يؤمنو� بوجو� �هللا، فهم يشترطو� �� ير�4 بأعينهم قبل �� يؤمنو� به. 

 -ّ� هؤالA �لذين ُيعرضو� عن حقيقة "�خللق" يضطر�� -h -نكا� هذ4 �حلقيقة �لJ تظهر xالA � �لكو� بأسر4، �*ا�لو� تقدمي ��لة 
.tمثا7 ��ضح ملحا�الִדم �ليائسة لتحقيق هذ� �لغر lسو �مزّيفة على �ّ� �لكو� ��لكائنا1 �يعها T ُتخلق، �ليست نظرية �لّتطو

 ��خلطأ �ألساسي، �لذ� يقع فيه من ينكر�� �جو� �هللا، يشا�كهم � �لوقو� فيه كث~ من �لنا{ �لذين ال ينكر�� � �حلقيقة �جو� 
�هللا، -ال �� لديهم -���ك� �فهم� خاطئ� لقضية �جو� �هللا. فهم ال ينكر�� "�خللق"، -ال �� لديهم معتقد�1 خر�فية عن "مكا� �جو�" �هللا. 
فمعظمهم يعتقد �� �هللا � "�لّسماA"، �يتصّو��� حسب �عتقا�هم هذ� �� �هللا يوجد خلف كوكب بعيد جد�، �يتدخل � "شؤ�� �لدنيا" 

بني �حلني ��آلخر، ��مبا ال يتدخل �بد�: فاهللا سبحانه �تعاh قد خلق �لكو� �تركه لشأنه، �تر� �لبشر *ّد��� مصائرهم بأنفسهم. 
 �هنا� �يضا �خر�� قد �عو� �� �لقر�� �لكرمي يذكر �� �هللا سبحانه �تعاh "� كّل مكا�"، -ال �ّنهم T يفهمو� ما يعنيه bلك فهما 
تاّما. �هم- ال شعو�يا- يظنو� �ّ� �هللا *يط بكل شيA مثل موجا1 �لر��يو، �� مثل �لغا� �لذ� *يط باإلنسا� �لكنه ال ير�4 �ال يستطيع 

ملسه.
 �هذ� �ملفهو^ �غ~4 من �ملعتقد�1 �لJ فشلت � �إلجابة عن سؤ�7 "�ين يوجد �هللا" (��لJ قد تؤ�� بأصحاֲדا -h -نكا� �جو� �هللا 
بسبب bلك) مصد�ها خطأ شائع. bلك ��م يعتقد�� ��ي� مسبق� ال يقو^ على �� �سا{، � يعتنقو� ���A خاطئة عن �جو� �هللا. فما هو 

هذ� �لر�� �ملسبق؟
 يتصل هذ� �لر�� �ملسبق مباهية �ملا�W �خصائصها. �لقد �بط �كثر �لنا{ حقيقة �ألشياA مبا نر�4 بأعيننا من �لعاT �ملا��، ��عت��� �� 
�حلقيقة هي �ملا�W نفسها. غ~ �� �لعلم �حلديث يتصدk lذ� �لر�� �ملسبق �يكشف عن ��قع � غاية �أل�ية. �سنوّضح � �لصفحا1 �لتالية 

هذ� �لو�قع �لذ� �شا� -ليه �لقر�� �لكرمي.

 �لسّر �لكامن ���� �ملا��

 �لفصل �لسابع عشر
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 عاS �إلشا��q �لكهربائية  عاS �إلشا��q �لكهربائية 
 -ّ� كل �ملعلوما1 �لJ نعرفها عن �لعاT �لذ� نعيش فيه تصل -لينا عن طريق حو�سنا �خلمس. فالعاT �لذ� نعر� يتكو� مما نر�4 
بأعيننا، �ما تلمسه �يدينا، �ما تستنشقه �نوفنا، �تتذّ�قه �لسنتنا �تسمعه ��bننا. �o Tطر لنا �� �لعاT "�خلا�جي" ميكن �� *تو� على خال� 

ما تنقله لنا حو�سنا �خلمس -b �ّننا نعتمد عليها منذ نعومة �ظافرنا. 
 -ال �ّ� كث~� من �لد��سا1 ��أل�ا� �لJ �جريت � فر�� �لعلو^ �ملختلفة تش~ -h مفاهيم eتلفة متاما عما نعرفه، �`لق شكوكا 

هامة تتعلق �و�سنا �خلمس �ما نتلّقا4 من معلوما1 عن �لعاT من خالkا.
 �نقطة �لبد�ية �لJ �نطلقت منها هذ4 �ملفاهيم هي �� "�لعاT �خلا�جي" كما نعرفه � �bهاننا هو ���� فعل تتكو� � ��مغتنا نتيجة 
-شا��1 كهربائية. فكّل شيA بد�ية من لو� �لتفاE �أل�ر �صالبة �خلشب بل ���لدتك ���لد�، ��سرتك بأكملها، �كل ما متلكه، م�لك 

�عملك �حa �سطر هذ� �لكتا� �لذ� بني �يدينا، تتكو� �يعها من -شا��1 كهربائية � ��مغتنا فقط ال غ~.
 �يشرE "فر��يك فيستر" (Frederick Vester) ما توصل -ليه �لعلم حa �آل� � هذ� �ملوضو� فيما يلي:

 يبد� �� �لعلم قد �ثبت � �يامنا هذ4 تقرير�1 بعض �لعلماA �لJ تفترt �� "�إلنسا� ©ر� صو�W" ��� كل ما مير بنا من جتا�� هي 
�مو� مؤقتة �خا�عة ��� �لكو� كله ما هو -ال خيا7". (184)

 Tلعا� �ملعلوما1 عن  بأ�فر  متّدنا   Jل� نتأمل حاسة �إلبصا�، هذ4 �حلاسة  �لقضية، �عونا  �لضوA على هذ4  نلقي مزيد� من   �لكي 
�خلا�جي.

 
 كيف نبصر �نسمع �نتذ�t؟ كيف نبصر �نسمع �نتذ�t؟ 

 تتم عملية �لّر¯ية على عدW مر�حل متتالية. فاحلزمة �لضوئية �لJ يصد�ها جسم ما -h �لعني تع� قزحية �لعني لتنعكس على �لشبكّية 
� مؤخرW �لعني. �يتحّو7 �لضوA �لذ� تنقله �خلاليا �لعصبية -h -شا��1 كهربائية � ينتقل -h نقطة صغ~W جد� تقع � مؤخرW �ملخ يطلق 
عليها مركز �إلبصا�. �يستقبل مركز �إلبصا� هذ4 �إلشا��1 �لكهربية �*وkا بعد عّدW عملياh- 1 صو�W كاملة، �� �ّ� عملية �لر¯ية تتم 

� هذ4 �لبقعة شديدW �لصغر �ملوجو�W � مؤخرW �ملخ، �هى بقعة مظلمة جد� ال ترl �لّنو� �بد�.
 فلنتفّحص �آل� هذ4 �لعملية �لJ تبد� عا�ية � ظاهرها. عندما نقو7 -ننا "نرl"، فنحن � �لو�قع نرl تأث~ �لنبضا1 �لJ تصل 
 1��-h عيوننا �ُترسل -h �ملخ بعد حتويلها -h -شا��1 كهربّية، �� �ننا عندما نقو7 -ننا "نرl" فإ� ما نر�4 � �حلقيقة ال يعد� كونه -شا

كهربية ��خل �ملخ.
 -ّ� كل ما نر�4 حولنا � حياتنا يتكو� � مركز �إلبصا� �لذ� يبلغ حجمه بضعة سنتيمتر�1 مكّعبة ��خل �ملخ. فالكتا� �لذ� تقر¯4 
�آل� ��يع �ملناظر �لJ تر�ها � �ألفق �على مدl �لبصر، ��لJ ال حد�� kا، تقع � هذ4 �لبقعة �لّصغ~W. �هنا� نقطة �خرl :ب �ّال تغيب 
عن �ألbها� �هي، كما بينا من قبل، �ّ� �ملخ � حد �bته معز�7 عن �لضوA �خلا�جي ���خله ظال^ ��مس ألنه ال يوجد �تصا7 مباشر للمخ 

مع �لّضوA بأ� حا7 من �ألحو�7.
 �ميكننا توضيح هذ� �ألمر �ملث~ باملثا7 �لتا·. فلنفترt �ّننا نرl �مامنا ¶عة، فعندما جنلچ ³ن �مامها نتأملها، ال يكو� للمّخ �� �ّتصا7 
مباشر بضوA �لّشمعة �ألصلي. فحa �³ن نرl ضوA �لشمعة، يظل �ملخ من �لد�خل غا�قا � ظال^ ��مس. فنحن نرl عاملا مليئا باأللو�� 

�مضيئا ��خل �ملّخ �لذ� يلّفه �لظال^ �لد�مس.
�.7. جر:و��" (R.L. Gregory) �إلعجا� � عملّية �إلبصا�، �لJ نر�ها شيئا مسّلما به: "-ّ� عملّية " Tلعا� لنا   Eيشر� 
�إلبصا� تبد� لنا مألوفة �عا�ية جد�، حa -ّننا ال ³تا¾ -h تفك~ `يلي إل���� �جو� مشاكل :ب حّلها. ��حلقيقة �نه ينبغي علينا 
�لتفك~ ملّيا � �ألمر. فالّصو� �لJ تقع على عيوننا تكو� صغ~W �مشّوشة �معكوسة، بينما ³ن نرl من حولنا �جساما ��ضحة 
منفصلة عن بعضها �لبعض. �بعد مناb¾ �ملحاكاW �لJ تقو^ ֲדا �لشبكية ��خل �لعني، نرl �لعاT �خلا�جي �ما به من �جسا^ eتلفة، 

(185). "Aشى � Wهذ� ليس بعيد� عن �ملعجز�
 1�� �قچ على bلك بالّنسبة -h بقية �حلو�{. فما نتلقا4 عن طريق �لّصو1 ��لّلمس ��لتذ�d ��لشّم ينتقل -h �ملخ � شكل -شا

كهربائية، �يتم -���كه � �ملركز �خلاÁ بكل من هذ4 �حلو�{.
 �bلوسطى. �هكذ� فاأل� �bأل� h- جّية جتمع �ملوجا1 �لّصوتية �ملحيطة ֲדا �توصلها� �عملّية �لّسمع هي �يضا كذلك، فاأل�b �خلا
 h- تلقتها Jلوسطى �لذبذبا1 �لصوتية �ل� �bلوسطى، � تنقل �أل� �bأل� h- جي �تنقلها��خلا�جّية تلتقط �ألصو�1 بو�سطة غشائها �خلا
 � ��أل�b �لد�خلية، �تقو^ �أل�b �لّد�خلية بتحويل هذ4 �لذبذباh- 1 -شا��1 كهربائية � ترسلها -h �ملخ. �كما يتم �إلبصا� � مركز �إلبصا
 Aلضو� ��ملخ، تتم عملية �لّسمع � مركز �لسمع باملخ كذلك. ��ملّخ معز�7 عن مصد� �لّصو1 �خلا�جي متام� مثلما هو معز�7 عن مصد
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تسقط �شعة �لضو� �لقا�مة من جسم ما على شبكية �لعين في �ضع مقلوj. �يتم �5ساi هذ: �لصو�� 5لي مركز �لرhية �لموجو� في �لجز� �لخلفي 

من �لمخ في شكل 5شا��q كهر بائية. �مركز �لرhية �لذ3 نتحدF عنه هو مكا) صغير جد�. � بالطبع ال يمكن للضو� �) يصل 5لى �لمخ أل) 

�ننا نستطيع r���5 �لعالم ��hية ��نقه بو�سطة نقطة ال يستطيع �لضو� �لوصوi 5ليها على  3� .:Nلمخ ال يستقبل �لضو� كما هو � ال يسمح بنفا�

.tإلطال�
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�خلا�جي. فمهما كانت شّدW �لضوضاA � �خلا�¾، يظل �ملّخ من �لد�خل ها�ًئا متاما.
 Eإلنسا� �لسليم تسمع كّل �ألصو�1 بوضو� �b� �� حتديد� Óملّخ متييزها. �هذ� يع�  �مع bلك، فحّتى ��dّ �ألصو�1 يستطيع 
��� �� تشويچ �� تد�خل. فعن طريق مركز �لّسمع باملخ، �على �لّرغم من �ّ� هذ� �ملركز معز�7 عن كّل مصد� صو1 خا�جي، فإنكم 
تستمعو� -h سيمفونيا1 تعزفها �أل��كستر�، �تسمعو� �لّضوضاA � �لّزحا^، �تسمعو� كّل �ألصو�1 �ألخر1�b l �لتر���1 �ملختلفة 
بد�A من حفيف ��d �ألشجا� ��نتهاA ֲדدير �لطائرW �لّنفاثة. �لكن لو حا�لنا قيا{ شّدW �لّصو1 ��خل �ملخ بأحد �ألجهزW �لدقيقة- � هذ4 

�للحظا1 �لJ نستمع فيها بالفعل -h �ألصو�1 �خلا�جية- لوجدنا �ّ� �لصمت �ملطبق هو �لذ� يسو� ��خل �ملخ.
��كنا للر��ئح �لJ نستنشقها يتحقق بنفس �لطريقة. فالّذ��1 �ملتطايرW من �شياA مثل �لفانيليا �� �هرWٍ ما تصل -h �ملستقبال1 �- �ّ- 
�لJ تقع على �لشع~�1 �لدقيقة متناهية �لّصغر � منطقة جتويف �ألنف، � *د� kا ما يشبه �لتفاعل. هذ� �لتفاعل ينتقل -h �ملخ على شكل 
-شا��1 كهربائية، يتلقاها �ملخ على هيئة ��ئحة. فكل ما نستنشقه من ���ئح- طيبة كانت �� كريهة- هو عبا�W عن تلقي �ملخ للتفاعال1 
��ئحة � ��لJ جترl على �لّذ��1 �لصغ~W �ملتطايرW بعد �� تكو� قد حتولت -h -شا��1 كهربائية. فنحن نستقبل ��ئحة �لعطو� ��لزهو
�لّطعا^ �لذ� ³به ���ئحة �لبحر �كّل �لر��ئح �ألخرl �لJ ³بها �� ال ³ّبها عن طريق �ملخ. �كما هو �حلا7 بالنسبة -h حاّسة �لّسمع 
 Jخر، -ّ� كّل �لر��ئح �ل� Ó1 كهربائية. �مبع����إلبصا�، فإّ� �لّذ��1 �ملتطايرW ال تصل -h �ملخ �بد�. �ما �لذ� يصل -h �ملخ فهو ©ّر� -شا

نفترt، منذ �ال�تنا، ��ا تصد� من �ألجسا^ �خلا�جية، ما هي -ال -شا��1 كهربائية نشعر ֲדا من خال7 حو�ّسنا �لعضوية.
 �ما سبق يسرl باملثل على حاّسة �لتذ�d. فهنا� ��بعة �نو�� eتلفة من �ملستقبال1 �لكيمائّية، تقع على �جلزA �ألمامي من لسا� 

�� �لتهديد�q �لقا�مة من جسم ما تتحوi هي �ألخر{ 5لى 5شا��q كهربائية يكو) لها تأثيرها ��خل �لمخ. �نحن نشاهد تأثير �إلشا��q �لكهربائية  qلتحذير��

�لموجو�� في �Nهاننا �نحن نتكلم. 
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 Wحللو ��ملر ��حلامض. تقو^ هذ4 �ملستقبال1 بتحويل �ملذ�قا1- بعد �� متّر بعد�� Âملا� dإلنسا� �هي �ملسؤ�لة عن �لتعر� على �ملذ��
عمليا1 كيميائية- -h -شا��1 كهربائية �ترسلها -h �ملّخ، �هذ4 �إلشا��1 يستقبلها �ملخ على ��ا مذ�قاe 1تلفة. فاملذ�d �لذ� نستشعر4 
من تنا�7 قطعة شيكوالتة �� ÄرW فاكهة هو تفس~ �ملّخ kذ4 �إلشا��1 �لكهربائية. �³ن ال نصل -طالقا -h �جلسم �ملوجو� باخلا�¾، -b -ننا 
ال نرl �� نشم �� نتذ�d �لّشيكوالتة �bִדا. �على سبيل �ملثا�b- ،7 �نقطعت �عصا� �لتذ�d �ملوصلة للمخ، لن يد�� �ملخ �� يستشعر �� 

مذ�d ملا تأكله، �ستفقد حاّسة �لتذ�d متاما. 
 �هنا تظهر لنا حقيقة �خرl، �هي �نه ال ميكن �لتأّكد من �ّ� ما نشعر به عند تنا�لنا طعاما معينا هو نفس ما يشعر به شخص �خر 
عند تنا�له �لّطعا^ نفسه، �� �ّ� ما نتلقا4 من مؤّثر�1 عند �ا� صو1 ما هو نفس ما يتلقا4 شخص �خر من مؤثر�1 عند �ا� �لّصو1 

نفسه. �عن هذ4 �حلقيقة، يقو7 "لينكولن با�نت" ما يلي:
 "³ن ال نستطيع �� ³ّد� ما -�b كا� ما ير�4 شخص ما من لو� ��ر، �� ما يسمعه من نغمة مثل (��) �ملوسيقية، هو نفسه ما ير�4 

غ~4 �يسمعه. ال ميكن ألحد �� يتأّكد من bلك �بد�" .(186)
 �ال `تلف حاّسة �للمس كث~� عن بقية �حلو�{ �لJ تنا�لناها. فعندما نلمس جسما ما، فإّ� كل �ملعلوما1 �لJ ستساعدنا على متييز 
�لعاT �خلا�جي �ملحيط بنا �ما به من �جسا^، ستنتقل -h �ملخ عن طريق �ألعصا� �حلّسية �ملوجو�W على �جللد. فالشعو� بلمچ شيA ما 
يتكو� ��خل �ملخ. فعلى عكچ �العتقا� �لشائع، ³ن ال ند�� �لّشيA عندما نلمسه بأطر�� �يدينا �� عن طريق �جللد، بل -ّ� عملية �للمس 
تتم � مركز �إلحسا{ ��خل �ملخ. �كنتيجة لتقدير �ملخ للتنبيها1 �لكهربائية �لJ تنطلق من جسم ما، نشعر بأحاسيس eتلفة ترتبط مبا 
نلمسه من �جسا^، مثل �لّصالبة �� �لّنعومة، ��لسخونة �� �ل���W، فنحن نستمّد �يع �ملعلوما1 �لJ تساعدنا على متييز جسم ما بعينه من 
 B. Russel) "سيل، � 7. �يتجينستني��خال7 هذ4 �لتـنبيها1. �عن هذ4 �حلقيقة �ملهّمة �يضا، كتب �ثنا� من مشاه~ �لفالسفة "�. 

���Aا كما يلي:� (& L. Wittgeinstein
"ال ميكن مناقشة قضية �جو� ÄرW �لّليمو� من عدمه �كيف ُ�جد1 هذ4 �لثمرW، فالليمو� عبا�W عما نتذ�قه من طعم بالّلسا�، �ما 
نشمه من ��ئحة باألنف، �ما نر�4 من لو� �شكل بالعني، �هذ4 �لّصفا1 فقط هي �لJ ميكن �� `ضع للد��سة ��لتقييم، فالعلم ال 

ميكن �� يد�� حقيقة �لعاT �يعرفها".(187)
 Jعن ©موعة من �ملؤثر�1 �ل W� يستحيل على �لعقل �لبشرl �� يصل -h �حلقيقة �ملا�ية للعاT. فكل �ألشياA �لJ حولنا هي عبا
ند�كها بو�سطة حو�سنا كاإلبصا� ��لسمع ��للمس. �عن طريق حتليل �لبيانا1 �لJ يتلقاها مركز �إلبصا� �غ~4 من مر�كز �إلحسا{ � 
�ملخ، يو�جه �ملخ، خال7 مر�حل حياتنا �ملختلفة، �لصو�W �لJ تكوَّنت ��خله لألجسا^ �ملا�ية، �ليس هذ4 �ألجسا^ �bִדا. �هنا يضل �إلنسا� 

بافتر�ضه �ّ� هذ4 �لّصو� �� �لّنسخ هي �مثلة ملا�W حقيقّية موجو�W خا�جنا. 

 "�لعاS �خلا�جي" كما يتشّكل U عقولنا"�لعاS �خلا�جي" كما يتشّكل U عقولنا
 "Tلعا��" ،"Wكه بوصفه "�ملا���لتالية: -ّ� ما نر�4 �نلمسه �نسمعه �ند  -ّ� �حلقائق �ملا�ية �لJ بيناها حa �آل� تقو�نا -h �لنتيجة 
�"�لكو�" بأسر4 هو عبا�W عن -شا��1 كهربائية يتلقاها �ملخ. ³ن ال نستطيع على �إلطالd �� نصل -h حقيقة �ملا�W خا�¾ عقولنا، �لكنه 

بإمكاننا �� نرl �نسمع �نتذ�d �لعاT �خلا�جي كما تشكل � �bهاننا.     
 -ّ� �لشخص �لذ� يتنا�7 فاكهًة ما ال يو�جه � �حلقيقة �لفاكهة بعينها، بل �لّصو�W �لJ يد�كها �ملخ kا. فاجلسم �لذ� ميثل "�لفاكهة" 
بالنسبة -h شخص ما يتكو� من -شا��1 كهربائية خاصة بشكل هذ4 �لفاكهة �مذ�قها ���ئحتها. فإ�b مت قطع �لعصب �لبصر� �لذ� ميتد 
-h �ملخ فجأW، فإّ� صو�W �لفاكهة ستختفي فجأW �يضا. �كذلك لو �نقطع �التصا7 بني �ألعصا� �ملمتدW من �جهزW �إلحسا{ � �ألنف 

-h �ملخ، فسيؤb l�ّلك -h �نعد�^ حاسة �لشم متاما. �بعبا�W بسيطة، -� صو�W �لفاكهة ليست -ّال تفس~ �ملخ لإلشا��1 �لكهربائية.
 � �ألمر �آلخر �لذ� البد �� نتوقف عند4 هو �إلحسا{ باملسافة، فاملسافة بينك �بني هذ� �لكتا� على سبيل �ملثا7 هي bلك �لشعو
 ،Aه. فمثال،عندما ير�قب �إلنسا� �لنجو^ � �لسماe عنه توجد �يضا ��خل Wبعيد Aيظنها �ملر Jلذ� يتكو� � �ملخ، فاألجسا^ �ل� Òبالفر�
يظن ��ا تبعد عنه ماليني �لسنني �لضوئية، �لكن ما "ير�4" من جنو^ يوجد �يضا ��خل �ملخ � مركز �إلبصا�. �بينما تقر¯�� هذ4 �ألسطر، 
لستم- كما تظنو�- ��خل �لغرفة �لJ جتلسو� فيها، بل -� �لغرفة هي �لJ توجد ��خلكم، �لكن ألنكم تستطيعو� �¯ية �جسامكم، فإنكم 

تظنو� �نكم بد�خل �لغرفة. �مع bلك، فإ� عليكم �� تتذكر�� �ّ� �جسامكم هي �يضا صو� تكونت ��خل �eاخكم. 
 �ما سبق ينطبق على بقية �حلو�{. فعندما تظن �نك تسمع صو1 �لتليفزيو� � �حلجرW �ملجا��W، فإنك � �لو�قع تسمع �لصو1 
�لذ� يوجد ��خل eك �تتفاعل معه. فال ميكنك -ثبا1 �جو� غرفة ©ا��W لك، �ال �ّ� هنا� صوًتا يصد� من تليفزيو� بد�خلها. فالصو1 
�لذ� تسمعه على بعد �متا� منك ��ملحا�ثة �لJ :ريها شخص مع �خر بالقر� منك، كال�ا يتكو� ��خل بقعة صغ~W ال تتعدl بضعة 
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سنتيمتر�1 مربعة هي مركز �لّسمع باملخ. �بد�� مركز �إل���� �حلسي هذ� ، فال يوجد ما يسّمى باجتا4 �ليمني �� �ليسا� �� �ألما^ �� 
�خللف، �� �� �لّصو1 ال يأÖ من �ّ� من هذ4 �الجتاها1 �� حa من �kو�A؛ فاالجتاها�b 1ִדا ال �جو� kا.

 �كذلك �لر��ئح �لJ نشمها، فنحن ال نشم هذ4 �لر��ئح عن بعد، بل نعتقد �� ما يصل -لينا � �لنهاية عن طريق مركز �لشم � �ملخ 
هو ��ئحة �ألجسا^ �ملوجو�W � �خلا�¾. �مع bلك، فكما �� صو�W �لزهرW تتكو� ��خل مركز �إلبصا�، فإ� ��ئحة هذ4 �لزهرW كذلك 

تتكو� ��خل مركز �لشم � �ملخ. فال �جو� � �لعاT �خلا�جي للزهرW �ال لر�ئحتها.
 -� "�لعاT �خلا�جي" �لذ� ند�كه �و�سنا ما هو -ال "�إلشا��1 �لكهربائية" �لJ تصل -h �ملخ. �على مد�� حياتنا، `ضع هذ4 
 Tيتكو� منها "�لعا Jل� Wخلطأ �لذ� �قعنا فيه بافتر�× �� ما نر�4 هو �صل �ملا�� ���إلشا��1 لعملياe 1تلفة � �ملخ، فنحيا ��� �� ند

�خلا�جي". �قد ضللنا ألننا ال ميكن �� نصل -h �ملا��b Wִדا �و�سنا. 
 -ّ� �ملخ هو �ملسؤ�7 عن �لتفس~ �-عطاA معÓ لإلشا��1 �لJ نفترt ��ا هي "�لعاT �خلا�جي". �لنأخذ على سبيل �ملثا7 حاسة 
�لسمع: -� �ملخ � حقيقة �ألمر هو �لذ� *و7 �ملوجا1 �لصوتية � "�لعاT �خلا�جي" -h سيمفونية، �� �ّ� �ملوسيقى هي نو� من �ملدَ�كا1 
�حلسية �لJ يوجدها �ملخ. �بنفس �لطريقة، فعندما نرl �لو�نا eتلفة، فإّ� ما يصل -h �عيننا هو ©ر� -شا��1 كهربائية eتلفة �لطو7 �ملوجي، 
��ملخ هو �لذ� *و7 هذ4 �إلشا��h- 1 �لو��. فال توجد �� �لو�� � "�لعاT �خلا�جي". فال �لتفاحة لو�ا ��ر، �ال �لّسماA لو�ا ���d �ال 

.����ألشجا� لو�ا �خضر. فهي تبد� بألو��ا هذ4 ألننا نستقبلها ֲדذ� �لشكل. -ّ� "�لعاT �خلا�جي" يعتمد كليا على �سيلة �إل�
 �قد يؤ�l خلل بسيط � شبكية �لعني -h -صابتها بعمى �أللو��، ف~l بعض �لنا{ �للو� �أل��d على �نه لو� �خضر، �يرl �لبعض 
�آلخر �للو� �أل�ر ���d، �يرl �خر�� �أللو�� كلها كد�جاe 1تلفة من لو� ��حد فقط هو �لرما��، �Ø هذ4 �ملرحلة ال يهم كث~� ما 

-�b كا� �جلسم �خلا�جي ملونا بالفعل �^ ال.
 �يناقش �ملفكر �ملعر�� "ب~كلي" Berkeley هذ4 �حلقيقة بقوله:

 "� بد�ية �ألمر كا� �العتقا� �لشائع هو �� �أللو�� ��لر��ئح ... "توجد بالفعل" � �لعاT �خلا�جي، �لكن �جها1 �لنظر هذ4 مت 
�لتخلي عنها فيما بعد، فقد ثبت �� �جو�ها -منا هو متوقِّف على -حساساتنا" .(188)

مركز  في  حياتنا  طيلة  �يناها � صو��  �ية  تتكو) 

�لمخ  من  �لخلفي  �لجز�  في  �لموجو�  �إلبصا� 

�لذ3 ال يتجا�� حجمه بضعة سنتيمتر�q مكعبه 

فقط. فصو�� حجر� ضيقة � منظر كبير ال يسع 

�لمركز  هذ�  ��خل  للغاية  صغير�  مكانا  5ال 

�لبصرN5 .3) فالذ3 نر�: ال يكو) بنفس �لحجم 

�لحجم  هو  بل  �لخا��،  في  �لموجو�  �لحقيقي 

�لذ3 ���كه مخنا فقط.   
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 ��لنتيجة �لj Jُلص -ليها هي �ننا ال نرl �ألجسا^ ملونة أل� kا لو�ا �خلاÁ ֲדا �� أل� kا �جو�ها �ملا�� �ملستقل � �لعاT �خلا�جي. 
-� حقيقة �ملا�W هي �� كل �لصفا1 �لJ نضفيها على �ألشياA ��ألجسا^ -منا توجد بد�خلنا فقط �ليس � "�لعاT �خلا�جي".

 �-�b كا� �ألمر كذلك، كيف نستطيع �� نزعم بأننا نعر� جيد� "�لعاT �خلا�جي"؟

علم �إلنسا) �ملحد��علم �إلنسا) �ملحد��
-� �هم نتيجة توّصلنا -ليها -لى حد �آل� هي �� علم �إلنسا� بالعالم �لخا�جي محد�� جد�.   

فعلمنا بالعالم �لخا�جي محد�� ��ال بسبب ما تمدنا به حو�سنا �لخمسة من معلوما1، �ثانيا ألنه ليس لدينا �ية ��لة تفيد بأ� ما 
نتلقا4 بو�سطة هذ4 �لحو�{ متطابق مع �لحقائق �لموجو�W في هذ� �لعالم. 

�لذلك فإ� "حقيقة �لعالم" يمكن �� تكو� مختلفة تماما مع ما ند�كه نحن بهذ4 �لحو�{، ففي هذ� �لعالم موجو��1 كثيرW ��بعا� 
لموجو��1 كثيرW لم نتمكن من -���كها. �حتى -�b �صلنا -لى �بعد نقطة في هذ� �لعالم فسو� تبقى معرفتنا بهذ� �لعالم ناقصة، �سو� 
تظل ��ما في كذلك. ��لذ� يعر� جميع �لموجو��1 على حقيقتها ���� ��نى نقص هو �هللا تعالى خالق هذ4 �لكائنا1. ��لمخلوقا1 

ال تحصل على �لعلم -ال بمقد�� ما يأ�b لها �هللا تعالى به. �هذ4 �لحقيقة يقر�ها �لقر�� �لكريم على �لنحو �لتالي: 
َماqِ��َ َ�َما ِفي �َألْ�ِ� َمن �Nَ �لَِّذ3 َيْشَفُع ِعْنَدُ: 5ِالَّ ِبِإNِْنِه  ﴿ �هللاُّ َال 5َِلـَه 5ِالَّ ُهَو �ْلَحيُّ �ْلَقيُّوُ, َال َتْأُخُذُ: ِسَنٌة َ�َال َنْوٌ, لَُّه َما ِفي �لسَّ

َماqِ��َ َ��َألْ�َ� َ�َال َيُؤ�ُ�ُ: ِحْفُظُهَما  َيْعَلُم َما َبْيَن َ�ْيِديِهْم َ�َما َخْلَفُهْم َ�َال ُيِحيُطوَ) ِبَشْيٍ� مِّْن ِعْلِمِه 5ِالَّ ِبَما َشا� َ�ِسَع ُكْرِسيُُّه �لسَّ

َ�ُهَو �ْلَعِليُّ �ْلَعِظيُم ﴾ (سو�� �لبقر�: 255) 

تشير �الكتشافاq �لفيزيائية �لحديثة 5لى 

�جو� ���5كي للكو) �لما�3. �قد �ضعت 

مجلة “�لعلم” �ألمريكية �لتي تنا�لت هذ: 

�لحقيقة في عد�ها �لصا�� بتا�يخ 30 

كانو) �لثاني لعا, 1999 �ضعت هذ� 

�لسؤ�i علي غالفها:

 في ما ���� �لحقيقة: هل �لكو) هو �قص 

للعلم � �لما�� ال تتعد{ كونها مجر� 

سر�j؟



"�لعاS �خلا�جي" كما يتشكل صناعيا"�لعاS �خلا�جي" كما يتشكل صناعيا
-� �لعاT �لوحيد �لذ� نعرفه هو �لعاT �ملوجو� ��خل �bهاننا. فهنا� ��خل �bهاننا عاT متكو� من �ألشكا7 ��ألصو�1 ��أللو��.

هذ4 �إل���كا1 �لJ نشاهدها ��خل �bهاننا هنا� من يرl �� مصد�ها "صناعي".    
 لقد تكّر� حديثنا حa �آل� عن "عاT خا�جي" �عن عاT من �إل���كا1 يتشكل ��خل عقولنا، �هو �لعاT �لذ� نر�4. لكن ما�منا 

لن نصل �بد� -h "�لعاT �خلا�جي"، فكيف نتأكد �� عاَلم� كهذ� يوجد بالفعل؟
 � ��قع �ألمر ليس بإمكاننا �� نتأكد، فما ��مت كل �ألجسا^ �لJ نر�ها هي ©موعة من �إل���كا1 �حلسية �لJ ال توجد -ال � 
�ألbها�، فإنه يصبح �كثر �قًة �� نقو7 -� �لعاT �لوحيد �ملوجو� هو عاT �إل���كا1 �حلسية. �لعاT �لوحيد �لذ� نعرفه هو �لذ� يتشكل 

��خل �ملخ، �هذ� هو �لعاT �لوحيد �لذ� ³ن على يقني من �جو�4. 
 -ننا ال نستطيع -ثبا1 �� ما ند�كه ��خل عقولنا له �صل ما��، فهذ4 �إل���كا1 ميكن �� يكو� مصد�ها ��يا. 

 �ميكن لنا �� نالحظ ما يلي: -� �لتنبيها1 �لو�ية ميكن �� `لق ��خل عقولنا صو�W خيالية متاما للعاT �ملا��. �لنأخذ �ملثا7 �لتا·: 
فلنتخيل جها� تسجيل حديثا ميكنه �لتقاÚ �يع �إلشا��1 �لكهربائية �تسجيلها، �ليكن ��7 ما نقو^ به هو نقل �يع �لبيانا1 �ملتعلقة 
مبوقف معني (�ليكن جسد� �حد عناصر هذ� �ملوقف) -h جها� �لتسجيل هذ� بتحويل هذ4 �لبياناh- 1 -شا��1 كهربائية. �ثانيا، فلنتخيل 
معا �� بإمكا� eك �� *يا خا�¾ �جلسد، ��خ~�، فلنربط بني جها� �لتسجيل ��ملخ (�ملفترt �جو�4 خا�¾ جسد�) عن طريق موصال1 
كهربائية (تقو^ بوظيفة �ألعصا�)، � نرسل �إلشا��1 �لJ سبق تسجيلها -h �ملخ. -� �لشعو� �لذ� سينتابك � هذ4 �حلالة هو �نك تعيش � 
موقف "صنعته" �نت بنفسك، �يصبح من �لسهل �� تصدd �نك تقو� سيا�تك على �لطريق �لّسريع. �يصعب عليك -���� �نك ال تتكو� 
من شيA سوe lك ألّ� تكوين عاT ��خل عقلك ال يتطلب �جو� هذ� �لعاT بالفعل بل يتطلب فقط �جو� تنبيها1، �من �ملمكن متام� 

�� يكو� مصد� �لتنبيها1 "مصطنعا" مثل جها� �لتسجيل � �ملثا7 �لسابق.
 (Bertrand Russel) : "سيل�� �عن هذ� يقو7 �لعاT ��لفيلسو� �لكب~ "برتر�ند 

 "�ما ما نشعر به عندما نضغط بأطر�� �صابعنا على طا�لة ما، فهو يرجع -h �الضطر�� �لكهربائي �لذ� *د� � �إللكتر�نا1 
��ل��تونا1 �ملوجو�W � �طر�� �صابعنا، �طبقا لعلم �لفيزياA �حلديث، فإنه *د� بسبب تقا�� �إللكتر�نا1 ��ل��تونا1 �ملوجو�Wعلى 
�لطا�لة. �لو �� هذ� �الضطر�� �لكهربائي نفسه �لذ� حد� � �طر�� �صابعنا قد حد� بأ� �سلو� eتلف، لشعرنا بالشعو� نفسه �لو 

T تلمس �صابعنا سطح �� طا�لة" .(189)
 نعم، من �لّسهولة مبكا� �� ننخد� فنعت� �إل���كا1 �حلسية �لJ ليس kا �� صلة ما�ية بالو�قع �شياA حقيقية. ففي �حال منا*د� 
كث~� �� نرl �حد�ثا ��ناسا ��شياA �مو�قف تبد� لنا ��قعية متاما، �لكنها � �حلقيقة ليست سوl -حساسا1 تد�كها �ملر�كز �حلسية باملخ 

ال �كثر. فليس هنا� فرd جوهر� بني �ألحال^ �"�لعاT �خلا�جي �لو�قعي"، فكل منهما نشهد4 � �لعقل.

 من �ْلُمد�r؟من �ْلُمد�r؟ 
 مما ناقشنا4 حa �آل�، يتضح بال شك �� �لعاT �لذ� نظن �ننا نعيش فيه �� ما نطلق عليه "�لعاT �خلا�جي" ال يوجد -ال � عقولنا 
فقط. �هنا يظهر سؤ�7 على قد� كب~ من �أل�ية، فإ�b كانت �يع �ألحد�� �ملا�ية �لJ نعرفها ما هي -ال -���كا1 حسية ��خل �ملخ، 
 ���فما�b عن �ملخ �bته؟ فبما �� �ملخ جزA من �لعاT �ملا�� شأنه شأ� �لذ��� ��لقد^ ��� جزA �خر، فإنه :ب �� يكو� كذلك ©ر� -�

حسي مثل بقية �ألجسا^ �ألخرl متاما. 
��ع� �بدن� �عين� b كنا ³لم ֲדذ4 �لطريقة، فسيخيل -لينا �� لدينا �b. فإ�على �ملوضو Aمزيد من �لضو Aلنأخذ من �ألحال^ مثاال إللقا� 
�e � lي". �مع bلك، فإنه ال يوجد �� مخ مما نتحد� عنه. كل � Ý؟" ألجبته: "-نlحللم "�ين تر� Aما سأَلك شخص ما �ثنا �b-� ،�e�
ما هنالك بد� خيا· ���{ خيا· �مخ خيا·. �ما �لكائن �لذ� يرl هذ4 �لصو� �خليالية فهو ليس "�ملخ �خليا·" �لذ� نر�4 � �حللم، �لكنه 

كائن �خر ��قى بكث~.
 ³ن نعلم �نه ال يوجد فرd جوهر� بني �لوضع �لذ� نكو� فيه �ثناA �حللم ��لوضع �لذ� نطلق عليه �حلياW �لو�قعية �لJ نعيشها. 
لذ�لك فعندما ُتسأ7 �لسؤ�7 �لسابق ("�ين ترl") � �لوضع �لذ� نطلق عليه �حلياW �لو�قعية، فإ� �إلجابة بـ "� eي" تكو� ال معk Óا 
متام� مثلما ��ينا ��ا ال معk Óا � �ملثا7 �لسابق. ففي كلتا �حلالتني، فإ� �لذ� يرl �يد�� ليس هو �ملخ، �لذ� ال يعد� كونه قطعًة من 

�للحم ال حياW فيها.
-لى حد �آل� كا� حديثنا عن �لصو�W �لتي ��تسمت في عقولنا بخصوÁ �لعالم �لخا�جي. ��لنتيجة �لمهمة لذلك هو �نه ليس من 
�لممكن �بد� -���� حقيقة �لعالم �لخا�جي في �� �قت من �أل�قا1. ��ما �لحقيقة �لثانية �لمهمة فهي �� "�إل���W" �لتي نشاهد بها �لعالم 
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�لحقيقة �لتي تكونت بو�سطة تنبيه �صطناعي

�لحقيقة �لصما� �� غير �لو�قعية هي عبا�� عن بٍث لبعض 

�لمناظر ثالثية �ألبعا� 5لى �إلنسا) بو�سطة �لحاسب �آللي 

 qستخد�, بعض �آلال� iليجعل هذ� �النسا) من خال

�ألخر{ يعايش هذ: �لمناظر كما يفعل في �لو�قع تمامًا. 

� تستخد, هذ: �لطريقة ألغر�� مختلفة في كثير من 

.qلمجاال�

 � لعل �هم خاصية تميز �لحقيقة �لصما� تلك  �نها تجعل 

من يستخد, هذ: �آلالq يظن �) �لمناظر �لتي ير�ها ��قعية 

تماما حتى 5نه ينهمك في مشاهد� هذ: �لمناظر. � يمكن 

بو�سطة هذ: �لطريقة تكوين عالم ما�3 حي تماما كما 

لو كا) في  �لعالم �لو�قعي �لذ3 نعيشه. �نتيجة لهذ: 

�لتنبيهاq � �لتحذير�q �لمعطا� فإ) �3 شخص يمكن 

�) يظن �نه �مسك �� لمس طائر� على �لرغم من �) هذ� 

�لطائر ليس له �جو� فعلي.

769 �طلس �لخلق
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��خل عقولنا ليست هي �لدماÒ نفسه. فالدماÒ شبيه بشاشة �لحاسو� �لتي ترتسم عليها �لمعطيا1 �لقا�مة -ليها ثم تحولها -لى َمشاهد 
�مناظر؛ �لكن -�b �نتبهنا نالحظ �� شاشا1 �لحو�سيب ال يمكن �� تشاهد نفسها، �هي ليست ��عية �يضا بوجو�ها.

 �-�b ما قمنا بتحليل �ملخ، فسنجد �نه ال يوجد به -ال �هو� �بر�تينا1، �هذ4 �ملكونا1 نفسها توجد � كث~ من �ألعضاA �حلّية 
�ألخرl، �� �نه ال يوجد � قطعة �للحم �لJ نطلق عليها "�ملخ" ما :علنا نرl صو�� eتلفة، �� يشكل لدينا �لوعي، �� يوِجد لدl كل 

منا �لكيا� �لذ� يسميه "�نا".
 �يش~ "�. 7. جر:و��" h- (R.L. Gregory) �خلطأ �لذ� يقع فيه �لنا{ فيما يتعلق بإ���� �لصو� � �ملخ: 

 ":ب �� نتجنب �إلغر�A �لذ� يقو�نا -h �لقو7 بأ� �لعني تكّو� �لصو� ��خل �ملخ. ��جو� صو�W � �ملخ يتطلب ما يشبه �لعني 
�لد�خلية لر¯يته، مما يتطلب عينا �خرl لر¯ية �لصو�W. �هكذ� ���ليك... عد� ال �ائي من �ألعني ��لصو�، مما :عل �ألمر يبد� 

سخيفا للغاية".(190) 
 lتر Jفلمن تكو� "�لعني �لد�خلية" �ل :dمأ� � ،Wغ~ �ملا� Aتضع �ملا�يني، �لذين ال يؤمنو� بوجو� شي Jهذ4 هي �لنقطة �لرئيسية �ل

�تد�� ما ترl �تستجيب له ؟
:�� �قد �كز "كا�7 بري��^" (Karl Pribram) على هذ� �لسؤ�k� 7ا^ � �لعلو^ ��لفلسفة، �هو ماهية �ملدِ

 "منذ عهد �ليونانيني، ��لفالسفة يفكر�� عن "�لشبح �ملوجو� ��خل �آللة"، � "�إلنسا� �لصغ~ �ملوجو� ��خل �إلنسا� �لصغ~"، 
-ç. �يطرحو� bلك �لسؤ�7: "�ين ��جد �نا"؟ �لشخص �لذ� يستخد^ عقله؟ من هو bلك �لكائن �لذ� يد�� �يعر�؟ فكما يقو7 

(191)."lما نبحث عنه هو �لكائن �لذ� ير �-" : (Saint Francis of Assisi) "يسي �لقديس فرنسيس من "�سِّ
 1�� ��آل� فكر � هذ�: �لكتا� �لذ� تقر¯4 ��حلجرW �لJ جتلس فيها، �باختصا� كل �لّصو� �لJ �مامك تر�ها ��خل eك. فهل �لذ
��1 عمياA، صماA، ال �عي kا �ال -���� ... �ملا�b �كتسبت بعض �لذ��1 هذ4 �خلاصية �T تكتسبها b ؟ �هي�-�b هي �لJ ترl هذ4 �لّصو
غ~ها من �لذ��1؟ �هل كل ما نفعله من تفك~، �فهم �-���� �تذكر �شعو� بالسعا�W �� �حلز� يتكو� من تفاعال1 كهربائية ميكانيكية 

بني هذ4 �لذ��1؟ 
 �عندما نفكر � هذ4 �ألسئلة جند �نه من غ~ �ملجد� �� ³ا�7 �لبحث عن �إل���W � �لذ��1. فمن �لو�ضح �� �لكائن �لذ� 
يرl �يسمع �يشعر هو كائن ��قى من �ملا�W بكث~. هذ� �لكائن هو كائن "حي" �ليس ©ر� ما�W �� صو�W ملا�W. �هذ� �لكائن يربط بني 

�ملد�كا1 �حلسية �لJ �مامه مستخدما صو�W جسد4. 
  -� هذ4 �إل���كا1 �حلسية، �لJ نطلق عليها ©تمعًة "�لعاT �ملا��"، هي عبا�W عن حلم تعيشه هذ4 �لر�E. فكما �� �جلسد �لذ� 
منلكه ��لعاT �ملا�� �لذ� نر�4 � �حالمنا ال �جو� kما � �لو�قع، كذلك �لكو� �لذ� نشغله �نوجد فيه ��جلسد �لذ� منلكه ليس kما 

حقيقة ما�ية. 
��كا1 حسية تر�ها �لر�E. فالكائن �أل�قى ��ألbكى �لذ� �- lفليست سو Wما �ملا�� ،Eلكائن �حلقيقي �لوحيد �ملوجو� هو �لر�� �- 
يكتب �يقر� هذ4 �لسطو� ليس ©ر� �كا^ من �لذ��1 ��جلزيئا1 �©موعة من �لتفاعال1 �لكيميائية �لJ تتم بينها. -� هذ� �لكائن هو 

 ."Eلر��"
 

 �لكائن �ملطلق �حلقيقي�لكائن �ملطلق �حلقيقي
 -ّ� كل هذ4 �حلقائق تضعنا �ما^ سؤ�7 �خر � غاية �أل�ية. -�b كا� ما نعرفه عن �لعاT �ملا�� يتكو� من بضعة -���كا1 حسية 

نر�ها بأ���حنا، فما هو مصد� هذ4 �إل���كا1؟ 
 dخيالنا، �ال ميكننا على �إلطال � lال نر�ها سو Wملا�� �- :� �عند -جابتنا على هذ� �لسؤ�7 :ب �� نأخذ �حلقائق �لتالية � �العتبا
 �b- فحسب، فهي ����لوصوh- 7 حقيقة معناها � �لو�قع �خلا�جي.  فاملا�W ليس kا كيا� Ö�b مستقل، �ما ��مت �ملا�W عبا�W عن -�
شيA "مصطنع". �معÓ هذ� �نه ال بد �� يكو� مصد� هذ� �إل���� قوW �خرl، �� �نه البد �� يكو� قد ُخلق. -ضافة -h هذ�، فإ� عملية 
�خللق :ب �� تكو� مستمرW، فإT �b تكن كذلك، فإ� ما نطلق عليه �ملا�W سو� oتفي. �ميكن تشبيه bلك بالصو�W �لJ تظل ظاهرW على 
شاشة �لتليفزيو� طاملا �ستمر �لبث �لتلفزيوë. فمن -�b �لذ� :علنا ند�� �نبصر بأ���حنا �لنجو^ ��أل�t ��لنبا1 ��ألشخاÁ ��جسامنا 

�كل ما نر�ì 4ال� bلك؟ 
 يتضح -�b ضر��W �جو� خالق عظيم، خلق �لكو� �ملا�� بأسر4، �لذ� يتكو� من ©مو� �إل���كا1 �حلسية، �يستمر � عملية 
�خللق -h ما يشاA. �حيث -� هذ� �خلالق يظهر لنا تلك �أل�لة �لر�ئعة على �خللق، فهو -�b �b قوW �بدية �قد�W على كل شيA. -� هذ� 
�خلالق �لعظيم ُيعّرفنا بنفسه. فقد ��سل -لينا كتاب� مَ�ال، �� bلك �لكتا� �صف نفسه، سبحانه �تعاh، ��صف �لكو�، �بني لنا سبب 

�جو�نا.
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 هذ� �خلالق هو �هللا سبحانه �تعاh، �كتابه هو �لقر�� �لكرمي.
 -� حقيقة عد^ �ستقر�� �لسما��1 ��أل�t �عد^ ثباִדا ،�� �لكو�، ��� �جو��ا ممكن فقط أل� �هللا قد خلقهما ��� هذ� �لكو� 

سيختفي عندما يشاA �لعلّي �لعزيز -�اA خلقه، يأÖ � سياd �آليا1 �لقر�نية �لكرمية �لتالية: 
َماqِ��َ َ��َألْ�� َ�ْ) َتُز�ال َ�َلِئْن َ��َلَتا 5ِْ) َ�ْمَسَكُهَما ِمْن َ�َحٍد ِمْن َبْعِدِ: 5ِنَُّه َكاَ) َحِليًما َغُفوً�� ﴾ (سو�� فاطر،  ﴿ 5ِ)َّ �هللاََّ ُيْمِسُك �لسَّ

�آلية 41). 

ال شك �� �لذ� ُيفهم من خال7 هذ4 �آلية �� �لعالم �لما�� محفوÞ بقد�W �هللا تعالى، فاهللا عز �جل خلق �لكو� ��أل�t ��لجبا7 
�جميع �لكائنا1 �لحية �غير �لحية، �هو سبحانه �لذ� يمسكها �يحفظها في كل لحظة. �صفة �لخلق تتجلى عند �هللا في هذ� �لعالم 
�لما��. فاهللا تعالى خالق، بمعنى �نه موجد كل شيA من �لعد^. �هذ� يوضح لنا �� ثمة عالما ما�يا موجوً�� خا�¾ عقولنا، غير �� �هللا 
سبحانه �تعالى يرينا هذ� �لعالم على هيئة "خيا7" � "ظال7" �"مشاهد" �هو تجّل إلعجا�4 سبحانه �قد�ته �علمه �لالمحد��.  �كنتيجة 
لقد�W �هللا �لعظيمة في خلقه فإ� �إلنسا� ال يستطيع بأ� حا7 من �ألحو�7 �لوصو7 -لى �لعالم �لخا�جي �لموجو� خا�¾ bهنه. �ال �حد 

يعر� حقيقة �لعالم �لما�� غير �هللا تعالى. 
�كتأ�يل �خر لآلية �لو���W في سو�W فاطر فإ� مناظر �لعالم �لما�� �لتي ير�ها �إلنسا� هي في كل لحظة تحت عناية �هللا تعالى 
(��هللا تعالى �علم بذلك). �لو ���� �هللا �� يحجب عن �bهاننا مناظر هذ� �لعالم فإ� هذ� �لعالم يصبح عدًما بالنسبة -لينا ثم ال نستطيع 

 .lخر� Wكه �� نصل -ليه مر��� ند
   -� حقيقة كوننا ال نستطيع �� نصل -لى �لعالم �لما�� على �إلطالd تقد^ لإلنسا� -جابة ��ضحة حو7 �لسؤ�7 �لذ� يطرحه 

�كثر �لنا{ �هو سؤ�7 "�ين �هللا".  
�مثلما بينا في �لمدخل، هنا� كثير من �لّنا{ يعتقد�� - بسبب عجزهم عن فهم ��ستيعا� قد�W �هللا- �نه سبحانه موجو� في 

مكا� ما 
 Wهذ� �لمنطق �ساسه �لفهم �لذ� يعتبر �� �لكو� �حد  .(لك علّو� كبيًر�b تعالى �هللا عن) من �لّسما��1 �ال يتدخل في شؤ�� �لعالم

ما�ية ��� �هللا تعالى يوجد في مكا� "خا�¾" هذ4 �لوحدW �لما�ية.     
�مثلنا ��ينا -لى حد �آل�، كما �ننا ال نستطيع بأ� شكل من �ألشكا7 �� نصل -لى �لعالم �لما�� فإننا كذلك ال يمكن �� نعر� 
حقيقة هذ� �لكو� �لما��. ��لشيA �لوحيد �لذ� نعرفه هو خالق كل هذ4 �لما�W، بمعنى �جو� �هللا تعالى. �قد عبر �إلما^ �باني عن 

هذ4 �لحقيقة بقوله: 
 ."i5) �لوجو� �لمطلق �لوحيد هو �هللا تعالى، �كل �جو� غير: هو عبا�� عن ظال"

bلك أل� �لعالم �لذ� نر�4 موجو� فقط في �bهاننا، �من غير �لممكن على �إلطالd �لوصو7 -لى �لعالم �لذ� يوجد خا�جه.  
 �بما �� �ألمر كذلك، فهذ� يعني �� �العتقا� بأ� �هللا "خا�¾" �لعالم �لما�� �لذ� ال نستطيعه �لوصو7 -ليه على �إلطالd �عتقا� 

خاطئ
فاهللا في كل مكا� �يسع كل مكا�، �هذ4 �لحقيقة يبينها �لقر�� �لكريم على �لنحو �لتالي: 

َماqِ��َ َ��َألْ�َ� َ�َال َيُؤ�ُ�ُ: ِحْفُظُهَما َ�ُهَو �ْلَعِليُّ �ْلَعِظيُم ﴾ (سو�� �لبقر�: 255).        ﴿ َ�ِسَع ُكْرِسيُُّه �لسَّ

�َال 5ِنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة مِّن لَِّقا� َ�بِِّهْم َ�َال 5ِنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍ� مُِّحيٌط ﴾ سو�� فصلت: 47)َ ﴿ 

�كما سبق �� bكرنا � �لبد�ية، فإ� بعض �لنا{ ال يد�كو� �هللا -���كا حقيقيا �يتخيلونه كائنا موجو�� � مكا� ما � �لسما��1 �ال 
 ¾�يتدخل � شؤ�� �لدنيا. ��سا{ هذ� �العتقا� هو �� هذ� �لكو� عبا�W عن ©موعة من �ملكونا1 �ملا�ية ��� �هللا يوجد � مكا� ما خا

هذ� �لعاT �ملا��، بل � مكا� يبعد عنه كث~�. �يظهر bلك � بعض �أل�يا� �ألخرl �لJ تقصر �إلميا� باهللا على هذ� �العتقا�. 
 �لكن �ملا�W، كما بّيـنا، تتكو� من مشاعر ��حاسيس فقط. ��لكائن �ملطلق �حلقيقي �لوحيد هو �هللا سبحانه �تعاh. �معb Óلك �� 
�هللا �حد4 هو �ملوجو� �ال �حد سو�4: ��� كل ما عد�4 موجو� كالّظال7. �بالتا· يستحيل تصّو� �� �هللا كائن مستقل يوجد خا�¾ هذ4 

�لكتلة �ملا�ية بأسرها. فاهللا سبحانه �تعاh موجو� � "كل مكا�" �يسع ملكه كل شيA. �يوضح �لقر�� هذ4 �حلقيقة كما يلي:
َماqِ��َ َ�َما ِفي �َألْ�� َمْن �Nَ �لَِّذ3 َيْشَفُع ِعْنَدُ: 5ِال ِبِإNِْنِه َيْعَلُم  ﴿ �هللاَُّ ال 5َِلَه 5ِال ُهَو �ْلَحيُّ �ْلَقيُّوُ, ال َتْأُخُذُ: ِسَنٌة َ�ال َنْوٌ, َلُه َما ِفي �لسَّ

َماqِ��َ َ��َألْ�� َ�ال َيُئوُ�ُ: ِحْفُظُهَما َ�ُهَو  َما َبْيَن َ�ْيِديِهْم َ�َما َخْلَفُهْم َ�ال ُيِحيُطوَ) ِبَشْيٍ� ِمْن ِعْلِمِه 5ِال ِبَما َشاَ� َ�ِسَع ُكْرِسيُُّه �لسَّ

�ْلَعِليُّ �ْلَعِظيُم ﴾ (سو�� �لبقر�- �ية �لكرسي 255). 

 �ما حقيقة كو� �هللا ُم�ّها عن �ملكا� �áيطا بكل شيA، فيوضحها �هللا لنا � �ية �خرl بقوله: ﴿ َ�ِهللاَِّ �ْلَمْشِرtُ َ��ْلَمْغِرjُ َفَأْيَنَما 
ُتَولُّو� َفَثمَّ َ�ْجُه �هللاَِّ 5ِ)َّ �هللاََّ َ��ِسٌع َعِليٌم ﴾ (سو�� �لبقر�- �آلية 115).

�ما��مت �لكائنا1 �ملا�ية ©ر� -���كا1 حسية، فهي -�b ال ميكن �� ترl �هللا. غ~ �� �هللا يرl �ملا�W �لJ خلقها xميع �شكاkا. 
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ها��) يحيى

�يوضح �لقر�� هذ4 �حلقيقة بقوله:
 ﴿ ال ُتْدِ�ُكُه �َألْبَصاُ� َ�ُهَو ُيْدrُ�ِ �َألْبَصاَ� َ�ُهَو �للَِّطيُف �ْلَخِبDُ  ﴾ (سو�� �ألنعا, - �آلية 103)

 -� �بصا�نا ال ميكن �� تد�� �هللا �لكن �هللا áيط مبا � صد��نا �يعلم ما تسّر4 �نفسنا �يعلم -h �ين تتجه �نظا�نا ��فكا�نا. فنحن 
ال نتفو4 بكلمة ��� علمه. بل �ال نتنفس ��� مشيئته.

 �بينما ³ن نعيش عاT �ملحسوسا1 هذ�، فإ� �قر� �لكائنا1 -لينا ليس هو �حد هذ4 �ملحسوسا1، بل هو �هللا سبحانه �تعاh. ��آلية 
�لقر�نية �لتالية تؤكد هذ4 �حلقيقة:

 ﴿ َ�َلَقْد َخَلْقَنا �ْإلِْنَساَ) َ�َنْعَلُم َما ُتَوْسِو� ِبِه َنْفُسُه َ�َنْحُن َ�ْقَرjُ 5َِلْيِه ِمْن َحْبِل �ْلَوِ�يِد ﴾ (سو�� t - �آلية 16).
 �لكن عندما يعتقد �إلنسا� �� جسد4 مصنو� من "ما�W"، ال يستطيع �� يتفهم �� يد�� هذ4 �حلقيقة �kامة. �-�b �عتقد �� eه هو 
�لذ� ميثله هو "نفسه"، فإ� �ملكا� �لذ� ميثل بالنسبة -ليه �لعاT �خلا�جي سيصبح على بعد 20 - 30 سم منه. �لكنه -�b ما ���� �نه ال 
يوجد ما يسمى ما�W، ��� كل �ملوجو��1 حوله ©ر� خيا7، فإ� مفاهيم من قبيل �خلا�¾ ��لد�خل ��لقر� تفقد معناها. -� �هللا هو �ملحيط 

باإلنسا� "��ألقر� له" من حبل �لو�يد.
�ِعي �Nَ5ِ َ�َعاِني   ��o �هللا تعاh �لبشر ֲדذ� �لقر� �ملطلق � �آلية �لتالية: ﴿ �Nَ5ِ�َ َسَأَلَك ِعَبا3�ِ َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُ�ِجيُب َ�ْعَوَ� �لدَّ
�َحاَ  َ َ�بََّك   َّ(5ِ  ...﴿ :lية �خر�  � ëلقر�� ��لتعب~  �لبقر� - �آلية 186).  َيْرُشُد�َ) ﴾ (سو��  َلَعلَُّهْم  ِبي  َ�ْلُيْؤِمُنو�  ِلي  َفْلَيْسَتِجيُبو� 

ِبالنَّا�...﴾ (سو�� �إلسر�� - �آلية 60) يؤكد �حلقيقة نفسها.

 oطئ �إلنسا� عندما يظن �نه �قر� eلوh- d نفسه. فاهللا �قر� -لينا من �نفسنا. يقو7 �هللا عّز �جّل: 
-83 q5َِلْيِه ِمْنُكْم َ�َلِكْن ال ُتْبِصُر�َ) ﴾ (سو�� �لو�قعة- �آليا jُْقَر� ﴿ َفَلْوال �Nَ5ِ َبَلَغْت �ْلُحْلُقوَ,. َ�َ�ْنُتْم ِحيَنِئٍذ َتنُظُر�َ). َ�َنْحُن َ

85). لكن كما هو ��ضح � �آلية �لقر�نية، ال يشعر �لنا{ ֲדذ4 �حلقيقة �ملذهلة أل�م ال ير��ا بأعينهم.

�� �لجزيئاq. � تتكو) �لخلية �لعصبية  من خاليا عصبية Nكرنا �سمها في  qيكتظ �لمخ بعد� كبير من �لخاليا �لتي تتكو) من خاليا تتكو) بد��ها من �لبر�تينا

و) �لوعي. � عندما نفحص هذ: �لخاليا �لعصبية فسنر{ عدً�� كبيًر� جدً� من �لذ��q. � مما  �لسابق ( �على جهة �ليسا�). � هي ليست �لخاليا �لعصبية �لتي تكِّ

ال شك فيه �نه ليس من �لمستسا¢ �) تقو, �لّذ��q �لالشعو�ية بجلب �لشعو�. �ال يوجد في �لجز� �للحمى في �لمخ �ية قو� تمكن من مشاهد� �ألشيا� �تكوين 

�لوعي، �باختصا� ال توجد قو� يمكنها �) تكوِّ) “�ألنا” في هذ� �لجز� “( �على جهة �ليمين). من هنا يمكن �) نفهم بوضو£ �) هناr �جو�� للر�£ �يضًا.  
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���W مستقلة عن �هللا. ��آلية �لتالية تبني �� كل - �b ل، �� يكو�  �من ناحية �خرl، ال ميكن لإلنسا� �لذ� ليس سوl كائن كالظِّ
مل نقو^ به �كل ما منر به هو حتت سيطرW �هللا تعاh: ﴿ َ��هللاَُّ َخَلَقُكْم َ�َما َتْعَمُلو) ﴾ (سو�� �لصافاq - �آلية 96). ��لقر�� �لكرمي يبني 
هذ4 �حلقيقة � �آلية �لتالية �يضا: ﴿...َ�َما َ�َمْيَت Nْ5ِ َ�َمْيَت َ�َلِكنَّ �هللاََّ َ�َمى...﴾ (سو�� �ألنفاi - �آلية 17). �هذ4 �آلية تد7 على �� �� 
فعل يقو^ به �إلنسا� هو بأمر �هللا. فاإلنسا� ال يستطيع �� يقو^ بفعل �لرمي بنفسه ألنه كائن كالظل. فاهللا سبحانه �تعاh يبث � �إلنسا� 
شعو�4 بنفسه. فاهللا هو �لذ� يفعل كل شيA، �لذلك، فإ�b ظّن �ملرA �نه يفعل �� شيA بإ���ته، فمن �لو�ضح �نه يعمد -h خد�� نفسه . 
 -� هذ4 هي �حلقيقة، �لكن �إلنسا� قد ال يو� �لتسليم ֲדذ4 �حلقيقة فيظن �نه كائن مستقل بذ�ته عن -���W �هللا، �لكن هذ� ال يغ~ من 

 .hمشيئة �هللا تعا� W���حقيقة �ألمر شيئا. فحa -نكا� �إلنسا� kذ4 �حلقيقة هو بإ

iكل ما ميتلكه �إلنسا) �هم �خياiكل ما ميتلكه �إلنسا) �هم �خيا 
 �كما يتضح لنا، فإ� من �حلقائق �لعلمية ��ملنطقية �� "�لعاT �خلا�جي" ليس له �صل ما�ّ� �-منا هو ©موعة من �لصو� �لJ يبثها �هللا 

باستمر�� أل���حنا كي تر�ها. �مع bلك، فالنا{ ال يضعو� عا�Wً كل شيA حتت هذ� �ملفهو^، �� باألحرl فهم ال يريد�� bلك. 
�مبا �شتريتها حديثا،  Jتك �ل� �لكنك -�b ما �معنت �لتفك~ بصدd �جر�W � هذ4 �ملسألة، فستجد �� م�لك �ما به من �ثا�، �سيا
�مكتبك �©وهر�تك �حسابك � �لبنك، �خز�نة مالبسك ���جتك ��طفالك ��مال�A... كل هؤالA ما هم -ال جزA من �لعاT �خلا�جي 
�خليا· �لذ� يظهر لك. �كل ما تر�4 �تسمعه �تشمه- باختصا� كل ما تد�كه �و�سك �خلمس- هو جزA من هذ� �لعاT �خليا·: صو1 
مغنيك �ملفضل، �صالبة �ملقعد �لذ� جتلچ عليه، ��لعطر �لذ� تضعه، ��لشمس �لJ تدفئك بأشعتها ��لزهرW بألو��ا �جلميلة، ��لطائر �لذ� 
�لتسجيل  �لذ� تستخدمه � عملك، �� جها�  �مليا4، �حديقتك �خلصبة ��لكمبيوتر  يبحر سريعا �  �لذ�   ��نافذتك، ��لقا �ما^  يط~ 

�حلديث...
 W~حياִדم �لقص � �هذ� هو �لو�قع أل� �لعاT �لذ� يتكو� من هذ4 �لصو� T ُيخلق -ال الختبا� �لبشر. �هم oضعو� لالختبا� على مد�

لو �عمل �إلنسا) Nهنه بعض �لشي� في هذ� �لذ3 ير�{ له، فإنه سيد�r � بالتأكيد �لشي� �لخا�t للعا�� ��لباعث على �لحير�.

فالدنيا هي عالم ُخلق حتى ُيجرjِّ فيه �إلنسا) �حد:. فالنا� يجّربو) طيلة حياتهم �لقصير� �لوصوi 5لى �لحقائق �لتي لن يستطيعو� �لوصوi 5ليها. �ما هذ� �إل���r فيظهر منمًقا جذ�با.
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بصو�W غ~ حقيقية. �هذ4 �لصو� قدمت للبشر � شكل �يل �جذ��، �كا� bلك مقصو��. �قد bكر �هللا هذ4 �حلقيقة � �لقر�� �لكرمي 
 :hقوله تعا �

 Fَِمِة َ��َألْنَعاِ, َ��ْلَحْر ِة َ��ْلَخْيِل �ْلُمَسوَّ َهِب َ��ْلِفضَّ َ َ��ْلَقَناِطDِ �ْلُمَقْنَطَرِ� ِمْن �لذَّ َهَو�qِ ِمْن �لنَِّساِ� َ��ْلَبِنني  ﴿ ُ�يَِّن ِللنَّا� ُحبُّ �لشَّ
ْنَيا َ��هللاَُّ ِعْنَدُ: ُحْسُن �ْلَمآjِ ﴾ (سو�� �i عمر�) - �آلية 14). Nَِلَك َمَتاJُ �ْلَحَياِ� �لدُّ

 -� معظم �لنا{ ينّحو� �ينهم جانبا، �يهتمو� �كثر مبا ميتلكو� �بالغÓ �`زين �لذهب ��لفضة ��ألمو�7 ��ملجوهر�1 �حسابا1 
 Jفهم يفضلو� كل �شكا7 �لرفاهية �ل ،��لبنو� ��لبطاقا1 �الئتمانية ��لد��ليب �ملكدسة باملالبس ��متال� �حد� �لسيا��1، �باختصا
ميتلكو�ا �� �لJ يسعو� جاهدين المتالكها �يركز�� على هذ� �لعاT فقط �ينسو� �آلخرW. -�م ينخدعو� بزخر� �حلياW �لدنيا ��ينتها 
�ينسو� �لصالW ��إلحسا� -h �لفقر�A���� A �لعبا��1 �لJ ستقو�هم -h �لفو� � �آلخرW، �هم ي���� bلك بقو7 مثل: "-� لد� ما �فعله 
 Wلزكا�� Wبعض �ألعما7"، "سألتز^ بالصال Aلك"، "يتعني علي -�اb آل�"، "لد� �لكث~ من �ملسؤ�ليا1"، �"ليس لد� �قت كاٍ� ألفعل�
مستقبال". �هم يستهلكو� حياִדم مبحا�لتهم �لتمتع � �حلياW �لدنيا فقط. ��آلية �لقر�نية �لتالية تصف خلط �إلنسا� للمفاهيم على �لنحو 

ْنَيا َ�ُهْم َعْن �آلِخَرِ� ُهْم َغاِفُلوَ) ﴾ (سو�� �لر�, - �آلية 7). �لذ� �شرنا -ليه: ﴿ َيْعَلُموَ) َظاِهًر� ِمْن �ْلَحَياِ� �لدُّ
 �� Ýكب~ من �أل�ية أل�ا تع � -ّ� �حلقيقة �لJ سقناها � هذ� �لفصل - ��لJ تتمثل � �� كل شيA ليس سوl صو�W - على قد
كل �لرغبا1 ��حلد�� ال معk Óا. �-ثبا1 هذ4 �حلقيقة يعÝ بوضوE �� كل شيA ميتلكه �إلنسا� �يسعى المتالكه، مثل �لثر�W �لJ كو�ا 
 Jل� }��يته �لJ يزهو ֲדا، ���جته �لJ يدعي ��ا �ألقر� -h نفسه، ��صدقائه �ملقربني �منصبه �لذ� ميد4 بالقوW ��لفخر، ��ملد�b� شعهx
�{ ֲדا ��لعطال1 �لJ قضاها، كل هذ� ما هو -ال �هم �خيا7. �لذلك فإ� كل �جلهو� �لJ يبذلو�ا ��لوقت �لذ� يست�فونه ��جلشع �

 .���لذ� يعمي �عينهم سيذهب هباA منثو
 -ّ� بعض �لنا{ يظهر�� جهلهم ��� �عي منهم، عندما يتباهو� بغناهم �ثر�ئهم �� ممتلكاִדم من "�ليخو1 ��لطائر�k� 1ليوكوبتر 
 ��خلاصة ��ملصانع ��لشركا1 ��ملنا�7 ��لعقا��1"، �كأ� كل هذ4 �ألشياA توجد بالفعل. فهؤالA �ألثرياA �لذين يتباهو� بطريقة تلفت �ألنظا
� oوִדم �سيا��ִדم �ال يكلو� من �حلديث عن ثر��ִדم، �يعتقد�� �� مناصبهم جتعلهم فوd سائر �لبشر �يظنو� �� جناحهم يرجع لكل 

هذ4 �ألشياA فقط، :ب عليهم �لتفك~ مليا � �حلالة �لJ سيصبحو� عليها عندما يكتشفو� �� جناحهم هذ� ما هو -ال �هم �خيا7. 
 �³ن � ��قع �ألمر نشاهد bلك � �ألحال^ كث~�. ففي �حالمهم، ميتلك �لنا{ �يضا منا�7 فخمة، �سيا��1 سريعة �©وهر�Ä 1ينة 
جد� ���^ �لد�ال��1 ��كو�ما مكومة من �لذهب ��لفضة. �� �حالمهم �يضا ير�� �نفسهم � مناصب �فيعة، �ميلكو� مصانع يعمل 
فيها �آلال� من �لعما7، �ميلكو� من �لقوW ما يستطيعو� به �لسيطرW على كث~ من �لنا{، �يلبسو� من �لثيا� ما يلقى -عجا� �جلميع 
��ستحسا�م... �كما �� �إلنسا� يكو� مثا� سخرية عندما يتباهى مبا ميلكه � �حالمه، كذلك يصبح مثا� سخرية عندما يتباهى مبا � هذ� 

�لعاT �لذ� يعيش فيه. فكال�ا ©ر� صو� �`يال1 � عقله فقط. 
 �باملثل، فإّ� �لطريقة �لJ يستجيب ֲדا �لنا{ لألحد�� �لJ جترl حوkم � �لعاT :ب �� تشعرهم باخلجل من �نفسهم عندما 

يد�كو� �حلقيقة. 
 -� هؤالA �لذين *ا�� بعضهم بعضا بشر�سة، �يصيحو� بغضب �oدعو� �يقبلو� �لرشا�l �يقومو� بالتز�ير، ��لذين يكذبو� 
�يكّدسو� �مو�kم بد�فع �جلشع، �oطئو� � حق �آلخرين، ��لذين يظلمو� �آلخرين �يتلفظو� بالشتائم، ��لذين يعتد�� بوحشية على 
 Aآلخرين �على حقوقهم، ��لذين *بو� �ملناصب ��لّسلطة، ��لذين *سد�� غ~هم، �يتفاخر��، ��لذين *ا�لو� تقديچ �نفسهم ��الستعال�

على سائر �لبشر، كل هؤالA سيصيبهم �خلز� � �لدنيا ��آلخرW عندما يد�كو� �ّ� كل bلك كا� ©ر� حلم.
 �حيث -� �هللا سبحانه �تعاh هو �لذ� oلق كل هذ4 �لصو�، فهو �ملالك �حد4 ال شريك له لكل شيA. �ي�� �لقر�� �لكرمي هذ4 

:hحلقيقة � قو7 �هللا تعا�
َماqِ��َ َ�َما ِفي �َألْ�� َ�َكاَ) �هللاَُّ ِبُكلِّ َشْيٍ� ُمِحيًطا ﴾ (سو�� �لنسا� - �آلية 126).  ﴿ َ�ِهللاَِّ َما ِفي �لسَّ

 -نه لضر� من �لغباA �� ينحي �ملرA �ينه �-ميانه جانبا � سبيل مشاعر ��حاسيس ��ية فيخسر �حلياW �آلخرW �لJ هي �لنعيم �لذ� 
ال يز�7.

 ��" Ýتو�جهها تع Jب علينا � هذ4 �ملرحلة �� نتفهم جيد� �ألمر �لتا·: -ّ� ما نسوقه هنا من حديث ال يقو7 بأ� �حلقيقة �ل: 
�يتك ���جاتك ��صدقا�A �منصبك �لذ� يبعث فيك �لشعو� بالزهو سيختفي -� عاجال �� �جال، �لذ� فهي b� كل ممتلكاتك �ثر�تك
 hيريها لك �هللا تعا �ال تعÝ شيئا". �لكن ما نقصد4 هو "�� كّل ما يبد� لك �نك متلكه ال �جو� له �ساسا �هو ©ر� ُحلم يتكو� من صو

ليخت��". �كما ترl، فإّ� �لفرd بني �ملقولتني كب~. 
 �بالرغم من �� �إلنسا� ال يريد �العتر�� ֲדذ4 �حلقيقة على �لفو� �يفضل �� oد� نفسه ��� يفترt �� كل ما ميلكه موجو� 
 Aلك �ليو^ سيبصر �إلنسا� كل شيb ففي .lخر� Wبالفعل، فإنه سيو�جه مص~4 �ألخ~ �هو �ملو1، �عندئذ تتضح �حلقيقة عندما ُيبَعث مر
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على حقيقته كما توضح لنا �آلية �لكرمية: ﴿...َفَبَصُرrَ �ْلَيْوَ, َحِديٌد ﴾ (سو�d W - �آلية 22). �هو -� كا� قد قضى حياته �لدنيوية سعيا 
��A �غر�t خيالية، فسو� يتمÓ � �آلخرW لو �نه T يعش مثل تلك �حلياW � �لدنيا. ﴿ َيا َلْيَتَها َكاَنْت �ْلَقاِضَيَة. َما َ�ْغَنى َعنِّي َماِليه. َهَلَك �

.(29-27 qسو�� �حلاقة- �آليا) ﴾ َعنِّي ُسْلَطاِنيه

 �ما �إلنسا� �لعاقل فيجب عليه �� *ا�7 �� يفهم �يد�� حقيقة هذ� �لكو� �هو ال يز�7 � عامله �بني يديه فسحة من �لزمن. �-ال 
 A��سيقضي حياته سعيا ���A �ألحال^، �سيلقى � �لنهاية �شد �لعذ��. ��هللا تعاh يصف لنا عاقبة هؤالA �لذين يلهثو� ���A �خلياال1 �� "�

�لسر��" �يتناسو� خالقهم بقوله:
ْمآُ) َماً� َحتَّى �Nَ5ِ َجاَ�ُ: َلْم َيِجْدُ: َشْيًئا َ�َ�َجَد �هللاََّ ِعْنَدُ: َفَوفَّاُ: ِحَساَبُه َ��هللاَُّ   ﴿ َ��لَِّذيَن َكَفُر�� َ�ْعَماُلُهْم َكَسَر�jٍ ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه �لظَّ

َسِريُع �ْلِحَساjِ ﴾ (سو�� �لنو� - �آلية 39 ).

��جه �لقصو� �ملنطقي U �جهة نظر �ملا�يني ��جه �لقصو� �ملنطقي U �جهة نظر �ملا�يني  
 لقد بـيَّـنَّا منذ بد�ية هذ� �لفصل �� �ملا�W ليست 1�b �جو� مطلق كما َيّدعي �ملا�يو�، بل هي ©موعة من �ألحاسيس �لJ خلقها 
 Jحقيقتها. �لكن �ملا�يني يقا�مو� � تعصب شديد هذ� �لو�قع �مللمو{ �لذ� ينقض فلسفتهم �ل h- 7نا ال نستطيع �لوصو��هللا �³ن بد�

 .Aحججا ��هية ليست من �حلق � شي dتسو
�لعشرين ��ملتعصب  �لقر�  �ملا�ّ� �  �لفكر  �ملد�فعني عن  لنا "جو�¾ بوليتز�" (George Politzer)- �حد �شهر   dلقد سا 
للما�كسية - مثاال عن �حلافلة "كأعظم �ليل" على �جو� �ملا�W. يقو7 "بوليتز�": حa �لفالسفة �لذين يؤمنو� بأ� �ملا�W عبا�W عن -حسا{ 

���، يهربو� مبتعدين عن مسا� �حلافلة -�b ما ���ها، �ما هذ� -ال -ثبا1 ��ليل على �� للما�W �جو��".(192)�-�
 �ما عندما قيل ملفكر ما�� مشهو� �خر، هو "جونسو�" (Johnson)، -� �ملا�W عبا�W عن ©موعة من �ألحاسيس، فما كا� منه 

-ال �� حا�7 �� يركل �ألحجا� بقدمه "ليثبت" �جو�ها �ملا�ّ� .(193)
 �قد ساd "فر��يك -جنلز" (Friedrich Engels)، �ألستاb �لذ� تتلمذ على يديه بوليتز� �مؤسچ �ملا�ية �جلدلية مع "ما�كس" 
(Marx)، مثاال يشبه مثا7 بوليتز� حيث قا�b-":7 كانت قطعة �لكعك �لJ نتنا�kا ©ر� -حسا{ �صو�W خيالية ملا جعلتنا نشعر بالشبع" 

(194).
 Wجو� �ملا�� Aملر� �� -� كتب مشاه~ �ملا�يني �مثا7 ما�كس، �-جنلز، �لينني مليئة مبثل هذ4 �ألمثلة �لJ تستخد^ عبا��1 مثل: "سيد

-�b ما تلقى صفعة على �جهه".
 -� �خللل � -���� �ملا�يني �فهمهم ، �لذ� :علهم يسوقو� مثل هذ4 �ألمثلة، هو áا�لتهم تفس~ �� "�ملا�W عبا�W عن -���� حسي" 
بأ� "�ملا�W خدعة ضوئية". فهم يظنو� �� �إل���� �حلسي مقصو� على �لر¯ية، �ما �إل���كا1 �حلسية �ألخرl مثل �للمس فلها ��قع ما��. 
فحني تصد^ حافلة شخصا ما يقولو�: "�نظر��، لقد صدمته �حلافلة. فهو ليس ©ر� -���� حسي -�b". -� �ألمر �لذ� ال يفهمونه هو �� 

كل ما *س به �إلنسا� � حا�ثة مثل تصا�^ �حلافلة من صالبة، ��صطد�^، ��T، *د� � �ملخ فقط.
 

 مثاi �ألحال, مثاi �ألحال, 
 -�b كانت �لحاسة �لتي نستخدمها من بين حو�سنا �لخمس ال يمكما �بد� �لوصو7 -لى حقيقة �لعالم �لخا�جي فهذ� يوضح لنا حقيقة 

مهمة �هي �عتقا�نا بوجو� �ألشياA في �ألحال^ بينما هي غير موجو�W في �لحقيقة. 
 lحد�ثا تبد� ��قعية متاما �هو *لم. قد ير� lعلى هذ4 �حلقيقة �يشرحها هو �ألحال^. فاإلنسا� قد ير Aفضل مثا7 يلقي �لضو� �-
�إلنسا� � �حللم �نه يقع على �لسلم فتنكسر قدمه، �� يرl حا�� سيا�W ُمَر�ِّعا، �قد *لم بأ� حافلة قد صدمته، �� �نه يأكل قطعة من 

�لكعك ليشبع جوعه.
 فالشخص �لذ� يرl � �ملنا^ �� حافلة صدمته، قد يفتح عينيه - �هو ال يز�7 � �ملنا^ - فيجد نفسه � مستشفى، �يشعر �نه قد 
 Wآلخر� Wحه، ��� �حليا���صبح ُمعّوقا، لكن كل هذ� سيكو� حلما. �قد يرl �يضا �نه ما1 � حا�� سيا�W، ��� مالئكة �ملو1 قد قبضو� 

قد بد�1. (هذ� �ملوقف يقع بنفس �لتفاصيل � �حلياW �لدنيا، �لJ هي عبا�W عن �حاسيس كاحللم متاما.)
 -� �لشخص �لذ� يرl هذ4 �ألحد�� � نومه يرl �ملناظر �يسمع �ألصو�1 �يشعر بالصالبة �يرl �لضوA ��أللو�� �*س xميع 
�ألحاسيس �ألخرl �ملتعلقة ֲדذ� �حلا��. �هذ4 �ألحاسيس �لJ يشعر ֲדا � نومه تكو� طبيعية كما � �حلياW "�حلقيقية". ��لكعكة �لJ يتنا�kا 
� نومه ُتشعر4 بالشبع �غم ��ا ليست -ال -حساسا، bلك �� �لشبع � حد �bته هو كذلك ©ر� شعو� �-حساõ. �لكن هذ� �لشخص � 
��قع �ألمر يكو� مستلقيا على فر�شه � نفس �للحظة �لJ يرl فيها كل هذ4 �ألحد��. فليس Äة ُسلم، �ال مر��، �ال حافلة، �ال كعك. 
فالشخص �لذ� *لم يعيش �حاسيس �مشاعر ال متت للعاT �خلا�جي بصلة. �حيث -ننا عندما ³لم نرl �نشاهد �نشعر بأحد�� ال توجد 
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� "�لعاT �خلا�جي"، فهذ� يثبت �� �لعاT �خلا�جي �لو�قعي �bته ليس -ال مشاعر ��حاسيس.
�هذ� يقيم �لدليل على �نه عالم ال يمكننا في �� �قت من �أل�قا1 معرفة حقيقته �ماهيته. �هذ� �لعالم ال طريق -لى فهم كنهه �حقيقته 

-ال بو�سطة �لوحي �لذ� �نزله خالق هذ� �لكو�.  
 -� ��لئك �لذين يؤمنو� بالفلسفة �ملا�ية �خاصة �ملا�كسيني :تاحهم �لغضب عندما ُيو�َجهو� ֲדذ4 �حلقيقة، حقيقة �ملا�W. �يستعينو� 

بأمثلة سطحية غ~ 1�b مغزl مقتبسة عن ما�كس، �-جنلز، �لينني، �يطلقو� تصر*ا1 عاطفية.
 Das) يتذكر�� ��م قد يطلقو� هذ4 �لتصر*ا1 �يضا � �حالمهم. ففي �حالمهم ميكن �� يقر¯�� كتا� �� Aلكن على هؤال� 
bلك،  غ~   �� �¯�سهم  على  ضربة  يتلقو�   �� �لشرطة،  مع  يتشاجر��   �� �الجتماعا1  �حد   � يشتركو�   �� �ملا7"،   }��"  (Kapital
 Aمطلقة"، متاما مثلما يفترضو� �� �ألشيا Wلو سئلو� � �حللم سيجيبو� بأ� ما ير�نه �يشعر�� به يتكو� �يضا من "ما�� .Tسيشعر�� باأل�
�لJ ير��ا � يقظتهم هي "ما�W مطلقة". �سو�A �كانو� *لمو� �� يعيشو� حياִדم �ليومية، فإ� كل ما ير�نه �يشعر�� به هو ©ر� �حاسيس 

�:ب �� يعرفو� �نه ليس يإما�م على �إلطالd �لوصوh- 7 مصد� هذ4 �ألحاسيس. 

 مثاi �بط �ألعصاj بالتو��3مثاi �بط �ألعصاj بالتو��3
 tلشخص �لذ� تعر� lما �خذنا �عصا� �حلو�{ �خلمس �ملتصلة باملخ لد �bفإ .� �لنأخذ مثا7 حا�� �لتصا�^ �لذ� ساقه بوليتز

 � �لناها بالتو��� مع مخ شخص �خر، �ليكن بوليتز�، ففي �للحظة �لJ صدمت فيها �حلافلة هذ� �لشخص ستصد^ بوليتز للحا��، ��صَّ
 Jللحا��، ���ضح تشبيه لذلك هو �ألغنية �ل tشعر ֲדا �لشخص �لذ� تعر Jحني �نه جالس � بيته. بل -نه سيشعر بكّل �ألحاسيس �ل
 l~س �تستمع -ليها من �اعتني eتلفتني كلتا�ا متصلة بنفس جها� �لتسجيل. فبالرغم من �جو�4 � بيته �ثناA حا�� �لتصا�^، فإ� بوليتز
�يسمع صو1 فرملة �حلافلة، �مر��ها على جسد4، �يشاهد نزيف �لد^، �سيشعر بآال^ �لكسر، �يرl نفسه عند �خوله غرفة �لعمليا1، 

��عه.b كما سيشعر بضعف ،W���عه �قدمه �ملكسوb يشعر بصالبة �جلبس على�
 �لو قمنا بتوصيل �ألعصا� �حلسية للشخص �ملصا� على �لتو��� بأ� عد� �خر من �لبشر فإ� �يعهم سيعيشو� �حلا�� من بد�يته 
-h �ايته مثل بوليتز� متاما. �لو �قع �لشخص �ملصا� � غيبوبة سيقع �آلخر�� بد��هم � غيبوبة. بل -ننا لو قمنا بتسجيل هذ4 �ألحاسيس 

xها� معيَّن � نقلناها -h مخ شخص ما، فإ� هذ� �ألخ~ سيعيش �حلا�� �يشعر باصطد�^ �حلافلة به �يضا.
 �لنسأ7 �آل�: �� من هذ4 �حلافال1 �لJ صدمت هؤالA �ألشخا× حقيقية؟ -� �لفلسفة �ملا�ية ليست لديها -جابة áد�W عن هذ� 

�لسؤ�7. فاإلجابة �لصحيحة هي �� كل هؤالA مر�� بتجربة حا�� �لتصا�^ بكل تفاصيله � �bها�م فقط.
 �يسر� نفس �ملبد� على �مثلة �لكعكة ��كل �ألحجا�. فلو �� �عصا� �عضاA �حلو�{ لدl -جنلز �لذ� شعر بالشبع بعد تنا�له لقطعة 
�لكعك، قد ُ�بطت مبخ شخص �خر بالتو���، َلَشعر �لشخص �آلخر �يضا بالشبع ��المتالA عندما يأكل -جنلز �لكعكة. �لو �� �ألعصا� 

�حلسية لدl جونسو� �لذ� شعر بأT � قدمه عندما �كل �حلجر، قد ُ�بطت بالتو��� مبخ شخص �خر، لشعر �ألخ~ باألT نفسه.
 فأ� من �لكعكتني ��حلجرين حقيقي -�b؟ �للمرW �لثانية تعجز �لفلسفة �ملا�ية عن �إلجابة على هذ� �لسؤ�7، فكٌل من -جنلز ��لشخص 
�آلخر قد �كل �لكعكة � bهنه �شعر بالشبع، كما �� كالָד من جونسو� �آلخر قد شِهد حلظة �كل �حلجر � bهنه ��حس بكل ما حد� 

فيها.
 lنوصل �ألعصا� �حلسية لد� �ل �ألعصا� �حلسية للشخص �ملصا� مبخ بوليتز  �لنحا�7 -جر�A تعديل على مثا7 بوليتز�: لِنوصِّ
بوليتز�، �جلالس � م�له، مبخ �لشخص �ملصا�. ففي هذ4 �حلالة، سيعتقد بوليتز� �� �حلافلة قد صدمته �غم جلوسه � م�له، �ما �لشخص 
�لذ� تعرt للحا�� فعال فلن يشعر بأ� �ثر لالصطد�^ �سيعتقد �نه جالس � م�7 بوليتز�. �ميكن -جر�A �لتعديل نفسه ��ملقا�نة نفسها 

على مثاَلي �لكعكة ��حلجر. 
 يتضح لنا �آل� �� �إلنسا� ال يستطيع �� يتجا�� �حاسيسه �يتحر� منها. فر�E �إلنسا� ميكن �� تتعرt جلميع �نو�� �ألحاسيس 
 �بالرغم من �نه ليس kا �جو� ما�� �تفتقر حa للو�� �ملا��. �من �لصعب على �ملرA �� يد�� هذ4 �حلقيقة، ألنه يفترt �� هذ4 �لصو

ثالثية �ألبعا� حقيقية �يكا� يكو� على يقني من �جو�ها، bلك �ننا �يعا نعتمد على �حاسيسنا �لJ تقو�نا -ليها �عضا¯نا �حلسية.
كل هذ� يبين -لى �� مدl تعتبر �لما�ية متزمتة، فهذ4 �لفلسفة قد �قيمت على فرضية �� �لما�W هي �لوجو� �لوحيد. فاإلنسا� ليس في 
عالقة �بد� مع �لوجو� �لما��، حتى تزعم �� كل شيA هو عبا�W عن مجر� ما�W. فالكو� �لذ� نعيش فيه هو في �لحقيقة عبا�W عن 

�لكو� �لذ� ند�كه بأهاننا. 
 �يع� لنا �لفيلسو� �ل�يطاë �لشه~ "�يفيد هيو^" (David Hume) عن �فكا�4 فيما يتعلق ֲדذ4 �حلقيقة كالتا·:"بصر�حة، 
عندما ��خل نفسي فيما ��يه "نفسي"، �جد نفسي ��ئما �شعر بأحاسيس معينة تتعلق باحلر��W ��ل���W، ��لضوA ��لظل، ��حلب 
��لكر�هية، ��ملر��W ��حلال�W �� غ~ bلك من �ألحاسيس. �بد�� هذ4 �ألحاسيس ال ميكنÝ �� �جد نفسي � موقف ما � توقيت 
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معني، �ال �ستطيع �لشعو� بشيA -ال ֲדذ4 �ألحاسيس.(195)
فلسفة خاصة   ��بتكا فإ�  �ألصلية  �ماهيتها  �لمو��  حقيقة   ����-� �لحو�{  هذ4  تجا��   dإلطال� على  �لممكن  من  ليس  �نه  -لى  �نظر� 

بـ"�لما�W"، �باألحرl �عتبا� هذ4 �لما�W �جوً�� مطلقا يمثل هر�A كبير�... �لهذ� �لسبب فإ� �لفلسفة �لماّ�ية ُمفلسة منذ �لبد�ية.     

�Nهاننا ليست U (هاننا ليست�ألحاسيس �ل¦ تتكوN� U (ألحاسيس �ل¦ تتكو� 
 فلسفة بل حقيقة علمية  فلسفة بل حقيقة علمية 

 يّدعي �نصا� �لفكر �ملاّ�� �� ما سر�نا4 حa �آل� هو �جهة نظر فلسفية، ��حلقيقة �� 
 Tلعا�" �ما نر�4 ليس �ملا�W �ملوجو�W � �لو�قع بل ³ن نرl �لعاT �ملرتسم � �bهاننا. فاعتبا
�خلا�جي"- كما نسميه- ©موعة من �ملد��� ��ألحاسيس ليست مسألة تتعلق بالفلسفة 
بل هو حقيقة علمية ��ضحة. حa -نه � كليا1 �لطب يد�{ �لطال� بالتفصيل كيف 

تتشكل �لصو� ��ملشاعر � �ملخ.
 هذ4 �حلقائق �لJ �ثبتها �لعلم � �لقر� �لعشرين، �خاصة علم �لفيزياA، تثبت بشكل 
قاطع �نه ليس بإمكاننا على �إلطالd �لوصوh- 7 حقيقة �ملا�W ألنه ليس kا �جو� حقيقي 

مطلق �كل ��حد مّنا -منا يشاهد ما تعرضه عليه تلك "�لشاشة" �ملز��عة � bهنه. 
 -� كل من يؤمن بالعلم ��حلقائق �لعلمية، �يا كا� مذهبه، بوbيا كا� �� غ~ bلك، بل 
كل من يعتنق �� �جهة نظر �خرl، :ب �� يتقبل هذ4 �حلقيقة. فاملا�يو� �نفسهم قد ينكر�� 

�جو� �خلالق لكنهم ال يستطيعو� -نكا� هذ4 �حلقيقة �لعلمية. 
-جنلز،  �فريد�يك  ما�كس،   7�كا  Wفتر  � كب~�   lمستو يبلغ   T �لعلمي  �لتقد^   �� من  �بالرغم   
�جو�¾ بوليتز�، فإ� هذ� ليس بعذ� �ال ي�� عد^ قد�ִדم على فهم هذ4 �حلقيقة �لبسيطة �لو�ضحة. �Ø �قتنا هذ� �بفضل �لتقد^ �لعلمي 

��لتكنولوجي ��الكتشافا1 �حلديثة، �صبح من �لسهل فهم هذ4 �حلقيقة �-���كها. 
 �لكن �ملا�يني على �ية حا7 ميأل �خلو� قلوֲדم -h حد كب~، ليس فقط من فهمهم kذ4 �حلقيقة، �لكن من تأكدهم من �� هذ4 

�حلقيقة تدحض ��� شك فلسفتهم. 

�ك© ¨ا�§ �ملا�يني �ك© ¨ا�§ �ملا�يني 
 لقد مّر بعض �لوقت ��� �� يصد� من ���ئر �لفكر �ملا�� � تركيا �� �� فعل جوهر� ضد �لقضية �لJ �ثرناها � هذ� �لكتا�، 
 h- ¾نبني �جهة نظرنا على �لنحو �ألمثل ��� �ألمر ال يز�7 *تا T مما �عطانا �نطباعا بأننا ،����هي �� �ملا�W ليست -ال ©ر� -حسا{ �-�
مزيد من �لتوضيح، �لكن �لوقت T يطل حa منا -لينا �� �ملا�يني قد سا��هم �لقلق ��النزعا¾ بسبب �لشعبية �لJ حظيت ֲדا هذ4 �لقضية، 

��ألكثر من bلك، ��م شعر�� باخلو� �لشديد مما يترتب على bلك.
 Jلقد ظل �ملا�يو� لبعض �لوقت يعلنو� على �ملأل خوفهم فيما ينشر�نه �� �ملؤمتر�1 �� ���ئرهم �لعلمية. فكتاباִדم �مقاالִדم �ل 
ال �جاA منها ��لJ تنطق بالقلق �لشديد، توحي بأ�م يعانو� من ��مة فكرية حا�W. فقد جاA �لتفنيد �لعلمي لنظرية �لتطو�- �لJ يزعمو� 
��ا �سا{ فلسفتهم- مبثابة صدمة kم. ��آل�، هاهم ��الA يد�كو� ��م على �شك خسا�W جوهر �لقضية �bִדا (�ملا�W)- �لJ هى kم سند 
�كثر من "نظرية ����ين" �bִדا، فيعانو� صدمة �شد. لقد صرحو� بأ� هذ4 �لقضية هي "�ك� ִדديد" يو�جههم ���ا "تدحض متاما ثقافتهم 

�ملصطنعة".
 �كا� �حد �لذين ع��� عن قلق �ملا�يني �bعرهم بأكثر �لطرd صر�حة، هو "�ينا� بيكانلو" (Renan Pekunlu) �هو �كا�ميي 
�كاتب � ©لة "�لعلم ��ملدينة �لفاضلة" (Science and Utopia) �لد��ّية، �لJ �خذ1 على عاتقها مهمة �لدفا� عن �ملا�يني. ففي 
 Evolution) "�مقاالته � هذ4 �ملجلة �Ø تصر*اته بالد��ئر �لعلمية ��ملؤمتر�1 �لJ *ضرها، يقد^ بيكانلو كتا� "خدعة نظرية �لتطو
Deceit) على �نه مصد� �لتهديد �أل�7 للفكر �ملا��. �قد �نزعج بيكانلو من �جلزA �لذ� تقو^ بقر�Aته �آل� �كثر من �لفصو7 �لJ فندنا 
 dسالة تقو7 "ال تتركو� �نفسكم لالنسيا� (Áلذ� ال يزيد عن حفنة �شخا�) 4�فيها نظرية ����ين. لقد �لقى بيكانلو على قر�ئه �على �هو

��{ مذهب �ملثالية �تعاليمها �حافظو� على -ميانكم باملذهب �ملا��"� A���
�لدموية � ��سيا كمثا7 على ما قاله. �كا� كل  �لثو�W �الشتر�كية  لينني" (Vladimir I. Lenin) �عيم   �bكرü "فال�مي~ 
ما فعله بيكانلو بعد �� نصح �جلميع بقر�WA كتا� لينني �لذ� كتبه منذ قر� مضى بعنو�� "�ملذهب �ملا�� ��لنقد �جلدّ·"   

(Materialism and Empirio-criticism) هو �� كرََّ� نصائح لينني �لJ تقو7: "ال تفكر�� � هذ4 �لقضية، �-ال ستنحرفو� 
عن طريق �ملا�ية �:رفكم تيا� �لدين". �� -حدl مقاالته �لJ كتبها باملجلة �ملذكو�W �نفا، نقل �آلÖ عن لينني:
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�لذ�  �ملا��  للو�قع  -نكا�كم   �"فو  
تنقله لنا حو�سنا، تكونو� قد خسرمت 
به áا�بة  بالفعل كل سالE ميكنكم 
�ملذهب �إلمياëّ، ألنكم ستكونو� قد 
�لذ�تانية   �� �لال���ية،  خلف  �نسقتم 
�ملعرفة  يقيم  فلسفي  مذهب  (�هي 
�هذ�  �لذ�تية)،   Wخل�� �سا{  على 
 .ëإلميا� �ملذهب  يتطلبه  ما  كل  هو 
فالطائر يقع � �لشر� لو علق eلب 
��حد فيه، ��نصا�نا �يعهم قد �قعو� 
 W��ملثالّية، �� � شر� صو � شر� 
لقد   .ëّإلميا� للمذهب   Wماكر eفَّفة 
�قعو� � �لشر� � �للحظة �لJ �عت��� 
 Tللعا W�فيها �� �إلحسا{ ليس صو
مكو�"   �� "عنصر  �لكنه  �خلا�جي 
بعينه،  لشخص  -حسا{  فال   .Áخا
نفس  �ال  بعينه،  لشخص  عقل  �ال 
لشخص   W���- �ال  بعينه،  لشخص 

بعينه " .(196)
 ��  Eبوضو تبني   1���لعبا هذ4   �-  
�كها لينني �فز� منها �حا�7 �� Jحلقيقة �ل�
�فاقه" " �bها�  �من  bهنه  من  oرجها   ��
تزعج �يضا �ملا�يني �ملعاصرين. �لكن بيكانلو 
�ملا�يني يعانو� ��مة �خرl �شد  �غ~4 من 
 tكو� �� هذ4 �حلقيقة ُتعر��قعا، أل�م يد
�ُتناقش �آل� بوضوE �بيقني �ك� �بطريقة 
منذ 100  �ألمر  عليه  مما كا�  -قناعا  �كثر 
عا^ مضى. فأل�7 مرW � �لتا�يخ، يتم تفس~ 
هذ� �ملوضو� �مناقشته ֲדذ� �ألسلو� �لذ� 

ال ميكن مقا�مته.
يز�7  ال  عامة،  �بصفة  bلك،  �مع   
عد� كب~ من �لعلماA �ملا�يني يتخذ�� موقفا 

مضا�� سطحيا للغاية من حقيقة �� "�ملا�W ليست -ال ��ا". -� �ملوضو� �لذ� طرحنا4 � هذ� �لفصل من �لكتا� هو من �كثر �ملوضوعا1 
��ية �-ثا�W أل� -نسا� على مد�� حياته كلها. فال ميكن للما�يني �� يكونو� قد صا�فو� من قبل مثل هذ� �ألمر �لبالغ �أل�ية. �لكن مع 

هذ�، فر��� �فعاkم ��سلو� حديثهم �مقاالִדم ينم عن ضحالة تفك~هم �سطحيته.
�جة �� �ستجابة بعض �ملا�يني ملناقشة �ملوضو� �لو���W هنا تبني �� �نقيا�هم �ألعمى للما�ية � h- بل -�ا من �لضحالة ��لسطحية 
 Alaattin) "كه. فمثال، جند �� "�التني سينيل��قد سبب نوعا من �خللل � منطقهم، �kذ� فهم �بعد ما يكو� عن فهم هذ� �ملوضو� �-�
�سلها � Jسالة مشاֲדة لتلك �ل��سل � Science and Utopia "هو �يضا �كا�ميي �كاتب � ©لة "�لعلم ��ملدينة �لفاضلة� ،(Senel
�ينا� بيكانلو يقو7 فيها: "�عكم من ��يا� نظرية ����ين، فهذ� هو �لتهديد �حلقيقي". �طالب قائال: "عليكم -ثبا1 ما تقولو�" �هو يشعر 
�� فلسفته ال �سا{ kا. ��ألكثر عجبا من bلك، �� هذ� �لكاتب نفسه كتب سطو�� كشف فيها �نه هو نفسه ال يستطيع مطلقا فهم هذ4 

�حلقيقة �لJ ير�ها ִדديد�. 
 � فعلى سبيل �ملثا7، كتب سينيل � مقا7 يناقش فيه باستفاضة هذ� �ملوضو�، �نه يتقبل كو� �لعاT �خلا�جي عبا�W عن خياال1 �صو
يستقبلها �لذهن. �لكنه يزعم بعد bلك �� هذ4 �لصو� تنقسم -h قسمني: صو� kا ��قع ما�� ��خرl ليس kا bلك �لو�قع �ملا�ّ�، ��� 
�لصو� �لJ تتعلق بالعاT �خلا�جي kا ��تباطا1 ملموسة. �لتعضيد �عمه، يعطي "مثا7 �لتليفو�". �كا� ما كتبه: "�نا ال �عر� -�b ما كانت 

�إلشا��q �لكهربية

�لضو�

 شكل �لمنظر �لذ3 يتكو) في �لمخ

نتيجة لإلشا�� �لكهربية

لمشاهد�   rلشبا� من  ينظر  �لذ3  �لشخص 

ال  �لحقيقة  في  هو  �لخا��   في  ما  منظر 

 Fحد ما  كل   � �لخا�جي  �لمنظر  يشاهد 

�لمنظر  بهذ�  �لخاصة  �لصو��  شاهد  �نه 

�لموجو�� ��خل �لمخ.

تعمل �لخاليا �لموجو�� ��خل �لعين على 

5لى  �لعين  5لى  تحويل �لضو� �لذ3 يصل 

لتذهب  �لمخ  يفهمها  كهربائية   q5شا��

�لموجو�  �لرhية  مركز  5لى  Nلك  بعد 

�بنا��  �لمخ.  من  �لخلفي  �لجز�  في 

 rُيد� �لمخ  ��خل  موجوٍ�  “شعوٍ�”  على 

على  �لكهربائية   qإلشا��� هذ:  �إلنسا) 

�نها منظر معين. 
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�لصو� � bهk Ýا ��تباطا1 بالعاT �خلا�جي �^ ال، �لكن نفس �لشيA ينطبق على �لتليفو�. فعندما �حتد� � �لتليفو�، ال �ستـطيع �¯ية 
�لشخص �لذ� �حتد� -ليه، �لكÝ �ستطيع �� �¯كد هذ4 �ملحا�ثة عندما ���4 الحقا �جها لوجه".(197)

 �بقوله هذ�، فما يعنيه هذ� �لكاتب حقيقة هو �لتا·: "-�b كنا نشك � مد��كنا ��حاسيسنا، ميكننا �� ننظر للما�W نفسها �نتحقق 
منها". �لكن هذ� �ليل قاطع على خلط �ملفاهيم ألنه من �ملستحيل �� نصل -h حقيقة �ملا�W نفسها. ال ميكن �� jر¾ من عقولنا �نرl ما 
هو "باخلا�¾". �مسألة صو1 �لشخص �لذ� ³ا�ثه على �لتليفو� �هل هو ��قعي �^ ال فذلك ميكن تأكيد4 من خال7 �لشخص �bته. �لكن 

حa هذ� �لتأكد هو �مر ��ي *د� � عقولنا فقط. 
 �Ø �لو�قع، يرl هؤالA هذ4 �ألحد�� � �حالمهم �يضا. فمثال، قد *د� �� يرl سينيل � �حللم �نه *دِّ� شخصا على �لتليفو� � 
يتأكد من -جر�A هذ4 �ملحا�ثة عندما يلقا4 �جها لوجه. �قد يشعر بيكانلو بأنه يو�جه "ִדديد� ما" �يضا �هو *لم �ينصح �لقر�A بأ� يقر¯�� 
 Áمر�� ֲדا ��ألشخا Jهم �بد� �� ينكر�� �� �ألحد�� �ل�كتب لينني �لJ كتبها من قر� مضى. �لكن مهما حا�7 هؤالA، فليس مبقد�

�لذين حتدثو� -ليهم ما هم -ال صو� � �bها�م. 
 �لكن كيف ميكن للمرA �� يتأكد من �� �لصو� �لJ ير�ها � bهنه kا ��تباطا1 ��قعية من عدمه؟ مما ال شك فيه �� �ملا�يني من 

�ملستحيل �� :د�� مصد�� للمعلوما1 يعطي بيانا1 تتعلق باملحيط �خلا�جي للمخ �يؤكد �جو�4.
 l¯ميكن �� يتخطى هذ� �ملحيط �يؤكد هذ4 �لر A1 �لوقت بأ� �ملر�b � ×تتكو� � �ملخ، مع �الفتر� l¯لكن �لتسليم بأ� كل �لر� 

� �لعاT �خلا�جي يكشف عن áد��ية �لقد��1 �الستيعابية لدl هذ� �لشخص �خلل منطقه.
 �b- ،كها. فالشخص غ~ �ملتعصب سيعر�� ��حلقيقة �لÝ نسوقها هنا ميكن للشخص �b �ملستوl �لطبيعي من �لفهم ��ملنطق �� يد
 1��ما فكر � كل ما سر�نا4 هنا، �نه ال ميكنه �ختبا� �جو� �لعاT �خلا�جي �و�سه. -ال �نه يبد� �� �النصيا� �ألعمى للما�ية oل بقد
�لفهم ��إل���� لدl هؤالk� .Aذ� �لسبب، ُيظهر �ملا�يو� �ملعاصر�� قصو�� شديد� � منطقهم متاما مثل �ساتذִדم �لذين حا�لو� "-ثبا1" 

�جو� �ملا�W بركل �حلجر �تنا�7 �لكعك. 
 يتعني علينا �� نقر� �� مو�قف هؤالA ال تدعو للدهشة، أل� عد^ �لقد�W على �لفهم هي �ة كل �جلاحدين �لكافرين. �Ø �لقر�� 

�لكرمي يظهر �هللا صفتهم � �آلية �لكرمية �لتالية: ﴿...َقْوٌ, ال َيْعِقُلوَ) ﴾ (سو�� �ملائد� - �آلية 58).

�ك© كمني U �لتا�يخ U (لتا�يخ لقد �قع �ملا�يو� U ك© كمني� U (لقد �قع �ملا�يو 
 -� منا� �لرعب �لذ� :تاE �ملا�يني � تركيا، ��لذ� bكرنا بعض مالáه فقط، يثبت �� �ملا�يني يو�جهو� هزمية تامة T يلقوها من 
قبل � �لتا�يخ. فحقيقة كو� �ملا�W ©ر� -حسا{ �ال ميكن �لوصوh- 7 حقيقتها � �لعاT �خلا�جي مت -ثباִדا بوسائل �لعلم �حلديث �ُعرضت 

بكل �ضوE �قوW. �يبقى على �ملا�يني �� يشاهد�� ��يا� �لعاT �ملا�� بأسر4 �لذ� يعمو� عيو�م عن غ~4 �يعتمد�� عليه. 
 كانت فكرW �لوجو� �ملا�� قائمة على مد�� تا�يخ �إلنسانية، �كا� �ملا�يو� ��ثقني من �نفسهم �فلسفتهم �لJ يؤمنو� ֲדا حa -�م 
كفر�� باهللا سبحانه �تعاh �لذ� خلقهم. �يفتر× �لسينا�يو �لذ� نسجو4 �� �ملا�W ليس kا بد�ية �� �اية �ال ميكن �� تكو� قد ُخلقت. 
 aا �جو�� حقيقيا. �قد كانو� على يقني تا^ من فلسفتهم حk �� عتقد��� Jل� Wملا�� h- بينما �نكر�� �جو� �هللا لتك�هم �عنا�هم، جلأ���

-�م T يظنو� قط �� من �ملمكن -ثبا1 �لعكس.
بد�جة  �لنا{   Aهشت هؤال�� قد   Wللما� �حلقيقية  �لطبيعة  �لكتا� ìصو×  �لb Jكر1 � هذ�  �حلقائق   �� �لسبب �   �هذ� هو 
كب~W. -� ما bكرنا4 هنا يهد^ �سا{ نظريتهم متاما، �ال يتر� �� ©ا7 ملزيد من �ملناقشة. لقد ��ا�1 فجأW �ملا�W �لJ �سسو� عليها كل 
�فكا�هم �حياִדم �غر��هم �-نكا�هم. فكيف توجد �لفلسفة �ملا�ية عندما ال توجد �ملا�W، فال �حد من �لبشر ��l �ملا�W حa يؤسس عليها 

فلسفة؟
 من صفا1 �هللا تعاh �لكيد للمنكرين. فهو يقو7: ﴿... َ�َيْمُكُر�َ) َ�َيْمُكُر �هللاَُّ َ��هللاَُّ َخْيُر �ْلَماِكِريَن ﴾ (سو�� �ألنفاi - �آلية 

.(30

 فقد �ضل �هللا �ملا�يني بأ� جعلهم يظنو� �� �ملا�W توجد حقيقة، �بذلك �bّلهم ��� �� يعو� هم �نفسهم bلك. فقد �عت� �ملا�يو� كل 
شيA ميتلكونه، ��حو�kم �مناصبهم ��ملجتمع �لذ� ينتمو� -ليه ��لعاT بأسر4 �كل شيAٍ �َخَر حقيقًة قائمًة. ��كثر من bلك، فقد تكّبر�� 
�ما^ �هللا ��عتمد�� على هذ4 �ملا�يا1 بدال من �هللا سبحانه �تعاh. لقد متر��� بتبجح على �هللا �تباهو� بذلك فز�� هذ� من ُكفرهم �جحو�هم. 
�قد �عتمد�� على �ملا�W � كل ما َتَقّد^، -ال ��م بسبب ضعف فهمهم، فشلو� � -���� �� �هللا *يط ֲדم من فوقهم �من حتتهم. �يصف 

لنا �هللا �لنتيجة �لJ �صل -ليها �لكافر�� بسبب عنا�هم � �آلية �لكرمية �لتالية:
�ْ, ُيِريُد�َ) َكْيًد� َفالَِّذيَن َكَفُر�� ُهْم �ْلَمِكيُد�َ) ﴾ (سو�� �لطو� - �آلية 42).َ ﴿

 قد تكو� هذ4 هي �ك� هزمية تلحق ֲדم � �لتا�يخ. فبينما ظن �ملا�يو� ��م يز����� ِك�� �ما^ �هللا سبحانه �تعاh، كانو� ينجرفو� 



عدنا) ��قطا�780

ها��) يحيى

-h �لكمني �لذ� نصبه �هللا kم �عانو� تلك �kزمية �لثقيلة � حرֲדم �لJ شّنوها ضد �هللا بتصديهم له. ففي �آلية �لكرمية �لتالية، يبني لنا �هللا �� 
هؤالA �لذين ثا��� ضد4 سبحانه �تعاh ال يد�كو� ما يفعلو� �يبّين لنا �ايتهم: 

﴿ َ�َكَذِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكلِّ َقْرَيٍة َ�َكاِبَر ُمْجِرِميَها ِلَيْمُكُر�� ِفيَها َ�َما َيْمُكُر�َ) 5ِال ِبَأنُفِسِهْم َ�َما َيْشُعُر�َ) ﴾ (سو�� �ألنعا, - �آلية 

123). �يؤكد �هللا هذ4 �حلقيقة � �ية �خرl فيقو7:﴿ ُيَخاِ�ُعوَ) �هللاََّ َ��لَِّذيَن �َمُنو� َ�َما َيْخَدُعوَ) 5ِال َ�نُفَسُهْم َ�َما َيْشُعُر�َ) ﴾ 

(سو�� �لبقر� - �آلية 9).

 �بينما ميكر �ملشركو�، T يتنّبهو� حلقيقة هامة ساقتها �آلية �لكرمية �لسابقة � قوله تعاh:(َ�َما َيْخَدُعوَ) 5ِال َ�نُفَسُهْم َ�َما َيْشُعُر�َ)). 
�هى �� كل شيA يشهد�نه هو َ�هم ُصمم ل~�4 هم، ��� كل áا�ال1 �ملكر �لJ يقومو� ֲדا هي � عقلهم فقط، متت مثل �� عمل �خر 

يقومو� به. لقد نسو� بسبب �اقاִדم ��م �حدهم مع �هللا سبحانه �تعاh �لذلك فقد �قعو� � شر� خططهم �ملنحرفة.
 �� فالقر�� �oنا  �ساسها.  �ملنحرفة من  ��قعا سيهد^ كل خططهم  �يامنا هذ4  �ملشركو� �   �مثلما حد� ألسالفهم، سيو�جه 
ْيَطاِ) َكاَ) َضِعيًفا﴾ (سو�� �لنسا� - �آلية 76)، كما يطمئن  مكائدهم -h ���7 �هي ال تز7 � مهدها بقوله تعاh: ﴿... 5ِ)َّ َكْيَد �لشَّ

�لقر�� �ملؤمنني بقوله: ﴿... ال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ...﴾ (سو�� �i عمر�) - �آلية120).
ْمآُ) َماً� َحتَّى �Nَ5ِ َجاَ�ُ: َلْم َيِجْدُ: َشْيًئا...﴾  :﴿...َ��لَِّذيَن َكَفُر�� َ�ْعَماُلُهْم َكَسَر�jٍ ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه �لظَّ  �� �ية �خرl يقو7 عزَّ �جلَّ
(سو�� �لنو� - �آلية 39). فاملا�ية �يضا ستصبح سر�با للذين َعَصو� كما تذكر �آلية، �عندما *تمو� ֲדا سيجد��ا ��ا �خياال. فقد 

 Aفضا ���ّ�ُ� ،Wين" من �ساتذ��ضلهم �هللا ֲדذ� �لسر�� �جعلهم يعتقد�� �� كل هذ4 �لصو� �لJ ير��ا حقيقية. -� كل هؤالA "�ملشهو
�علماA �حياA �فيزياA �كل من عد�هم بغض �لنظر عن مناصبهم ��لقاֲדم قد ُخدعو� ببساطة مثل �ألطفا7، �كا� bلك سببا � -bالkم أل�م 
�`ذ�� �ملا�k- Wا kم. لقد �فترضو� �� هذ4 �ملجموعة من �لصو� kا حقيقة مطلقة، �بنو� عليها فلسفتهم ��فكا�هم ��jرطو� � نقا� جا� 
حوkا متخذين ما ��و4 "حديثا فكريا". لقد ���� �� لديهم من �لذكاA ��حلكمة ما يؤهلهم لالشتر�� � جد�7 حو7 حقيقة �لكو�، ��ألهم 

من bلك، للجد�7 � �جو� �هللا مبعرفتهم �ملحد��W. ��هللا يصو�هم بقوله: 
﴿ َ�َمَكُر�� َ�َمَكَر �هللاَُّ َ��هللاَُّ َخْيُر �ْلَماِكِريَن ﴾ (سو�� �i عمر�) - �آلية 54).

 -� بعض �خلطط ��لكمائن � هذ4 �لدنيا ميكن حتاشي �لوقو� فيها، لكن �لكمني �لذ� نصبه �هللا kؤالA �ملنكرين áكم لد�جة �نه ال 
مفر منه �مامهم. فمهما حا�لو� ��يا كا� من يلجأ�� -ليه، فلن :د�� من ��� �هللا �ليا �ال نص~�. �bلك كما �خ�نا �هللا � قوله:﴿... َ�ال 

َيِجُد�َ) َلُهْم ِمْن ُ��ِ) �هللاَِّ َ�ِليָדا َ�ال َنِص�Dً ﴾ (سو�� �لنسا� - �آلية 173).

ر�� كل ما هو حديث � �لقر� �لعشرين خلدمة �غر�ضهم، �قد ظنو�   T يتوقع �ملا�يو� قط �� يقعو� � مثل هذ� �لكمني فهم ُيسخِّ

ر�. �هذ� �لتفك~ �لذ� طاملا سيطر عليهم يصفه �هللا  �� بإمكا�م �� يتمسكو� بإنكا�هم �عنا�هم �كثر ��� يسوقو� �لنا{ -h �لُكفر ��لشِّ
بقوله: 

﴿َ�َمَكُر�� َمْكًر� َ�َمَكْرَنا َمْكًر� َ�ُهْم ال َيْشُعُر�َ)٭ َفانُظْر َكْيَف َكاَ) َعاِقَبُة َمْكِرِهْم َ�نَّا َ�مَّْرَناُهْم َ�َقْوَمُهْم َ�ْجَمِعَني ﴾ (سو�� �لنمل- 

.(51-50 qآليا�

 �هذ4 هي �حلقيقة �لJ ت��ها �آلية �لكرمية: لقد قصد �هللا �� :عل �ملا�يني يد�كو� �� كل ما ميلكونه ليس -ال ��ا �خياال �لذلك 
تعرt كل ما ميتلكونه للدما� ��لفناA. فهم يشاهد�� ممتلكاִדم �مصانعهم �bهبهم ��مو�kم ��طفاkم ���جاִדم �����جهم ��صدقاAهم 
�مناصبهم �حa �جسا�هم، �كل ما يظنونه موجو�� بالفعل، يتسر� من حتت �يديهم �يفÓ. فهي تفÓ �يأÖ �هللا عليها بالدما� كما تذكر 
�آلية 51 من سو�W �لنمل. �هم عندئذ ليسو� من �ملا�W � شيA بل هم ©ر� ��E، �قد �جد�� �نفسهم �جها لوجه مع �جو� �هللا �ملطلق 

 .ëلفا� Wال مع �جو� �ملا�
��� هذ4 �حلقيقة هو بال شك �سو� ما ميكن �� *د� للما�يني. فحقيقة �� كل ما ميلكونه هم �هم �خيا7 يعا�7 على حد �- �- 

تعب~هم "�ملو1 قبل �� ميو1 �إلنسا� فعال". 
 �تتركهم هذ4 �حلقيقة �حدهم مع �خلالق سبحانه. فاهللا يلفت �نتباهنا -h �نه � حقيقة �ألمر كل منا يعيش �حيد� مع �هللا � هذ� 

�لوجو�، فيقوNَ ﴿ :7ْ�ِني َ�َمْن َخَلْقُت َ�ِحيًد� ﴾ (سو�� �ملدثر - �آلية11).
 هذ4 �حلقيقة يؤكدها �هللا � �يا1 كث~W �خرl منها: 

ْلَناُكْم َ�َ��َ� ُظُهوِ�ُكْم...﴾ (سو�� �ألنعا, - �آلية 94) ﴿ َ�َلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَر�َ�{ َكَما َخَلْقَن ُكْم َ��iََّ َمرٍَّ� َ�َتَرْكُتْم َما َخوَّ

. ��آلية:﴿ َ�ُكلُُّهْم �ِتيِه َيْوَ, �ْلِقَياَمِة َفْرً�� ﴾ (سو�� مرمي - �آلية 95).
 -� �حلقيقة �لJ تش~ -ليها �آلية هي �� هؤالA �لذين يؤمنو� باملا�W �يتخذ��ا -kا قد خلقهم �هللا �-ليه مرجعهم. �قد سّلمو� -���ִדم 
-h �هللا سو�A شاT �� ��A يشا��A. �هم �آل� ينتظر�� يو^ �حلسا� �لذ� سُينا�l فيه كل منهم على حدW ملحاسبته، مهما كانت �غبتهم 

� عد^ فهم bلك �-���كه. 



781 �طلس �لخلق

 Jية �ملوضو«�  Jية �ملوضو«� 
من �لمهم للغاية �� نفهم بدقة bلك �لسر �لذ� يكمن خلف �لما�W �لتي تحدثنا عنها في هذ� �لجزA، فكل �لموجو��1 �لتي نر�ها 
من جبا7 �سهو7 ���ها� �بشر، �باختصا� -� كل شيA نر�4 موجو� في �لقر�� �لكريم. � قد بيَّن لنا �هللا عز � جل �نه خلق كل هذ4 
�ألشياA ���جدها من �لعد^ -ال �� �لبشر ليس بمقد��هم �� ير�� �� حتى يسمعو� �صل هذ4 �ألشياA عن طريق �عضاA �لحس �لبشرية. 
 }َّ�فكل ما ير�نه �يشعر�� به هو في حقيقة �ألمر نسخة موجو�W في �bهانهم ألصل يعجز�� عن -���كه تمامًا. �هذ4 حقيقة علمية ُتد
في جميع �لمعاهد ��لكليا1 بما في bلك كليا1 �لطب. � لتقريب bلك نقو7 -� �ّ� شخص �هو يقر� هذ4 �لكتابة �آل� هو في �لو�قع ال 
يرl �صل هذ4 �لكتابة، فال يمكن ألحد �� يلمس �صل هذ4 �لكتابة. �ما يحد� هو ��  بعض �لخاليا �لموجو�W في �لعين تقو^ بتحويل 
�لشعا� �لمنبعث من �صل هذ4 �لكتابة -لى -شا��1 كهربائية. تتوجه هذ4 �إلشا��1 �لكهربائية بعد bلك -لى مركز �لر¯ية في �لمخ � تنبهه، 
فيتكو� في مؤخرW �لمخ شكل �� مشهد  لهذ4 �لكتابة. �� �نكم في هذ4 �للحظة ال تقومو� بقر�WA �� كتابة موجو�W �مامكم عن طريق 
�عينكم. فهذ4 �لكتابة تتكو� في مركز �لر¯ية �لموجو� في �لجزA �لخلفي من �لمخ. ��لكتابة �لتي تقر�Aنها هي في �لو�قع "نسخة" من 

�لكتابة �ألصلية �لموجو�W في �لجزA �لخلفي من �لمخ. �ما �صل هذ4 �لكتابة فاهللا ير�ها.
�لكن مع هذ�، يجب علينا �� ال ننسى �� كو� �لما�W خياال يتكو� في �لعقل ال يعني bلك �نها تحولت -لى "عد^" جرA�َّ هذ�. فهي 
تعطينا معلومة تتعلق بماهية �لما�W �لتي تخاطب �إلنسا�، �ما �صل �لما�W فليس بمقد�� �حد �� يخاطبها مباشرW. عال�W على bلك فليس 
 Aنفسها معنا: فهنا� مالئكة �هللا �لذين يد�نو� كل شي Wلما�� lتر lلتي تحيط بنا فهنا�، موجو��1 �خر� Wهذ4 �لما� lنحن فقط من ير

ليشهد�� بعد bلك على هذ4 �لدنيا:
 .(18 :t سو��) ﴾ 5ِالَّ َلَدْيِه َ�ِقيٌب َعِتيٌد iٍَقِعيٌد َما َيْلِفُظ ِمن َقْو iَِما ﴿ Nْ5ِ َيَتَلقَّى �ْلُمَتَلقَِّياِ) َعِن �ْلَيِميِن َ�َعِن �لشِّ

 Aألشيا� lفاهللا خلق هذ4 �لدنيا بكل ما بها من تفاصيل: �هو ير .Aكل شي lلك كله هو �ّ� �هللا سبحانه �تعالى يرb ألهم من��
بكل �حو�لها، �يخبرنا عن bلك �لقر�� �لكريم في �ياته بقوله:

﴿ َ��تَُّقوْ� �هللاَّ َ��ْعَلُموْ� َ�)َّ �هللاَّ ِبَما َتْعَمُلوَ) َبِصيٌر ﴾  (سو�� �لبقر�: 233) 

﴿ ُقْل َكَفى ِباهللاِّ َشِهيدً� َبْيِني َ�َبْيَنُكْم 5ِنَُّه َكاَ) ِبِعَباِ�ِ: َخِبيرً� َبِصيًرً� ﴾ (سو�� �إلسر��: 96)

 Eكما يجب علينا �يضًا �� ال ننسى �� �هللا سبحانه �تعالى قد �حتفظ بكل ما يقع �يحد� في كتا� عند4 يطلق عليه �سم "�لّلو
:Þلمحفو� Eل ��ُُخفي عند �هللا  في �^ �لكتا� �لذ� يطلق عليه �سم �للو �لمحفوÞ". �يخبرنا �لقر�� �لكريم �ّ� كل شيA قد ُسجِّ

﴿ 5ِ�َنَُّه ِفي ُ�,ِّ �ْلِكَتاjِ َلَدْيَنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم ﴾ (سو�� �لزخر§:4)

(4 :t سو��) ﴾ َحِفيٌظ jٌَ�ِعنَدَنا ِكَتا ﴿

َما� َ��ْألَْ�ِ� 5ِالَّ ِفي ِكَتاjٍ مُِّبيٍن ﴾ (سو�� �لنمل: 75). ﴿ َ�َما ِمْن َغاِئَبٍة ِفي �لسَّ

 �لنتيجة�لنتيجة
 -� �ملوضو� �لذ� �ثنا4 هنا يتعلق بو�حدW من �عظم �حلقائق �لJ ميكن لإلنسا� �� يو�جهها على �إلطالb dلك أل� ما نر�4 �³سه 
من �لعاT �خلا�جي هو � �حلقيقة ال يوجد -ال � �bهاننا. �هو -ثبا1 �ّ� �لعاT �خلا�جي "كيا� ��ي". -ّ� هذ� �ملوضو� هو �سا{ فهم 

�جو� �هللا �-���كه �خلقه لكل شيA، ��إلميا� بأ� �هللا هو �لكائن �لوحيد �ملوجو� �جو�� مطلقا.
�لذين   Aليس كيانا مطلقا له �جو� حقيقي كما يظن هؤال Tلبشر. فالعا� �لعاT ليس كما يظنه   �� �� �من يتفهم هذ� �ألمر يد
:ولو� بال هد� � �لشو���، ��لذين يتشاجر�� على �ملأل، ��لذين يتفاخر�� �هم جالسو� � �ملقاهي ��ملطاعم �ُملكّلفة، ��لذين يتباهو� 
 aعن �هم. ح W�مبمتلكاִדم، �� �لذين يكرسو� حياִדم ألهد�� ��هية. فالعاT ليس سوl ©موعة من �ألحاسيس، �بعبا�W �خرl، -نه عبا

-� كل من bكرناهم �نفا هم كائنا1 كالظل، ترl �تد�� هذ4 �ألحاسيس ��ملشاعر � عقلها، �مع bلك فهم ال يد�كو� bلك.
 �هذ� �ملفهو^ � غاية �أل�ية ألنه ُيفّند فلسفة �ملا�يني �لJ تنكر �جو� �هللا �بالتا· يتسبب � ��يا�ها. �kذ� �نتا� �لذعر �ملا�يني 
�مثا7 ما�كس �-جنلز �لينني، ��جتاحهم �لغضب، �حذ��� �مالAهم من "عد^ �لتفك~" � هذ� �ملفهو^، عندما �صبحو� �خ~� � مو�جهته. 
�حقيقة �ألمر �� مثل هؤالA يعانو� من خلل � تفك~هم �لعقلي لد�جة ��م ال ميكنهم فهم هذ4 �حلقيقة �هي �� �ملشاعر ��ألحاسيس 
تتشكل � �ملخ. �هم يفترضو� �� �لعاT �لذ� ير�نه � �bها�م هو �لعاT �حلقيقي �ال يستطيعو� -���� �حلقيقة �لو�ضحة �هي عكچ ما 



عدنا) ��قطا�782

ها��) يحيى

يظنو� متاما.
 -� �هللا سبحانه �تعاT h ينعم على هؤالA برجاحة �لعقل ��حلكمة �لكافية فكا� bلك �لسبب � نقچ �عيهم �-���كهم. ��oنا 

�لقر�� �لكرمي بذلك � �آلية �لقر�نية �لتالية: 
 ﴿ ...َلُهْم ُقُلوjٌ ال َيْفَقُهوَ) ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن ال ُيْبِصُر�َ) ِبَها َ�َلُهْم ��Nٌَ) ال َيْسَمُعوَ) ِبَها ُ�ْ�ِئَك َكاَألْنَعاِ, َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلِئَك ُهْم 

�ْلَغاِفُلو) ﴾  (سو�� �ألعر�§ - �آلية 179).

 -� بإمكانك �� تعلم �كثر عن هذ� �ألمر -�b ما �ستخدمت "طاقة تأمالتك �لشخصية". �لكي تفعل bلك، :ب �� تركز ��� تتنبه 
��� تفكر جيد� � �لطريقة �لJ ترl ֲדا �ألشياA من حولك ��لطريقة �لJ تشعر ֲדا مبلمچ �ألشيا�b-� .A ما فكر1 جيد�، ستشعر �� �لكائن 
�لعاقل �لذ� يرl �يسمع �يلمس �يفكر �يقر� هذ� �لكتا� � هذ4 �للحظة، هو ©ر� ��E ترl �تشاهد �ألحاسيس �لJ ُتسّمى �ملا�W على 
شاشة ما. �من �ستطا� �� يد�� هذ� جيد�، فإنه يكو� قد حتر� من سيطرW �لعاT �ملا�� �لJ `د� معظم �لبشر �يكو� قد �نتقل -h حيز 

�لوجو� �حلقيقي. 
 لقد جنح بعض �ملؤمنني باهللا ��لفالسفة � فهم هذ4 �حلقيقة على مد�� �لتا�يخ. -� �إلما^ �ياë قد �ضع �مليز�� �لصحيح عندما 
بني هذ4 �حلقيقة ��علن �� فكرW "�حدW �لوجو�" قد �³رفت عن �لصر�Ú �ملستقيم �فهمت هذ4 �حلقيقة فهما خطأ ��نكر1 �جو� �يع 
�ملخلوقا1.�قد ���� بعض مفّكر� �إلسال^ مثل �إلما^ �ّباá� ،ëيي �لدين بن عر�، �موالنا كامي، هذ4 �حلقيقة من �يا1 �لقر�� �لكرمي 
 � ëّبا��بإعما7 عقلهم �تفك~هم. �قد توصل بعض فالسفة �لغر� �يضا -h �حلقيقة نفسها من خال7 �لعقل ��ملنطق. �قد كتب �إلما^ 

�سائله �� �لكو� �ملا�� بأسر4 هو �هم �خيا7 ��� �لكائن �لوحيد �b �لوجو� �ملطلق هو �هللا:
 -� �جلوهر �لذ� خلق منه �هللا هذ4 �لكائنا1 هو �لعد^. بل خلق �هللا �لكو� من �حاسيس �خياال1 �هي ليست kا طبيعة ما�ية. �� 

 .hلكائن �ألعظم �هو �هللا سبحانه �تعا� lسو ¾��حلقيقة، ال يوجد شيA � �خلا
 لقد ��ضح �إلما^ �ّباë �� كل ما يشاهد4 �إلنسا� ما هو -ال �هم �خيا7 �ليس له �صل ما�� � �خلا�¾. -� ��ئرW �لتخيل تنتقل � 
 Jلكن بأعيننا �ل� lهذ� �ملحيط، يبد� لنا �ننا نر ¾�عقولنا فقط �³ن نر�ها مبقد�� ما تنتقل، �لكن بالعني �لJ يرl ֲדا عقلنا. �خا
خلقها �هللا � �¯�سنا. �لكن �ألمر ليس كذلك بالفعل، فهي ليس kا كيا� ما�� �ال ميكن �قتفاA �ثرها � �خلا�¾. فليس هنا� ما 
ميكن �� نر�4. حa عندما نرl �نعكا{ �جه شخص ما � �ملر�W، فحa هذ� ال �سا{ له � �خلا�¾. �مما ال شك فيه �� ثبا1 هذ4 

(198) .��لصو�W �لJ نر�ها ��نتظامها هو � خيالنا فقط. ��هللا سبحانه �تعاh هو �لذ� يعلم بو�طن �ألمو
يلخص عبد �لحكيم بيلجه � هو متخصص في موضو� �لتصو� �إلسالمي �لمقيا{ �لصحيح �لذ� بيَّنه �إلما^ �بَّاني في هذ� �لموضو� 

� bلك في مقالة له حملت عنو�� “�لوجو� �لمطلق � �لوجو� �لظلي � �لعد^”:
ير� �الما^ �باني �� �لعالم عبا�W عن مر�تب من “�لعد^” حتى �� �ألسماA � �لصفا1 �إللهية قد �نعكست من ��ئرW �لعلم على 
 dلك �لمساb في شكل “�لموجو��1 �لظلية” من مر�تب  Wجية �صبحت موجو��مر�تب �لعد^، �مع �جو� �هللا في �لمرتبة �لخا

��لعد^.
� يفهم من هذ� �لشكل �� �لعالم موجو� مع �جو� �bتي بل ��صلي في �لخا�¾ � لكن هذ� “�لخا�¾” هو ظل لذلك �لخا�¾ تماما 
مثل �لوجو� � �لصفا1. فليس من �لممكن �� نقو7 -� �لعالم هو “عين/ نفس �هللا” ألنه يوجد بينهما فرd � �ختال� خا�جي، 

تماما مثلما نقو7 على سبيل �لمجا� -� ظل شخص ما هو نفس bلك �لشخص تماما � هو �مر ليس بصحيح...
�يرl �الما^ �باني �� bلك �لظل هو �لوجو� �لخا�جي، �� �� �لوجو� �لظلي موجو� في عالم �لموجو��1 �لخا�جي، �هو بالتأكيد 
ال يصل �لظل بأصله. (عبد �لرحمن بيلجه، “�لوجو� �لمطلق ��لوجو� �لظلي ��لعد^ “، مجلة ���فيا�، تشرين �لثاني 1994 ).

 لقد توصل موالنا جامي -h �حلقيقة نفسها �لJ �كتشفها من خال7 �يا1 �لقر�� �بالتفك~ �لعقالë �ملنطقي. كما كتب مفكر�� 
عظماA �مثا7 �ّباë �نه �مبا T يكن من �حلكمة -طال� �لبشر على هذ4 �حلقيقة حيث -� معظمهم لن يستطيع فهمها ��القتنا� ֲדا.

 Jل� hأل�� Wا. -�ا �ملرk لدالئل ��ل��هني بفضل -ثبا1 �لعلم� h- عصرنا هذ� �لذ� نعيش فيه، �صبحت هذ4 �حلقيقة ثابتة �تستند �� 
تثبت فيها هذ4 �حلقيقة ֲדذ� �لشكل �لقاطع ��لو�ضح ��لصريح �لذ� حد� � عصرنا هذ�. 

 �kذ� سيشهد �لقر� �حلا�� ��لعشر�� نقطة حتو7 تا�oية عندما يد�� �لبشر �يعا �حلقائق �إلkية �ينقا��� -h طريق �هللا. فالقر� 
�حلا�� ��لعشر�� سيشهد ���7 معتقد�1 �لقر� �لتاسع عشر- �ملعتقد�1 �ملا�ية- � فناAها � غياهب �لتا�يخ، �سيد�� �لبشر �جو� �هللا 
�خلقه، �سيفهم �جلميع حقائق مثل �نعد�^ �ملكا� ��لزما�، �ستتحر� �لبشرية من ُحُجب �لقر�� �ملاضية ��خلد� ��خلر�فا1 �لJ حتيط ֲדا. 

�ليس kذ� �ملسا� �ملحتو^ �� يتغ~ �� تؤثر فيه �� كائنا1 ��ية. 
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يتضح لنا من كل ما سبق �نه ال يوجد � �لو�قع "مكا� �b ثالثة �بعا�" �ال ميكننا �لوصوh- 7 هذ� �لعاT �خلا�جي، �-منا هو حكم 
ينبع متاما من �إل���� �حلسي �من �لشعو�، ��� �ملرA يقو� حياته كلها � "�لالمكا�"، . �توكيد عكس bلك ما هو -ال -ميا� باخلر�فا1 
 hثالثة �بعا�. �تبطل هذ4 �حلقيقة �لفرضية �أل� �b ما�� Tبعيد عن �ملنطق ��حلقائق �لعلمية، حيث ال يوجد �ليل ��ضح على �جو� عا
للفلسفة �ملا�ية �لJ تشكل �ألسا{ لنظرية �لتطو�، ��لJ تفترt �� �ملا�W حقيقة مطلقة ��بدية، �ما �لفرضية �لثانية �لJ تعتمد عليها �لفلسفة 

�ملا�ية فهي كو� �لزمن حقيقة مطلقة ��بدية، �هذ4 �يضا خر�فة مثل �لسابقة.
 

 r���5 �لزمن r���5 �لزمن
 -� �إلحسا{ �لذ� نطلق عليه �لزمن، هو � �لو�قع نظا^ يتم فيه مقا�نة حلظة بأخرl، �ميكننا شرb Eلك ֲדذ� �ملثا�b- :7 ما نقر 
شخص جسًما ما فسيسمع صوًتا معيًنا، �-�b ما َنقر هذ� �جلسم نفسه بعد �س �قائق فسيسمع صوًتا �خر، �بالتا· يد�� �ملرA �� هنا� 
فترW بني �لصو1 �أل�7 ��لثاë، �يسمِّي هذ4 �لفترW "�منا". -ال �نه عند �ا� �لصو1 �لثاë ال يكو� �لصو1 �أل�7 -ال خياال � bهنه �� 
©ر� معلومة � �bكرته، فاملرA يشكل -���كه "للزمن" عن طريق مقا�نة �للحظة �لJ يعيشها مبا هو موجو� � �bكرته، �-T �b تتم هذ4 

�ملقا�نة فلن يكو� هنا� -���� للوقت.
 �باملثل، ُيجر� �ملرA مقا�نة عندما يرl شخصا يدخل من با� �حلجرW �:لس على مقعد � �سط تلك �حلجرW، ففي �لوقت �لذ� 
�ملقعد، كل bلك � شكل   h- لذها��� Wلبا� ��خو7 �حلجر� �ملرتبطة بلحظا1 فتح   ��ملقعد تتجمع �لصو :لچ فيه �لشخص � هذ� 
 Wبني �لشخص �جلالس � �ملقعد �بني ©موعة �ملعلوما1 �ملتوفر Aملر� ��معلوما1 � �لذهن. �بالتا· فإ� -���� �لوقت *د� عندما يقا

لديه.
 �باختصا� فإ� �لزمن يأÖ نتيجة �ملقا�نة بني ©موعة من �لصو� �ملختزنة بالذهن، فإ� T يكن للمر�b AكرW، ما كا� bهنه ليقو^ ֲדذ4 
�الستنتاجا1 �بالتا· ما كا� ُ�جد لديه �� -���� للزمن. ��لسبب � قو7 �ملرA -نه � �لثالثني من عمر4 هو تر�كم معلوما1 مرتبطة بتلك 

ر �ملرA � �لفترW �لسابقة من حياته �ملا عر� -ال �للحظة �لJ يعيشها. �لفترb � Wهنه، فلو T تكن هنا� �bكرW ملا فكَّ
 

 �لتفسD �لعلمي لال�منية  �لتفسD �لعلمي لال�منية 
 سنحا�7 �آل� توضيح هذ� �ملوضو� من خال7 تقدمي بعض من ���A �لعلماA ��ملفكرين �لذين ��لو� بدلوهم فيه. �عن تر�جع �لزمن 

 Le Jeu des» كتابه � (Francois Jacob فر�نسو� يعقو�) ثة ��ملفكر �ملعر�� ��حلاصل على ميد�لية نوبل��يقو7 �ستاb علم �لو
Possibles» (لعبة �ملمكنا1) ما يلي:

 نسبية �لزمن �حقيقة �لقد�

�لفصل �لثامن عشر 



 "-� عرt �ألفال^ للخلف جعل من �ملمكن �� نتخيل عاملا يس~ فيه �لزمن للخلف، عاملا ينفصل فيه �للنب عن �لقهوW �لJ � �لفنجا�، 
 ��يتطاير �للنب � �kو�A ل~جع -h �عائه؛ عاملا `ر¾ فيه حزمة �ألشعة من �جلد��� لتتجمع � مركز جاbبية، بدال من �خلر�¾ من مصد
للضوA؛ عاملا يسقط فيه حجر � كف شخص نتيجة جتمع عد� ال�ائي من قطر�1 �ملاA جتعل �حلجر قا��� على �لقفز من �ملاA. -ال �نه � مثل 
 Aملعلوما1 لتكو� للخلف. ��لشي� Wجتمع ֲדا �لذ�كر Jلزمن، ستنقلب بالتا· عمليا1 �لذهن ��لطريقة �ل� Tلذ� تنقلب فيه معا� Tهذ� �لعا

نفسه صحيح بالنسبة -h �ملاضي ��ملستقبل حيث سيبد� لنا �لعاT على ما هو عليه متاما".(199)
 �حيث -� �bهاننا �عتا�1 تسلسال معينا من �ألحد��، فإ� �لعاT ال يعمل بالطريقة �لJ �صفناها سابقا، �³ن نفترt �� �لزمن 
��ئما يس~ -h �ألما^، -ال �� هذ� �ستنتا¾ نس� توصلت -ليه �ألbها�، فنحن � �لو�قع ال نعر� كيفية مر�� �لزمن �� ح�b- a كا� مير �^ 

.���ال، �هذ� مؤشر -h �� �لزمن ليس حقيقة مطلقة �-منا هو ©ر� نو� من �إل�
Bar- نت� �نسبية �لزمن هي حقيقة قا^ بإثباִדا (�ينشتاين) �لذ� يعت� �ك� عاT فيزيائي � �لقر� �لعشرين. �قد كتب (لينكولن با

nett Lincoln) � كتابه:The Universe and Dr. Einstein (�لكو� ��ينشتاين) عن هذ� �ملوضو� ما يلي:
 �مثل �لفر�Ò �ملطلق، جتاهل �ينشتاين مفهو^ �لزمن �ملطلق �لذ� هو �من عاملي مير بشكل مستمر �ثابت، �مير من �ملاضي �لال�ائي 
-h �ملستقبل �لال�ائي، �ينبع كث~ من �لغموt �لذ� *يط بنظرية �لنسبية من �فض �إلنسا� �العتر�� بأ� �إلحسا{ بالزمن- شأنه شأ� 
�إلحسا{ باللو� - هو نو� من �إل����. �مثلما يعت� �لفضاA منظومة من �ألجسا^، فكذلك يعت� �لزمن منظومة من �ألحد��، ��فضل 
�لعبا��1 �لJ تصف �bتية �لزمن هي عبا�W �ينشتاين: "تبد� لنا خ��1 �لفر� على شكل سلسلة من �ألحد��، �ما نتذكر4 من �حد�� 
منفر�W � هذ4 �لسلسلة مرتب حسب معيا� "ما قبل" �"ما بعد". فللفر� �من هو "�مÝ �نا"، �� �من Ö�b، �هذ� �لزمن ال يقا{ � حد 
�bته. �ميكنÝ بالفعل -نشاA عالقٍة ما بني �ألحد�� ��أل�قا^، بشكل :عل �لرقم �ملرتبط �د� الحق �ك� من �لرقم �ملرتبط �د� سابٍق 

عليه.(200)
 �يوضح �ينشتاين على حد تعب~ با�نت "�� كال من �لزمن ��لفضاA هو شكل من �شكا7 �لفطرW ال ميكن فصله عن �لوعي، مثلما 
 Jعلى �لنظرية �لنسبية، فإ� �لزمن ليس له �جو� مستقل مبعز7 عن تسلسل �ألحد�� �ل Aهي �حلا7 مع مفاهيم �للو� ��لشكل ��حلجم. �بنا

نقيسه ֲדا".(201)
 �حيث -� �لزمن يعتمد على �إل���� فهو يعتمد بشكل كامل على �لشخص، �بالتا· فهو عملية نسبية.

 �تتغ~ سرعة مر�� �لزمن حسب �ملعاي~ �لJ نعتمدها � قياسه، -b ال توجد � جسم �إلنسا� ساعة طبيعية يقيس ֲדا سرعة �لزمن 
بشكل áد�. �كما قا7 (لينكولن با�نت Lincoln Barnett ) "مثلما �نه ليس هنا� شيA ��ه لو� بد�� عني متيز هذ� �للو�، فليس 

هنا� شيA يسمى حلظة، �ال ساعة، �ال يوًما، -T �b يكن هنا� حد� *د� �لزمن".(202)
 �تظهر نسبية �لزمن � �ألحال^ بشكل ��ضح، فبالرغم من شعو�نا بأ� ما شاهدنا4 قد �ستغرd ساعا1 �ساعا1، فإنه � �لو�قع 

 r���5 �لزمن عن طريق �لقيا� بين لحظة ��خر{، فعلى سبيل �لمثاi نحن ند�r مر�� �لزمن بين �حد�F معينة مثل ��J �لبذ�� � ظهو� 

�لّزهر � قطعه � ترتيبه في شكل باقة، �نطلق على هذ� �لتمّشي �سم “ �لزمن “.  فالزمن، هو r���5 يظهر عند �لقيا� بين �لُمعا¯ “ تلك 

�للحظة “ �بين �لماضي.
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قد �ستغرd ©ر� �قائق ��مبا ثو��. 
 �لننظر -h هذ� �ملثا7 حa نتعر� على �ملوضو� بشكل ��ضح: لنفتر× �ننا ُ�ضعنا � حجر1�b W نافذW ��حدW مصممة تصميما 
خاصا، �لنفر× �ننا �مضينا ֲדا فترW معينة من �لزمن، ��نه ُ�ضعت ساعة على �جلد�� ملشاهدW ما مضى من �لزمن. �� �لوقت نفسه، نشاهد 
من �لنافذW �لشمس �هي تشرd �تغر� � فتر�1 معينة، فبعد مر�� بضعة �يا^، �بسؤ�لنا عن �لوقت �لذ� �مضينا4 � تلك �حلجرW، سيعتمد 
جو�بنا على تقييم �ملعلوما1 �لJ حصلنا عليها من �لنظر -h �لساعة من �قت آلخر، �من حسا� �ملر�1 �لJ �شرقت فيها �لشمس �غربت، 
فعلى سبيل �ملثا�b- 7 حسبنا �ننا مكثنا فيها ثالثة �يا^ مثال، � حضر �لشخص �لذ� �ضعنا � �حلجرW �قا7 لنا -ننا مكثنا � �حلجرW يومني 
فقط، ��� �لشمس �لJ شاهدناها هي ¶س �صطناعية، ��لساعة �لJ ُ�ضعت � �حلجرW ساعة نظمت بشكل خاÁ لتعمل بشكل سريع، 

فلن يكو� حلسابنا �ية قيمة.
 هذ� �ملثا7 يؤكد لنا بوضوE �� معرفتنا لسرعة مر�� �لزمن -منا تعتمد على مرجعيا1 نسبية. -� نسبية �لزمن حقيقة ©ر�W ثبتت 
بطرd علمية. فنظرية �لنسبية �لعامة آلينشتاين تؤكد �� سرعة �لزمن تتغ~ حسب سرعة �جلسم �حسب بعد4 عن مركز �جلاbبية. فكلما 

���1 �لسرعة تناقص �لزمن �تكثف �تباطأ حa يبد� �كأنه يتوقف.
 لنشرE هذ� مبثا7 �خر ضربه �ينشتاين نفسه: لنتخيل تو�مني � �لعمر نفسه، �حد�ا بقي على �أل�t بينما قا^ �آلخر برحلة فضائية 
بسرعة تقتر� من سرعة �لضوA، عندما يعو� �لتو�^ من �لفضاA سيجد تو�مه �ك� منه سنا، �سبب bلك �� �لزمن مير بالنسبة -h �لتو�^ 
- �لذ� قا^ برحلة فضائية بسرعة تقتر� من سرعة �لضوA - بسرعة �قل كث~� من سرعته على �أل�t. �ميكن تطبيق �ملثا7 نفسه على �� 

�لرhية �يضًا �مر له �هميته 5لى حد ما من ناحية �إل���r �لنسبي 

للّزمن. فاإلنسا) ير{ من خالh� iية ��ها في منامه ال تتعد{ 

عد� ثو�) �حد�ثًا قد تستمر �قائعها لعد� �يا,. 
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يعمل %جل فضا� �
بنه 
لذ* يعيش على 
أل%$، فلو كا" عمر 
أل� 27 سنة عندما 
نطلق �� 
لفضا�، �عمر 
البن 3 سنو
	، فعندما 
يعو; 
أل� �� 
أل%$ بعد 30 سنة (بزمن 
أل%$)، فسيكو" عمر 
البن 33 سنة بينما 
أل� 30 سنة فقط.(203)

 �جدير بالذكر D" نسبية 
لزمن ال عالقة Eا بسرعة عمل 
لساعة �D بطئها، ��منا ترجع نسبية 
لزمن �� 
لتفا�	 = فتر
	 عمل 

ملا;ية 
لW تتناهى = 
لصغر حU تصل �� ما هو Dصغر من 
لذ%I. �بعبا%D IخرQ، فإ" ِقَصر 
لزمن ليس مثل مشاهدI مشهد  Yألجسا
كل 

لذ* يقصر فيه 
لزمن، تكو" ضربا	 
لقلب �
نقساما	 
خلاليا ��ظائف 
ملخ Dبطأ مما  cلنطا
سينمائي بالتصوير 
لبطي�، �لكن = eلك 

لشخص 
لذ* يتحرj بسرعة Dقل على 
أل%$، فاملر� ميا%h حياته 
ليومية �ال يالحظ قصر 
لزمن. �= 
لو
قع، ال يبد�  Qتكو" عليه لد

eلك 
لقصر �
ضحا حU تتم 
ملقا%نة.
 

 �لنسبية � �لقر��  �لنسبية � �لقر�� 

لشي� 
ألعجب من � ،pنس j

لزمن ليس حقيقة مطلقة كما يزعم 
ملا;يو" �لكنه qر; �;% "D حلديث
 تفيد نتائج معطيا	 
لعلم 

لكرمي قبل 14 قرنu من  "yلقر
eلك D" هذ{ 
حلقيقة 
لW | يتوصل �ليها 
لعلم �ال = 
لقر" 
لعشرين قد مت نقلها �� 
لبشرية عن طريق 


لزما"، ففي yيا	 
لقرy" عبا%
	 تؤكد نسبية 
لزمن.

ملوقف �
لظر��، � �

لزمن �;%
j نفسي يعتمد على 
ألحد "D لعلم، �هي
 �= كث� من yيا	 
لقرy" ميكن %�ية 
حلقيقة 
لD Wثبتها 


إلنسا" كلها ما هي �ال �من قص�. Iحيا "D "yلقر
فعلى سبيل 
ملثا� ��نا 
 ﴿ َيْوَ< َيْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَ� ِبَحْمِد4ِ َ�َتُظنُّوَ� ِ&ْ� َلِبْثُتْم ِ&ال َقِليال ﴾ (�إلسر��- �آلية 52 )

 ﴿ َ�َيْوَ< َيْحُشُرُهْم َكَأْ� َلْم َيْلَبُثو� ِ&الَّ َساَعًة ِمْن �لنََّهاِ� َيَتَعاَ�ُفوَ� َبْيَنُهْم...﴾ (يونس- �آلية 45)


لقص�I جد
 فترI طويلة جد
؛ �خ� مثا� لذلك  Iلفتر
 �هناy jيا	 تش� �� 
ختال� 
لنا� = �حساسهم بالزمن فبعضهم قد يظن 

لقيامة: Yلنا� يو

لذ* سيجر* بني qموعة من  %
هو 
حلو

 ﴿ َقاLَ َكْم َلِبْثُتْم ِفي �َألS�ْ َعَدOَ ِسِنَني. َقاُلو� َلِبْثَنا َيْوًما َ�ْ� َبْعَض َيْوٍ< َفاْسَأLْ �ْلَعاOِّيَن ٭ َقاLَ ِ&ْ� َلِبْثُتْم ِ&ال َقِليال َلْو َ�نَُّكْم ُكنُتْم 
َتْعَلُموَ�﴾ (�ملؤمنو� - �آلية 114-112)

�َ� ﴾ (�حلج  ا َتُعدُّ 
لزمن �تلف سرعته باختال� 
ملكا": ﴿ َ�ِ&�َّ َيْوًما ِعْنَد َ�بَِّك َكَأْلِف َسَنٍة ِممَّ "D "yلقر
 �= yيا	 DخرQ ��نا 
- �آلية 47)

َ َ�ْلَف َسَنة ﴾ (�ملعا�[- �آلية 4) ُ̀ ِ&َلْيِه ِفي َيْوٍ< َكاَ� ِمْقَد�4ُ�ُ َخْمِسني  ﴿ َتْعُرُ[ �ْلَمالِئَكُة َ��لرُّ�

�َ� ﴾ (�لسجدb- �آلية5) ا َتُعدُّ َماِ� ِ&َلى �َألS�ْ ُثمَّ َيْعُرُ[ ِ&َلْيه ِفي َيْوٍ< َكاَ� ِمْقَد�4ُ�ُ َ�ْلَف َسَنٍة ِممَّ  ﴿ ُيَدبُِّر �َألْمَر ِمْن �لسَّ

 توضح هذ{ 
آليا	 مبا ال يد� qاال للشك نسبية 
لزمن، Dما �خبا% 
لقرy" ֲדذ{ 
لنسبية قبل 1400 سنة بينما توصل �ليها 
لعلم = 

لقر" 
لعشرين، فهو ;ليل على نز�� 
لقرy" من ِقبل 
هللا 
لذ* �يط بالزما" �
ملكا".


لزمن ما هو �ال �;%
j، �ميكن ملس eلك بوضو� = yيا	 
لقصص،  "D ياته تؤكدy كث� من = "yلقر

لW يستخدمها  	

لعبا%� 
فالقرy" �دثنا = قصة Dهل 
لكهف عن فئة مؤمنة غرقت = نومها Dكثر من ثالثة قر�"، � ��نا D" تلك 
لفئة بعد قيامها من نومها ظنت 

Dّنها | ميِچ عليها = تلك 
حلالة �ال �قت قص�، �| تستطع تقدير 
لزمن 
لذ* نامته.
 ﴿ َفَضَرْبَنا َعَلى ��hَِنِهْم ِفي �ْلَكْهِف ِسِنَني َعَد�Oً. ُثمَّ َبَعْثَناُهْم ِلَنْعَلَم g�َُّ �ْلِحْزَبْيِن َ�ْحَصى ِلَما َلِبُثو� َ�َمًد� ﴾ (�لكهف- �آلية 11-
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﴿ َ�َكَذِلَك َبَعْثَناُهْم ِلَيَتَساَ�ُلو� َبْيَنُهْم َقاLَ َقاِئٌل ِمْنُهْم َكْم َلِبْثُتْم َقاُلو� َلِبْثَنا َيْوًما َ�ْ� َبْعَض َيْوٍ< َقاُلو� َ�بُُّكْم َ�ْعَلُم ِبَما َلِبْثُتْم...﴾ (�لكهف- 

�آلية 19)


لزمن = 
حلقيقة ما هو �ال �;%
j نفسي. "D لتالية ;ليال على
 �يعت� 
ملوقف 
ملشا% �ليه = 
آلية 
 ﴿ َ�ْ� َكالَِّذg َمرَّ َعَلى َقْرَيٍة َ�ِهَي َخاِ�َيٌة َعَلى ُعُر�ِشَها َقاLَ َ�نَّى ُيْحِيي َهِذ4ِ �هللاَُّ َبْعَد َمْوِتَها َفَأَماَتُه �هللاَُّ ِماَئَة َعاٍ< ُثمَّ َبَعَثُه َقاLَ َكْم َلِبْثَت 
َقاLَ َلِبْثُت َيْوًما َ�ْ� َبْعَض َيْوٍ< َقاLَ َبْل َلِبْثَت ِماَئَة َعاٍ< َفانُظْر ِ&َلى َطَعاِمَك َ�َشَر�ِبَك َلْم َيَتَسنَّْه َ��نُظْر ِ&َلى ِحَماrَ�ِ َ�ِلَنْجَعَلَك �َيًة ِللنَّاq َ��نُظْر 

ا َتَبيََّن َلُه َقاLَ َ�ْعَلُم َ��َّ �هللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َقِديٌر ﴾ (�لبقرb- �آلية 259) ِ&َلى �ْلِعَظاِ< َكْيَف ُننِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها َلْحًما َفَلمَّ
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 $تبني لنا �يضا هذ� �آلية $بوضو" �� �هللا �لذ� خلق �لزمن م�َّ� عن �لزمن. �ما �إلنسا� فهو مقيَّد بالزمن �لذ� قد� �هللا له. فاإلنسا� 
ال يستطيع �� يعرC حB مقد� �لزمن �لذ� يقضيه A �لنو@. $?<� كا� �ألمر كذلك، فإ� �لزعم بأ� �لزمن حقيقة مطلقة (كما ير2 �لفكر 

.Hعقال Jغ LعمM Nيعت (Cملنحر� �Rملا�

 �لقـد
�لقـد

 S�جة �� فترM Tمنية تبد$ بالنسبة ?لينا ملياR V? ثابتة Jغ$ TJلنسبية متغ�لزمن نسبيا يوضح لنا حقيقة مهمة �خر2، فهذ� �كو�  �? 
من �لسنني، قد تكو� A ُبعد Zخر ^رR بْضع ثو��، $باإلضافة ?V <لك فإ� فترT طويلة من �لزمن قد متتد منذ بد�ية �لكو� ?Z Vخر� قد ال 

تستغرa ثانية �$ �قل A ُبعد Zخر.
 b�ألحد�لتا@ بكل �هللا �هو علم   هنا يكمن لب �لقد $حقيقته �لd e يدكها كثJ من �لناf، $�لd e يشأ �ملاRيو� فهمها، فالقد
 ،�ملاضية $�ملستقبلية، $يتساmn كثJ من �لناf عن كيفية معرفة �هللا لألحد�b �لd e تقع بعد، مما يؤ�R ֲדم ?V عد@ فهم حقيقة �لقد
"فاألحد�b �لd e تقع بعد" هي �حد�d b تقع بعد بالنسبة ?لينا فقط، �ما �هللا فهو خاp عن �لزما� $�ملكا�، ?< هو خالقهما، فاملاضي 

$�حلاضر $�ملستقبل، بالنسبة ?V �هللا شيn $�حد، $كلها بالنسبة ?ليه حدثت $�نتهت.
 يتنا$m لينكولن بانت كيف تقوR نظرية �لنسبية �لعامة ?V هذ� �حلقيقة، $<لك A كتابه (�لكو� $�ينشتاين)، $ير2 بانت �� �لكو� 
ال ميكن �� يطوA aَّ سلطا� شامل ?ال بوجوR <هن كوH، $يقصد بانت باإل�TR �لe يسميها "�لذهن �لكوH" حكمة �هللا $معرفته، �هللا 
�ملهيمن على �لكو�.(204) يعلم �هللا �لزمن �لذ� نعيش فيه من �$له ?Z Vخر�، متامL مثلما نر2 }ن �يضا �$m مسطرT ما $$سطها $Zخرها، 

$ما بني <لك من �جز�n، �ما �لبشر فيعيشو� هذ� �ألحد�b حينما �ني Mما�ا فقط، $يشهد$� بذلك �لقد �لذ� قد� �هللا �م. 
 جتد بنا �إلشاT هنا ?V سطحية �ملفهو@ �خلاطئ للقد، �لسائد A �ملجتمع، $من �لة هذ� �ملفهو@ �خلاطئ عن �لقد، �عتقاR باطل 
بأ� �هللا تعاV قد كتب قد� لإلنسا�، ?ال �� �لناf يستطيعو� �حيانا تغيJ هذ� �لقد، فعلى سبيل �ملثاm، عندما يشَفى شخص من مرضه 
 ،Sملو�من �لص من $ ،�$يتخلچ من �ملوS جتد �لناf يطلقو� عبا�S مثل "لقد �نتصر على قد�". بيَد �نه ليس A $سع �حد تبديل قد
فقد �لص منه ألنه مكتو� عليه �� يتخلص من �ملوS، $ما هو ?ال خد�� للنفس �� يقوm �لشخص "تغلبت على قد�"، فحني يقولو� 

هذ� �جلمل ال يقولو�ا ?ال ألنه مكتو� عليهم �� يقولوها كما �� Rخو�م A مثل هذ� �لنفسية هو �يضا قدهم �ملكتو� �م.

 �
ُيد بمن  يرتبط  مفهو�  	يضًا  �لزمن 

فتر"  تمر  فبينما  تا�.   ' كامل  بشكل 

ما  شخص  على  طويلة  كأنها  معينة 

نجد 	نه من �لممكن 	5 ُيد
� شخص 

نسبيًا.  قصير"  نفسها  �لفتر"  <خر 

هذين  من   Bّ	 نفهم   5	 يمكننا  'حتى 

�لتخمينين صحيح ' 	يهما خاطيF فإننا 


 	خرL مثل �لساعة Mلى مصاN بحاجة

نبني  '�لنتيجة. فبد'نهما ال يمكن 	5 

تخمينًا قاطعًا بخصوQ �لّزمن.
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ها��� يحيى

 �# �لقد0 هو علم �هللا �أل	, �لذ* (مع 'يع �أل	منة % $# ��حد، فكل شي� بالنسبة �� �هللا �ملسيطر على كل �أل	منة ��ألمكنة 
مقر0َّ �مكتو9 % �لقد0، �@ن ند0? :# �لزمن ��حد بالنسبة �� �هللا من �لعبا�0> �لقر$نية �:سلو9 �لقر$#، فبعض �ألحد�6 �ل5 ستجر* 
% �ملستقبل بالنسبة �لينا هي حسب �ألسلو9 �لقر$M قد حدثت منذ 	من بعيد ��نتهت، فعلى سبيل �ملثاG جند �آليا> �ل5 تقرB 0اسبة �هللا 

�إلنسا# يوU �لقيامة كلها جا�> % صيغة �ملاضي �:Pا حدثت ��نتهت:
� ُهْم ِقَياٌ� َيْنُظُر�َ�. َ�َ�ْشَرَقْت �َماَ��3ِ َ�َمْن ِفي �َأل0�ْ ِ/ال َمْن َشاَ* �هللاَُّ ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُ�ْخَر" َفِإَ وِ� َفَصِعَق َمْن ِفي �لسَّ  ﴿ َ�ُنِفَخ ِفي �لصُّ
... َ�ِسيَق �لَِّذيَن َكَفُر�� ِ/َلى َجَهنََّم Bَُمًر� ... َ�ِسيَق �لَِّذيَن  َهَد�ِ* َ�ُقِضَي َبْيَنُهْم ِباْلَحقِّ �َأل0ُ�ْ ِبُنوِ� َ�بَِّها َ�ُ�ِضَع �ْلِكَتاLُ َ�ِجيَ* ِبالنَِّبيَِّني َ��لشُّ

�لزمر- �آلية 73-68)) ﴾...��تََّقْو� َ�بَُّهْم ِ/َلى �ْلَجنَِّة Bَُمًر

 :ما �لشو�هد �لقر$نية �ألخرX على هذ� �ملوضوW فهي:
 ﴿ َ�َجاَ*3ْ ُكلُّ َنْفس َمَعَها َساِئٌق َ�َشِهيٌد ﴾ (_- �آلية 21)

َماُ* َفِهَي َيْوَمِئٍذ َ��ِهَيٌة ﴾ (�حلاقة- �آلية 16) َ��نَشقَّْت �لسَّ ﴿ 

�إلنسا�- �آلية 12-) ﴾ �َ ِفيَها َعَلى �ألَ��ِئِك َال َيَرْ�َ� ِفيَها َشْمًسا َ�َال Bَْمَهِريًر ﴿ َ�َجَز�ُهْم ِبَما َصَبُر�� َجنًَّة َ�َحِريًر� ٭ ُمتَِّكِئني

(13

�ْلَجِحيُم ِلَمْن َيَر" ﴾ (�لناBعا3- �آلية 36)  3ْBََِّ�ُبر ﴿

﴿ َفاْلَيْوَ� �لَِّذيَن nَمُنو� ِمْن �ْلُكفَّاِ� َيْضَحُكوَ� ﴾ (�ملطففني- �آلية 34)

�ْلُمْجِرُموَ� �لنَّاَ� َفَظنُّو� َ�نَُّهْم ُمَو�ِقُعوَها َ�َلْم َيِجُد�� َعْنَها َمْصِرًفا ﴾ (�لكهف- �آلية 53) "�َ�َ�َ ﴿

 �كما يتضح لنا، فإ# �ألحد�6 �ل5 سنعيشها بعد �ملو> (من منظو0نا)، قد �0[> % �لقر$# على :Pا :حد�6 جر> ��نتهت، \لك 
:# �هللا خاj0 عن حيز �لزمن �لنسi �لذ* @ن % [�خله. ��هللا قد كتب كل �ألحد�6 % �لال	ما#: فالناe قد مر> بكل هذd �ألحد�6، 

:ما كو# كل صغno :� كبno حتد6 بعلم �هللا �كلها مكتوبة % سجل، فاآلية �لتالية klنا به:
� ُتِفيُضوَ� ِفيِه َ�َما َيْعُزLُ َعْن َ�بَِّك ْ/ِ �qًَ�ال َتْعَمُلوَ� ِمْن َعَمٍل ِ/ال ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهو �ٍnِمْنُه ِمْن ُقْر �﴿ َ�َما َتُكوُ� ِفي َشْأٍ� َ�َما َتْتُلو

ٍ ﴾ (يونس- �آلية 61) َماِ* َ�ال َ�ْصَغَر ِمْن َ�ِلَك َ�ال َ�ْكَبَر ِ/ال ِفي ِكَتاLٍ ُمِبني ��tٍَّ ِفي �َأل0�ْ َ�ال ِفي �لسََّ uِِمْن ِمْثَقا

 
 قلق �ملاqيني قلق �ملاqيني

 ما تنا�لناd بالبحث % هذ� �لفصل عن :صل �ملا[n، ��لال	ما#، ��لالمكا#، �منا هو % �لو�قع حقائق ��ضحة جد�، �كما سبق :# 
:شرنا، فإ# هذd �حلقائق ليست ضربا من �لفلسفة �ال منو\جا فكريا، ��منا هي نتائج علمية ال ميكن �نكا0ها. �باإلضافة �� كوPا حقيقة 
تقنية فإ# �لعقل ��ملنطق ال يستطيعا# تقدمي :* :[لة % هذd �لقضية: فالكو# بالكامل �منا هو َ�هم بكل �لعناصر �ملكونة له ��لبشر �لذين 

يعيشو# فيه. �نه {موعة من �إل[�0كا> �حلسية.
 (د �ملا[يو# صعوبة % فهم هذd �حلقائق، فلو عدنا �� حافلة بوليتز0 مثال؛ جند :نه بالرغم من :# بوليتز0 نفسه يعر~ جيد� :نه ال 
ميكنه تقنيا �خلر�j عن :حاسيسه، فإنه � يستطع �العتر�~ ֲדذd �حلقيقة �ال % حاال> معينة فقط، :* :# بوليتز0 يرX :# �ألحد�6 �ل5 
سبقت �صطد�U �حلافلة قد جر> % �لذهن، :ما بعد �لصد�U فقد خرj �حلد6 من �لذهن فجأn �� حيز �ملا[ية ��حلقيقة، فاخللل �ملنطقي 
هنا ��ضح للعيا#؛ �هنا �قع بوليتز0 % �خلطأ �لذ* �قع فيه �ملا[* (جونسو#) �لقائل: "�ن� :لكم �حلجر بقدمي، �قدمي تؤمل�، �\# هي 

موجو[n". فلم يستطع :# يفهم :# �لشعو0 بشدn �لصدمة �منا هو {ر[ �حسا� :يضا.
 dا من فهمهم �ذPحلقيقة فهو شعو0هم باخلو~ من �لنتائج �ل5 سيو�جهو� dفهم �ملا[يني �ذ Uما �لسبب �لرئيسي �لكامن ���0 عد: 

:Gقد ":[0كه" بعض �لعلما�، حيث يقو Wحلقائق، �يوضح لينكولن با0نت :# هذ� �ملوضو�
 noملا[ية �� عا� ظلي من �إل[�0كا> �حلسية، فقد :صبح �لعلما� على �عي بالتقييد�> �ملث� Uكا# �لفالسفة �تزلو# كل �ألجسا �\�" 

للقلق حلو�� �إلنسا#".(205)
 �# :* �شاn0 �� حقيقة :# �ملا[n ��لزمن �ا {ر[ :حاسيس يثo �خلو~ % �لشخص �ملا[*، �\لك أل# هذd هي �ملفاهيم �ل5 يتمسك 

ֲדا �بشكل ما يؤ�ها �\لك إلميانه :نه ُخلق من �ملا[n ��لزمن (عن طريق �لتطو0).
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 ���� ما شعر �ملا.* -+ �لكو+ �لذ* يعيش فيه، ��لعا'، ���ته، �غ$# من �لنا�، ��لفالسفة �لذين تأثر بأفكا�هم، �باختصا� ��� شعر 
-+ كل �لك �حسا� ال غ$ فإ+ �لرعب ��?لع يستوليا+ عليه، فكل ما �ثق به، ��عتمد عليه، �جلأ �ليه يتالشى فجأ4، 3 �لو�قع �نه يعيش 

�آل+ ما سيعيشه يوL �حلساJ، عيشة �لذ* ال حوH له �ال قو4 كما ��. 3 �آلية �لتالية:
َلَم َ�َضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنو� َيْفَتُر�َ� ﴾ (�لنحل- �آلية 87)  ﴿ َ�َ	ْلَقْو� ِ.َلى �هللاَِّ َيْوَمِئٍذ �لسَّ

 �هكذ� فإ+ �ملا.* يسعى �X �قناW نفسه بوجو. �ملا.U� ،4ا�H �لبحث عن -.لة لذلك مثل َلْكم �جلد��، �ضرJ �حلجا�4 بقدميه، 
��لصر�]، �ال -نه لن يستطيع -بد� �?ر�J من �حلقيقة.

 �مثلما يسعى �ملا.يو+ �X �لغا_ هذ# �حلقيقة من -�ها\م، فهم يريد�+ -يضا �بعا. �لنا� عنها، �لك -\م يعرفو+ جيد� -+ �لنا� ��� 
ما -.�كو� حقيقة �ملا.4، ستظهر بد�ئية فلسفتهم هم -نفسهم، �ستتضح جهالة ��dئهم، �لن يبقى هناa *- bاH لبث -فكا�هم. هذ� هو 

�لسبب �حلقيقي لقلقهم �mوفهم، �يقوH �هللا �+ kا�j �لذين ال يؤمنو+ ستز.�. 3 �آلخر4، ففي يوL �لقيامة يقاH ?م:
﴿ َ�َيْو1َ َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ُثمَّ َنُقوُ< ِللَِّذيَن َ	ْشَرُكو� َ	ْيَن ُشَرَكاُ>ُكْم �لَِّذيَن ُكنُتْم َتْزُعُموَ� ﴾ (�ألنعا1- �آلية 22)

 -ما �لكافر�+ فإ\م سيشهد�+ ممتكاִדم، �-�ال.هم، �-خال_هم - �لذين ظنو� -+ ?م �جو.� حقيقيا �جعلوهم شركا_ هللا - يفر�+ 
منهم، �يهلكو+ كما -خrs �آلية �لتالية:

﴿ �نُظْر َكْيَف َكَذُبو� َعَلى َ	نُفِسِهْم َ�َضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنو� َيْفَتُر�َ� ﴾ (�ألنعا1- �آلية 24)

 
 مكسـب �ملؤمنني  مكسـب �ملؤمنني 

��� كانت حقيقة -+ �ملا.4 ��لزمن wا �.��b حسي غ$ مطلق تث$ �لرعب لدv �ملا.يني، فالعكس هو �لصحيح بالنسبة �X �ملؤمنني، 
فاملؤمنو+ يشعر�+ بالسعا.4 عندما يد�كو+ �لسر ���_ �ملا.4، �لك -+ هذ# �حلقيقة هي �ملفتا~ جلميع �ألسئلة، فاملر_ �لذ* �مبا zد صعوبة 

3 �ألحو�H �لعا.ية 3 فهم كث$ من �ملوضوعاr يستطيع فهمها بفضل هذ# �حلقيقة.
 �كما قلنا dنفا، فإ+ �.��b �لسر �لذ* ���_ �ملا.4 يسهل فهم حقائق مثل �ملوr ��جلنة ��لنا� ��آلخر4 ��ألبعا. �ملتغ$4 �غ$ها، كما 
يعطي بسهولة �إلجابة على -سئلة كث$4 مهمة منها؛ "-ين �هللا"، �"ما�� كا+ قبل �هللا"، �"َمن خلق �هللا"، �"كم تستغر� حيا4 �لقs"، �"-ين 
�جلنة ��لنا�"، �"-ين �جلنة ��لنا� 3 �لوقت �حلا�". كما -+ هذ# �حلقيقة تساعد 3 فهم كيف خلق �هللا �لكو+ من �لعدL �بأ* نظاL خلقه، 
ح� �+ �.��b هذ� �لسر zعل -سئلة كث$4 مثل "م�"، �"-ين"، -سئلة فا�غة ال مع� ?ا، حيث ال يبقى عندئذ �ما+ �ال مكا+، ���� ما ُفهم 
�لالمكا+ فسُيفهم -+ �جلنة ��لنا� ��لدنيا كلها توجد 3 �ملكا+ نفسه، -ما ��� ما فهم �لال�ما+ فسيفهم -+ كل شي_ يتم 3 حلظة ��حد4: ال 

يتم �نتظا� -* شي_ �ال مير �لزمن أل+ كل شي_ قد حد� ��نتهى.
 بإ.��b هذ� �لسّر ستبد� �لدنيا لإلنسا+ �ملؤمن مثل �جلنة �يتالشى كل �لقلق ��?م ��خلوj، �سيد�b �إلنسا+ -+ للكو+ حاكما 
��حد� فقط، �-+ �لك �حلاكم يبدH كل �ملا.ياr كيفما يشا_، �ما على �إلنسا+ �ال �لتوجه �X �لك �حلاكم �ملطلق. �بذلك سيكو+ �إلنسا+ 

قد -سلم هللا، ﴿ ..ُمَحر�Sًَّ...﴾ (Q< عمر�� 35) �+ فهم هذ� �لسر ��.��كه -كs مكسب 3 �لدنيا.
 �بإ.��b هذ� �لسر ُتفهم حقيقة -خرr.�� v 3 �لقرd+ �هي: حقيقة قرJ �هللا من �ال نسا+، ﴿ َ�َنْحُن َ	ْقَرXُ ِ.َلْيِه ِمْن َحْبِل �ْلَوSِيِد﴾ 
(\- �آلية 16)... كما هو معر�j فإ+ عر� �لو�يد موجو. .�خل �إلنسا+، �ما �لذ* ميكن -+ يكو+ -قرX� J �إلنسا+ من .�خله؟ �+ 

هذ� �لوضع ميكن تفس$# بسهولة بإ.��b حقيقة �لالمكانية. �كما يالحظ فإ+ هذ# �آلية ميكن -يضا فهمها على �و -فضل كث$� عن طريق 
�.��b هذ� �لسر.

 هذ# هي �حلقيقة، ينبغي -ال يفوتنا هنا -نه ليس لإلنسا+ من �� �ال نص$ �ال �هللا، �ال �جو. ملطلق حقيقي سوv �هللا تعاX. ال ��جب 
... bجو. ينتظر منه �جلز�_ �ال هو ... حيثما توجهنا فوجه �هللا هنا�
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