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ملاذا هذا الكتاب؟
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله ،وبعد..
كتاب (تصميم
نق ّد ُم للقارئ العربي واح ًدا من أىم الكتب المصنفة في ن ْقد نظرية التطور
َ
شعورنا بحاجة الكثيرين من المهتمين من
الحياة) .والدافع لنقل ىذا الكتاب إلى العربية ىو
ُ
باحثين وطالب علم ومشتغلين بن ْقد األطروحات اإللحادية على وجو الخصوص إلى موارد أصلية
عناء الحصول على المعرفة التي من شأنها أ ْن تذلل
تكفيهم النقل عن الوسائط
ُ
وترفع عنهم َ
تصور القضايا المراد معالجتها ومناقشتها ومن ثَم إصدار أحكام مناسبة عليها نفيًا أو إثباتًا ْأو
وأدى إليو االجتهاد.
حتى التوقف إ ْن قضى بذلك النظر ّ
موضوع ىذا الكتاب ىو ن ْق ُد نظرية التطور الدارويني .ويميل كثير من الكتّاب إلى التفريق بين
نظرية التطور مطلقة ونظرية التطور مقيدة بقيد (الداروينية)؛ ولهذا مناسبةٌ ىي أن ىناك من ال
موجهة مدبّرة من قبل خالق عليم ،مما يستلزم بطبيعة الحال
يمانع في أ ْن تكون آليةُ التطور ّ
رفض القيد المذكور .إذ أن آليةَ التطور حين تكون داروينيةً فإنها تكو ُن تحت رحمة الصدفة
(ٔ)
ؤول
والعشوائية ،وتصبح مظاىر التصميم فيها تجليات وىمية ال حقيقية ،بحيث يجب أ ْن تُ َ
(ٕ)
أص ُل الصدفة والعشوائية.
المحكم -في نظر الملحد خصوصا -أال وىو ْ
بإرجاعها ألصلها ُ
يمنع وجود تطوريين مؤمنين بالتطور الدارويني األرثودوكسي ووجود الخالق،
لم ْ
على أن ىذا ْ
يجوز -بل يعتقد -أصالة الصدفة
كالتطوري (كينيث ميللر  .)Kenneth Millerىذا األخير ّ
والعشوائية في عمل آليات نظرية التطور ،وال يرى في ذلك مضادة لإليمان بوجود الخالق ْأو ال
يلزم من تصور ذلك محال لذاتو ،كما يقول النُظار .ولكن يتعين التنبيو على أن تصور قضايا مثل
ىذه المواضيع يتأثر تأثرا مباشرا بخلفية الفرد الدينية وتجربتو الروحية ،وال يخفى على كثير من
القراء اإلشكاالت العويصة في اإلرث اليهودي النصراني (ٖ) ،سواء فيما يتعلق بتصور اإللو،
المسلّط على نصوص العهدين القديم
ّ
وقصة الخلق ،أو ما يتعلق بطبيعة الجهاز التأويلي ُ
تعرض الديانتين ونصوصهما معا للتحريف والتبديل باعتراف أساطين
والجديد ،ناىيك عن ّ
(ٗ)
الدراسات التاريخية في الغرب قبل غيرىم.
(ٔ) سيكون لنا وقفة مع ىذا االصطالح بعد قليل.

(ٕ) عندىم عامل الصدفة  Chanceأساسي في تفسير أصل الحياة ،وعامل العشوائية  Randomnessأساسي في تفسير ظهور

األنواع .Speciation

(ٖ) كينيث ميللر مسيحي كاثوليكي.

(ٗ) يُنظر دراسة المؤرخ اإليطالي الكبير رافائيل بتّازوني.
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(٘)
يخب
وكما أ ّكدنا في تقديمنا لكتاب (أيقونات التطور) " :من القضايا الكبيرة التي لم ُ
أوارىا منذ عصر التنوير األوروبي إلى ىذه الساعة قضية العالقة بين الدين والعلم ،أو لن ُقل
العالقة بين النص الديني والمسألة العلمية .والقضية المطروحة بين أيدينا في ىذا الكتاب قضية

متفرعة عن تلك القضية الكبرى ،بل ىي اليوم من أىم تلك القضايا وأكثرىا حساسية على

اإلطالق .إنها قضيةُ نظرية التطور بشكل عام ،ونظرية التطور الدارويني بشكل خاص .تكتسب
ىذه القضية أىميتها الكبيرة وحساسيتها البالغة من جهتين؛ من جهة إيحاءاتها وتداعيتها الدينية
المباشرة ،ومن جهة تأثيرىا في تشكل المعرفة اإلنسانية وتصريف السعي البشري ككل".

ولكن ما المشكلة على وجو التحديد في ىذه القضية بالذات؟ المشكلة ىي أن االحتفاء
بنظرية التطور الدارويني ال يج ُد عند التحقيق الفاحص المنصف سندا كافيا من األدلة المقدمة
على صحتها .إن نظرية التطور في وضعها الراىن -وضع وصفو عالم الكيمياء الحيوية مايكل
()ٙ
أصال ويراد لآلخرين
ينضج
لم
لم يُطب ْخ ً
ْ
ْ
فحسب وإنما ْ
دنتن باألزمة  -أشبو بالطعام الذي ْ
بالقوة .القضية المشكلة األخرى في ىذا السياق ىي أن موقف كثير من الناس من
أكلو ولو ّ
ىذه النظرية ىو موقف المتلقي السلبي ،الواثق ثقة تامة في نزاىة المؤسسات األكاديمية
ومخرجات الدراسات العلمية ،وقد ُكتبت في ىذا اإلشكال أيضا -إشكال تحيز النظريات
مئات الكتب والمقاالت العلمية )ٚ( .من أجل
العلمية وانصياع الجماىير لكلمة أصحابهاُ -
Pettazzoni, Raffaele (1946) The Pagan Origins of the ThreeHeaded Representation of
the Christian Trinity. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 9, (edit.),
p.136.
ودراسة تيموثي جريجوري:
Gregory, Timothy E. (1986) The Survival of Paganism in Christian Greece: A Critical
Essay. The American Journal of Philology, Vol. 107, No. 2, (Summer), p 235236
المتسربة لإلرث النصراني.
كلتاىما عن األصول الوثنية لمفهوم التثليث وغيره من المفاىيم
ّ

وكذلك دراسة يعقوب نيوسنر وموضوعها الديانة اليهودية:
Neusner, Jacob (1963) Jewish Use of Pagan Symbols after 70 C.E., The Journal of
Religion, Vol. 43, No.4, (Oct.), p. 278, 288, 289, 293. University of Chicago Press.
أما بخصوص تحريف الكتاب المقدس واشتمالو على ما ليس منو فدراسة آرثر واثام جديرة باالىتمام:
Watham, Arthur E. (1910) The Bible in the New Light, Biblical World Journal, Vol. 36,
No. 1, p 49.
نصوص مختارة من ىذه الدراسات
وفي الصفحات األ َُول من كتابي  The Only Way Outوىو متوفّر على الشبكة العنكبوتية
ٌ
حول ذات المواضيع.

(٘) ينظر مقدمة كتاب "أيقونات التطور" من إصدارات مركز براىين.
)(6
Denton, M. (1985) Evolution: A Theory in Crisis. Adler & Adler.
( )ٚراجع مقدمة كتاب "أيقونات التطور".
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ىاتين القضيتين المشكلتين ألف الرياضي والفيلسوف (وليم ديمبسكي) مع زميلو (جوناثان
ويلز) دكتوراه في البيولوجيا الجزيئية والخلوية كتاب (تصميم الحياة) الذي بين أيدينا لمعالجة
المشكلة األولى ،بينما أفرد ويلز معظم كتاب (أيقونات التطور) لمعالجة المشكلة الثانية.
أنصار الداروينية التطور ال كنظرية يُمكن مناقشتها والحوار بشأن أدلتها ،وإنما كمسلّمة
يق ّدم
ُ
()ٛ
صر أولئك
أو حقيقة ال ينكرىا إال جاىل أو
ّ
متعصب .وألحدنا أن يتساءل :ىل يُعقل أن يُ ّ
النزاع ليس مع حقهم في اإلصرار ،مهما بدا بريئًا
على موقف كهذا من غير دليل؟ والجواب :أن َ
وموشحا بالزي الرسمي على صحة موقفهم ،وإنما في دعواىم أن لحقهم في اإلصرار أدلّة ال
ً
باتت حاسمةً ومحسومةً معا؛ حاسمةً في الداللة على صحة نموذج التطور
تقبل الجدل ألنها ْ
الدارويني ومحسومةً بإجماع العلماء المعتبرين على صواب تلك األدلة وعلى صحة اإلطار
التفسيري الدارويني ككل.
ولكن ىذا غير صحيح عند العارفين بواقع النظرية وحقيقة ما يجري في أوساط العلماء
ّ
المزاعم السابقةَ ال تتجاوز خانة الحجاج الخطابي ،أو الجدلي
وأروقة المؤسسات العلمية .إن
َ
()ٜ
الناقص في أحسن األحوال ؛ بل يجوز لنا القول :إن بعضهم في جحدىم لشهادات ذوي
(ٓٔ)
الفج تارة
االختصاص  ،وتجاىلهم ألدلتهم ،قد وقعوا في ضرب من الحجاج الشاعري ّ
والسوفسطائي تارة ،علموا ذلك ْأم لم يعلموا؛ شاعري بالدعاية الدرامية الالّمشروطة لنظرية
التطور الدارويني أمام تواتر شهادات الخبراء بعجزىا عن معرفة أصل الحياة وفشلها في تفسير
ظهور األنواع ،وسوفسطائي بالتمويو على الناس أمام األدلّة التي يقدمها أولئك الخبراء على
ضعف إطارىا التفسيري ككل.
نحن كمسلمين نش ّكل حالة خاصة في موقفنا من نظرية التطور ،وىذا راجع لطبيعة النصوص
الشرعية اإلسالمية وفرادة اإلرث العلمي النابع منها .والحق أن مطلب الكتابة المتقصية العادلة
في موضوع العالقة بين النص الشرعي اإلسالمي ونظرية التطور الدارويني خاصة والنظريات
العلمية عامة من أولى األولويات ،وآكد المهمات؛ ال سيما مع ىذا االفتتان الخانع بكل ما
()ٛ
ث الريح  )Inherit the Windمن ىذا الكتاب.
يُنظر فصل :الصورة النمطية في فيلم (ي ِر ُ

( )ٜفي المنطق وعلم الكالم الدليل الخطابي ما كانت مادتو مشهورة ،والجدلي ما كانت مسلّمة؛ ولكنهم ال يعنون بكونها مسلمة أنها
ثبتت في نفس األمر ،ثبوت الضروري أو البرىاني .ولهم فيها اصطالحات أخر .وسيمر معنا في الكتاب الحالي مواضع حاكم فيها
التطوريون والقائلون بالتصميم صحة النظرية إلى قوانين المنطق ،مما يدل على اعتبار ىذه القوانين عندىم في تقييم النظرية ،وعدم

مهمة كما ال يخفى.
اكتفائهم بالتجربة .ولهذا دالالت ّ
(ٓٔ)

سواء من المؤيدين للنظرية في الجملة مثل لين مارغيوليس ووليم بروفاين وجيري فودور وغيرىم ،وىي شهادات من الداخل كما

يقال ،أو من المناىضين لها مثل ديمبسكي وماير ودنتن وبيهي وغيرىم.
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تحملو النظرية ،والهجوم الالذع على من يحاول المساس بها .ليس ىذا موضع الكتابة المتقصية
العادلة في ىذا الشأن ،وال حتى التعرض المجمل لذلك .ولكن ،باإلضافة لما سيجده القارئ
المنصف في ىذا الكتاب ،أرى من واجبي كمسلم أن أنبّو على جزئية ال ينبغي أن تهمل ،أال
وىي محاوالت الجمع بين النصوص الشرعية اإلسالمية ونظرية التطور الدارويني بل نظرية التطور
الموجو أيضا .أرى أن ىذه المحاوالت المستميتة تقفز على الواقع ،كما يقال ،وال تأخذ في
ّ
االعتبار ،سواء عن قصد من دون قصد ،كافة العوامل المؤثرة في تصور أبعاد الموضوع قبل
الحكم عليو بنفي أو إثبات .وأشير ىنا إلى عامل مجمل مؤثر ،والعوامل المؤثرة كثيرة (ٔٔ) ،ال
يَكاد يُلتفت إليو -على بساطتو وأىميتو معا -في محاوالت الجمع تلك ،أال وىو عامل
انحطاط النظرية العلمية عن رتبة التعارض المحقق مع النصوص الشرعية .ومرادي بهذا أن ىناك
ظروف وقوادح تمنع نظرية ما من النظريات العلميّة من أن تنتهض سببا إليجاب الجمع بينها
ردىا ومعارضتها
وبين النّصوص الشرعية ،فضال عن أ ْن تنتهض سببا لتأويل تلك النّصوص ،أو ّ
والقوادح المؤثرة أيضا كثيرة ،عدم إجماع الخبراء على
من باب أولى .من ىذه القوادح المؤثرة،
ُ
صحتها أو كفايتها ،فكيف إذا ُوجد في الخبراء من يقدح فيها جملة ،ويق ّد ُم أدلّتو على قصورىا
ّ
والموجو .من المعلوم لدى
أو بطالنها؟ ىذا ما ينطبق على نظرية التطور ىنا ،بصورتيو :الدارويني
ّ
الملمين بنظرية التطور أن معرفة ماىية "النوع" من أىم مطالب النظرية ،إذ عليها يتوقف
كافة ّ
رسم خريطة العالقات بين أشكال الحياة الرئيسية .وأىم من معرفة ماىية النوع تفسير ظهور
األنواع أو (االنتواع  ،)speciationفهو من أىم ما تسعى النظرية لتفسيره ،بل ىو أىم مطالبها
يفسر
على اإلطالق ألنو غايتها ،ولذلك عنون داروين لكتابو بعنوان (أصل األنواع) ومع ذلك لم ّ
الكتاب كيف ظهرت األنواع ،وال ىو عني بذلك أصال .يختصر التطوري (إدوارد وايلي
 )Edward O. Wileyآخر ما وصلت إليو النظرية بشأن ىذين المطلبين الجوىريين ،فيقول:
إشكال ما ىو النوع ،وإشكال كيف
"لقد قُتِلت ىذه العملية -أي :االنتواع -بحثا ،والحق أن
َ
(ٕٔ)
قامت
ظهرت األنواع ،بعيدان عن الحل .حسنا ،لننتقل إلى قادح آخر .ماذا عن أىم ركنين ْ
عليهما النظريةُ في تفسير ظهور األنواع ،أال وىما الطفرات واالنتخاب الطبيعي؟ ال حظ أيها
(ٔٔ)

منها :التأىل العلمي الشرعي للشخص ،ومدى إلمامو بواقع مناىج العلم الطبيعي ،ومعرفتو بالسياسات المعلنة وغير المعلنة

للمؤسسات العلمية ،ومدى قدرتو على تمييز الظني واليقيني في النظرية العلمية (أيا كانت) ،ومدى إحاطتو بمواطن ودرجات الخالف

والوفاق بين العلماء إزاء ن ظرية ما ،بل ومدى معرفتو بنفسو وطبيعة تفكيره وحقيقة دوافعو الشخصية في تقبل نظرية ما أو رفضها ،إلى
غير ذلك من العوامل.
Wiley, E. O. (1992) The Evolutionary Species Concept Reconsidered. In:
Ereshefsky, M. (edit.) The Units of Evolution: Essays on the Nature of Species; MIT
Press, p. 79.
)(12
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أي مفاىيم في
ُ
القارئ أننا ال نتحدث ىنا عن حقائق ىامشية في النظرية وإنما عن مفاىيم بنيويةْ ،
صلب النظرية ،بحيث إن أضعف قدح فيها يفوق في األثر والتداعيات أقوى قدح فيما ىو أدنى
قدح في الفروع وال
منها ،إذ في إبطال األصول إبطال للفروع كما ىو معلوم ،وفي القدح فيها ٌ
بد ،بال عكس بالضرورة .ثم كيف إذا كان األمر ليس مجرد خالف عابر وإنما ىجوم مباشر على
تلك المفاىيم البنيوية التي ال قوام للنظرية في صورتها المعيارية إال بها؟ ثم كيف إذا كان الهجوم
المباشر ال من قِبل المناوئين للنظرية فحسب وإنما من قبل المنتظمين في سلكها أيضا ؟
اختلف جمهور التطوريين حول وظيفة االنتخاب ،فمن قائل :إن وظيفتَوُ األساسية استئصالية
عدمية إلى قائل :بأن وظيفتو خالّقة وجودية إلى قائل بأن وظيفتو األمرين معا .إلى ىنا ال خطر
أي آخر؛ يعتقد بروفاين أن
يحدق بمفهوم االنتخاب الطبيعي .ولكن التطوري وليم بروفاين لديو ر ٌ
ينتخب لصالح شيء أو ضده ،وال ىو
":االنتخاب الطبيعي ال يعمل على أي شيء .فال ىو
ُ
يقهر ،وال يُكثّر ،وال يخلق ،وال يع ّدل ،وال يُش ّكل ،وال يشغّل ،وال يقود ،وال يصطفي ،وال
يحافظ على شيء ما ،وال يدفَع ،وال يكيّف .االنتخاب الطبيعي ال يقومُ بشيء" )ٖٔ( .بل إ ّن
الداروينيَ ْين الملح َدين جيري فودور وماسيمو بياتيلي-بالماريني ،لم يجدا ب ّدا من تخطئة داروين
رأسا ،وصنفا في تهافت مفهوم االنتخاب الطبيعي كتابهما (األمر الذي أخطأ فيو داروين) ،وكان
مما ص ّدرا بو كتابهما التالي" :ىذا ليس كتابا عن اهلل ،وال عن التصميم الذكي ،وال عن الخلق.
ط في شيء من ذلك .لقد ارتأينا أنو من المستحسن أن نوضح ىذا منذ
ليس أيا من أحدنا متور ٌ
البداية ،ألن رأينا األساسي فيما سيأتي يقضي بأن ىناك خطأ ما  -وربما خطأ لدرجة قاتلة  -في
(ٗٔ)
نظرية االنتخاب الطبيعي".
إن األمر بشأن حقيقة نظرية التطور لم وال ولن يتوقف عند ىذا الحد .النقوالت تطول،

واإلشكاالت النظرية والعملية عديدة .النظرية في أزمة بحق ،كما وصفها مايكل دنتن ذات يوم.

والكتاب الذي بين أيدينا من شأنو أن يعزز ىذه القناعة في عقل كل منصف يُق ّدر األشياء
بقدرىا .ولذلك عطفا على مسألة الجمع بين النظرية ونصوص الشرع أعود فأقول :ما زال من

المب ّكر جدا ،بل من الخطأ الواضح ،أن نستنطق نصوص الشرع بما يمكن أن يدل على نظرية

التطور في وضعها الراىن ،فإن أقل ما في ىذا الصنيع من الضرر ىو حمل الشرع على مختلف

وأما من يصر على أن
فيو ،وتأويل ال يلزم للنصوص في ضوء حق متوىم أو حقائق مظنونةّ .
)(13

Provine, W. B. (2001)The Origins of Theoretical Population Genetics. University of
Chicago Press, 199.
)(14
Fodor, J. & PiattelliPalmarini, M. (2011) What Darwin Got Wrong. Picador, p. 15.
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التعسف
نظريةَ التطور حقيقةٌ قطعية ،فيسلّطها على اآليات القرآنية واألحاديث النبوية بألوان
ّ
مطولة
والتكلّف ،فمشكلتو من ضرب آخر ،ال يناسبها إال جلسات نقاش عميقة أو كتابات ّ
محررة .وكل ىذا مما يليق بمناسبة أخرى غير مناسبة التقدمة لهذا الكتاب.
ّ

مع ىذا الغموض الكبير الذي يحيط بنظرية التطور ،ومع ىذه االنقسامات الحادة في
صفوف علمائها وخبرائها ،ال أقل من استصحاب األصل العلمي -فضال عن الديني -األول لما
تبدو عليو األشياء في الواقع ،األصل الذي أكدتو ظواىر نصوص القرآن ومالحظات كبار
العلماء قبل داروين ،األصل الذي يقضي بأن البرازخ العظيمة (- )great divisionsكما يصفها
مايكل دنتن -التي تفصل بين أشكال الحياة برازخ حقيقية ال وىمية ،األصل الذي لطالما قرره
كل من (جورجيس كوفييو ٜٕٔٚ Georges Cuvierم – ٕٖٔٛم) ،أعظم علماء الحيوان
والطبيعة في زمنو و(رودريك موركيسون 1871-1792 Roderick Murchisonم) ،الذي ل ّقبو
(٘ٔ)
 ،وكذلك (لويس أجاسيز Louis Agassiz
التطوري ستيفن جاي جولد بالجيولوجي العظيم
ٔٛٓٚم – ٖٔٛٚم) ،من أعظم البيولوجيين والجيولوجيين في وقتو ،جميعهم أساتذة لتشارلز
داروين ،واحتج بهم في (أصل األنواع) ،وأثنى عليهم ثناء عطرا )ٔٙ( .كل ىؤالء دفعتهم
ُمشاىداتهم إلى اإليمان بما صدع بو موركيسون من أن" :الدالئل المب ّكرة على أشكال الحياة
تحولها بالترقي من رتبة أدنى
ناطقةٌ بما فيها من تعقيد وتنظيم عاليين ،لتستبعد بالكلية فرضية ّ
إلى رتبة أعلى في الوجود" وأن "أمر الخلق األول حين انبرامو قد أمن من دون شك للحيوانات
ال َرب نَا ال ِذي
تكيفا مثاليا مع محيطها" ()ٔٚ؛ وكأنّي بو يحوم حول معنى ىذه اآلية البليغة ﴿قَ َ
()ٔٛ
أَ ْعطَى ُكل َش ْي ٍء َخ ْل َقوُ ثُم َى َدى﴾.
وعدت سابقا تتعلق بمصطلح
قبل الختام ،بقي أ ْن أنبو على ثالث مسائل مهمة .األولى كما
ُ
(التصميم الذكي  ،)Intelligent Designواألخرى لها تعلق بنشاط ترجمة الكتب األجنبية إلى
العربية .والثالثة متعلقة بترجمة ىذا الكتاب .أما المصطلح فمشكل من جهة إيحاءاتو العقدية.
نعم للبعض أ ْن يتَسمح ويقول :إن ما يدخل في باب اإلخبار عنو تعالى أوسع مما يدخل في

(٘ٔ) في كتابو ، Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History :ص .٘ٙ
()ٔٙ

نجد داروين في (أصل األنواع) يصف كوفييو باأللمعي ( )Illustriousفي أكثر من موضع؛ أما موركيسون فيصف داروين

عملو ب "العظيم".
Murchison, R. (1854) Siluria: The History Of The Oldest Known Rocks, London, p.
469.
( )ٔٛسورة طو.٘ٓ :
)(17
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باب أسمائو وصفاتو )ٜٔ( ،وىذا صحيح ،ولكن على شيء من التح ّفظ ىنا .وأيا ما كان األمر،
متى أمكن االستغناء عن اللفظ الحادث بلفظ شرعي صحيح تعيّن ذلك .وكان مما خطر لي،
الص ْنع المت َقن) بدال من
واستشرت فيو بعض الفضالء فوافقني عليو وأيدني فيو ،استعمال تعبير ( ُ
(التصميم الذكي)؛ أوال :ألصلو القرآني ،وثانيا :لما فيو من االستغناء عن اإليحاءات المشكلة
للتعبير األجنبي وما يترتب عليها من ضرورة التحوط والتحرز .فإ ْن كان ىذا مما يوافقني عليو
القراء فالحمد هلل ،وأدعوىم الستعمالو وإشاعتو وإشهاره ،وإ ْن كان مما ال يوافقوني عليو ،فشأن
أي تعديل أو تصويب.
العبد الضعيف ،ويسرني استقبال ّ
بخصوص المسألة المتعلقة بترجمة الكتب األجنبية إلى العربية ،أود التأكيد على ضرورة

االلتفات للمقصد الشرعي ،واستحضاره من غير غلو .ومما أعجبني في ىذا الصدد،

متبصر على ما يُحتَاج إليو
ت إليو نفسي،
واسترو َح ْ
ُ
إرشاد (ابن تيمية) إلى االنفتاح الواعي ال ّ
َ
حتاج إليو من كتب األمم وكالمهم
المسلم من ُكتب القوم؛ قال رحمو اهلل ":يقرأ المسلم ما يَ ُ

نحقق المقصد
بلغتهم ،ويترجمها بالعربية" (ٕٓ) .ومتى كانت الحاجة ىي الضابط أمكننا أ ْن
َ
الشرعي بالسبب الدنيوي المناسب ،من غير إفراط وال تفريط .وىذا بطبيعة الحال يفرض ُحسن

االنتقاء ،وتحمل المسؤولية أمام اهلل فيما يقد ُم للمسلمين في أمر دينهم ودنياىم .أما إغراق
األسواق بكل ما ىب ودب من التآليف المصنفة ،فضال عما اتفق من الكتب المترجمة ،فخلل

شرعي وضالل ثقافي.

يسر إتمام ىذا العمل ثم
أما ترجمة ىذا الكتاب ،فأتوجو بالشكر الخالص هلل ً
أوال على أ ْن ّ
بالشكر الصادق لفريق الترجمة والمراجعة والتنسيق على ما بذلو من جهد كبير في وقت قصير،

وتحت ظروف مادية وشخصية صعبة .أسأل اهلل أ ْن يبارك فيهم وينفع بهم .وأخيرا أتوجو إلى
القارئ الكريم برجاء ،وىو إن وجد نقصا أو خطأ فهذا متوقع في ظل الظروف التي عمل فيها
يضرسنا القارئ بأنياب أو يطأنا
أفراد الفريق ،وأحسبهم قد سددوا وقاربوا وال أزكيهم ،فال ّ
بمنسم ،ولينصح ونحن إن شاء اهلل نحب الناصحين ولو داعين ،والحمد هلل رب العالمين.
عبداهلل بن سعيد الشهري

()ٜٔ
(ٕٓ)

ابن القيم الجوزية ،فائدة جليلة في قواعد األسماء الحسنى ،دار غراس ،صٕٗ.
مجموع الفتاوى (ٖ.)ٖٓٙ /
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وعد
(أصل الحياة) و(أصل األنواع) ىما إشكاليتا علم الحياة ومدار بحثو ،بل لعلها أكبر األلغاز

التي شغلت عقل اإلنسان منذ القدم وتعلقت بتحديد مصيره.

يعد ىذا الكتاب واح ًدا من أفضل الكتب التي تناولت تلك القضية ،وفيو أخذت نخبة من

العلماء المختصين على عاتقها ثبر أغوار ىذا اللغز ،وتقديم أدلة وقرائن التصميم فى الحياة

متعرضا فى فصولو لمقترحات الداروينية الحديثة ،وكاشفا
باستخدام المعطيات العلمية الحديثة،
ً

لفشلها فى تقديم تفسير علمي مقبول ،وذلك في إطار نهجها المادي الذي اعتمد الطرائق

الطبيعية الصدفوية دون الحاجة لوجود المصمم.

في سبيل تحقيق ذلك يصطحبنا الكتاب خالل فصولو إلى عمق التاريخ تارة؛ عبر التنقيب
بطبقات الصخور القديمة والعظام األحفورية المتحجرة للكائنات البائدة ،ليرصد اعتراف سجل
األحافير بخطأ االقتراح الذي تبناه داروين ورفاقو حول التطور التدريجي لألنواع المختلفة من
أسالف مشتركة ،وتارة أخرى يصطحبنا في رحلة مجهرية لفحص أدق مقومات الحياة ،وكيف
يمكن قراءة شهادتها عن روعة التصميم وقدرة المصمم .ومن ثم نجده يرتقي من مستوى
مكونات الحياة الدقيقة إلى مستوى ترابط تلك المكونات والعضيات في التراكيب الجسدية،
عبر تعقيد متداخل كتروس الساعة ،ال يمكن اختزالو أو تكوينو عبر التطور التدريجي العشوائي.
ويستعرض األمثلة على تلك النظم المصممة من البداية لتحقيق غايتها.
سيجد الباحث المتخصص فيو ضالتو ومتعتو ،وسيجد القارئ المهتم اإلجابات الشافية

السهلة والمباشرة التي كان ينتظرىا .ويمكننا أن نتحمل كلفة الوعد بأن كليهما ستتغير نظرتو

للعلم بعمومو ،وللحياة على وجو الخصوص ،بعد مطالعة ىذا الكتاب.

وال يسعنا إال أن نتقدم بعميق الشكر واالمتنان لفريق ترجمة الكتاب ،الذي أسعدنا بتمكنو

من اللغة العلمية وضبط المرادفات واالصطالحات البيولوجية بمعيار علمي دقيق ،وإن لم أكن

أستغرب ذلك لتخصص المترجمين بأحد فروع البيولوجيا ،وتعاونهم الوثيق في سبيل تقديم ىذا
العمل الذي بين أيديكم.

أحمد يحيى
 - 31http://kotob.has.it

مقدمة
كان كتاب (الباندا والبشر  )Of Pandas and Peopleأول كتاب يعرض التصميم الذكي
كبديل علمي عن التطور الدارويني؛ فقد استخدم فيو ألول مرة مصطلح التصميم الذكي في
تحقيق علمي حول آثار ونواتج األسباب الذكية في البيولوجيا ،وظل موضوع التصميم الذكي
ساحة خصبة للجدل حتى يومنا ىذا .تطورت قضية التصميم البدائية بظهور كتاب (الباندا
والبشر) الذي حاول استخدام نفس الطرائق المستخدمة في العلم؛ حيث تقيّم ىذه الطرائق
الفرضيات في ضوء الدليل ،وتؤكد على أن كل الفرضيات العلمية –حتى الراسخة منها-
خاضعة للنقد والرفض في ضوء األدلة الجديدة ،فتحافظ ىذه الطرائق العلمية على نزاىة العلم،
وتتأكد من أن نتيجة التحريات العلمية ليست مقررة سلفا .لقد سعى كتاب "الباندا" ىذا -
بعيدا عن األحكام المسبقة الموافقة أو المخالفة للتصميم الذكي -إلى إتاحة أدلة التصميم في
األنظمة البيولوجية ،بحيث تتحدث عن نفسها بذاتها ،بعيدا عن عائق األيديولوجيات المادية
والدينية.
مر أكثر من عقد من الزمن على تفويض مؤسسة األفكار واألخالق لكل من بيرسيفال
ديفيس  Percival Davisودين كينيون  Dean Kenyonلكتابة ىذا الكتاب وتحديثو من بعد،
ومع نشر اإلصدار الثاني من الكتاب عام 4991م كان التصميم الذكي ىو عبارة عن عدة
انتقادات للداروينية ،وإضاءات بسيطة حول الشكل الذي يمكن أن يظهر فيو علم التصميم
الذكي .ومنذ ذلك الحين أخذ التصميم الذكي ( )IDفي التنامي من اعتراضات صغيرة وىامشية
على التطور الدارويني إلى برنامج فكري شامل إلعادة تصور البيولوجيا .لقد أرسى التصميم
الذكي اآلن دعائم بيولوجيا عامة ركيزتها األساسية ليست القوى المادية العمياء وإنما التدبير
الذكي للمعلومات.
نشعر بتأثيرات التصميم الذكي في كل من المجتمع العلمي والثقافة العامة؛ وقد قامت

بعض الصحف الرئيسية كنيويورك تايمز  NY Timesبتخصيص صفحاتها األولى لمناقشة محترمة
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حول التصميم الذكي في القسم العلمي منها ( ،)4كما تذكر المجالت الدورية التصميم الذكي
في عناوين أغلفتها ( ،)2كذلك تسبر البرامج التلفزيونية واألفالم والروايات الشعبية سمات
التصميم الذكي ( ،)1وتناقش البرامج الحوارية والبرامج اإلخبارية – بدءا من قناة  ABCsوحتى
العرض اليومي لجون ستيوارت

()1

 -ىذا الموضوع بشكل متكرر ،كما تحاجج الوثائقيات

العلمية من طراز ( )NOVAوالتي تحاول حل ألغاز الحياة بقوة وفق التصميم الذكي ،وىي

منشورة في كل أسواق النشر الكبرى  -بدءا من لوس أنجلوس وصوال إلى نيويورك  .-في
الوقت نفسو تعارض وثائقيات الـ - BBCالمعروفة باألفق  -Horizonوثائقيات NOVA؛ حيث

نشرت الـ  BBCوثائقيا بعنوان (الحرب على العلم) لنقض التصميم الذكي.

أما على المستويات التعليمية واالختصاصية يشق التصميم الذكي طريقا واضحا .بدأت
الم َحكمة – باستعمال نظام مراجعة األقران  -Peer-reviewedالتي تناصر التصميم
المقاالت ُ

وم َحاضر
الذكي بالظهور في الخط العام للمنشورات البيولوجية -كما في علوم البروتينات َ
المجتمع البيولوجي في واشنطن ،ومجلة البيولوجيا الجزيئية ،-وبدأ علماء األبحاث في تأسيس

المخابر
المكرسة ألبحاث التصميم الذكي ،مثال :أسس دوغالس أكس  -خبير البيولوجيا
ّ
الجزيئية سابقا في جامعة كامبريدج -المعهد البيولوجي ،وأسس روبرت جاكسون ماركس
 - Robert J. Marks IIبروفيسور ىندسة الحواسيب والكهرباء الشهير بجامعة بايلور -مختبر
المعلوماتية التطورية .)1( The Evolutionary Informatics Lab

)(1

James Glanz, "Biologists Face a New Theory of Life's Origin," New York Times
(Sunday, 8 April 2001), 1. Kenneth Chang, "In Explaining Life's Complexity,
Darwinists and Doubters Clash," New York Times (Monday, 22 August 2005), 1.
()2

كان غالف عدد 2001-8-41م من مجلة التايم بعنوان (حروب التطور) ،وأشار في العناوين الفرعية إلى التصميم الذكي،

وكان عنوان النيويورك تايمز في 2001-44-28م (داروين الحقيقي) ،وىو يشير بوضوح إلى التصميم الذكي في العناوين الفرعية.
See, for instance, the episode titled "From Whence We Came" (airdate January
16, 2005) of ABC's Boston Legal.
( )1في 2001/1/9م ناظر ويليام ديمبسكي حول موضوع التصميم الذكي مايكل روس في إحدى أمسيات قناة - ABCكان
)(3

المضيف في تلك الحلقة ىو جورج ستيفانوبولوس ،-وفي 2001/9/21م ناظر ديمبسكي حول ىذا الموضوع أيضا إدوارد الرسون
في العرض اليومي لجون ستيوارت.
See respectively: www.biologicinstitute.org and www.EvoInfo.org (last accessed
September 26, 2007).
)(5
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لدى كل من جامعات (كورنويل وستانفورد وكال بيركلي) تجمعات طالبية تعرف بنوادي
IDEA

(التصميم الذكي والحذر من التطور) التي تدعم التصميم الذكي( .)1تنظر الهيئات

ومشرعو الواليات والمحاكم في إمكانية تعليم التصميم الذكي في المدارس
التدريسية
ّ
الحكومية ضمن المناىج العلمية ،والمثال األشهر ىنا ىو مثال – Kitzmiller v. Doverانظر

في الخاتمة-؛ وكنتيجة لذلك تقوم مناظرات طويلة حول التصميم الذكي في المجتمعات

العلمية واألكاديمية ،لقد آن األوان لنشر ما يتمم كتاب (الباندا والبشر) ،ويعكس التقدم
الحاصل في التصميم الذكي في العقد األخير.

يصرح منظرو التطور الدارويني دوما أن ظواىر الكائنات الحية توحي بالتصميم ،ويعترف

ريتشارد دوكنز -المختص في علم الحيوان والناطق باسم الداروينية -فيقول" :علم األحياء ىو
دراسة األشياء المعقدة والتي يوحي ظاىرىا بأنها مصممة لغرض ما" ( .)7يتردد صدى مثل ىذه

العبارات في المنشورات البيولوجية ،يقول فرانسيس كريك الحائز على جائزة نوبل وأحد

مكتشفي بنية الـ" :DNAيجب أن يتذكر علماء األحياء دوما أن ما يرونو في الكائنات الحية

ليس مصمما ،ولكنو متطور فحسب" ( .)8ويصر الداروينيون على أن مظاىر التصميم ُموىمة؛

ألن اآلليات التطورية -كاالنتخاب الطبيعي -كافية لتفسير التعقيد المشاىد في الكائنات

الحية.

لقد أقر العديد من منظري التطور في السنوات األربعين األخيرة بوجود صعوبات أصيلة

تواجو التفسير الدارويني لظواىر التصميم ىذه ()9؛ وكنتيجة لذلك زادت أعداد العلماء الذين
()1

يوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس وثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لحظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كتاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم.

 ideacenter.org/clubs/locations.phpآخر زيارة .2007-8-40
Richard Dawkins, “The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals
a Universe Without Design”, New York: Norton, 1987, 1.
)(8
Francis Crick, “What Mad Pursuit”, New York: Basic Books, 1988, 138.
)(9
See, for instance: David J. Depew and Bruce H. Weber, “Darwinism Evolving:
Systems Dynamics and the Genealogy of Natural Selection” Cambridge, Mass.: MIT
Press, 1995; Stuart Kauffman, “Investigations”, New York: Oxford University Press,
2000; and Franklin Harold, “The Way of the Cell: Molecules, Organisms and the
Order of Life”, New York: Oxford University Press, 2001; Lynn Helena Caporale,
“Darwin in the Genome: Molecular Strategies in Biological Evolution”, New York:
McGraw-Hill, 2003; Gerd B. Muller and Stuart A. Newman, eds., “Origination of
OrganismaI Form: Beyond the Gene in Developmental and Evolutionary Biology”,
Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003.
)(7
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باتوا يعتقدون أن التصميم الذي توحي بو ظواىر الكائنات ما ىو إال تعبير عن واقع كونها

مصممة بالفعل ،فيرى ىؤالء العلماء -ويعرفون بأنصار التصميم أو منظري التصميم -أدلة مثيرة

على التصميم الذكي في األنظمة البيولوجية ،وبازدياد أعداد ىؤالء العلماء يشتعل الجدل
العلمي حول السؤال المركزي في علم أصول الحياة؛ فيحاجج ىؤالء العلماء –وعلى خالف

العقيدة الداروينية -بأن في البيولوجيا أدلة كثيرة على التصميم الحقيقي (وليس الظاىري
الم ِ
وىم).
ُ

أحد ىؤالء العلماء ىو عالم األحياء جوناثان ويلز؛ فقد وجد ويلز دليال دامغا على التصميم
في مراحل النمو الجنيني وفي البيولوجيا الجزيئية في الخلية ( ،)40بل تحول ويلز من خالل
كتابو (أيقونات التطور) 2000-م -إلى ناطق رسمي لالتجاه الساعي لتصحيح أخطاء الكتب
البيولوجية التي تدرس التطور الدارويني .كما نشر عالم الرياضيات ويليام ديمبسكي William
 Dembskiعمال مهما حول األساسات النظرية لتحري التصميم ،فقد كتب تحت عنوان
(استنتاج التصميم :حذف الصدفة عبر االحتماالت الصغيرة) – من منشورات جامعة كامبريدج
4998م -أن التصميم يمكن رصده تجريبيا؛ وأنو بذلك يصبح جزءا من العلم.
إن مؤسسة الفكر واألخالق ( )The Foundation for Thought and Ethicsلمحظوظة
بأن تنشر لكل من ديمبسكي وويلز ىذا العمل المتمم لكتاب (الباندا واإلنسان) .وعلى الرغم
من أن خطة ىذا الكتاب قد وضعت ليكون اإلصدار الثالث من كتاب (الباندا واإلنسان) إال أنو
سرعان ما اتخذ منحى خاصا ليصبح كتابا مستقال يحمل ىويتو الخاصة تحت عنوان (تصميم
الحياة)؛ إذ أن أكثر من ثلثي مادة ىذا الكتاب جديد كليا ،والباقي منو ىو إعادة صياغة
وتحديث لما ورد في الكتاب األصل (الباندا واإلنسان) .وبالرغم من أن ىذا العمل امتداد
للكتاب السابق إال أن كتاب (تصميم الحياة) يظل في جوىره جديدا .ككتاب موجو إلى عامة
القراء ،يقدم (تصميم الحياة) األدلة واألدوات المفاىيمية الضرورية لفهم القضية العلمية
للتصميم الذكي.
)(10

For a popular exposition of Wells's views on design in embryological
development, see his article "Making Sense of Biology: The Evidence for
Development by Design" in Signs of Intelligence, eds. William A. Dembski and
James M. Kushiner (Grand Rapids, Mich.: Brazos, 2001), 118-127. For his use of
design as a research tool for investigating molecular structures inside (he cell, see
his article "Do Centrioles Generate a Polar Ejection Force?" Rivista di Biologial
Biology Forum 98 (2005): 37-62.
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 إال أن مؤسسة الفكر واألخالق لتتوجو،وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه ىذا الكتاب
Dean Kenyon

ودين كانيون

Percival Davis

بالشكر واالمتنان لكل من بيرسيفال ديفيس

 ألف كتاب الباندا واإلنسان كل من ديفيس وكانيون من خزينة.على وضع أسس ىذا العمل

المفكر المبدع-  وتحت عين التحرير وقلم الخبير تشارلز تاكستون،خبرة طويلة وتجارب كثيرة

 شارك ديفيس في تأليف منهج البيولوجيا للمختصين والمسمى.)44( -في حركة التصميم الذكي

 مع كل من إلدرا-)Simply Biology سمي الحقا بـ(البيولوجيا ببساطة- )(عالم البيولوجيا
 كان كانيون أستاذا بجامعة.)42( - عالمة البيولوجيا بجامعة ىارفارد- سولومون وكالودي فيلي

 وأحد أىم الخبراء في موضوع أصل الحياة على مستوى العالم؛ شارك،والية سان فرانسيسكو
 وشارك في تأليف كتاب،)بتأليف نص جديد وإبداعي في موضوع (الحتمية الكيميائية الحيوية

مع ظهور كتاب الباندا واإلنسان كان- مذكرات لكل من ألكساندر أوبارين وسيدني فوكس

.)41( -فوكس من أكثر األسماء التي يستشهد بها في مناىج البيولوجيا لمرحلة التعليم الثانوي

 إعادة تقييم النظريات: (لغز أصل الحياة: في كتابة النص األكاديمي األكثر مبيعا حول أصل الحياةTaxton ) شارك تاكستون44(
 يعتبر الكثير من الناس ىذا.)The Mystery of Life's Origin: Reassessing Current Theories الحالية

: انظر.الكتاب أول كتاب نشرتو حركة التصميم الذكي
Angus Menuge, “Who's Afraid of ID'” in William A. Dembski and Michael Ruse,
eds., “Debating Design: From Darwin to DNA” (Cambridge: Cambridge University
Press, 2004), 36-37.
(12)
Claude A. Villee, Eldra Pearl Solomon, and P. William Davis, “Biology” ,2nd ed.
(Philadelphia: W. B. Saunders, 1989). Davis and Solomon also published a
textbook on anaromy and physiology: “Understanding Human Anatomy and
Physiology” (NewYork :McGraw-Hill, 1978).
(13)
Dean H. Kenyon and Gary Steinman, “Biochemical Predestination”, New York:
McGraw-Hill, 1969. Dean H. Kenyon, Prefigured Ordering and Protoselection in the
Origin of Life, in “The Origin of Life and Evolutionary Biochemistry”, (Festschrift
commemorating the fiftieth anniversary of the publication of Proislehozhdenie
Zhizni and the eightieth birthday of Alexander 1. Oparin), eds. K. Dose, S. W. Fox, G.
A. Deborin, and T. E. Pavlovskaya (New York: Plenum Press, 1974),207-220. Dean H.
Kenyon, "A Comparison of Proteinoid and Aldocyanoin Microsystems as Models for
the Primordial Protocell," in Molecular Evolution and Protobiology (Festschrift
commemorating the twenty-fifth anniversary of the pioneering thermal hetero-polycondensation of amino acids and as a dedication to Sidney W Fox on the occasion
of his seventieth birthday), eds. K. Marsuno, K. Dose, K. Harada, and D. L. Rohlfing
(New York: Plenum Press, 1984), 163-188.
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ترك ديفيس وكانيون بصماتهما في كتاب التصميم في الحياة ،وخصوصا في فصل التطور
الكبروي –الثاني ،-واألحافير –الثالث ،-والتشابو البيولوجي –الخامس ،-وأصل الحياة –
الثامن ،-وبقيت معظم أفكارىما صالحة لالستخدام .لكن كان ال بد من تحديثها بسبب مرور
الزمن عليها؛ فمثال يعالج فصل أصل الحياة في كتاب الباندا واإلنسان (التوالد الذاتي)
و(فرضية أوبارين) وأعمال ستانلي ميلر وسيدني فوكس بشكل رائع ،لكن منذ ذلك الحين
ظهرت العديد من الفرضيات حول أصل الحياة ،بما فيها عالم الـ ،RNAوالعديد من
سيناريوىات التنظيم الذاتي .ينتقد الكتاب الحالي ىذه السيناريوىات الحديثة ،وأيضا يظهر
ىذا الكتاب الحاجة للتصميم الذكي لتفسير أصل الحياة ،خصوصا مع تراكم المزيد من األدلة
واألفكار النظرية الحديثة منذ نشر كتاب الباندا .لقد أضحت الحاجة لكتاب من ىذا النمط
ملحة أكثر من أي وقت مضى؛ فبمجرد ذكر التطور ينبري العديد من العلماء والمثقفين إلعطاء
انطباع بأن الجدل المفاىيمي حول األصول البيولوجية قد انتهى منذ زمن ( .)41وال تساىم
وسائل اإلعالم في تصحيح ىذا الخطأ؛ لعدم توافر المعلومات الكافية لتصحيحو ،بل تمضي
في تصوير أية معارضة لالتجاه الدارويني السائد على أنها معارضة للعلم برمتو ،وأنها مدفوعة
دينيا ،ال علميّا .لكن ال يقتصر التفسير العلمي ألصل الحياة على التصور الدارويني المعاصر،

بل ىناك الكثير من المنشورات العلمية التي تشكك في كفاية الشرح الدارويني لتعقيد
الكائنات الحية وظواىرىا الموحية بالتصميم ()41؛ لذا يبقى الجدل العلمي حول التطور
الدارويني موضوعا ساخنا .فيقدم كتاب (تصميم الحياة) للقراء نظراتو المحدثة حول التصميم
الذكي ومشاركتو في ىذا الجدل.

( )41لرؤية الجدل الدائر حاليا حول األصل البيولوجي انظر إلى قائمة المنشقين عن الداروينية على الموقع:

) (www.dissentfromdarwin.orgوالتي وقع عليها أكثر من  700عالم بأسمائهم ،ولكي تنضم إلى قائمة الموقعين في
ىذا الموقع يجب أن تقبل محتوى الجملة التالية" :نشكك باالدعاء القائل بقدرة الطفرات العشوائية واالنتخاب الطبيعي على تفسير
التعقيد في الحياة ،ونرى وجوب تشجيع الفحص الدقيق ألدلة التطور الدارويني".
For entry into this literature, see William A. Dembski and Michael Ruse, eds.,
“Debating Design: From Darwin to DNA” (Cambridge: Cambridge University Press,
2004), especially parts I and IV.
)(15
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تتقدم مؤسسة الفكر واألخالق بجزيل الشكر واالمتنان لكل من ساعد في إتمام ىذا
العمل .يستحق دين كانيون وبيرسيفال ديفيس الشكر األكبر لوضعهما اللبنات األساسية لهذا
الكتاب ،وقد قدم الزمالء والطاقم في مركز ديسكفري للعلوم والثقافة مساعدة ال تقدر بثمن
في كل شيء؛ من قراءة للكتاب وتنقيح لمسوداتو وتقديم األفكار البيولوجية االختصاصية حولو
والبحث لو عن مراجع ومن ثم تسويقو .ليست ىذه المساعدة مستغربة لكون ديمبسكي وويلز
من زمالء المركز المقدمين ،ولكم سررنا بهذا الدعم المتدفق من الجميع؛ من بين زمالء المركز
والمشاركين في إعداد ىذا الكتاب بشكل مؤثر -كل من مايكل بيهي وسكوت مينيخ وستيفين
ماير وبول نيلسون وكيسي لسكين.-
قرأ كل من ويليام ىاريس ودينيز أوليري وجيمس براىام وجوناثان ويت المسودة األصلية
حسنتها بشكل كبير ،كما مضى ويليام ىاريس ألبعد
بكاملها ،وأرفقوىا بتعليقات مفصلة مفيدة ّ
من ذلك وكتب مشكورا مقدمة للكتاب ،كذلك دقق إدوارد بلتزر فصل أصل الحياة ،ومهد

إدوارد سيسون للخاتمة ،وميز بين محاكمة سكوبس الحقيقية والمحاكمة األسطورية الواردة في
الفيلم والرواية المعروفة

بـ(the Wind

 .)Inheritإن مركز الفكر واألخالق مدين لكل من

ساىم في إعداد ىذا الكتاب ،سواء كان ممن ذكر اسمو أم ال ،ويعبر لو عن االمتنان الكبير.

جون أ .بَـيُل
Jon A. Buell
–
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يف معنى التطور
ثمة معان للتطور ليست محل خالف .من تلك المعاني( :تغير الكائنات الحية بمرور

الزمن) ،و (إمكانية تكيف الكائنات الحية مع الظروف البيئية المتغيرة) ،و (إمكانية تغير تتابع

الجينات في الجماعة الحية) .لو كان ىذا فقط ما تعنيو كلمة (التطور) إذًا لتركها الناس لحالها

دون أذى .ولعل ىذا ىو الذي يجعل الهيئات التدريسية ومعلمو األحياء عندما يسألون عن ما

يدرسونو حول أصل الكائنات الحية ،فإنهم غالبًا سيجيبونك بتقديم (التطور) في صورة بريئة
ّ
كهذه" :بالطبع أنت تؤمن بتغير الكائنات الحية مع مرور الزمن ،ومن المؤكد أنك سمعت عن
الجراثيم التي تطور مقاومتها ضد المضادات الحيوية ..،ىذا ىو التطور!".

ربما لطّف ىذا الوصف شيئاً من مخاوف العامة وجنَّبهم محل الخالف؛ لكنهم في واقع
األمر إنهم يخفون القضية التي ىي محل خطورة في السجال حول التطور .نعم الجراثيم التي

تطور المقاومة الجرثومية تمثل بالفعل التطور ،ولكن قصارى ما يمثلو ىذا ىو ما يعرف بالتطور
الصغروي (الميكروي) ،والذي ال يخالف في صحة وقوعو أحد ،ولكنو مما ال عالقة لو البتة
بالدعاوى العريضة التي يتم إطالقها في البيولوجيا التطورية.

تدعي البيولوجيا التطورية حدوث أمرين:
 .1انحدار الجراثيم  -التي تطور مقاومتها ضد الصادات الحيوية ،-والبشر  -الذين يملكون
جهازاً مناعياً عاجزاً عن صد الجراثيم ،-والكائنات الحية األخرى؛ من سلف مشترك واحد
وجد في الماضي السحيق.

 .2تتم العمليات التي أنتجت الجراثيم وكل الكائنات الحية األخرى بالصدفة والضرورة،
وبالتالي من غير غاية أو خطة مدركة.

اال ّدعاء األول يدور حول التاريخ الطبيعي ،ويعرف بالسلف المشترك أو السلف المشترك
الشامل ،ووفقاً لهذا االدعاء يوجد سلف مشترك ترجع إليو كل سالالت الكائنات الحيةّ .أما

االدعاء الثاني فيؤكد على أن التغيرات التطورية تتم بآليات مادية خالصة ،وال تفتقر إلى توجيو

ذكي .ويعتبر الذكاء وفق ىذه النظرة حالة ناتجة عن التطور بدالً من أن تقوده.
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يمكن نسبة ىاتين الدعامتين األساسيتين في البيولوجيا التطورية لتشارلز داروين؛ إذ يبدو أن

داروين قد رأى التخلص من الحاجة للذكاء لتفسير األنظمة البيولوجية ،بسبب اعتماده على
آليات االنتخاب الطبيعي العاملة على التنوعات العشوائية .فبدالً من ذلك جعل داروين الصدفة

 -التنوعات العشوائية  -ىي المادة الخام لالبتكار البيولوجي ،وجعل الضرورة  -االنتخاب

الطبيعي -القوة المحركة التي تزيد الهوة بين التنوعات ،وتحفظ الكائنات الحية التي تملك

تنوعات تؤمن لها أفضلية التكاثر ،في حين تقوم باستبعاد بقية الكائنات األخرى.

ىذه ىي اآلليات الداروينية للتغيرات التطورية ،ويتطلع العديد من علماء األحياء إليها

لتفسير التنوع البيولوجي ،ولتبرير الفكرة األساسية األولى التي طرحها داروين؛ أال وىي األصل

المشترك لكل الكائنات .على سبيل المثال يقول عالم الوراثة التطورية بجامعة شيكاغو (جيري

كوين :)Jerry Coyne

"ىناك نظرية واحدة فقط في التطور ،أال وىي :تطورت الكائنات الحية تدريجياً عبر الزمن ومن

ثم تشعبها ألنواع مختلفة ،وكان المحرك الرئيسي لهذه التغيرات التطورية ىو االنتخاب
الطبيعيَّ .
إن بعض تفاصيل ىذه العمليات غير مؤكد ،لكن ما ال جدال فيو بين علماء األحياء

ىو القواعد األساسية في التطور؛ فبينما تحدث الطفرات بالصدفة ،إال أن االنتخاب الطبيعي

المسؤول عن بناء األجسام المعقدة بالحفاظ على الطفرات األكثر تكيفاً ليس كذلك على
()1
اإلطالق .وكما ىو حال كل األنواع ،اإلنسان أيضاً ىو نتاج الصدفة وعمل القوانين".
خالل ىذا الكتاب سوف نستخدم لفظتي (التطور) و(الداروينية) على نحو تبادلي تقوم فيو

إحداىما مقام األخرى لإلشارة إلى وجهة النظر ىذه في التطور.

( )1من  ،Don’t Know Much Biologyعن موقع 2007/7/6 ،www.edge.orgم.
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الفصل األول
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ويلياو جينص سيديص
ربما كاف ويلياـ جيمس سيديس

William James Sidis

إنساف عاش في ىذا العالم ،إذ يتراوح معدؿ ذكائو حسب مقياس

(ٜٔٛٛـ–ٜٗٗٔـ) أذكى
IQ

بػين (ٕٓ٘ – ٖٓٓ)،

شهرا ،وتعلم البلتينية بنفسو في سن السنتين ،ثم
استطاع قراءة صحيفة نيويورؾ تايمز بعمر ً ٔٛ

تعلم اليونانية في الثالثة من عمره ،واستطاع طباعة األحرؼ بكل من اإلنجليزية والفرنسية في

الرابعة من عمره ،قدـ بحثاً في التشريح وىو في سن الخامسة ،وأذىل الناس بقدراتو الرياضية،

تخرج من مدرسة بروكلين الثانوية بػ(ماساشوستس) وىو في الثامنة ،وكاف على وشك االلتحاؽ

بجامعة ىارفارد ،لوال أف ىيئة القبوؿ فيها قررت تأجيل ذلك لعدة سنوات ريثما يتم نضجو

االجتماعي ،استجاب ويلياـ للقرار ودخل الجامعة في سن الحادية عشر ،وناؿ الشهادة
الجامعية بمرتبة الشرؼ في السادسة عشر ليصبح فيما بعد أصغر بروفيسور في التاريخ.

استنتج ويلياـ احتمالية وجود الثقوب السوداء قبل أف يتنبأ بذلك عالم الفضاء

شاندراسيخار ،Subrahmanyan Chandrasekharوعندما بلغ كاف يتكلم بأكثر من أربعين
لغة ولهجة محلية.

آثارا ضارة عليو؛ فبدالً من تقديره المتبلكو ىذه
كاف المتبلؾ ويلياـ لهذه القدرة الذىنية ً
فردا شاذًا يتظاىر بالذكاء ليلفت األنظار إليو ،وتعرض أثناء دراستو في
القدرة اعتبره الناس ً

ىارفارد النهيار عصبي ،لم يستطع تحمل الضغط اإلعبلمي عليو وقت أف كاف بروفيسوراً في

جامعة (رايس) ،وفي مطلع العشرينيات من عمره استقاؿ ويلياـ من منصب األستاذية،

وانسحب من كل المهن ذات النشاطات الذىنية .وجده أحد المراسلين الصحفيين عاـ

ٕٜٗٔـ يعمل في مهنة منخفضة األجر في مكتب بػ(ووؿ ستريت) ،وصرح للصحفي بأف كل
ما يريده من ىذا العمل ىو االبتعاد عن أضواء اإلعبلـ في عمل ال يش ِّكل عبئا عليو(ٔ) ،وقضى
بقية حياتو في عمل وضيع.

ما أهنية قصة ويلياو سيديص يف موضوع أصل اإلىشان؟
يؤمن التطوريوف أف اإلنساف قد تطور من سلف شبيو بالقرود ،لذا فهو يشترؾ في الكثير من

الصفات والمزايا مع القرود المعاصرة ،وقد ذىب بعض التطوريين ألبعد من ذلك؛ حيث ادعوا

أف قدرات اإلنساف ليست إال قدرات متطورة كانت موجودة في سلفو التطوري .يقوؿ داروين
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في كتابو (أصل اإلنساف)" :إف اختبلؼ الدماغ بين اإلنساف والحيوانات العليا كبير ،ولكنو كبير

من جهة الكم ال النوع؛ فقد رأينا أف األحاسيس والحدس وجميع المشاعر والقدرات كالحب

والذاكرة واالنتباه وحب االستطبلع والمحاكاة والدراية ..إلخ ،كلها -والتي يفخر اإلنساف بها-
موجودة لدى كائن بدائي من الحيوانات العليا أو في بعض األحياف لدى كائن متطور من

الحيوانات الدنيا" (ٕ).

يدعي بعض التطوريين من ناحية أخرى أف اإلنساف يملك قدرات جديدة كليا وال يمكن

تفسيرىا تبعاً لقدرات األسبلؼ التطوريين .يعرؼ ىؤالء بأصحاب نظرية الظهور المفاجئ
 ،Emergentistsومنهم العالم ىارولد مورويتز  .)ٖ( Harold Morowitzيقر ىؤالء العلماء أنو
على الرغم من التشابهات المهمة بين اإلنساف والقردة إال أنها تشابهات بعيدة ،وخصوصاً فيما
يتعلق بالقدرات العقلية والروحية ،فيعتبروف أف القدرات المتطرفة ،كتلك التي كانت لويلياـ

سيديس ،تشير إلى أف الفروؽ بين اإلنساف والقرود جذرية ،وتعتبر فروقاً نوعية وليست
فروقا كمية فقط كما ادعى داروين (ٗ).
ً
ىل تطور البشر حقاً من أسبلؼ شبيهة بالقرود؟ وىل تطور ىؤالء من ثدييات مكسوة
بالفرو؟ ىل تطورت تلك الثدييات من زواحف تطورت بدورىا من أسماؾ؟ لو عدنا بالزمن

لذلك الزمن الغابر ،ىل سنجد سل ًفا تطوريا لكل الكائنات الحية اليوـ؟ ىل كاف وحيد خلية؟

ىل حدث التطور األحيائي من ىذا السلف المشترؾ العالمي دوف توجيو ذكي وبقوى مادية
عمياء فقط؟ ىل ظهرت الحياة األولى بعملية تطور كيميائي استطاعت فيها المادة غير الحية

ترتيب نفسها بنفسها ودوف توجيو ذكي؟

بناء على قصة التطور العظيمة ،الجواب لكل ىذه األسئلة ىو (نعم) ،لكن كيف لنا أف
ً
نتأكد من ىذه اإلجابة كعلماء ومفكرين ناقدين؟ لئلجابة على ىذا السؤاؿ علينا اختبار ىذه
العملية -التي يفترض أنها أنتجت كل ىذا التنوع والتعقيد في األحياء -في الطبيعة .بعض
العمليات الطبيعية عمياء وتعمل دوف ىدؼ أو غاية أو غرض ،وبعضها اآلخر ذكي يعمل لهدؼ
وغاية وغرض ،كيف نعرؼ الفرؽ بينها؟ وكيف سنفرؽ بينها فيما يخص األنظمة األحيائية؟ ما
ىي –تحدي ًدا -العمليات التي يجب أف تتم في الطبيعة لتظهر شخصاً بذكاء ويلياـ جيمس
سيديس؟ ىل ىي القوى المادية البحتة أـ أف الذكاء مطلوب؟ ىذه ىي األسئلة التي سنبحثها
في ىذا الكتاب..
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هل التصنيه الذكي عله؟
ثالث تعزيفات رئيشية
التصميم الذكي

س ُر بالشكل األمثل عند
دراسة األنماط الموجودة في الطبيعة ،والتي تُػ َف َّ

الذكاء

كل سبب أو عامل أو عملية تحقق الغاية والهدؼ عبر توظيف الطرؽ

التصميم

بنية أو حدث أو شيء افتقر في ظهوره إلى ذكاء طَابَق بين الوسائل
وغاياتها.

اعتبارىا صنعة قوة ذكية.

أو األدوات المناسبة.

يقوؿ عالم األحياء التطورية فرانسيسكو أياال

Francisco Ayala

في معرض حديثو عن

وميزات ىذه الكائنات
التصميم الوظيفي في الكائنات الحية
أىمية نظرية داروين" :قد يوحي
ُ
ُ
بوجود مصمم لها .إف أعظم ما حققو داروين ىو إثبات إمكانية تفسير النظاـ الموجو في
الكائنات الحية كنتيجة لعملية طبيعية (االنتخاب الطبيعي) دوف الحاجة الفتراض خالق أو أي
عامل خارجي" .وأضاؼ" :أصبح أصل الكائنات الحية وتكيفها بكل تنوعاتها الوفيرة والمذىلة
في متناوؿ العلم" (٘).
بهذا التعليق األخير يقترح أياال بوضوح أف علم األحياء قبل داروين لم يكن من العلم كما
ينبغي ،ونظراً لؤلىمية التي أولتها دراسات أصل األحياء قبل ظهور داروين لفكرة التصميم
الذكي؛ يكوف أياال قد رفض إمكانية اعتبار تفسير التعقيد والتنوع الحيوي بالتصميم أنو علمي.
يشرح ىذه النقطة بروفيسور األحياء ديفيد ىاؿ

David Hull

بوضوح" :ألقى (داروين) فكرة

التصميم جانباً؛ ليس لكونها تفسيراً علمياً غير صحيح ،بل لكونها ليست تفسيراً علمياً على

اإلطبلؽ" (.)ٙ
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ال يمكن لهذا أف يكوف صحيحاً؛ إ ّف العديد من العلوـ توظف مبدأ التصميم ،بل ال يمكن
تصور بعضها دوف ىذا المبدأ ،مثبل :يفترض علم اآلثار أف البشر في العصور القديمة قد تركوا
دالئل على حياتهم وثقافاتهم ،ويمكن تمييز ىذه الدالئل عن تأثيرات القوى الطبيعية العمياء،
وتفترض العلوـ الجنائية أف البشر يحاولوف بعد ارتكابهم للجريمة أف يخفوا اآلثار التي تدؿ
عليهم ،ولكنهم غالباً يفشلوف في ذلك ،وال يمكن عزو األدلة التي تشير إليهم لفعل قوى
الطبيعة ..كذلك تحتاج الكثير من العلوـ األخرى لمبدأ التصميم ،بما فيها :الذكاء الصناعي
وعلم الشفرات وتوليد األرقاـ العشوائية.
كذلك ال يجب أف يشير التصميم دوماً إلى صنعة إنساف .يدرس بعض علماء النفس التعلم
والسلوؾ لدى الحيوانات .تُظهر الحيوانات ذكاء كما أف لها القدرة على تصميم األشياء .فمثبلً
السدود التي تبنيها القنادس مصممة .ال يشترط في التصميم أيضاً أف يكوف أرضياً .فمشروع
البحث عن ذكاء خارج األرض (مشروع

)SETI

(ٔ)

يحاوؿ الكشف عن آيات

اإلشارات الراديوية في الفضاء الخارجي .إذاً يُضمر مشروع
اإلشارات الراديوية المحدثة طبيعياً عن تلك المصممة.

SETI

على الذكاء في

افتراضاً بأنو يُمكن تمييز

ويرى أيضا عالما األحياء فرانسيس كريك وليزلي أورجيل أف الحياة معقدة جداً لتظهر على
كوكب ككوكبنا ،وأنو ال بد أنها زرعت ىنا من قبل كائنات فضائية ذكية سافرت إلى نظامنا
الشمسي عبر سفينة فضائية ( .)ٚومع كوف الفكرة بعيدة عن تصديق الكثيرين إال أف نظريتهما
(ٕ)

ىذه والمعروفة ب ػ ()Panspermia

نظرية معتبرة في الوسط العلمي ،كونها تقع في حدود

العلم .تفترض ىذه النظرية وجهة نظر قائمة على أف الحياة على األرض مصممة.
يحتاج العلم لتوظيف مبدأ التصميم ليحافظ على مصداقيتو ،إذ يشيع فيو مع األسف
االنتحاؿ وتزوير البيانات أكثر مما يمكن قبولو ( .)ٛتشير وقائع التعليم العالي لقضية صادمة
(ٔ) اآلية في لغة العرب ،وكما جاءت في القرآف ،تعني :العبلمة ،وتطلق على الدليل.
الموجو" .وفيها عسر ،ولعلنا نوفّق مستقببلً في صياغة مقابل أنسب.
(ٕ) وجدناىا منقولة إلى العربية ىكذا" :التبزر الشامل
ّ
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ىنا" :صرح البروفيسور المساعد في التعليم الطبي من جامعة ميشيجن في آف اربور ،ريموند
 Raymond G. De Vriesبقياـ ثبلثة من زمبلئو العاـ الماضي بإحصاء شمل أكثر من ٖٓٓٓ
عالم من ناحية ارتكابهم سلوكاً سيئاً؛ كتغيير الدراسة بسبب ضغوط المموؿ ،أو إخفاء البيانات
التي تعارض أبحاثو الخاصة .اعترؼ ثلث العلماء بارتكابهم أحد أشكاؿ السلوؾ السيء" (.)ٜ

العامل الحاسم في إبقاء ىذه األفعاؿ تحت الرقابة ىو القدرة على كشفها؛ كل ما تم
اكتشافو في ىذه الحاالت ىو تدخل الباحث بتصميم التجربة.
إف كاف رصد التصميم في عدة علوـ متخصصة متاحاً ،وإف كانت قابلتيو ألف يُرصد إحدى

العوامل المفتاحية في الحفاظ على مصداقية العلماء؛ فلماذا يجب إلغاء التصميم من علم
األحياء سلفاً؟ ماذا لو أظهرت األنظمة األحيائية أنماطاً تشير بوضوح إلى التصميم؟ تكمن
الفكرة من ىذا الكتاب في إظهار وجود ىذه األنماط في األنظمة األحيائية وأنو ال يوجد سبب
مقنع إللغاء التصميم من علم األحياء.
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أسالفيا األحفوريون
لنبدأ بالنظر في أسباب اعتقاد التطوريين بأف البشر قد تطوروا من سلف شبيو بالقرد .تقوـ

الرواية التطورية حوؿ تاريخ الجنس البشري على أمرين :تطور البشر والقرود من سلف مشترؾ
قديم شبيو بالقرود ،وعدـ افتقار ىذا التطور إلى التوجيو من قبل ٍ
ذكاء ما .ىل يؤيد السجل
األحفوري ىذه الرواية أـ أنو يدعم تصورات أخرى؟

يصنف البشر بانتمائهم إلى جنس الهومو (البشريين) نوع العاقل .Homo Sapiens:يصنف

جنس الهومو ضمن عائلة األناسي

Hominidae

التي تضم قرود الشمبانزي (من جنس البعاـ

 .)Panيعتقد أف قرد الشمبانزي ىو األقرب تطورياً للبشر من بين القرود الحية اليوـ؛ لذا طالما

ينحدر البشر والشمبانزي من سلف واحد مشترؾ فإف التطور قد حصل على مستوى الجنس -

كونهما من جنسين مختلفين .-نقارف ذلك مع تطور الزواحف إلى ثدييات ،والذي حصل على

مستوى الصنف

Class

(انظر الفصل الرابع) .علماء التطور مقتنعوف بتطور الزواحف إلى

ثدييات -وىو ما يعتبر مرحلة انتقاؿ أعلى-؛ ولذا فمن األسهل أف يقتنعوا بتطور القرود إلى

بشر.

إال أنو بعد التمحيص في البيانات الحقيقية والحجج المقدمة على ذلك يغدو تطور اإلنساف

مبهماً .يحتوي السجل األحفوري على عدة أنواع منقرضة ضمن الجنس ىومو ،أقربهم إلينا
إنساف نياندرتاؿ ( Homo Neanderthalensisكاف يعتبر سابقاً تحت نوع من اإلنساف
العاقل ،ولكن تترسخ القناعة اآلف أنو نوع منفصل) ،يليو اإلنساف المنتصب ،Homo Erectus

ثم اإلنساف الماىر ( Homo Habilisأي المستخدـ لؤلدوات) .لكل نوع من ىذه األنواع عدة

خصائص بشرية مميزة؛ مثل القدرة على صناعة األدوات المعقدة التي تفوؽ بكثير األدوات
التي يستخدمها القرود.

سبي واضح يظهر تطور اإلنساف الماىر إلى اإلنساف المنتصب،
ال يوجد أيضا أي دليل نَ َ

ومن ثم إلى إنساف نياندرتاؿ وصوال إلى اإلنساف العاقل .ولكي نكوف أكثر دقة؛ ىناؾ

تشابهات ،فإنساف نياندرتاؿ قريب جداً بكل المقاييس -التشريحية والفيزيولوجية والحضارية-
لئلنساف العاقل أكثر من قربو لئلنساف المنتصب ،واإلنساف المنتصب أقرب لنا من اإلنساف

الماىر .يعني ىذا للتطوريين أف السلف المشترؾ لئلنساف العاقل وإنساف نياندرتاؿ أحدث
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وجوداً من السلف المشترؾ لكل من اإلنساف العاقل واإلنساف المنتصب ،وىذا السلف
المشترؾ بدوره أحدث من السلف المشترؾ بين اإلنساف العاقل واإلنساف الماىر ،لكن ىذا
االستدالؿ يفترض أف اإلنساف تطور وال يثبتو.

تعترضنا نفس المشكلة عند محاولة إيجاد الحجة على تطور اإلنساف في مستوى األجناس.

إف الفترة الزمنية المقبولة بشكل عاـ لنشوء جنسنا (الهومو) تق ّدر بحوالي ٘ ٕ.مليوف سنة

(يعتبر اإلنساف الماىر وإنساف رودلف  Rudolfensisأوؿ نوعين حقيقيين فيو) .ىناؾ افتراض

ب أف السبللة (الخط الحيوي) التي تنتهي بجنسنا (ىومو) قد انفصلت عن الخط الذي ينتهي

بالشمبانزي  -أقرب أنواع القردة إلينا -منذ ما ال يقل عن ٘ مبليين سنة تقريباً .وفي زمن
منقرض من فصيلة األناسي يضم كبلً من القرد
جنس
ٌ
القردة الجنوبية (ٌ )Australopitbecines
الجنوبي اآلسيوي

Anamensis

-منذ ٗ مبليين سنة ،-والقرد الجنوبي العفاري

Afarensis

-منذ ٘ ٖ.مليوف سنة ،-والقرد الجنوبي اإلفريقي - Africanusمنذ ٘ ٕ.مليوف سنة.-

وكما سبق؛ يمكن ألحدنا أف يحتج بفكرة التشابو البنيوي الظاىر في السجل األحفوري بأف
السلف المشترؾ بيننا وبين القرد الجنوبي اإلفريقي أقرب من السلف المشترؾ بيننا وبين القرد
الجنوبي العفاري ،وبدوره أقرب إلينا من السلف المشترؾ مع القرد الجنوبي اآلسيوي .وبالمثل؛
يمكن االحتجاج بأف ىذا االستدالؿ مبني على افتراض وجود السلف المشترؾ الشبيو بالقرد
بيننا وبين القردة الجنوبية ،وال يثبتو .سنرى في الفصل الخامس كيف أف فكرة التشابو البنيوي
الظاىر في السجل األحفوري ال تكفي إلثبات العبلقات التطورية ،ما نحتاجو في الحقيقة
إلثبات ذلك ىو دليل مستقل على الترتيب الزمني المفترض والعبلقات النسبية.
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 %89مشباىزي
يتطلع العلماء بشكل متزايد إلى البيانات الوراثية للحصوؿ على دليل مستقل على تطور
اإلنساف من أسبلؼ شبيهة بالقرود .يعتمد ىذا البحث على افتراض أف أشكاؿ الحياة التي
تملك بنى جينية متشابهة تكوف قريبة من بعضها .سمح اكتشاؼ الخرائط الجينية في السنوات
األخيرة للقياـ بمقارنات مفصلة بين

DNA

اإلنساف والشمبانزي ،ويحتل الدليل الجيني المرتبة

الثانية في استخدامو إلثبات تطور اإلنساف -بعد الدليل األحفوري.-
يصل التشابو بين تسلسبلت  DNAاإلنساف والشمبانزي إلى  ،%ٜٛوتؤخذ ىذه المعلومة
كدليل قاطع على تطور اإلنساف من القرود ،لكن ماذا يعني ىذا التشابو الجيني؟ باعتبار وجود
أربعة أسس نكليوتيدية فقط فإف طاقين متمايزين من الػ ،DNAمتى قمنا بصف طاقين متمايزين،
وحتى لو صفت طاقات عدة بشكل عشوائي ،فإف متوسط نسبة التشابو سيكوف حوالي
ٕ٘ .%إف أي دعوى تزعم التشابو سوؼ تضطر لحسم ىذه النسبة مباشرة.
خذ في الحسباف أيضا اختبلؼ عدد أزواج أسس الػ DNAبين كل من اإلنساف والشمبانزي؛
فعندما افترضت نسبة التشابو  %ٜٛبين اإلنساف والشمبانزي -في ثمانينيات القرف
العشرين -كاف الباحثوف يعلموف أف جينوـ الشمبانزي أكبر بنسبة ٓٔ %من جينوـ اإلنساف
(ٓٔ) .لكن في ىذه الحالة إف قمنا برصف كل  DNAاإلنساف مع  DNAالشمبانزي فإف ٓٔ%
من  DNAالشمبانزي لن يكوف لو مقابل عند اإلنساف ،وعند النظر إلى المسألة من ىذه الزاوية
نجد أنو ال بد أف يكوف الفرؽ بين  DNAالشمبانزي واإلنساف ٓٔ %على األقل .لقد اختفى
ىذا الفرؽ في حجم الجينوـ بسرعة؛ إذ تشير التقديرات الحالية إلى أف جينوـ البشر والقرود
أكثر تقارباً من ناحية الحجم بما يصل إلى ٔ ٖ.بليوف زوج أساس للشمبانزي ،وٕ ٖ.بليوف
زوج أساس عند اإلنساف (ٔٔ).

من أين أتت نسبة  %ٜٛإذاً ؟ قاـ كل من

Charles Sibley

و

Jon Ahlquist

ٜٗٔٛـ بتجربة تهجين تقابلية ()DNA-DNA؛ حيث قاما بتسخين كبلً من

DNA

عاـ

الجينومين
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لفصل كل طاقين عن بعضهما ،ومن ثم تم مزج الطاؽ المفرد لكل من الجينومين معاً ،وسمح

لهما باالقتراف (التأشيب) (ٕٔ).

اقترف الػ DNAمن اإلنساف مع  DNAالشمبانزي ،وتم قياس نسبة األسس المتزاوجة بشكل
صحيح من خبلؿ رفع درجة حرارة المركب الهجين ،وقياس درجة الحرارة التي ينفصل فيها
الطاقاف عن بعضهما .لقد وجد كل من سيبلي والكويست -وفقاً لقوانين الترموديناميك-
اختبلفاً بنسبة ٖ ٔ.ٙبين النوعين ،وبالتالي تكوف نسبة التطابق ٗ.%ٜٛ.
تأتي التشابهات الجينية بين اإلنساف والشمبانزي بالتوازي مع تشابهات أخرى بينهما؛ فعلى
سبيل المثاؿ يشترؾ اإلنساف والشمبانزي بتشابهات شكلية كبيرة .صنف لينيوس الشمبانزي
كبشريين بدائيين

Homo Troglodytes

في القرف الثامن عشر ،قبل أف ينتشر قبوؿ فكرة

صدـ الدارسوف من
السلف المشترؾ العالمي للكائنات الحية .ووفقا لجوناثاف ماركس" :قد ُ
حجم التشابهات بين جسم اإلنساف والقرود حينما كاف الشمبانزي حديث عهد في القرف
السابع عشر .ولم ال؟ العظمة مقابل العظمة والعضلة مقابل العضلة والعضو مقابل العضو؛
تختلف أجساـ القردة عن اإلنساف فقط باعتبارات دقيقة" (ٖٔ) .وبوجود كل ىذه التشابهات
العضوية الواضحة؛ فمن غير المفاجئ أف يكوف ىناؾ تشابو كبير في المادة الجينية بين اإلنساف
والشمبانزي.
ولكن مع ذلك فإف القوؿ بتشابو

ذلك ألننا نميل للتفكير في

الػDNA

DNA

اإلنساف والشمبانزي بنسبة  %ٜٛقوؿ مضلل؛

بمصطلحات اللغة المكتوبة ،فتسلسبلت

الػDNA

مكتوبة

بأبجدية مؤلفة من أربعة أحرؼ ،تعرؼ عادة بػ( ،)G ،C ،T ،Aفي حين أف كتب البشر المكتوبة
باللغة اإلنكليزية تكتب بأبجدية مكونة من  ٕٙحرفا! إال أف ىناؾ فرقاً جوىرياً بين طريقة قراءة
البشر للنصوص المكتوبة والطريقة التي تقرأ بها الخبليا الػ ،DNAلو كاف ىناؾ كتاباف بشرياف

متطابقاف بنسبة ٗ %ٜٛ.فإف الكتابين عبارة عن نسختين من كتاب واحد؛ ألف ىذه النصوص
ستقرأ من قبل القراء الناقدين وليس من قبل آالت أو حواسيب ،فيستطيع القراء تمييز األخطاء

العشوائية وتجاوزىا بكل بساطة.
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في المقابل؛ إف تشابهاً بنسبة  %ٜٛفي تسلسبلت الػ DNAقد يعني تغيراً كبيراً في وظيفة

ىذه التسلسبلت ،حيث ال تملك الخلية القدرة على فك شيفرة الػ DNAبالطريقة التي يقوـ بها
البشر الذين يقرؤوف النصوص المكتوبة؛ فتتضمن اللغة المكتوبة إسهاباً وشرحاً وقرائن من النص
تمكننا من تحديد الكلمات والمعاني المقصودة من النص  -حتى لو كاف النص متغيراً بشكل

كبير ،-بينما تعني التغيرات العشوائية في

الػDNA

(والتي تشبو األخطاء العشوائية في شيفرة

الكمبيوتر) -حتى ولو كانت قليلة ومعزولة -تغيرات جذرية في الوظيفة ،وقد تكوف ىذه
التغيرات كارثية أو حتى قاتلة.

االختالفات الفيزيائية بني اإلىشان والشنباىزي

()14

مستوى الشكلً و لٌس
التشابه بٌن اإلنسانوالشمبانزي عندماننظر إلى ال
كم هو حجم
مستوى ا لجٌنً؟ ها ه ً االختالفات:
ال
 .1أقدام ا
لشمبانزي معدة إلمساك ،وٌمكن 6ها .لذكور القردة عظمة فً القضٌب تدعى
َ
ٌر
غ
وهذا
،
ها
ٌ
ٌد
مثل
ًء
ش
أي
لتقاط
ا
ُجذ ْ ٌل ،بطول  11مم عندالشمبانزي ،وه ً
سان.
اإلن
لدى
وافر
ت
م
عند البشر.
غٌر موجودة
 .2لإلنسان ذقن وأنفناتئبخالف القردة.
البشر عموما ال ٌد ا لٌمنى،ف ً حٌن
ٌ .7ستخدم
ٌة
ق
ب
بخالف
 .3تمر إناث اإلنسانبمرحلة ا لٌأس؛
ال ٌبدي القردةفرقا بٌن ا لٌمنى والٌسرى.
الرئٌسٌات -الحٌوان الرئٌس ً الو حٌد الذيتمر
.8البشر ٌتعرقونب الف القردة.
أنثاهب هذه المرحلة هو الحوت مننوع Pilot
لتنفسبشكل واع
ٌ .9ست طٌعالبشر حبس ا
.-Whale
 .4اإلنسان هو الرئٌس ً الوح ٌد الذتكون فٌه ب الف القردة.
لبشر هم الرئٌسٌات الوح ٌدة الت ً تبكً.
أثداء اإلناث بارزة ولو فًفترة غٌاب ا

الرضاعة.
لبشرطبقة شحمٌة داخ لٌة ف ً الجلد؛ مثل
 .5ل
لثد ٌٌات المائٌة -كالحوت وفرس الن هر-
ا
خالف القردة.

هذهبضعة اتالفات عضوٌة واضحة بٌن اإلنسانوالشمبانزي،لكن االتالف األساس ً
للبشر.
ٌكمن –بالطبع-ف ً القدرات اإلدراكٌة والرو حٌة واللغوٌة

ونظ ػ ػػراً للط ػ ػػرؽ المعق ػ ػػدة الت ػ ػػي تتخ ػ ػػذىا الخلي ػ ػػة عن ػ ػػد ق ػ ػػراءة المعلوم ػ ػػات الجيني ػ ػػة ،ف ػ ػػإف
تغيػ ػرات جيني ػػة طفيف ػػة ق ػػد تعن ػػي تغي ػػرات وظيفي ػػة وحيوي ػػة كبي ػػرة .تتفاع ػػل البروتين ػػات -والت ػػي
تصػ ػػنعها الجينػ ػػات -مػ ػػع بعضػ ػػها لتشػ ػػكل شػ ػػبكات وظيفيػ ػػة عاليػ ػػة المسػ ػػتوى ،ال تعتمػ ػػد علػ ػػى
األس ػ ػػس النكليوتيدي ػ ػػة أو تسلس ػ ػػل الحم ػ ػػوض األميني ػ ػػة فق ػ ػػط؛ ل ػ ػػذا ال نس ػ ػػتطيع كش ػ ػػف ى ػ ػػذه
التفاعبلت بمجرد دراسة التسلسبلت وتحليلها.
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وبالتالي يمكن لكائنين أف يمتلكا مجموعتين شبو متطابقتين من الجينات ،وتتموضع ىذه

الجينات بنفس الترتيب على الصبغيات ،لكنهما يعبراف عن جيناتهما بشكلين مختلفين إلنتاج

كائنين مختلفين.

ال ػ ػػدرس المس ػ ػػتفاد م ػ ػػن ى ػ ػػذا النق ػ ػػاش ى ػ ػػو؛ أف التغيػ ػ ػرات الص ػ ػػغيرة ق ػ ػػادرة عل ػ ػػى إح ػ ػػداث

تغيػ ػ ػ ػرات مهم ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي األنظم ػ ػ ػػة البيولوجي ػ ػ ػػة ،مت ػ ػ ػػى كان ػ ػ ػػت تل ػ ػ ػػك التغيػ ػ ػ ػرات ى ػ ػ ػػي التغيػ ػ ػ ػرات
الص ػ ػػحيحة بالفع ػ ػػل .ونظ ػ ػػراً لك ػ ػػوف نظ ػ ػػاـ التعبي ػ ػػر الجين ػ ػػي يعم ػ ػػل بش ػ ػػكل كلّػ ػػي؛ ف ػ ػػإف إع ػ ػػادة

تكييف ػػو بش ػػكل كبي ػػر سػ ػتتطلب أكث ػػر م ػػن مج ػػرد التع ػػديل بطريق ػػة التجرب ػػة والخط ػػأ الت ػػي تتس ػػم

به ػ ػػا نظري ػ ػػة التط ػ ػػور .إف إع ػ ػػادة تكيي ػ ػػف ى ػ ػػذا النظ ػ ػػاـ المت ػ ػػداخل س ػ ػػتتطلب تغي ػ ػرات متناس ػ ػػقة
متعددة ،وتغيرات من ىذا المستوى تدؿ وجود ذكاء يصدر عنو تصميم.
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فوائد األدمغة اللبرية
يؤكد مؤيدو التطور -عند شرح التطور البشري -على تطور الدماغ ،وأف زيادة حجم الدماغ

وزيادة تعقيده في الكائن البشري المتطور يشرح االختبلفات الجوىرية في السلوؾ بين البشر

والحيوانات األخرى -القرود تحديدا ،-ويرى ىؤالء ارتباطاً وثيقاً بين القدرات اإلدراكية وبين

حجم الدماغ؛ من نفس المنطلق نقوؿ :إف القدرات اإلدراكية التي ذكرناىا في مطلع الفصل
لدى جيمس سيديس ستتطلب كائناً ذا حجم دماغ أكبر.

لدى دعاة التطور تفسيراف لكيفية تطور الدماغ البشري ليصل إلى حجمو وتعقيده الحالي:

األوؿ ىو أف الدماغ تطور باالنتخاب الطبيعي؛ ألف الدماغ األكبر يجعل من الكائن البشري
أكثر ذكاء وبالتالي أكثر قدرة على االستمرار في الحياة والتكاثر .يقوـ التفسير الثاني -الذي

يؤيده ستيفن جي جولد -على أف الدماغ األكبر لدى أفراد عائلة البشريين ظهر نتيجة الصدفة

بالعمليات التطورية ،وبعد وجود ىذه األدمغة لفترة ما أصبح البشريوف أذكى .يرى االتجاه األوؿ

أف األدمغة الكبيرة ناتجة عن التكيف –وىو ما يضمن حصوؿ منفعة مباشرة ،-في حين يرى
االتجاه الثاني أف الحجم األكبر لؤلدمغة ىو أمر سابق للتكيف ،وليس لو فائدة مباشرة ،ثم

أصبحت لو فائدة فيما بعد.

ال يشك أحد بأف دماغ اإلنساف ذو قدرة خاصة ،وعلى الرغم من ذلك ال يملك علماء

التطور تفسيراً علمياً مفصبلً لكيفية تطوره؛ خذ تقريراً حديثا من مجلة الطبيعة ()Nature
لػ Michael Hopkinبعنواف (نظرية انخفاض الفك في تطور اإلنساف)" :ىل قايض البشر قوة
المضغ في مقابل أدمغة أكبر؟" ووفقا لهوبكين" :افترض الباحثوف جواباً للسؤاؿ المحير حوؿ

كيفية نمو دماغ اإلنساف لهذا الحجم الكبير؛ قد نعزو ذكاءنا وتفوقنا لضعف عضبلت الفك
لدينا .لقد أدت طفرة حدثت منذ ٗ ٕ.مليوف سنة إلى تركنا عاجزين عن إنتاج أحد أىم

البروتينات في عضبلت فك الرئيسيات ،وبالتخلي عن جهاز المضغ الضخم؛ ستصبح
الجمجمة قادرة على النمو بحرية –كما يقوؿ الباحثوف.)ٔ٘( "-

فكر في ما قد قيل آنفا؛ ال يحاجج أنصار التطور ببساطة أف طفرة متواضعة -أثرت في

عضبلت الفك -قد أعطت مساحة للدماغ لينمو فقط ،بل إنهم يحاججوف بأف وجود مساحة

لنمو الدماغ سيؤدي إلى نموه وزيادة حجمو ،ليظهر الذكاء فجأة ،وكذلك اللغة والثقافة ،ويظهر
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أناس كويلياـ سيديس فجأة! ىذا ليس احتجاجاً علمياً بقدر ما ىو توىمات حالمة؛ إذ كيف لنا
أف نعلم أف ىذا ىو ما حصل بالضرورة؟

أنصار التطور ىذه التكهنات فيما يخص القدرات اإلدراكية لتبقى محصورة
نادرا ما يتجاوز
ُ
ً

في حجم الدماغ ،بل أحياناً ال يصلوف إلى ىذا المستوى من التكهن؛ إذ إنهم عاجزوف عن
تحديد سمة حيوية متماسكة كامنة في الجوانب اإلدراكية المميزة عند البشر .ىذا ىو السبب
الذي أعطى نظرية انخفاض الفك حوؿ حجم الدماغ الكبير اىتماماً كبيراً بين علماء األحياء
التطوريين ىنا ،إذ أف طفرة حقيقية واحدة ىي المسؤولة عن الدماغ األكبر ،ومن ثم اإلدراؾ.

يقترح إحصاءٌ بسيط للمعلومات -والذي يهتم بنمو الدماغ وتعقيده -الحاجة لشيء آخر
باإلضافة لحجم الدماغ -لتفسير الذكاء البشري ،وخبلؿ األشهر الثمانية عشر األولى منالحمل تتشكل عصبونات الدماغ وتتفرع وتترابط مع بعضها في فيضاف من النشاط؛ بمعدؿ
ٕٓ٘ ألف بالدقيقة ،لنحصل على شبكة منظمة وموجهة مؤلفة من ٓٓٔ بليوف عصبوف ،قد
يملك كل عصبوف عشرات اآلالؼ من الزوائد المسننة الشبيهة باألصابع ،والتي تربطو
بالعصبونات األخرى في شبكة فوضوية معقدة .ليس ىناؾ عصبوناف متشابهاف؛ وىو ما يعني أف
كل دارة عصبية في كل دماغ مميزة عن مثيبلتها ،فتكوف ىذه الدارة أكثر تعقيداً من كل دارات
الهاتف على وجو الكرة األرضية.
أبدى المحرر العلمي إسحاؽ عاسيموؼ

Isaac Asimov

منذ ثبلثة عقود مضت اندىاشو

الكبير من التعقيد المنظم جداً للدماغ البشري ،لدرجة أنو كتب" :لدى اإلنساف دماغ يزف ٖ

باوندات ،ولكنو العضو األكثر تعقيداً وترتيباً في الكوف كلو"( .)ٔٙومنذ ذلك الحين ال تزاؿ
التحقيقات العلمية تكشف المزيد من التعقيد في الدماغ البشري ،األمر الذي يثير مزيداً من
اإلعجاب على الدواـ.

إال أف عاسيموؼ يواصل قائبلً" :ليس ىناؾ أي مكوف سحري في الدماغ يسبب القدرات
اإلبداعية فيو -كالحدس والعبقرية ،-فالدماغ مكوف من عدد محدود من الخبليا المشتركة مع
بعضها بدرجة محدودة من التعقيد" .لقد كاف عاسيموؼ يرى الدماغ البشري نتيجة للعمليات

التطورية المادية المحضة ،ولذا فإنو يتابع قائبلً" :عندما نقوـ ببناء كمبيوتر بعدد من الوحدات

مساوي تماماً لعدد الخبليا في الدماغ وبنفس التعقيد ،وبنفس النظاـ ،فإننا سنحصل على جهاز
قادر على القياـ بالمهاـ التي يقوـ بها الدماغ البشري" (.)ٔٚ
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قاؿ عاسيموؼ ذلك في عاـ ٜ٘ٔٚـ ،حينما لم يصنع أي حاسوب من ىذا الطراز ،وال

كاف وراداً في األفق القريب .لم تكن مبلحظات عاسيموؼ حجة فقط ،وإنما كانت تكهنات
حالمة أيضاً .ظن عاسيموؼ أف حاسوباً ذا قوة كافية وتعمل عليو برامج مناسبة سيتسبب في
ظهور كل من الفكر والوعي البشري .لكن الحاسوب ال يشبو الدماغ البشري في شيء؛ ال

وجود ألي دليل يشير إلى إمكانية اختزاؿ الوعي والذكاء إلى عمليات حاسوبية ،كل ما وجده

علماء األعصاب ىو العبلقة بين الدارات العصبية المعقدة وبين الذكاء ،لكن ما ينقصهم حتى
اآلف ىو النظرية التي تفسر كيفية توليد الدارات العصبية المعقدة للذكاء.

لنلخص ما ذكرناه في ىذا الباب؛ يعتبر أنصار التطور –ببساطة -أف التطور قد أنتج أدمغة
أكبر ،ولم ال! فقد أنتج التطور كل شيء ذا أىمية حيوية ،ولذا فإف عزو األدمغة األكبر للتطور
ليس أمراً صعباً؛ فبمجرد الوصوؿ إلى األدمغة األكبر يصبح من المسلّم بو ظهور القدرات
اإلدراكية المدىشة ،وسينتج النظاـ العصبي المعقد –بنفسو -بطريق الصدفة ،عبر القوى
الطبيعية ،لكن كيف يحدث ذلك بالضبط؟ لسوء الحظ؛ ال يملك علماء التطور إجابة عن ىذا
السؤاؿ ،لكن غياب ىذه األجوبة وعدـ التعيين سيطرح سؤاال آخر :إلى أي حد يجب أف
تكوف األدمغة أكبر للحصوؿ على قدراتنا اإلدراكية البشرية؟
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فوائد األدمغة األصغز
من الطبيعي التفكير بأف األدمغة األكبر تعني ذكاءً أكثر ،لكن ىذا التبسيط مضلل بعض
الشيء؛ من المهم عند مناقشة عبلقة حجم الدماغ بالقدرات اإلدراكية عدـ اعتبار حجم

الدماغ بأبعاده المطلقة -الوزف أو الحجم ،-وإنما بالنسبة إلى حجم الجسم ،فللفيلة أدمغة

ذات أحجاـ أكبر من دماغ البشر! وىناؾ عامل حاسم آخر مرتبط بالذكاء؛ وىو تعقيد التنظيم

الداخلي في الدماغ ،فعند مقارنة دماغ الجرذ بدماغ اإلنساف -على سبيل المثاؿ -نجد أف

للعصبوف الواحد في الدماغ البشري نقاط اشتباؾ تتراوح ما بين ٓٔ إلى ٓٓٔ ضعف ما لدى
الجرذ.

في أدبيات نظرية التطور ،ترتبط كافة قدراتنا اإلدراكية المذىلة –الذكاء الرياضي ،اإلبداع

الموسيقي ،اإلبداع الشعري -بشكل مباشر أو غير مباشر باألدمغة الكبيرة المعقدة ( .)ٔٛمن

المؤكد اليوـ أف األدمغة الكبيرة المعقدة مرتبطة بزيادة الذكاء ،لكن االرتباط ال يعني السببية -
البشر ذوي
كما يعترؼ بذلك كل العلماء ،-وأيضا فإف ىذا االرتباط غير متين؛ حيث يُظ ِه ُر
ُ

األدمغة األصغر أو األدمغة المتضررة قدرات عقلية طبيعية أو فوؽ طبيعية ،وىذا يعني أف
القدرات العقلية البشرية ال تتساوى مع حجم الدماغ بهذه البساطة؛ ال بد من عمل سيناريو

تطوري من أجل األدمغة الصغيرة.

على سبيل المثاؿ؛ يقاؿ عن شخص أنو بعقل عصفور للتعبير عن ذكائو البليد ،ولكن ىذه

المقولة مضللة ،حيث تملك بعض العصافير قدرات إدراكية أكبر بكثير مما نتوقعو بالنظر إلى
حجم الدماغ فقط .لننظر في بحث إيرين بيبربرج

Irene Pepperberg

حوؿ ألكس (أحد

طيور الببغاء الرمادي اإلفريقي األربعة التي تربيها)" :يعتبر ألكس األكبر عمراً بين ىذه الطيور،

وىو قادر على العد وتحديد األشياء واألشكاؿ واأللواف والمواد ،ويعرؼ التمييز بين

المتشابهات والمختلفات ،ويدور حوؿ موظفي المختبر ليغير من بيئتو! بدأ الباحثوف بالعمل

على الصوتيات ،وىناؾ إشارات تقترح أف ألكس سيتعلم القراءة في يوـ ما" (.)ٜٔ

لِ َم علينا االعتقاد بالحاجة ألدمغة أكبر للحصوؿ على وظائف إدراكية أعلى طالما وجدنا
ىذه الشذوذات في الطبيعة؟ توجد تقارير يمكن االعتماد عليها عن وجود أشخاص يملكوف

وظائف إدراكية عالية مع تناقص مهم في حجم الدماغ لديهم .نشر عالم اإلنساف روجر لوين
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Roger Lewin

دراسة حالة قاـ بها عالم األعصاب البريطاني  -والبروفيسور في جامعة

شيفيلد -جوف لوربر ،يقوؿ" :ىناؾ طالب شاب في ىذه الجامعة بمعدؿ ذكاء  ٕٔٙوحاصل
على درجة الشرؼ بالمركز األوؿ في الرياضيات ،وىو طبيعي اجتماعياً ،لكنو يبدو ببل دماغ".

الحظ الطبيب المشرؼ على حالة ىذا الطالب أف رأسو أكبر من الطبيعي ،فحولو إلى لوربر،

يقوؿ لوربر" :عندما عملنا فحصاً بالتصوير للدماغ وجدنا طبقة رقيقة فقط من القشرة -بضعة
ميليمترات -بدالً من وجود الطبقة الطبيعية التي تمتد ثخانتها لػ٘ ٗ.سم بين البطينات وسطح
القشرة ،كانت الجمجمة ممتلئة بالسائل الدماغي الشوكي بشكل أساسي" (ٕٓ).

خذ حالة عالم األحياء الدقيقة الرائد لويس باستور؛ يقوؿ مؤرخ العلم ستانلي جاكي

" :Stanley Jakiقد يتدىور حجم الدماغ ويستمر محافظاً على وظيفتو بطريقة رائعة؛ من
الحاالت المشهورة ىنا حالة العالم باستور ،والذي أصيب بحادث دماغي ،واستمر في أبحاثو

العلمية عدة سنوات بعد ذلك مع حاجة ىذه األبحاث للمحاكمة الدقيقة ،حيث بقي محتفظاً
بكل األشياء التي تعلمها في سنوات ما قبل الحادثة .أظهر تشريح جثتو أف نصف دماغو كاف

يعمل فقط في فترة ما بعد الحادث ،في حين أف النصف اآلخر منو ضامر بالكلي ػ ػ ػ ػة" (ٕٔ).

عندما نواجو علماء التطور بهذه الشذوذات فإنهم عادة ما يتذرعوف بأف في الدماغ الكثير

من التكرار؛ فاستنتج لوربر أيضاً وجود قدر كبير من الزيادة الفاضلة عن الحاجة في الدماغ،

كما في الكلية والكبد (ٕٕ) .ولكن ىذه األجوبة تطرح سؤاالً آخر :إف كاف في الدماغ الكثير
ِ
لم نطور قدرات إدراكية مماثلة دوف الحاجة للحصوؿ على أدمغة أكبر؟
من ىذه الزيادات فل َم ْ

فلهذه الزايادت تكاليف غير ظاىرة .إف األدمغة الكبيرة تجعل مرور األجنة عبر قناة الوالدة أمراً
صعباً ،مما سبب الكثير من حوادث الوفاة للجنين واألـ أثناء الوالدة عبر التاريخ .لماذا
سترجح الميزة االنتخابية لؤلدمغة الكبيرة ،مع أف فيها قدر كبير من الزيادات الفاضلة ،على
َ
الميزة االنتخابية التي من شأنها أف تيسر عملية الوالدة من خبلؿ صغر حجم األدمغة ،طالما أف
الوظائف اإلدراكية في المحصلة النهائية واحدة ،بل وبزيادات أقل؟

لدينا الكثير من األسئلة العميقة ىنا ،قد يكوف علماء التطور على حق في أف لؤلدمغة

الكبيرة المعقدة فائدة انتخابية ذاتية ،لكن عليهم إثبات ذلك أوال .ستبقى كيفية ارتباط القدرات

العقلية الراقية -كتشكيل المقطوعات الموسيقية أو برىنة النظريات الرياضية الدقيقة -مع
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حجم وبنية الدماغ سؤاال ببل إجابة! بشكل عاـ ،يُرجع التطوريوف بكل بساطة ظاىرة العقل إلى

وظيفة ناتجة عن النشاط الكهربي الكيميائي للدماغ ،لكن ىذا االفتراض المادي (أف العقل
ناتج عن الدماغ) ببل برىاف تجريبي حتى اآلف .ما نملكو من دليل اآلف ىو ارتباط بين صور
الدماغ وبين الحاالت العقلية الواعية ،لكننا ال نملك آلية سببية تربطهما.

على العكس تماماً؛ ىناؾ أسباب كافية لنفكر في عدـ وجود ىذه اآللية السببية من أصلها
وأف العقل ال يمكن اختزالو إلى الدماغ فقط (ٖٕ) .ىذه أنباء جيدة للتصميم الذكي ،وىي

النظرية التي تُعامل الذكاء على أنو ال يمكن إرجاعو لكينونات مادية محضة واآلليات التي
تتحكم في تفاعبلتها  .في نفس الوقت ال يعني ذلك أف نعتبر الذكاء شيئا فوؽ الطبيعة؛ إذ
يستلزـ التفسير فوؽ الطبيعي المعجزات ،وىو بالتالي ليس ضمن دائرة العلم .ال تستلزـ
التفسيرات التي تعتمدىا نظرية التصميم الذكي للذكاء المعجزات من ناحية وال تسمح باختزاؿ

أصحاب نظرية التصميم أف سبب الذكاء طبيعي
الذكاء إلى سببو المادي فقط؛ فيحاجج
ُ
بالكامل -إف فهمنا الطبيعة بشكل صحيح.-
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اللغة والذكاء
عندما ينظر دعاة التطور إلى السجل األحفوري والتشابهات الجينية وحجم الدماغ،

لبلستدالؿ على تطور اإلنساف ،فإنهم يستدلوف على تطور البشر من أسبلؼ شبيهة بالقرود

لكونها تشترؾ مع اإلنساف ببنى متشابهة -كالعظاـ وسعة الجمجمة وتسلسبلت اؿ ،-DNA

وينظر علماء التطور أيضاً إلى تشابو السلوكيات الواعية بين اإلنساف واألسبلؼ –المفترضة-
الشبيهة بالقرود لتأكيد تطور اإلنساف؛ لذا يقوؿ عدد من أنصار التطور :إف اللغة ىي تطور
تلقائي ألنظمة التواصل بين الحيوانات ،لكن ىذا الدليل غير مقنع.

خذ قدرة القرود على التعامل مع الرموز البسيطة؛ حيث تمتلك القرود نظاـ تواصل بدائي.

تصف عالمة األنثروبولوجيا والبيولوجيّة في جامعة
 Barbara Kingحالة القرد الذي استوعب طعم الشمبانيا وتعلم اإلشارة بالرموز
William And Mary

السيدة بربارة كينج

(ٕٗ) .تفسر

بربارة ىذه القدرة على أنها إثبات يؤكد مجدداً على انحدار اإلنساف والقرود من أصل مشترؾ

(ٕ٘) .لكن ما الذي يعرفو القرد عن الشمبانيا سوى أنها سائل أصفر رغوي ذو طعم جيد؟ وحتى
مع ذلك؛ ال وجود لدليل يسمح بعزو اللغة للقرود (.)ٕٙ

ىل لدى القرود أي معلومة عن حقيقة الشمبانيا وأنو مشروب كحولي يصنع بتخمير العنب،

وتحويلو إلى خمر ومن ثم إضافة غاز الكربوف لو؟ ىل تستطيع القرود امتبلؾ ىذا المفهوـ
باإلضافة إلى المفاىيم النظرية األخرى البلزمة لفهم ىذه المسألة؟ ىل تستطيع القرود توظيف

ىذا المفهوـ في عدد غير محدود من السياقات المناسبة كما يفعل البشر؟ بالتأكيد ال؛ تكمن

الصعوبة التي تواجو التطور في تفسير الفارؽ الكبير بين قدرات اإلنساف والقرود ،وليس تفسير
التشابهات .أنظمة التواصل بين القرود والحيوانات األخرى ليست متصلة بلغة اإلنساف .يشرح
ذلك عالم لغويات القرف العشرين ناعوـ تشومسكي بوضوح" :عندما ندرس لغة اإلنساف فإننا

نقترب مما يمكن أف نسميو (جوىر اإلنساف) ،السمات المميزة للعقل ،وىي حسب علمنا

يتفرد بها البشر ،وال يمكن فصلها بأي حاؿ عن كل وجود إنساني ذي باؿ ،سواء على
سمات ّ
المستوى الشخصي أو االجتماعي .بإتقاف لغة يستطيع الشخص فهم عدد غير محدود من

التعابير الجديدة التي لم يجربها ىذا الشخص من قبل ،وال تحمل أي تشابو مادي  ،وليست

مماثلة  -ىكذا بكل بساطة  -للتعابير التي تشكل الخبرة اللغوية للفرد ،ويستطيع الفرد
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بإمكانيات أكثر أو أقل أف ينتج تلك التعابير في مواقف مناسبة ،بالرغم من ِج ّدتها واستقبللها

عن أي ترتيب يمكن رصده لمثيرات معينة  ،لكي يفهمها آخروف يشاركوف أولئك في ىذه
القدرة الغامضة .بهذا المعنى ،االستخداـ العادي للغةنشاط إبداعي .يعتبر ىذا الجانب
اإلبداعي في االستعماؿ العادي للغة واحداً من العوامل األساسية التي تمير اللغة البشرية عن
أي نظاـ تواصل معروؼ لنا عند الحيوانات" (.)ٕٚ

يرد ىنا تشومسكي على تحايل متكرر في األدبيات التطورية ،حيث ال يستخدـ العديد من

دعاة التطور عند تعريفهم للتشابو بين اإلنساف والقرود -أو غيرىا من الحيوانات عموما -ىذا

التشابو لرفع مكانة القرود ،بل للحط من شأف اإلنساف .يقوـ ىؤالء العلماء –تحديدا-

بالتهوين من إنسانيتنا التي ىي ُجعلت أساساً مفترضاً للتشابو .نبلحظ ىذا عند الحديث عن لغة

اإلنساف؛ فنظراً المتبلؾ اإلنساف والقرود ألنظمة تواصل ،يدعوف أف لغة البشر ىي ناتج معقد
أكثر (أي أكثر تطوراً) من آلية تواصل القرود .لكن األمر ليس كذلك؛ ألف لغة البشر -بقدرتها
البلمحدودة على التكيف مع السياقات المختلفة ،وتوليد مفاىيم جديدة ومجازات

واستعارات -ليس لها مثيل في أنظمة التواصل الموجودة عند بقية الحيوانات .يلخص جوناثاف
مارؾ ىذه الفكرة كالتالي" :مع كل االىتماـ الملقى على تجارب لغة اإلشارة عند القرود فإف

ىناؾ ثبلثة أمور واضحة :أوال؛ لدى القردة القدرة على التعامل مع نظاـ الرموز الذي علمها
اإلنساف إياه والتواصل من خبللو .ثانيا؛ القردة ال تتكلم .ثالثا؛ إنها ال تستخدـ نظاـ التواصل

ىذا في الطبيعة (خارج التجربة)" (.)ٕٛ

بنفس الطريقة يميل علماء التطور للحط من ذكاء اإلنساف عند مقارنتو بذكاء الحيوانات

والقرود؛ فمن مميزات نظرية التطور بنسختها الحالية اعتبار الذكاء منتجاً تطورياً حصل عليو
اإلنساف وغيره من الحيوانات نظراً لقيمتو بالنسبة للبقاء والتكاثر ،وال يُعامل على أنو سمة
أساسية في الواقع .لكن ىل ىذا ىو الذكاء؟ أال يمكن للذكاء أف يكوف سمة العالم األساسية،

والمبدأ الذي يحرؾ الحقيقة كلها ،والمسؤوؿ عن األنماط البديعة التي نراىا في الكوف

الفيزيائي والحيوي ،وينعكس في القدرة اإلدراكية للحيوانات ،وبشكل أعظم بروزاً عند بني
اإلنساف؟ إف حقيقة كوف العالم قاببلً للفهم ،وكوف ذكائنا قادراً على فهم ىذ الكوف  ،ليشير
إلى ذكاء وراء ىذا كلو جعل ذكائنا مبلئماً للعالم.
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يقاوـ أنصار التطور الدارويني ىذه النتيجة بعزو التوافق بين ذكائنا وبين الكوف إلى

االنتخاب الطبيعي ،ويقترحوف وفقاً لذلك ميزة انتخابية للفهم الصحيح للكوف ،إال أف ىذا
يجانب الوضوح .إف القدرة على تكوين تمثيبلت ذىنية دقيقة عن الواقع ال يلزـ منو تحسين،
بل قد يضر ،قدرتنا على البقاء والتكاثر .افترض أف كلباً ينبح عليك وأنت تظن أنو ال يمثل

خطراً .نظراً لقناعتك أف ىذا الكلب ال يمثل خطراً بالنسبة لك ،فإنك لن تظهر خوفك منو،
وبالتالي فرص مهاجمتو لك ستكوف أقل .لكن الحقيقة أف ىذا الكلب في غاية الخطورة؛ وعليو
فإف تكوين تمثيبلت ذىنية خاطئة عن الواقع يمكن أف يعزز من فرصك في البقاء والتكاثر.

إف الذكاء ،حين ننظر إليو كمنتج لبلنتخاب الطبيعي ال أكثر ،ليس إال أداة للبقاء والتكاثر.

إف أداة بهذه المثابة ال تحمل أي التزاـ بأف تمنحنا فهماً دقيقاً للعالم .إف العملية التطورية -

وكما فهمها داروين -ال تضفي أي امتياز على فهم الواقع بشكل دقيق ،وإنما تضفي االمتياز

على وظيفتي البقاء والتكاثر فقط .بما أف التمثيل المشوه للواقع قد يعزز في أحواؿ من فرصنا

في البقاء والتكاثر أكثر من التمثيل الدقيق لو ،فإنو ال يوجد سبب وجيو ألف نفترض أف عقولنا

قد تم تكييفها من أجل أف تعلم الواقع الفعلي للعالم .حقاً ،إف عقولنا  -وفقاً لمباديء التطور

السائدة  -ستعمل على حساب الحق ،مفضلة اللذة والنفع اآلني المباشر.

شعر داروين بقوة ىذا االعتراض" :يساورني دوما شك مخيف بأف قناعاتي حوؿ تطور العقل

البشري من عقل الحيوانات األدنى ليست ذات قيمة ،أو أنها غير موثوقة" ( .)ٕٜولتقييم أىمية
مبلحظة داروين بشكل جيد يجب أف نطبق الشك الذي عبر عنو ىنا (على النظرية التطورية

برمتها) :على أي أساس نثق بنظرية التطور إف كانت نتيجة للعقل البشري "الذي تطور من عقل
الحيوانات األدنى"؟ لذا فإف نظرية داروين حوؿ كيفية نشوء العقل البشري ال تتمتع باتساؽ

ذاتي؛ بعبارة أخرى ،إنها تنفي ذاتها منطقياً ،مما يعني أننا بالقدر الذي نثق فيو بالنظرية كتفسير

ألصل البشر فإنو بذات القدر ال ليس لدينا أساس لنضع ثقتنا فيها؛ بمعنى أنو مالم نفترض أف
مصمماً ذكياً قد جعل ملكتنا الفكرية مبلئمة للعالم من حولنا ،فإف قناعتنا ستكوف في ذواتها
غير جديرة بالثقة ،وبالتالي لن تزودنا بفهم يمكن التعويل عليو في معرفة أصل اإلنساف.

لكي نُجمل ما سبق؛ عندما يبلحظ علماء التطور بعض التشابهات بين اإلنساف والحيواف
فإنهم ال ينووف بذلك رفع مرتبة الحيوانات بحيث تجد بعض سماتها اآلخذة في التطور أكمل
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تعبير لها في البشر؛ كبل ليس األمر كذلك ،وإنما يقصدوف الحط من قدر اإلنساف عبر تجاىل

الهبات البديعة ،وإرجاع حقيقتها إلى عمليات التطور العمياء التي ال تفعل أكثر من تزيين

ملكات موجودة مسبقاً عند أسبلفنا الحيوانية؛ ىذا ىو التفسير التطوري للغة والذكاء ،بدال من
التأكيد على تفرد اإلنساف ،فإنهم يؤكدوف على شبهو بالحيواف .ومن وجهة نظر التصميم

الذكي؛ تحتاج دراسة أصل اإلنساف إلى االعتناء بكل من تفرد اإلنساف ،وتشابهو مع الحيواف.
التصميم الذكي علم جديد ،والطريقة المثلى للقياـ بما سبق مجاؿ مفتوح للبحث.
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األخالق واإليجار والطيبة
ليست القدرات اإلدراكية االستثنائية العائق األكبر الذي يقف في وجو نظرية التطور من بين

الصفات البشرية ،فقد تؤدي القدرة اإلدراكية إلى أفضلية انتخابية إلى حد ما .لذا؛ وإف كاف

الدليل على تطور اإلدراؾ ضعيفاً أو غير موجود ،إال أنو ال يزاؿ باإلمكاف رواية القصة التطورية

عن نشوء اإلدراؾ االستثنائي بسبب كونو مفيدا ألسبلفنا الصيادين وجامعي الثمار .لكن ماذا

عن األخبلؽ؟ ماذا عن اإليثار تحديدا؟ ماذا عن استعداد بعض الناس للمخاطرة والتضحية

بأنفسهم من أجل اآلخرين دوف أي أمل بوجود أفضلية انتخابية لذلك؟ كيف يستطيع التطور

تفسير ىذه األفعاؿ؟

وفقا لعلم النفس التطوري -أحد أكثر فروع علم التطور نشاطاً ىذه األياـ -فإف القصة
تكوف كالتالي؛ نعيش نحن وغيرنا من الرئيسيات في مجتمعات مبنية على أسس أخبلقية تسهل
التعاوف .تساعدنا ىذه األسس على مساعدة بعضنا ،وبالتالي على اإليثار ،وعلى أسس تطورية

يجب أف يكوف اإليثار استراتيجية تسهل البقاء والتكاثر .تحديداً؛ ال يعكس اإليثار نوايا
المصمم تجاىنا ،وال يمثل قيمة خير متأصلة بطريقة ما في ىذا الكوف .ووفقا لعلم النفس
التطوري فإف اإليثار يأتي في أحد شكلين :مع أف الشكل األوؿ قد يقتضي التضحية بالنفس إال

أف ذلك يكوف من أجل الحفاظ على األقارب؛ بما يعزز من وجود جينات الفرد ،وعليو فإنو

مفضل تطوريا .ال يقتضي الشكل الثاني من اإليثار التضحية بالنفس؛ وإنما يكوف على شكل

مقايضة –تحك ظهري وأحك ظهرؾ .-يعرؼ الشكل األوؿ بانتقاء األقارب ،في حين يعرؼ
الشكل الثاني باإليثار التبادلي.

يجب علينا إدراؾ أف اإليثار ىو إظهار اللطف تجاه اآلخرين على حساب أنفسنا ،وىو وفق

علم النفس التطوري؛ عملية تسهل االنتخاب التطوري ليعمل بشكل سلس .يعيد علم النفس
التطوري وعلم األخبلؽ التطوري تفسير استجاباتنا األخبلقية بهذا األسلوب ،فيقوؿ

Michael

 Ruseو E. O. Wilsonذلك بكل وضوح :ىل تقوـ قرود الشمبانزي بمساعدة بعضها؟
نعم ،إف كانت ىناؾ صلة قرابة فيما بينها أو كانت تعرؼ بعضها .في رسالة لمجلة الطبيعة
Nature

في ٕٓٓ٘-ٔٓ-ٕٚـ أظهر الباحثوف عدـ قياـ الشمبانزي بمساعدة الشمبانزي

الذي ال تعرفو ،حتى ولو لم تكن المساعدة مكلفة لها .كتب الباحثوف" :يشير الدليل التجريبي
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إلى أف البشر يدفعوف بعض الثمن لمساعدة غيرىم من البشر ،حتى ولو كانوا غرباء ،وبعملية

من طرؼ واحد .ويحرض ىذا اإليثار الشعور بالتعاطف واالىتماـ بفعل الخير لآلخرين (أشير

للثواب األخروي في الرسالة كعوامل تفضيل أخرى) .وعلى العكس يكوف التصرؼ التعاوني عند

الرئيسيات –عدا البشر -محدودا على األقارب والشركاء لتبادؿ المنفعة ،وال يمتد إطبلقا
ليشمل الغرباء .نقوـ ىنا بعرض نماذج اختبار عن وجود أسباب أخرى لدى الرئيسيات عدا

البشر ،ونظهر أف قرود الشمبانزي ال تستفيد من الفرص إليصاؿ النفع لؤلفراد الذين تعرفهم،
مع أف النفع ببل ثمن عليها؛ مما يوحي لنا بأف سلوؾ الشمبانزي غير مدفوع بتفضيبلت أخرى"

(ٖٓ).

حاف الوقت لننظر بجدية في حقيقة أف البشر ىم قرود معدلة ،وليسوا نتيجة خلق خاص من

قبل إلو محب للخير في ستة أياـ .يجب أف نحدد ماضينا البيولوجي في محاولة لفهم العبلقات

بيننا وبين اآلخرين ،يجب أف نفكر من جديد حوؿ ما يعرؼ بالمبادئ األخبلقية ،فليس السؤاؿ
ىنا عن وجود عبلقة بين البيولوجيا -التطور تحديدا -واألخبلؽ ،وإنما عن طبيعة ىذه العبلقة

(ٖٔ).

نرى -كعلماء تطور -أنو ال يوجد إمكاف ألي تبرير أخبلقي على الطريقة التقليدية ،إف

الفضيلة –أو إيماننا بالفضيلة بشكل أكثر تحديدا -ىي تكيف محض لتكثير غاياتنا التكاثرية؛

لذا فإف أساس األخبلؽ ليس نابعاً من إرادة اإللو ،فاألخبلؽ كما نفهمها ليست إال وىم
خدعتنا بو مورثاتنا لتدفعنا نحو التعاوف ،إنها ال تفتقر إلى أساس خارجي ،كما ىو الحاؿ مع

خنجر ماكبث
ملموس(ٕٖ).

Macbeth

فإف األخبلؽ تقوـ بوظيفة مهمة من غير أف توجد بشكل

إف األخبلؽ وىم طالما أقنعتنا بأنها ذات مرجعية موضوعية .ىذا ىو جوىر النظرة

البيولوجية ،وبمجرد اعتناقها وفهمها يعود كل شيء إلى مكانو الصحيح" (ٖٖ).

تتسق ىذه النظرة التي تجعل األخبلؽ وىما مع اتساقاً تاماً مع النظرة التطورية للعالم ،لكن

من أين لكل من روس وويلسوف أف يعلما أف المبادئ األخبلقية مجرد وىم؟ إف الدليل الحقيقي

على نظرية التطور ىزيل في أحسن أحوالو -كما سنرى بوضوح في الفصوؿ التالية ،-وخصوصا
االدعاء األساسي بأف االنتخاب الطبيعي ىو القوة المحركة للتطور؛ ولذا فإف بناء علم النفس
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التطوري على قواعد نظرية التطور كمن يبني بيتا من ورؽ على قلعة من رمل.
ومشكلة أخرى تواجو روس وويلسوف أيضاً ىي عدـ اتساؽ نظرتهما التطورية مع حقائق
الحياة األخبلقية .تكمن الصعوبة في األخبلقيات التقليدية في مواجهة مشكلة الشر ،في حين

تكمن الصعوبة في األخبلقيات التطورية في مواجهة مشكلة الخير .وتعتبر النظرية التطورية
الفائدة اإلنجابية أصل األخبلؽ مع إمكانية قياـ الناس بأعماؿ خيرية ال يمكن تبريرىا بالمنطق

التطوري .ال يقتصر اإليثار –كممارسة بشرية -على األفراد داخل المجموعات التي ينتمي لها

البشر
يسمو
الشخص جينياً ،وال يقتصر اإليثار خارج الجماعة على مسألة نفعية متبادلة ،بل ْ
ُ
غالبا فوؽ منافعهم التكاثرية  -سواء جيناتهم الشخصية أو جينات أقاربهم.)ٖٗ( -

دفع المنقذوف الذين ساعدوا على تهريب اليهود وغيرىم  -ممن اضطهدتهم النازية

وأبادتهم بالمحرقة -أثمانا غالية ،وخاطروا بأرواحهم ،وىذا مثاؿ صارخ على اإليثار الحقيقي.
كتب عالم األحياء

Jeffrey Schloss

الذي درس ىذه الناحية" :أبدى المنقذوف نماذج من

المساعدة خرقت توقعات االنتخابيين (التطوريين) .لقد كاف خطر الموت محققا ومستمراً ،إال

أف ذلك لم يكن عائقاً أماـ المنقذين ،بل أكثر من ذلك؛ لقد كانت كل عوائل المنقذين وحتى
أبعد األقارب واألصدقاء في خطر محدؽ ،ويعرفوف أنهم في خطر ،وحتى لو نجت العائلة من

الموت فستعاني غالباً من الحرماف من الطعاـ والمساحة والتجارة في المجتمع ،باإلضافة إلى

ضغوط عاطفية شديدة ،ومع ذلك كلو ال تتحسن سمعة المنقذ ،فقد كاف اليهود والغجر وغيرىم
ممن تعرضوا للمحرقة منبوذين ،وكانت مساعدتهم تخرؽ صميم القانوف ،كما تخرؽ القيم
المجتمعية بما يصل بالعقاب المجتمعي إلى النفي ومصادرة الممتلكات والتصفية؛ فقد نتوقع

فوائد من قبيل السمعة الحسنة وزيادة ترابط المجموعة ضمن مناطق الجماعة الثقافية من خبلؿ

عمليات اإلنقاذ ،إال أف ىناؾ دليبل ضئيبل على وجود مثل ىذه المناطق وأف معظم المنقذين ال

يَشهدوف باالنتماء -أو ال يُعرفوف باالنتماء -لمجموعة عرفت بدعمها أو موافقتها ،فضبل عن
مكافأتها للمنقذين أو تقديرىم على أعمالهم .أضف إلى ذلك أف الغالبية الساحقة من المنقذين
كانت تتكتم على أفعالها ،وال تخبر بها حتى أقرب المقربين إليها أو أصدقائها .في النهاية،
السمة األكثر ثباتا في ىذا السلوؾ عند كل المنقذين ىي الغياب الكامل للصبلت بين األفراد

أو الجماعات الذين يساعدونهم" (ٖ٘).
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كيف يمكن لعلم األخبلؽ التطوري أف يفسر ارتقاء بعض الناس فوؽ جيناتهم األنانية؟ إف

الخير الحقيقي في اإلنساف والذي يسعى لجلب الخير لآلخرين حتى ولو على حساب

الشخص نفسو -وعلى حساب جيناتو -غير قابل للتفسير وفق علم األخبلؽ التطوري .ال

يملك مناصروا ىذا العلم إال طريقاً واحد لتفسير الخير في اإلنساف .تعتبر األـ تيريزا أحد
األىداؼ األساسية في ىذا االتجاه؛ إف كاف باإلمكاف تفسير أفعاؿ األـ تيريزا الخيرية تجاه
الفقراء والمرضى بالمصطلحات التطورية فسيمكن تفسير كل أفعاؿ الخير البشرية.
تعتمد الخيرية بالنسبة للنصير البارز لعلم النفس التطوري

E. O. Wilson

على" :الكذب

واالدعاء والخداع –وحتى خداع النفس-؛ ألف الممثل يكوف أكثر إقناعاً حين يؤمن أف أداءه

حقيقي"( .)ٖٙوبالتالي يعزو ويلسوف أفعاؿ األـ تيريزا الخيرية إليمانها أنها ستكافأ على ىذه
األفعاؿ في الجنة؛ أي أنها تسعى لتصل إلى المرتبة األولى وتعمل بطريقة أنانية لتصل إلى

طموحاتها في الخلود الكنسي ،وكما يقوؿ ويلسوف" :األـ تيريزا شخصية استثنائية ،ولكن ال
يمكن أف ننسى أنها مطمئنة في خدمة يسوع وبحصولها على الخلود الكنسي" (.)ٖٚ

في الحقيقة؛ أظهرت رسائل األـ تيريزا المنشورة بعد موتها عاـ ٜٜٔٚـ أنها عانت من
نوبات اكتئاب خبلؿ فترات حياتها ،وعايشت فيها أزمات قاتلة إليمانها ،إال أنها بقيت على
إيمانها مخلصة لمهمتها حتى النهاية ( .)ٖٛال يعني وجود ىذه العقبات أماـ علم األخبلؽ
التطوري أنو غير قادر على تخطيها ،إف كاف من غير الممكن عزو خيرية األـ تيريزا إلى خدمة
ذاتها فيمكن عزو خيريتها إلى خطأ في التكيف ،لذا يمكن لعلم األخبلؽ التطوري أف يحاجج
دوما بأف البرنامج الوراثي لؤلـ تيريزا فاشل وسيختفي عملها األخبلقي بجعلها نهاية تطورية
مفضية إلى الفناء ،وسيعمل التطور بكل تأكيد على حذؼ ىذه المورثات ،لعدـ فائدتها لهؤالء
الخيرين جدا ،وإلثبات ىذا الرأي فليس عليهم إال أف يذكروا وبكل وضوح أف األـ تيريزا –
كراىبة كاثوليكية -قد امتنعت عن الزواج ،ولم تترؾ أي أبناء؛ ولذا تكوف قد فشلت في إيصاؿ
مورثاتها إلى األجياؿ البلحقة .وعليو فإف علم األخبلؽ التطوري ينظر إلى نموذج األـ تيريزا
(نموذج الخير والعطاء) على أنو نموذج منافق يبحث عن الشهرة لنفسو ،أو بكونو فلتة من
فلتات الطبيعة التي ال مستقبل لها.
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ىذا التفسير للخيرية في اإلنساف ىو النموذج المعياري في أدبيات علم النفس التطوري
وعلم األخبلؽ التطوري ( .)ٖٜإنهم يشوىوف صورتنا األخبلقية وال يبحثوف عن الحقائق .ىناؾ
دليل ضعيف على أف األشخاص المندفعين نحو البذؿ والتضحية بالنفس من أجل اآلخرين أقل
تكيفا من غيرىم ،أو أنهم يبحثوف عن عوض كالراحة النفسية أو المكانة االجتماعية أو المزيد
من األوالد( ،يمكن عندىا تفسير ىذه الدوافع بعلم النفس التطوري لو وجدت) .بعيدا عن
الدليل المعاكس؛ يجب قبوؿ شهادة ىؤالء األفراد بأنهم يقوموف بما يؤمنوف بأنو عمل أخبلقي
صحيح كقيمة ظاىرية ،ويبقى السؤاؿ ىنا :ما ىو أصل ىذه األخبلؽ والدوافع عند ىؤالء؟
يفسر التصميم الذكي ىذا الفعل بشكل متوافق مع القانوف الطبيعي (ال نخلط ىنا مع
المصطلح التطوري المعروؼ بقوانين الطبيعة) (ٓٗ) .بناء على ذلك؛ يعتبر التصميم الذكي
األخبلؽ تعبيرا عن انسجاـ التصرفات مع أىداؼ التصميم وفق ما صنع اإلنساف ألجلو.
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قزد معدل أو تزاب معدل؟
يقوؿ توماس ىنري ىكسلي في معرض انتقاده لقصة خلق اإلنساف الواردة في اإلنجيل -
والقائلة بأف اهلل خلق اإلنساف من تراب األرض التي نقف عليها" :-أليس األقرب للمنطق أف
نكوف قردة متطورين بدال من أف نكوف تراباً معدالً؟" (ٔٗ) .ليس المهم من وجهة نظر التصميم
الذكي ما ىي المادة التي صنع منها اإلنساف -قرود أو تراب ،-لكن المهم ىو السبب في
تعديل ىذه المادة لينتج اإلنساف كما ىو عليو اآلف؛ ىل مصدر ىذه التعديبلت ذكي أـ أنو
مجرد عمل القوى المادية الطبيعية العمياء؟
وبغض النظر عما إذا كاف أحدنا مؤمناً بالخلق -كما في اإلنجيل -أو ملحداً داروينياً أو أي
شيء بينهما؛ فإف الجميع متفق على أف اإلنساف لم يخلق من عدـ ،وإنما جاء من مادة أخرى
سابقة عليو .تعود كلمة إنساف

Human

لغويا إلى كلمة

Humus

(األرض) التي نقف عليها؛

وبهذا االعتبار يكوف البشر والقرود طيناً معدالَ ،ىذه ىي الحقيقة بغض النظر عما إذا كاف
البشر قروداً معدلة أو ال .يتوافق التصميم الذكي مع ىذه اإلمكانية ،وىناؾ من أنصار التصميم
الذكي من يرفض ىذه اإلمكانية ،إال أف أنصار التصميم الذكي الذين يقبلوف فكرة انحدار
اإلنساف من الرئيسيات –كأسبلؼ -ال يقبلوف بأف التطور ناتج بطريقة عشوائية.
يشير التطور –كما يستخدـ المصطلح عادة -للعملية التي يتغير بها الكائن الحي دوف
الحاجة إلى التوجيو الذكي ،أو حتى ألي تدخل واع؛ ويعني ىذا أف التطور الذي يقوده التصميم
الذكي ليس المقصود من أغلب استعماؿ الناس لكلمة التطور ،إال أف إمكانية مشاركة الذكاء
في ظهور البشرية يترؾ المجاؿ مفتوحا لطرح التساؤؿ عن حقيقة كوف اإلنساف قردا معدال
وطينا معدال -كما يقوؿ التطور -أو طينا معدال فقط -كما يقوؿ اإلنجيل ،-يمكن أف نسأؿ
نفس السؤاؿ حوؿ المصنوعات األثرية؛ ىل الزبدية المنحوتة نتيجة العمل على زبدية قائمة أـ
أنها صنعت من الصفر بصب المعدف السائل في قالب؟
قد يكوف ىناؾ سبب وجيو للتفكير بأف البشر ىم قردة معدلة -عن طريق االحتجاج
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باألخطاء المشتركة الموصوفة في الفصل الخامس وغير ذلك-؛ ومع ذلك فإف وجهة نظر
التصميم الذكي ال تعني حاجة التصاميم المبتكرة ألسبلؼ عدلت إلى شكل جديد ،فبعض
التصاميم الجديدة تنتج من العدـ مباشرة.
لذا ىناؾ سبب وجيو للتفكير بأف اإلنساف لم ينتج بعملية إعادة تصميم ،وأف تصميم البشر
قد بدأ من الصفر ،وأف ما نعتقده اليوـ أخطاء مشتركة ليست أخطاء بالمرة.
لم يصل منظرو التصميم الذكي لتوافق حوؿ كيفية ظهور البشر ،إال أنهم متوافقوف حوؿ
ضرورة الذكاء في تفسير أصلو ،بغض النظر عن العملية التي ظهر من خبللها اإلنساف؛ وفهم
بالتالي يجادلوف خصومهم بأف العمليات التطورية غير الموجهة من قبل ٍ
ذكاء ما غير قادرة على
إنتاج المواىب الفكرية العجيبة لويلياـ جيمس سيديس ،أو الطيبة األخبلقية الملفتة لؤلـ تيريزا.
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أسئلة للنياقشة
ٔ) لخص باختصار الدليل األحفوري على تطور البشر؛ ىل يبدو أف أيا من األحافير غير
البشرية -كالقردة الجنوبية  -Australopithecinesسلف لئلنساف المعاصر؟ إف كانت
اإلجابة ببل ،فعلى أي أساس يمكن اعتماد السجل األحفوري كدليل داعم على تطور اإلنساف؟

ىل ىناؾ حاجة لدليل مستقل آخر؟ بافتراض أف السجل األحفوري يدعم التطور؛ ىل يعطي

ىذا السجل أيّة فكرة عن اآللية التي حصل بها التطور؟

ٕ) ماذا يعني اشتراؾ البشر والشمبانزي في ػ %ٜٛمن الجينات؟ ىل يعني ىذا أف البشر
والقرود متشابهوف؟ ىل يشير التشابو الجيني بين البشر والشمبانزي إلى أنهما منحدراف من

سلف تطوري مشترؾ؟ ادعم إجابتك بالدليل والمثاؿ.

ٖ) اذكر بعض األشياء التي يختلف فيها البشر والشمبانزي من ناحية الشكل -التشريح
والفيزيولوجيا .-كيف تتوافق ىذه التباينات مع التشابو الجيني بين النوعين؟ ىل ىناؾ فروؽ بين
البشر والشمبانزي تجعل من العجيب تشابههما جينيا؟

ٗ) كيف يتعلق حجم دماغ الكائن الحي بذكائو؟ ىل ىناؾ ارتباط متين أو أمثلة على وجود
أدمغة صغيرة تظهر قدرة إدراكية أقوى؟ ما أىمية الحالة التي درسها جوف لوربر والتي وصف

فيها شابا ذو معدؿ ذكاء عاؿ إال أنو ببل دماغ ظاىريا؟ ىل يشرح االحتكاـ إلى التكرار في
الدماغ –كما فعل لوربر -ىذه الشذوذات بشكل كاؼ؟ لم – لم ال؟

٘) ىل نتجت قدراتنا اإلدراكية عن وظيفة الدماغ أـ أنها ال تقتصر على الدماغ المادي؟
يلخص ىذا السؤاؿ مشكلة المادة الحاملة للعقل .ما ىو الضوء الذي يلقيو االرتباط بين حجم

الدماغ والذكاء على مشكلة المادة الحاملة للعقل؟

لخص وجهة
 )ٙىل لغة اإلنساف فريدة من بين كل أنظمة التواصل بين الحيوانات؟ كيف ذلك؟
ْ
نظر ناعوـ تشومسكي حوؿ أف قدرة لغة البشر مختلفة كليا عن أنظمة التواصل لدى الحيوانات
األخرى .ىل تعتبر وجهة نظر تشومسكي مقبولة بشكل واسع بين علماء األنثروبولوجيا التطورية

كػ(بربارة كينغ)؟ ما ىي وجهة نظر بربارة كينغ؟ ما ىي وجهة النظر التي تراىا مقنعة أكثر حوؿ
طبيعة لغة اإلنساف وأنظمة التواصل بين الحيوانات؟ ولماذا؟
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 )ٚما ىي النظريات التطورية الثبلثة التي تشرح ظهور اإلدراؾ الراقي –كالرياضيات -عند
البشر؟ كيف يوظف الداروينيوف –على سبيل المثاؿ -ىذه النظريات لتفسير القدرة الرياضية؟

ما ىو الدليل –إف وجد -الذي يدعم ىذه الفرضية؟ (انظر للمبلحظات ٔ)ٙ ،

ؼ األخبلؽ واإليثار من وجهة نظر داروينية؛ ىل ىناؾ أي عمل خالص من حظ النفس
عر ْ
ّ )ٛ

تماما؟ لم ال يتوافق اإليثار التبادلي وانتخاب األقارب –كما ترى النظرية التطورية -مع اإليثار

بمعناه المعروؼ -أفعاؿ خير خالصة من حظ النفس-؟ من ىم المنقذوف في فترة المحرقة؟
من ىي األـ تيريزا؟ كيف تشرح الداروينية أفعاؿ اإليثار التي قاـ بها المنقذوف وأفعاؿ األـ

تيريزا؟

 )ٜماذا يقصد ويلسوف بوصفو األخبلؽ أنها "وىم أقنعتنا بو مورثاتنا"؟ ىل تتفق ىذه النظرة

حوؿ األخبلؽ مع الحياة األخبلقية؟ علق على المبلحظة التالية من الفصل ٔ" :ٚ .تكمن

الصعوبة في األخبلقيات التقليدية في مواجهة مشكلة الشر ،في حين تكمن الصعوبة في
األخبلقيات التطورية في مواجهة مشكلة الخير".

ٓٔ) علق على مقولة ىكسلي الشهيرة" :أليس األقرب للمنطق أف نكوف قردة متطورين بدال
من أف نكوف ترابا معدال" .ىل تطور البشر من القرود؟ ىل ىناؾ أسباب مقنعة للتفكير بتطور
البشر من القرود؟ ىل ىناؾ أسباب مقنعة لبلعتقاد بأنها لم تتطور كذلك؟ ما ىو الموقف الذي

يتوافق مع نظرية التصميم الذكي؟ ىل كبلىما متوافق معها؟ اشرح إجابتك.
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قاموس املصطلحات
 التولد التلقائي  :Abiogenesisتشكل الكائنات الحية من المواد غير الحية بطرؽ كيميائية
غير موجهة.
 األليل  :Alleleأحد أشكاؿ وجود جينة ما .األليل ىو أحد المورثتين اللتين توجداف في
موضعين متناظرين من الصبغيين المتماثلين .يؤدي ىذا إلى تعبير متفاوت لنفس الصفة.
تطوري لنَػ ْو ٍع َجديد) التبايني  :Allopatric Speciationنشوء أنواع جديدة
ش ُّك ٌل
ٌّ
 االنتواع (ت َ
من خبلؿ إحداث انعزاؿ تكاثري عن المجموعة األصلية ،ويحدث ىذا االنعزاؿ نتيجة التباعد
الجغرافي .قارف مع االنتواع في نفس المكاف .Sympatric Speciation
 الحمض األميني :مركب عضوي يحتوي مجموعة واحدة أو أكثر من المجموعات االمينية
وواحدة أو أكثر من المجموعات الكربوكسيلية الحمضية .يمكن للحموض األمينية أف تتكاثف
لتشكل الببتيدات والبروتينات .ىنالك ٕٓ حمض أميني فقط تدخل في تركيب الكائنات
الحية.
 التجانس

Analogy

(البنى المتجانسة) :جزء من الجسم مشابو في الوظيفة لجزء جسم كائن

حي آخر ،وىما متشابهاف جدا ظاىريا من حيث البنية .ال تعزا ىذه التشابهات الوظيفية في
الداروينية لوراثتها من السلف المشترؾ (بخبلؼ التنادد  )Homologyوإنما تعزى إلى الضغط
البيئي .وكمثاؿ على ىذه البنى :جناح العصفور وجناح الحشرة.
 التصميم الظاىري  :Apparent Designيظهر مصطلح التصميم بشكل واسع في المنشورات
البيولوجية .حيث يوافق العديد من أنصار الداروينية على أف البنى المعقدة في الكائنات الحية
تبدو وكأنها مصممة لهدؼ .إال أف أنصار الداروينية ينكروف حقيقة أف التنظيم الصريح في
الكائنات الحية ناجم عن الفعالية الغائية للذكاء الحقيقي .وبدال من ذلك ينسبوف التنظيم
الصريح إلى القوى المادية العمياء كاالنتخاب الطبيعي والتنوعات العشوائية .على النقيض،
يشدد التصميم الذكي على أف التصميم في الكائنات الحية ليس مجرد وىم ظاىري بل ىو
حقيقة.
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 تفنيد االحتجاج بالجهل

 :Argument-From-Ignoranceاالعتراض على

Objection

استخداـ نقص المعلومات أو غياب الدليل عن ادعاء ما كحجة داعمة لصحة االدعاء
المعاكس.
 االحتجاج بسرعة التصديق (السذاجة)  :Argument From Personal Credulityاستنتاج
صحة فرضية من دوف دليل مقنع عليها فقط لوجود معتقدات مسبقة لدى الشخص تلتمس
الصحة لتلك الفرضية.
 االحتجاج بالشك  :Argument From Personal Incredulityاستنتاج خطأ الفرضية ألف
أحدىم ال يتخيل وجود سبب جيد يبرر صحتها.
 الفرضية المصطنعة

Hypothesis

 :Artifactاالدعاء بأف أسبلؼ الشعب الكامبرية قد

وجدت فعبل لكن تاريخها التطوري مخبوء بسبب سوء حفظو أو قصور البحث عنو في العينات
أو لكبل السببين.
 ذاتية المنشأ  )ٔ :Autogenyعملية تحكم المركب الذي تنتجو الجينة بذات الجينة التي
أنتجتو )ٕ .االدعاء بأف الحياة نشأت بتفاعبلت كيميائية ذاتية التنظيم.
 ذاتي التغذية  :Autotrophالكائن الحي الذي ال يعتمد على الكائنات األخرى كمصدر
لغذائو .قارف مع "غيري التغذية ."HETEROTROPH
 الجزيئات الحيوية الكبيرة  :Biomacromoleculesالمركبات الكيميائية مرتفعة الوزف
الجزيئي في المادة الحية كالحموض النووية والبروتينات والسكاكر المعقدة.
 صانع الساعات األعمى

Watchmaker

 :Blindتشبيو ريتشارد دوكنز لبلنتخاب الطبيعي

بكونو عملية مادية غير ذكية وال ىادفة أعطت الكائنات الحية مظهر التصميم المسبق بما يوحي
–خطأ -بوجوب عزوىا إلى مهارة المصمم (صانع ساعات) .االنتخاب الطبيعي من وجهة نظر
دوكنز ىو صانع الساعات ،ولكنو أعمى.
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 تأثير عنق الزجاجة

Effect

 :Bottleneckتراجع في حوض جينات الجماعة والتغيرات

المرافقة في تواتر الجينات ،والناتج عن نجاة عدة أفراد من النوع من إبادة شاملة تعرضت لها
الجماعة.
Burgess Shale 

الصخور الطينية في منطقة  -Burgesكندا :طبقة طينية سوداء تعود

للعصر الكامبري المتوسط (٘ٔ٘ مليوف سنة) في كولومبيا البريطانية وتحوي أحافير محفوظة
بمهارة إلى حد حفظها لعدد من الكائنات ذات النسج الرخوة.
 االنفجار الكامبري  :Cambrian Explosionفترة ضمن العصر الكامبري يقدر امتداداىا بما
ال يزيد عن ٘ – ٓٔ مليوف سنة ظهرت فيها معظم الشعب الحيوانية بشكل مفاجئ في السجل
األحفوري ودوف أف نجد دليبل على أسبلفها.
 التطفير بالكاسيت

Mutagenesis

الجزيئية بتطفير–أو تغيير -كودونات

 :Cassetteإجراء تجريبي يقوـ بو خبير البيولوجيا
DNA

بانتظاـ بشكل منفرد لتحديد تأثير ىذه التغيرات

على تطوي البروتين الناتج أو وظيفتو.
 الوسيط  : Catalystمادة تزيد سرعة تفاعل كيميائي دوف أف يطرأ عليها تغيير كيميائي دائم
أثناء ىذا التفاعل.
 الشابيرونات  :Chaperonesبروتينات تساعد البروتينات األخرى على التطوي الصحيح
ثبلثي األبعاد.
 التطور الكيميائي :وجهة النظر القائلة بأف الحياة نشأت بتحوالت كيميائية صرفة طرأت على
مواد غير حية بدءا من البساطة البدائية ،حيث يفترض أف تؤدي ىذه التحوالت الكيميائية إلنتاج
خلية حية في النهاية .يعرؼ أيضا بالتطور ما قبل الحيوي .PREBIOTIC EVOLUTION
Biota/Fauna 

 :Chengjiangنباتات وحيوانات منطقة تشينغ يانغ في العصر الكامبري

األدنى (منذ ٖٓ٘ مليوف سنة تقريبا) من صخور ماو تيانس ىاف الطينية في الصين ،وتعرؼ
أحافير ىذه المنطقة باحتفاظها باألنسجة الرخوة للكائن الحي.
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 عدـ التناظر المرآتي – الكيرالية  :Chiralityتشابو الجزيء مع اليد بحيث يمكن وجوده في
صورتين مرآتيتين تماما كاليد اليمين واليسار عند البشر.
 الصبغي  :Chromosomeجزيء واحد كبير من اؿ

DNA

مع جزيئات بروتينية مرافقة تجمع

الدنا على بعضو .تنظم الصبغيات المادة الوراثية داخل الخلية .يمكن للصبغيات أف تكوف
حلقية في الخبليا بدائية النواة ،بينما تكوف داخل النواة شبيهة بالخيط في الخبليا حقيقية النواة.
 الهدب  :Ciliaبروزات شبيهة بالشعرة على الخبليا تتموج وتعمل على تحريك الخلية.


القوصرات  :Coacervatesمجموعات منتظمة شبيهة بالكرات من البروتينات أو السكاكر

او المواد العضوية األخرى المتشكلة في المحلوؿ نتيجة الشحنات الكهربائية الساكنة الكارىة
للماء.
 الكودوف :ثبلثية من النكليوتيدات التي تشكل وحدة أساسية في الشيفرة الوراثية في الدنا أو
الرنا.
 التطور المتشارؾ  :Coevolutionشكل من أشكاؿ التطور تتبدؿ فيها البنية البيولوجية
والوظيفة مع تطورىا لتصل إلى وظيفتها النهائية.
 الغرواني  :Colloidمادة شبيهة بالهبلـ تنتشر فيها أجزاء صغيرة ال تنفصل بالترشيح أو
الترسيب.
 األصل المشترؾ  :Common Descentويعرؼ أيضا بالسلفية العالمية المشتركة

Universal

 .Common Ancestryوىو االدعاء بأف كل الكائنات الحية سبلالت بيولوجية من كائن حي
واحد وجد في الماضي.
 التعقيد  : Complexityدرجة صعوبة حل المعضلة لتحقيق النتائج .الشكل المألوؼ للتعقيد
ىو االحتماالت (كما في احتمالية الحصوؿ على بعض النتائج) أو الحوسبة (كما في الذاكرة
المطلوبة أو زمن المعالجة المطلوب لتقوـ خوارزمية معينة بحل المسألة) .إف تعقيد
Kolmogorov

ىو أحد أشكاؿ التعقيد الحاسوبي والذي يقدر طوؿ أقصر برنامج الزـ لحل
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المسألة الحاسوبية .التعقيد الوصفي ىو أحد أشكاؿ التعقيد الحاسوبي أيضا ولكنو يعمم تعقيد
كولموغروؼ بقياس حجم الوصف األقصر المطلوب لوصف النمط.
 المعلومات المعقدة المحددة

Specified Information

 :Complexالمعلومات المعقدة

والمحددة .مرادؼ لمصطلح التعقيد المحدد .SPECIFIED COMPLEXITY
 مغالطة التركيب  :Fallacy Of Compositionاالحتجاج بأف ما كانت أجزاؤه صحيحة فهو
صحيح ككل.
 التعقيد الحسابي  :Computational Complexityانظر التعقيد .COMPLEXITY
 التطور المتقارب

Evolution

 :Convergentتطور البنى أو األنواع البيولوجية التي تبدي

وظائف أو أشكاال متشابهة ولكنها غير مشتقة من سلف مشترؾ واحد يملك بنية مشابهة لكل
منها.
 الخلق  :Creationوجهة النظر التي تقوؿ بأف الخالق جاء بالكوف إلى الوجود ونظمو.
وبخبلؼ النجار الذي يستخدـ مواد موجودة سلفا ويقوـ بتنظيمها ،الخالق ىو من أوجد ىذه
المواد .يختلف بذلك الخلق عن التصميم .فالتصميم يصف بوضوح التنظيم الطارئ على المواد
الموجودةما قبل الحياة ،في حين أف الخلق يصف موجدىا األزلي.
 علم الخلق :يعرؼ أيضا بالخلقية العلمية

SCIENTIFIC CREATIONISM

أو مذىب الخلقية

اختصار  .CREATIONISMمقاربة لتفسير أصل تشكل العالم الطبيعي في محاولة لفهم البيانات
ً
العلمية على ضوء قصة الخلق الواردة في سفر التكوين من الكتاب المقدس .بخبلؼ التصميم

الذكي الذي ينطلق من البيانات العلمية كالسجل األحفوري والدنا ،يبدأ مذىب الخلق بافتراض
صحة ما ورد في سفر التكوين تاريخيا وعلميا .ىناؾ ست مبادئ رئيسية لعلم الخلق )ٔ :خلق
الكوف وخلقت الطاقة والحياة مرة واحدة فجأة من العدـ)ٕ .االنتخاب الطبيعي والتنوعات
العشوائية غير كافياف لئلتياف بكل األنواع الحية انطبلقا من كائن واحد )ٖ .تحدث التغيرات
على النباتات والحيوانات المخلوقة أصبل بشكل محدود )ٗ .ليس ىناؾ سلفية مشتركة بين
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القرود والبشر )٘ .يمكن تفسير جيولوجيا األرض بحدوث الطوفاف الكارثي الذي غطى العالم.
 )ٙلؤلرض والكائنات الحية نشأة حديثة (قرابة عشرة آالؼ سنة).
 الخلقية  )ٔ :Creationismوجهة النظر القائلة بأف خالقا أوجد الكوف من العدـ ونظمو)ٕ .
اختصار مستخدـ كثيرا لمصطلح علم الخلق أو الخلقية العلمية.
 الخالق :جوىر مباين للمادة خلق مادة العالم ونظمها .الخالق مصمم ،لكن ليس كل مصمم
خالق .قارف مع مادة  :مصمم .DESIGNER
 السيتوكروـ  :Cجزيئة حاملة للحديد تستخدـ في سلسلة نقل اإللكتروف في المتقدرات
والصانعات الخضراء .يستخدـ السيتوكروـ

C

في الدراسات المقارنة التي تهدؼ لتحديد

العبلقات التطورية.
 السبيل الدارويني

PATHWAY

 :DARWINIANانظر السبيل الدارويني المباشر والسبيل

الدارويني غير المباشر.
 الداروينية :النظرية القائلة برجوع كل الكائنات الحية إلى سلف مشترؾ (انظر السلف
المشترؾ) بعمليات غير موجهة كاالنتخاب الطبيعي الذي يعمل على التنوعات العشوائية .إف
القوؿ بأف ىذه العمليات غير موجهة يعني أنها أنتجت التعقيد والتنوع في الحياة دوف مساعدة
طرؼ ذكي.
 فرضية التباعد العميق  :Deep Divergence Hypothesisاالدعاء بأف التباعد بين عدد من
شعب الحيوانات قد بدأ بزمن سحيق قبل االنفجار الكامبري ،تحديدا قبل قرابة مليار عاـ.
 التعقيد الوصفي

Complexity

 :Descriptiveمقياس للصعوبة المطلوبة لوصف نمط ما.

انظر :التعقيد
 التصميم (ككينونة) :حدث – غرض – بنية جاء بها الذكاء باستخداـ وسائل معينة.
 التصميم (كعملية) :عملية مؤلفة من أربع أجزاء يصنع فيها المصمم شيئا )ٔ :يضع المصمم
الهدؼ )ٕ .يضع المصمم خطة للوصوؿ إلى ذلك الهدؼ )ٖ .يحدد المصمم مواد البناء
وتعليمات تجميعها لتنفيذ الخطة )ٗ .يقوـ المصمم أو أحد مساعديو بتطبيق تعليمات التجميع
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على مواد البناء .والذي يتنج يدعى الشيء المصمم .يقاس نجاح المصمم بقدر تحقيق الغرض
الناتج للهدؼ الذي وضع من أجلو.
 المصمم :جوىر ذكي ينظم البنى المادية للوصوؿ إلى ىدؼ سواء كاف ىذا الجوىر شخصا
أو غير ذلك ،واعيا أو غير ذلك ،جزءا من الطبيعة أو فوقها ،يعمل بشكل معجز أو بالقوانين
الفيزيائية المعروفة .فكل ىذه االحتماالت واردة في نظرية التصميم الذكي .تحديدا ،ال يشترط
في المصمم أف يكوف خالقا.
 داللة التصميم  :Design Inferenceشكل من أشكاؿ الدالالت التي تثبت نسبة الحدث أو
الغرض أو البنية للمصمم أو للطرؼ الذكي ،لكونها تظهر تعقيدا محددا .تقيس داللة التصميم
ما ىو ممكن الحدوث باآلليات المعتمدة على الصدفة وما ىو مستحيل الحدوث بالصدفة.
 السبيل الدارويني المباشر  :Direct Darwinian Pathwayمتوالية تطورية تتغير فيها البنية
البيولوجية بمرور الوقت بينما تبقى وظيفتها على حالها .يحسن االنتخاب الطبيعي في الطريق
الدارويني المباشر وظيفة البنية ولكنو ال يغيرىا .قارف مع الطريق الدارويني غير المباشر.
 التفاوت (التباين)  :Disparityالتغايرات الكبرى في شكل أو مخطط الجسم لكائن حي.
مثبل ،للحشرات والفقاريات خواص جسدية عامة محتلفة تماما.
 التنوع  :Diversityالتنوعات الصغرى في مخطط الجسم األساسي أو الشكل البيولوجي.
مثبل ،لكلب الصيد الذىبي والكلب السويسري المعروؼ ب

St. Bernard

خواص جسدية

عامة واحدة.
 مغالطة التفكيك :االحتجاج بأف ما كاف صحيحا كلو كاف صحيحا بكل أجزائو.
 الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجين  :DNAأساس الشيفرة الوراثية المستخدـ في كل
الكائنات الحية .يتكوف من سلسلتين حلزونيتين ملتفتين من ُوحيدات النكليوتيدات التي تحمل
النمط المطلوب لتحديد تسلسل الحموض األمينية في البروتينات.

 الرجحاف  :Dominanceيحدث فيو التعبير عن النمط الظاىري ألحد األليلين دوف اآلخر في
فرد متخالف األمشاج (األليبلت) .Heterozygote
- ٖٜ٘ -

http://kotob.has.it

 الميداف البروتيني  :Domainالجزء المنطوي فراغيا تلقائيا من البروتين والذي يعمل كوحدة
وظيفية في ىذا البروتين.
 حيوانات العصر اإليديكاري  :Ediacaran Faunaكائنات حية متعددة الخبليا متحجرة منذ
ما قبل العصر الكامبري (الفندي  )Vendianال تربطها أي روابط تطورية واضحة مع الكائنات
األخرى .تسبق ىذه المتحجرات متحجرات العصر الكامبري ب ٖٓ ٘ٓ-مليوف سنة ووجدت
أوؿ مرة في مرتفعات إيدياكارا في أستراليا.
 الجنين  :Embryoالمرحلة النمائية الباكرة للكائنات متعددة الخبليا.
 علم الجنين  :Embryologyدراسة نماء الكائنات متعددة الخبليا بدءا من اإلخصاب وحتى
تشكل األنظمة واألعضاء الرئيسية بشكل كامل.
 االنبثاؽ

Emergence

في نظريات التنظيم الذاتي :وجهة النظر القائلة بإمكانية ظهور البنى

الجديدة التي تؤدي وظائف جديدة بشكل عفوي من خبلؿ تنظيم أجزاء ىذه البنى لنفسها
بنفسها.
 اإلنتروبية  :Entropyمقياس كمي للفوضى في النظاـ ،وتتناسب بشكل عكوس مع كمية
الطاقة الموجودة في النظاـ والمسخرة للقياـ بأعماؿ مختلفة .كلما تبددت الطاقة في النظاـ
نقص العمل الذي يمكن للنظاـ أف يؤديو وزادت األنتروبية .األنظمة البيولوجية عالية التنظيم
وتؤدي عددا مهوال من دورات العمل ،ولذا تملك أنتروبية منخفضة.
 :Epistemic متعلق بما نعرفو .قارف مع "وجودي ."ONTOLOGICAL
 الخبليا حقيقية النواة  :Eukaryoteالخلية التي تملك عضيات مرتبطة بالغشاء بما في ذلك
(وأىمها) النواة.
 التطور  :Evolutionالتغير عبر الزمن ،ويستعمل غالبا مع التأكيد على الخاصية التراكمية
للتغيرات .بهذا المعنى العريض يمكن للمصطلح أف يصف تاريخ أي شيء بدءا من الكوف كلو
حتى النظاـ السياسي أو حتى الفكرة .في البيولوجيا الحديثة ،يمكن للتطور أف يعني ببساطة:
التغير في تواتر الجينات (األليبلت) أو قد يعني الداروينية.
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 المعلوماتية التطورية

Informatics

 :Evolutionaryفرع من نظرية المعلومات التي تدرس

المتطلبات المعلوماتية للعمليات التطورية.
 القابلية للتطور  :Evolvabilityقدرة النظاـ على التطور.
 اإلكسوف  :Exonمنطقة من اؿ

DNA

تنسخ معلوماتها إلى الرنا المرساؿ

Mrna

ليتم ترجمتو

إلى بروتين .قارف مع اإلنتروف.
 الترسيخ  :Fixationترسخ أليل أحد الجينات في الجماعة من خبلؿ حذؼ األليبلت
األخرى.

 التطوي البروتيني  :Protein Foldingالعملية التي ي ِ
نظم بها تسلسل من الحموض االمينية
ُ
الميسرة - Lوالمرتبطة ببعضها البعض بروابط ببتيدية -نفسو (أو بمساعدة الشابيرونات) ليأخذ
شكبل فراغيا ثبلثي األبعاد يحدد وظيفة البروتين.
 تأثير المؤسس  :Founder Effectتناقص حوض جينات الجماعة وتغير تواتر الجينات في
الجماعة المتشكلة حديثا .تنتج ىذه الجماعة بانفصاؿ بعض أفراد الجماعة األصلية
(المؤسسوف) وانعزالهم عنها.
 األكسجين الحر :األكسجين غير المرتبط مع المواد األخرى.
 المعلومات الوظيفية  )ٔ :Functional Informationمعلومات في تسلسل األسس في الدنا
الخاص بالنوع والتي ترمز لبنى قادرة على القياـ بوظائف بيولوجية .تظهر الكثير من ىذه
المعلومات الوظيفة تعقيدا محددا )ٕ .أكثر عموما ،األنماط المجسدة في البنى المادية والتي
تمكنها من القياـ بوظائفها.
 األعراس  :Gameteخلية جنسية (نطفة أو بويضة) عند الكائنات الحية المتكاثرة جنسيا
والتي تتشارؾ في اإلخصاب .قارف مع اللواقح .ZYGOTE
 الجينة :وحدة الوراثة .تتوضع في الصبغيات وتتألف من  .DNAتستخدـ غالبا لئلشارة إلى
تسلسبلت اؿ  DNAالتي ترمز بروتينا محددا.
 تدفق الجينات  :Gene Flowفقد أو زيادة في األليبلت بين جماعتين ضمن نفس النوع.
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 حوض الجينات  :Gene Poolالمادة الجينية الكلية في الجماعة الحية من أحد األنواع في
وقت محدد.
 االنجراؼ الجيني

Drift

 :Geneticتغير في تواتر الجينات في جماعة ينتج من التزاوج

العشوائي بدال من االنتخاب الطبيعي.
 المعلومات الجينية

Information

 :Geneticتسلسبلت خطية خاصة من الوحيدات في

جزيئات الدنا والرنا ،وىي مطلوبة لئلبقاء على حالة الحياة بتحديد تسلسل الحموض األمينية
في البروتينات .يمكن للمعلومات الجينية أف تكوف معقدة ومحددة.
 الجينوـ  :Genomeالدنا الكلي لكائن ما.
 النمط الجيني  :Genotypeتوليفة من األليبلت الموروثة لصفة معينة.
 مغالطة إلو الفجوات

Fallacy

 :God-Of-The-Gapsمغالطة استحضار سبب غير مادي

(كاإللو) في موضع يمكن أف يكوف السبب ماديا وإف كاف السبب مجهوال حتى اآلف .منطقيا،
ليس ىناؾ ضمانة بأف تكوف الطبيعة مترابطة لدرجة أف كل فراغ ظاىري في معلوماتنا قابل للملء
باألسباب المادية .إف لم يكن ىناؾ سبب مادي ،فليس من الخطأ استدعاء سبب غير مادي
لتفسير الحدث.
 التدرجية  :Gradualismوجهة النظر القائلة بأف التطور حدث تدريجيا بمرور الزمن بأشكاؿ
انتقاالية متقاربة تصل األسبلؼ باألبناء .قارف مع القفزية .SALTATIONISM
 الناعور  :Hemophiliaمرض جيني في آلية تخثر الدـ عند البشر نتيجة غياب أحد بروتينَين
أساسيين لتشكل الخثرات الدموية .تكوف النتيجة ىي نزؼ غير منضبط ولو حتى من جرح
صغير أو وخز للجلد بما يؤدي للموت.
 تغاير األمشاج  :Heterozygousامتبلؾ زوج متباين من األليبلت في موضع جيني واحد
بحيث يكوف أحدىما راجحا واآلخر متنحيا.

- ٖٜٛ -

http://kotob.has.it

 مورثات العلب المثلية  :Homeobox Geneمورثات تحوي قطعا بطوؿ ٓ ٔٛزوج أساس
ترمز لميداف بروتيني مسؤوؿ عن ربط ىذا البروتين بالدنا وتنظيم التعبير عنو .قد تملك الجينات
مختلفة الوظائف في كائنات حية مختلفة علبا مثلية متشابهة جدا.
 المورثات المتماثلة  :Homeotic Geneالمورثات التي تؤثر في نماء الجنين بتحديد خواص
قطع الجسم .المثاؿ التقليدي على ىذه الجينات ىو اؿ  :Antennapediaالجينة التي تسبب
عند تطفرىا نمو رجل لذبابة الفاكهة في موضع قرف استشعارىا.
 غيري التغذية  :Heterotrophكائن حي يعتمد في غذائو على الكائنات الحية األخرى .قارف
مع ذاتي التغذية .AUTOTROPH
 تجانس الكيرالية (تماثل عدـ التناظر المرآتي)  :Homochiralityحالة تطرأ على الجزيئات
البوليميرية تكوف فيها كل وحيداتها متطابقة الكيرالية (بنفس الصورة المرآتية) أي إما أف تكوف
وحيداتها كلها ميمنة أو كلها ميسرة.
 التناظر  :Homologyتشابو البنية والموضع وال يشترط تشابو الوظيفة .مثبل ،عظاـ األطراؼ
األمامية عند الفقاريات متناظرة على الرغم من اختبلؼ وظائفها إلى حد كبير (كالسباحة أو
الطيراف أو الركض أو اإلمساؾ) .في النظرية الداروينية يعزا التناظر إلى الوراثة من السلف
المشترؾ .يستعمل مصطلح التناظر غالبا ليعني "التشابو العائد إلى السلفية المشتركة" رغم أف
ىذا التعريف يخلط التفسير بما يحتاج للتفسير.
 التوازي  :Homoplasyالتشابو البنيوي الذي ال يعزا وفق النظرية الداروينية إلى السلف
المشترؾ.
 مورثة  :Hoxأحد أفراد تجمعات المورثات المتماثلة  .Homeotic Genesتملك العديد من
الحيوانات المتباينة تجمعات جينات  Hoxمتشابهة.
 البصمة المائية  :Hydropathic Signatureنمط التآثرات المحبة للماء المميزة لصف معين
من البروتينات.
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 اللب الكاره للماء في البروتين :مجموعة من الحموض األمينية التي ال تملك مجموعات
جانبية قطبية وتميل لتحاشي الماء.
 الحلقات الفوقية  :Hypercyclesحلقات نظرية من تفاعبلت كيميائية ما قبل الحياة تشمل
التضخيم ذاتي التحفيز للمواد والذي كاف مطلوبا للنشوء التلقائي ألشكاؿ الحياة األولى.
 الفرضية  :Hypothesisفي العلم )ٔ :تخمين علمي )ٕ ،تفسير مؤقت أو ٖ) افتراض لم
يخضع لبلختبار والتأكيد بعد.
 االستحالة  :Improbabilityمدى قرب االحتمالية من الصفر.
 السبيل الدارويني غير المباشر

Darwinian Pathway

 :Indirectتقدـ تطوري تتغير فيو

البنية البيولوجية ووظيفتها في آف معا.في السبيل الدارويني غير المباشر تتطور البنية والوظيفة
بشكل متزامن .قارف مع السبيل الدارويني المباشر وانظر أيضا التطور المتشارؾ.
 استنتاج التفسير األفضل  :Inference To The Best Explanationطريقة في االستدالؿ
تستخدـ في العلوـ ينتخب فيها العلماء الفرضية التي تعطي –إف كانت صحيحة -أفضل تفسير
للدليل المتاح .تظهر الجهود األخيرة المبذولة في فلسفة العلم أف الفرضيات األفضل ىي التي
توفر تفسيرات كافية وشاملة ومترابطة وبسيطة للدليل أو الظاىرة المدروسة.
 المعلومات  :Informationحرفيا :إعطاء شكل لشيء ما .وبما أف إعطاء شكل ما لشيء ما
ينفي عنو األشكاؿ األخرى التي يمكن أف يأخذىا ،فإف نظرية المعلومات بذلك تصف
المعلومات على أنها المختزؿ لبلحتماالت أو الشك (االرتياب) .في نظرية المعلومات
الكبلسيكية تكوف كمية المعلومات في تسلسل من الرموز متناسبة عكسا مع احتماؿ تشكل
ىذا التسلسل .وعليو ،كلما ابتعد احتماؿ تشكل التسلسل ازداد اليقين بتحديده وازدادت
المعرفة بهذا الشكل قياسا رياضيا فقط
المعلومات التي ينطوي عليها .توفر المعلومات
ّ
لبلستحالة أو التعقيد .ال تقرر المعلومات فيما إف كاف تسلسل الرموز متضمنا معنى ما أو قائما
بوظيفة ما أو ذا أىمية .انظر معلومات داللة األلفاظ SEMANTIC INFORMATIONوالمعلومات
اإلعرابية  SYNTACTIC INFORMATIONو معلومات شانوف  SHANNON INFORMATIONو
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التعقيد المحدد

SPECIFIED COMPLEXITY

والمعلومات المحددة المعقدة

COMPLEX

.SPECIFIED INFORMATION
 الذكاء  :Intelligenceنمط لداع (باعث) أو منهجية أو مبدأ قادر على إيجاد وانتخاب
وتكييف وتطبيق الطرؽ المطلوبة للوصوؿ إلى الغايات (أو تحقيق األىداؼ) .ونظرا لكوف الذكاء
متعلقا باستخداـ الوسائل للوصوؿ إلى الغايات فإف لو سمة الغائية.
 التصميم الذكي

Design

 :Intelligentدراسة األنماط في الطبيعة والتي يمكن تفسيرىا

بالشكل األمثل كمنتجات للذكاء .يحاوؿ التصميم الذكي كنظرية شارحة ألصوؿ الحياة أف يظهر
السببية الذكية -بدال من القوى المادية العمياء -كأمر مطلوب لشرح أنماط محددة من التعقيد
والتنوع البيولوجي .يحتاج التصميم الذكي للتمييز عن التصميم الظاىري

APPARENT DESIGN

والتصميم األمثل .OPTIMAL DESIGNفاألشياء التي تكوف مصممة ظاىريا تبدو مصممة لكنها
ليست كذلك في الحقيقة .واألشياء المصممة بالشكل األمثل ىي األشياء المصممة التي ال
تقبل أي تحسين .تؤكد صفة الذكاء التي تدمج مع كلمة التصميم على أف التصميم حقيقي
ولكنها ال تضع أي افتراض عن جودة أو عبقرية أو مثالية التصميم.
 اإلنتروف  :Intronمنطقة من الدنا تحذؼ من الرسالة عند التعبير عن الجينات إلى رنا مرساؿ
 .Mrnaقارف مع اإلكسوف.
 التعقيد غير القابل لبلختزاؿ

Complexity

 :Irreducibleيبدي نظاـ ما تعقيدا غير قابل

لبلختزاؿ إف كاف مكونا من عدة أجزاء مترابطة جيدا ومتكاتفة المهمة ،وال يمكن االستغناء عن
أي جزء منها مع الحفاظ على وظيفة النظاـ الكلية.
 التشاكل  :Isomorphismعبلقة تطابق جذري بين شيئين .لذا ،يقاؿ عن شيئين أنهما
متشاكلين إف توافقا في كل النواحي األساسية .التشاكل عبلقة أقوى من التجانس

Analogy

(يمكن أف يكوف الشيئاف متجانساف دوف أف يكونا متشاكلين).
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 اؿ

DNA

الخردة  :Junk DNAمادة جينية لم تحدد لها أي وظيفة بيولوجية حتى اآلف .ومع

اكتشاؼ المزيد من الوظائف البيولوجية لما يفترض أنو دنا خردة فإف ىذا المصطلح غدا ضعيف
التداوؿ .قارف مع الجينات الكاذبة .PSEUDOGENE
 تعقيد كولموغروؼ  :Kolmogorov Complexityانظر التعقيد .COMPLEXITY
 القانوف  )ٔ :Lawتعميم شامل مشيد بشكل متقن كالقانوف األوؿ في التيرموديناميك (القائل
بأنو في نظاـ معزوؿ تبقى الطاقة الكلية في ىذا النظاـ ثابتة) )ٕ .عبلقة تربط بين الظروؼ
السابقة -أو األسباب -مع الحالة الناتجة أو األحداث التالية والتي تكوف فيها الظروؼ السابقة
إما محددة للنتائج أو متوقعة لها (األوؿ قانوف حتمي والثاني قانوف غير حتمي –احتمالي).
 االرتباط  :Linkageميل الجينات المتوضعة على نفس الصبغي لبلنتقاؿ إلى الذرية بشكل
مترابط.
 الدىوف  :Lipidsمركبات كالدسم والزيوت والستيروئيدات ،غير منحلة بالماء.
 التطور الكبروي  :Macroevolutionتغيررات جينية وبنيوية كبيرة في الكائن الحي تؤدي إلى
مستويات تعقيد أعلى جديدة .لم تبلحظ مثل ىذه التغيرات في الزمن المسجل من تاريخ
البشر.
 اآللية المادية

Mechanism

 :Materialأحد أشكاؿ األسباب التي تؤدي للوصوؿ إلى

النتائج من خبلؿ تفاعل المادة والطاقة وفق ما ىو محدد بالقوانين الحتمية وغير الحتمية (أي:
الحتمية والصدفة) .تنفي اآلليات المادية فعالية الذكاء رغم إمكانية كونها ناتجا من نواتج
الذكاء .كاف داروين يرى –على سبيل المثاؿ -أف اإللو المصمم ىو من أرسى ىذه اآلليات في
الكوف ولكنو تركها تعمل وحدىا دوف تدخل منو بعد ذلك .بهذه الطريقة يكوف االنتخاب
مصمما.
الطبيعي بالنسبة لداروين ِّ
 المادية  : Materialismنظرة فلسفية تجاه العالم تقضي بأف الحقيقة ىي المكاف والزماف
والمادة والطاقة ،وترتبط مع بعضها بقوى طبيعية ال تنخرـ .تؤكد المادية على أف العالم المادي
ىو كل الوجود وتنكر بالتالي وجود أي ذكاء خارجو أو فيو .المادية عقيدة غيبية (ميتافيزيقيا)
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تأخذ موقفا محددا من الطبيعة وحدود الحقيقة .وعليو ال يمكن اعتبارىا نظرة علمية بأي حاؿ
من األحواؿ .قارف مع الطرائقية المادية

METHODOLOGICAL MATERIALISM

و المادية

العلمية .SCIENTIFIC MATERIALISM
 اسوداد الجلد  :Melanismزيادة في التلوف األسود أو األسمر في الجلد أو الفرو أو الريش
نتيجة الوجود الكبير لصباغ الميبلنين.
 االستقبلب  :Metabolismمجموعة من العمليات الكيميائية التي تجري في الخلية بما فيها
سبل االصطناع والتدرؾ الحيوي.
 المادية الماورائية  .Metaphysical Materialismانظر المادية.
 المادية الطرائقية  :Methodological Materialismمبدأ طرائقي يعتقد بعض العلماء بلزوـ
كون و قائدا للعلم .تتطلب المادية الطرائقية أف يقصر العلماء تفسيراتهم على التفسيرات المادية
لشرح العالم الفيزيائي انطبلقا من المادة والطاقة والقوى وفقط .في وجهة النظر ىذه من العلم،
ال تستحق التفسيرات التي تستلزـ أسبابا ذكية أو أفعاؿ كائن ذكي اسم العلم إال إف تم اختزالها
إلى أسباب مادية بحتة .ونظرا الستحالة اختزاؿ أي ذكاء مسؤوؿ عن الحياة في الكوف بهذه
الطريقة ،يرفض أصحاب الطرائقية المادية التصميم الذكي في األحياء .قارف مع المادية.
 التطور الصغروي  :Microevolutionتغيرات جينية وبنيوية صغيرة المستوى في الكائن الحي.
يختلف التطور الصغروي عن التطور الكبروي بإمكانية مشاىدتو وإنتاجو مخبريا.
 الفراشات المحاكية (المقلدة)  :Mimetic Butterfliesأنواع من الفراشات يساعد شبهها
الشديد بأنواع أخرى من الفراشات في الهروب من المفترسات.
 التعقيد الصغروي  :Minimal Complexityالحالة األبسط –جينيا أو استقبلبيا -المتوافقة
مع حياة الكائن الحي.
 الموحود (مونومير)  :Monomerجزيء واحد بسيط قابل لبلرتباط مع غيره لتشكيل
بوليميرات.
 أحادي النكليوتيد  :Mononucleotideنكليوتيد واحد.
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 أحادي النمط الخلوي  :Monophyleticوصف لمجموعة من الكائنات الحية التي تشترؾ
بسلف واحد.
 التخلق  :Morphogenesisنمو السمات البنيوية للكائن الحي عبر التنشؤ الفردي (النمو
الجنيني).
 الرنا المرساؿ  :Mrnaتسلسل من اؿ  RNAيحتوي نفس المعلومات الموجودة على تسلسل
الدنا في الجينة ويحدد تسلسل الحموض األمينية في البروتين .يقرأ تسلسل الرنا المرساؿ من
قبل الريبوزومات لصناعة البروتين.
 الطفرة  : Mutationتغير في المادة الجينية في الخلية والتي ربما تنتج بشكل تلقائي أو بقوى
خارجية (كاإلشعاع) .قد تكوف الطفرات التي تحدث في األعراس (الخبليا الجنسية) موروثة.
 االنتخاب الطبيعي  :Natural Selectionعملية تكوف فيها الكائنات الحية ذات الخواص
األفضل قادرة على البقاء والتناسل أكثر من الكائنات الحية ذات الخواص األخرى .إف كانت
الخواص التي تعطي أفضلية انتخابية موروثة فستصبح أكثر توافرا في األجياؿ البلحقة .ووفقا
لنظرية داروين فإف ىذه العملية ىي األىم ولكنها ال تنفرد كآلية وحيدة لتطور الكائنات الحية.
 الداروينية الحديثة  :Neo-Darwinismاإلصدار المحدث من النظرية التطورية (وتسمى أيضا
باالصطناع الحديث  )Modern Synthesisالذي يدمج بين التطور الدارويني والوراثة المندلية
والجزيئية .تفترض الداروينية الحديثة أف االنتخاب الطبيعي يعمل على التنوعات الجينية الموروثة
بين أفراد الكائن الحي ضمن الجماعات ،وأف ىذه الطفرات (أخطاء النسخ العشوائية في الدنا)
تؤمن المصدر الرئيسي لهذه التن وعات الجينية .يشمل ىذا أف العمليات الجينية المسؤولة عن
التغيرات التطورية الصغروية ضيقة النطاؽ قادرة على االستمرار بشكل النهائي إلحداث تغيرات
كبيرة النطاؽ (تطور كبروي) بما يؤدي إلى ابتكارات جديدة.
 ال ُقردود  :Notochordعمود مرف يتوضع بن المعي والحبل العصبي في الجنين عند كل
الحبليات ( Chordatesمجموعة من الحيوانات تشمل الفقاريات ذات العمود الفقري).
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 الحمض النووي  :Nucleic Acidأحد أفراد صف من المركبات المؤلفة من النكليوتيدات
المرتبطة ببعضها (كالدنا والرنا).
 النكليوتيد :الوحدة البنائية األساسية للحموض النووية (الرنا والدنا) ويتكوف من أساس حامل
لآلزوت (بورين أو بيريميدين) وجزيئة سكر ومجموعة فوسفات.
 النواة  : Nucleusمتعضية محاطة بالغشاء تتضمن معظم المادة الوراثية في خبليا حقيقيات
النواة.
 قليبلت الموحودات :سبلسل قصيرة من الوحيدات الجزيئية (مثل سبلسل الحموض األمينية
في البروتينات أو سبلسل النكليوتيدات في الدنا والرنا).
 تنشؤ الفرد  :Ontogenyوىو النماء الجنيني للكائن الحي بدءا من البيضة الملقحة وصوال
إلى الشكل الناضج.
 متعلق بالتنشؤ الجنيني  :Ontologicalقارف مع .EPISTEMIC
 فرضية أوبارين :تعرؼ أيضا بفرضية أوبارين-ىالدين .الفرضية القائلة بظهور الحياة تلقائيا من
المواد غير الحية قبل مئات مبليين السنين عبر مراحل متزايدة من التعقيد الكيميائي المتدرج.
 التصميم األمثل

Design

 :Optimalالتصميم المثالي غير القابل للتحسين .ال يقتضي

التصميم الذكي أف يكوف التصميم مثاليا .يتم غالبا خلط التصميم الذكي بالتصميم األمثل نتيجة
االفتراضات الفلسفية أو الدينية المسبقة حوؿ طبيعة الذكاء المصمم للتعقيد الحيوي .ليس
لبلفتراضات المسبقة مكاف في النظرية العلمية للتصميم الذكي.
 النظاـ  )ٔ :Orderأنماط بسيطة أو متكررة -كما في البلورات -تنتج عن القوانين وال يمكن
استخدامها بشكل منطقي الستنتاج وجود تصميم )ٕ .وبشكل معمم أكثر ،فهو ترتيب األجزاء
في نمط (يمكن -أو ال يمكن -استخدامها بشكل منطقي الستنتاج وجود تصميم) )ٖ .رتبة
من رتب التصنيف البيولوجي ،وىي أعم من العائلة وأكثر خصوصا من الصف.
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 الجينوـ الحيواني الكلي  :Pananimalianجينوـ افتراضي ،افترضو  ،Susumu Ohnoحيث
ادعى وجود سلف للشعب الحيوانية ويملك ىذا السلف جينوما يحوي شيفرات جميع
البروتينات الضرورية لبناء كل شعبة حيوانية.
 عالم األحافير  :Paleontologistالعالم الذي يدرس األحافير.
 علم األحافير  :Paleontologyدراسة الحياة في فترات األرض الماضية انطبلقا من البقايا
األحفورية.
 التطور المتوازي  :Parallel Evolutionامتبلؾ التشابهات في خطوط تطورية منفصلة نتيجة
عمل االنتخاب تحت الظروؼ المتشابهة في كبل الخطين التطوريين.
 ما يتعلق بالتطور السبللي  :Phylogeneticيشير ىذا المصطلح للتاريخ التطوري المفترض
لمجموعة من الكائنات الحية انطبلقا من سلفها المشترؾ.
 العطالة (القصور الذاتي) في التطور السبللي

Inertia

 :Phylogeneticميل الجماعات

للحفاظ على الشكل الوسطي مع درجة محدودة من التنوع حوؿ وسطي الجماعة .تؤكد ىذه
العطالة على أف الصفات في جماعة ما تميل لبلنتقاؿ من جيل إلى آخر دوف تغيير ،وستبقى
بالتالي ثابتة.
 التطور السبللي  :Phylogenyالتاريخ التطوري أو نمط العبلقات التطورية التي تخص
مجموعة من الكائنات الحية.
 الشعبة  :Phylumالمستوى التصنيفي األعلى بين الحيوانات .يقابل ىذا التصنيف عند
النباتات بالقسم  .Divisionتضم الشعبة مجموعة من الكائنات الحية التي تشترؾ بنفس
المخطط الجسدي العاـ.
 البوليمير (المكثور)  :Polymerجزيء كبير مؤلف من عدة ُوحيدات بنيوية متشابهة تعرؼ
بالموحودات .Monomers
 البلمرة (الكوثرة)  :Polymerizationتشكل البوليميرات (المكثورات) انطبلقا من
المونوميرات (الموحودات).
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 متعلق بتعدد األشكاؿ  :Polymorphicوصف لجماعة تحوي تنوعا في األشكاؿ الجسدية.
 متعدد األشكاؿ (التعددية الشكلية)  :Polymorphismتنوع ظاىري في جماعة النوع ،ال
يشترط كونها على أساس جيني.
 عديد النكلوتيد  :Polynucleotideبوليمر يحوي العديد من النكليوتيدات (مثل الدنا والرنا).
 عديد الببتيد  :Polypeptideجزيء يحوي على عدة حوض أمينية مرتبطة ببعضها بروابط
ببتيدية .كل البروتينات عديدات ببتيد ،لكن ليس كل عديدات الببتيد بروتينات ألنو ال يشترط
في عديدات الببتيد أداءىا لوظيفة بيولوجية أو كيميائية بخبلؼ البروتينات.
 تعدد الصيغة الصبغية  :Polyploidyانظر االنتواع الثانوي .SECONDARY SPECIATION
 ما قبل الحياة  :Prebioticسابق لوجود الحياة البيولوجية.
 التطور ما قبل الحياة

Evolution

 :Prebioticانظر التطور الكيميائي

CHEMICAL

.EVOLUTION
 الحساء الكيميائي ما قبل الحياة  :Prebiotic Soupمحلوؿ كيميائي (كماء البحر) يفترض
أف التطور الكيميائي أو ما قبل الحيوي قد حدث فيو.
تطوري لنَػ ْو ٍع َجديد) األولي  :Primary Speciationنشوء نوع جديد بتفرع
ش ُّك ٌل
ٌّ
 االنتواع (تَ َ
األنواع الموجودة نتيجة التنوعات واالنتخاب وربما االنعزاؿ الجغرافي إلى فرعين أو أكثر يتابعاف
التباعد عن بعضهما .قارف باالنتواع الثانوي.
 البنية األولية (للبروتين)

Structure

 :Primaryوىي تسلسل الحموض األمينية المشكلة

للبروتينات .قارف بالبنية الثانوية والثالثية.
 التعقيد االحتمالي

Complexity

 :Probabilisticمقياس لصعوبة للعمليات القائمة على

الصدفة إلنتاج حدث ما .انظر التعقيد
 المعطيات االحتمالية  :Probabilistic Resourcesعدد فرص حدوث حدث ما (المعطيات
التكرارية  )Replicational Resourcesأو كونو محددا (معطيات تحديدية

Specificationial
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 .) Resourcesقد يصبح الحدث الذي يبدو مستحيبل تماما عالي االحتمالية عندما يحلل
أحدنا في كل المعطيات االحتمالية المتعلقة بو.
 بدائيات النواة  :Prokaryoteكائنات حية ببل عضيات مغلفة بالغشاء وصبغياتو ليست في
نواة محاطة بغشاء.
 البروتين :الجزيء الكبير ثبلثي األبعاد (بوليمر) المكوف من حموض أمينية مرتبطة بروابط
ببتيدية (فهو عديد ببتيد) ويقوـ بوظيفة بيولوجية أو كيميائية حيوية.
 اصطناع البروتين :إنتاج البروتينات في كل الخبليا ،حيث يعمل الريبوزوـ على تجميع سلسلة
خطية محددة من الحموض األمينية باستخداـ قالب من الرنا المرساؿ.
 أشباه البروتينات  :Proteinoidsسبلسل من الحموض األمينية المصنعة بحذؼ الماء والتي
ال تبدي التسلسل المحدد أو خواص الروابط الموجودة في البروتينات.
 الجسيمات الحالة للبروتينات  :Proteasomesتجمعات بروتينية كبيرة داخل الخبليا تخطم
البروتينات غير المستخدمة أو المعطوبة.
 الجينات الكاذبة  :Pseudogeneتسلسل من الدنا يشابو الجينة ولكنو غير كامل أو معطوب
وال يرمز لبروتين وظيفي .في البيولوجيا التطورية يفترض أف الجينات الكاذبة كانت جينات
وظيفية فقدت وظيفتها بسبب تجمع األخطاء فيها .ونظرا لكوف المادة الوراثية قادرة على فعل
أشياء تتعدى الترميز لبروتينات يدور الشك اآلف حوؿ حقيقة الفكرة القائلة بأف الجينات الكاذبة
ال تقوـ بأي وظيفة حيوية بتاتا .قارف مع الدنا الخردة.
 التوازف المتقطع  :Punctuated Equilibriumوىي النظرية القائلة بحدوث االنتواع األولي
بسرعة نسبيا بحدوث وثبات سريعة من التغيرات الجينية "تقطّع التوازف في الشكل الثابت
أساسا" .انظر الثبات  .STASISطرح ىذه الفرضية أوؿ مرة

Niles Eldredge

و

Stephen

.Jay Gould
 المزيج الراسيمي  :Racemicإشارة إلى مزيج المركبات التي تحوي نسبة متساوية من
الشكلين الميمن والميسر من الجزيئات.
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 التنوعات العشوائية

Variation

 :Randomتغيرات ثانوية عشوائية ضمن أفراد الجماعة

وتحدث دوف رعاية لبلستعماالت التي يمكن أف تؤدي لها ىذه التنوعات في اإلطار التطوري.
ال ترتبط التنوعات العشوائية مع المنافع المستقبلية.
 الجينة المتنحية  :Recessive Geneأليل لمورثة ما يُقنع –أي ال يُعبر عنو -بوجود األليل
الراجح المسيطر.
 الجو المرجع  :Reducing Atmosphereجو يخلو من األوكسجين الحر –أو يحوي نسبة
قليلة منو -وغني بالهيدروجين .يتوافر ىذا الجو في توليفات حفظ الطاقة مع مواد أخرى.
 منطقة الرفض  :Rejection Regionنمط تحديدي يتم توظيفو في نظرية رونالد فيشر حوؿ
أىمية االختبار حيث يحدد مجري االختبار نمطا قبل إجراء التجربة .يقوـ المجرب بإجراء
التجربة ويأخذ عينة .إف اختلفت العينة عن النمط المحدد (أي وقعت في منطقة الرفض)
سيرفض المجرب التوزع االحتمالي المفترض بعد أف كاف متوقعا مسؤوليتو عن نتائج التجربة –
أي يستبعد الفرضية الصفرية.
 المعطيات التكرارية  :Replicational Resourcesانظر المعطيات االحتمالية.
 الثمالة  :Residueجزيئة مدمجة في جزيئة كبيرة .مثبل في البروتين ،تكوف الثمالة ىي جزيئة
الحمض األميني المرتبطة مع غيرىا من الحموض األمينية بروابط ببتيدية.
 الريبوزوـ :عضيّة مؤلفة على األقل من ٓ٘ بروتين وحمض نووي ريبي ،يقرأ الرنا المرساؿ
ويقوـ بصناعة البروتين الموافق .الريبوزومات ىي معامل اصطناع البروتين في الخبليا.
 القفزية  :Saltationismوجهة النظر القائلة بأف التغيرات التطورية الكبيرة تحدث في قفزات
حادة .من وجهة النظر القفزية ال حاجة لوجود أشكاؿ انتقالية شديدة التقارب بين األسبلؼ
واألحفاد .قارف مع التدرجية .GRADUALISM
 الخلقية العلمية  :Scientific Creationismراجع علم الخلق.
 المادية العلمية  :Scientific Materialismوجهة النظر المعتمدة على صحة الفلسفة المادية
وأف العلم قادر على تبريرىا وإثباتها.
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 محاكمة سكوبس  :Scopes Trialتمت محاكمة جوف سكوبس عاـ ٕ٘ ٜٔوركزت االنتباه
على كوف المعلم ذو حرية أكاديمية لتدريس التطور .تحديدا ،نظرت المحكمة في حق سكوبس
في تعليم تطور اإلنساف من أشكاؿ أدنى للحياة .في الوقت الذي خسر فيو سكوبس المحاكمة
اتقدت مشاعر العواـ ضد محاوالت مراقبة تدريس التطور .يتم غالبا اليوـ مراقبة المعلمين الذين
يعرضوف الدليل المضاد لنظرية التطور الدارويني.
 االنتواع الثانوي  :Secondary Speciationانتواع نتيجة الزيادة في أعداد الصبغيات .يعرؼ
أيضا بتعدد الصيغة الصبغية ويتبع غالبا بكلمة التهجين  .Hybridizationقارف مع االنتواع
األولي.
 البنية الثانوية للبروتين  :Secondary Structureأنماط كحلزوف ألفا
صفائح بيتا

Beta Strands

Alpha Helices

أو

التي تحدث نتيجة التآثرات الموضعية بين الحموض األمينية في

البروتين .قارف مع البنية األولية والبنية الثالثية.
 ضغط االنتخاب

Pressure

 :Selectionالضغط الذي تطبقو البيئة الستبعاد كائن ما –

وبالتالي جيناتو -أو منحو ميزة اصطفائية.
 الميزة االصطفائية  :Selective Advantageميزة جينية لكائن ما يتفوؽ بها على منافسيو
وتزيد من االحتمالية النسبية لبقائو على قيد الحياة وتناسلو.
 نظريات التنظيم الذاتي

Theories

 :Self-Organizationalالنظريات التي تمنح المادة

والطاقة القدرة على تنظيم نفسها من دوف الحاجة ألي مساعدة (كما كاف الحاؿ على األرض ما
قبل الحياة) لتشكل أنظمة متزايدة التعقيد وصوال إلى انبثاؽ الخبليا الحية.
 المعلومات اللفظية  :Semantic Informationالمعلومات التي تحمل المعاني.
 معلومات شانوف
 Shannonو

Information

Warren Weaver

 :Shannonمبدأ المعلومات المطور من قبل

Claude

في أربعينيات القرف العشرين .تهتم ىذه المعلومات في جعل

المعلومات كمية (جعلها أرقاما كمية بواحدة البت) لمتابعة الرموز األبجدية والرقمية عند انتقالها
من المصدر إلى المستقبِل .تتناسب كمية معلومات شانوف المحتواة في تسلسل الرموز عكسا
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مع احتمالية حدوثها .وبخبلؼ التعقيد المحدد ،تهتم معلومات شانوف بضآلة احتماؿ –أو
تعقيد -تسلسل الرموز دوف نمطها أو أىميتها.
 األنواع الشقيقة  :Sibling Speciesنوعاف -أو أكثر -متقارباف جدا في المظهر الخارجي
(المورفولوجية) وال يشترط انحدرىما من سلف مشترؾ (.)Genealogy
 االنتواع  :Speciationنشوء نوع جديد.
 النوع  :Speciesالمستوى التصنيفي التالي للجنس  .Genusىناؾ الكثير من التعريفات
المطروحة للنوع ،أشهرىا" :جماعة من الكائنات الحية المتزاوجة والمعزولة تكاثريا عن غيرىا من
الجماعات" .ال يمكن استخداـ ىذا التعريف على الكائنات الحية التي ال تتكاثر بالتزاوج
كالجراثيم وال يمكن تطبيقو بشكل موثوؽ على الكائنات األحفورية والتي يستحيل اختبار
قدرتها على التزاوج من عدمو.
 التحديد  :Specificationنمط يمكن أف يوظف  -عند وجود التعقيد معو -الستنتاج
التصميم .يظهر مثل ىذا النمط تعقدا وصفيا ضئيبل.
 المعطيات التحديدية  :Specificational Resourcesانظر المعطيات االحتمالية.
 التعقيد المحدد  :Specified Complexityيظهر حدث أو غرض تعقيدا محددا إف )ٔ :
كاف النمط الذي تشير إليو حدثا بعيد االحتماؿ جدا (أي تعقيده الوصفي كبير) و ٕ) أمكن
وصف ىذا النمط بسهولة (أي تعقيده الوصفي منخفض) .التعقيد المحدد ىو نوع من أنواع
المعلومات.
 النشوء العشوائي  :Spontaneous Generationنشأة الكائنات الحية بغير مساعدة انطبلقا
من مواد غير حية بناء على القدرات الكامنة في ىذه المواد فقط .قارف مع فرضية أوبارين.
 االنتخاب المثبت (المرسخ)

Selection

 :Stabilizingاالنتخاب الطبيعي العامل على

حذؼ األفراد الشاذين من الجماعة مخففا التنوعات فيها.
 الثبات  :Stasisدواـ الشكل على حالو في النوع لفترة زمنية طويلة بالمقاييس الجيولوجية.
راجع التوازف المتقطع .PUNCTUATED EQUILIBRIUM
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تطوري لنَػ ْو ٍع َجديد) في نفس المكاف  :Sympatric Speciationنشوء أنواع
ش ُّك ٌل
ٌّ
 االنتواع (تَ َ
جديدة عبر االنعزاؿ التكاثري انطبلقا من الجماعة السلف ،ويحدث االنعزاؿ التكاثري دوف

انفصاؿ الجماعتين البنتين مكانيا .قارف مع االنتواع التبايني.
 المعلومات النحوية (اإلعرابية)

Information

 :Syntacticالمعلومات التي تُعرض في

تسلسبلت مشتقة من مجموعة ثابتة من الرموز (كمجموعة الرموز المكونة لكل من األبجدية
واألرقاـ) .البت في الحاسوب وشيفرة الدنا المكونة من أربع رموز ىما مثاالف عن ىذه
المعلومات .قد تكوف المعلومات النحوية محددة أو ال .انظر "التعقيد المحدد" و "التحديد".
 الرتبة التصنيفية  :Taxonأقساـ لتصنيف الكائنات البيولوجية.
 علم التصنيف  :Taxonomyالعلم الذي يصنف األحياء .صنفت الكائنات الحية تقليديا في
أنواع ومن ثم في أجناس وعائبلت ورتب وصفوؼ وشعب وممالك .يشار لكل صنف من ىذه
األصناؼ بكونو رتبة تصنيفية.
 غائي  :Teleologicalموجو نحو الغاية أو الهدؼ ،مشيرا للتصميم أو الهدؼ.
 الغائية  :Teleologyدراسة العمليات الموجهة نحو الغاية ،وخصوصا في الطبيعة والتاريخ.
 البنية الرابعية للبروتين  :Tertiary Structureتطلق على شكل البنية البروتينية ثبلثية األبعاد ،
وىو يحدد بكيفية تطوي سلسلة الحموض األمينية المشكلة لو ،وىي تحدد الوظيفة البروتين.
قارف بالبنية االولية والثانوية.
 النظرية  :Theoryتفسير علمي لمدى واسع من المبلحظات .يضيف أنصار الداروينية لهذا
التعريف أف النظريات مثبتة بشكل جيد أو مدعومة بشكل جيد ،وبهذا يمنحوف النظرية
الداروينية مصداقية قد ال تستحقها .العديد من النظريات المثبتة بشكل جيد في الماضي أثبت
خطؤىا اآلف.
 حيوانات التيرابسيد :مجموعة منقرضة من الزواحف يعتقد البعض أف الثدييات قد تطورت
منها.
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 االنتساخ  :Transcriptionاصطناع الرنا المرساؿ انطبلقا من قالب من الدنا .قارف مع
الترجمة .TRANSLATION
 األشكاؿ االنتقالية

Form

 :Transitionalحيوانات تملك سمات تشترؾ بها مع أسبلؼ

مفترضين ومع سبلالتها الناتجة لكن ال يشترؾ األسبلؼ بهذه السمات مع تلك السبلالت.
مثبل ،يملك األركيوبتركس ريشا مثل الطيور وحراشف كالزواحف ،لكن ال الزواحف تملك ريشا
وال الطيور تملك حراشف.
 الترجمة  :Translationاصطناع بروتين باستخداـ قالب من الرنا المرساؿ .قارف مع
االنتساخ.
 الرنا الناقل  :Trnaيحمل كل رنا ناقل حمضا أمينيا محددا .أثناء عملية تجميع البروتين في
الريبوزوـ يتوضع الرنا الناقل الحامل للحمض األميني في موضع مناسب يحدده الرنا المرساؿ.
 وحدة االنتخاب

Of Selection

 :Unitرتبة التنظيم في النظاـ المتطور والتي يكوف فيها

االنتخاب مؤثرا.
 وحدة التنوع  :Unit Of Variationوحدة التنظيم في النظاـ المتطور والتي يحصل التباين
فيها.
 الحدود العالمية لبلحتماؿ  :Universal Probability Boundدرجة االستحالة والتي إف كاف
الحدث االحتمالي أقل منها فسيستحيل (منطقيا) وقوعو بالصدفة مهما كبرت المعطيات
االحتمالية ضمن الكوف المعروؼ .قدرت الحدود العالمية لبلحتماؿ بين ٓٔ ( ٘ٓ-إيميل بوريل)
وٓٔ ( ٔ٘ٓ-ويلياـ ديمبسكي).
 الفقاريات  :Vertebratesحبليات

Chordates

(تنتمي إلى شعبة الحبليات )Chordata

ذات عمود فقري .تضم الفقاريات األسماؾ العظمية والغضروفية والبرمائيات والزواحف والطيور
والثدييات.
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 البنى األثرية (البلوظيفية)

Structures

 :Vestigialسمات موجودة في الكائن الحي وال

تبدي مظاىر امتبلكها لوظيفة بيولوجية ويُفترض أنها بقايا للتاريخ التطوري .يفترض أف ىذه
السمات -ورغم أنها لم تعد وظيفية (على حد علمنا اليوـ) – كانت مفيدة في األنواع السلف.
 الزيغوت –البيضة الملقحة  :Zygoteخلية ناتجة عن اتحاد األعراس (البويضة والنطفة) خبلؿ
التلقيح.
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