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 متهيد 

 

، بل هو أقرب إىل  «errand»ليس لفظه مثل  «.  Aron»، بل آرن  «Aaron»اسمي ليس آرون  

«aren’t  .»  إذا حذفت حرف«o  »  ،من وسطه وأبقيت الحروف البقية، ستلفظه اللفظ الصحيح

هذا االسم  .  وهو ليس االسم العربي حتى.«.  R. N»ولو أن األفضل أن تقرأه كام تقرأ الحرفني  

أعتقد  .  نفسه موجود بشكل مستقل يف اللغات الكورية والهندية أيًضا، واسمي إسكندنايف

أضطر  .  لست متأكًدا«.  Arne»امء، ورمبا من  بطريقة تشابه تلك األس«  Arndt»أنه مشتق من  

 . إىل رشح اسمي كل يوم تقريبًا، لذا فقد تكون هذه بداية مناسبة

أيًضا  عندي  املفضل  ليس  لكنه  خطريًا،  رسًّا  فليس  لقبي  مجموعة  .  أما  عندما سجلت يف 

ذا؟  ملا.  رع–يوزنت املسامة توك أوريجنز، أردت اسم مستخدم ورسيًعا ما قررت استعامل آرن

رع، وهو مركب من إله الريح وإله الشمس املرصيني، ويعرف كذلك –أردت اإلملاح إىل آمن

 . رع، الذي أرى فيه قالبًا إلله التوحيد الغريب-باسم آمون

لطاملا كنت إنسانًا قليل التبجيل، يفّضل العلم عىل الخرافة، ومنذ اتصلت باإلنرتنت أول مرة،   

فيه وأنا أبحث عن موضوع األصول، ال سيام من حيث    قضيت مقداًرا غري صحي من الوقت 

كنت أعمل يف مركز اتصاالت يف ذلك الوقت، وكان الطلب  .  يتصل بنقاش التطور والخلقية

فيه قليًًل، فأتاح يل ذلك وقتًا غري محدود ومل يقيد أو يقاطع بحثي يف اإلنرتنت وأنا أرد عىل  

 . اليوم كل يوم عمليًّا كنت أقرأ يف اإلنرتنت كل. االتصاالت

الذكر    السابقة  يوزنت  أوريجنز)كانت مجموعة  تجمع الهوتيني وعلامء مختصني،  (  توك 

الجانبني من  الحجج  أفضل  إىل  االستامع  يل  أتاح  ما  كًل  .  وهو  يف  الحجج  أفضل  قرأت 

وكل  .  الفلسفتني إجاباتهم،  أقارن  وكنت  يجيبونها،  كيف  وأراقب  أسئلتي  أطرح  كنت  ثم 

وضعني  .  ثم كنت أنظر يف كل مراجعهم ألرى من املحق بينهم.  التي تتبعهاالحجج املضادة  
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الجامعة  يف  عشته  يشء  أي  من  بكثري  أعمق  تعلم  منحني  عىل  املسعى  أوىل  .  هذا  كانت 

كنت أختص يف الفنون  .  محاواليت يف التعليم العايل محاولة طفل ساذج وقليل الجاهزية 

لكن يف ثًلثينيايت، درست أراشيف اإلنرتنت باهتامم،  .  جادًّاالجميلة، لكنني مل أكن طالبًا  

تسارعت الوترية عندما نُقلت إىل  .  ومل أزدد إال اهتامًما، دون مبالغة   –  ساعات عديدة كل يوم

.  يف ذلك الوقت ازداد تركيزي يف تعلمي.  مناوبة ميتة مل تكن تأتيني فيها أي اتصاالت تقريبًا

لكن بعد عدة سنني من هذا، كنت قد قرأت عدًدا ال يحىص من املقاالت  مل أكن أقرأ كتبًا ورقية،  

العلمية واملنشورات ذات العًلقة، وكثريًا من األساطري القدمية والكتب املقدسة لعدة أديان،  

تطورت عندي ذائقة لهذا األمر  .  وأعاماًل ومستندات أخرى كثرية كنت قد نُصحت بقراءتها

بعد ثًلث  .  رى ألختص يف علم األرض وأدرس علم الحفرياتحتى عدت إىل الجامعة مرة أخ

سنوات يف الجامعة، تركتها مرة أخرى بسبب أحداث غريت حيايت يف أرسيت ويف عميل 

لكنني أفضل أن أقيض حيايت يف التعلم عىل أن أتظاهر  .  يف ذلك الوقت؛ كان أمرًا مؤسًفا 

 . أنني متعلم 

مؤمنً   أزل  مل  كنت  الرحلة  هذه  بدأت  والخوارق  عندما  كاألرواح  الطبيعية  فوق  باألشياء  ا 

والباراسايكولوجي   املوازي)وتسخريها  النفس  والكريبتوزولوجي  (علم  الحيوانات  )،  علم 

كان  .  ، واملركبات الفضائية اآلتية من الكواكب األخرى، وأشياء أخرى من هذا الهراء(الخفية

مباٍل سيا ال  متعلم  أمرييك غري  أي  مثل  تقريبًا  قنوات  موقفي  األشياء عىل  هذه  يرى  سيًّا 

مل أكن أحاول .  مل أبدأ بنية أن أغري رأيي.  ويف كل مكان يف إعًلمنا العام «  التاريخ»و«  العلم»

ُدفعت إىل اإلميان به من طفولتي الذي  الزائف  العلم  أزيل كل  أقنع  .  أن  أن  مل أكن أحاول 

 .ومل تزل كذلك.  هاًم أفضلمل تكن نيتي إال أن أفهم حقائق األمور ف. نفيس بيشء حتى

لقد أصبحنا ضحية  .  كان بلدي من قبل رائًدا مرموقًا لألشياء التي يرفضها معظمنا اليوم  

قبل جيل من الزمان، قال أحدهم إن الفاشية إذا عادت إىل أمريكا فستعود .  ملعاداة الثقافة 

صدرها عن غريها  ال تختلف الوطنية يف م.  لقد جاء هذا اليوم.  مغلفة بعلم وحاملة لصليب
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العرقية كالعنرصية  اإلثنية،  عىل  املتمركزة  املسبقة  األحكام  بالعلم،  .  من  نشكك  رصنا 

ونستهزئ بالخرباء، ونضحك من العباقرة، ونزدري التسامح وتعدد الثقافات، كام لو أن هذه  

للصوابية  «.  سيئة» األشياء   الفم عن كرهنا  الفضول نعرب مبلء  قلييل  بل  .  السياسيةرصنا 

 .فًل غرابة أننا ال نتقدم إذن! رصنا معادين للتقدم

شاءت  .  اليمني املتدين مسؤول عن كثري من هذا، والخلقية أداة يستعملونها لنرش وبائهم 

األقدار أن مجلس التعليم يف والية تكساس عندما اشتهر بتسييسه للمدارس وفرض رقابته  

كنت يف    –ليضلل أبناء الناس عن عمد–ات االجتامعية  عىل العلوم والتعليم الجنيس والدراس

أمر شعرت   النقاش، وهو  أفضل مكان جغرافيًّا وفكريًّا ألعرب عن اعرتاضايت وأشارك يف 

 . بوجوبه عيل 

م يف الكنيسة املعمدانية    فكيف أصل إىل الناس؟ أحد أفضل أصدقايئ من الثانوية قس مرسَّ

ة تقول باألرض الفتية وتعلّم أن الكتاب املقدس هو  الجنوبية، ورئيس ملدرسة مسيحية أصولي

للدكتور جوب    تطور خلقي اقرتح الرجل عيّل أن أقرأ كتاب  .  مصدر الحقيقة الوحيد يف عاملنا

.  معه شهادة يف طب األسنان «  العامل »تبني أن هذا  .  مارتن، وهو رجل يوصف بأنه عامل خلق

  19ت ردًّا عىل الفصل الثاين كتابه من  كتب.  أظهر كتابه أنه ال يعرف أي يشء عن التطور

املشكلة هي أنه  !  كل جملة فيه.  ألف كلمة، أثبت فيه أن كل جملة يف الفصل، حرفيًّا، خاطئة

قال يل إنه كان  .  حتى صديقي الذي كتبته من أجله  –  ما من أحد يقرأ منشوًرا بهذا الطول

حاولت تعليم  .  الكتاب يرجع إليه لذا أظن أن بعض الفضل يف هذا  .  األحرى يب أن أكتب كتابًا

أدركُت أنه من أجل فهم التطور  .  كان ال بد أن أعلم الناس مبارشة .  املدرسني، لكن األمر مل ينفع

التفكري   فيها  يُدَعم  بيئة  يف  ناشئًا  يكون  أن  بالعموم  املرء  عىل  يجب  املعروفة،  بالطريقة 

اإلضافة إىل هذا، يجب عىل املرء أن  ب.  النقدي والفضول والعلم واملنهجية العلمية منذ الصغر

يكون صاحب تعليم متخصص وعميق حتى يفهم مدى سخافة االنتقادات التي يوجهها غري 

أما الهراء النفيس  .  هذا التعليم يتطلب مقداًرا كبريًا من الوقت والجهد واملال.  العلامء للعلم
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عرفون ما الذي يتحدثون  القائم عىل الدين فموجود مجانًا يف كل مكان، ينرشه أناس ال ي

 . ليس عليك أن تفهم كًلمهم حتى، املهم أن تقر باعتقادهم. عنه وال يبالون

القليل ومدة االهتامم    التعليم  مل أر طريقة ملواجهة هذا إال تقديم عرض مناسب ألصحاب 

يف سنوايت عىل يوزنت، الحظت أن بعض الحجج الخلقية تتكرر دامئًا، والحظت  . القصرية

حاولت نرش رشوح موجزة لهذه القامئة .  أنها هي أساس كل حجج العلامء الزائفني املبرشين

يحذفون  كانوا  املسؤولني  أن  وجدت  لكنني  املسيحية،  النقاش  منتديات  يف  األخطاء  من 

دامئًا األكاذيب  .  منشورايت  كل  تعالج  الفيديوهات  من  سلسلة  أنشأت    التأسيسيةلذلك 

 . للخلقية

ا أعىل ملدة الفيديوهات التي ينرشها املستخدمون يف ذلك الوقت، ك  .  ان يوتيوب يفرض حدًّ

أن أضغط كثريًا من املعلومات يف فيديوهايت،    لذا كان عيلّ .  كان ذلك الحد إحدى عرشة دقيقة

بوترية   أرشح  وأنا  وتختفي  تظهر  وتحريكات  وتوضيحات  نصوًصا رسيعة  فيها  وأضمن 

ا، وغريت .  كنني أوصلت الفكرة مل يفهم أحد كل يشء قدمته، ل.  رسيعة شاعت السلسلة جدًّ

حيايت، وجاءتني مئات الرسائل يف بريدي اإللكرتوين من أناس يقولون إنها غريت حياتهم  

 . أيًضا

نيو    األمريكية يف  اإلنسانية  للجمعية  الوطني  املجمع  بنارش كتب يف  التقيت  النهاية،  يف 

كنت مرتدًدا ألن تحويل كتاب إىل  .  ات إىل نصأراد النارش أن أحول هذه الفيديوه.  أورليانز

طلب النارش أن أذكر كل يشء ذكرته يف السلسلة، وأن  . فلم أسهل من تحويل فلم إىل كتاب

حتى يفهم القرّاء املوضوع بالعمق    –  أفّصل الحجج واألدلة واملراجع التي كنت أذكرها برسعة

 . لطلب هذا الكتاب تلبية لذلك ا. والسعة اللذين أفهمه بهام
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 للخلقية  التأسيسية   األكذوبة األوىل 

 التطور = اإللحاد« »

 

% من األمريكيني يعتقدون أن نظرية التطور  35، ذكر تقرير من غالوب أن  2004يف عام  

بأنهم ال  %  25أقر  إن النظرية غري مدعومة باألدلة، و % آخرون  35وقال  مدعومة باألدلة.  

أن   يقتيض  التقرير  هذا  أن  يبدو  ليجيبوا.  يكفي  ما  األمريكيني  35يعرفون  من  فقط   %

الذين يقولون إن التطور ال تدعمه  –يعرفون ما هو التطور وما هي أدلته. أما الفئة الثانية  

األخرية    –األدلة الفئة  مع  تُجمع  أن  يكفي– فينبغي  ما  ال يعرفون  منهم    –الذين  ال )وكثري 

% من األمريكيني ال  60يعرف ما هو التطور عىل األغلب(. لذا، بجمع الفئتني، نستنتج أن  

 يعرفون ما يكفي عن التطور، ولكن أقل من نصفهم يقرون بذلك. 

يف ذلك الوقت، قالت غالوب إن هذه األرقام مل تتغري تغريًا مهامًّ عىل مر العقود. مل   

% من األمريكيني ال يزالون مؤمنني بأن  46ن  ، ذكرت غالوب أ 2012يتحسن الوضع. يف  

% إن الله هو الذي أرشد إىل تطور اإلنسان، وقال  32الله خلق البرش بشكلهم الحايل، وقال  

إله. بعبارة أخرى، مل يزل االنقسام يف  15 إن اإلنسان تطور دون معونة من أي  % فقط 

منون بالخلقية يقسم املجتمع  املجتمع األمرييك بني الذين يوافقون عىل التطور والذين يؤ 

 إىل نصفني تقريبًا. 

اإلنساين    النوع  ارتباط  بشأن  تقريبًا  بالتساوي  منقساًم  األمرييك  املجتمع  يبدو 

حتى   للمعجزات.  تفّجر  يف  خاص«  نحو  »عىل  خلقه  أو  األخرى،  بالحيوانات  بيولوجيًّا 

يصعب أن نجد واحًدا  منخرطون يف الجدال، وإن كان    –كلهم تقريبًا– سياسيونا الجمعيون  

 منهم يعرف جوهر املسألة. 
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عام    الرئاسية  االنتخابات  الذين  2008يف  القلة  من  مكني  جون  السيناتور  كان   ،

أظهروا أي درجة من فهم نظرية التطور بني املرشحني الرئاسيني، لذلك كان من املفارقة أنه  

معنى العلم أصًًل. من سوء وهي امرأة ال تعرف    –   اختار سارة بالن مرشحة لنيابة الرئاسة

 الحظ، اشتملت االنتخابات التي تلت هذه االنتخابات عىل: 

أورال   • التبشريية  الجامعة  من  القانون  شهادة  عىل  حصلت  التي  باكامن،  ميشيل 

 روبرتس يف تولسا، أوكًلهوما؛ 

 رون بول، الذي رفض التطور بوصفه »مجرد« نظرية؛  •

أن يرث أحفاده »أمريكا علامنية ملحدة  نيوت جينجريتش، الذي عرب عن خوفه من   •

 يسودها اإلسًلميون املتطرفون«؛

ريك سانتورم، الذي كانت حملته التي امتدت عقًدا كامًًل للسطو عىل العلم من أهم   •

 ما دفعني إىل النشاط يف الدفاع عن القيم العلامنية السياسية؛ 

مري التعليم كله عىل  ريك بريي، الذي كان حاكم واليتي، وكان يبدو مصماًم عىل تد  •

كل املستويات، وعىل تدمري االقتصاد، والبيئة، وأي برنامج رعاية اجتامعية باق، وأي  

 يشء آخر يستطيع تدمريه.

بُعيد أول ترشح له يف االنتخابات )وقد ترشح مرتني وأخفق فيهام(، عاد بريي إىل  

 وري وضّمنت فيه التايل: منصبه حاكاًم للوالية. عّدلت حينها تكساس برنامج الحزب الجمه

املعرفة عىل  املبني  املستوى  –التعلم  عالية  التفكري  مهارات  تعليم  نعارِض 

)توضيح القيم(، ومهارات التفكري النقدي، وغريها من الربامج التي ليست إال  

عىل   تركز  التي  لإلتقان(  )التعلم  النتائج  عىل  القائم  للتعليم  أخرى  تسمية 
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وتقويض السلطة    دي معتقدات الطالب الثابتةتح تعديل السلوك وتهدف إىل  

 ]التشديد مني[  األبوية.

ا خرجوا وقالوا ذلك، ومل يعرفوا حتى أنه أمر كان عليهم أن يخجلوا منه.    نعم، حقًّ

عىل   وأن  سيئان،  أمران  والفهم  املعرفة  أن  يعتقد  واليتي  يف  الحاكم  الحزب  أن  الظاهر 

  –  ال لهم، وأن معتقداتهم يجب أن تبقى »ثابتة«املواطنني أن يصدقوا ويطيعوا أي يشء يق

أي صارمة، غري عقًلنية، وال ميكن تصحيحها حتى عندما يكون خطؤها معروفًا. كيف ميكن  

 تسويغ هذا؟ 

نحن طبًعا نعرف املعتقدات التي يريدونها أن تبقى »ثابتة« وغري قابلة للتحدي، لقد   

 تعليم نظرية التطور. عارض برنامج الحزب الجمهوري يف تكساس خصوًصا 

للجدل املثرية  املتساوية    –النظريات  واملعاملة  املوضوعي  التعليم  ندعم  نحن 

أن   نؤمن  العلمية.  النظريات  جوانب  الحياة لجميع  أصل  والتغري   نظريات 

والتغيري بظهور   يجب أن تعلَّم بوصفها نظريات علمية قابلة للتحديالبيئي  

ن والطًلب قادرين عىل نقاش نقاط قوة  بيانات جديدة. يجب أن يكون املعلمو 

هذه النظريات ونقاط ضعفها دون خوف من العقوبة أو التمييز من أي نوع.  

 ]التشديد مني مرة أخرى[

»ذايت«،    يقصدون  فهم  »موضوعي«،  يقولون  عندما  هنا.  رضوري  الرتجمة  بعض 

معيا تطبيق  يقصدون  فهم  الجوانب«  لجميع  متساوية  »معاملة  يقولون  مزدوج وعندما  ر 

أن يشملوا نظرية   فهم يقصدون  الحياة«  أصل  يقولون »نظريات  يفضل جانبهم. وعندما 

التكتونية،    – دراسة التنوع الحيوي–التطور   العظيم، والصفائح  ونشأة الحياة، واالنفجار 

وكل يشء غري مسموح أو مثبت يف الكتاب املقدس. إن الذي يسمونه »مثريًا للجدل« ليس  

رج دوغامئيتهم الدينية. لذلك يريدون أن يصوروا النظريات العلمية عىل أنها  مثريًا للجدل خا
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تخمني ال دليل عليه، ميكن أن يعاملوه عىل أنه »قابل للتحدي«. وهم يقصدون بهذا أن معلمي  

الثانوية يجب أن يكون مسموًحا لهم أن يشجبوا مستويات من العلم أعىل بكثري من مستواهم  

 ء يرفضونه أو ال يفهمونه. وأاّل يعلّموا أي يش

اإلشارة التي تبدو منصفة لـ»نقاط القوة والضعف« ليست يف الحقيقة إال حيلة كثريًا  

ما يستخدمها سياسيو اليمني ليقوضوا نظرية التطور يف صفوف املدارس. مناقشة »نقاط  

وكثريًا ما  قوة« التطور مكبوحة، وهذا أقل ما ميكن قوله. هذه املناقشات ال يدعمها املعلمون

تواجه احتجاًجا من أولياء األمور. يتجنب كثري من املعلمني اإلشارة إىل التطور أصًًل خوفًا 

من إثارة الجدل. حتى يف الحاالت النادرة التي يكون فيها املعلم فاهاًم للموضوع، وقادًرا  

القو  »نقاط  مبناقشة  تسمح  التي  العبارة  هذه  متّكن  مناسبة،  بطريقة  تقدميه  ة  عىل 

يف   الدرس  إفساد  ومن  الزائف،  العلم  هراء  ذكر  من  دينيًّا  املؤدلجني  الطًلب  والضعف« 

محاولتهم لدحض النظرية. هذه العبارة تثبط معظم املعلمني أصحاب العقلية العلمية من  

قوامئهم   ذكر  عىل  الخلقيني  املعلمني  وتشجع  صحيحة،  بطريقة  التطور  تعليم  محاولة 

ا الضعف  نقاط  من  امللتزمة  الطويلة  الدينية  املنظامت  وروجتها  واختلقتها  اخرتعتها  لتي 

بالحفاظ عىل التفسري الحريف للكتاب املقدس. تعتنق هذه املنظامت أيًضا كلها بًل استثناء  

 نوًعا من االجتناب للفلسفة العامة واملنهجية العلمية واالعرتاض عليهام. 

والطًلب    للمعلمني  يتاح  أن  يجب  النظريات  نعم،  كل  وضعف  قوة  نقاط  مناقشة 

العلمية. ميكن أن يحدث هذا بانتظام لو أن األصوليني الدينيني ال يغضبون ويدخلون وضع  

الدفاع يف أي بيئة يعامل فيها شخص عامل معتقداتهم معاملة مساوية لبقية املعتقدات. مع  

ني، ال بني طًلب الثانويات،  هذا، هذه النقاشات أنَسب كثريًا للجامعات بني الراشدين املتعلم 

التي ال يعرف أحد فيها )حتى األستاذ أحيانًا( ما الذي يتحدث عنه. معظم معلمي املدارس  

الثانوية ال يحق لهم أن يشجبوا عمل املختصني الخرباء يف أي مجال من مجاالت العلم، وال  
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املتقدمة الدراسات  نتائج  رفض  عىل  الطًلب  ع  يُشجَّ أن  األ   –  ينبغي  يَُعلَّموا  عىل  حتى  قل 

 حقائق هذه النظريات وأدلتها.

أي نظرية    تُرفض  أن  كانت جدلية فعًًل –ال ميكن  لو  فهاًم   –حتى  تُفهم  أن  إال بعد 

صحيًحا. كيف ميكن أن تعرف عيوب أي نظرية إن مل تعرف ماهيتها أصًًل، أو مل تعرف  

لذي يُعلَّمونه بشأن نظرية  طرحها؟ إن املحامني عن الدين يخشون أن يقبل أطفالهم العلم ا

التطور، وهو ما سيحدث عىل األرجح، لذلك يُخَدع الطًلب، ويُشوَّشون، ويُضلَّلون، ويُبَعدون 

 عن الطريقة الصحيحة بأي طريقة ممكنة حتى مُينعوا من فهم هذه املفاهيم غري املقبولة. 

وضة إىل  ما سبب وجود هذه الخشية من تعليم التطور يف مدارس كثرية )من الر  

الصف الثاين عرش(، يف الوقت الذي يُجمع فيه العلامء يف كل أنحاء أمريكا والعامل عىل أن  

التاريخية   باألدلة  ثابتة  حقيقة  أنه  وعىل  الحديثة  للبيولوجيا  الفقري  العمود  هو  التطور 

 أيًضا؟ 

يف تقريرها الشهري أن »إحدى اإلحصائيات تشري إىل   نيوزويك، كتبت  1987يف عام   

من  و  نحو  أصل    700جود  )من  شهادات    480عامل  ذي  والحياة(  األرض  يف  عامل  ألف 

أكادميية محرتمة يعطي مصداقية لعلم الخلق«. كان التقرير مبنيًّا عىل قامئة من توقيعات  

العلامء الذين »يشكون يف الداروينية«. قدم هذه القامئة معهد ديسكفري، وهو خلية تفكري  

التي  تقول بالتصميم الذيك، م العبارة  كرسة لتقويض نظرية التطور. يف الحقيقة، كانت 

 وقع عليها العلامء هذه: 

نحن نشك بادعاءات قدرة التطافر العشوايئ واالصطفاء الطبيعي عىل تفسري 

 تعقيد الحياة. ينبغي تشجيع النظر الدقيق يف أدلة النظرية الداروينية. 

لعبارة، حتى وأنا عىل يقني من أن كل  بهذه الصيغة، كنُت ألوقع أنا نفيس عىل هذه ا  

الخلقيني   أن  يبدو  ولكن  الطبيعة.  فوق  من  تأثري  دون  طبيعية  بعمليات  تطورت  الحياة 
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يعتقدون أن أي أحد يشكك يف العلم قد رفض العلم إىل درجة ما، وأنه ال بد أن يكون مؤمنًا  

ومهن أطباء  تشمل  »العلامء«  من  القامئة  هذه  الخلق.  أنواع  من  ميكانيكيني  بنوع  دسني 

أيًضا بعض علامء »األرض  –وأصحاب اختصاصات أخرى ليست علمية أصًًل  لكنها تشمل 

والحياة«. ُرّوجت القامئة عىل أنها »معارضة علمية للداروينية« وكان املقصود منها القول  

التطور نظرية يف   أن  لو  الطبيعية، كام  النظريات  العلامء يبتعد عن  بأن عدًدا متزايًدا من 

أزمة. هذا القول كذبة تكررت عىل مر القرن املايض تقريبًا. هو كذبة ألن كل االستفتاءات 

 األخرى تظهر النزعة النقيضة له يف الفرتة الزمنية نفسها. 

هي أن العدد اإلجاميل لكل الجيولوجيني    نيوزويككانت النتيجة التي وصلت إليها   

والبيولوجيني من أي اختصاص، الذين ال يزالون مؤمنني بخلقية فوق طبيعية ويرفضون  

%، أي أكرث بقليل من ُعرش واحد باملئة. فإذا كانت  0.14التطور باالصطفاء الطبيعي تبلغ  

ر عىل حق عندما قال  % تعرّف »النقاء« )كام يف تجارة الفضة(، فإن بيل ماه99.44نسبة  

 . كامًًل إن التطور نظرية يدعمها املجتمع العلمي 

ومن الردود الظريفة عىل هذه »املعارضة العلمية للداروينية«، »مرشوع ستيف« الذي   

أطلقه املركز الوطني لتعليم العلم. هذا املرشوع هو قامئة أطول بكثري تقترص عىل العلامء  

والذين أسامؤهم مطابقة السم ستيف أو مشتقة منه )مثل    الحقيقيني الذين يدعمون التطور،

االسم   هذا  تنويعات  أصحاب  إن  إلخ(.  وإستيبان،  وستيفي  وستيفاين  وستيفان  ستيفن 

بنحو   قامئة  1يقّدرون  عىل  تزيد  القامئة  هذه  كانت  فإذا  املتحدة.  الواليات  سكان  من   %

ذ بحد  فهذا  األسامء  مبئات  للداروينية  املدعني  لسذاجة املعارضني  أخرى  رضبة  اته 

 اإلحصائيات الخلقية. 

 هذه هي العبارة التي اعتمد عليها مرشوع ستيف: 
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التطور مبدأ أسايس ذو دعم كبري موّحد للعلوم البيولوجية، واألدلة العلمية  

إىل نسب   تعود  الحية  الكائنات  كل  أن  الساحقة يف مصلحة  أغلبيتها  تصب 

شأن أمناط التطور وعملياته، فإنه  مشرتك. عىل رغم وجود نقاشات مرشوعة ب

ال وجود ألي شك علمي بشأن حدوث التطور أو بشأن أن االصطفاء الطبيعي  

كان آلية كربى لحدوثه. إن من غري املناسب علميًّا، وغري املسؤول تعليميًّا، أن  

يُدَخل العلم الزائف الخلقي، الذي يشمل نظريات »التصميم الذيك« وال يقترص  

 اهج العلوم يف مدارس بلدنا الحكومية. عليها، يف من

يف   واألكادميية  العلمية  املنظامت  يف  املعّدلة(  )وصيغه  املوقف  هذا  أصداء  تكررت 

أرجاء الواليات املتحدة والعامل. ولو أن الذين وقعوا عىل عريضة معهد ديسكفري رأوا هذه  

ة املّدعاة لداروين أوضَح العبارة أو طُلب منهم أن ينظروا يف العبارتني، لكان ضعف املعارض

 ظهوًرا، عىل األقل بني الخرباء أصحاب الشهادات.

ا   ال ماهيته    –  فامذا عن اإلنسان العادي يف الشارع؟ معظم الناس ال يفهمون العلم حقًّ

أعضاء   حتى  أنه  املحزن  ومن  أهدافها.  وال  والنظريات،  الفرضيات  معنى  وال  منهجيته  وال 

املدرس يف  التدرييس  أن  الكادر  قبل  التعليم  إىل  محتاجون  التعليمي  الوالية  مجلس  أو  ة 

 مُينحوا الثقة ليحكموا بشأن ما يُدرَّس لألطفال.

أشري هنا طبًعا إىل الكتلة االنتخابية اليمينية املخزية التي تحكم واليتنا، والتي جعلت   

ذه القضايا ، قُبيل انفجار كل ه2005مجلسها التعليمي مصدًرا لإلحراج العاملي. يف عام  

إىل الدرجة التي وصلت إليها، سنحت يل فرصة أن أحاول مناقشة هؤالء الناس. كنت يف  

وقتها قد قضيت سنني عىل اإلنرتنت يف مناقشة التطور أمام الخلقية، وكنت مقتنًعا أنني  

 قادر عىل تغيري رأي أي إنسان عقًلين مل يفهم املنظور العلمي بعد. 
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أوا  كنت  الذين  الناس  كانوا  لكن  عادًة  غري   –طبًعا–جههم  يكونوا  أن  مرّصين عىل 

عقًلنيني، وكانوا غري مهتمني أصًًل مبعرفة الحقيقة، ومتعلّقني بأي وسيلة الزمة للحفاظ  

عىل معتقداتهم الثمينة. هذا املوقف يتطلب تحّديًا فيه مواجهة أكرب. من عادة هؤالء الناس  

الخلقية وأن كًل النظريتني متساويتان يف األدلة أو    أن يقولوا إنه ال ميكن إثبات التطور وال

املوقف، كررت هذا  اإلميان. ألظهر خطأ هذا  نوًعا من  كليهام يتطلب  وأن  األدلة،  معدومتا 

 االقرتاح كثريًا: 

أستطيع أن أثبت أن التطور البيولوجي هو أفضل وأحّق تفسري ألصل نوعنا،  

دل عليه األدلة أو يصلح أن يكون  وأنه التفسري الوحيد للتنوع الحيوي الذي ت

علاًم. أستطيع أن أثبت هذا حتى ترىض عىل مر عرش مناقشات متبادلة. الرشط 

الوحيد أن ترد ردًّا مناسبًا عىل كل نقطة أو سؤال. إذا تكرر تجاهلك ألسئلتي  

 املبارشة، ستكون قد تخليت عن النقاش، ولن أكون ملزًما باالستمرار بعد ذلك.

املنطقي أن أفعل هذا يف املحادثات الخاصة، ال سيام إذا أردت إلزام الطرف مل يكن من   

ل فيه املحتوى  ا ال يبدَّ اآلخر بتقديم حجة للمصلحة العامة، لذلك كان املنتدى دامئًا مكانًا عامًّ

وال يحذف عادًة. كنت أضع مرشفني أحيانًا حتى يحكموا موضوعيًّا بعدم جدوى النقاش  

 صم أسئلتي املبارشة مرة بعد مرة. عندما يتجاهل الخ

ُدرّب عىل رفضه    له أي يشء  أقول  أن  أن أجعل خصمي يفكر. بداًل من  املقصد هو 

إجاباته   يقدم  أن  أناقش عقله مبشكًلت علمية وأرص عىل  بإيجاز ومن دون تفكري، كنت 

ورة  عليها. إن مشاهدة الطرف اآلخر وهو يتلوى حتى يتجنب اإلجابة هي أشبه مبشاهدة منا

 عبثية مضحكة. 

مل يكن عندي أي برنامج محدد الخطوات. ومل أكن أتبع أي سريورة محددة. كل ما   

أقدم حجتي بطريقة   أن  املتاحة أستطيع فيه  املناقشات  أن يحدث عدد كاف من  أردته هو 
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أن أنرش عدًدا كافيًا من املنشورات    –صالحة مبا يكفي إلبطال املفاهيم الخاطئة املرتسخة  

التطور مبا ال يدع مجااًل للشك، وأن يكون العدد صغريًا حتى يجذب الخصوم الجريئني    ألثبت 

 لقراءته. 

يتطلب    اإلثبات  أن  أرى  موقفه،  إثبات  عىل  قادر  إنه  يقول  خلقيًّا  رأيت  كلام  كنت 

زمنية   حدود  تحديد  دون  من  ضخمة،  مالية  والتزامات  املخاطر،  وعايل  كبريًا  استثامًرا 

لة. هذه التحديات غري املحسومة وغري القابلة لإلبطال مصممة لتثبيط كل  للمناقشات املفص 

من يريد خوضها. لذلك فعلت العكس متاًما: حاولت أن أجعل التحدي بسيطًا وواضًحا قدر  

اإلمكان وأن أجعل استثامر الوقت فيه أقل ما ميكن، وأن يكون العبء كله عيّل، وأاّل »أفوز«  

 جتي. كيف ميكن ألي أحد واثق مبوقفه أن يخىش من تحدٍّ كهذا؟فيه إال إذا أقر الخصم بح

كان مام فاجأين أن التحدي مل يخضه إال قلة قليلة عىل مدى العقد الذي نرشته فيه.   

معظمهم انسحب من املراحل األوىل، وبعضهم رفض املخاطرة من أصلها. يبدو أن الخلقيني  

غري   أنهم  وإما  مبوقفهم  واثقني  غري  أنهم  هذه  إما  إىل  مبعتقداتهم  للتشكيك  مستعدين 

الدرجة. أحد الذين قبلوا تحدّي مبدئيا حذف كل املناقشة من لوحة منشوراته بُعيد ذلك. يف  

إنهاء   عليه  توجب  قد  أنه  ألحدهم  يرشح  رأيته  أخرى  منشورات  لوحة  يف  له  آخر  منشور 

وضوعية أول األمر،  النقاش عندما أدرك أن كًلمي معقول. أحد الخصوم الراغبني اّدعى امل

لكنه ما لبث أن أقر أنه أحب إليه أن يُقتل برصاصة يف رأسه من أن يتخىل عن دينه. هذه  

 هي املوضوعية. 

حتى تثبت أي فكرة عىل نحو يزيل هذا الشك غري املعقول، عليك أن تعرف حجتك   

بالتسلسل  معرفة قوية. عليك أن تفهم الحقائق التي ستقدمها. وعليك أن تعرف كيف تقدمها  

الصحيح، وأن تجعل خصمك يقر بها نقطة بعد نقطة. إذا استطعت أن تفعل ذلك، ميكنك  

أن تحرصه يف زاوية وتجعله يعرف أن موقفه ال ميكن الدفاع عنه. يف الوقت نفسه، سيعرف  

أيًضا أنه ال يستطيع أن يقر علنًا بذلك حتى بعد أن تبني األمر للجميع، ال سيام أن استثامره 
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طفي واعتامده املايل عىل االلتزامات العقائدية مينعه من التنازل عن موقفه. ثم عندما العا

يدرك خصمك أنه ال يستطيع تغيري املوضوع وال الهروب منه، تصبح النتيجة شيئًا أقرب إىل 

االنهيار الذهاين. بداًل من أن يقر خصمك مبا اتضح للجميع، سيحاول أن يتقهقر إىل نوبات  

طفولية. ال يحدث هذا إال عندما يكون اعتقاده مبنيًّا عىل اإلميان. أما الذين    غضب عاطفية 

يبنون معتقداتهم عىل العقل فيستطيعون عادة إعادة النظر يف موقفهم بصدق إذا رأوا سببًا  

وال   الحقيقة  من  العقًلين  يخاف  ال  محبطًا،  األمر  كان  لو  ذلك. حتى  إىل  يدفعهم  صالًحا 

 يختبئ منها. 

احدة قبلت تحّدّي امرأة واستمرت معي إىل النهاية. كانت تعتقد بخلقية األرض مرة و  

باسم   املسيحية  املنتديات  عىل  وتنرش  قبلت  ConsideringLilyالقدمية  نقاشنا،  بعد   .

بالتطور، لكن األمر كان ذا تكلفة شخصية كبرية، ألنها بعد ذلك ُغّربت عن زوجها وأصدقائها 

ّح يف الحب املسيحي كان جزًءا مام دفعها إىل رفض  وأرستها، بل وخرست عملها . هذا الشُّ

كل ما بقي من معتقداتها الدينية. إىل ذلك الوقت، كانت تعمل معلمة يف مدرسة مسيحية  

تحولت   حكومية.  مدرسة  يف  علوم  معلمة  أصبحت  عام  بعد  ولكنها  أصولية، 

ConsideringLily  إىل الناشطة امللحدةLilandraX. 

املحاِورة هي التي أتاحت يل فرصة مناقشة مجلس والية تكساس التعليمي.    كانت هذه 

مبارك   اتصال  عىل  جعلها  ما  وهو  صحفية،  مراسلًة  الوقت  ذلك  يف  جانبي  عمل  لها  كان 

الخلقية. كان راميس مهندًسا ميكانيكيًّا يف حقول   راميس، رئيس جمعية غريرت هوسنت 

سابق، مع أنه مل يستطيع حتى تعريف التطور    النفط غريب تكساس. وكان يدعي أنه تطوري

قبل   مبعجزة  ُخلقت  األرض  أن  أقنعته  العلمية«  »األدلة  إن  أيًضا  وقال  صحيحة.  بطريقة 

عام، لكنه رفض تقديم هذه األدلة العلمية علنًا. بطريقة ما، ُوصفت هذه األدلة بأنها   6,000

ى علميتها. كان راميس يف  شخصية ورسية، وهو ما أدى إىل طرح بعض األسئلة بشأن مد
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مقدمة مجموعة تسمى تكساسيون من أجل تعليم علمي أفضل، وهي مجموعة مهمتها أن  

 أي أن تعلّم »نقاط ضعف وقوة« التطور. –»تعلّم الجدليّة«، حسب ما ذكرت يف موقعها

جدلية.    وجود  ادعاء  الجدلية«:  بـ»تعليم  املقصود  هنا.  الرتجمة  بعض  من  بد  ال 

العلمية. فعىل  واملقصود بال للمنهجية  العلم، ألنه معارض متاًما  علم »األفضل« هو نقيض 

املقدس،   للكتاب  تفسرينا  مع  تعارض  إذا  الواقع  أن  الخلقية  جمعيته  تدعي  املثال،  سبيل 

فالواقع خاطئ. فاملقصود هنا بـ»التعليم« هو »نرش العقيدة«. وعىل رغم وعوده، يرفض  

 لتطور. راميس اإلقرار بأي »نقاط قوة« ل

معروف   أنه  وادعى  راميس  قدمه  الذي  العلمية  الضعف  نقاط  ملخص  فلننظر يف 

 علميًّا: 

 ال تفسري ألصل املعلومات املعقدة املحتواة يف لولب الدنا املزدوج •

 ال تفسري ألصل الحياة نفسها من املواد الكيميائية  •

 ال تفسري النفجار الحياة الكامربي  •

املستمرة الكثرية يف السجل األحفوري التي تكاد تخلو  ال تفسري للفجوات الضخمة   •

 من أي أشكال انتقالية 

ال تفسري لطبيعة الخًليا املعقدة عىل نحو غري قابل لًلختزال، وغريها من األنظمة   •

 الحيوية 

الظاهر أن عىل املعلمني أن يقولوا للطًلب عندما ال نستطيع تفسري يشء، أن علينا أن   

الله فعل هذا اليشء، كام لو كان هذا تفسريًا. إذا مل نكن نعرف   نوقف بحثنا ونفرتض أن

بعد كيف تشكلت الخًليا األوىل، فهذا بطريقة ما ينفي كل يشء نعرفه عن التطور بعد ذلك.  

واألسوأ أن الخلقيني يريدون تضليل أطفالنا وجعلهم يظنون أن كل نوع من أنواع الحياة  
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و  البيّنة عىل مر  عىل األرض ظهر ظهوًرا كامًًل مرة  التقدم  بذلك مراحل  احدة، متجاهلني 

يعلموا   أن  يريدون  األقدم.  الطبقات  يف  املوجودة  الظاهرة  السالفة  الكائنات  وكل  الزمن، 

األباطيل الرصيحة السهلة الدحض عىل أنها حقيقة، والعلوم الزائفة التي فُضحت يف محاكم 

 القانون. 

فيها بتفصيل أكرب الحًقا، لكن انطباعاتنا    سنفّصل كل واحدة من هذه الفئات وننظر 

عنها لن تتغري. عرفت أن مارك راميس كان قد أظهر بفخر ملخصه هذا لبعض أعضاء مجلس  

الوالية التعليمي. وكانوا يشاركونه أجندته لتقويض العلم يف املدارس الحكومية، وكانوا قد  

ن أتحدث وأفعل ما أستطيعه  ألحقوا به بعض الرضر امللحوظ من قبل. هنا قررت أن عيل أ 

 لتقليل األرضار. 

أن تفهم كيف تكون علميًّا )وهو ما يكفي    التطور فهاًم صحيًحا، عليك  حتى تفهم 

والترشيح   والجينات  الخلية  بيولوجيا  عن  شيئًا  تفهم  أن  أيًضا  عليك  لكن  الناس(،  معظم 

البيئية والصفا التكتونية والكيمياء  والجيولوجيا )ال سيام علم األحافري(، وعن األنظمة  ئح 

الذي ال يعرف عنه معظم الناس شيئًا أصًًل. معظم الناس    –  الذرية وخصوًصا عن التصنيف

الذين يقبلون التطور يعرفون أشياء كثرية عن علم الكون والجغرافيا والتاريخ وعلم االجتامع  

اب املعرفة، وأنهم  والسياسة، والدين طبًعا. هذا ألنهم يحرتمون الدراسات األكادميية واكتس

ال يرضون أن يلقنهم أحد ما يجب أن يؤمنوا به. نحن نفضل أن يعرف الناس ويهتموا بسبب  

اعتقاد اآلخرين مبا    سبب اعتقادنا مبا نعتقده. والعكس صحيح أيًضا، نحن مهتمون مبعرفة  

 يعتقدونه. هذا هو معنى »الفهم«. 

يشء عن أي يشء، بل األفضل أال   أما اإلميان بالخلقية فًل يتطلب منك أن تعرف أي 

قامئة عىل البحث الصادق. بل    ليستتعرف شيئًا، ألن الخلقية قامئة عىل الجهل. الخلقية  

حجج   ومخاوفهم.  معتقداتهم  أعمق  عىل  ويتغذى  العاديني  الناس  يستغل  احتيال  هي 
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منزوعة  الخلقيني تعتمد عىل بيانات مساءة التقديم أو سلطات مساءة االقتباس، أو أشياء  

 من زمانها ومنزوعة من سياقها، أو تعريفات محرفة، إذا كانت تستعمل التعريفات أصًًل. 

وهذا ناشط يقود    –   إن للخلقيني عادة نوعني: األول هو الخلقي املحرتف أو السيايس 

أبرياء،   وهم  املخدوعون  األتباع  فهم  الثاين  أما  الربوباغندا.  لنرش  عمًدا  ويكذب  الحركة 

باسم »الخراف«. لسبب ما ال يعتقد هؤالء الناس أن وصف الخراف ازدراء، ألنهم  املعروفون 

يسمون أنفسهم خرافًا أصًًل. أبق هذا يف ذهنك عندما تسمع مرة أخرى ترنيمة األطفال »أنا  

 حَمل يسوع الصغري«. 

عىل   منهم  أحًدا  أحمل  أن  أستطع  مل  لكنني  كثريين،  مسيحيني  مثقفني  عرفت  لقد 

رشين التلفزيونيني ألنهم إما يعرفون مدى زيفهم، وإما ال يريدون أن يعرفوا.  مشاهدة املب 

لكن هذا املوقف يتيح للهامش املتطرف أن يحصل عىل دعم الجامهري التي يدعي أنه ميثلها.  

لذلك ليس أمامهم يشء يوقفهم. الخلقيون املحرتفون يكتسبون املال برسعة من احتياالت  

بخد أو  باإلميان،  ببيع  الشفاء  أو  تربعاتهن،  والحصول عىل  الصغريات  العجائز  النساء  اع 

ال  احرتام  عىل  فيها  يحصلون  التي  بالسريك،  الشبيهة  ندواتهم  يف  والفيديوهات  الكتب 

يستحقونه، احرتام القادة األقوياء. كلهم يختلقون معرفة ال ميلكونها ويقولون بتفاهات ال  

ن أنهم أصحاب شهادات مل يحصلوا عليها يعرفون وضوًحا أي يشء عنها، وبعضهم يدعو 

 يوًما. 

عىل سبيل املثال، أحد املبرشين املشهورين، املدان بتهمة االحتيال كنت هوفند، دفع   

دوالر ليحصل عىل دكتوراه باملراسلة من مصنع شهادات كاذب. )يبدو أن حرم    100نحو  

(. استُهزئ بهذه الشهادات غري  جامعة باتريوت بايبل ليس إال بيتًا جوااًل راكنًا يف الصحراء

، ادعى فيها خبري منارص للخلقية أنه عامل ألنه  ذا سمبسونزالرشعية يف حلقة من مسلسل  

 . دكتوراه بعلم الحقيقة من كلية التقانة املسيحيةحاصل عىل 
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لوال هذه االحتياالت لعاد هؤالء النصابون واملشعوذون إىل بيع السيارات املستعملة   

خدرات أو العمل يف مناذج التسويق املتعدد املستويات. لن يغري هؤالء الناس  أو تعاطي امل

أفكارهم مهام كان الثمن )الذي يدفعه غريهم(. لذا فأنا أحاول أن أصل إىل »الخراف« طبًعا،  

حتى ال يعودوا خرافًا وحتى ال يزيدوا هذه الحركة املتًلعبة قوة. ألن اإلميان بأن شيئًا ما  

صحيًحا، كاإلميان بـ»قوة عليا« )حتى لو مل يكن ممكنًا دعم هذه الفكرة أو أن يكون  ممكن

بأشياء   لإلميان  عمد  عن  الناس  خداع  يساوي  ال  موضوعية(،  طريقة  بأي  غري اختبارها 

خصوًصا ونحن قادرون عىل إثبات أن الذين يخادعون هذا الخداع  –حتاًم كالخلقية   صحيحة 

فة، وأنهم يكذبون عىل أطفالنا ويريدون أن يستمر  يعرفون أن حججهم املتنوعة كلها زائ

 كذبهم تحت غطاء التعليم. 

رأيت أن أفضل طريقة لتنوير الخلقيني يف مجلس التعليم يف تكساس هو أن تقوم   

جمعية   رئيس  سكافرزمان،  ستيفن  الدكتور  حذرين  راميس.  مارك  وبني  بيني  مناظرة 

ش، وقال إن أي عامل يناقش الخلقية فهو  مواطنون تكساسيون من أجل العلم، من هذا النقا

يعطيها وهم املصداقية ويقلل من سمعته يف الوسط العلمي. قلت للدكتور سكافرزمان أنني  

كنت طالبًا جامعيًّا ولست عاملًا محرتفًا، لذا فإن راميس يف الحقيقة يناقش َوّشاًما سابًقا  

الذي ارتكبه كثري من العلامء    ليس عنده سمعة ميكن أن تدمر. لكنني ارتكبت الخطأ نفسه

أنني إذا أبطلت جميع ادعاءاتهم،    –من جهيل – الحقيقيني وهم يناقشون الخلقيني: ظننت  

وعالجت جميع انتقاداتهم، وأظهرت لهم الحقائق كام هي، فسيكون عندهم التزام أخًلقي  

الناس غري   أن بعض  أعلم  أكن  املدارس. مل  األكاذيب يف  تعليم هذه  مهتمني  بالتوقف عن 

 مبعرفة الحقيقة أو قبولها.

والربوباغندا    املسبقة،  واألحكام  األقران،  ضغط  من  الدعم  عىل  الخلقية  تحصل 

املجنونة بالشك، وتبيع نفسها بشعارات قصرية وبسيطة، تعجب الذين ال يريدون أن يفكروا  
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ا  كثريًا، أو الذين يخافون من أن يشككوا يف معتقداتهم. واألسوأ من كل هذا أن ها متنع حقًّ

 . التأسيسيةالبحث النقدي وتدعم معارضة الثقافة، وأنها مبنية عىل سلسلة من األكاذيب 

أو حتى رفض كل    األلوهية،  يتطلب رفض  التطور  أن قبول  األكاذيب هي  أول هذه 

املعتقدات الدينية والروحانية. كل استفتاء يف هذه املسألة جرى يف القرن املايض يدل عىل  

% من املجتمع العلمي العاملي يقبلون التطور عىل مر مًليني السنني، وتظهر  95  أن أكرث من 

الذين تربوا عىل  33االستفتاءات أن   إلههم  العلامء »التطوريني« يقولون بأن  % من هؤالء 

 اإلميان به مشارك ومرشف عىل عملية التطور.

ن هذه الحالة تعطي  كنت أحَكم من أن أجعل النقاش منقواًل مبارًشا عىل التلفزيون، أل  

الخلقيني أفضلية، ألن دحض األكذوبة يستغرق وقتًا أطول من طرحها، وهم يستطيعون أن  

يجعلوا كل كلمة يف كل جملة يقولونها أكذوبة. )وقد رأيتهم يفعلون هذا أحيانًا.( أضف إىل  

دعاءات هذا أنهم يدعون ادعاءات عمياء دون عزو. وبسبب عدم القدرة عىل البحث يف هذه اال 

خًلل النقاش، فام من طريقة إلثبات خطئها أو سببه أو كيفيته. سيكون عدد هذه االدعاءات 

الخاطئة يف كل دقيقة أكرب مام أستطيع تعقبه، وسيعلنون أنني أنا الخارس إذا مل أستطع  

إبطال كل ادعاء منها يف الوقت نفسه. هذا األمر مستحيل حتى لو كنت تعرف الخطأ يف كل 

لوه، وحتى لو كنت تعرف كل يشء عليك أن تقوله، وحتى لو كنت متجهزًا إلبطالها  يشء قا

كلها. أنت ببساطة مقيد بوقت محدد ال يتيح لك تصحيح كل خطأ ألن األخطاء كثرية وكل  

 خطأ يحتاج إىل نوع من إعادة التعليم. 

من   هذه الطريقة الخلقية يف النقاش معروفة باسم َجرْي ِغش، عىل اسم دوان غش 

معهد البحث يف الخلق، الذي كان يجسد هذه الطريقة. لذلك يجب أن تكون الجداالت من  

هذا النوع كتابية؛ أي ادعاء مكتوب يف منتدى للمدونات ميكن أن ينظر فيه الطرفان قبل أن  

يكتب أحدهام ردًّا. هذه الصيغة ال تتيح الهراء، فًل ميكن أن يهزم فيها خلقي من أصحاب  
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الفت لكنها  األرض  الكفاءة،  إنني متعجرف الدعايئ  الناس  قد يقول  للعلم.  كفًؤا  ية منارًصا 

 الحقيقة دامئًا. 

الجزء الصعب يف النقاش املكتوب هو َحْمل الجمهور املستهدف عىل قراءة املنشورات  

إلزام   عىل  القدرة  عدم  هذا  إىل  ويُضاف  قرؤوه.  ملا  فهمهم  مدى  وإظهار  عليها  والتعليق 

بأ  النقاش،  الخلقيني  عىل  مرشفني  وجود ستة  اقرتحت  املشكلتني،  هاتني  ملواجهة  قوالهم. 

ثًلثة منهم خلقيون وثًلثة منهم علامء تطوريون. وأرصرت عىل أن يكون املرشفون جميًعا  

 مسيحيني. 

يوهموا    أن  استطاعوا  ما  بكل  العقود  مر  عىل  الخلقية  حركة  يدعمون  الذين  حاول 

يستطيع أن يقبل التطور ويؤمن بالله يف الوقت نفسه. هم يعرفوا الحقيقة،  الناس بأن املرء ال  

أنك أمام خيارين: إما التطور من دون الله،    –  لكنهم يريدونك أن تعتقد أن التطور إلحادي

وإما أن الله خلق من دون تطور. مل تزل هذه الدعوى هي املركزية منذ ابتداء حركة الخلقية.  

الناس   تبدو  معظم  التي  األحداث  كل  عىل  الحاكم  هو  أنه  ويؤمنون  إله،  بوجود  يؤمنون 

عشوائية يف حياتنا. يصدق األمر أيًضا عىل معظم الناس العاديني الذين يقبلون التطور.  

كأي  –معظمهم يؤمنون بالله أيًضا، ويؤمنون أن الله هو املسيطر عىل التطور، وأن التطور  

 من تصميم الله. هو جزء  – نظام آخر يف الطبيعة 

من بني مئات امللل املسيحية املختلفة واملتنازعة، أكرب امللل هي الكاثوليكية وأقدمها   

البابا بندكت   للتطور ورفضه للخلقية. وصف  أعلن عن دعمه  األرثوذكسية. كًل االتجاهني 

السادس عرش التطور بأنه »يغني الحقيقة« ووصف املنازعات الخلقية له بأنها »سخيفة«.  

»أكرث من   أنه  التطور عىل  إىل  بالنظر  العامل  املسيحيني حول  له  السابقان  البابوان  نصح 

البابا   قال  بندكت  بعد  باملسيح.  إلميانهم  تحّديًا  قبوله  يكون  أن  من  يخافوا  وأال  فرضية« 

 فرانسيس إن الله خلق كائنات تتطور وإنه سمح لإلنسان أن يتطور حسب قوانني داخلية. 
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، اجتمع  2004س مدرسة وسكونسن سياساته املعادية للتطور عام  عندما أقر مجل 

مئات املسيحيني العقًلنيني يف مرشوع عريضة رجال الدين. )كُتبت عرائض مختلفة لرجال  

الوحدانية   الكنيسة  وكهنة  البوذيني،  والسانغا  اليهود،  والحاخامات  املسيحيني،  الدين 

الخاصة   نسختهم  العريضة  تلك  كانت  استفتاء  العاملية.(  أنها  غري  ستيف،  مرشوع  من 

 للمؤمنني املقتنعني بالتطور، ال للعلامء املقتنعني بالتطور. كان نص العريضة: 

نحن املوقعون أدناه رجال دين مسيحيون من تقاليد مختلفة كثرية، نؤمن أن  

الحقائق الرسمدية للكتاب املقدس ومكتشفات العلم الحديث ميكن أن تتعايش  

بأر بينها  علمية  فيام  التطور حقيقة  نظرية  أن  نؤمن  وأنها  أسيسية تيحية.   ،

ثبتت أمام التدقيق الصارم وأن كثريًا من املعرفة اإلنسانية واإلنجاز اإلنساين  

قائم عليها. إن رفض هذه الحقيقة أو معاملتها عىل أنها »نظرية من نظريات  

األ  إىل  الجهل  لهذا  ونقل  العلمي  للجهل  اعتناق مقصود  هو  طفال. متعددة« 

الله   عطايا  من  النقدي  التفكري  عىل  القادر  اإلنساين  العقل  أن  نؤمن  نحن 

للبرش، وأن اإلخفاق يف توظيف هذه العطية رفض إلرادة خالقنا. إن القول  

بأن خطة الخًلص اإللهية لإلنسان متنع التوظيف الكامل لقدرة العقل التي  

تع وهو  لله،  حّد  لوضع  محاولة  هو  إياها  الله  بأعضاء  أعطانا  نهيب  جرف. 

تعليم   عىل  بالتأكيد  العلمي  املنهج  سًلمة  عىل  يحافظوا  أن  املدرسة  مجلس 

نظرية التطور بوصفها مكونًا جوهريًّا للمعرفة اإلنسانية. نطلب أن يظل العلم  

ا ومتكاملني   علاًم وأن يظل الدين دينًا، وأن يظل االثنان نوعني مختلفني جدًّ

 للحقيقة. 

توقيًعا. هذا رقم    13,000، كان املرشوع قد جمع أكرث من  2015أكتوبر    25بحلول   

أكرب من مرشوع ستيف بقيمة أسية، ومرشوع ستيف نفسه أكرب من قامئة معهد ديسكفري  

 من »معاريض الداروينية« مبئات األسامء. 
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إن رّواد علم التطور األوائل كانوا جميًعا مسيحيني أول األمر )حتى داروين(، وكثري  

ار علم التطور املعارصين مسيحيون اليوم. عىل سبيل املثال، عامل األحياء الدقيقة  من أنص 

ا، وهو شاهد خبري شهد ضد خلقية التصميم   كن ميلر يصف نفسه بأنه كاثولييك تقليدي جدًّ

. ومن أنصار التطور البارزين روبرت يت باكر. مل يكن  كتزميلر أمام دوفرالذيك يف قضية  

م علامء الحفريات يف العامل وحسب، بل وهو مبرش خمسيني مؤمن  روبرت أحد أبرز وأه

وإن كان يفرس سفر التكوين بطريقة تختلف عن الحرفيني. يف كتابه    –  بالكتاب املقدس 

والخلقاملعنون   املقدسة،  والكتب  كتاب    العظام،  أنه  املقدس عىل  الكتاب  معاملة  إن  يقول 

علام أوائل  من  األبدي.  ملعناه  إهانة  وهو  تاريخي  دوبجانسيك،  ثيودوسيوس  الجينات  ء 

مسيحي أرثوذكيس عرب عدة مرات عن إميانه بأن الله خلق الحياة. لكنه قال مقولة شهرية  

»ال ميكن أن يُعَقل يف البيولوجيا يشء إال يف ضوء التطور«. كل هؤالء يؤمنون أنه حتى لو  

ى لو كان هذا اإلله خالق الكون  كان هناك إله، وحتى لو كان هذا اإلله هو اإلله املسيحي، وحت

وكل يشء فيه )وهو ما يؤمنون به(، فالتطور نظرية صحيحة بالغالب، والخلقية خاطئة  

 بالكامل. 

عىل    الحاصلة  بوترن،  جل  الجينات  عاملة  اخرتت  النقاش،  من  العلمي  الجانب  عىل 

وقد ذُكرت   ماجستري يف العلوم، لتكون مرشفتي األوىل. كانت جل مدرستي يف البيولوجيا،

مجلة   يف    نيترشيف  نشطة  أيًضا  أنها  أعلم  كنت  البرشي.  الجينوم  مرشوع  يف  إلسهامها 

كنيستها، وأنها تعمل عىل تليني االنقسام بني الحقيقة واإلميان. اخرتتها بناًء عىل تعليقات  

كانت قد قالتها يل بشأن الدين: »أنا مسيحية وال بأس عندي يف أن تكون قصة سفينة نوح  

هذه القصة ليست قصة شهود   –   ة شعبية تنوقلت بالشفاه ثم كتبت يف زمن موىسقص 

عيان! القرّاء الحرفيون وحدهم هم الذين يحاولون أن يثبتوا أن قصة الخلق، وآدم وحواء،  

 وسفينة نوح، هي حقائق مطلقة«. 

 واخرتتها أيًضا بسبب تعليقات أخربتني بها بشأن اختصاصها العلمي: 
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قات التصنيفية ساحقة عندما تنظر إىل املقارنات بني السًلسل  إن أدلة العًل 

الجينية )الدنا( لألنواع املتقاربة أو حتى املتباعدة. إن دنا فطر الخمرية ودنا  

بتنادد   يشرتكان  جينوم  30البرش  بني  املقارنة  الجيني.  تسلسلهام  من   %

الجينومني ليس لها  % فقط من الجينات يف أحد  1اإلنسان والفأر تظهر أن  

الجينية،   غري  التسلسًلت  بني  املقارنة  أما  اآلخر.  الجينوم  يف  مطابق  مقابل 

فيظهر مقداًرا ضخاًم من التشعب. هذا النوع من التنادد ال ميكن تفسريه إال 

بالتناسل من سلف مشرتك. إن احتامل أن تكون هذه األشياء صدفة، وهو ما  

تصميم الذيك، صغري احتامليًّا إىل حد  أظن أنه موقف الخلقيني وأصحاب ال

 أنه ميكن إهامله. 

والخلقي    دكتوراه،  عىل  الحاصل  مورتن،  غلن  الجيولوجيا  عامل  هو  الثاين  مرشيف 

الربعية   املجلة  يف  سابق  إسهامات  صاحب  وهو  الفتية،  باألرض  يقول  كان  الذي  السابق 

صفه بأنه تكيف رضوري  ملجتمع البحث يف الخلق. اليوم هو تطوري ألوهي، وهو مذهب ي 

ملسيحي يعمل يف التنقيب عن النفط. كتب الدكتور غلن رواية مثرية عن تركه ملنظور خلقية  

انحيازه   فيها  مقالة يرشح  نكتة يف  وأنشأ  حينئذ.  أصحابه  فعل  ردة  وعن  الفتية،  األرض 

 التوكيدي الذي سامه »شيطان مورتن«. 

برت باكر، عامل الحفريات املشهور،  آخر مرشيفّ ذوي العقل العلمي هو الدكتور رو  

من  الدكتوراه  واللحية، وصاحب شهاديت  الرمادي  الطويل  الشعر  ذو  املسن  الباحث  وهو 

األصيل. كانت    جوراسيك باركرابطة اللبًلب. اشتهر الدكتور روبرت مستشاًرا علميًّا لفلم  

ن يعيش حياة أخرى  مبنية عليه. لكن باكر كا   العامل املفقودشخصية املمثل توماس ديف يف  

مجلس   يف  املتطرفني  اليمينيني  يعرف  كان  الخمسينية.  بالكنيسة  مبرّشًا  نسبيًّا،  رسية 

 تكساس التعليمني، وكان يسميهم »متعصبني«.
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بوجود هؤالء املرشفني يف املنصة، أدركت أن كثريًا من النزاعات يف الدفاع عن الدين  

يني مسيحيون. باإلضافة إىل هذا، أي سخافة  ستكون مبطَلة ألن كل هؤالء العلامء التطور 

بشأن الجينات أو الجيولوجيا أو السجل األحفوري ستدحضها خربتهم، لذا سيعرف أصحاب  

 مل أكن أعرف من أواجه.  أنا العلم الزائف من يواجهون. من املحزن أنني 

يها عدد  من كل األمم املسيحية املتطورة، الواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة التي ف 

حركة  الخلقية  ترى  املسيحية  تسودها  دولة  كل  هنا!  حتى  األقلية  هم  الخلقيني،  من  كبري 

هامشية متطرفة معاندة )أو مجنونة( ال توجد إال يف أمريكا. ال تؤخذ الخلقية عىل محمل  

الجد يف أي مكان آخر يف الغرب. تظهر االستفتاءات واحًدا بعد آخر أن معظم »التطوريني«  

عامل مسيحيون، وأن معظم املسيحيني تطوريون. فالتطور إذن ليس مرادفًا لإللحاد،  حول ال

أعداد  إن  أصًًل!  مسيحيني  ليسوا  الخلقيني  معظم  للمسيحية.  مرادفة  ليست  والخلقية 

 الخلقيني بني املسلمني والهندوس تفوق أعدادهم بني املسيحيني مبًليني. 

كن أن يعرَّفوا جميًعا بأنهم فئة من املؤمنني  مهام كان الدين الذي يدعيه الخلقيون، مي 

منهجياته،    كلال ترفض نتائج العلم فقط بل ومنهجياته، وأعني هنا  – املتدينني ترفض العلم 

من توحيد الوترية إىل الطبيعية املنهجية إىل عملية مراجعة األقران ورضورة أن تكون كل  

ها. هؤالء الناس يعتمدون بداًل من ذلك املدعيات اإليجابية قامئة عىل أدلة ميكن التحقق من

عىل السلطة املفرتضة لخرافاتهم التي يحبونها. ويف جميع األحوال، الخلقية اعتقاد متعنت  

ودوغاميئ وخرايف، يعتقد أن أعضاء املجموعات التصنيفية الظاهرة االرتباط مل يتطوروا  

سحريًّا ُخلقوا  بل  من  –   طبيعيًّا  ظهرت  والحيوانات  الكامل    النباتات  بشكلها  الًليشء 

 ووضعها الحايل، من دون اتصال بأي يشء آخر مهام دلت األدلة عىل خًلف ذلك. 

أول مرشفنَي من الجانب املضاد للعلم يف النقاش كانا من جمهوري املستهدف. كانت   

مع   الرئيسة  العًلقة  صاحبة  ليو  تكساس،    Lilandraتريي  والية  يف  التعليم  مجلس  من 

ألويل. كانت ليو معارضة ألي موقف تقدمي إىل درجة أن منتقديها كانوا  وكانت هديف ا
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يسمونها »سلطانة طالبان يف تكساس«. أوقفت ليو مرة دفع مستحقات املجلس للجمعية  

الوطنية ملجالس التعليم بسبب معارضة الجمعية الضطهاد املثليني جنسيًّا. تريي ليو إذن 

 أي تقبل جرمية كراهية. – أساس امليل الجنيسامرأة يبدو أنها تقبل املضايقة عىل 

 : Pharyngulaقال عنها الربوفسور يب. زد. مايرز يف مدونته 

املدرسية، بل   الكتب  املعتوهني لتغري  ا. لقد عملْت عمل  الفهم حقًّ إنها صعبة 

قبيل   من  »الحقائق«  بعض  إضافة  إىل  النارشين  بعض  تدفع  أن  وحاولت 

امل ميل  سبب  بشأن  اآلراء  إىل »تختلف  األكرب  والثنائيني  واملثليات  ثليني 

واالنتحار«.   املمنوعة  املخدرات  وتعاطي  كاالكتئاب  للنفس  املدمرة  السلوكات 

هذه املرأة مثال كامل عن التعصب املعادي للعلم والثقافة والتسامح، ومع هذا  

هي يف مجلس تعليم الوالية... كانت ليو لتكون مهرجة مضحكة لو مل تكن  

 رة. بهذه الخطو 

دعوُت ليو ألنها قالت إن املدارس ال ينبغي أن تقدم النظريات عىل أنها حقائق. رفضت ليو  

قبول معنى »النظرية« الحقيقي، ورفضت نظرية الجاذبية، قائلًة إنها قانون وليست نظرية.  

كان ينبغي أن تعلمها املدرسة الثانوية أفضل من ذلك. قالت ليو أيًضا أنه مل يوجد قط نوع  

قايل بيولوجي. كل هذه التعليقات سهلة الدحض، فًل مشكلة إذن يف إظهار خطئها لها  انت

 حتى تعرتف به وتغري موقفها. أليس كذلك؟ 

املرشف الثاين يف طرف الخوارق كان اختياًرا مشرتكًا، من مجلس التعليم يف الوالية   

ا الذين  العلامء  أمام  مكلريوي  دون  يرشف  أن  راميس  مارك  أراد  ذلك أيًضا.  يف  خرتتهم. 

الوقت، كنت أرى أن مكلريوي بسهولة أقل أعضاء املجلس ذكاًء. كان قد قال يف كلمة عامة  

له، إن »معظم الكتب التي ننظر يف اعتامدها تدعي أن الًليشء حّول صخرة إىل عنكبوت«.  

إنه أقر باعتقاده بأن نظامنا الشميس هو مركز الكون، إذ    معرفة مكلريوي بالعلم قدمية، 
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وهو يعتقد أن هذه النظرية الكوبرينيكية مل تزل مقبولة يف الوسط العلمي اليوم. الظاهر  

أن كتب مكلريوي طُبعت يف القرن السادس عرش. ال غرابة يف أن حاكمنا املريب رقّاه بعد 

 األمر معقول متاًما.  –  ذلك ليصبح األمني العام ملجلس التعليم يف الوالية

لتخفي  فاشلة  التي  يف محاولة  الربيدية  الرسائل  جاءتني بعض  األمر،  من  قلقي  ف 

ترشح يل أن بعض األعضاء اآلخرين يف املجلس أقل كفاءة من مكلريوي حتى. فعىل سبيل  

املثال، كان نائب األمني العام ديفيد براديل قد قال مرة: »هذا التفكري النقدي ال معنى له.  

 تنتاجاته الخاصة.« يجب أن يكون الطالب قادًرا عىل القفز إىل اس 

نعم، يعتقد الرجل أن القفز إىل االستنتاجات أمر جيد وأن التفكري العقًلين سيئ.   

دفعت انحيازات براديل الرجل إىل رفض كتاب جرب ألنه مل تعجبه الرسومات واإلشارات فيه  

كوريًّا  إىل اقرتاع النساء والبيولوجيا وحرب فيتنام. يبدو أنه ال يريد أن يعرف أي يشء ليس ذ 

أو وطنيًّا أو خلقيًّا. رفض براديل أيًضا كتاب علم بيئي للتعليم املتقدم، ألنه قال إنه يروج  

نعم.   املجلس »معادية ألمريكا وللمسيحية«.  أعضاء  التي يعتربها هو وغريه من  للبيئوية، 

جيد؛  »النفط  املسامة  كلمتها  يف  كولرت  آن  كتبت  كام  املسيحية.  ضد  البيئة  عىل    الحفاظ 

عىل   اإلنسان  لسلطة  رصيح  إنكار  البيئة  عىل  الحفاظ  ُخلُق  »إن  سيئون«:  الدميقراطيون 

األرض. إن األنواع األدىن موجودة هنا لنستخدمها. قال الله: انطلقوا، كونوا ذوي خصوبة  

إنه لكم. هذه هي مهمتنا: الحفر والتعدين والتعرّي... الثياب    –  وتكاثروا، واغتصبوا الكوكب 

الرأي   فيها  هي  والتي  البنزين  تستهلك  التي  الكبرية  السيارات  أما  املقدس.  للكتاب  املضاد 

 هذه هي الرؤية املوافقة للكتاب املقدس«.  – هواتف ومشغًلت أقراص وطاوالت مرشوبات

دنبار، وهي عضو آخر يف املجلس، فكانت قد قالت إن باراك أوباما إرهايب    ما سينثيا  أ

وإنه سيعلن القانون العسكري يف أول ستة أشهر من إدارته، ومل تعتذر عندما مل يتحقق  

وغري   مستبدة  إفساد«  »أداة  بأنه  العام  التعليم  فيه  وصفت  كتابًا  كذلك  كتبت  توقعها. 

  يعتنق آراءها الدينية أو السياسية املتطرفة.دستورية، ألن التعليم العلامين ال
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الشهادة، وكًلهام يدرّس    الحصول عىل  قبل  للدراسة  تارك  براديل ودونبار كًلهام 

املنزل املدنية  –أطفاله يف  الجنيس ودعم الحقوق  حتى يحميهم من »اإلفسادات« كالتعليم 

بطل أهليتهام للمشاركة يف  واملساواة التقدمية وكل أنواع الفهم الحديث. لكن كل هذا مل يُ 

 مجلس والية تكساس لإلفساد )املدعى(.

أبًدا اعتامد   إنها لن تدعم  التي كانت ترأس اجتامعات املجلس عادة،  قالت غايل لو، 

هذه   كل  أن  لو  تعتقد  اإلنساين.  للنشاط  العاملي  االحرتار  ينسب  البيئي  العلم  يف  كتاب 

علم موضوعي صلب«. املفارقة أنها هي صاحبة  االدعاءات آتية من أجندة سياسية ال من »

األجندة السياسية؛ هي التي وعدت بالحفاظ عىل قيم املحافظني املسيحيني ودعمها، وهو ما  

جعلها ترفض العلم املوضوعي الصلب الذي يرفض استنتاجاتها. عىل سبيل املثال، قالت لو  

قيقة، ونحن نعتقد أن التطور  إن »األكادميية الوطنية للعلوم رصّحت بأن ]التطور[ ليس ح

 ال ينبغي أن يُعلَّم عىل أنه حقيقة«. 

طبًعا، املوقف الحقيقي لألكادميية الوطنية للعلوم هو أن التطور حقيقة ونظرية مًعا.   

 رفضت غايل أن تصحح ترصيحها ألنها مل تكن لتقبل أن التطور حقيقة مطلًقا. 

ورّوج للتصميم الذيك. كان كن    كن مريرس هو عضو آخر يف املجلس انتقد التطور 

معارًضا للتعليم الجنيس، وكان يدعم التمييز ضد املثليني. كان يف املجلس خلقيون كثريون 

غري هؤالء. يف الحقيقة، كان معظم األعضاء خلقيني، وكلهم كانوا مصوتني للكتلة اليمينية  

 ألنهم كانوا يف موقع اسرتاتيجي لفعل ذلك. 

أن كثريًا من الخلقيني كانوا يحصلون عىل حمًلت تربعات كثرية من املصدر    تبنّي 

نفسه: جيمس ليننغر، الطبيب السابق ورجل األعامل الناجح الذي تبلغ ثروته أكرث من مئتي  

مليون دوالر. كان يعرف باسم دادي واربكس لليمني الجمهوري املتدين يف تكساس. هذا 

لعقًلنية )املعروف أيًضا باسم »رّصاف رواتب الله«( تربع بعرشات  املخرب املشؤوم للعلم وا
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ليعنّي   اآلالف  مئات  ببضع  وتربع  للوالية،  حاكاًم  بريي  ريك  النتخاب  الدوالرات  آالف 

منها   التعليمي.  الوالية  مجلس  يف  اليمينيني  مريرس   35,000الجمهوريني  لكن  دوالر 

لغ باملبالغ التي ترُُبّع بها يف حملة الحاكم دوالر لدون مكلريوي. قارن هذه املبا  20,000و

االنتخابية، سرتى عندها أين تكمن مصالح ليننغر. املرشحون األفضل واألنسب مل يكونوا 

من   حمًلتهم  ميولون  وكانوا  ليننغر،  مثل  أقوياء  خاصة  مصالح  أصحاب  من  مدعومني 

أن العمل يف مجلس  خصوًصا عندما تتذكر    –   أنفسهم، ومل يكن لهم فرصة ملنافسة هؤالء 

الوالية التعليمي منصب تطوعي غري مأجور! مهام يكن من أمر، وصف مكلريوي منصبه 

 هكذا: »يذهلني أحيانًا مقدار النفوذ الذي منلكه«. 

هذه ليست نظرية مؤامرة للشكاكني؛ بل هي سجل عام ميكن التحقق منه. كانت هذه   

 الذي وصلني من أحد أعضاء املجلس الذين  االسرتاتيجية ناجحة أيًضا بداللة الربيد التايل 

 مييلون إىل يسار األغلبية السائدة. 

من سوء الحظ، مجلس الوالية التعليمي يحكمه اليمني املتطرف. سيصوتون  

ضد أي بحث يدعم تعليم التطور يف كتب العلوم. لن يصوت لخرباء العلم إال 

نيز، وبات هاردي،  ماري هلن برالنغا، وبوب كريغ، ومافيس نايت، وريني نو 

الذيك«   »التصميم  إدخال  لصالح  الباقني سيصوتون  كل  ألن.  لورنس  ورمبا 

العلم   مجال  يف  خبري  مبليون  جئت  لو  حتى  العلوم.  كتب  يف  و»الخلقية« 

الذيك،   والتصميم  الخلقية  رفض  عىل  متفقون  وكلهم  العلمي،  والبحث 

 العلوم مثل ما  األصوات معهم، وسيفعلون باملهارات واملعارف األساسية يف

اإلن اللغة  فنون  يف  األساسية  واملعارف  باملهارات  والقراءة:  ج فعلوا  ليزية 

 سيصوتون ضد األبحاث العلمية التي تدعم الخرباء يف املجال. 
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العام حتى نزيل ديفيد براديل من بومونت، وهو له   التعليم  ال أمل بإصًلح 

وودالندز ذا  )يف  كارغيل  نزيل  وحتى  نوفمرب،  يف  خصم  خصم  له  الذي   )

 مرشح غري مدرج ضده كذلك. 

من املستحيل وضوًحا مناقشة أي واحد من هؤالء املتطوعني املأجورين املعينني عن عمد،  

الذين مل تكن مهمتهم الخبيثة رسًّا؛ حملة صليبية كاملة. يف مقابلة تلفزيونية يف محطة إيه  

املنتَخب أن يفرض آراءه الدينية    يب يس نيوز، أقر دون مكلوري أن نيته من العمل يف منصبه 

 والسياسية عىل أطفال الناس. 

مل يكن يف املجلس عضو ذو سمعة سيئة مثل مكلريوي. عندما أعلن مكلريوي عن خطته  

  800لتعليم نقاط الضعف التي يتخيلها يف نظرية التطور لطًلب الثانوية، أيّد تحالف من  

 : TexasScientists.orgعامل يف تكساس الرد التايل يف موقع 

إن حقيقة تطور املجتمعات البيولوجية ليست محل شك. التطور ظاهرة سهلة  

التطور   »النظرية« يف  إن جزء  معقول.  أي شك  ينفي  وموثقة مبا  املًلحظة 

املجتمعات   تطور  كيفية  ترشح  التي  والنامذج  واملًلحظات  بالتجارب  معني 

من   املبكر،  التعليمي  املستوى  هذا  يف  بتعليم  البيولوجية.  التفكري  السخيف 

»نقاط ضعف«. نحن نعلّم املعروف   – خداًعا–الطًلب ما يسميه بعض الناس 

 والذي تدعمه كتلة ضخمة من األبحاث العلمية. 

رد مكلريوي عىل هذا ببساطة: »التطور أسايس يف فهم كثري من العلوم االجتامعية، لكنه 

األسنان يعرف أكرث من كل الخرباء يف ليس كذلك يف العلوم البيولوجية«. كام لو أن طبيب  

املجال. تذكر أنه هو الذي قال العبارة الشهرية: »أنا ال أتفق مع هؤالء الخرباء؛ ال بد أن يواجه  

 الخرباء أحد«. 
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أنها   اليشء الوحيد الذي قاله مكلريوي وأتفق معه هو »ليس صوابًا أن ندرّس اآلراء عىل 

. مكلريوي مدرس يف مدرسة أحد يدرّس آراءه الدينية  حقائق«. لكن هذا هو بالضبط ما يفعله

ما تكون متعصبة،   ما تكون مدحوضة، وكثريًا  التي كثريًا  عليها،  دليل  ال  التي  الشخصية، 

ليس   رجل  آراء.  الفعلية  الحقائق  وأن  حقائق،  آراءه  أن  مكلريوي  يعتقد  الناس.  ألطفال 

أن نيته ليست أن يعارض التطور   متواضًعا وال يشعر بالعار من تعجرفه، رشح عىل موقعه 

 وحده، بل الهدف أكرب من ذلك.

أو  »املادية«  أو  الطبيعة«  فوق  التي  »الطبيعانية  هي  املشكلة  جونسون:  فيليب  بعبارة 

الوجود.   إنها الفكرة التي ترى أن الطبيعة هي كل  »الطبيعانية« بالعبارة القدمية السهلة؛ 

ملادية. كل حجج التصميم الذيك ضد التطور الدارويني  العلم الحديث اليوم قائم بأكمله عىل ا

يف   املهم  الجزء  النهايئ.  هدفها  هو  املادي،  األساس  تستهدف  للحياة  الكيميايئ  واألصل 

 التطور الدارويني هو االدعاء املادي بأن كل الحياة نتيجة أسباب مادية غري ذكية وال هادفة.

 :ريكان ستيتسامنأوسنت أموضح مكلريوي موقفه يف مقال رأي يف 

الظواهر   بعض  وكانت  الطبيعية  التفسريات  عىل  مقترًصا  العلم  كان  إذا 

وهو    –  الطبيعية نتيجة ألسباب فوق طبيعية، لن يستطيع العلم كشف الحقيقة 

ا للعلم. إن تعريف العلم عىل نحو يقبل هذا االحتامل أمر   موقف ليس جيًّدا جدًّ

عىل   العلم  يقترص  أن  بد  ال  عىل  بديهي.  ال  لًلختبار،  القابلة  التفسريات 

أحراًرا   الطبيعة  فوق  مبا  يقولون  الذين  يصبح  عندئذ  الطبيعية.  التفسريات 

الرأي   لًلختبار.  قابلة  تفسريات  الطبيعية  الظواهر  تفسري  يف  كالطبيعيني 

 صاحب التفسري األفضل لألدلة التجريبية هو الذي يجب أن يسود. 

سة غريس بايبل، شّجع مكلريوي طًلبه يف الصف  يف أحد دروسه األحدية يف كني 

 الرابع: 
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املوضوعية التجريبية  األدلة  تحقري  يف  كل    استمروا  أن  إىل  اإلشارة  ويف 

االستدالل فيها قائم عىل فرضية »الطبيعة هي كل الوجود«. ذكروهم أن هذه  

 الفرضية قد تكون خاطئة. ]التشديد مني[ 

»مع  كلمة  أن  يعرف  ال  ال مكلريوي وضوًحا  أو ظاهرة  أنها حدث  تعرَّف عىل  جزة« 

ميكن تفسريه بالعلم ألنه يتحدى قوانني املادة. إذا كانت املعجزات تتحدى قوانني املادة، فهي  

مستحيلة فيزيائيًّا بالتعريف. والعلم بالعموم ال يعترب املستحيل ممكنًا إال إذا دلت األدلة عىل  

الرشط.  هذا  يتحقق  مل  الحالة  هذه  كلمتي    ذلك، ويف  تعريف  إذا نظرت يف  الحقيقة،  يف 

واحد؛   تعريفهام  أن  ستكتشف  مختلفة،  معاجم  عدة  يف  وقارنتهام  و»سحر«  »معجزة« 

 املعجزة والسحر أمر واحد. 

 املعجزة:  

 حرفيًّا، أعجوبة أو يشء عجيب، لكن املعنى املستعمل:  .1

الثابت لسريورة األشياء، أو   .2 انحراف عن يف الًلهوت، حدث أو أثر مضاد للدستور 

قوانني الطبيعة املعروفة، أو حدث خارق للطبيعة. ال ميكن صنع املعجزات إال بقوة 

 شديدة. 

 السحر:  

فن أو علم تفعيل قوة األرواح؛ أو علم إنتاج آثار عجيبة مبساعدة كائنات فوق إنسانية،   .1

 أو مبساعدة أرواح املوىت؛ شعوذة؛ فتنة. ]هذا العلم أو الفن ساقط اليوم.[

 1828عجم وبسرت م – 

 املعجزة:  
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حدث ال ميكن تفسريه بقوانني الطبيعة لذا يُعتقد أنه ذو أصل فوق الطبيعة أو أنه   

 من أفعال الله. 

 السحر:  

فن يريد التحكم باألحداث أو اآلثار أو القوى الطبيعية، أو توقعها، باالستعانة مبا هو   .أ

أو   التامئم  استعامل  الطبيعة.  فوق فوق  آثار  إنتاج  ملحاولة  الطقوس  أو  التعويذات 

 طبيعية أو التحكم يف أحداث الطبيعة. 

 التامئم والتعويذات والطقوس املستخدمة لهذا الغرض.  .ب

 – TheFreeDictionary.com 

 املعجزة:  

والطبيعية    اإلنسانية  القوى  كل  يتجاوز  املادي  العامل  يف  استثنايئ  حدث  أو  أثر 

 علّة فوق الطبيعة.  املعروفة ويُنَسب إىل

 السحر:  

فن إنتاج أثر أو نتيجة مرغوبة باستعامل التامئم أو حيل أخرى يُفرتض أنها تضمن   

 السيطرة اإلنسانية عىل الفاعلني فوق الطبيعة أو عىل قوى الطبيعة. 

 – Dictionary.com 

ذا كان  الفرق الوحيد بني املعجزات والسحر هو هوية الفاعل. قد يعّد القارب سفينة إ  

كبريًا مبا يكفي. إذا كان أحد األغنياء عصابيًّا، نسميه غريب األطوار. إذا قُتل أحد الشخصيات  

 الرفيعة، نسميه اغتيااًل. إذا فعل إله السحر، نسميه معجزة. 
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املتعلقة    التعريفات  عىل  واقترصت  املصادر،  إجامع  إىل  نظرت  إذا  أخرى،  مرة 

باملوضوع، ستجد أن تعريف املعجزات السحرية أو السحر املعجزي واحد؛ كًلهام استدعاء  

  –بالتامئم أو التعويذات أو الصلوات، وكلها موجود يف الكتاب املقدس  – لقوى فوق الطبيعة  

 يستطيع العلم تفسريه ألنه يتحدى قوانني الفيزياء. من العدل  للتحكم بالطبيعة عىل نحو ال

تتيحه هو مستحيل  ال  أو  تفسريه  الفيزياء  قوانني  ال تستطيع  أي يشء  إن  نقول  أن  أيًضا 

 فيزيائيًّا. إذن فاملعجزات مستحيلة بالتعريف. 

تفسري    وجود  بإمكانية  مكلريوي  يعتقد  هذا.  يعي  ال  مكلريوي  أن  عندي  شك  ال 

ي ميكن اختباره، لكن تعريف هذه الكلمة يقول إن كل ما هو خارق للطبيعة ال ميكن خوارق

قياسه أو اختباره. التفسريات الطبيعية وحدها هي القابلة لًلختبار والتحقق ورمبا اإلبطال.  

أن   يعرف  أن  األقل  عىل  ينبغي  لكنه  أيًضا.  »تجريبي«  كلمة  يفهم  مكلريوي  أن  يبدو  وال 

تجريبية ال ميكن أن يكون أفضل تفسري لها. هو محق يف أن الرأي صاحب  »تحقري« األدلة ال

ا. الخلقية خرست النقاش   التفسري األفضل لألدلة التجريبية ينبغي أن يسود، وقد ساد حقًّ

 منذ القرن التاسع عرش ومل تزل تخرسه منذ ذلك الوقت.

النقاش املرشف  اختار خصمي يف  األسوأ،  السيئ إىل  مارك    وباالنتقال من  الثالث، 

كادواالدر من برنامج كرييشن مومنتس املسيحي. يدعي كادواالدر أنه »عامل حكومي« ألنه  

حائز عىل درجة املاجستري يف الكيمياء وألنه شهد من قبل يف مجلس النواب بشأن مواد  

خطرية. لكنه رغم هذا أظهر كفاءة أقل من الشخص العادي يف أي موضوع كنا نطرحه،  

من أنني أستعمل كثريًا من الكلامت الكبرية. كانت أظرف لحظاته عندما قال:    وكان يشتيك

 »نحن لسنا حقيقيات نوى ألننا مل نكن يوًما حقيقيات نوى، فهمتني؟«. 

هنا اضطررت إىل رشح مفهوم حقيقيات النوى للسيد العامل الحكومي، قلت له إن   

قا نوى.  ذات  ذات خًليا  كائنات حية  النوى هي  كائنات حية  حقيقيات  لسنا  إننا  عندها  ل 
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أصًًل، ألنه كان يظن أن كلمة »كائن حي« تطلق عىل وحيدات الخلية فقط. ناقشنا ذلك أيًضا،  

 ورفض أن يقبل أنه كان مخطئًا يف أي يشء، مهام كانت الحجة أكادميية. 

تكن    بالخلق  Lilandraمل  اعتقادها  تركت  قد  كله،  النقاش  هذا  سبب  كانت  التي   ،

إال مؤخرًا. أعتقد أنها مل تزل تقيّم اعتقاداتها السابقة التي لطاملا آمنت بها، ولعلها  الخاص  

ستستخدم هذا النقاش لتقارن كيف يقدم كل طرف حجته. من سوء حظ إميانها املخفق،  

ا بشأن املوضوع كله حتى قبل أن يبدأ النقاش. كانت   كان خصمي مارك راميس صعبًا جدًّ

عندما نرشت قامئة بالتعريفات لكثري من املصطلحات االختصاصية التي    أكرث الفرتات إمتاًعا

تظهر يف كل النقاشات التي من هذا النوع. مل يعرتض راميس عىل التعريفات التي قدمتها،  

ولكنه مل يقبل بها. قال بداًل من ذلك إنه ينبغي أن نرتك هذه املصطلحات بًل تعريفات حتى  

ا! إن السبب    هميستطيع قراؤنا أن يقرروا   ماذا ينبغي أن يكون معناها. نعم، قال هذا حقًّ

الوحيد الذي ميكن أن أراه وراء هذا املوقف هو أنه ينوي تغيري األهداف بإساءة استخدام كل  

كلمة من هذه الكلامت، مع ثقته بأن جمهوره من العوام غري املتعلمني لن يفهموا املصطلحات 

وإال هو،  يفهمها  كام  إال  االلتزام    العلمية  عىل  سأجربه  كنت  ألنني  نبدأ،  أن  قبل  لخرس 

 بالتعريفات الحقيقية ال بحجج رجل القش التي يعتمد عليها يف كل مناقشاته. 

انتظر كادواالدر إىل أن ابتدأ النقاش ليجادل يف تعريف التطور. قال الرجل إن الكتب   

« أو يشء شبيه بهذا. كنت  تعرف التطور عىل أنه »نشأة الحياة من غري الحياة من دون إله

قد جمعت ستة كتب علمية، معظمها تدرَّس يف مدارس تكساس حينئذ، وكلها تعرف التطور  

عىل أنه »تناسل مع تغري جيني جوهري«، أو »تنوع تواتر األليًلت يف املجتمعات املتكاثرة 

املتفق ع التعريف  كادواالدر قبول هذا  القبيل. رفض  أو يشء من هذا  الوقت«،  ليه من  مع 

املصادر، مهام كان املصدر قويًّا، وأرص عىل أن معظم الكتب العلمية تقول بتعريفه، ولو أنه  

يرى   بالتطور.  الجينات  ارتباط  عىل  كذلك  اعرتض  واحد.  أي  إىل  يشري  أن  يستطع  مل 

 كادواالدر أن التطور هو اإللحاد املادي الًلديني، ومل يكن يعرتف بخطئه يف أي نقطة. 
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ال  التطور،  افتتحت  ادعاها راميس يف  التي  الضعف  نقاط  لكل  كامل  بنقض  نقاش 

نقطة نقطة. من وجهة نظري، كنت قد فزت النقاش من املنشور األول، ألنه ما من طريقة  

تجاهل   لذا  املنشور.  بعد هذا  يدرّسه  أن  يريد  أي يشء  يدافع عن  أن  بها راميس  يستطيع 

ي. قال الرجل إنه كان يعرف وجود قلّة من  منشوره األول بالعموم كل يشء قلته يف منشور 

  يؤمن األنواع االنتقالية، ولكنه مع هذا يريد تدريس عدم وجودها، ألنه يعتقد أنه من املهم أن  

الطًلب أنها غري موجودة. أقر الرجل أنه يعرف، ولكنه ينوي الكذب عىل الطًلب رغم ذلك.  

نا باليشء مهم أكرث من صحته يف نفسه.  لقد رأيت كثريًا من الخلقيني الذين يدعون أن إميان

التأثري   البيانات لخداع األطفال الذين يسهل  أنه ال بأس عنده بإساءة متثيل  أظهر راميس 

 فيهم عن عمد، بداًل من تعليمهم بالطريقة الصحيحة أو النزيهة. 

اعتقدت أن كل املرشفني سيغضبون من هذا، لكن كادواالدر كان ساذًجا ثرثاًرا إىل   

ة أنهم مل يكونوا منتبهني له أصًًل. هاجم الرجل مبارشة، ومرة بعد أخرى، كل املرشفني درج

ا« وبأنهم مشرتكون مع الشيطان   الذين يف صف العلم، واتهمهم بأنهم ليسوا مسيحينّي »حقًّ

بأنهم مسيحيون   فعًًل  الرجل  اتهمهم  أمزح؛  لسُت  الله.  إلحادية ضد  يف مؤامرة شيطانية 

يون ملحدون وعبدة شيطان ملحدون. كانت أول مرة أسمع فيها عبارة  شيطانيون ومسيح

 »هراء مجنون« يف تعليق يف إحدى صفحات املناقشة عىل ترصف كادواالدر يف النقاش. 

كل   ببساطة.  املشاركة  عن  بوترن  جل  مرشفتي  توقفت  هذيانه،  كادواالدر  بدأ  حاملا 

ات مرّت دون تدقيق، لكنني ال ألومها عىل  التعليقات الغبية التي علقها بشأن الجينات والطفر 

الخروج عندما بدأ القردة األتقياء يرمون روثهم. كنت أرجو أن تقول شيئًا بشأن سلوك اللجنة  

 غري الًلئق.

رّسين أول األمر أن بوب باكر شارك يف النقاش، لكن يبدو أنه مل يكن يقرأ أي منشور   

أن السجل األحفوري نرُش من دون إرشاف.  يف النقاش. كل الهراء الذي ادعاه راميس بش

ذلك،   بداًل من  النقاش مطلًقا تقريبًا.  لكنه مل يرش إىل  املنتدى،  باكر يكتب كثريًا يف  كان 
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استعمل الرجل اسمي ليتبجح ضد امللحدين يف منصته. فعل هذا عاملًا أنني ملحد، وأنه كان 

تناقشنا   قد  كنا  له.  املناظرة بسبب دعويت واحرتامي  الهاتف  يف  ا عىل  نقاًشا مشجًعا جدًّ

 عندما دعوته. مل أكن أتوقع أن هذا سيحدث. 

لكن أكرث املشاركني تخييبًا للظن كان غلن مورتن. بدا أن كرهه للملحدين أكرب من أي   

ـ  ول اللجنة. فجأة أصبح ال يظهر يل  أنه كان    Lilandraأحد يف  أظن  الًلذع.  النقد  سوى 

ول مساعدته خلف الكواليس. مل يكن مهتامًّ بالدفاع عن  يرسل رسائل خاصة لراميس ويحا

أن يفوز ملحد عىل مسيحي يف   إنه ال يريد  العلم الصحيح، ومل يكن خِجًًل من ذلك. قال 

 حتى لو كان املسيحي مخطئًا وكاذبًا، وخطرًا عىل تعليم املًليني.  – مناظرة

الدينية أهم عنده من  بعد سنني من ذلك، أظهر غلن مورتن مرة أخرى أن انحيازاته   

عام   أواخر  يف  األكادميية.  الدقة  أو  موقعه  2012الصدق  من  امللفات  كل  الرجل  حذف   ،

خطاب   يف  ترصفه  مورتن  فرّس  فيها.  املنشورة  الحقائق  امللحدون  يستعمل  لئًل  ببساطة 

تهجمي مزعج أظهر فيه أعامق أحكامه املسبقة اليمينية، خصوًصا كرهه للملحدين. وأسوأ  

عىل    وهو– هذا، أنه كان يعتقد أن من املقبول أن نعلم األطفال أشياء نستطيع كلنا    من كل

الخصوص وأن هذا    –وجه  أن يكون مخطئًا،  الدين  إن من حق  الرجل  قال  إثبات خطئها. 

يقتيض أنه ال بأس بالكذب عىل األطفال عند تعليمهم الدين. قال مورتن إن الخلقية خاطئة  

ة للمسيحية ككل، لكنه مع هذا يفضل تعليمها عىل التعليم العلمي  واقعيًّا وأنه يراها مرض 

املبني عىل الواقع فقط، ألنه بطريقة ما يرى أن هذا التعليم العلمي ليس إال انسجاًما شموليًّا  

مفروًضا. هذا الرجل الذي كان يحرتمه األلوهيون والعقًلنيون عىل حد سواء. يصعب عيل  

 حد بعد هذا. أن أرى كيف ميكن أن يحرتمه أ 

يف نهاية املناظرة، بدا أن تريي ليو مل تقرأ إال تعليًقا واحًدا من منشوري األخري ومل   

تفهمه وضوًحا. ومل يكن لها أن تفهمه أصًًل، ألنني ُمنعت من رشحه. كل األطراف هربت من  

دو أنه  النقاش قبل األوان يف الجولة الثالثة، وادعى كل طرف أنه فاز. أما دون مكلريوي فيب
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مل يعرف أن املناظرة كانت قامئة حتى انتهت. الشخصان اللذان كنت أحاول الوصول إليهام 

 ظًّل غافلني عن جهودي حتى النهاية. كانت املناظرة فشًًل ذريًعا من كل الجوانب. 

و  أنا  والعلم    Lilandraكنّا  الرشعي  للعلم  موثقة  مواجهة  املناظرة  تكون  أن  نريد 

االحتيال، لكنها ما لبثت أن أصبحت حربًا من األحكام املسبقة من املؤمنني  الزائف، للحقيقة و 

كانت قد دفعت لتُستضاف    Lilandraالدوغامئيني، الذين تحالفوا ضدي وحدي. األسوأ أن  

املناظرة عىل موقع اختفى ببساطة بعد عام تقريبًا، لذا مل يعد لدينا سجل بشأن النقاش إال  

. برباءيت  ChristianForums.comتزل موجودة عىل مواقع مثل  التعليقات عليه التي مل  

عىل  قادرين  سيكونون  باألكادمييا  يهتمون  الذين  العلم  رجال  أن  ا  حقًّ اعتقدت  الساذجة، 

التي أعتربها تافهة للحفاظ عىل سمعتهم، ومن أجل  الدينية  النظر عن معتقداتهم  رصف 

 سف. تحري الدقة األكادميية النزيهة. كنت مخطئًا لأل 

قد ينحاز الخلقيون إىل األديان اإلبراهيمية الغربية، التي تحوي نسًخا متصادمة من   

القصص نفسها، أو إىل األديان الرشقية، ذات القصص األقدم، املختلفة متاًما عن نظائرها  

اإلبراهيمية، واملكرسة آللهة أخرى. لكن يف جميع األحوال، يكون »الخالق« املفرتض فوق 

أ  بأي  الطبيعة،  عنه  الكشف  ال ميكن  إذن  الخالق  هذا  املحسوس.  الواقع  من  جزًءا  ليس  ي 

طريقة ميكن اختبارها، وال ميكن إال افرتاض وجوده ألسباب ذاتية عاطفية أو ألدلجة ثقافية.  

ال ميكن إثبات وجود هذا الخالق بأي دليل ميكن قياسه أو حجة منطقية. بعبارة أخرى، ما  

واألسوأ من كل ذلك، أنه ما من طريقة للتفريق بني اآللهة واألشباح    من دليل عىل أنه موجود.

يقتيض   ال  البدائية.  الشعوب  تختلقها  التي  الخيالية  الكائنات  وبني  الناس  يفرتضها  التي 

كًلمي عدم وجود إله، لكنه يقتيض أن العلم ال يستطيع أن يقول شيئًا بشأن اآللهة، ألنها  

ظهر وال تريد أن تظهر ألن كل الكتب املقدسة تطلب أن نؤمن  حتى لو كانت حقيقية، فهي ال ت

بها من مبدأ اإلميان وحده. إذا مل يكن عندنا يشء نستطيع التحقق منه وبالتايل معرفته  

بشأن اآللهة، فلن يستطيع العلم أن يعلق بشأن األمر أبًدا، ألن العلم ال يستطيع البحث إال يف 
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ال بلة لًلختبار والقياس. كل ما هو فوق الطبيعة بالتعريف  األشياء ذات األدلة الظاهرة القا

اختباره أو قياسه أو إثباته أو إبطاله. يف جميع األحوال، ال فرق بني فوق الطبيعي    ميكن

 والخيايل. 

من منظور الخلقيني، طريقة الخلق التي تستعملها هذه الكائنات الرسية ليست إال كتعويذة 

الفلكلور   حسب  أرواح،  ذوات  حية  كائنات  إىل  الطينية  التامثيل  تحول  كانت  التي  غومل، 

السامي القديم. أو هي متيمة أوجدت النباتات والحيوانات املعقدة الحديثة بـ»الكًلم«. نعم،  

ة سببت وجود حيوانات كاملة التطور من الًليشء. أو أن إلًها أراد وجود هذه  كلامت سحري

 الكائنات ببساطة، فكانت. 

هذه هي! ليس فيها أكرث من ذلك: إنها مجرد سحر بالتعريف. تذكر هذا يف املرة القادمة  

 التي تسمع فيها أي يشء من »عامل« خلق. 

هل خلق من خًلل أحد األنظمة الطبيعية  –للهلذلك فالسؤال عند املؤمنني بالله هو كيف خلق ا 

املتكاملة عىل نحو ال ينفك، أحد األنظمة التي يبدو أنه هو الذي صممها، أم أن عينه رفّت،  

 فحّك أنفه، ثم نظر إىل نجم وقال »آبرا كادابرا«؟
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 التأسيسية للخلقية   األكذوبة الثانية

 النصوص املقدسة هي »كلمة الرب« 

 

عندما يُجادل املؤمنون حول أي من األشياء العديدة التي تتعارض مع دينهم، فإنهم غالبًا ما  

يتحدوننا لنقرر، ماذا سنصدق؟ »كلمة الرب« املزعومة؟ أم كلمة الرجال؟ وكأن االستطًلع 

يقولون   عندما  لكن  لعقيدتهم.  يتخيلونها  التي  السلطة  ضد  فرصة  أي  ميلك  ال  البرشي 

يتحدثون عن العلم، وعندما يشريون إىل »كلمة الرب«، فإنهم يتحدثون عن »رجال«، فإنهم  

 بواسطة الرجال.  –الرب  عنأساطري كتبت 

إن كان هناك حًقا خالق ذيك وهادف، فيجب أن يكون هو )بافرتاض أنه ليس إلهة،   

أو إلًها بًل جنس( الذي أنشأ السجل األحفوري الذي يكشف عن التاريخ التطوري، والذي  

أيًضا نفس املسار، وهو حتاًم من أضاف جميع خطوط ت التي تتبع  صور األمناط الجينية 

األدلة األخرى التي تشري إىل االستنتاج التطوري حرصيًا وبتفاصيل رائعة. وإال ملَ كل هذه  

األشياء موجودة؟ يبدو كام لو أنه يحاول إخبارنا بيشء! مل يستطع الرجال خلق أي من هذه  

بإمكان الرجال رسد القصص، امللفقة يف الواقع. وكان الرجال هم من كتبوا  األشياء. لكن  

 جميع النصوص املقدسة متظاهرين أنهم يتحدثون باسم الرب.  

إن جميع عقائد األديان التي يُفرتض أنها مقدسة يف العامل تصف نفسها بأنها كتبت  

بواسطة آلهتهم املفضلة أو   بواسطة رجال وليس آلهة. بالتأكيد، قيل إن الرجال قد »ُدفعوا«

استلهموا منها، أو رمبا أملت عليهم املًلئكة، لكنها كتبت بواسطة برش وضعاء ومبدعني،  

 وليس بواسطة مًلئكة، وبالتأكيد ليس بواسطة آلهة.  – ولكنهم رغم ذلك غري كاملني 
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يسهل عىل معظم املسيحيني ادعاء أن كتاب مورمون كتب بواسطة رجل، ومل يكن  

حًقا تلك االفتتاحية الخارقة للطبيعة التي ادعاها. وقد يقولون اليشء نفسه عن الكتاب    لعمله 

بنفس   الرسل  إىل  املنسوبة  األعامل  إىل  ينظرون  ال  لكنهم  أيًضا،  والقرآن  البهايّئ،  األقدس 

اليهودي.  املقدس  الكتاب  التناخ،  يشوهون  املسيحيني  أن  اليهودي  املنظور  يرى  االعتبار. 

اليهودي األصيل والتنقيحات  ويقول امل سلمون إن الكتاب املقدس بأكمله، كل من األساس 

ما مل    –املسيحية، قد حرفه محررون برشيون، لكنهم يقولون إن القرآن ما يزال سلياًم متاًما  

للتفسريات   يروج  ما  وغالبًا  األصلية.  العربية  باللغة  ليست  مرتجمة  نسخة  بالطبع  يكن 

 أنها »عودة إىل الرسالة األصلية«، بينام يعلن األرثوذكس بالطبع  الجديدة للنص املقدس عىل 

أن هذه األعامل نفسها بدع. وهكذا، كانت فرق اإلله اإلبراهيمي املتعارضة كلها يف حالة حرب 

مستمرة مع بعضها البعض، كل منذ بدايتها. هذا ليس برهانًا مقنًعا عىل أي أب كيل عليم  

 حقيقة الًلنهائية والحب والسًلم.  منزه يرتبط يف وقت واحد بال 

إن كان هناك رب حقيقي واحد حًقا، فيجب أن يكون مركبًا فريًدا من آلهة كل األديان،  

بأكمله   للكون  النهايئ  والكيان  ليس كريشني وال مسيحي،    –عبقري خارق فوق مجري، 

سوى وثيقة    وإمنا كًلهام ويفوقهام. وإذا كتب كائن بهذه العظمة كتابًا، فلن يكون هناك

كتاب واحد للرب. سيسود يف كل مكان يف العامل دون سوابق أو    –واحدة من هذا القبيل  

موازيات أو بدائل بأي لغة، ألن املؤلفني البرشيني العاديني ال ميكنهم منافسته. ولن تحتاج  

إىل اإلميان لتصدقه، ألنه سيكون متسًقا مع جميع األدلة وصحيح بوضوح، ويكشف عن 

عميقة وحكمة تتجاوز بكثري القدرة البرشية املعارصة. ومن شأنه أن يلهم دامئًا كل  أخًلق  

 قارئ وحدة االعتقاد املشرتك. إن كان الرب قد كتبه، فًل ميكن أن نتوقع أقل من ذلك.

لكن ما نراه هو العكس متاًما. بداًل من أن يؤدي دين واحد فقط إىل حقيقة مطلقة  

مختلفة، بعضها ليس له أصل مشرتك، وكلها تتجزأ باستمرار إىل  واحدة، لدينا أديان عديدة 
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ملل أكرث انقساًما تسعى إىل »حقائق« متضاربة، ويدعي كل منها بطريقة ما اإلرشاد اإللهي  

 عىل الرغم من تباعدها املستمر يف كل اتجاه. 

لبهاء   األقدس  والكتاب  اإلسًلم،  وقرآن  املسيحية،  واألناجيل  اليهودية،  الله،  التوراة 

املاهاباراتا،   غيتا  وبهاغافاد  السيخ،  غرانث  وآدي  زرادشت،  وأبستاق  الهندويس،  والفيدا 

»الحقيقة   أنها  عىل  أتباعها  بعض  بواسطة  معلنة  كلها  يورانشيا؛  وكتاب  مورمون  وكتاب 

املطلقة« و»الكلمة املوحاة« لـ»اإلله الواحد الحقيقي«، ويقول مؤمنو كل منها إن اآلخرين  

 االحتامل املنطقي الوحيد هو أنهم جميًعا مخدوعون، إىل حد ما عىل األقل.  مخدوعون.

ال ميتاز أي منها عن اآلخر. وال ميلك أي منها أدلة داعمة، وال ميكن التحقق من أي  

تناقضات   عىل  أيًضا  تحتوي  ألنها  أيًضا،  والدفاع  اإلميان  تتطلب  كلها  تاريخيًا.  منها 

حيحة فيام مىض ولكنها دحضت منذ وقت طويل. لذلك وسخافات ومفاهيم بدائية كانت ص

من   بداًل  لفظائع شنيعة  منها  العديد  يروج  اإللهية.  الحكمة  دليل عىل  أي  ادعاء  ال ميكنها 

األخًلق، وبعضها يدعي أنه مثبت بسبب النبوءات التي تحققت اآلن، رغم احتواء كل منها  

 أيًضا عىل نبوءات مل تتحقق كام هو متوقع. 

يال، مثًًل، بأن نبوخذ نرص الثاين، ملك بابل، سيغزو مدينة صور ويبيدها  تنبأ حزق

متاًما، فيحطم كل أسوارها وشوارعها وأبراجها، ويقتل أو يطرد كل من فيها. ثم كان من  

املفرتض أن يتدخل الرب ويجعل املدينة تغرق تحت األعامق وتفقد لألبد. لن يعرث عليها أبًدا،  

ستصبح مجرد صخرة عارية غري صالحة للسكن يف وسط    –يها  ألنه سيتعذر التعرف عل

 املياه وليست أكرث من مكان للصيادين لنرش شباكهم.

يُحظر عىل الحرفيني الكتابيني االعرتاف بأن الكتاب املقدس قد يكون مخطئًا بشأن  

أي يشء، لذا يوظف العديد من املدافعني بدوام كامل الختًلق أعذار تحاول إخفاء أخطاء  
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قد  ا بأنها  البعض  زعم  النبوءة،  هذه  عن  للدفاع  يائسني  ولكونهم  العديدة.  املقدس  لنص 

التنبؤ   هذا  ولكن  لفعلها،  الدول«  من  »العديد  تتطلب  وأنها  تتحقق،  حتى  قرونًا  تستغرق 

سيتحقق يف النهاية بحذافريه. أو قد يقول البعض إنها تحققت نوًعا ما اعتامًدا عىل كيفية 

 نظرتك إليها. 

من   أرى كًًل  نوظف  أن  علينا  فعًًل،  تحققت  قد  النبوءة  هذه  أن  نصدق  ليك  أنه 

مستشهًدا  ذلك  سأوضح  التسلية،  وملجرد  االسرتاتيجية.  واإلغفاالت  املتنوعة  التربيرات 

باملدافعني أنفسهم. ومع مناقشتي الظروف واملوقف، سأقارن أيًضا التفسريات التي قدمتها  

، الذي ميثل Padfield.comملوقع    ءة الكتاب املقدس. وفًقامجموعتان من املدافعني عن نبو 

 كنيسة املسيح، 

بعد تدمري القدس وأرس ملكها صدقيا، »أخذ نبوخذ نرص كل فلسطني وسوريا واملدن  

دام   بعد حصار  التي سقطت  فيها صور،  البحر، مبا  عاًما    13الواقعة عىل ساحل 

(. فر سكان  50، ص  التاريخ البابيلالحياة و قبل امليًلد(« )إ. أ. واليس بدج،    573)

الجانب    األسوار عىل صور إىل جزيرة صخرية تبعد نصف ميل عن الشاطئ. كانت  

قدًما. »وكان عمق القناة بني صور والرب    150املطل عىل الرب من الجزيرة بارتفاع  

الغربية   الجنوبية  الرياح  كانت ترضبها  ما  وغالبًا  قدًما،  أكرث من عرشين  الرئييس 

العنيفة. اعتقدوا أن تحصيناتهم ستقاوم أقوى مدق ابتكر حتى ذلك الوقت. أقيمت  

ها؟  أسوار املدينة فوق البحر متاًما: كيف ميكن ألي جيش من دون سفن أن يتسلق

غرين،   )بيرت  املدى«.  هذا  يف  الفائدة  عدمية  الشاطئ  عىل  القامئة  املدفعية  كانت 

 (. 248قبل امليًلد، ص  323–356 اإلسكندر املقدوين
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إذن، تقول كنيسة املسيح إن نبوخذ نرص استوىل عىل مدينة صور كام كان متوقًعا، 

حتى تدرك أن الجزيرة لكن الصوريني فروا إىل »جزيرة صخرية«. تبدو هذه حملة ناجحة  

أكرث من مجرد صخور. كان لها سور منيع هائل بارتفاع خمسني ياردة حول مدينة، واسم  

تلك املدينة هو صور. يصف اقتباسهم »القناة بني صور والرب الرئييس«، ما يعني بالطبع أن 

نة  نبوخذ نرص مل يستوِل عىل املدينة إطًلقًا. كانت صور مدينة جزيرة مرئية من مستوط

إليكم كيف مييز حزقيال   الرئييس.  الرب  املقدس    26مرتبطة بها يف  الكتاب  املنشأتني يف 

 األمرييك القيايس الجديد: 

أماًم كثرية، كام    (3) يا صور، فأصعد عليك  الرب، هأنذا عليك  السيد  لذلك هكذا قال 

عنها  فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراجها؛ وأسحي ترابها  (  4)يعيل البحر أمواجه.  

فتصري مبسطًا للشباك يف وسط البحر، ألين أنا تكلمت،    (5)وأصريها ضح الصخر،  

وبناتها اللوايت يف الحقل تقتل بالسيف،    (6)يقول السيد الرب، وتكون غنيمة لألمم.  

 فيعلمون أين أنا الرب. 

يشري الكتاب املقدس القيايس املنقح الجديد إىل »بنات صور يف الحقل« عىل أنهن  

بنات يف البلد«. يف كلتا الحالتني، ميكننا أن نرى أن الهدف هو املدينة الجزيرة، وليس  »مدن  

»املدن البنات«. كان يفرتض أن تؤخذ مستوطنة الرب الرئييس باإلضافة إىل املدينة الرئيسية  

يف الجزيرة، املدينة ذات األسوار الهائلة، التي مل يخرقها نبوخذ نرص أبًدا. لقد ذبح البنات 

الفعل يف الرب الرئييس، ولكن هذا كل ما متكن من فعله. يتمثل اإلخفاق األول لهذه النبوءة  ب

يف أن كل األشياء املتبقية التي يقول الكتاب املقدس إنه كان من املفرتض أن يفعلها نبوخذ  

ملوقع  وفًقا  الزمان.  من  قرنني  بعد  األكرب  اإلسكندر  فعلها  بنفسه  نرص 

BibleArchaeology.org،  ،الذي تديره وزارة رشكاء من أجل أبحاث الكتاب املقدس 
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)   13حارص نبوخذ نرص، ملك بابل، صور ملدة   امليًلد(، لكن    572– 585عاًما  قبل 

الحقائق التاريخية الدقيقة لنتائج الحصار ما تزال غري واضحة. من الواضح أنه مل  

(  11– 3:  27يا )يحتل املدينة، لكنها رمبا استسلمت له برشوط. تحدث كل من إرم

( عن هذا الحدث. يبدو أن صور وصيدا استسلمتا لنبوخذ نرص،  14–7:  26وحزقيال )

بناًء عىل وثيقة إدارية بابلية مجزأة تذكر أن ملوك صور وصيدا تلقوا حصًصا إعاشة  

 من األرسة البابلية امللكية. 

إذن، تسلم رشكاء من أجل أبحاث الكتاب املقدس بأن نبوخذ نرص فشل بينام تقول  

كنيسة املسيح إنه نجح، والطريقة الوحيدة التي ميكنهم من خًللها تربير هذا االعرتاف هي  

بتفسري املعاهدات املتفاوض عليها باعتبارها شكًًل من أشكال الغزو. ولكن ليس لديهم أي  

بوضوح    18:  29أبرمت مثل هذه املعاهدات آنذاك، وينص حزقيال  سبب الفرتاض أن صور  

فقد   املجزأة،  البابلية  للوثيقة  بالنسبة  أما  إطًلقًا.  كهذه  معاهدة  تعقد  مل  أنه  عىل  شديد 

الرشق األدىن القديم  استشهد مبختارات كًلسيكية لعامل اآلثار جيمس ب. بريتشارد بعنوان  

 تدعم أي من اقتباسات الكتاب املقدس التي قدمتها  ، ولكن اليف صور تتعلق بالعهد القديم 

أن الرب    11– 3:  27رشكاء من أجل أبحاث الكتاب املقدس استنتاجهم بأي حال. ينص إرميا  

قد أعطى كل األرض لنبوخذ نرص، وأنه سيطرد الصوريني حتى يهلكوا، وهي يف األساس  

 : 26نفس النبوءة التي وردت يف حزقيال  

قال    (7) هكذا  من  ألنه  بابل  ملك  نبوخذرارص  صور  عىل  أجلب  »هأنذا  الرب:  السيد 

فيقتل بناتك    (8) الشامل، ملك امللوك، بخيل ومبركبات وبفرسان وجامعة وشعب كثري،  

مرتسة،   عليك  ويقيم  برًجا،  عليك  ويبني  معاقل،  عليك  ويبني  بالسيف؛  الحقل  يف 

  ( 10)اجك بأدوات حربه.  ويجعل مجانق عىل أسوارك، ويهدم أبر   (9)ويرفع عليك ترًسا،  

ولكرثة خيله يغطيك غبارها؛ من صوت الفرسان والعجًلت واملركبات تتزلزل أسوارك  
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بحوافر خيله يدوس كل شوارعك.    (11)عند دخوله أبوابك، كام تدخل مدينة مثغورة.  

عزك.   أنصاب  األرض  إىل  فتسقط  بالسيف؛  شعبك  ثروتك،   (12)يقتل  وينهبون 

ن أسوارك، ويهدمون بيوتك البهيجة، ويضعون حجارتك  ويغنمون تجارتك، ويهدو 

وأبطل قول أغانيك، وصوت أعوادك لن يسمع    (13)وخشبك وترابك يف وسط املياه.  

وأصريك كضح الصخر؛ فتكونني مبسطًا للشباك. ال تبنني بعد، ألين أنا الرب    (14)بعد.  

  تكلمت«، يقول السيد الرب.

يصعب تصور أن هذه التهديدات التافهة صادرة عن خالق تريليون عنقود مجري.  

الحظ أنه ال يوجد أي تلميح ألية معاهدة هنا، وال يوجد أي تضمني ألي استسًلم مرشوط  

أيًضا. وال ميكن حتى أن يكون أيًا منهام ممكنًا يف هذا املقطع. كل ما تحقق كام هو متوقع  

. ينطبق النصف الثاين من اآلية الثامنة حتى اآلية الثانية  8من اآلية    والنصف األول  7هي اآلية  

عرشة عىل اإلسكندر األكرب، وليس نبوخذ نرص، أي لقد فشلت النبوءة. يحتج بعض املدافعني  

بأن الجمل بصيغة »املفرد« تشري إىل ملك بابل، أما الجمل بصيغة »الجمع« تشري إىل سلسلة  

ا بواسطة  الًلحقة  الحروب الغزوات  زمن  يف  املستقبل  يف  املسلمني  وحتى  ملقدونيني 

آخر   شخص  ألي  أو  لليونان  تسمح  ال  هذه  بصيغتها  النبوءة  هذه  بالطبع  لكن  الصليبية. 

عىل اإلطًلق، ومل تتحقق أي من    14و  13بالتقدم لقرون بعد فشل بابل. مل تتحقق اآليات  

 اآليات التالية لنفس النبوءة: 

لرب لصور: »أما تتزلزل الجزائر عند صوت سقوطك، عند رصاخ  هكذا قال السيد ا   (15)

فتنزل جميع رؤساء البحر عن كراسيهم،  (16)الجرحى، عند وقوع القتل يف وسطك؟ 

ويخلعون جببهم، وينزعون ثيابهم املطرزة. يلبسون رعدات؛ ويجلسون عىل األرض،  

قولون لك: »كيف ويرفعون عليك مرثاة وي  (17)ويرتعدون كل لحظة، ويتحريون منك.  

بدت يا معمورة من البحار، املدينة الشهرية التي كانت قوية يف البحر هي وسكانها  
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جريانها؟   جميع  عىل  رعبهم  أوقعوا  سقوطك   (18)الذين  يوم  الجزائر  ترتعد  اآلن 

التي يف البحر لزوالك««.   ألنه هكذا قال السيد الرب: »حني    (19) وتضطرب الجزائر 

كا  خربة  مدينة  املياه  أصريك  فتغشاك  الغمر  عليك  أصعد  حني  املسكونة،  غري  ملدن 

 الكثرية«. 

يف الواقع، حدث العكس هنا. بنى اإلسكندر األكرب جرًسا ضخاًم يربط الجزيرة بشبه  

جزيرة يف الرب الرئييس. مل يحدث أي من هذا الهراء مع »رؤساء البحر«. استمرت املاملك 

ابق إىل حد كبري، وألكرث من ألف عام بعد ذلك. مل  الساحلية يف التعامل مع الصوريني كالس

 تصبح املدينة مقفرة أو غري مأهولة، ومل تغطيها املياه أبًدا. 

تعد مدينة صور الحديثة متواضعة الحجم وتقع بالقرب من املوقع القديم، إن مل تكن  

منترشة عىل  مطابقة له. تُظهر الصور األثرية للموقع القديم آثاًرا من صور القدمية  

 عدة أفدنة من األرايض. مل يعاد بناء أي مدينة عىل هذه األطًلل، تحقيًقا لهذه النبوءة. 

(  )إي إس يّف   النسخة اإلنجليزية القياسيةهكذا قال لني ت. دينيس وواين غرودم يف  

من الكتاب املقدس الداريس، حسبام نقلت كنيسة املسيح. ماذا تقول رشكاء من أجل أبحاث  

 املقدس؟  الكتاب

قبل امليًلد، أصبحت صور شبه    126تعافت صور أيًضا من دمار اإلسكندر. يف عام  

جزيرة متتد يف البحر األبيض املتوسط، وأصبحت مقاطعة رومانية والحًقا عاصمة  

 مقاطعة سوريا فينيقيا الرومانية. 

سيحيني  يبدو أن هناك بعض الخًلف هنا. هل تعافت املدينة أم ال؟ وفًقا للمدافعني امل

 ، نبوءة 100جورج وراي كونيغ يف كتابهام 
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، يقول النبي إن مدينة صور الفينيقية ستدمر ولن يُعاد بناؤها  14:  26يف حزقيال  

ق.م. أنهى غزوه   332أبًدا. تحقق هذا عندما غزا اإلسكندر األكرب مدينة صور عام  

تكن   مل  وهكذا،  الهجوم.  من  أبًدا  اإلمرباطورية  تتعاَف  مل  الفينيقية.  اإلمرباطورية 

ريات أخرى وأعادت بناء مدن عىل  إعادة بناء صور ممكنة أبًدا. بنت دول وإمرباطو 

 املوقع الفينيقي األصيل أو بالقرب منه. 

هكذا قال الرهبان املبتدئني، ولكن ماذا عن العلامء؟ وفًقا إلدوارد س. إليس وتشارلز  

قصة أعظم األمم واألحداث  ف. هورن، الحاصل عىل درجة الدكتوراه، يف مقتطف من كتاب  

 ( PublicBookShelf.comبس يف )مقت 1العاملية الشهرية، املجلد  

كانت صور ما تزال زعيمتهم ]الفينيقية[؛ ألنها نهضت مثل طائر الفينيق من الدمار  

الذي سببه اإلسكندر. لقد قرأنا عن الصوريني العنيدين الذين تحملوا حصاًرا آخرًا،  

  بعد مثانية عرش عاًما فقط من هجومه الناجح، من أحد الجرناالت اليونانيني الذين 

خلفوا إمرباطوريته. هذه املرة وضعت صور رشوط سًلم مربحة بعد صد املحارصين  

 ألربعة عرش شهرًا. 

هنا نسمع أخريًا عن املعاهدة التي رمبا تحدثت عنها رشكاء من أجل أبحاث الكتاب  

هذه   استمرت  استسًلم مرشوط.  وليس  مربح،  إىل سًلم  املعاهدة  أدت هذه  لكن  املقدس، 

. إذن،  20:  12رار صور طوال قصص العهد الجديد، وفًقا ألعامل الرسل  املامرسة مع استم

مل يأخذ نبوخذ نرص املدينة قط، وتعافت بعد اإلسكندر. رمبا مل تتعاَف متاًما، لكنها تعافت  

أبًدا، ومل تغرق تحت األمواج  عاجًًل. احتفظت ببعض قوتها واستعادتها، ومل تكن مقفرة 

اقتبست كن أليس كذلك؟  موسوعة معضًلت  يسة املسيح عن غليسون ل. آرترش من  أيًضا، 

 ، الكتاب املقدس 
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أهميتها   بعض  واكتسبت  الحق  وقت  يف  صور  مدينة  بناء  أعيد  األمر،  حقيقة  يف 

السابقة خًلل الفرتة الهلنستية. ولكن بالنسبة للمدينة الجزيرة، يبدو أنها غرقت تحت  

و سلسلة من الشعاب املرجانية  سطح البحر األبيض املتوسط.... كل ما تبقى منها ه 

السوداء قبالة ساحل صور، والتي بالتأكيد مل تكن موجودة هناك يف األلفية األوىل 

والثانية قبل امليًلد، ألنها تشكل تهديًدا كبريًا للمًلحة. يحتمل أن النتوء الذي يربز  

كن  اليوم من الساحل قد جرفته األمواج إىل طول حاجز طريق اإلسكندر البحري، ل

الجزيرة نفسها انفصلت وغرقت عميًقا عندما حدث االنخساف؛ وال منلك أي دليل عىل  

اإلطًلق عىل أنها بنيت مجدًدا بعد العمل االنتقامي الرهيب الذي نفذه اإلسكندر. إذن،  

، رغم أنها بدت غري محتملة  26يف ضوء هذه البيانات، لقد تحققت تنبؤات الفصل  

النحو   القرن    – الواجب حرفيًا  يف زمن حزقيال، عىل  يد نبوخذ نرص يف  أواًل عىل 

 السادس، ثم اإلسكندر يف القرن الرابع. 

يتبَق يشء سوى صخرة عارية غري  األمواج؟ مل  فعًًل تحت  الجزيرة غرقت  لحظة، 

صالحة للسكن يف وسط األعامق؟ هل أنتم متأكدون متاًما من ذلك؟ دعونا نسأل رشكاء من  

 س، أجل أبحاث الكتاب املقد 

واالحتًلل   اللبنانية  األهلية  الحرب  خًلل  كثريًا  عانت  كئيبة  مدينة  اليوم  صور  تعد 

بالرب   الجزيرة  الذي يربط  املعارص  الربزخ  لبنان. يحمل  الًلحق لجنوب  اإلرسائييل 

الرئييس شوارع املنازل واملتاجر. يوجد ميناء صيد خًلب عىل الجانب الشاميل من  

القرى والبلدات  الربزخ، متاخم لسوق نابض بال  اإلداري لعدد من  املركز  حياة. تعد 

تقل   ال  مخططة.  غري  العشوائية  املستوطنات  من  عدد  صور  يف  ويوجد  املجاورة، 

البقايا األثرية اليونانية والرومانية التي تغطي مدينة باليتريوس القدمية، والربزخ  

 رصة. الركامي ومدينة الجزيرة أهمية عن أي صناعة بالنسبة لصور املعا
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هذا ما اعتقدته؛ أعيد بناء صور مرات عديدة، لكنها مل تتعرض ألي رضر من نبوخذ  

نرص، ألن تلك النبوءة فشلت بطرق عديدة. ما تزال الجزيرة فوق املاء، وقد عرث عىل أنقاض  

املدينة القدمية مرة أخرى، وظلت املدينة دامئًا مأهولة وما تزال كذلك. ومل تكن أبًدا مجرد  

ارية« بارزة من البحر، وال مكانًا يتعذر التعرف عليه وال يفيد الصيادين إال يف »صخرة ع

 نرش شباكهم. بكم طريقة مختلفة ميكن أن تفشل هذه النبوءة؟ 

تزداد احتاملية أي إمكانية مع إتاحة املزيد من الوقت لها. ومن اآلمن أن نراهن أنه  

أع بأنها  أي حكومة غطرستها، متفاخرًة  أظهرت  األرض،  كلام  قوة عسكرية عىل وجه  ظم 

سيسقطها شخص ما يف النهاية، وإن مل يحدث ذلك ملئات السنني. لست بحاجة إىل نبي  

ليتوقع ذلك، ولست بحاجة إىل معجزة لتحقيق ذلك أيًضا. ولن يحتاج أي كائن قدير إىل أي  

ر إليه عىل  خًلفة من الجيوش البرشية لتنفيذ أمره. ولن يسمح أي يشء إلهي حًقا بأن يُنظ 

أنه يؤيد أيًا من هذا الجنون التافه. ولن يرتبط أي إله يستحق العبادة بعيوب شخصية مثل  

الغرور، أو الغرية، أو االنتقام أو الغيظ. يجب أن يكون الرب أسمى من هذه الخطايا املميتة  

س،  ولن يكون مرهونًا بها. لهذا السبب، حتى لو تحققت بعض أو كل نبوءات الكتاب املقد

وبالتأكيد أي إله يستحق اإلخًلص. يف أحسن    –فإنها لن تشري إىل وجود أي رب حقيقي  

الفرتاض   واضحة  أدلة  يستخدم  معصوم  غري  ضعيف  مخادع  لديك  سيكون  األحوال، 

تخمينات محظوظة. ويف أسوأ األحوال، سيكون لديك داعية يحاول ابتزاز الخوف ملامرسة  

 ، 26الخضوع للسيطرة. يقول حزقيال 

ألنه هكذا قال السيد الرب: »حني أصريك مدينة خربة كاملدن غري املسكونة، حني   (19)

الكثرية،   املياه  الغمر فتغشاك  الجب، إىل    ( 20)أصعد عليك  الهابطني يف  أهبطك مع 

شعب القدم، وأجلسك يف أسافل األرض يف الخرب األبدية مع الهابطني يف الجب،  
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أصريك أهوااًل، وال تكونني؛   (21) لتكوين غري مسكونة؛ وأجعل فخرًا يف أرض األحياء.

 وتطلبني فًل توجدين بعد إىل األبد«، يقول السيد الرب. 

ود خرائط جوجل، أليس كذلك؟ لكان قادًرا عىل رؤية املدينة  لو كان حزقيال يعلم بوج

 . محتال، ولعرف أنه  أبًداالناس يعيشون عىل جزيرة مل تغرق    ما يزالبناؤها حيث   أعيدالتي  

هذه هي املشكلة مع كل ما يزعم أنه كلمة الرب: يتضح دامئًا أنه كلمة بعض املتعصبني  

أ  الذين يتحدثون دون  املتوهمني  أشياء ال يعرفون عنها الرجعيني  ي سلطة حقيقية بشأن 

شيئًا حًقا. السبب الوحيد الذي يجعل النبي يحتاج حًقا إىل ادعاء وجود رب هو ليتمكن من  

العيش يف حالة من التصديق وافرتاض نفوذ ال يستحقه. يشبه هذا إىل حد ما عندما يُحارص 

هو حال النبي. إذا كنت ستسميها  ثعبان الثور غري الضار ويحاول تقليد أفعى مجلجلة؛ هذا  

أن   يتبني  أعذاًرا عندما  يد من، وال تختلق  أين ومتى وكيف ستحدث وعىل  نبوءة، فأخربنا 

 معظم هذا التوقع خاطئ.

يعد التدوين التاسع والعرشون لحزقيال خطأ واضح دون دفاع التربيرية. ويرجع  

 السابق أيًضا.ذلك جزئيًا إىل أنه يتضمن اعرتافًا بأنه أخطأ يف توقعه 

اإلنسان    (8) منك  وأستأصل  سيًفا،  عليك  أجلب  »هأنذا  الرب:  السيد  قال  هكذا  لذلك 

قال:    (9)والحيوان.   ألنه  الرب،  أنا  أين  فيعلمون  أرض مرص مقفرة وخربة،  وتكون 

لذلك هأنذا عليك وعىل أنهارك، وأجعل أرض مرص خربًا    (10)»النهر يل وأنا عملته«.  

ال متر فيها رجل إنسان،    ( 11)دل إىل أسوان، إىل تخم كوش.  وخربة مقفرة، من مج 

وأجعل أرض مرص مقفرة يف    (12)وال متر فيها رجل بهيمة، وال تسكن أربعني سنة.  

أربعني سنة؛   الخربة تكون مقفرة  املدن  املقفرة، ومدنها يف وسط  األرايض  وسط 

هكذا قال السيد الرب:  ألنه    (13)وأشتت املرصيني بني األمم، وأبددهم يف األرايض«.  
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وأرد    (14)»عند نهاية أربعني سنة أجمع املرصيني من الشعوب الذين تشتتوا بينهم.  

سبي مرص، وأرجعهم إىل أرض فرتوس، إىل أرض ميًلدهم، ويكونون هناك مملكة  

تكون أحقر املاملك فًل ترتفع بعد عىل األمم، وأقللهم لكيًل يتسلطوا عىل    (15)حقرية.  

وراءهم،    (16)األمم.   بانرصافهم  اإلثم  مذكرة  إرسائيل،  لبيت  معتمًدا  بعد  تكون  فًل 

أنا السيد الرب«.   وكان يف السنة السابعة والعرشين، يف الشهر    (17)ويعلمون أين 

»يا ابن آدم، إن نبوخذرارص    (18)قائًًل.    األول، يف أول الشهر، أن كًلم الرب كان إيلّ 

ىل صور. كل رأس قرع، وكل كتف تجردت، ملك بابل استخدم جيشه خدمة شديدة ع

لذلك   (19)ومل تكن له وال لجيشه أجرة من صور ألجل خدمته التي خدم بها عليها«.  

ملك بابل، فيأخذ ثروتها،    هكذا قال السيد الرب: »هأنذا أبذل أرض مرص لنبوخذرارص

»قد أعطيته أرض مرص ألجل   (20)ويغنم غنيمتها، وينهب نهبها؛ فتكون أجرة لجيشه.  

 شغله الذي خدم به، ألنهم عملوا ألجيل«، يقول السيد الرب. 

مل هذا يحدث قط. مل يستطع الرب إعطاء مرص إىل نبوخذ نرص متاًما كام مل يستطع  

يُظهر كيف أننا نتحدث عن إله إقليمي فحسب    19:  1ضاة  إعطاءه صور. تذكر أن سفر الق

ميكن هزمية قدراته العسكرية حتى بآالت العرص الحديدي البسيطة، لذلك من الواضح أن 

إما تتجاوز قدرة إلهه أو أن إلهه ببساطة مل يرغب يف فعل    29املطالب الواردة يف حزقيال  

أي مرحلة يف تاريخ الكتاب املقدس أو ما    ما كان متوقًعا. واملهم هنا هو أنه مل تكن هناك

بعد الكتاب املقدس مل يسكن فيها مرص الناس أو البهائم، أو كانت فيها مرص مقفرة متاًما  

ألي مدة عىل اإلطًلق. فشلت هذه النبوءة متاًما، وكانت محددة للغاية بشأن موعد حدوث  

، وكان ينبغي أن تتحقق هذه  ذلك ومن سيشارك فيه. مرًة أخرى، كان نبوخذ نرص هو املدبر

النبوة يف عهد فرعون. مل يحدث ذلك بأي شكل عىل اإلطًلق. هذه النبوءة هي فشل مطلق  

 مبني عىل سابقة من أخطاء مبكرة اعرتف بها مسبًقا. 
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هؤالء الناس ال يتعلمون من أخطائهم، وال يتحملون مسؤوليتها أيًضا. ولن يعتذروا  

ما املدرسة    عندما يكونون مخطئني، وهذا  أزال يف  ما  أنه عندما كنت  أتذكر  غالبًا.  يحدث 

أن   املسيحي(  التحالف  وزعيم  السابق  الرئايس  )املرشح  روبرتسون  بات  أعلن  الثانوية، 

اصطفاف الكواكب سيضع جاذبية الشمس عىل جانب واحد من األرض مع الجاذبية املجمعة  

اآلخر. الجانب  عىل  األربعة  الجوفيانية  الكواكب  إىل    لجميع  األرض  سيمزق  هذا  إن  قال 

، ومتاسك نصفا  1982مارس    10نصفني. مل يكن هناك اعتذار عندما اصطفت الكواكب يف  

 الكرة األرضية مًعا بثبات.

، باع جميع أعضاء كنيسة خًلص الرب البالغ  1997ويف مثال حديث آخر، يف عام  

ا منازل مجاورة عىل  كل ما ميلكونه يف موطنهم يف تايوان، واشرتوا جميعً   150عددهم  

بعد أقل من ميلني من منزيل يف غارالند، تكساس. ملاذا؟ ألن زعيمهم، هون مينغ تشني،  

املعروف لألعضاء باسم املعلم تشني، وعد بأن الرب نفسه سيهبط شخصيًا بصحن طائر يف  

ية  موقع الكنيسة )التي كانت منزاًل محواًل يف الضواحي( إلنقاذ تلك الكنيسة من حرب نوو

صباًحا    10:00مارس الساعة    31وشيكة. كان من املقرر أن تهبط سفينة فضاء الرب يف  

شكل تشني نفسه بشكل مًلئم. ملَ ال؟ فقد   –بالتوقيت املركزي. سيأخذ الرب شكل إنسان  

أعلن تشني بالفعل أن طفليه كانا تناسخان ليسوع وبوذا. وعندما ُسئل تشني عام سيفعلونه  

قال إن العرشات من أتباعه سيكونون جميًعا أحراًرا يف العودة إىل تايوان،    إن مل يظهر الرب،

 وكأن االنتقال إىل تكساس مل يكلفهم كل يشء فعًًل. 

، كان هناك  2011مايو    21عندما تنبأ هارولد كامبينغ بأن االختطاف سيحدث يف  

ومعوزين يف  الكثري ممن باعوا كل ما ميلكون وأعطوه كل يشء، تاركني أنفسهم مفلسني  

سنواتهم املتقدمة. بعضهم انتحر. حاولت امرأة قتل بناتها الثًلث إلنقاذهن من إبليس أثناء 

االختطاف الوشيك. عندما ظل العامل موجوًدا بأعجوبة بعد تاريخ االنتهاء، قال كامبينغ إنه  
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ال يحدد  مل يفهم ذلك. ولكن قبل أيام، كانت قامئته قد رسبت للصحافة لتظهر أنه كان ما يز 

مواعيد ويضع برامج أليام بعد الوقت الذي قال إن العامل سيدمر فيه. أي كان يعلم بالفعل  

أن العمل سيستمر كاملعتاد. كسب كامبينغ املًليني يف عملية االحتيال تلك التي خرس فيها  

 العديد من أتباعه كل يشء. ال ميكن مساءلة األنبياء املزعومني. 

الفاشلة العديدة األخرى يف الكتاب املقدس، توجد أيًضا أمثلة  باإلضافة إىل النبوءات 

الكتاب  نبوءات  قيل عن  مثلام  كتبت مسبًقا،  أنها  يزعم  التي  أخرى  أديان  نبوءات يف  عىل 

املقدس، ولكن يحتمل أن تكون قد كتبت الحًقا وأدرجت يف طبعات جديدة من النصوص 

 افاتا بورانا )رسمياد باغافاتام(:القدمية. فيام ييل أحد األمثلة عىل ذلك من باغ

ثم يف بداية كايل يوغا، سيظهر السيد األعىل كريشنا يف صورة بوذا، ابن أنجانا، يف  

،  3، الفصل 1مقاطعة غايا، لغرض خداع امللحدين الذين يحسدون املؤمنني. )النشيد 

 ( 24اآلية 

قدمية،  لدينا أيًضا نصوص مقدسة أحدث تدعي تحقيق نبوءات من نصوص مقدسة 

ولكن هذه النبوءات السابقة مفقودة اآلن من كلمة الرب الكاملة واملعصومة، هذا إن وجدت  

ومرًة أخرى   46:  24أصًًل يف أي وقت مىض. ادعى يسوع نفسه هذا عدة مرات. يف لوقا  

، يتحدث عن »ما كتب« وتحقق آنذاك. يُفرتض أنه يشري إىل التناخ أو العهد 38:  7يف يوحنا  

كتب، ومل يتمكن أحد من العثور عليه. إذا كان يسوع هو الرب، كام   أينلكنه ال يقول  القديم،  

يؤكد املسيحيني، والرب قد كتب الكتاب، فإن قال يسوع إن هذه النبوءة أو تلك يجب أن تكون  

 موجودة، فلَم ليست كذلك؟

وهذه ليست املرة الوحيدة التي يخطئ فيها أيًضا. كان يفرتض، مثًًل، أن يكون مجيء  

يسوع الثاين قدميًا عندما كان بعض رسله ما يزالون عىل قيد الحياة، ما يعني أنه تأخر يف  
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سنة. بالطبع، ال بد من أن ينكر الراغبون يف اإلميان أن الكتاب املقدس   1950موعده بنحو 

 : قال ذلك حًقا

، »إن من القيام ههنا  27–26: 9، ولوقا 28:  16، ومتى  1: 9يقول يسوع يف مرقس  

قوًما ال يذوقون املوت حتى ]يروا يسوع آتيًا يف ملكوته[«. فرُس هذا رمزيًا، ليشري إىل أن  

التلميذ املسيحي سيموت جسديًا فقط وليس روحيًا. لكن هناك العديد من املشاكل مع ذلك. 

اإلطًلق وسيجعل  أواًل، مبا أنه يُزعم أن الروح خالدة، فإن ذلك لن يعطي أي حد زمني عىل  

ميثل املوت   وهذا ما مقدمة نبوءة يسوع بًل معنى. ثانيًا، قال يسوع إنهم لن »يذوقوا« املوت،  

املسيحيون   يجد  قد  الوفاة،  بعد  األبدية  الحياة  وعود  عن  النظر  فبرصف   . أكرث  الجسدي 

بصدورهم،   ممسكني  األرض  عىل  يتلوون  أنفسهم  سواء  حد  عىل  وامللحدون  والوثنيون 

املوت. ال ينقذنا أي دين من ذلك، وهذا هو  محاو  أنفاسهم األخرية. هذا هو طعم  لني لفظ 

الجزء الوحيد من املوت الذي يستحق أن نخاف منه. وكام كتب مارك توين يف سريته الذاتية،  

وقد عانيت يف ساعة،    –ملئة مليون سنة–»الفناء ال يرعبني، ألنني جربته بالفعل قبل والديت  

 ة، أكرث مام أذكر أنني عانيت طوال املئة مليون سنة مجتمعة«. يف هذه الحيا

أن   أيًضا  يسوع  حدد  الحياة    بعضأخريًا،  قيد  عىل  سيظل  فقط  املستمع  جمهوره 

بحلول ذلك الوقت، وهذا ينفي جميع التفسريات الرمزية األخرى التي سمعتها من قبل. ألنه  

بد   الرسل فقط وليس كلهم سيموتون، فًل  الطبيعي  إن كان بعض  املوت  نتحدث عن  أننا 

»الجسدي«، وهذا يعني أننا نتحدث عن األحداث املقرر حدوثها يف غضون بضعة عقود من  

، يحدد يسوع أنه يتحدث عن »هذا  34:  24ومتى    30:  13ذلك الوقت عىل األكرث. يف مرقس  

»لن يزولوا« حتى    الجيل«، مشريًا تحديًدا إىل أولئك األفراد الذين وقفوا معه آنذاك. يقول إنهم

القمر  يظلم  عندما  التًلل،  أو  منازلهم  أسطح  إىل  الناس  فيها  يفر  كبرية  مأساة  تحدث 

السامء )وكأن ذلك ممكن حتى(. سريون بعد ذلك يسوع   النجوم من  والشمس وتتساقط 
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األقوى آتيًا يف السحاب. لذلك من الواضح أن يسوع قصد اإلشارة إىل أنه سيعود قبل موت  

يذه األصليني. هذا يعني أن املجيء الثاين للمسيح كان يجب أن يكون يف القرن  جميع تًلم 

األول امليًلدي. وبعد االنتظار لعرشين قرنًا أخرى منذ ذلك الحني، من األسلم أن نقول إنه قد  

 أُخلف مبوعدنا؛ لن يأيت.

ن  زعم البعض أن يسوع رمبا كان يشري إىل التجيل التايل مبارشًة. لكن هذا مل يك

قبل أسبوع، وهذا ال يناسب أوصاف »القدوم يف السحاب عن ميني القوة« وال نهاية العامل  

 ، BibleTrash.comاملتنبأ بها أيًضا. وكام كتب كني هاردينغ يف موقع 

يقول هذا املدافع أساًسا: »ال ميكن أن يقصد أولئك الذين عاشوا يف زمن يسوع، ألنه  

هذا الجيل« يعني الجيل الذي يعيش أثناء املحن.  مل يكن ليقول ذلك«. يقولون إن »

أن   »الجيل« ميكن  أواًل، االدعاء بأن  دعونا نلقي نظرة فاحصة عىل هذا »التفسري«. 

 يعني العرق، أو األرسة، أو األمة أو قبيلة إرسائيل.

اليونانية   الكلامت  هي  »الجيلو  العائلة و  القبيلة،و  لألمة،ما  هي  الجيل  «،  genea؟ 

«. »القبيلة« هي  patria)علم األنساب(. »العائلة« هي »  genealogyلمة  وهي جذر ك

«phule« و»األمة« هي .»ethnos  نفس جذر كلمة »ethnic    إثني(. بعد هذا، يجب(

أن نبحث عن هذه الكلامت كام ترد يف العهد الجديد، ونسند الكلامت اليونانية ترافقيًا  

حصلت عىل كلمة    أمة بحثت فيها عن  كل مرة  إىل الكلامت اإلنجليزية. وقد فعلت هذا.  

«ethnos  حصلت عىل كلمة »  الجيل بحثت فيها عن    كل مرة«. ويفgenea  عندما .»

. يبدو أنهم  genea، كتبوا  الجيل. وعندما قصدوا  ethnos، كتبوا  األمةاب  قصد الكت 

« يف أي من هذه  phule« أو »patriaكانوا واضحني جًدا يف هذا. مل يستخدموا أبًدا » 

 الحاالت. ]التأكيد يف النص األصيل[ 
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  إذن، هذه إحدى النبوءات العديدة عن املسيّا التي مل تتحقق أبًدا، والتي كان يفرتض 

أن تتحقق منذ زمن بعيد، إن كانت ستتحقق إطًلقًا. وهناك الكثري من األمثلة األخرى عىل  

 ذلك أيًضا. 

لفهم هذه األمور، من املهم أن نتذكر أن العهد القديم يهودي وليس مسيحي. فعندما  

تحدث املؤلفون اليهود عن »السيد«، مل يتحدثوا عن يسوع. يُعرف رب إبراهيم عند اليهود 

الله  باسم   باسم  اإلسًلم  إليه  يشري  الذي  اإلله  نفس  وهو  يهوفاه.  أو  يهوه،  أو  )األب(،  آبا 

)الرب(. عندما يتحدث املسلمون عن الرب، فإنهم يتحدثون أيًضا عن رب إبراهيم، يهوه األب،  

وليس يسوع االبن نصف البرشي الذي أعلن نفسه. مبا أنه يفرتض أن يسوع نفسه ُولد ونشأ  

يهودية، فقد أشار بطبيعة الحال إىل ربه عىل أنه »أبيه«. التقليد املسيحي الذي  يف الثقافة ال

نشأ عىل أساس شخصية يسوع هو ديانة مختلفة متاًما عن اليهودية )التي نشأت منها(،  

»ماشيح:   ملقال  وفًقا  به.  املتنبأ  للمسيّا  جًدا  مختلفة  تفسريات  لديهم  الحاخامني  والعلامء 

  ،JewFAQ.orgاملسيّا« يف موقع 

(. يُشار غالبًا  5:  23سيكون املاشيح قائًدا سياسيًا عظياًم من نسل امللك داود )إرميا  

بن داود«. سيكون ضليًعا يف الرشيعة اليهودية وملتزًما    إىل املاشيح باسم »ماشيح

( وسيكون قائًدا ذو شخصية كاريزمية، يلهم اآلخرين  5–2:  11بوصاياها. )إشعياء  

ليحذوا حذوه. سيكون قائًدا عسكريًا عظياًم سينترص يف معارك إرسائيل. سيكون  

)إرميا   عادلة  قرارات  يتخذ  عظياًم  ك15:  33قاضيًا  قبل  ولكن  سيكون (.  يشء،  ل 

 إنسانًا، وليس إلًها، أو نصف إله أو أي كائن خارق للطبيعة…. 

اليهودي بإعادتنا إىل  سيحقق املاشيح الخًلص السيايس والروحي للشعب 

:  3؛ هوشع  3:  30؛  8:  23؛ إرميا  12–11:  11إرسائيل واستعادة أورشليم )إشعياء  
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ات العاملية، لليهود (. سيؤسس حكومة يف إرسائيل ستكون مركز كل الحكوم5–4

(. وسيعيد بناء الهيكل ويعيد تأسيس  1:  42؛  10:  11؛  4–2:  2وغري اليهود )إشعياء  

القانون  18:  33عبادته )إرميا   الدينية يف إرسائيل ويريس  (. سيعيد نظام املحاكم 

 (. 15: 33اليهودي كقانون لألرض )إرميا 

ره املاشيح ألنه مل يفعل أيًا من  أي من املنظور اليهودي السائد، ال يؤهل يسوع باعتبا

اليهودية كتيبًا   التي كان يفرتض أن يفعلها املاشيح. نرشت منظمة يهود من أجل  األشياء 

، والذي يرشح سبب عدم تطابق قصة يسوع بصفته  االستجابة اليهودية للمبرشينبعنوان  

 ليد األصيل: مسيّا مع املعايري املطلوبة وعدم دعم الكتاب املقدس لها من منظور التق

يف الرتجمة الدقيقة للنصوص املقدسة اليهودية، ال ترُتجم كلمة »ماشيح« إىل »مسيّا«  

أسايس   إميان  عىل  دامئًا  اليهودية  حافظت  ذلك،  ومع  »ممسوح«.  إىل  بل  أبًدا، 

فإن   لليهود،  الرب  أعطاه  مفهوم  هو  مسيّا  مفهوم  ألن  ونظرًا  مسيّانية.  بشخصية 

ضل املؤهلني لوصف املسيّا املنتظر واالعرتاف به. يرتكز هذا  التقاليد اليهودية هي أف

التقليد عىل العديد من مراجع الكتاب املقدس، التي استشهد بالعديد منها أدناه. تفهم 

األلوهية( سيحدث   أو  اإلله  إنسان )من دون أي داللة عىل  املسيّا باعتباره  اليهودية 

 ايري معينة قبل االعرتاف به كاملسيّا. تغيريات معينة يف العامل ويجب أن يستويف مع

 هذه املعايري املحددة هي كالتايل: 

 ( 17:  24، العدد  15: 17يجب أن يكون يهوديًا. )التثنية   .1

( وسليل مبارش للملك داود 10:  49يجب أن يكون فرًدا يف سبط يهوذا )التكوين   .2

، صموئيل الثاين  17:  33، إرميا  38– 29:  89، املزامري  11:  17)أخبار األيام األول  
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:  7، أخبار األيام الثاين  10:  22( وامللك سليامن. )أخبار األيام األول  16– 12:  7

18) 

:  27يجب أن يجمع الشعب اليهودي من املنفى ويعيدهم إىل إرسائيل. )إشعياء   .3

 (12:  11إشعياء  ،13–12

 ( 1: 4يجب أن يعيد بناء الهيكل اليهودي يف القدس. )ميخا  .4

 (3:  4، ميخا 6: 11، إشعياء  4: 2يجب أن يحقق السًلم العاملي. )إشعياء  .5

)إشعياء   .6 العامل بأرسه ليعرتف برب واحد ويخدمه.  يؤثر عىل  أن  ،  9:  11يجب 

 ( 9: 3  ، صفنيا5:  40إشعياء 

:  37كل هذه املعايري للمسيّا مذكورة بشكل أفضل يف سفر حزقيال اإلصحاح  

24–28 : 

يف  فيسلكون  واحد،  راٍع  لجميعهم  ويكون  عليهم،  ملًكا  يكون  عبدي  وداود 

أحكامي ويحفظون فرائيض ويعملون بها. ويسكنون يف األرض التي أعطيت  

فيكون   سًلم؛  عهد  معهم  وأقطع  إياها...  يعقوب  مؤبًدا،  عبدي  عهًدا  معهم 

وأجعل مقديس يف وسطهم إىل األبد ويكون مسكني فوقهم، وأكون لهم إلًها 

ويكونون يل شعبًا. فتعلم األمم أين أنا الرب مقدس إرسائيل، إذ يكون مقديس  

 يف وسطهم إىل األبد. 

هذه   أحد  حتى  تلبية  يف  الفرد  فشل  »إذا  اليهودية،  أجل  من  يهود  منظمة  تقول 

 ميكن أن يكون املسيّا«.  الرشوط، فًل

فوفًقا  املوت.  من  عودته  بعد  املسيّا  يفعلها  أن  يفرتض  أشياء  ليست  هذه  أن  الحظ 

املسيّا   إىل  الخلود  ينسب  التلمودية  املصادر  أحد  أن  »يبدو  االفرتاضية،  اليهودية  للمكتبة 
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الغالب الحًقا( من بني الخالدين يف الجنة«.   52)سوكا.   لذا فإن    أ(، ومييزه املدراش )يف 

أن ميوت. ومع ذلك، يفرتض    ميكنهال    –املسيّا اليهودي ميلك حياة واحدة فقط، ألنه خالد  

أن يُدعى »مسيّا«. مع أخذ ذلك يف االعتبار، دعونا نلقي نظرة    قبلأن يحقق كل هذه املؤهًلت  

عىل   ، إحدى النبوءات املفضلة لدى املسيحيني التي كثريًا ما يستشهد بها14:  7عىل إشعياء  

 أنها تحققت باملسيح: »ها العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عامنوئيل«. 

غالبًا ما يقدم هذا التعليق الوحيد املقتطع من سياقه كام لو أن إشعياء تنبأ مبجيء  

والذين    –يسوع املسيح. مل يُشار إىل يسوع قط باسم عامنوئيل، إال بواسطة قلة عاشوا بعده  

يق هذه النبوءة الخاطئة فحسب. لكن هذا ليس سبب فشل النبوءة؛  فعلوا ذلك لفرض تحق

مثة الكثري من األخطاء فيها أكرث من مجرد هذا، فًل ميكن أن تكون إشارة إىل يسوع. ومن  

 املؤكد أن أي شخص يقول ذلك مل يتابع القراءة بعد هذه النقطة. 

د، خائف من أن تغزوه  قبل امليًل   730بالنظر إىل السياق، لدينا ملك يهوذا نحو عام  

إشعياء   نبيه  يأمر  يهوه  ولدينا  املوحدة.  واإلرسائيلية  السورية  القوات  املطاف  نهاية  يف 

بإيصال هذه الرسالة إىل امللك القلق: »احرتز واهدأ، ال تخف وال يضعف قلبك.... ال تقوم! ال  

 (7–4: 7تكون!«. )إشعياء 

ن  النبي عًلمة،  يقدم  القلق،  امللك  ذهن  تتحقق يف  لتهدئة  رؤيتها  للملك  بوءة ميكن 

زمانه، ليشاهدها تتجىل كام تنبأ: »الفتاة تحبل وتلد ابنًا. زبًدا وعسًًل يأكل متى عرف أن  

يرفض الرش ويختار الخري. ألنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الرش ويختار الخري، تخىل  

 ( 15: 7األرض التي أنت خاش من ملكيها«. )إشعياء 

امل األم  بأنها  توصف  وليس  أملا  ستقبلية  املدافعون    بتوال)فتاة(  يزعم  )عذراء(. 

املسيحيون بأن ترجمتهم مل تكن خاطئة، ولكن رغم االعرتاضات، ال يوجد يف السياق ما يدل  
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عىل أنه يجب أن يكون هناك أي يشء غري عادي أو إعجازي بشأن والدة الطفل املعني، وال 

كيف ميكنه أن يكون يسوع، ابن يهوه، الرب نفسه    بشأن الطفل نفسه. وعًلوًة عىل ذلك، 

يف الجسد، ورغم هذا متر فرتًة ال يستطيع فيها هذا الطفل التمييز بني الصواب والخطأ؟  

 إذن، هناك سببان آخران لعدم إمكانية إشارة هذه النبوءة إىل يسوع. 

العربية، تقرأ  تقدم هذه النبوءة أيًضا حًدا زمنيًا، حتى لو كان غامًضا نوًعا ما. يف  

اآلية بصيغة املضارع »إنها تحمل طفًًل«، وليس »سوف تحبل وتنجب طفًًل«. إذن أيًا كانت، 

خيارات   التخاذ  كافيًا  سنًا  طفلها  يبلغ  أن  مبجرد  النبوءة  وستتحقق  بالفعل،  حامل  فإنها 

ن  أخًلقية. بحلول ذلك الوقت، سريى ملك يهوذا أن ملكا سوريا وإرسائيل مل يعودا يشكًل 

خطرًا عليه. هذا هو جوهر النبوءة، أن مملكتي سوريا والسامرة ستسقطان قبل أن يبلغ هذا  

الجنني سن الرشد. مل يفرتض أن يحدث ذلك بعد قرون عديدة بعد فوات األوان لتخفيف 

مخاوف امللك الوشيكة عىل حياته. ال، ال ميكن إال أن تكون عًلمة افرتض أن تؤيت مثارها  

 كانت يجب أن تُظهر للملك أنه ميكن الوثوق بالنبي املعلن »بكلمة الرب«. يف عرصه، ألنه 

ومن املسيل أنه ما يزال هناك أخطاء كثرية جًدا يف هذه النبوءة. ليضمن نجاحه، جعل  

  – إشعياء فتاة تحمل منه، وأحرض شهود. غريب. أنجبت له ولًدا، كان ميكن أن يساعده ذلك  

ل عامنوئيل. ومن الغريب أنه كرر نفس النبوءة مرًة أخرى  لكن إشعياء قرر عدم تسمية الطف

نبوءات:  فور والدة الصبي باسم خاطئ. لكن األمر يزداد سوًءا! يقول فاريل تيل يف كتابه  

، وضع إشعياء نبوءة ليؤكد للملك آحاز أن التحالف السوري اإلرسائييل  خيالية وغري محققة

املق  الكتاب  يظهر سجل  لكن  عليه،  ينترص  كان لن  بل  ينجح فحسب،  التحالف مل  أن  دس 

أن مامرسات آحاز الوثنية جعلت »ربه يهوه«    28انتصاره ساحًقا. يخربنا أخبار األيام الثاين  

.( السوريون  1:  7( )هو امللك رصني املذكور يف إشعياء5يسلمه »إىل يد ملك سوريا«. )اآلية:  

)اآلية:  » دمشق.  إىل  وأخذوهم  عظياًم«  سبيًا  منه  هاجم  5سبوا  نفسه،  الوقت  يف   )
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(، ويف يوم واحد قُتل  1:  7اإلرسائيليون يهوذا بقيادة فقح )نفس فقح املذكور يف إشعياء

مئة وعرشين ألف »رجل ذو بأس« يف يهوذا وأرس مئتي ألف من »النساء والبنني والبنات«.  

؛ وألقانة  ( وكان من ضحايا املعركة معسيا، ابن آحاز؛ وعزريقام رئيس البيت8–6)اآليات:  

( إذا كانت هذه النتائج هي فكرة إشعياء عن الفشل السوري  7الذي كان »ثاين امللك«. )اآلية:  

إشعياء   تنبأ  لو  التحالف  سيوقعها  كان  التي  الهزمية  نوع  عن  املرء  يتساءل  والسامري، 

 بنجاحه. 

كان    )مًلحظة: كان فاريل تيل كاهنًا ومبرًشا سابًقا يف كنيسة املسيح وأصبح ملحًدا،

الهوتيًا متخصًصا يف مثالية الكتاب املقدس. لقد أجرى تفنيًدا شامًًل ليس لهذا فحسب، بل  

للعديد من نبوءات الكتاب املقدس األخرى أيًضا، مظهرًا شبكة من اإلخفاقات املرتابطة من  

جانب عدة أنبياء. ومن الصدف الحزينة أن فاريل تيل تويف يف خضم كتابتي لهذا الفصل  

 .(infidels.org. يرجى مراجعة أعامل حياته يف موقع بالذات

، ما يعني أن هذا املقطع خاطئ أيًضا. ما قال  23: 1إذن، ال توجد صلة محتملة مبتى 

يتحقق تحقق. كم مرة ميكن ألي    لنإشعياء إنه سيتحقق مل يتحقق، وما قاله الرب نفسه إنه  

األحيان هذا املثال كلام أرادوا أن  نبوءة أن تفشل؟ ورغم ذلك، يطرح املسيحيون يف أغلب  

يظهروا يل نبوءة يعتقدون أنها يجب أن تقنعني بأنها تحققت فعًًل! حًقا؟ إن كان هذا هو  

 أفضل ما لديكم، فلَم تستمرون يف املحاولة؟ 

. يوجد مثال آخر أفضل من هذا، حيث يفشل يهوه ما لدي ومع ذلك، هذا ليس أفضل  

، »ثم قال الرب ملوىس، »اكتب  14:  17. جاء يف الخروج  بطريقة مضحكة يف تحقيق نبوءته

هذا تذكاًرا يف الكتاب، وضعه يف مسامع يشوع. فإين سوف أمحو ذكر عامليق من تحت  

 السامء««. 
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نعم، سجله، واقرأه، وأعلنه، ليحفظ الجميع االسم الذي أريدهم أن ينسوه. يعد هذا  

لتأثري سرتايسن املقدس  الكتاب  د، وهي ظاهرة عىل اإلنرتنت حيث تؤدي املقطع مثااًل من 

محاولة قمع املعلومات يف الواقع إىل نرشها وإدامتها. قد يظن املرء أن الرب سيكون أذىك  

قليًًل من ذلك، لكن بالطبع ال يحتوي الكتاب املقدس إال عىل عرافني ليسوا أفضل من ماجيك  

 التي لن يقولها أي كائن متفوق بتاتًا.   بول. يقول الرب أيًضا كثريًا من األشياء املجنونة حًقا   8

يسعى العديد من املؤمنني الدينيني إىل تربير إميانهم بتحقق نبوءة، ولكن هذا يف  

الواقع أقل املعايري التي يجب أن يبحثوا عنها. ال يحتوي أي من الكتب »املقدسة« يف العامل  

، ومنزه،  ال نهايئ العلم  ثريهاتأ عىل أي يشء يشري إىل اإلرشاد اإللهي، وال ميكن القول إن  

وقدير وعادل يف آٍن واحد. يدعي كل من أتباع التناخ، والكتاب املقدس، والقرآن والفيدا أن  

مجلداتهم تتضمن معرفة ال ميكن الحصول عليها من دون وحي إلهي، لكن ال يثبت أي من  

 االستشهادات املحددة ذلك.

قوانني اإلنسانية أو األخًلق  لمقبول وفًقا لال يوجد يف الكتاب املقدس أي دليل أخًلقي  

االجتامعية. واملامرسات املعتمدة يف العديد من النصوص املقدسة تكاد تكون إجرامية متاًما  

فأوصاف   لآلخرة؛  مفيد  أو  أيًضا وحي مرتابط  يوجد  ال  املعارصة.  البرشية  للمعايري  وفًقا 

بينها وهذا متوقع متاًما عندما يكتبها  اآلخرة مبهمة، وغري متسقة داخليًا، ومتناقضة فيام  

 أشخاص مختلفون كانوا يختلقونها فحسب وتابعوا يف ذلك من دون فهم واضح ألي يشء. 

إن أحد األشياء الذي تفتقر إليه بوضوح معظم النصوص املقدسة، إن مل يكن كلها،  

ال أو حكمة أعىل. ال يقترص األمر عىل إخبارنا بارتكاب  التلميح إىل فهم  خطأ من قبل  هو 

الجميع وتسميته »صالًحا«، وهذا ما تفعله هذه الكتب؛ بل إنها تخربنا »حقائق« نعرف أنها 

خاطئة عىل عدة مستويات. تذكر عندما قال يسوع إن النجوم ستسقط من السامء؟ يبدو أنه  
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  مل يكن يعرف ما هو النجم؛ مل يدرك أبًدا أن الشمس نجم، وبالتأكيد مل يفهم حجم النجم أو

ومع ذلك قال إنها   –بعده بالنسبة إىل األرض، ألنه ال ميكن ألي نجم أن »يسقط من السامء«  

 ستسقط. 

سأراجع يف فصول الحقة العديد من سخافات الكتاب املقدس من حيث صلتها بالعلم.  

ومن ناحية أخرى ملزيد من التوضيح بشأن هذه النقاط، سأنتقل إىل دونالد مورغان، وهو  

مولود من جديد سابق، والذي كان فيام مىض عضًوا يف مجلس شيوخ   مسيحي إنجييل

كنيسة كتاب مقدس تحظى باحرتام كبري، ورئيس لجنة الرتبية املسيحية التابعة لها لفرتة  

من الوقت. لقد حرض العديد من دروس الكتاب املقدس، وندوات الكتاب املقدس، وجلسات  

املقدس   الكتاب  ودرس  األحد وغريها،  العديدة،  مدرسة  يرى مشاكله  بدأ  أنه  لدرجة  نفسه 

العديدة مع الًلهوت املسيحي. يُعرف اآلن بأنه ال ألوهي، ولكنه مع   باإلضافة إىل املشاكل 

الواسعة بالنصوص املقدسة،  الكتاب املقدس كتابًا رائًعا. باالعتامد عىل معرفته  ذلك يرى 

سخافات والفظائع والتناقضات يف  جّمع هذا »الًلهويت امللحد« قامئة من عدة مئات من ال

الكتاب املقدس، باإلضافة إىل أمثلة عىل أحكام مشكوك فيها للغاية من جانب خالق مزعوم  

بدراسة   الصلة  ذات  املفيدة  املعلومات  من  والكثري  التجميعات  هذه  تتاح  الخطأ.  عن  منزه 

ون آخرون قوائم . جّمع مؤلفinfidels.orgمتعمقة لهذا املوضوع عىل اإلنرتنت عىل موقع  

 مامثلة ترسد التناقضات املثرية للسخرية يف القرآن، وكذلك يف النصوص املقدسة الفيدية.  

أركز عىل الكتاب املقدس فقط ألنني نشأت منغمًسا يف مجتمع ذي أغلبية مسيحية،  

والتعاليم املسيحية هي أفضل ما أعرفه. وكلام شككت يف الدقة التاريخية أو مثالية الكتاب  

املقدس، ال يتجه أولئك الذين يبجلونه إىل النقاط املتناولة، بل إىل تفسرياتها بواسطة علامء  

دس. مييل الدينيون إىل اإلذعان للمرجعية، طاملا أن املرجعية تتفق معهم. لهذا  الكتاب املق

برنامجهم   يف  املقدس  الكتاب  تاريخ  وتيلر  بن  استكشف  عندما  أجروا بولشيت السبب   ،!
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مقابلة مع الدكتور بول ماير، أستاذ يف التاريخ القديم يف جامعة ويسرتن ميشيغان. بصفته  

ومحارضً  وثائقيًا،  الدقة  مؤلًفا  عن  مدافع  محرتف  الهوت  وعامل  الدراسية،  الندوات  يف  ا 

ألي  املقدس ميكن  الكتاب  أفضل مرجع يف  ماير  الدكتور  كان  املقدس،  للكتاب  التاريخية 

 مسيحي أن يطلبه. لهذا السبب يعترب تعليقه التايل دليًًل مهاًم: 

ما  خيًا. بالطبع ال.  أنا ال أقول إنني أثبتت اآلن أن الكتاب املقدس موثوق ودقيق تاري 

 يجب عليك أن تتحىل باإلميان.   زال

ها قد حصلت عليه. هذا أول االستشهادات العديدة التي سيعرضها هذا الكتاب ليثبت  

به يف غياب الدليل أو اإلثبات.    يلتزم هو اعتقاد    – يف رأي علامء الًلهوت الرائدين–أن اإلميان  

رفيون الكتابيون ادعاءه، فإن علامء التاريخ الديني  ونرى هنا أيًضا أنه أيًا كان ما يريد الح

خضعت   وبالتايل  برشية،  بأيٍد  كتبت  دين  ألي  املقدسة  النصوص  جميع  بأن  يعرتفون 

لتفسريات وانطباعات ووجهات نظر مؤلفيها البدائيني واملتحيزين وذوي الدوافع السياسية  

قضات العديدة يف تلك الكتب،  يف أغلب األحيان، ويستشهدون بهذا باعتباره تفسريًا للتنا

 وخاصًة تلك املوجودة يف الكتاب املقدس. 

، قال له القس تيد هاغارد،  ذا روت أوف أول إيفليف فيلم ريتشارد دوكينز الوثائقي 

عام بواسطة أربعني    1,500»الدليل الذي ميكنني تقدميه هو أن لدينا كتابًا كتب منذ أكرث من  

د، وال يناقض نفسه«. هذا أحد األشياء العديدة التي قالها مؤلًفا مختلًفا حول موضوع واح

هاغارد التي تعد خاطئة بشكل مضحك وواضح يف كل نقطة. كان هاغارد نفسه تناقًضا  

مثيل   ميث  كمدمن  املخدرات حتى فضح  وتعاطي  الجنسية  املثلية  يبرش ضد  كان  إذ  حيًا، 

هاغارد إنه ال أحد يعرف حًقا عدد  الجنس. فيام يتعلق بالكتاب املقدس، كان ينبغي أن يقول
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هم، ألن معظمهم مجهولون، وأن األعامل املنسوبة إىل الرومان األميني كُتبت    مناملؤلفني وال  

 بالفعل يف العقود اليونانية بعد فوات األوان ليعتربوا شهود عيان.

  هناك أمثلة أخرى كُتب فيها النص املقدس بلغة وبواسطة ثقافة مل تكونا مألوفتني

»للمؤلف« األصيل. فقد جمعت العديد من األعامل املنسوبة إىل موىس يف الواقع من أعامل 

سابقة من مناطق وديانات مختلفة. وهي ليست كتابًا واحًدا أيًضا، بل العرشات، ويجب أن  

تتضمن يف الواقع أكرث بكثري مام هو موجود حاليًا. واألهم من ذلك، أن هذه الكتب تتحدث  

  تتناقضمختلفة جًدا من وجهات نظر مختلفة ومعتقدات مختلفة جًدا. ونعم،  عن مواضيع  

مع   وحتى  العلم  مع  أيًضا  تتناقض  إنها  فحسب.  الًلهوت  يف  وليس  البعض،  بعضها  مع 

 تفسريات السياسة الدينية اليمينية املعارصة. 

للحياة«  اتخذ املحافظون املسيحيون األمريكيون، مثًًل، موقًفا راديكاليًا جًدا »مؤيد  

)مناهض لإلجهاض(. هذا فعًًل مثري للسخرية بعض اليشء بالنسبة للحرفيني الكتابيني،  

نظرًا ألن الكتاب املقدس يواصل الرتويج لفكرة أن قتل الجميع ألي سبب عمليًا هو أسلوب 

الذين   األطباء  سيقتلون  املسيحيني  النشطاء  بعض  أن  حتى  والعقاب.  للحساب  يف  عظيم 

اإلجهاض. التناقض هنا هو أن الكتاب املقدس يتغاىض فعليًا عن اإلجهاض، يجرون عمليات  

 وذلك بتأييد مبارش من الرب ومبشاركته. 

الكتاب   ليس  التناخ  لكن  القديم.  العهد  األقل  يهودي، عىل  املقدس  الكتاب  أن  تذكر 

وراة املكتوبة  القديم الوحيد للقوانني اليهودية. يرى املعتقد اليهودي أن القوانني األساسية للت

قد أعطاها الرب ملوىس مع التوراة الشفوية، وهي تقليد ُسجل يف النهاية يف املشناه والتلمود  

 واملدراش. إن كان األمر كذلك، فيمكن استخدامها لتعزيز فهمنا للتناخ من املنظور اليهودي. 
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عند   تبدأ  الحياة  أن  اليوم  اليمينيون  املسيحيون  األصوليون  يرى  بينام  الحمل،  اآلن 

وبالتايل يجب اعتبار اإلجهاض، الذي يتم يف أي مرحلة ألي سبب كان، جرمية قتل، يقول  

ب إن »الجنني يعترب مجرد ماء حتى اليوم األربعني«. ولفرتة من    69التلمود البابيل يفاموت  

الثاين عرش   القرن  معلق  رايش،  يذكر  بالكامل.  حيًا  كائنًا  يعترب  ال  يظل  ذلك،  بعد  الوقت 

الف  : » 6:  7ظيم عىل الكتاب املقدس والتلمود، وضع الجنني بوضوح يف مشناه أوهولوت  الع

 إنه ليس شخًصا حتى يولد.  – « نيفش هو 

إن كانت املرأة يف مخاض صعب ]لدرجة أن تكون حياتها يف خطر[، يجب تقطيع  

األولوية  الطفل أثناء وجوده يف الرحم وإخراجه عضًوا تلو اآلخر، ألن حياة األم لها  

عىل حياة الطفل؛ ولكن إذا كان الجزء األكرب منه قد ولد بالفعل، فًل ميس، ألنه ال  

 ميكن إزهاق حياة عىل حساب حياة أخرى. 

إجرائه   الوالدة، ويرشح كيفية  الجزيئ عند  اإلجهاض  أعًله يصف  املقطع  أن  الحظ 

ترب شخًصا مستقًًل حتى مير  وفًقا للرشيعة العربية. تقول التقاليد اليهودية إن الجنني ال يع

الرأس أو معظم الجسم عرب قناة الوالدة. يتوافق هذا مع رشيعة موىس ألن كليهام تقاليد  

( كيف أن الكتاب  23–22: 21يهودية يُعتقد أنهام من نفس املصدر. يوضح سفر الخروج )

 املقدس ال يعترب أن للجنني قيمة مساوية لقيمة حياة اإلنسان.  

ل وصدموا امرأة حبىل فسقط ولدها ومل تحصل أذية، يغرم كام يضع  إذا تخاصم رجا

 عليه زوج املرأة، ويدفع عن يد القضاة. وإن حصلت أذية تعطي نفًسا بنفس. 

قدم يل الدكتور ريتشارد كارير بعض اإليضاحات اإلضافية يف مراسًلته. »الكلمة  

ا »رش«. لذا فإن املقطع  التي حولت هنا إىل »رضر« تعني يف الواقع عىل نحو أكرث غموضً 

يقول بالعربية »إن خرج طفلها من دون رش، فعندئذ« تفرض غرامة، ولكن »إن خرج برش،  
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فيجب عليك تقديم حياة مقابل حياة«. فامذا يعني »الرش«؟ علينا أن ننظر إىل ما فهمه اليهود 

ي أعدتها لجنة من  ففي النهاية، إنها لغتهم. إن الرتجمة السبعينية اليونانية، الت  –أنفسهم  

الخرباء الحاخامني قبل أكرث من قرن من زمن يسوع، توضح هذه املسألة للغاية. فهي ترتجم  

هذا املقطع كالتايل، »إذا خرج طفل املرأة ومل يكن مكتمل التكوين«، تفرض غرامة، ولكن  

إذن، فهم الذي رضب الرضبة يدفع حياته.  الرجل  التكوين«، فإن  الطفل مكتمل    »إن كان 

  –يهود ما قبل املسيحية القدماء نصهم عىل أنه يشري إىل قتل الطفل فقط يف كلتا الحالتني  

ولكن قتل طفل »مكتمل التكوين« هو فقط ما يربر اإلعدام، يف حني ميكن قتل أي طفل آخر  

 قبل اكتامل تكوينه وتعترب مجرد جرمية ملكية.

هناك إشارات أخرى إىل »نفس الحياة«، حيث تكون حركة الهواء أقرب إىل الجوهر  

األوىل،  أنفاسهم  الوالدة  األطفال حديثي  يأخذ  عندما  أنه  التقليدي  االعتقاد  يرى  الروحي. 

يعترب   الذي  فينشتاين،  موشيه  لراف  وفًقا  حيًا.  كائنًا  ويصبحون  بالروح  يُنفخون  فإنهم 

 ية األرثوذكسية، مرجًعا أعىل يف اليهود

عىل أية حال، ما أن يظهر الرأس، ويصبح الطفل قادًرا عىل التنفس بشكل مستقل،  

منفصل عن األم. يستقل حينها عن الجهاز الدوران والجهاز التنفيس    يعامل ككيان 

لألم. مننحه حقوق وامتيازات الشخص البالغ الكاملة. وأهم هذه االمتيازات هو الحق  

 يف الحياة. 

ليس كيانًا    – ليوم األربعني من الحمل حتى الوالدة، يعترب الجنني جزًءا من أمه  منذ ا 

أوبار  ب من التلمود الجنني بأنه »  80منفصًًل، وإمنا يعادل أحد أطرافها. يصف سنهدرين  

 الجنني كفخذ والدته.  – « يريخ إميو
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العدد. عن الخامس من سفر  اعتبارك وأنت تقرأ اإلصحاح  دما  اآلن ضع كل هذا يف 

اشتبه رجل يف خيانة امرأته، وكان عليه أن يأخذها إىل خيمة االجتامع، الخيمة حيث يفرتض  

أن يعيش الرب. وفيها يأخذ الكاهن »غباًرا« من األرض ويخلطه باملاء يف وعاء. )تذكر أن  

هذا كان أيًضا املكان الذي تحرض إليه جميع الحيوانات للتضحية، ما قد يؤثر عىل جودة  

« املستخدم.( وكان يكتب لعنة عىل لفافة ويغسل الحرب يف الوعاء أيًضا. ثم يجربون  »الغبار 

  – املرأة عىل رشب جرعة املرارة امللعونة. إن كانت مخلصة ومتهمة زوًرا، فلن يحدث يشء  

الزوجية   إن كانت مذنبة بالخيانة  اللعنة ستسبب تورم بطنها    وخدعت ولكن  زوجها، فإن 

 أو »يسقط«، حسب الرتجمة التي تقرؤها. و»فخذها« إما »يتعفن« 

أن الجنني غري   من الواضح أنهم ال يتحدثون عن إحدى ساقيها. نحن نعلم بالفعل 

املولود كان يعترب إحدى أفخاذ األم، وأنه أشري إليه بهذه الطريقة. لهذا السبب بداًل من قول 

املن الجديدة  القياسية  النسخة  تقول  فخذك«،  وسيسقط  بطنك  الكتاب  »سيتورم  من  قحة 

املقدس إن اللعنة ستؤدي إىل سقوط الرحم وتفريغ البطن. وتقول يف الواقع إن الرب نفسه  

 سيتسبب شخصيًا يف حدوث ذلك.

يستحلف الكاهن املرأة بحلف اللعنة، ويقول الكاهن للمرأة: يجعلك الرب لعنة وحلًفا  

 (21: 5بني شعبك، بأن يجعل الرب رحمك يسقط وبطنك يفرغ. )العدد 

ما   املتهمة حامل بالرضورة، وال يوجد  املرأة  أن  اآلن ما يشري بوضوح إىل  ال يوجد 

يشري إىل أنها ليست حامًًل. كل ما لدينا هو أن املرأة مشتبهة بخيانتها مع رجل آخر. تقول  

الجنس مع رجل، لكن مل يقبض   بالتأكيد مارست  إنها  الرائدة  املقدس  الكتاب  جميع نسخ 

هذا الفعل ومل يكن هناك شهود ضدها. كيف ميكننا أن نكون عىل يقني من  عليها متلبسة ب
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األكرث  الجواب  خانته؟  بأنها  زوجها  اعتقاد  سبب  هو  وما  رجل،  مع  الجنس  مارست  أنها 

  وضوًحا لكًل السؤالني هو ما إن حملت عندما ال يجب أن تكون كذلك.

من شهر يف كل مرة.  هذا وقت سابق لتحديد النسل، حيث قد يغيب الرجال ألكرث  

ال   وقد  واملحظيات،  الزوجات  من  العديد  فيها  للرجل  يكون  قد  ثقافة  أيًضا  هذه  كانت 

»يفضلهن« جميًعا. كام أن هذه الثقافة جعلت معرفة ما إذا كانت املرأة يف دورتها الشهرية 

لذلك الفرتات.  تلك  النساء خًلل  االقرتاب من  كان يحظر حتى  أنه  لدرجة  إذا   أمرًا عظياًم، 

 تخطت املرأة املجافاة شهرًا أو أكرث دون أن تظهر خرق ملطخة بالدماء، سيشكك بها.  

العصور   اختبارات  من  واقعية  وال  موثوقية  وال  منطقية  أكرث  ليس  االختبار  هذا 

الوسطى التي تأكدت ما إن كانت إحداهن ساحرة. النقطة املهمة هي أن الطريقة الوحيدة  

انت أن يسقط الرحم، وأن يفرغ البطن، وأن يتعفن الجنني ويسقط.  للفشل يف هذا االختبار ك

يف   اللعنة  تتسبب  أن  هي  االختبار  هذا  يف  للفشل  الوحيدة  الطريقة  كانت  أخرى،  بعبارٍة 

 اإلسقاط. عندما يتسبب شخص ما اإلسقاط عمًدا، فإننا نسمي ذلك إجهاًضا.

رصون عىل أن املرأة املعنية  لقد رأيت اعرتاًضا جازًما عىل هذا التفسري من أشخاص ي

املقدس   الكتاب  الوقت ألنهم ال يستطيعون االعرتاف بأن  ال ميكن أن تكون حامل يف هذا 

يقول ما يفعله أو إنه يعني ما يقوله. لذا يزعمون أنه يقول إن املرأة الربيئة ستظل قادرة عىل  

مل تكن حامًلً وليس لديها    إنجاب األطفال. يف أحسن األحوال، قد يعني ذلك أن املرأة الربيئة

ما تخرسه حرفيًا. وقد يعني ذلك أيًضا أن جنينها نجا إن كان هناك واحد. لكن ال يوجد يف  

هذا اإلصحاح ما يشري إىل أن املرأة املذنبة ليست حامًًل، وال أنها ال ميكن أن تكون حامًلً عند  

مل، لكن بعضهن عىل األقل كن تطبيق هذا االختبار. رمبا مل تكن كل امرأة متهمة بالزنا حا

كذلك بالتأكيد، نظرًا لطبيعة التهمة املوجهة إليهن، ومع ذلك ال أحصل عىل إجابات عندما 
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أطرح سؤااًل عام سيحدث إن صادف أن تكون امرأة مذنبة حامًًل يف حني يقول هذا االختبار  

يُسمح للمرأة الحامل    إنه سيجعلها »عقيمة«. الدفاع الوحيد الذي سمعته حتى اآلن هو أنه لن 

بإجراء هذا االختبار، لكن ال يوجد مثل هذا الحظر. ومل يكن ممكنًا آنذاك معرفة ما إن كانت  

حامًلً يف أول خمسة وأربعني يوًما أو نحو ذلك. وهذا يتجاهل أيًضا الطريقة الوحيدة التي  

وجها، فسيُجهض  يذكرها الكتاب املقدس إلمكانية فشل أي شخص هذا االختبار: إذا خانت ز 

 الجنني. هذا ما يقوله. 

تذكر هذا يف املرة القادمة التي يقول فيها بعض املتطرفني اليمينيني إنه يجب التعامل  

حاالت   يف  أو  القارصات،  االغتصاب  لضحايا  بالنسبة  حتى  كقتل  اإلجهاض  عمليات  مع 

ملجرد أن الزوج   الرضورة الطبية القصوى. تذكر أن الرب يقول إنه ال بأس يف إنهاء الحمل

 غري الواثق أو ضعيف األداء يشعر بالغرية. 

الحظ أيًضا أن السطر األخري من هذا اإلصحاح يقول إن الرجل يتربأ من الذنب ولكن  

املرأة تحمل ذنبها. ال يوجد حكم ميكن للمرأة أن تجتاز فيه االختبار وتستحق أي تعويض  

مام كانت عليه بالفعل. ال توجد عقوبة ضد  أو اعتذار. إذا نجحت، فلن تتم معاقبتها أكرث  

لها   التهامه  من    زوًرا،الزوج  بقليل  أكرث  ملكه،  فهي  األدوار.  عكست  إن  لها  انتصاف  وال 

 املاشية، وال مساواة لها. 

 ( 31: 5فيتربأ الرجل من الذنب، وتلك املرأة تحمل ذنبها. )العدد 

رجل يف خيانة زوجته. إذا  نعلم اآلن ما حدث يف زمن الكتاب املقدس عندما اشتبه  

بدت أنها حامل ومل يعتقد أنه جعلها تحمل، فهذا يعني مشكلة بالنسبة لها. ولكن ماذا لو  

أول دليل لها؟ حسنًا، سيكون عىل   أن زوجها يخونها؟ ماذا سيكون  الزوجة يف  اشتبهت 

للمرأة  األرجح فتاة عارية يف رسير زوجها، تبيك عىل مًلءات ملطخة بالدماء. ماذا ميكن  
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املفضلة   تكون  وقد  أخرى،  زوجة  الجديدة ستكون  الفتاة  ال يشء.  الحالة؟  هذه  فعله يف 

الجديدة لزوجها. وخًلف ذلك، قد تكون الفتاة مجرد لعبة جديدة، يشء اعتادوا اإلشارة إليه  

عىل   وكان  يشاء،  ما  يفعل  أن  للفتى  ميكن  يهم.  ال  الحالتني،  كلتا  يف  »محظية«.  أنه  عىل 

 وحبيباته، وعبيده وأرساه أن يخضعوا له جميًعا. زوجاته، 

قد ال تكون الفتاة الجديدة مراهقة بعد. يف التقاليد العربية، يفصل الرجال قانونًا عن  

األوالد يف سن الثالثة عرشة ويوم واحد. وباملثل، تتميز النساء عن الفتيات الصغريات يف  

عد املنصوص عليها يف التلمود هي  سن الثانية عرشة ويوم واحد. يفرتض أن تكون القوا

السجًلت املكتوبة حديثًا ملا يقال إنه تقليد شفهي منذ زمن البنتاتوك )أسفار الكتاب املقدس  

الخمسة املنسوبة إىل موىس(. إن كانت كذلك، وكانت تقدم أي إشارة إىل املامرسات العربية  

عتبار الكتاب املقدس أي نوع من  يف زمن الكتاب املقدس، فإنها تقدم أيًضا سببًا آخر لعدم ا

 اإلرشاد األخًلقي.

بالنظر مرة أخرى إىل سفر العدد، يأمر موىس )بناًء عىل سلطة الرب( شعبه بنهب  

لكنهم   الجميع،  قتل  األرض. طُلب من رجاله  الباقي حتى  قرية، وأخذ كل غنامئها، وحرق 

ال نبي  املاشية. يغضب حينها  بقية  واألطفال مع  النساء  كانوا  أعادوا  املعني ألن رجاله  رب 

رحامء. لذلك يأمرهم برضب كل األوالد الصغار حتى املوت وقتل كل أمهاتهم بحد السيف  

ولكن كأن ذلك مل يكن رشيرًا كفايًة، فكان لدى موىس    –فيام كان أشبه مبشهد رعب ال يرحم  

 خطة مختلفة للفتيات الصغريات.

فاآلن اقتلوا كل ذكر من األطفال. وكل امرأة عرفت رجًًل مبضاجعة ذكر اقتلوها. لكن  

جميع األطفال من النساء اللوايت مل يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. )العدد 

31  :17–18) 
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األطفال« كن جميًعا فتيات يافعات، وفًقا لتقليد التلمود،  –يفرتض أن هؤالء »النساء

ودعونا    – ل من اثني عرش عاًما. وقد يُقتل بعضهن أيًضا، إن مل يكن عذارى  ألن أعامرهن أق

نتوقف للحظة لنفكر كيف كان يفرتض أن يقرر رجال موىس ذلك. ما هي الداللة املربرة  

يكونوا   بأن  اشرتاط  أيًضا  هناك  كان  إن  الحياة  قيد  عىل  فقط  الصغريات  الفتيات  إلبقاء 

 عذارى؟

كن  لو  كام  الصغار«  »بني  اإلناث  إظهار  يحاول  املقطع  هذا  عن  سمعته  دفاع  كل 

ناضجات بشكل مقبول وفًقا للمعايري الحديثة، رغم أن النسخة القياسية األمريكية الجديدة  

تشري إىل البنات عىل أنهن »فتيات«. وتدعوهن النسخة القياسية املنقحة الجديدة »الفتيات  

تسم  بينام  يونغ  الصغريات«،  ترجمة  وتدعوهن  النساء«  »األطفال  امللك جيمس  يهن نسخة 

الحرفية »الرضع«. عىل أي حال، من الواضح أننا نتحدث عن إبقاء الطفًلت عىل قيد الحياة  

 بسبب طهارتهن الجنسية فحسب. 

العذارى   الفتيات  إبقاء  أيًضا وجود أي نية نجسة يف  يرفض املدافعون عن اإلميان 

نفسكم«. تستبعد أي تلميحات جنسية باعتبارها غري أخًلقية، ألن الرب ال عىل قيد الحياة »أل 

ميكن أن يكون غري أخًلقي، أليس كذلك؟ وما األسوأ من ذلك كله؟ حقيقة أن كل واحدة من  

واألرس   واملداهمة  للغزو  تعرضها  بسبب  ومروعة  عميقة  لصدمة  تعرضت  الفتيات  هؤالء 

صة من قبل املتوحشني الذين ما زالوا يذبحون كل  واالستعباد، وبسبب فحص أعضائها الخا

يعرتف به عىل أنه غري أخًلقي! يجب عىل كل    ملوهذا    –أحبائها يف كل مكان من حولها  

من يحاول الدفاع عن الهوت هذه النصوص املقدسة أن يجرب تربير كل هذا الرعب. إنهم  

  هذا وكأن هذا ممكن حتى. كم    يخلتقون أعذاًرا بأن هؤالء الضحايا يستحققن هذا بطريقة ما،

غري أخًلقي؟ تذكر أيًضا أن الرشيعة املوسوية ترى أيًضا أنه إذا اغتصبت املرأة املخطوبة يف  

(. وإذا تعرضت الفتاة  29– 23:  22املدينة، فيجب قتلها إذا مل يسمع أحد رصاخها )التثنية  
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تطليق عليها  ويُحظر  مغتصبها  من  الزواج  عىل  تُجرب  فقد  ألي  لًلغتصاب،  ميكن  كيف  ه. 

 شخص أن يعتقد أن هذه هي تفويضات كائن متفوق؟

من الواضح أن الكتاب املقدس ليس كلمة الرب، واملسيحيون العاديون يعرفون ذلك 

بالفعل. كيف نعرف أنهم يعرفون؟ أواًل، معظم الناس الذين يعتربون أنفسهم مسيحيني مل  

سيفعلونه لو اعتقدوا حًقا أن الرب كتبه.    يقرأوا حتى الكتاب املقدس، وهذا ما ستفكر أنهم

الكتاب املقدس ما زالوا يضعون أشجار عيد امليًلد، رغم أن   الذين قرأوا  ثانيًا، حتى أولئك 

 الرب نفسه يحظرها رصاحًة من خًلل حديثه مع النبي إرميا. 

آيات الساموات ال ترتعبوا، ألن األم م  هكذا قال الرب: »ال تتعلموا طريق األمم، ومن 

ترتعب منها. ألن فرائض األمم باطلة. ألنها شجرة يقطعونها من الوعر. صنعة يدي  

نجار بالقدوم. بالفضة والذهب يزينونها، وباملسامري واملطارق يشددونها فًل تتحرك.  

هي كاللعني يف مقثأة فًل تتكلم! تحمل حمًًل ألنها ال متيش! ال تخافوها ألنها ال ترض،  

 (5– 2: 10ا«. إرميا )وال فيها أن تصنع خرًي 

الًلويني   أن  رغم  ديني،  وشم  عىل  املسيحيون  يحصل  ما  ذلك   28:  19غالبًا  مينع 

رصاحًة أيًضا. لهذا السبب ينتقد غري املؤمنني ينتقدون املسيحيني بسبب »انتقاءهم« مقاطع  

 من الكتاب املقدس يزعمون أنهم يلتزمون بها بينام يتجاهلون مقاطع أخرى يقولون إنها ال

الًلويني،   أو ال تهم بطريقة ما. فمثًًل، لن يرتدد املسيحيون يف االستشهاد بسفر  تحسب 

(.  13:  20(، وأنه يجب قتل املثليني جنسيًا )22:  18حيث يقول إن املثلية الجنسية رجس )

(، وكذلك تهجني املاشية أو خلط املحاصيل  12– 9:  11أما إذا ذكر أن أكل املحار مكروه أيًضا )

(، فإن العذر هو أن يسوع قد طبق  19:  19داء الصوف يف نفس الوقت مع القطن ) أو ارت
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سارية   القديم  العهد  وصايا  معظم  تعد  مل  لذا  خاصة  من    –قواعد  تؤخذ  عندما  حتى 

 !يطبقونهاإصحاحات أخرى من نفس سفر الوصايا التي  

ألحد بأكل  تقول إنها ستكون قاعدة »دهرية« أال يُسمح    17:  3ال يهمهم أن الًلويني  

عىل اإلطًلق. هذا يعني أنها ليست مؤقتة؛ ستبقى كام هي إىل األبد، ولن    –الدم أو الدهون  

تتغري أبًدا. لهذا السبب قال يسوع يف العهد الجديد إنه عىل املسيحيني إطاعة كل »حرف  

(. لذا، إن كنت تحب رشيحة  19– 17:  5)متى    هذه  613ونقطة« من وصايا العهد القديم الـ

اللحم الخاصة بك عصريية ونصف ناضجة، فانساها. وال ميكنك تناول رسطان البحر أو 

لحم الخنزير املقدد أيًضا. ومن املفرتض أن تحفظ مجموعة من األعياد ال يعرف أحد كيف  

بنفسه يف  يحتفل بها بعد اآلن، وفًقا للطبعة الثانية من الوصايا »العرش« التي كتبها الرب  

. أنت ملزم أيًضا بقتل أي شخص تراه يعمل يف يوم السبت. فقط انتظر لبعد  34الخروج  

 السبت للقيام بذلك، لئًل تعمل يف يوم السبت بنفسك.

الًلويني   حسب  الثمن  بنصف  اإلناث  العبيد  أن  وتذكر  ال 27أوه،  كنت  إن  ولكن   .

التي ستُعاقب عىل ذلك، ألن  تستطيع تحمل تكلفة واحدة واغتصبت عبدة رجل آخر، فهي  

النساء يُعاقنب عىل كل يشء. أنت لن تعاقب، لكن عليك أن تعطيه أفضل خرافك. إما ذلك، أو 

القواعد  إن هذه  الرب  قال  اآلن،  التالفة. تذكر  العبيد مقابل بضاعته  تدفع لسيد  أن  ميكنك 

كل إىل املاشية.  دامئة، وهو يرى املستقبل وكل يشء، لذلك لن يتغري سعر الرصف من الشي

 كم عبًدا تحتاج اآلن؟

إن كانت هذه هي قوانني الرب حًقا، فإنها ستطبق بالتساوي عىل جميع الثقافات يف  

الدفاع  وزارة  لكن  القواعد.  هذه  من  أيًا  العبادة  يستحق  إله  أي  ينرش  ولن  األوقات،  جميع 

ث عىل  فقط  تنطبق  البغيضة  التفويضات  هذه  أن  توضح  املسيحية  واحدة،  والبحوث  قافة 



75 
 

ومن ثم، يف مرحلة واحدة من التاريخ فقط. لذا فإن كلمة الرب   –اليهود، شعب الله املختار  

ليست خالدة وال عاملية؛ بل إنها، بداًل من ذلك، مجموعة من السخافات اإلقليمية املؤقتة غري 

 ليست كارهة للنساء فحسب، بل عنرصية أيًضا.  املربرة والتي

ملقدس مع كل املعقوالت املعارصة فحسب؛ يحتوي أيًضا تناقضات ال يتناقض الكتاب ا

املئات منها، يف الواقع. جمع موقع    –داخلية عديدة، تتضمن الكثري من التناقضات الواضحة  

Project–Reason.org    أنواع مختلفة فقط يف نفس    439قامئة من تناقض تقريبًا من 

 سياق العمل. فيام ييل بعض األمثلة املختارة: 

امتلك الحقل   الفخاري. ولكن من  أن يهوذا اإلسخريوطي مات يف حقل  نحن نعلم 

، مرقس 25–14:  26وكيف مات؟ باع يهوذا يسوع لرؤساء الكهنة إما قبل عيد الفصح )متى  

(. دفع الكهنة له ثًلثني  30–21:  13( أو بعد الفصح )يوحنا  23–3:  22، لوقا  11– 10:  14

(. لكنه أيًضا  18:  1هوذا حقل الفخاري )أعامل الرسل  قطعة من الفضة التي اشرتى بها ي

:  27أعاد نفس املبلغ إىل الكهنة، واستخدموا نفس املبلغ لرشاء نفس الحقل ألنفسهم )متى  

(. مل يشرتوه منه أيًضا، ألنهم اشرتوه بعد وفاته، حسب النسخة التي مل يشرت فيها أي  7–3

املال عىل الكهنة، ذهب بعد ذلك إىل الحقل الذي  يشء أبًدا. يف النسخة التي ألقى فيها يهوذا  

اشرتوه يف النهاية وشنق نفسه. يف الواقع البديل حيث امتلك يهوذا الحقل، ذهب إىل هناك  

وسقط »عىل وجهه«، فانشق وخرجت أحشاؤه. املعنى الضمني هو أنه رمى نفسه من جرف  

  عندما يربطىل وجهك«  أو يشء مشابه. ولكن مهام فعلت، فمن الصعب حًقا أن تسقط »ع

 رأسك بشجرة. 

إن األشجار والطيور والحيوانات املتنوعة األخرى خلقت قبل    1وباملثل، يقول التكوين  

إنه    2البرش، ثم خلق العديد من الرجال والنساء مًعا يف نفس الوقت. بينام يقول التكوين  
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ُخلقت امرأة واحدة    خلق رجل واحد فقط قبل األشجار أو الطيور أو الحيوانات األخرى، ثم

 بعد ذلك كله. 

وال   يفعله(،  ما  )وهو  القديم  العهد  مع  الجديد  العهد  تناقض  عىل  األمر  يقترص  ال 

يقترص األمر عىل تناقض كتّاب اإلنجيل املختلفني مع بعضهم البعض )وهو ما يفعلونه(، 

ض أيًضا؛  وال يقترص األمر عىل تناقض اإلصحاحات املختلفة من نفس السفر مع بعضها البع

بل يتعارض كل مؤلف مزعوم مع كتاباته أيًضا، وكأن كل سفر كتبه أكرث من شخص ومل  

يهتم املساهمون الًلحقون بشكل كاٍف بالتكامل. ال توجد طريقة أخرى لتفسري سبب وجود  

الدكتور ماير، »حسنًا، لن أسميها   التكوين، يقول  التناقضات الكثرية. يف إشارة إىل سفر 

ر ما أسميها تعليقات، واحد عىل اآلخر. مرًة أخرى، دعونا نشري إىل أنه لدينا  تناقضات بقد

 عىل األرجح مؤلفان مختلفان هنا، دمج عملهام مًعا آنذاك، يف مراجعة تحريرية، نوًعا ما«. 

كان الدكتور ماير محًقا يف وجود أكرث من مؤلف واحد لسفر التكوين، وبالتأكيد مل  

 يكن رواية شاهد عيان!  

هناك إجامع علمي عىل أن الكتاب املقدس كتبه مؤلفون برشيون كثريون من أجيال  

ملوك   قامئة  هذه  وتشمل  وثني.  بعضها  مختلفة،  ديانات  وحتى  مختلفة،  ودول  مختلفة، 

وأبستاق   جلجامش،  وملحمة  أتراحاسيس،  وملحمة  إليش،  إنوما  الخلق  وأسطورة  سومر، 

املرصي،   املوىت  وكتاب  الفاريس،  أِمنزرادشت  شاحار –ودين  بن  هليل  وتنجيم  رع، 

العراقية   الفيضية  السهول  األديان املجاورة املختلفة داخل  واألساطري الجامعية للعديد من 

وحدها. تعد بعض هذه الوثائق من أقدم الوثائق املستعادة عىل اإلطًلق، ويعود تاريخها  

ىل أبعد من ذلك بكثري. عاش  قبل امليًلد، مع التقاليد الشفوية التي تعود إ  2200إىل عام  

عام   مثًًل، نحو  نطاق    2700جلجامش،  مقبول عىل  إنه  امليًلد، وعىل عكس موىس،  قبل 
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أنهم قد يكونوا اكتشفوا    2003واسع كشخصية تاريخية. حتى أن علامء اآلثار أعلنوا يف عام  

 قربه. 

أقدم جميع  كلمة عن تطور سفر التكوين: تعد ألواح إنوما إليش املسامرية األكادية  

أساطري الخلق، ويرجع تاريخها إىل أوائل العرص الكييش يف القرن الثامن عرش قبل امليًلد.  

تُروى هذه القصة يف سبعة ألواح، متثل سبعة أجيال من اآللهة. نقرأ يف اللوح السادس أن  

ا  الجيل اإللهي السادس خلق اإلنسان إلكامل الخليقة حتى يسرتيح الجيل السابع. أيبدو هذ

 مألوفًا؟

أتراحاسيس   ملحمة  اآللهة. يف  أحد  دماء وعظام  األوائل من  البرش  ُخلق هؤالء  لقد 

البابلية من القرن السابع عرش قبل امليًلد عىل األقل، تخرب اإللهة مامي )املعروفة أيًضا باسم  

مرًة   الخليقة  الستكامل  اإلنسان،  خلق  عليهم  يجب  أنه  األخرى  اآللهة  ونينهورساغ(  نينتو 

أخرى حتى تسرتيح اآللهة. إنها ال تقول يف الواقع، »دعونا نجعل اإلنسان عىل صورتنا«،  

ولكن يبدو هذا مضمنًا. وفًقا لهذه الحكاية، خلق البرش األوائل من متاثيل طينية. جعلوهم  

سبعة ذكور وسبع إناث. والتامثل املهم اآلخر هو أنه يف هذه النسخة استخدموا أيًضا دم  

املمزوج بالطني. لكنهم هذه املرة ضحوا بهذا اإلله وُغسلت التامثيل الطينية بدمه.    أحد اآللهة

 بعض املواضيع التي كنت تعتقد أنها أصلية ليسوع أقدم من ذلك بأكرث من ألف عام. 

يف إحدى األساطري السومرية، تعدى اإلله إنيك عىل الحديقة املقدسة وأكل مثرتها  

رساغ عىل ذلك فهبط. ثم غفرت للخالد الهابط وأنجبت سبع بنات  املحرمة. فلعنته اإللهة ننهو 

لتداوي جراحه. كانت إحداهن، نينتي، »سيدة الضلع« ألنها ولدت لتغلق الجرح يف جنبه.  

هل هذا يبدو مألوفًا؟ هذه هي النسخ األصلية القدمية من الخرافات املوجودة اآلن يف تجميع  

 سفر التكوين األحدث بكثري.
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أ  ميكن  السومرية،  ما  املاملك  أن  هو  الخاص(  افرتايض  )وهذا  حدث  قد  يكون  ن 

والبابلية، واألكادية والكلدانية املتغرية تفاخرت ذات مرة وتشاركت يف أقدم نص مقطعي  

اخرتع عىل اإلطًلق. عاشوا يف الدول املدن املتطورة وأرسلوا أطفالهم إىل مدارس رسمية  

الكتا أداة خاصة لطبع  حيث تعلموا كيفية كتابة وقراءة  بة املسامرية. كان ذلك باستخدام 

ألواح طينية، والتي ُخبزت بعد ذلك لتصبح مستندات دامئة. كان   أحرف من نوع ما عىل 

بعد   أغلقت  إذ  الرافدين،  بًلد  إمرباطورية  سقوط  حتى  متاًما  مثقفني  الناس  ذلك هؤالء 

الكتابة  املدارس قراءة  عىل  القدرة  وفقدت  التعليم،  وتُرك  هذا  ،  يكون  أن  ميكن  املسامرية. 

متوافًقا تقريبًا مع بناء حمورايب األويل لزقورة مردوخ، املعروفة اآلن باسم برج بابل. ما  

الحقيقة   يكون عنرص  قد  والكتابة  القراءة  فقدان معرفة  لكن  الربج موجودة،  قاعدة  تزال 

ص القدمية حية عن الوحيد الذي متتلكه تلك الخرافة. أللف عام بعد ذلك، ظلت جميع القص 

 طريق الحفظ والتكرار. 

ما عادت »منقوشة عىل حجر«، خضعت هذه األساطري الجامعية غري املرتبطة أصًًل  

الثقايف. وحتى أسامء الشخصيات غريت يف أغلب األحيان. عىل سبيل   للتجميل والتكامل 

ودرا يف سومر،  املثال، كانت الشخصية املعروفة اآلن باسم نوح تُعرف يف األصل باسم زيوس

وأتراحاسيس يف أكاد، وأوتنابيشتيم يف بابل. تختلف كل رواية من هذه الروايات املبكرة  

من   العديد  معظمها  يتشارك  ذلك،  ومع  أيًضا.  املقدس  الكتاب  وعن  البعض،  بعضها  عن 

عنه   تحدث  الذي  الحدث  نفس  عن  بوضوح  جميعها  تتحدث  أنها  لدرجة  الحرفية  املقاطع 

فيضان محيل تركز يف مدينة رشوباك يف نهاية حقبة جمدة نرص نحو عام    الكتاب املقدس:

قبل امليًلد. إذن تطورت أساطري بًلد الرافدين القدمية عىل مدى قرون عديدة من    2900

الناشئة.   اليهودية  الثقافة  مع  ودمجت  القدمية  األساطري  كيفت  بحيث  العريض  التعزيز 
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النسخ األحدث من بعض هذه القصص مرًة أخرى    وبحلول الوقت الذي كتب فيه الفينيقيون

 منذ نحو ثًلثة آالف عام، »مزجت مًعا يف مراجعة تحريرية«. 

أسفار   للبنتاتوك،  فقط  مختلفة  مصادر  أربعة  عىل  اآلن  الخرباء  بعض  يتعرف 

»موىس« الخمسة. وفًقا لفرضية فلهاوزن الوثائقية، يُشار اآلن إىل هؤالء املساهمني املنسيني  

ا  )باألملانية:  باسم  عام  Jليهويني  منذ نحو  الجنوبية،    950(،  يهوذا  مملكة  امليًلد يف  قبل 

( Dقبل امليًلد يف شامل إرسائيل الشاملية، التثنويني )  850( منذ نحو عام  Eواإللوهيني )

(  Pقبل امليًلد يف القدس خًلل فرتة اإلصًلح الديني، وكتاب الكهنوت )  600منذ نحو عام  

 قبل امليًلد بواسطة الكوهانيم )الكهنة اليهود( يف املنفى يف بابل.  500منذ نحو عام 

ال تنسب الدراسات أي مؤلف إىل موىس. وأحد أسباب ذلك هو أنه ال ميكن أن يكون 

موىس قد كتب عن موته بعد وفاته وتذكره كام هو مفصل يف التثنية. واألسوأ من ذلك أنه  

و موصوف. فكام قال الحاخام األكرب ديفيد وولبي  من الواضح أن موىس مل يوجد أبًدا كام ه

 يف معبد سايناي يف لوس أنجلوس،  2001يف خطبة عيد الفصح عام 

الحقيقة هي أن كل علامء اآلثار املعارصين تقريبًا الذين حققوا يف قصة الخروج، مع  

املقدس   الكتاب  بها  يصف  التي  الطريقة  أن  عىل  يوافقون  جًدا،  قليلة  استثناءات 

 وج ليست الطريقة التي حدث بها، هذا إن حدث أصًًل.  الخر 

يبدو أن الشخصية املعروفة اآلن باسم موىس هي تجميع لبعض األسًلف املختلفني  

من األساطري القدمية. أوضح هؤالء هو حمورايب، املرّشع البابيل. تلقى رشيعة قوانني املسلة  

إله الشمس شمش قبل الوقت الذي يفرتض أن موىس عاش فيه بنحو خمسمئة عام،    من 

قبل امليًلد. ما عدا ذلك، إن االختًلف األسايس بني هاتني    1250الذي يُقدر عموًما بنحو عام  

فعلية   أثرية  قطعة  هي  بحمورايب  الخاصة  املسلة  قوانني  رشيعة  أن  هو  الشخصيتني 
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  يف موجودة  معروضة يف متحف اللوفر، يف حني يعد تابوت العهد أحد األشياء التي تبدو  

 األفًلم فقط.  

قدمت مرص سلًفا آخر يف هيئة جادجامانخ، رئيس كهنة الطقوس للفرعون سنفرو، 

من األرسة الرابعة للمملكة القدمية يف القرن الخامس والعرشين قبل امليًلد. توضح إحدى  

الحكايات الخمس املدرجة يف بردية وستكار رحلة أخذ فيها سنفرو مجموعة من الفتيات  

ملمتلئات، وجردهن جميًعا من مًلبسهن، واستمتع مبنظر طاقمه حيث أخذت كل  الجميًلت ا

الفتيات بالصدفة   الطويل عرب بحرية. أسقطت إحدى هؤالء  قاربها  منهن مجذافًا وجذفت 

حلية فريوزية من جانب القارب واستاءت جًدا من فقدانها لدرجة أن الفرعون طلب املساعدة 

تعويذة سحر طوت نصف املاء يف البحرية عىل النصف  من رئيس كهنته. فردد جادجامانخ

اآلخر، كام لو كان يبحث تحت بطانية. وهكذا أمكن أن يظهر الفرعون بطًًل لفتاة التجديف  

 عارية الصدر. 

حسنًا، ال يشبه األمر أفًلم سيسيل ب. دمييل متاًما، لكنه يجعل املرء يتساءل كيف  

حمر أصلية يف نفس األرض التي حلمت بالفعل ميكن اعتبار قصة موىس وهو يشق البحر األ 

 عام. بهذه املهزلة الساخرة قبل أكرث من ألف 

أوجه الشبه    خدع وأساطري الكتاب املقدسيصف لويد وإليزابيث غراهام يف كتابهام  

 بني قصة موىس وقصة رسجون األكرث جدية. 

قبل امليًلد، وهي تشبه    2750نسجت هذه األسطورة حول األسطوري رسجون األول،  

بشكل الفت تاريخ موىس املبكر، أي طفولته. ال يقدم هذا الجزء إال بواسطة اإللوهيني،  

»... وملا مل ميكنها أن تخبئه بعد، أخذت له سفطًا من الربدي وطلته بالحمر والزفت،  
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(. وعىل  3:  2 الحلفاء عىل حافة النهر«. )الخروج  ووضعت الولد فيه، ووضعته بني 

 ألواح قوينجق، يروي رسجون قصته. 

 . والديت، األمرية، حملتني؛ بصعوبة أنجبتني. 4

 . وضعتني يف فلك من الحلفاء وأحكمت إغًلق الباب بالقار. 5

 . أطلقتني يف النهر فلم يغرقني. 6

 . حملني النهر إىل آيك، سّقاء املاء، جلبني. 7

 آيك، سّقاء املاء، برأفة، انتشلني...  . 8

وتقديرًا له، سّمى رسجون عاصمته أغادي، دعيت أكاد السامية، وكانت أكاد  

 . زيبورا« بالقرب من مدينة سيبارا. الحظ اآلن أن زوجة موىس كانت »

يف الوقت الحارض، من املهم مًلحظة أنه عىل الرغم من أنه توجد بالتأكيد العديد من  

ملقنعة للتشابهات القوية بني الشخصيات الدينية املختلفة، مل يتم بحث جميع هذه  االدعاءات ا

الكثري منها.   التحقق منها بشكل كاٍف قبل نرشها، وال ميكن تحديد مصادر  أو  االدعاءات 

يستند بعضها إىل تكهنات سابقة تستند بدورها إىل وثائق أو قطع أثرية ثقافية إما فُقدت  

و مل تكن موجودة أصًًل. أدرج لويد وإليزابيث غراهام، مثًًل، سلسلة  أ   –أو أيسء تفسريها  

من التشابهات بني موىس وميزس، شخصية أخرى يُزعم أن لها أصول متعددة. ومع ذلك،  

إن االستشهادات التي قدماها لهذه التشابهات ال تتضمن املقاطع أو املراجع التي وصفوها.  

لتحقق من أي من التشابهات املزعومة املتعلقة مبيزس.  وبالتايل، مل أمتكن أنا وآخرون من ا

غريفز   كرييس  كتاب  العامليعد  املصلوبون يف  عرش  الستة  وتجميع  1875)  املخلصون   )

مثاالن صارخان عىل هذا النوع    2007لعام    زايتغايستاملؤامرات لبيرت جوزيف يف فيلم  
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ق من عدد قليل جًدا من االدعاءات  من املعلومات املضللة. يف كلتا الحالتني، متكنت من التحق

العديدة حول تجميع األساطري الذي أفىض إىل شخصية يسوع املسيح. مل أمتكن من العثور  

عىل أي معلومات عىل اإلطًلق للعديد من املخلصيني املصلوبني يف قامئة غريفز، وما وجدته  

بشكل مستقل  تضمن ادعاءات ميكنني إظهار عدم صحتها بالتأكيد. توصل بعض زمًليئ  

 إىل نفس النتيجة. 

لكتاب  التالية  املراجعة  املجال(  هذا  يف  بارز  )عامل  كارير  ريتشارد  الدكتور    كتب 

 : املخلصون الستة عرش املصلوبون يف العامل

رغم أنني مل أحقق بشكل شامل يف هذا األمر، فقد أكدت فقط إلهني حقيقيني »قاموا  

الغريبة مع يسوع، واللذان ذكرا بالفعل من املوت« يشرتكان يف بعض أوجه التشابه 

أو  بواسطة غريفز  أي منهام  يذكر  وإنانا، ومل  زاملوكسيس  املسيحية،  العصور  قبل 

عىل الرغم من أن كليهام يذكر متوز، الذي   –جون غ. جاكسون )كاتب غريفزي آخر  

إنانا يف   بينه وبني  قبل  )أيامهام  خلط  الواضحة  األساطري  النظر عن  وهذا برصف 

وإيزيس  امل وبولوكس،  وكاستور  وبريسيفوين،  وديونيسوس،  لدمييرت،  سيحية 

وأوزوريس، وسيبييل وأتيس، التي تحمل بالفعل موضوع القيامة املجازية، عادًة من  

حيث العودة أو الهروب من العامل السفيل، التي توضح الفصول املتغرية. لكن هذه  

إنها تظهر فقط انتشار موضوع    األساطري ليست متاًما قصة آالم ما قبل مسيحية. 

القيامة الزراعية يف العصور القدمية، بينام تظهر قصة يسوع أكرث من ذلك، عىل 

 الرغم من أنه ميكن بالتأكيد االعرتاف بالتأثري الثقايف... 

إن الحالة الوحيدة، التي أعرفها، التي ُصلب فيها إله ما قبل مسيحي ثم قام من املوت 

أيًضا باسم عشتار(، وهي إلهة سومرية يُروى صلبها وقيامتها  هي إنانا )املعروفة  
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قبل امليًلد تقريبًا،    1500وهروبها من العامل السفيل يف ألواح مسامرية منقوشة عام  

تشهد عىل تقليد قديم جًدا. ميكن العثور عىل أفضل تفسري وترجمة للنص يف كتاب 

وما بعدها، ولكن تأكد من استخدام    154، ص  التاريخ يبدأ يف سومرصموئيل كرمير  

( املنقحة  الثالثة  إىل 1981الطبعة  التوصل  بعد  كبري  بشكل  النص  نقح  فقد   ،)

متوز   إنانا،  عاشق  قيامة  يصف  اللوح  أن  مثًًل،  يُعتقد،  كان  جديدة.  اكتشافات 

باعتباره واحًدا من   أيًضا باسم دموزي(. وهكذا، ذكر غريفز خطأً متوز  )املعروف 

الستة عرش املصلوبني«. بالطبع، ال ميكن التشكيك يف مصداقية غريفز    »املخلصني

بسبب هذا الخطأ بالذات، ألن العلامء يف أيامه كانوا ما زالوا يعتقدون أن اللوح يشري  

 إىل هذا اإلله )يرشح كرمير كيف حدث هذا الخطأ(.

ك  يعد سفر أيوب أقدم سفر يف الكتاب املقدس غري مقتبس بشكل واضح من الرش 

قبل امليًلد، رغم أن هناك علامء آخرين يقولون إنه    1500السابق، يفرتض أنه يعود إىل عام  

أىت بعد ذلك بكثري. يوجد إجامع علمي عىل أن سفر التكوين قد جّمع )رمبا بواسطة عزرا(  

عام. أضيفت تدريجيًا    2,500من العديد من التقاليد الشفوية غري ذات الصلة من قبل أقل من  

ق أخرى يف نفس الوقت تقريبًا، وكلها منسوبة إىل مؤلفني، معظمها يعود إىل ما بني  وثائ

القرنني السادس والثاين قبل امليًلد. لذا فإن الكتاب املقدس ليس قريبًا من العمر الذي يدعيه  

الديانات   كل  يف  املعروفة  األثرية  النصوص  أقدم  امليت  البحر  مخطوطات  تعد  املؤمنون! 

قبل امليًلد.    122و  335غربية، فقد أرخت بواسطة الكربون املشع إىل ما بني  التوحيدية ال

ومع ذلك، كل منها أصغر بقرون من الزرادشتية، والبوذية، والهندوسية ومختلف الديانات  

الرئيسية   الديانات  الغريب أن جميع هذه  الهلنستية، والدرويدية، والصينية واملرصية. من 

قبل امليًلد أو خضعت ملراجعات كبرية يف هذا الوقت تقريبًا.    600  تقريبًا إما بدأت نحو عام
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اإلغريق   بني  العلمي  الطبيعي  املذهب  وظهور  اإللحاد  أيًضا  هذا  الفلسفات  ازدهار  اشتمل 

 األيونيني. 

بدأت املسيحية باإلميان الغنويص، ثم الدوسيتية وإبيونية، كلها يف القرون القليلة  

. باختصار، اعتقد الدوسيتيون أن يسوع كان إلًها بالكامل، وروًحا  األوىل من النشأة املسيحية

خالدة كان شكلها املادي مجرد وهم. وال ميكن أن ميوت يف الواقع، لذا مل يكن ممكنًا أن  

يقوم من بني األموات. كان اإلبيونيون يهوًدا منبوذين آمنوا بأن يسوع هو مسيّا برشي متاًما  

من دون جوانب خارقة للطبيعة. الغنوصية هي يف الواقع  ونبي، ولكن من أصل طبيعي و 

مفهوم ما قبل مسيحي »للمعرفة من خًلل اإلميان«، والذي يعني أساًسا إقناع نفسك بأن  

تكون متأكًدا متاًما من األشياء التي هي يف الحقيقة مجرد تكهنات فارغة، أو التظاهر مبعرفة  

اين من القرن السابع القديس مكسيموس املعرتف ما ال تعرفه حًقا. رشح عامل الًلهوت اليون

اإلميان   بامتياز، من خًلل  يعرف  الذي  املثايل هو  »العقل  املختلة:  الفلسفة  النوع من  هذا 

 الحقيقي، ويف جهل مطلق، املجهول األسمى«. 

متثل هذه العًلمة املحددة من معارضة املنطق أكرب عيب يف الخلقية، وهي يف نفس  

 ، قوتها الوحيدة.  الوقت، كام سأرشح

دمجت وجهات النظر املختلفة متاًما عن يسوع التي تبناها الغنوصيون واإلبيونيون  

والدوسيتيون يف نوع من التسوية سميت األرثوذكسية، والتي علّمت أن يسوع كان إنسانًا  

فرعية  مجموعات  هناك  كان  للرب.  وتجسيًدا  مادي  تجيل  وهو  نفسه،  الوقت  يف  وإلًها 

رى يف ذلك الوقت )مثل اللوسيفريني( جرى تجاوزها وفقدت مصداقيتها بسبب  مسيحية أخ

 التنقيحات الكتابية اإلضافية. 
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  3,500تتعلق إحدى هذه املراجعات مبلك أوغاريت، الذي يُفرتض أنه عاش قبل نحو  

الكتبة   اختار  الناشئة،  موىس  لديانة  األساسيني  املنافسني  كانوا  أتباعه  ألن  نظرًا  عام. 

بعل  ، »السيد يف العًل«، بتحريف اسمه إىل  بعل زبوللون عىل العهد الجديد شيطنة  العام

املقدس بشكل متعمد ومخادع ألسباب دينية  زبوب الكتاب  إذن، لقد ُغري  الذباب«.  ، »سيد 

 وسياسية. 

أعلن أخريًا قداسة بقية ما أصبح العهد الجديد بحلول القرن الرابع بعد سلسلة من  

مجمع نيقية. وفًقا لعاملي أصول الكتاب املقدس املسيحي )الدكتور جون قرارات اللجان يف  

أناجيل، ورفضت ستة عرشة  أربعة  قبلت  إيرمان(  بارت  )الربوفيسور  وامللحد  أنكريبريغ( 

أخرى، كأن وقائع املسألة ميكن تقييمها أو رفضها بالتصويت الشعبي. وكام يشري الدكتور  

 ماير، 

ب تطور  التي  الطريقة  مراكز  اعتمدت  يف  األحد  يوم  يُقرأ  كان  ما  عىل  القانون  ها 

املسيحية. ماذا تقرأ يوم األحد الثاين بعد عيد الفصح يف كنيسة القدس؟ ماذا تقرأ  

وتكراًرا عىل نفس   مراًرا  يركزون  كانوا  أنهم  الوقت؟ ووجدوا  هذا  كنيسة روما يف 

ا من  تطور  الكنيس  القانون  جوهر  فإن  وهكذا  األناجيل.  يف  ستخدام  القصص 

 الكنيسة األوىل.

إذن، قبله املجلس ببساطة كإنجيل أيًا كانت القصص القليلة ذات الصلة التي أعجبت  

الجامهري غري املتعلمة يف ذلك الوقت. لكنهم مع ذلك اختاروا إزالة أكرث من عرشة أسفار من  

وكانت كتابات الكتاب املقدس عىل الرغم من اإلشارة إليها يف أسفار أخرى اختاروا تضمينها.  

 الرسل واألنبياء عىل السواء من بني املواد املرفوضة.

 املحذوف من العهد القديم:  
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 ( 7: 24كتاب العهد )الخروج  .1

 ( 14: 21حروب الرب )العدد  .2

 (18: 1وصموئيل  2: 13: 10سفر يارش )يشوع  .3

 (25: 10كتاب الفرائض )صموئيل األول  .4

 ( 41:  11كتاب أمور سليامن )امللوك األول  .5

 ( 29:  9وأخبار األيام الثاين  29: 29سفر ناثان )أخبار األيام األول  .6

 ( 29: 29سفر جاد )أخبار األيام األول  .7

 (22: 13، و15: 12، و29:  9نبوءة أخيا ورؤى ِعّدو )أخبار األيام الثاين   .8

 (15: 12سفر شمعيا )أخبار األيام الثاين  .9

 ( 34: 20)أخبار األيام الثاين  سفر ياهو   .10

 ( 22: 26أعامل عزيا التي كتبها إشعياء )أخبار األيام الثاين   .11

 ( 19:  33أخبار الرائني )أخبار األيام الثاين    .12

 (14نبوءات أخنوخ )يهوذا   .13

 املحذوف من العهد الجديد:  

 (9:  5رسالة بولس الرسول إىل أهل كورنثوس )رسالة كورنثوس األوىل  .1

 ( 3: 3رسالة بولس الرسول إىل أهل أفسس )أفسس   .2

 (16: 4رسالة بولس الرسول إىل أهل الودكية )رسالة كولويس  .3

 (23: 2نبوءة أن املسيح يجب أن يكون نارصيًا )متى   .4
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التنبؤات التي عرفها الكتبة يف أيام يسوع أن إيليا يجب أن يستعيد كل األشياء قبل مجيء   .5

 ( 10:  17املسيح )متى 

تحي هم  ملَ  من  متوفرة؟  تعد  مل  أو  برشيًا  كًلًما  كانت  أخرى  كتب  إىل  الرب  كلمة  لنا 

املحررون الحقيقيون هنا؟ غالبًا ما يسمي الكتاب املقدس مؤلفني برشيني، ولكن كيف ميكن  

أن يقدم مثل هذا االعرتاف إذا كان الرب هو املؤلف الحقيقي ومحرر هذا الخليط العشوايئ  

 كلامت املزمور؟من الخرافات واألمثال و 

بل    –ليسوا رجااًل متفوقني حتى  هم  إن الكتاب املقدس كتب بالتأكيد بواسطة رجال، و 

أبعد ما يكونون عن ذلك! لهذا السبب ميكن إثبات أن معظمه خاطئ متاًما تاريخيًا وعلميًا  

. نحن نتحدث عن أناس يؤمنون باألفاعي  نهايته إىل أولهبشأن كل يشء لعني تقريبًا من  

)التكوين  وا الناطقة  )التكوين  35–1:  22والعدد    3لحمري  التعويذات  ويف   ،)1  :3–29  

:  9و  9:  1؛ والًلويني  54:  31و  4:  4(، ويف الذبيحة الدموية )تكوين  10–1:  37وحزقيال  

؛  29–28:  27( والذبيحة البرشية )الًلويني  17:  39؛ وحزقيال  15:  16؛ وامللوك الثاين  18

؛  19:  34و  29:  22؛ والخروج  40– 31:  31و  13– 11:  3؛ والعدد  39– 29:  11والقضاة  

)العدد  26:  20وحزقيال   الطقسية  الرقيات  ويف  املصنوعات  14والًلويني    5(،  يف   ،)

(،  19:  6و  69:  5؛ وصموئيل األول  12–8:  7؛ والخروج  9–6:  5املسحورة )صموئيل األول  

:  38؛ وأيوب  15–14:  1التكوين  (، ويف التنجيم )26– 20:  5ويف الجرعات النارية )العدد  

وإشعياء  32 ولوقا  14–12:  14؛  ومتى  25:  21؛  العنارص  20:  28و  32:  12،  ويف   ،)

 (.14الخمسة للسحر )كل منها مستخدم يف تعويذة واحدة يف الًلويني 

لقد اعتقدوا أنه إذا استخدمت عصا سحرية لرش الدم عىل شخص ما، فسوف تعالجه  

)الًلويني   تجرت  األرانب  أن  يعتقدون  أناس  عن  نتحدث  نحن  الجذام.  وأن  6:  11من   ،)
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(، وأن الحيتان أسامك )يونان  19–13:  11والًلويني    18– 11:  14الخفافيش طيور )التثنية  

وأخبار    23:  7(، وأن باي عدد صحيح )امللوك األول  40  :12مقارنًة مع إنجيل متى    17:  1

 (. 2:  4األيام  

اعتقد هؤالء األشخاص أنك إذا عرضت أمناطًا مخططة عىل بقرة حامل، فإنها ستلد عجواًل 

(. كيف ميكن ألي شخص يعرف أي يشء عن علم الوراثة  43– 37:  30مخططة )التكوين  

ب مل يعرفوا أي يشء. إن كان الكتاب املقدس  أن يقول ذلك؟ من الواضح أن مؤلفي هذا الكتا

قد كتب بواسطة كائن ساٍم، فلن يحتوي عىل األخطاء التي يحتويها. إن كان قد كتبه كائن 

أسمى حًقا، ويقصد به أن يُقرأ كتاريخ حريف، فلن يحتوي الكتاب املقدس عىل أي يشء  

 يحتويه. 

الكت الكثري من  األصلية كتبت  وإنه يفشل متاًما كدليل أخًلقي، ألن  العربية  املقدسة  ب 

 بواسطة متوحشني جاهلني ومتعصبني شجعوا وتغاضوا عن:

 ( 4: 8وصموئيل الثاين  6: 11القسوة عىل الحيوان )يشوع  •

)التكوين   • القرىب  و17–1:  4سفاح  و1:  9،  و38– 30:  19،  ؛  12–11:  20، 

 ( 15–1:  13وصموئيل الثاين  

)العدد   • والًلويني  35–31:  31العبودية  والخروج  45–44:  25؛  ؛  27:  21؛ 

 (2–1: 6؛ ورسالة تيموثاوس األوىل 5: 6وأفسس 

 ( 48– 47:  12؛ ولوقا 21–20، و7: 21اإلساءة للعبيد )الخروج  •

 (29–28، و21– 13: 22؛ التثنية 31: 5: 5اإلساءة الزوجية )العدد   •

:  22، و30:  20، و2:  23، و21–18:  21؛ والتثنية  22اإلساءة لألطفال )التكوين   •

 (9:  137؛ واملزمور 14–13: 23، و15
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)العدد   • باألطفال  التلمود:  18– 17:  31التحرش  يف  أيًضا  عنه  التغايض  )تم   )

  44ب، ونيدا    12ب، و  60ب، و  57ب، ويباموت    69–أ  69ب، و  55سنهدرين  

 ب( 

:  13، و16– 11:  9؛ وهوشع  16:  15؛ وامللوك الثاين  13:  1اإلجهاض )عاموس   •

 (31–5:  5؛ والعدد 16

 (12– 7:  31؛ والعدد 14–13: 20؛ والتثنية  29–13:  34النهب )التكوين  •

؛  27و  13و  10–9:  20؛ والًلويني  17:  22، و15:  21، و12:  2القتل )الخروج   •

– 29:  11، و5:  9؛ والقضاة  20:  20؛ واألمثال  12:  17، و19–13:  13والتثنية  

،  34–29، و25– 24:  2؛ وامللوك األول  15:  18؛ وصموئيل الثاين  19:  14، و39

 (26: 20؛ وحزقيال  4: 21؛ وأخبار األيام الثاين 7:  10، و27:  9، و46و

؛ وإرميا  26:  49؛ وإشعياء  53:  28؛ والتثنية  29:  26أكل لحوم البرش )الًلويني    •

 ( 29: 6؛ وامللوك الثاين  10–8: 5؛ وحزقيال 9:  19

:  32، و13:  17؛ والخروج  24–11:  7، و17– 11:  6اإلبادة الجامعية )التكوين   •

والعدد  27 والتثنية  35:  21،  3:  21؛  ؛  16:  20، و2:  7، و6:  3، و34–33:  2؛ 

–7،  3:  15؛ وصموئيل األول  23–8:  11، و40–27:  10، و 25–22:  8ويشوع  

8) 

 وتحيز ضد: 

؛ والتثنية  35:  21؛ والعدد  28، و14– 11:  9؛ وعزرا  23:  23العرق )الخروج   •

 ( 28– 22: 15؛ ومتى 1:  7، و6: 3
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 ( 24– 21:  11؛ ومتى  27–21: 6؛ ويشوع 46: 25الجنسية )الًلويني  •

 (27–19: 10الدين )يف كل الكتاب املقدس، وخاصًة يف امللوك الثاين  •

:  21، و29– 22:  19، و54–53:  9؛ والقضاة  24–16:  38الجنس )التكوين   •

؛  12–11:  25، و29–28، و24– 23:  22، و14–10:  21؛ والتثنية  12–10

،  29:  21، و20:  19، و19:  18، و30–19:  15، و14، و8–1:  12والًلويني  

والعدد  7–3:  27و و2:  1؛  و15–13:  20،  و16–3:  30،  ؛  18–14:  31، 

 ( 2–1:  14وزكريا 

 ( 20:13، و23– 22: 18؛ والًلويني  5: 22التوجه الجنيس )التثنية  •

زالوا   ما  الخلقيني  لكن  الرب.  إرادة  يفعلون  بأنهم  باالدعاء  وحشيتهم  لتربير  ملَ؟ 

يتجاهلون كل ذلك. حتى أن بعض مواقعهم تعرتف أنه حيثام يتعارض الواقع مع الكتاب  

املقدس، فيجب تجاهل الواقع! وملَ ذلك؟ ألنه إن مل يكن لدى الخلقيني كتبهم املحبوبة، فلن 

 ا. فاألول هو اآلخر يف عاملهم.يكون لديهم إله أيضً 

عىل   للخلق  تبجيل  باعتبارها  الرب  »أعامل«  يرفضون  املؤمنني  أن  املفارقات  ومن 

الخالق. لكنهم يدفعون بعد ذلك كلامت البرش أمام كلمة الرب، بصفتهم آلهة، بل ويرصون  

ما   أيًضا بطريقة  الرب  أن يدحض  »املقدسة« من شأنه  املفرتضة  كتبهم  أن دحض    – عىل 

وليس فقط نسختهم من الرب، ولكن جميع النسخ األخرى أيًضا. يعتقد املسيحيون الخلقيون  

أنه إذا كان الكتاب املقدس خاطئًا، فإن الرب كّذب. ال ميكنهم قبول وجود الرب إذا كان الكتاب  

املقدس خاطئًا ألنهم ال يستطيعون التمييز بني العقيدة واإلله. لذلك يعد هذا شكل من عبادة  

األصنام حيث يعبد املؤمنون مؤلفات من صنع اإلنسان كام لو كانت تلك الكتب هي الرب  

ألنهم يعتقدون أنها كلمته. لكن الرب مل يكتب ومل ميِل أيًا من الكتب املقدسة ألي   – نفسه  
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دين. كل ما يختار الرجال رفضه أو تضمينه يف الكلمة املفرتضة غري القابلة للتغيري ألي إله  

ت  تم  تغيريه  قد  تم  ما  وغالبًا  وتحريره،  وتفسريه  وترجمته،  وتجميعه،  وتكوينه،  صوره، 

 وتعزيزه عن عمد بواسطة رجال غري معصومني. 
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 للخلقية التأسيسية  الثالثة   األكذوبة 

 التفسري البرشي »حقيقة مطلقة« 

 

عام يف البهاغافاد غيتا قد صمد أمام محك الزمن. ففي   5,000»ما قاله كريشنا منذ  

وسعك قراءتها اليوم وسرتى أنها ما تزال صالحة بحذافريها. ستتبدل نظرياتك العلمية، إال 

 تتغري«. أن الحقيقة املطلقة لن 

 1995يوليو   14مادهودفيسا داسا سوامي،   –

 

تنطوي األكذوبة التأسيسية الثالثة للخلقية عىل التأكيد عىل أن أي فهم برشي ملعتقداتهم  

املختلفة القامئة عىل اإلميان واملتناقضة ضمنيًا ينبغي اعتباره منزًَّها عن الخطأ أو معصوًما  

 ره كذلك.أو يف منتهى الدقة أو باإلمكان اعتبا

مل أكن قد بلغت الثالثة عرشة ملا طلبت مني فتاة أن أمتىش معها يف طريق العودة  

إىل املنزل بعد املدرسة. كانت فاتنة وبدا أنها منجذبة عاطفيًا إيل، فابتلعُت الطُعم. وبينام 

كنا نسري ونتحادث، سألتني ما الدين الذي أعتنقه. يف ذلك الوقت، بالكاد عرفت شيئًا عن  

لدين. كنت أعلم أن معتقدات مختلفة كانت سائدة يف أجزاء أخرى من العامل، وأن أساطري  ا

البتة   لها  عًلقة  ال  التي  األسطورية  واآللهة  األبطال  روايات  عىل  مبنية  األخرى  الثقافات 

بقصص الكتاب املقدس أو رب إبراهيم. رمبا كنت هينوثيًا إىل حد ما يف ذلك الوقت ألنني 

أنبياء العقائد األخرى كانوا يلمحون أجزاًء من العامل الخارق، كل منهم من    اعتقدت أن كل

خًلل ثقب بابه، وكانوا يحاولون تفسري رؤاهم املبهمة بشكل صحيح مثلنا متاًما. كل شخص  

يقول إن دينه هو املعتقد الصحيح الوحيد، إال أنه ليس يف وسع أي منهم إثبات ذلك، لذا  

الديانات  فنحن ال نعرف حًقا. ولي وأن  بالكامل  دينًا واحًدا صحيح  أن  االعتقاد  س منطيًقا 
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األديان   تكون جميع  أن  األكرب  االحتامل  أن  اعتقدت  ذلك،  من  بداًل  إجاماًل.  خاطئة  األخرى 

 صحيحة جزئيًا، دون أن يكون أي منها صحيًحا قطًعا. 

أمي وجديت.  كان هذا أيًضا السبب يف عدم إعًلين مطلًقا أنني مورموين كام أعلنت  

مل يكن بإمكاين فعل ذلك ألنني مل أكن عىل اطًلع بنطاق معتقد املورمون. مل أكن قد درسته،  

فكيف يل أن أقول أكنت أؤمن بكل ما يؤمنون به أم ال؟ وأهم من ذلك، أنني مل أدرس أي  

ديانات أخرى أيًضا، فكيف يل أن أعرف أكانت إحداها تبدو منطقية أكرث بالنسبة يل؟ لكن  

أحد األشياء التي كنت قد اكتشفتها حتى ذلك الوقت هو أنه حني يسألني أحدهم ما الدين 

 الذي أعتنقه، فهذا مقدمة ملواجهة محرجة. 

لقد تنّقلنا كثريًا حني كنت طفًًل، وأحيانًا تنّقلنا عدة مرات كل عام. يف تلك املرحلة  

ا كانت عائًلت املورمون الفئة  من حيايت، كنت قد عشت يف مثاين واليات مختلفة. وغالبًا م

املحيطة   الحارضة  أنه يف  إال  أريزونا،  ملا كنا يف مدن صغرية يف والية  املهيمنة  السكانية 

بلوس أنجلوس )حيث مل يكن املورمون ميتلكون ويتحكمون يف كل يشء(، فقد الحظت رد 

الطرق   بأكرث  أجيبها  أن  لذا حاولت  التسمية.  تلك  املمكنة.  فعل مختلًفا متاًما عىل  املعقولة 

من الواضح أن الجملة مل تنتِه هنا، إال أنني قبل أن أنطق كلمة    »حسنًا، عائلتي مورمونية…«.

 »لكن«، كانت تناشد السامء قائلة: »يا إلهي، مل ُوهبُت مورمونيًا؟«. 

باستذكار املايض، أعتقد أن ما مل أالحظه آنذاك كان مثريًا لًلهتامم. فالناس عادة ما  

ن عبارات من قبيل »يا إلهي، مل يحدث هذا؟«، لكنهم عندما يقولون ذلك، إنهم عادة يقولو 

يعرفون أنهم ال يتحدثون سوى مع أنفسهم. إال أنها مل تكن تعرف ذلك، إذ اعتقدْت يف الواقع  

إليها. وقد فاتني ذلك، بعد تلقي اإلهانة مبارشة.   أنها تتحدث مع كيان غري مريئ يصغي 

لِك حتى«، لكنني   ’أوهب‘مورمونيًا، ومل  لست مورمونيًا. وأنا  توهبيأنِت مل  أردت أن أقول: »

 قبل أن أنطق بحرف من ذلك، التفتت إيل وسألتني: »هل تعرف بم يؤمن املورمون؟«. 
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مورموين،   أنني  يعتقدون  فحني  سابًقا.  مرات  عدة  املحادثة  هذه  أجريُت  قد  كنت 

نون بـ ]أدخل هنا السخافات[. كانوا جوهريًا  سيسألونني أكنت عىل علم بأن املورمون يؤم

يسألون أكنت أعرف ما أؤمن به، وكأنني ما عرفت ذلك مسبًقا أفضل مام عرفوه أو بإمكانهم 

أن يعرفوه. لكن الطينة ستزداد بلة، ألنهم سيخربونني بعد ذلك أن املورمون يؤمنون بكل  

التي ما ذكرها مورموين أعرفه قط. أدرك اآل  أن املورمون يؤمنون  رضوب الجنون  ن متاًما 

لكنه مل يكن رضب الجنون نفسه الذي   –وكل دين كذلك–حًقا ببعض الهراء الفاضح بشدة  

اتهمهم به منتقدوهم. حاولت مرة أو مرتني دعوة هؤالء األشخاص إىل منزيل إلخبار والديت 

لكن تلك الدعوة    بأنها تؤمن بكل هذه األمور )أنا عىل يقني بأنها أيًضا مل تسمع بها قط(،

 دامئًا ما كانت تُرفض. وأنا أتساءل ملاذا. 

لو أنني مل أنشأ يف كنف أحد املورمون الذين يعيشون يف ثقافة غري مورمونية، فلرمبا  

فاتني درس مهم يف التحامل الديني. لقد تعلمت أنك إن رغبت يف أن تعرف ما يؤمن به  

معمدانيً  تسأل  ال  مورمونيًا؛  فاسأل  بتلك  املورمون،  رصيحة  إجابة  عىل  تحصل  لن  ألنك  ا، 

الطريقة. وبالتأكيد، ينطبق األمر نفسه أيًضا عىل أي منظور آخر، سواء أكان اجتامعيًا أم  

سألت   إذا  لكنك  املعمدانيون.  به  يؤمن  عام  املعمداين  تسأل  أن  بإمكانك  دينيًا.  أم  سياسيًا 

 ة، ال تتطابق مع سابقتها. معمدانيًا آخر السؤال ذاته، فقد تحصل عىل إجابة مختلف 

استكاماًل للقصة، وصلنا أخريًا إىل منزلها، وكانت عائلتها بأكملها هناك. كانت تعلم  

أنهم سيكونون هناك، لكنني مل أتوقع ذلك. ويتضح يل أنها مل ترغب يف أن تكون مبفردها  

املنزل ثم    معي. كانت قد تلقت سابًقا تعليامت بإغوايئ )أنا أو أي شخص آخر( للدخول إىل

تسليمي لهم. كان والداها وإخوتها مهتمني جًدا مبقابلتي والتحدث معي، وبدوا لطيفني مدة  

دقيقة تقريبًا أو نحو ذلك. ثم أحاطوا يب وبدؤوا عىل حني غفلة الصياح يف وجهي بأن كلهم  

ء،  ( كونهم استُدعوا إىل السام1974سيختفون متاًما »يف أي لحظة اآلن« )كان هذا يف عام  

وأن الطريقة الوحيدة التي ميكنني بها إنقاذ    –لكنني سأجد نفيس عالًقا يف بحرية النار  
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نفيس من العذاب األبدي هي بطأطأة رأيس خزيًا، والتوبة عن خطايا املورمونية، وإعًلن 

 إمياين بحامقتهم الشنيعة بداًل من ذلك. 

ب  تتكلم  كانت  أنها  أعتقد  األريكة.  عىل  يتلّوى  أحدهم  اآلخرون كان  وبدا  ألسنة. 

يتموجون كام يرتاقص السكان األصليون حول الطوطم. إال أنني عىل الرغم من تبشريهم  

االختًلجي، وقفت هناك متجمًدا يف وضعية إنذار صامت، والدموع تنهمر عىل وجهي. مل  

أعرف طريقة أخرى أترصف بها، إذ كنت طفًًل فحسب وكانت هذه املرة األوىل التي أدخل 

 عصفورية.  فيها

عدت إىل املنزل حاملا متكنت من الخروج من الباب. وشاركت تلك التجربة املروعة مع  

والديت، واستغربت عدم تفاجئها. فقد كانت واثقة كل الثقة من تفوق معتقدها. فكل أتباع  

الديانات األخرى يترصفون عىل هذا النحو، ألنهم )بالتأكيد( يجهلون »الحقيقة« التي تعرفها 

أتباع كل نظام عقائدي آخر يقولون اليشء ذاته عن معتقدها بنفس    هي. أن  أليس غريبًا 

متشابهي   املستجدين  ذاتها  الدراسة  طريقة  ستقود  اإلميان،  خًلل  من  والتربير؟  الثقة 

بشكل مستحيل،    – التفكري إىل مجموعة متنوعة دامئة االتساع من االستنتاجات املختلفة كليًا  

 نها »الحقيقة«. تؤكَّد جميعها عىل أ 

الكنيسة. فقد ظنت أن ذلك  مل تقم والديت يوًما بتلقيني معتقًدا أو اصطحايب إىل 

ليس برضوري. أعتقد أنها دامئًا ما افرتضت أنني أؤمن بكل ما تخربين به، عىل الرغم من 

أنني شككت يف كل يشء قالته. وعىل هذا، تركتني عن غري قصد أنشأ كمفكر حر. لكنها 

تتحد الثمن  اآلن  »لؤلؤة  املورمون  كتاب  لها  أقرأ  أن  عيل  وأرصت  دينها.  يف  للتقيص  اين 

 العظيم«. 

إن كتاب املورمون شبيه بالقرآن والكتاب األقدس للبهائية. فجميع هذه الكتب الثًلثة  

م  تستند نوًعا ما إىل القصص الواردة يف الكتاب املقدس، يف العهدين القديم والجديد. ويُقدَّ

العظيم األخري  كل منها كمل النبي  املقدس، ككلمة أخرية من  سواء كان ذلك   –حق للكتاب 
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النبي محمًدا أو جوزيف سميث، اللذين كام قيل أنزلت املًلئكة عليهام الوحي، أو بهاء الله،  

الله مبارشة. ولكن كيف ميكن ألنبياء نفس اإلله أن يختلفوا مع   إنه كان رسول  الذي قيل 

 لتفسريات يف آن واحد؟بعضهم حول العديد من ا

لن يكون تقيياًم منصًفا أن أقرأ كتاب املورمون دون أن أقرأ هذه الكتب األخرى أيًضا،  

وذلك يك أمتكن من إجراء مقارنة صحيحة. ولكن ماذا لو تبني أن الكتاب املقدس الذي تستند  

ازل املبنية  إليه الكتب الثًلثة، خاطئ؟ إذا فشل األساس، ألن يتسبب ذلك يف سقوط كل املن

الكتاب املقدس صحيًحا، فهل يهم ما سريد يف أي من الكتب الًلحقة إن   عليه؟ وإذا كان 

 كانت تختلف عنه؟ 

ولطاملا   بها.  يرتبط  أو  عليها  يقوم  التي  السابقة  للملة  هرطقٌة  جديد  مذهب  كل  إن 

لعديد من سمعت ممثلني عن امللل الفرعية يقدمون ذات االدعاء بالسلطة الفريدة كام تدعي ا

رسوًخا   واألكرث  األقدم  األنظمة  »أفسدت«  لقد  باختصار،  نسبيًا.  الجديدة  األخرى  امللل 

  – »حقيقة« الله فكان ال بد من إنشاء نظام عقائدي جديد للعودة إىل الطريقة »الصحيحة«  

أن تتطلب   املحتمل  أي مكان ومن  تُسجَّل يف  لكنها مل  الله يف األصل،  كان يقصدها  التي 

تفسريات املحددة واملحكمة. يقدم كل من املورمون واملسلمني وشهود جيهوفا هذا  بعض ال

 االدعاء.

بالتعاقب، قد تزعم بعض املذاهب أيًضا أنها أقدم من امللل املهيمنة، لكنها تقول إن 

أفراد الطائفة الناشئة حديثًا هم بطريقة ما حافظو الحقيقة الرسية التي ظلت مخفية طوال  

القرون. بالطبع، ال ميكن أن يكون ذلك صحيًحا، لو أن أيًّا من هذه العقائد قد وضعها  هذه  

 فعًًل خالٌد كيل القدرة، وكيل العلم، ومعصوٌم من الخطأ. 

املتغريات  هذه  كل  يولدوا  كأن  أصلية  حقيقة  إفساد  إىل  يجنحون  الناس  كان  إذا 

العقد   هذه  من  كًًل  نفحص  أن  منطقيًا  يكون  فلن  عىل  األخرى،  العثور  يف  أمًًل  النهائية 

الحقيقة »املطلقة« الكاملة والخالصة فيها. إذ ال ينبغي أن تكون الحقيقة الصحيحة معتقًدا  
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فريًدا تعتنقه طائفة واحدة محددة فقط، ال سيام طائفة جديدة. بداًل من ذلك، مبا أن كل دين  

أي حقيقة   أن  املنطقي  آخر، فمن  أن توجد يف  يستمد أساس معتقداته من دين  ألي منها 

العنارص املشرتكة بينها جميعها. وأنا أعقل من أن أقارن أوراق هذه الشجرة ببعضها. وحري  

 يب أن أتعمق إىل الجذر، لذا رفضت قراءة كتاب املورمون ألنني مل أقرأ الكتاب املقدس أواًل.

زًا« كأن يقبله األولون ويكرروه،    توقعت أن يكون كل يشء يف الكتاب املقدس »مرمَّ

إال أن املستنريين وحدهم سيفهمونه فعًًل، لذلك قرأته بالطريقة التي أعتقد أن معظم الناس  

سيقرؤونه بها، متخيًًل أعمق املعاين التي قد تتضمنها كل آية برصف النظر عام تقوله فعليًا.  

م املقدس  الكتاب  يقرؤون  الناس  كان  وحينها  العرشين.  القرن  هذا يف سبعينيات  ع  كان 

 كلامت األغاين أيًضا ويعرثون عىل رسائل خفية يف كل مرة. 

، وأن وفاته ظلت يف  1966هل تعلم أن بول مكارتني تويف يف حادث سيارة عام  

بول   يشبه  مل  شخٍص  مطابق؟  بشبيه  بهدوء  استبدله  قد  لينون  جون  وأن  الكتامن،  طي 

مكارتني وهو يعرب طريق آيب  فحسب، بل وغنى أيًضا بنفس الصوت؟ لهذا السبب يظهر  

ومتشبًّها   بيضاء  بذلة  )مرتديًا  لينون  وجّسد  الجثة.  كان  لقد  بذلة؛  مرتديًا  القدمني  حايف 

بيسوع( القس الذي يتبعه الجميع. كان رينغو يرتدي زي كاهن، وكان جورج هاريسون  

لذي كان إما رمزًا  يرتدي الجينز ألنه كان حفار القبور. ولهذا السبب أُشري إىل بول »بالفّظ«، ا

اسكندنافيًا للموىت وإما كلمة يونانية تعني »الجثة«. يف الحقيقة ال أعلم، لكن هذا ما فهمه  

العديد من املعجبني من تفسريهم لشبكة معقدة من كلامت األغاين املبهمة وغري املرتبطة يف  

 ألبومات فرقة البيتلز الًلحقة. 

، ال سيام يف ما يتعلق بتسجيل البيتلز غري  أدىل تشارلز مانسن بتفسري مختلف متاًما 

باسم   املعروف  األبيض  املعنون  عن White Albumاأللبوم  عبارة  املسارات  أحد  كان  إذ   .

(. وقد اعترب مانسن ذلك  Revolution #9« )9مونتاج لألصوات املتداخلة بعنوان »الثورة  

»الجراد« وله »شعر النساء«  (، واعتقد أن البيتلز كانوا  Revelation 9)  9إشارة إىل رؤيا  
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عىل   بناء  القاتلة  مانسن  طائفة  تأسست  املقدس.  الكتاب  من  اإلصحاح  ذلك  يف  املذكور 

انطباعه بأنه ابن اإلنسان، وأن البيتلز كانوا مًلئكة نهاية العامل، وأنهم كانوا يرسلون إليه  

 نريون روحيًا«. رسائل ال ميكن أن يفهمها إال »املست – رسائل رسية مشفرة يف موسيقاهم 

عىل غرار كلامت األغاين، يبدو أن هذه هي الطريقة التي يُفرتض أن يُقرأ بها الكتاب  

من املمكن جعله يقول أي يشء ويؤيد أي جانب من أي حجة تقريبًا، بغض    – املقدس أيًضا  

النظر عن الرسالة املرادة يف األصل. فحني تخوض يف الرؤى والنبوءات املتنوعة الشبيهة  

ألحًلم يف سفر الرؤيا، ستجد أنها تتشابه كثريًا مع كلامت األغاين عدمية املعنى التي كتبها  با

 جون لينون عن األسيد. 

تجسدت أول مشكلة مستعصية واجهتها مع الكتاب املقدس يف أن كل جزء منه كان  

غري منطقي بشكل غريب وغري أخًلقي ببشاعٍة تُبنّي بوضوح أنه مل يكن مستوحى من أي  

ائن متفوق. لقد كُتب الكتاب املقدس بشكل سيئ عىل نحو ملحوظ، ال سيام بالنسبة ليشء  ك

كان يقدسه ويدرسه باهتامم ذات األشخاص الذين جمعوه وألّفوه. لقد قيل يل إن الكتاب  

واألخًلق   الحكمة  من  فسأجد مستوى  قرأته،  إذا  أنني  يعني  ذلك  الله«.  »كلمة  هو  املقدس 

الرجال نبوًغا ورحمًة. هذا ما توقعته متاًما ملا فتحت هذا الكتاب. لكنني    والفهم أرفع من أكرث

بداًل من ذلك مل أجد سوى هراء يهذيه األولون املؤمنون بالخرافات الذين يحاولون عىل ما  

يبدو تربير فظائعهم الًلإنسانية من خًلل االدعاء بالتحدث باسم إلههم، وبالتايل املطالبة  

املطلقة.   الجهل  بالسلطة  بالرشور ويعزز  البغض يحتفي  كتابًا شديد  املقدس  الكتاب  يُعد 

ويعاقب الحكمة كخطيئة شنيعة. وال يوجد إله يستحق العبادة سيود أن يقرتن بذلك التجميع  

الدينء ألسوأ ما ميكن أن يتصف به البرش. كلام قرأت أكرث، زادت األمور سوًءا. يف املحاولة  

يت سفر التكوين حتى بلغت أعىل درجات التسامح. أخريًا، قذفت  األوىل تلك، مل أكن قد أنه

 الكتاب من الغرفة باشمئزاز.
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قال غالبية األمريكيني الذين كانوا مسيحيني ذات يوم يف استطًلع لرأيهم إن قراءة 

األحيان   أغلب  كانت يف  إنها  أو  يلحدون،  الذي جعلهم  األول  الحافز  كانت  املقدس  الكتاب 

ع األوىل  منهم(  الخطوة  )وأنا  امللحدين  من  العديد  يشجع  الطريق.  ذلك  عىل  األقل  ىل 

املسيحيني الذين يبدون عقًلء عىل قراءة الكتاب املقدس لهذا السبب. قال بن جيليت مقولته  

الشهرية: »نحن بحاجة إىل املزيد من امللحدين، وأرسع طريقة لبلوغ تلك الغاية هي قراءة  

 الكتاب املقدس اللعني«. 

ولت قراءة الكتاب املقدس ألول مرة يف سن الثانية عرشة، كنت ما أزال أؤمن  ملا حا

أن   أعلم  كنت  بالله.  اإلميان  عدم  حتى  املمكن  من  أنه  أجهل  كنت  الوقت،  ذلك  ويف  بالله. 

امللحدين موجودون، لكنني مل أكن أعرف من هم امللحدون حًقا. قيل يل إن امللحدين يؤمنون 

نه؛ إما ذلك، وإما أنهم ال يؤمنون بيشء، كأن جميع امللحدين عدميون  بالله رًسا، لكنهم يكرهو 

أخربين   إليه.  بحاجة  أكن  ومل  أيًضا،  اإلميان  هو  ما  بعد  أعرف  أكن  مل  ينكرون وجودهم. 

الجميع أن وجود الله »حقيقة علمية مثبتة بشكل قاطع«، وهي كذبة أخرى عادة ما يرددها  

يل التشكيك يف وجود الله يف ذلك الوقت ال يقل جنونًا    املدافعون عن الحقيقة املقدسة. بدا 

عن التشكيك يف وجود رئيس للواليات املتحدة، كأن األمر برمته خدعة محكمة. وكان عليك 

أن تكون غريب أطوار مولًعا باملؤامرات حتى تعتقد أن الله مل يكن حقيقيًا عىل الرغم من  

 كانت طريقة تفكريي ملا كنت صبيًا. وجود مليارات الناس الذين يؤمنون به. هكذا 

لهذا، كنت أؤمن بالله، لكنني بقيت رافًضا الكتاب املقدس عىل األقل من حيث املبدأ،  

بل ومن حيث الواقع أيًضا، ألن افرتايض املسبق بأن الله حقيقي مل يرتك سوى خيارين: إما  

ن يكون الكتاب املقدس  أن يكون الله صالًحا، والكتاب املقدس مخطئ متاًما بشأنه، وإما أ 

صحيًحا، وبالتايل فإن الله ليس قدوًسا وال عاداًل وال حكياًم وال محبًا وال غفوًرا وال يتحىل  

بأي صفة ميكن اعتبارها من صفات »الصًلح«. لقد كان ديكتاتوًرا وحشيًا الأخًلقيًا، وضيًعا  
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ملستحيل عبادته. وما يستحق  ومتقلّبًا، ال يستحق االحرتام، ناهيك عن اإلعجاب، وعليه، فمن ا

 العبادة بالفعل لن يرغب يف أن يعبده أحد عىل أي حال. 

لذا تلوت صًلة. وكنت قد فعلت ذلك بضع مرات فقط يف حيايت، لكن هذه املرة كانت  

:  6مفصلية. تلوتها وحدي عىل انفراد يف غرفتي، متاًما كام يقول الكتاب املقدس يف متّى  

كان الذي يلتقي فيه الجدار بالسقف، وافرتضت أنه املكان الذي  . وجهت ناظري نحو امل6–5

يراقبني منه الله. تحدثت إىل ذلك املكان بصوت عاٍل، كأنني أخاطب شخًصا هناك يسمعني  

بالفعل. يف صًليت، تحديت الله، مطالبًا إياه إما بتقديم تفسري يربر كل الفظائع واألحكام  

ملقدس، وإما بالنأي بنفسه عن كل ذلك بأن يُظهر يل أن الشنيعة املنسوبة إليه يف الكتاب ا

بأنه إن مل يستجب لصًليت،    –الكتاب املقدس ال يعرب عن آرائه. حتى أنني أعطيته إنذاًرا أخريًا  

فلن يكون قادًرا عىل قبض روحي. كنت أعرف متاًما ما يعنيه ذلك حني تفوهت به، لكنني  

يم عىل أن أُجرَب عىل خدمة املستبد الذي ال يُطاق  كنت صادقًا. فقد فّضلت الهًلك يف الجح

 الذي صّوره الكتاب املقدس عىل أنه الله. 

إىل حد ما، ميكنني القول برصاحة إن الصًلة قد استُجيبت. فعىل امتداد حيايت، يبدو  

حتى لو متتع  –أنه من الناحية العملية تضمن كل موضوع قيد الدراسة يف نهاية املطاف  

أن الكتاب املقدس عىل خطأ،    – ارق للطبيعة، وحتى لو كان هناك إله بالفعلالكون بجانب خ 

وعلميًا   وسياسيًا  ثقافيًا  خطأ  عىل  ليس  املقدس  فالكتاب  يشء.  كل  يف  خطأ  عىل  وهو 

 ومنطقيًا وتاريخيًا فحسب؛ بل إنه عىل خطأ وقائعيًا وفلسفيًا وإثنيًا وأخًلقيًا أيًضا. 

دينية إىل ما وراء الكتاب املقدس، وإىل ما وراء  رسعان ما أخذين مسار دراسايت ال

اإلله   عىل  مرتكزة  ديانة  كل  عن  بعيًدا  أجمعهم،  املسيحيني  عند  املشرتكة  املفاهيم  كل 

الرشقية   الديانات  يف  بحثت  لقد  الغريب.  للتوحيد  والزرادشتية    – اإلبراهيمي  السيخية 

صاحب النعمة اإللهية، إيه. يس.  ل  علم تحقيق الذات والهندوسية. وقد استمتعت حًقا بقراءة  

برابهوبادا   بالتأمل    –بهاكتيفيدانتا سوامي  مهتاًم  وكنت  األساطري.  الخوض يف  بدأ  حتى 



101 
 

تكن   مل  وفيشنو  كريشنا  قصص  كل  لكن  مشابهة،  أخرى  وأمور  والتقمص،  التجاوزي، 

اية  مختلفة يف نظري عن حكايات زيوس وهريا. لذلك تجاوزت تعدد اآللهة إجاماًل، ويف نه

الدرويدية   الروحانية  درست  الوقت،  من  لفرتة  شكلها.  كان  أيًّا  األلوهية  نبذت  املطاف 

والطاوية والواحدية، إال أنني حاملا فهمت ماهية اإلميان، اضطررت إىل تجاهل كل معتقد  

 يعتمد عىل اإلميان ملجرد أن اإلميان كان مطلوبًا. 

( بحرف يت كابيتال. إال  Truthقتهم )أحد األمور التي يفعلها املؤمنون هو إعًلن حقي 

أن املعتقدات التي يروجون لها ال تدعمها األدلة وبالتايل ال ميكن التحقق منها. ومن الواضح  

أنها ال ميكن أن تكون »حقيقة« إن مل تكن صحيحة. وال ميكننا أن نسميها حقيقة ما مل  

مع شاهد قاعة محكمة  كنا يف  إذا  صحيحة.  أنها  إثبات  من  قول   نتمكن  أقسم عىل  عيان 

الحقيقة، فإننا مع ذلك ال نقبل تلقائيًا أنها الحقيقة حتى )أو ما مل( تؤيد األدلة ذلك. إذ ال بد  

 من وجود بعض وسائل التأكيد. 

تُعرَّف الحقيقة عىل أنها »ما يتوافق مع الواقع«. هذا يعني أن الواقع ذاته ليس حقيقة.  

إذا كانت صحيحة. لذا، ال ميكننا أن    – كون حقيقة  لكن الترصيحات حول الواقع ميكن أن ت 

الحالة يف   تلك  بوضع  الواقع.  مع  متوافقة  أنها  إثبات  من  نتمكن  ما مل  »حقيقة«  نسميها 

دت، بأنها أي يشء ميكننا إثبات أنه صحيح )كام أعتقد   االعتبار، إذا ُعرِّفت الحقيقة، أو ُحدِّ

دين. وتكمن نقطة الضعف الكربى يف كل  أنها ينبغي أن تكون(، فًل توجد حقيقة يف أي  

األديان يف أن جميع ادعاءاتها تندرج ضمن فئة واحدة فقط من فئتني: املعتقدات القامئة  

عىل اإلميان التي تكون إما صحيحة بشكل غري واضح وإما غري صحيحة بشكل واضح. هذا  

دم تصديقها.  يعني أنه ال يوجد سبب لتصديق ادعاءات دين معني ومثة أسباب وجيهة لع

عىل الرغم من مصداقيتها الواضحة، ال ميكن ألي دين أن يظهر بصدق أن معتقداته أدق من  

معتقدات األديان األخرى. كيف ترّد األديان عىل هذا؟ بالتأكيد عىل قناعاتها بحمية أشد، إذ  

األديان اآلن بواجهة »الحقيقة املطلقة«. لكن ما تؤكده  أن قناعاته هي  من    يدعي كل منها 
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اليقني املسلَّم به ال يزال موضع شك كبري، ألنه حًقا مجرد تكهن أعمى. فمن دون توفر أدلة  

 داعمة أو وسائل تأكيد، ال ميكنه أن يكون أكرث من ذلك.

إذا أتيت مبمثلني الثني عرش معتقًدا دينيًا مختلًفا ومتنافيًا، حيث ال ميكن أن يكون  

الوق منهم عىل صواب متاًما يف  هو  اثنان  معتقدهم  إن  يقولون  أنهم جميًعا  إال  نفسه،  ت 

الحقيقة املطلقة، فمن املنطقي أن واحًدا منهم فقط عىل األغلب يقول الحقيقة، واالحتامل  

األكرب أن يكون كل واحد منهم مخطئًا إىل حد ما عىل األقل. مع ذلك، هذه هي الحالة مع 

يقة غالبًا أو جزئيًا، فإن تأكيد الحقيقة  العديد من ديانات العامل. فحتى لو كانت جميعها دق

املطلقة ميكن جعله ترصيًحا خاطئًا، ألنها مطلقة. لذلك ال نحتاج سوى إىل استثناء واحد 

 إلثبات أنها خاطئة، ومثة العديد من هذه االستثناءات. 

يدعي كل دين أنه استثنايئ أيًضا، لكن، عمليًا، كل سمة ينفرد بها أي دين، يعززها  

دين آخر بنفس الطريقة متاًما وللسبب نفسه. من األمثلة عىل ذلك، يؤكد املسيحيون  أيًضا  

أحيانًا عىل قناعة أعظم بالقول إن قناعتهم ليست مجرد معتقد ديني، بل »عًلقة شخصية«  

أيًضا، وذلك ما كان ممكنًا لو مل يكن يسوع هو اإلله الحقيقي الوحيد. مع ذلك، كان جورج  

يتار يف فرقة البيتلز، هندوسيًا بهاكتيًا. وقد آمن بإله شخيص، وقال  هاريسون، عازف الغ

 إن املرء إذا رّدد املانرتا بورع، فسيظهر الرب كريشنا بوضوح ويتحدث إليه بصوت مسموع. 

ووعي  إثبات،  دون  اإلميان بيشء  من  ال جدوى  إذ  أراه.  أن  فأريد  إله،  كان مثة  إذا 

خًل من  ميكنك  طريقتان  والتأمل  يف كريشنا  وميكنك  الواقع.  يف  الله  إدراك  لهام 

الواقع رؤية الله وسامعه واللعب معه. قد يبدو األمر رضبًا من رضوب الجنون، لكنه  

 موجود حًقا، معك. 

يؤكد العديد من الوثنيني عىل نحو مامثل التقاءهم بآلهتهم أيًضا. عىل سبيل املثال،  

أ  نه مل يبدأ بعبادة باستيت إال بعد  يرص مريب القطط يف تكساس الذي عرفته منذ عقود 

ظهور اإللهة املرصية ذات رأس القطة بشكل درامي كتجسيد مادي حتى يتمكن من رؤيتها  
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والشعور بدفء حضنها وسامع صوتها. وقال إنها اختارته شخصيًا وطلبت منه أن يصبح  

 تلميذها. وبالطبع، قد أصبح كذلك.

صية« بيسوع أيًّا من هذين املثالني. فاإلله  مل ألتق يوًما مسيحيًا تشبه »عًلقته الشخ 

اإلبراهيمي ال يبدو أبًدا شخصيًا أو ملموًسا أو حقيقيًا كام تبدو الكائنات الروحية واآللهة يف  

الديانات األخرى غالبًا. يقدم كل دين إثباتاته، وغالبًا ما تكون من النوع نفسه. قد توصف  

ة للحيا ة أو تجربة التحول التي توقظ وعيًا جديًدا، أو قد  بأنها رؤى للحقائق الرسية مغريِّ

 تزعم أنها تستحرض قوى وقدرات أعظم من التي يتمتع بها الفانون. 

عىل سبيل املثال، تُعدُّ الديانة الصينية التقليدية مزيًجا من الكونفوشيوسية والطاوية  

الت من  الخليط  هذا  معتنقو  يدعي  السلف.  وعبادة  اآللهة  وتعدد  التواصل  والبوذية  قاليد 

املبارش مع آلهتهم وأرواحهم، وهم ينسبون الفضل إىل هذه الكيانات لجعلهم قادرين عىل  

الذي جرى عرضه   الجسد والوجه  املبالغة يف ثقب  أبرزها  تحقيق مفاخر دينية الفتة. من 

غريبة   أشياء  املريدون  يثقب  وفيه  بتايًلند،  بوكيت  يف  السنوي  النبايت  املهرجان  خًلل 

ف أنواعها يف خدودهم وألسنتهم وجلدهم. وميكن أن تتضمن هذه األجسام أي يشء  مبختل

إنهم   الدراجات.  اإلنارة وحتى  الربط وأعمدة  والبنادق إىل مفاتيح  والسيوف  الفؤوس  من 

يثقبون أنفسهم بهذه الطريقة ويؤدون عروًضا عامة لها يف محاولة لنقل األرواح الرشيرة  

أ هذا التقليد السنوي رًدا عىل وباء مميت اجتاح مجتمع التنقيب  من اآلخرين إىل أنفسهم. بد

عن القصدير يف العقد األول من القرن التاسع عرش. إذ قرر الناس أنه يف وسعهم إيقاف  

الوباء بإظهار اإلجًلل لآللهة األباطرة التسعة، كيو أونغ إياه. وقد انتهى الوباء يف نفس  

يبًا، ويقول املؤمنون اآلن إن هذه اآللهة تحميهم من األذى  الوقت الذي بدأت فيه املامرسة تقر 

من خًلل مامرسة الثقب. من الًلفت للنظر أن املشاركني أفادوا بأنهم مل يشعروا بأي أمل  

ونزفوا قليًًل أو مل ينزفوا عىل اإلطًلق، بغض النظر عن الرعب الذي قد تبثه عملية الغرز  

 االستعراضية. 
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مس عرش يف منطقة البنجاب يف جنوب آسيا، جاء غورو ناناك  قبيل نهاية القرن الخا

إىل   إشارة  يف  الصحيح،  الطريق  ليستا  العظيمتني  الديانتني  كًل  أن  مفاده  إلهي  وحي 

الهندوسية واإلسًلم. مل تُذكر املسيحية ألنها مل تكن تحظى بحضور يف هذه املنطقة، عىل  

ة. بداًل من ذلك، أُجرب ناناك عىل اتباع ما  الرغم من هيمنتها يف أوروبا خًلل العصور املظلم

أسامه »طريق الله«. وهكذا، أصبح املعلم األول للسيخية، وأسس دينًا يبلغ عدد مريديه حاليًا  

مليونًا. تُنَسب إىل غورو ناناك العديد من املآثر اإلعجازية؛ عىل سبيل املثال، قيل    23أكرث من  

والحليب من كرستني مخت الدم  اعترص  املساواة يف  إنه  عدم  كدليل عىل  الخبز،  من  لفتني 

النظام الطبقي. حني فارق الحياة، وضع أتباعه الزهور عليه وغطوا جسده بكفن. وملا أزاحوا  

 الكفن يف الصباح التايل، مل يبق سوى الزهور، ألن جسده قد اختفى.

أحده أبلغ  وإذا  هائًًل.  دينيًا  تنوًعا  الراهن  الوقت  املنطقة يف  م عن رؤية  تضم هذه 

وحي روحي أو خوض تجربة اقرتاب من املوت، فستكون التفاصيل الدقيقة عادًة منسجمة  

الشخص سابًقا   يألفه  أي مع ما  الجاينيني،  أو  املسلمني  أو  الهندوس  أو  السيخ  مع معتقد 

ويقبله إىل حد ما. يف املرشق، يشارك البوداسف أو األرواح الصينية التقليدية، أو قد يكون 

»استحضار« للحيوات السابقة بغض النظر أكان أي من هذا حقيقيًا أم ال. من املحتمل  هناك  

أن يستذكر الوثنيون الجدد وأمثالهم تجربة »الخروج من الجسد«. وال تحدث الرؤى املسيحية  

إال ألولئك الذين نشؤوا عىل الدين املسيحي أو تعلّموه. وما من وحي روحي مل يكن املوَحى  

املوت قد   إليه عىل علم الروحانية وتجارب االقرتاب من  الرؤى  أن  به، ما يشري إىل  مسبق 

 تكون وهمية وتربز األفكار املسبقة فقط. 

سواء بسبب املخدرات أو فقدان –غالبًا ما ينتج عن اإلجهاد الكبري الذي يصيب الدماغ  

آخر أي يشء  أو  الذي  –األكسجني  األشخاص  دامئًا  لها  يتعرض  وال  دينية،  كانوا  تجارب  ن 

متدينني سابًقا، فمثل هذه التجارب الناجمة عن اإلجهاد تُنتِج دامئًا تقريبًا تأثريات تنسجم  

مع التحيز الديني لثقافة الشخص الخاضع لها. وأولئك الذين يدرسون العديد من األديان  



105 
 

لذين ال  عىل قدم املساواة ليس من املحتمل أن »يختربوا« أيًا منها عىل وجه التحديد، وأولئك ا 

 يؤمنون بأساطري دينية محددة من املحتمل أال يختربوا أي تجربة دينية البتة. 

مضاعفة   ميكن  إذ  اإلله«.  »خوذة  الحقيقة  هذه  أوضحت  التي  املذهلة  التجارب  من 

اإلجهاد الشديد عىل الدماغ بأمان دون أن يكون »اقرتابًا من املوت«، كأن تُقذف يف الطاردة  

فخوذة اإلله جهاز يحفز الدماغ كهربائيًا بطرق خفية. وقد كانت ردة  لتدريب رواد الفضاء.

الغرفة   يف  محدد  غري  آخر  ذكيًا  وجوًدا  بأن  التصور  األشخاص  لدى  األكرث شيوًعا  الفعل 

معهم. بعضهم اعتقد أنه يشء شبيه بالشبح؛ واعتقد البعض أنه إله. ظن شخص واحد عىل  

يخ ذاته  هو  كان  اآلخر  الوجود  أن  االختباَر  األقل  وصفت  الجسد.  من  خروج  تجربة  وض 

سايونية  متخصصة يف ما وراء علم النفس، عىل قناعة بأن الكيانات الخارقة مسألة حقيقة  

psionic،    امللحد يوًما. ومع ذلك، وصف  التي خاضتها  التجارب األكرث استثنائية  بأنه من 

كان مسرتخيًا بشكل  الشهري ريتشارد دوكينز شعوره بدوار طفيف و»غريب   لكنه  جًدا«، 

 ممتع. 

أُخضع ما يحدث باتساق كادعاءات دينية قصصية لًلختبار. فوجدوا أنها ذاتية، وغري 

قابلة للتصديق، وليست عىل األرجح تجارب حقيقية ألي يشء »خارق«. ومع ذلك، يتحدث  

الجديدة كلام قبلوا نسخة  أتباع كل هذه األديان )وبعض البوذيني أيًضا( عن والدتهم الروحية  

تختلف  –من أي إله يف حياتهم. تستعرض أشكال متنوعة من الروحانية أو تدعي جميعها  

والخفة،    –يف ما عدا ذلك النفسية،  والرؤية  النجمي،  التجاوزي واإلسقاط  التأمل  مامرسة 

كلها تجعل    –وقراءة الهالة، وإلقاء التعويذات، والكهانة، وأشكال مختلفة من العًلج الروحي  

حديث اإلميان يعتقد بأن هذه التجارب حقيقية. فإذا كانت الطقوس عىل صواب ويتحىل  

 املؤمن بإميان »قوي«، من املمكن إقناعه بأي يشء تقريبًا، حتى االستذآب!

معتقدهم هو   أن  تثبت  التي  والنبوءات  األثرية،  يتباهى مبعجزاته، وقطعه  دين  كل 

جئًا أن يقول املسيحيون نفس األشياء عن نسخهم عن الله أصدق املعتقدات. لذا، ليس مفا
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أيًضا. وال يختلف أي دين اختًلفًا كبريًا عن أي دين آخر يف هذا الصدد. ولكن مهام كان ما  

الرتويج  قرروا  أنهم  عادًة  يعني  فهذا  الله،  من  وحي  رؤية  الناس  يزعم  عندما  يحدث،  قد 

فليس األمر أن أي إله حقيقي أو .  مستلَهمة إلهيًاآلرائهم املتحيزة العارية عن الصحة كأنها  

 شبح أو روح يوجه هؤالء الناس بالطريقة التي يرصون جميًعا عىل أنه يوجههم بها. 

لو كان أحد اآللهة موجوًدا، وصادف أن هناك واحًدا منها فقط، فينبغي أن يكون كل  

ادًرا عىل اإلحساس به، إن  شخص مستنري روحيًا وكثري الرؤى املقدسة من أي أمة أو قبيلة ق

كان بإمكان الناس الشعور مبثل هذه األشياء أساًسا. وكان كتّابهم يخطون اللفائف سعيًا  

منهم لفهمه، مهام كانت تلك املحاولة واهنة. رمبا هذا هو السبب يف وجود العديد من األديان 

الحقيقية  – املختلفة   الله  أن يعرف حالة  إنسان  أي  وال توجد طريقة    إذ مل يكن يف وسع 

هو   ما  ملعرفة  طريقة  توجد  ال  لهذا،  دقة.  األكرث  املفهوم  لتحديد  اإلدراك  أخطاء  لتصحيح 

 صحيح فعًًل. واتباع معتقد قائم عىل اإلميان أشبه بأعمى يقود عميان.

حني ينأى املرء عن أي ديانة بحثًا عن أدلة بداًل من ذلك، ال تهم الديانة التي يتبعها أيًّا  

إذ سيوجَّهون نحو نفس املوقف األول والوحيد الذي يتبناه املجتمع العلمي يف جميع  كانت؛  

أنحاء العامل. أال وهو حقيقة الطبيعة وطبيعة الحقيقة: ال ميكن أن يكون هناك سوى حقيقة  

واحدة، ومثة نسخة واحدة فقط منها. إال أنه بداًل من التًلقي )كام ينبغي أن يتًلقى بحث  

قيقة الواحدة(، تتباعد األديان باستمرار عن بعضها لتتفرع إىل طوائف أكرث  الجميع عن الح 

انقساًما مبعتقدات متنافية، ومثة العديد من التفسريات الخاطئة بقدر ما هناك من األشخاص  

 الذين يزعمون أن تفسريهم هو »الحقيقة املطلقة«. 

ال املطلقة. منطقيًا،  الحقيقة  اسمه  الواقع، ال يوجد يشء  أن يكون هناك    يف  ميكن 

حقيقة مطلقة؛ أحد األسباب هو أن »الحقيقة« تتطلب التحقق من الصحة بينام تشري كلمة  

»مطلقة« إىل كلّيّة نهائية غري مقيدة وغري مرشوطة، مستقلة عن العًلقة ومتجاوزة لحدود  

ة  التجربة أو املًلحظة. وال ميكن ألي إنسان غري معصوم من الخطأ أن يدعي بصدق معرف
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الحقيقة املطلقة ألن كل يشء ضمن نطاق قدرة الفهم البرشي ينطوي عىل درجة من الخطأ،  

 وكل ما يعرفه البرش عىل أنه صحيح يكون صحيًحا إىل حد ما فقط. 

كل شخص ال محالة مخطئ بشأن يشء ما يف مكان ما. فنحن ال نعرف كل يشء عن  

، ال نعرفه بدقة من كل املعرفةحق  كل يشء. وال نعرف كل يشء عن أي يشء! وما نعرفه  

معرفة   يدعي  شخص  وأي  بهذا.  يعرتفون  الصادقون  التفاصيل.  بكل  بالكامل  وال  النقاط 

الحقيقة املطلقة ال يكون صادقًا، ال سيام حني يزعم أنه يعرف كل يشء عام ال ميكن تصديقه  

 إال باإلميان. 

العلم حًقا، كان محتاًم أن   حتى لو كان البرش قد تلقوا وحيًا حقيقيًا من كائنات كلية

تنقيه وتفرسه عقوٌل أضعف متأثرة بقيودنا وانحيازاتنا وانطباعاتنا الخاطئة، باإلضافة إىل 

 العوائق اللغوية والثقافية. 

ال شك يف أن ذلك يعتمد عىل كيفية تعريف املرء »للحقيقة املطلقة«. يف املرة األوىل 

املوضو  هذا  عىل  تعليًقا  فيها  نرشُت  تعنيه  التي  ما  جوهريًا  لتعني  العبارة  تلك  فرسُت  ع، 

كتبهم   سلطة  األلوهيون  يلتمس  حني  عموًما  املستخَدم  السياق  هو  فذلك  الكاملة.  املعرفة 

املقدسة املختلفة. أظن أنني كنت أحاول أن أكون فلسفيًا يف بحثي عن أعمق معنى ممكن  

لفهم البرشي، لن تكون معرفتنا  »للحقيقة«. ما قصدته هو أنه بالنظر إىل حدود اإلدراك وا

 كاملة متاًما ولن تكون خالية من العيوب مبا يكفي يك تسمى »مطلقة«. 

منذ ذلك الحني انتقدتني العديد من الشخصيات الدينية بسبب هذا، معتقدين أنني قد  

تناقضت مع نفيس كلام أعربت عن يقيني يف أشياء أخرى يعرفها العلم. يف نوفمرب عام  

كنت  2011 اإلذاعي  ،  الحواري  برنامجه  يف  إنيارت  بوب  األبرشية  راعي  مع  مناظرة  يف 

سياق   يف  تكّشف  ما  رسعان  ذاتها.  النقطة  هذه  بشأن  إقناعي  جاهًدا  وحاول  األسبوعي، 

مناقشتنا أنه مل يكن يستخدم تعريًفا ساميًا كام فعلت أنا، لذا طلبت منه توضيًحا. وتبني أن  
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مدافع عن الدين( هو أن »الحقيقة املطلقة«    أي عىل ما يبدو  كل ما يعتقده )وكل ما يعتقده  

 تعني فقط هل يف وسعنا معرفة أي يشء عىل وجه اليقني أم ال. هذا كل يشء! 

رشح نفس الفقرة    كان مبنتهى البساطة! هنا كنت أناقش خارج سياقهم وكان عيلّ 

املقتبسة مراًرا وتكراًرا لكل مؤمن جديد شاهد رشحي يف الفيديو لألكذوبة التأسيسية الثالثة  

للخلقية. ملا عرفُت كم كان تعريف األلوهيني أساسيًا خًلل تلك املناظرة، أتذكر قويل: »أمتنى  

 لو أنني عرفت ذلك من قبل!«. 

العقل( يف واشنطن العاصمة، والتقيت  يف وقت الحق، ذهبت إىل ريزن رايل )تجمع  

إريك هوفيند من قسيسيات علم الخلق. فسألني عىل الفور هل يف وسعنا معرفة أي يشء  

عىل وجه اليقني، وأجبت إيجابًا. )حاول الحًقا أن يقول إنني أجبت بًل، لكنه أبقى الفيديو  

نفسه حقيقيًا، أو حتى لو  متاًحا عىل اإلنرتنت.( حاولت أن أوضح أنه حتى لو مل يكن الواقع  

باستخدام   محّسنًة  هلوسًة  ندركه  ما  كل  كان  أو  لرباهام  حلم  داخل  فقط  موجودين  كنا 

.  لناالحاسوب كاملصفوفة، فلن تتغري الحقيقة أن قواعد ذلك الواقع ستظل حقيقية بالنسبة  

ا موجودون  نحن مجربون عىل افرتاض أن إدراكنا ميكن االعتامد عليه جزئيًا عىل األقل، وأنن

حًقا يف عامل حقيقي مستقل عنا، وأن هناك عقواًل أخرى خارج عاملنا؛ إذ يستحيل التفكري  

 بطريقة أخرى. وبالتايل، إنني أجد األفكار عىل شاكلة وحدة األنا هراًء فلسفيًا ال معنى له. 

التأسيسية   الفيديو عن األكذوبة  أن أنرش مقطع  به قبل  التقيُت  لو  أنني  املغزى هو 

الحقيقة  ا مبعرفة  االدعاء  وسعهم  يف  البرش  أن  أعتقد  أكنت  آنذاك  وسألني  للخلقية  لثالثة 

 املطلقة، العتقدت أنه كان يوجه سؤااًل مختلًفا وأعمق، وألعطيته اإلجابة املعاكسة. 

إال   اليقني    مثةنعم،    –للتوضيح ليس  التي ميكننا معرفتها عىل وجه  بعض األمور 

لقابلة لًلختبار والتحقق أن الكتاب املقدس مخطئ يف ما يتعلق  ونعرفها حًقا. فالحقيقة ا

بطوفان نوح، وبرج بابل، وَجلَِد السامء، وجنة عدن، ومجموعة من األشياء األخرى هي مسألة 

يقني علمي. فمن خًلل تحليل بإجامع دويل مستقل لألدلة الدامغة أجراه خرباء متخصصون  
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ن، ميكننا أن نعرف أن عنارص معينة من خرافات  يف كل مجال ذي صلة بغض النظر عن الدي

الكتاب املقدس قد ُدحضت دحضًدا نهائيًا ال رجعة فيه. ال ميكن حتى لوجود الله أن يبعث  

الكتاب املقدس بعد اآلن. عىل الرغم من أننا ال نعرف كل يشء متاًما، وال نعرف أي يشء  

األقل بيقني مطلق: إن الكتاب املقدس،  بتفاصيل ال تشوبها شائبة، فإننا نعرف هذا القدر عىل  

 وجميع الكتب واألديان الًلحقة التي تعتمد عىل تلك األساطري، لهي خاطئة. أنا آسف. 

لدى كل من املورمون واملسلمني قامئتهم بالقضايا، وكًلهام يستحق توبيًخا صارًما  

ية التي قد يضطران  عىل العديد من التفاصيل. فقد تعرث كًلهام بالعديد من الخرافات الكتاب

للدفاع عنها، وكًلهام يقدم أيًضا دفاعات متشابهة جًدا عن القطع األثرية املزعومة، واأللغاز  

الرياضية، وادعاءات املصادفة، وترضعات املقاطع النبوئية املفرتضة. وإنها يف كل حالة، إما  

منيعً  وإما ُدحضت دحضًدا  إليه،  أن ترمي  يريدون منها  ما  إىل  أي من  ال ترمي  يُعد  ا. وال 

مجلداتهم املقدسة وثائق معصومة عن الخطأ، فقد كتبها جميعها أشخاص كانوا هم أنفسهم  

 مقيدين بالزمان والثقافات التي انتموا إليها. 

يف تاريخ التأريخ نفسه، مل يقدم الصحفيون البرش يوًما رواية كاملة ومعصومة عن 

الدقة   ودقيقة كل  هناك تحيز عاطفي مفرط، كام يوجد يف    ال سيام حني يكون  –الخطأ 

مصدر كل كتاب من الكتب الدينية يف العامل. وقد كُتبت جميعها بعد عقود أو قرون من 

التي ال ميكن  العديد من املشاهد  أنها شهدتها، وتتحدث عن  التي تدعي  املزعومة  األحداث 

ثسيامين، أو محادثة  ألحد أن يكون قد شهدها إطًلقًا. عىل سبيل املثال، صًلة يسوع يف ج

قابيل ما بعد القتل مع يهوه. من كان الكاتب االختزايل يف كلتا الحالتني؟ باملثل، فإن معظم  

التوراة والبهاغافاد غيتا كُتبا يف األصل شعرًا، لذا من غري املمكن أن تكون املحادثات حرفية  

 إال إذا كانت جميع الشخصيات تقول بالفعل كًلًما مقًفى. 

هذ مساهم  تنطوي  أي  حتى  يدعمها  ال  مستحيلة  سخافات  عىل  أيًضا  الحكايات  ه 

املثال، نحن نعرف من االختبارات   الخارجية. عىل سبيل  داخيل آخر، ناهيك عن السجًلت 
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الجينية لبقايا البرش القدماء وطرق التأريخ العديدة للقطع األثرية التي تعود لهم أن أسًلف  

ايل كانوا مسبًقا يف القارات الغربية منذ آالف السنني  األمريكيني األصليني يف الوقت الح

قبل أي تاريخ نُسب »الطوفان« إليه. ومع ذلك، ما زالوا هناك ألن الفيضان مل يغرقهم بتاتًا.  

وقد أكد علامء اآلثار واألنرثوبولوجيون أن ذات األمر ينطبق تقريبًا عىل كل ثقافة غابرة حول  

لحضارات القدمية قامئة مسبًقا وتتحدث العديد من اللغات العامل. إذ كانت كل حضارة من ا

 قبل امليًلد(.  1750املختلفة واملتطورة باستمرار قبل وقت طويل من برج بابل )نحو  

ينطبق اليشء ذاته عىل العهد الجديد. فوفًقا لألناجيل، حني مات يسوع عىل الصليب،  

مع ذلك مل يًلحظ أي شخص ملم  و   –يُفرتض أن ساعات من الظًلم قد حلّت خًلل النهار  

بالقراءة والكتابة من أي مكان يف العامل أجمع إظًلم الشمس لبعض الوقت. ومل يحدث أي  

كسوف يف ذلك الوقت، وال أي نوع من االضطرابات الربكانية أيًضا. يف الوقت نفسه، وفًقا  

حفوا من أرضحتهم  إلنجيل متى، ورد أن العديد من القديسني املتحللني منذ فرتة طويلة قد ز 

للتجول يف الشوارع، ومع ذلك مل يًلحظ أحد ذلك أيًضا. وال حتى األناجيل األخرى تذكر  

لتلك   املالية  والتبادالت  نسبيًا  التافهة  األحداث  أشكال  كل  تسجل  وثائق  حوزتنا  يف  ذلك! 

ة  الفرتة، لكن مل يًلحظ أحد آخر من أي مكان رقص فرقة من املوىت األحياء يف قلب مدين 

املحتلون   الرومان  كان  وقد  باملًلحظة!  الجدير  هو  األحداث  من  النوع  هذا  أن  مع  يهودا؟ 

مؤرخني أكفاء جًدا، إال أنه بغض النظر عن عدد الشهود املفرتض وجودهم أو عدد غريهم 

ممن كان عليهم أن يكتبوا عن ذلك، فإن املصدر الوحيد ألي من الخرافات يف الكتاب املقدس  

 قدس ذاته.هو الكتاب امل

ال يدعم علم اآلثار أيًّا من هذه القصص بالتأكيد. بداًل من ذلك، لدينا نسخ أقدم للعديد  

الكتاب   مؤلفي  أسًلف  بعَضها  كتب  اآللهة،  تعدد  عن  لها  حرص  ال  أساطري  من  أتت  منها 

املقدس. كام هو موضح يف الفصل السابق، يبدو أنهم تصوروا جميع العنارص األصلية لكن  
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رتبطة بعد ودمجوها مًعا يف نهاية املطاف يف الخرافات التي نعرفها اآلن باسم سفر  غري امل

 التكوين. 

قد يفرس شخص آخر هذه القصص تفسريًا مختلًفا إىل حد بعيد. إذ يجادل البعض  

بأن الكتاب املقدس ال يقول أشياء ميكننا أن نثبت أنه يقولها، بينام يعتقد البعض اآلخر أنه  

وضوح حتى أنه ال يلمح لها يف أي موضع. عىل سبيل املثال، ال يذكر الكتاب  يقول أشياء ب

املقدس يف أي موضع أن الحية يف الجنة كانت من املفرتض أال تكون ثعبانًا. يصف سفر  

الحية القدمية، وال الحية من    تلكالرؤيا الشيطان بأنه »تلك الحية القدمية«، لكنه ال يعني  

ألخري من الكتاب املقدس عىل السفر األول من مؤلف ودين مختلفني.  الجنة. وال يعلق السفر ا 

وصفت بعض التفسريات األوىل الحية بأنها تجسيد لسيدة الظًلم ليليث. وهذا هو السبب  

يف أن العديد من التصورات الكًلسيكية إلغراء حواء تُظهر الحية كأنثى. حتى أنها ُصوِّرت  

ا وكاتدرائية نوتردام ومن قبل العديد من الفنانني  بتلك الطريقة عىل سقف كنيسة سيستين

العظامء يف عرص النهضة. تقول النسخة األصلية من هذه القصة إن: »الحية التي مل يكن  

باإلمكان ترويضها« كانت رفيقة ليليث. نعلم أن الحية يف الجنة ال ميكن أن تكون الشيطان  

التي يذكر فيها الشيط ان باالسم كان يف قصة حدثت بعد هذه  يف الرس، ألن املرة األوىل 

نه كان مييش. تذكر أن الحية قد لُعنت لتزحف عىل بطنها طول أيام  إ القصة، ويف تلك، يقال  

حياتها، لكن يف سفر أيوب، ما يزال الشيطان يتجول ويتجاذب أطراف الحديث مع الله كأن 

ان، فمن الواضح أن العليم  خًلفًا مل يقع بينهام قط. كان هذا حني سأل الله الشيطان أين ك

الذي   الشيطان ذلك، فمن  إذا كان عليه أن يسأل  إذن،  الخطأ مل يكن يعرف.  املعصوم عن 

الله أكرث علاًم حتى ذلك  الله؟ أمل يصبح  قد يصدقه  يوصف الحًقا بأنه رب األكاذيب، وملَ 

 الوقت؟

باس والحيات،  الشيطان  بني  نة  متضمَّ بتاتًا  حرفية  صلة  توجد  ال  اإلهانة  إذن،  تثناء 

املشرتكة املتمثلة يف مناداته ثعبانًا. وقد أشار يسوع إىل الفريسيني عىل أنهم ثعابني أيًضا،  
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عىل الرغم   –وقال إنهم انحدروا من الشيطان، لكن ذلك ال يعني أنهم منحدرون من الثعابني  

املقدسة يف الوقت    من أن يوحنا املعمدان قال إنهم كذلك. وال يعني أن أيًا منهم كان يف الجنة

 املزعوم آلدم وحواء. هذا كله تفسري قائم عىل التقاليد، لكنه غري مدعوم يف النص إطًلقًا. 

مثة مثال آخر هو الفكرة أنه مل يكن هناك موت قبل »الهبوط«. لكن الكتاب املقدس ال 

ن يبتلعا  يقول ذلك. يف الواقع، إنه يقول بوجود موت قبل الهبوط، فقد كان عىل آدم وحواء أ 

وهذا هو التعريف الدقيق ملعنى أن    – ويهضام الخًليا الحية من أجل البقاء عىل قيد الحياة  

تكون حيوانًا. وقد كان السبيل الوحيد لعكس ذلك هو تناول الثمرة من شجرة الحياة األبدية،  

أصًًل  كانا  لو  إىل وجودها هناك  ال حاجة  إذ  الخلقيني،  مع تفسري  تتعارض مبارشة    التي 

 سيعيشان حياة أبدية. ولهذا السبب طردهام الله من الجنة قبل أن يأكًل من تلك الشجرة. 

ماذا لو مل يأكل آدم من أي من الشجرتني؟ أو من أي شجرة؟ هل كان سيموت جوًعا  

يف نهاية املطاف؟ يف كل سفر كتايب آخر إىل جانب سفر التكوين، تخدم »الثمرة« من أي  

ختياراتنا. يف جنة عدن كان اختياًرا بني مثرة شجرة الحياة األبدية  شجرة كاستعارة لعواقب ا

ومثرة شجرة معرفة الخري والرش. اقتُبست هذه الحكاية من أسطورة آداماه، املعروف أيًضا  

باسم آدابا أو آدامو، من مكتبة آشور بانيبال. يف هذه القصة، ُجلب نسل اإلنسان أمام اآللهة  

يشء يُعرض عليه ألن اآللهة قد تسممه. لكنهم بداًل من إعطائه    وحذروه من أكل أو رشب أي 

 طعام املوت، قدموا له طعام الحياة األبدية، فرفض.

تهدف يف األصل إىل متثيل االختيار    3رمبا كانت نسخة الحكاية يف سفر التكوين  

أبًدا إىل   أنه مبجرد أن تكرب، لن تظل كام أنت ولن تستطيع العودة –بني الرباءة واملسؤولية  

براءة الطفولة. هذا أحد التفسريات. إال أنه عىل أية حال، كانت شجرة الحياة األبدية وشجرة  

معرفة الخري والرش استعاريّتني بشكل واضح؛ إذ ال ميكنك قطع أي منهام وبناء قارب، ألنهام 

 ليستا نباتات نفضية حقيقية!
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مطلقة«. أحد التفسريات    كل يشء يف الكتاب املقدس مسألة تفسري وليس »حقيقة 

هبوط   كان  ملا  وبالتايل  األصلية،  الخطيئة  كانت  ملا  وحواء،  آدم  عن  الحكاية  تلك  لوال  أنه 

الخلقية بالكامل.   تنهار املسيحية  النقطة،  اإلنسان، وعليه ال حاجة إىل الخًلص؛ عند تلك 

الكتاب   إن  الطريقة  بتلك  األمر  يفرسون  الذين  املسيحيون  يقول  ما  مجرد  غالبًا  املقدس 

حكايات وإن يسوع كان مجنونًا أو كذابًا، أو إن الكتاب املقدس صحيح متاًما )عىل الرغم 

من تناقضاته العديدة( وإن »يسوع هو ما قاله عن نفسه«. مع ذلك، مثة أيًضا بعض الجدل  

 بشأن الكيفية التي يُفرتض أن يسوع عرّف بها نفسه. فذلك أيًضا مسألة تفسري. 

األناجيل املنسوبة إىل متى ومرقس ولوقا إىل تصوير يسوع عىل أنه  سعت كل من  

موىس الجديد، أو امللك الجديد داود، أو املسيح املنتظر. ثم يصور اإلنجيل املنسوب إىل يوحنا  

حياته كاملة بعد أي تاريخ محدد للصلب. بحلول ذلك الوقت، انقلب املناخ السيايس ضد  

وأصبح   واإلبيونيني،  من الغنوصيني  القادم  الجيل  كان  الناشئة.  األرثوذكسية  لصالح 

اآلب   اليهودية  إله  وهوية  هويته  بني  ويخلطون  موته  بعد  مسيحهم  يؤلّهون  املسيحيني 

)وأخريًا اإلسًلم(. وهكذا خرج إنجيل يوحنا عن اتجاه األناجيل السابقة مبحاولته تصوير  

بًدا أنه خالق العامل، أو أنه نفس  يسوع كإله. إال أنه حتى يف سفر يوحنا، ال يدعي يسوع أ 

 اإلله الذي عبده العربانيون طيلة الوقت. 

يف القرن الرابع، جمع مجمع نيقية الهوتيني من جميع أنحاء اإلمرباطورية الرومانية،  

املركزية   الخًلفات  أحد  املقدس بداًل مام يقوله. من  يف محاولة لتفسري ما يقصده كتابهم 

هوية يسوع وألوهيته، وهي نقطة كانت محل نزاع محتدم مذ ظهرت املسيحية. تجسد موقف 

ع عنه القديس أثناسيوس، يف أنه عىل الرغم من أن يسوع دامئًا ما كان  األغلبية، الذي داف

مييز نفسه عن الله، ومل يرش ضمنيًا إىل غري ذلك يف أي من األناجيل، إذا تذكر املرء ما قيل  

األوىل   كورنثوس  سفر  األمثال    24:1يف  سفر  يف  توًّا  قيل  ما  يفرس  1:9ونيس  فقد   ،
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لتعني »يسوع«. ميكن للمرء   22– 12: 8« يف سفر األمثال  االستخدام التايل لكلمة »الحكمة

 حينئذ استخدام ذلك لرفض ما قاله يسوع نفسه عن عدم كونه نفس شخص الله. 

أما موقف األقلية الذي اقرتحه القديس آريوس السكندري، فانطوى عىل أن يسوع  

ا مخلوقًا، وليس  لكنه ما يزال كائنً   – كان نبيًا، وأهم إنسان يف الوجود، وأشبه بنصف إله  

، »ألّن  5:2مثل آبا، اإلله »اآلب« الذي خلقه. وكام تقول رسالة بولس األوىل إىل تيموثاوس  

 اللَه واحٌد، والَوسيط بنَي اللِه والنّاِس واحٌد هَو املَسيُح يَسوُع اإلنساُن«. 

لبعض الوقت، نعت كًل الطرفني اآلخرين بالهراطقة. مع ذلك، القت هرطقة القديس  

يوس استقبااًل سيئًا، فحسب ما ورد، لكمه عىل وجهه القديس نيقوال، ال أحد غريه. نعم،  آر

 هاك رضبة عىل فيك.   –القديس نيقوال، كام تقول األسطورة. عيد ميًلد مجيد  ذلك

هؤالء الذين قالوا إن يسوع كان نبيًا من الله ولكن ليس من نفس جوهر الله، خرسوا  

أف ملنع  وأُبعدوا  وجد  التصويت،  مدهش،  وبشكل  املسيحية.  التنشئة  يف  التأثري  من  كارهم 

بعض املنفيني أنفسهم يف املدينة املنورة. وبسبب وجودهم يف هذا املكان آنذاك، يشك بعض  

الباحثني يف التاريخ الديني )منهم أستاذي، الدكتور مارك هانشو( يف أن تعاليمهم لرمبا 

 ناشئ.أثرت يف نهاية املطاف يف دين اإلسًلم ال

استخدام   أثناسيوس  األسقف  أدان  تقديسها،  ينبغي  التي  الحكايات  الناس  حدد  ملا 

لعام   االحتفالية  رسالته  الكنسية يف  غري  األخرى   367الكتب  الكتب  فإن  وهكذا  ميًلدي. 

ستعاَمل عىل أنها هرطقات جديرة باللعن يجب إسكاتها وإبعادها عن األنظار. اقرأ ما كتبه  

 مدافع مسيحي من القرن الثاين:  جاسنت مارتر، وهو

متثيًلت لتاريخ املسيح. وحني نقول أيًضا أن الكلمة، الذي يكون بكر الله، جاء من  

دون اتحاد جنيس، وأن يسوع املسيح، معلمنا، قد ُصلب ومات وقام مجدًدا وهبط  
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إىل السامء، فإننا ال نأيت بيشء مختلف عام تؤمن به بخصوص الذين تعتربهم أبناء  

 يرت. جوب

كن عىل يقني تام... أين نشأت عىل معرفة وإميان بالكتاب املقدس من خًلل  

تلك النسخ املزيفة التي يقال إن الذي يُسمى إبليس قد قام بتأليفها لدى اليونانيني؛  

متاًما كام ألّف املوغ البعض منها يف مرص، والبعض اآلخر كان من تلفيق األنبياء  

فحني   إيليا.  أيام  يف  بعًلقة  الكذبة  أُنجب  قد  جوبيرت،  ابن  باخوس،  إن  يقولون 

]جوبيرت[ مع سيمييل، وإنه كان مكتشف الكرمة؛ وحني يروون أنه بعد أن ُمزِّق إىل 

أشًلء ومات، قام مرة أخرى وصعد إىل السامء؛ وحني يدخلون النبيذ إىل أرساره، أال 

ب وسجلها موىس؟  أدرك أن ]إبليس[ قد قلد النبوة التي أعلن عنها البطريرك يعقو 

وحني يقولون إن هرقل كان قويًا، وسافر إىل كل بقاع العامل، وكان ابن جوف من 

آلكميني، وصعد إىل السامء ملا مات، أال أدرك أن الكتاب املقدس الذي يقول عن املسيح: 

]إبليس[  يقدم  وحني  مامثلة؟  بطريقة  قُلِّد  قد  سباقه«،  يقطع  جبار  مثل  »قوي 

محيي املوىت وشايف كل األمراض، أال ميكنني القول إنه يف هذا    أسقليبيوس عىل أنه 

قد قلد باملثل النبوءات عن املسيح؟ … وحني أسمع ... أن بريسيوس قد أنجبته عذراء،  

 فأنا أفهم أن الحية املخادعة قد زيّفت هذا أيًضا.

  أين قصة يسوع عن كونه قويًا مثل جبار يقطع مساره يف جميع أنحاء العامل؟ من 

نشأة   يبدو يف  ما  التي ساهمت عىل  يسوع  عن  العديدة  الروايات  إحدى  هذه  أن  الواضح 

عدد  عن  لدينا  فكرة  ال  لذا  الحًقا.  واستُؤصلت  للرقابة  خضعت  لكنها  وتطورها،  املسيحية 

زالت يف  ما  التي  القصص  أن جميع  إال  املسيحية.  إليها  استندت  التي  املستعارة  األساطري 

 ا يبدو من حكايات رويت يف األصل عن شخص آخر. حوزتنا مقتبسة عىل م

قبل امليًلد وعام    4كنت أعتقد أن يسوع كان شخًصا حقيقيًا عاش يف يهودا بني عام  

بعد امليًلد تقريبًا. وأعرف الكثري من املسيحيني الذين يقولون إن يسوع »قسم الزمن«    40
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ول األناجيل املنسوبة بالخطأ  بوالدته يف العام صفر، مع أنه مل يكن هناك العام صفر. تق

قبل امليًلد.    4إىل متى ولوقا إن يسوع ولد خًلل عهد هريودس العظيم، الذي تويف يف العام  

مع ذلك، يقول لوقا أيًضا إنه ولد بعد فرتة وجيزة من اكتتاب كريينيوس، الذي أُجري بعد  

تني إمكانية والدته بني  بعد امليًلد. لكن، ال تتضمن أي من الرواي  6عقد من الزمان يف عام  

، وأراد إرجاع تاريخه  1582هذين التاريخني. وضع البابا غريغوري الثامن تقوميه يف عام 

عىل التقويم    41ليتزامن مع ميًلد يسوع. وألن يسوع كان من املفرتض أن يولد قبل العام  

طريقة    عىل ذلك التقويم نفسه، ومل تكن هناك  50اليولياين ويف نفس الوقت بعد العام  

للتوفيق بني ذلك التناقض، اختار البابا عىل ما يبدو تاريًخا يف املنتصف وسامه صفرًا. ذلك 

كان العام الخامس واألربعون من التقويم اليولياين، وقد حدده التقويم الغريغوري بشكل  

عشوايئ ليكون عام ميًلد يسوع. لهذا السبب يعتقد املسيحيون الحديثون أن يسوع »قسم  

  العام قبل امليًلد( وأيامنا الحالية، التي  2,000يحدث منذ    ملن« بني خلق العامل )الذي الزم

 تُعدُّ »نهاية الزمان«، بغض النظر عام يقوله الهوتيو السلطة. 

إن يسوع شخصية يهودية بالتأكيد، ووفًقا للتقويم اليهودي، ينبغي أنه ُولد تقريبًا  

 . 5776هذا، يكون العام اآلن . وبينام أكتب 3758يف عامهم، 

إذن، لدينا طفل ولد يف النارصة، التي مل تصبح محتلة حتى القرن املقبل. لذا ال ميكن 

أن يكون قد ولد هناك حًقا. وإىل جانب عيَدي ميًلده املختلفني يف قرنني مختلفني، نقرأ  

أنه نشأ يف بلدين مختلفني. فكيف ميكننا حتى أن منيز أي قصص تنطب ق عىل أي أيًضا 

ت لغرض آخر؟   يسوع فعيل وأيها ُدسَّ

قبيل انعقاد مجمع نيقية، كانت هناك مذاهب عديدة ومختلفة للمسيحيني بتفسريات  

متباينة جًدا انبغى القضاء عليها لصالح األرثوذكسية الناشئة. من هذه التفسريات املختلفة  

أثناس  استجابوا ملرسوم  الذين  الغنوصيون يف مرص  األقباط  بإخفاء نصوصهم  كان  يوس 

صفحة مصادفة    1,200عام. وقد ُعرث عىل املجموعة املؤلفة من    1,600املقدسة منذ نحو  
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نجع حامدي  بالقرب من مدينة  الثانية، مدفونة يف جرة  العاملية  الحرب  نهاية  اقرتاب  مع 

مختلفة   رواية  توجد  املجموعة،  تلك  حامدي. يف  نجع  مكتبة  باسم  اآلن  وتُعرف  املرصية، 

 تًلفًا ملحوظًا لسفر التكوين، سأعيد صياغتها بإيجاز: اخ

بعد أن نشأت كل أشكال اآللهة الخالدة من الًلنهاية، أصبحت إلهة الحكمة )املوصوفة 

كهاوية،   ذلك،  بعد  الفوىض  ُخلقت  البدايئ.  النور  األمثال(  النحو يف سفر  هذا  أيًضا عىل 

الت الظل،  إلهة  من  يتدفق  الحياة  عديم  مظلم  خًلل  إجهاض  من  النور.  من  تغار  كانت  ي 

اإلميان، استحرضت الحكمة ربًا من هذا اإلجهاض عديم الحياة للظلمة والفوىض. كان هذا  

الرب جاهًًل بأصله. ومل يسبق له أن رأى وجه اإلميان، ألنها اعتكفت إىل النور. لذلك تُرك 

وجود. أليس ذلك عظياًم؟ وحيًدا يف ظلمة الهاوية، وبالتايل افرتض أنه اليشء الوحيد يف ال

 لقد ُخلق الله جاهًًل بخلقه، غري مدرك لخالقه. فكان الله ملحًدا. 

نخوض يف عدة فقرات عن هذه القصة قبل أن نصل إىل التشابه يف سفر التكوين  

، حيث يصحو الرب ليجد نفسه روًحا وحيدة عىل وجه املياه. ثم يفصل املاء عن اليابسة،  1:1

 ا له، ويجعل األرض موطئًا لقدمه. ويخلق السامء مسكنً 

بعد ذلك مبارشة، استخدم الرب تعويذة الستحضار ثًلثة أبناء، وهم: ياو، وإلواي،  

الًلحقة ومألها بجيوش من   الساموات ملخلوقاته  ثم خلق نصف دزينة من  وأستافايوس. 

 اآللهة ورؤساء املًلئكة. 

إلهة الحكمة قيّدت الغريم   عاث مثري املشاكل من األسفل يف الساموات واألرض، لكن

الذي مل يذكر اسمه بنفس السجن السحيق حيث حارص الهلنستيون التيتان سابًقا. ثم مجدت  

اقتباس من   )كأنه  آخر«  الرب، وال  »أنا  قائًًل:  األويل. فتفاخر  الرب و»اآلب«  املخلوقات  كل 

 (. 45إشعيا 
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اإلمي إلهة  فقالت  متبجحة.  معصية  هذا  الكربى  اآللهة  »أنت اعتربت  اآلب:  للرب  ان 

أشكالك   قبلك وسيظهر بني  النور موجود  فثمة رجل خالد من  األعمى؛  اإلله  أيها  مخطئ، 

إىل   الهاوية،  أمك،  إىل  وستهبط  الخزاف.  طني  يُسحق  مثلام  بازدراء،  سيدوسك  املتكونة؛ 

 جانب الذين ينتمون إليك«. 

)الرجل الذي يبرص الله(  إنها ال تتحدث عن يسوع. ألن الرب اآلب آنذاك خلق إرسائيل  

ليكون ابنه »البكر«. وكان لديه ابنة مسبًقا، زو )حواء الحياة(، التي ُخلقت لتكون معلمته.  

أبيه، ليكون األخ األصغر   ُخلق بعد ذلك يسوع املسيح، الذي يجلس عىل العرش عن ميني 

 إلرسائيل وحواء. 

م الرجل الخالد املصنوع من النور للرب اآلب عىل أن ه آدم، »رجل الدم امليضء«. ثم  قُدِّ

.  2تختلط بعض اآللهة اليونانية أيًضا، ورسعان ما تصبح األساطري مشابهة لسفر التكوين  

الحياة األبدية تنمو بجوار شجرة املعرفة، يف   يكمن االختًلف األسايس هنا يف أن شجرة 

بديات بني  حديقة تقع خارج مدار القمر. يستحرض آدم بطريقة سحرية نصف دزينة من األ 

اآلب   الرب  يجتمع  ثم  املطاف.  نهاية  يف  تهزمانه  والفوىض  الظلمة  أن  إال  واآلخر،  الحني 

وبعض اآللهة إلعادة خلقه، هذه املرة عىل صورتهم. تخفق املحاولة ويظل آدم الجديد بًل  

 حياة، فتجيء حواء وتنفخ فيه نََفس الحياة. 

لقصة: آدم روحي، وآدم عاطفي، وآدم  مثة يف الواقع ثًلثة أوادم متتاليني يف هذه ا

دنيوي يصبح أبا البرش، لكن ليس كل البرش. تعرث مجموعة أخرى من األرباب عىل حواء  

ال   حتى  تدنيسها  بغية  جامعيًا  اغتصابًا  باغتصابها  منها  بوتنتقم  إال  فانني.  تحمل  أطفال 

 ويوصف ابنها البكر هابيل بأنه طفل اغتصاب. 

ي أوسع املخلوقات ح كمة »الوحش«، وقد أمر آدم وحواء املصدوَمني أن يأكًل من  ُسمِّ

مثر شجرة املعرفة. ملا دخل األرباب السبعة إىل الحديقة، وجدوا أن أوامرهم قد رُضب بها 

 عرض الحائط؛ وبسبب ذلك، باتوا عاجزين أمام آدم. فشتموه وامتحنوه، لكنه ظل مثابرًا. 
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تتنبأ أسطورة الخلق القبطية حول أصل العامل باملوت النهايئ لكل يشء، من ضمن  

من   غريهم  عن  متاًما  مختلف  تفسري  الغنوصيني  هؤالء  لدى  كان  لذا  نفسها،  اآللهة  ذلك 

اللوسيفريون   كان  لقد  )نعم،  واللوسيفريني.  والكاثوليك  كاألرثوذكس  األوائل  املسيحيني 

 يسوع املسيح يوًما ما يُعرف باسم »لوسيفر جالب النور«(.  طائفة مسيحية ذات مرة، وكان

بعد امليًلد عىل    200ضع يف اعتبارك أن مكتبة نجع حامدي يعود تاريخها إىل عام  

األقل. هذا من شأنه أن يجعلها بعد فرتة وجيزة مزامنة إلنجيل يوحنا أو رمبا معارصة له.  

الكنيس إنجيل توما غري  أيًضا  املجموعة  يتألف من إصحاح    تضم هذه  الذي  بها،  الخاص 

: »ال يُقبَل  31واحد كأنه مقتطفات مأخوذة من األناجيل األخرى. شذريت املفضلة من اآلية  

نبيٌّ يف بلد النبي؛ وال يشفي طبيب أولئك الذين يعرفون الطبيب«. يبدو يسوع وكأنه يؤدي  

ني الذين نراهم عىل القنوات  دور معالج باإلميان يف القرن األول، وال يبدو أصدق من الدجال 

 التلفزيونية التبشريية يف الوقت الراهن. 

يقول بارت إيرمان، الضليع يف الكتاب املقدس: »ليس مثة أدىن شك أنه يف إنجيل  

يوحنا، وهو اإلنجيل الرابع، يعترب يسوع نفسه أنه الله، ويصف نفسه بجًلء باإللهي«. يشري  

فسه هكذا يف أي إنجيل باستثناء إنجيل يوحنا، إذ إن إيرمان أيًضا إىل أن يسوع ال يصف ن

ملنحة   االحرتام  فائق  مع  األناجيل«.  جميع  يف  اإلنسان،  اإلله  إلهي،  ككائن  يُصوَّر  »يسوع 

الربوفيسور إيرمان والحقيقة أن تفسريه هو السائد بني الًلهوتيني املتفانني، يتعني عيل مع  

حول ألوهية يسوع، وال يزال. حتى املسيحيني  ذلك أن أختلف معه؛ فلطاملا كان هناك شك  

املسيحيني   مبعتقدات  مليًا  فّكر  يسوع.  أللوهية  جًدا  مختلفة  تفسريات  لديهم  الحديثني 

 الًلثالوثيني التاليني: 

 : كان يسوع نبيًا برشيًا خالًصا لله. اإلبيونيون .1

والتوحيديون* .2 اآلريوسيون،  ااملوناركيون،  من  إلهيًا  يسوع  يكن  مل  رمبا  لناحية  : 

العملية، حتى لو كان إنسانًا كامًلً وكائنًا خالًدا روحيًا. إال أنه يف كلتا الحالتني ال  
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يتشارك هوية أبيه، الذي يُعرف باسم يهوه، وهو اإلله الحقيقي عند اليهود وخالق  

العامل، الذي عبده يسوع نفسه. كان يسوع ابن الله ورسوله، ولكن ليس أفاتاره. ومبا 

 خذه »ولًدا«، فهذا يعني أيًضا أنهام ال ميكن أن يتشاركا يف األزلية. أن الله ات 

: يعد يسوع إلهيًا خالًصا ألن ابن اإلله سيكون إلًها أيًضا. لكن يسوع ليس  املورمون .3

األرض،  عىل  تحَي  ملّا  ثالثة  مميزة  شخصية  القدس«  و»الروح  أبيه.  كيان  بنفس 

ا  وابنه  جيهوفا،  يشكل  لها.  جسد  ال  غري  وبالتايل  القدس«  و»الروح  يسوع،  ملولود 

ترميوريت  لعقيدة  مامثلة  واحدة  توحيدية  كمجموعة  تعمل  »ألوهية«  املتجسد 

 الهندوسية. 

: بعض الطوائف مشابهة للمسيحيني الثالوثيني باستثناء أنها  السبتيون )الثنويون( .4

القدس«   »الروح  لكنها ال تعترب  لكائن واحد،  بيهوه ويسوع فقط كوجهني  تعرتف 

 يانًا يف حد ذاته. ك

: هذا معتقد ثنوي آخر يقول إن األلوهية تتألف مؤقتًا من يسوع  كنيسة الرب املستعادة .5

املسيح، الخالق واملتحدث، والله اآلب. وتنص عقيدة عائلة الله لديهم عىل أن أي إنسان  

 عاش يوًما ما ميكن أن يولد روحيًا ويدخل يف األلوهية. 

ارة اآلنفة إىل »التوحيديني« تصف وجهة نظر مسيحية  *ينبغي أن أنوه إىل أن اإلش

بارزة لدى بعض اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة. إذ ال يجب الخلط بني هؤالء املسيحيني  

التوحيديني يف القرن الثامن عرش والتوحيديني العامليني يف الوقت الراهن. فهام مفهومان  

 تقريبًا.  مختلفان كل االختًلف، وغري مرتبطني بالكامل 

يعتقد املسيحيون الثالوثيون بأن يسوع قد أعلن عند مرحلة ما أنه تجسد لله وليس  

االبن )أو النبي( املنبثق من الله، كأن الله ويسوع نفس الشخص يف شكلني. )يف الواقع،  

يقول   أن  ميكن  لذا،  القدس(.  الروح  أيًضا  يشملون  الثالوثيون  دام  ما  أشكال  ثًلثة  يف 

ن الله االبن هو يسوع، لكن ال ميكنهم القول إن الله اآلب هو أي أحد باستثناء  الثالوثيون إ 
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يسوع. فبالنسبة لهم، يهوه وجيهوفا مجرد أسامء أخرى ليسوع. وهكذا فإن يسوع هو األب  

لنفسه، ألنه الشخصية الوحيدة التي ميكن تعريفها يف األلوهية املسيحية. وعليه، قد يكون  

 ملسيحي الوحيد الذي صور يسوع وجيهوفا كشخصيتني مختلفتني. مايكل أنجلو الفنان ا

ما يصفه الثالوثيون )والثنويون( هو مفهوم األفاتار. تخيل أنك تلعب لعبة فيديو: ال  

الواقع   ذلك  وراء  ألنك  اللعبة  تلك  داخل حدود  موجوًدا  تكون  أن  الجسدية،  بذاتك  ميكنك، 

اللعبة. ويف حني أن    وخارج نطاقهم الزمني، لذا تنشئ شخصية لتمثيل نفسك داخل تلك 

هذه الشخصية ال ميكن أن تجسد كل ما أنت عليه، فهي ما تزال »أنت« مبعنى أنها تجلٍّ لذاتك  

شخصية   اإلنسان  يسوع  يكون  الثالويث،  املفهوم  يف  وهكذا  اللعبة.  إىل  املمتدة  الحقيقية 

ج حدود اللعبة )التي تكون  الًلعب ليسوع اإلله الذي يكون الًلعب الفعيل والذي يوجد خار 

 يف هذه الحالة العامل املادي(.

بًل شك، تتًلىش تلك الفكرة فور قراءتك عن صًلة يسوع يف جثسيامين: »إْن أمَكَن 

ومرقس   39:26يا أيب، فلْتَعرُبْ عنّي هِذِه الكأُس. ولكن ال كام أنا أُريُد، بل كام أنَت تُريُد« )متى  

 الصًلة لشخص آخر؟ وإىل من يتوسل يسوع؟ إرادة َمن  (. مل قد يحتاج يسوع إىل 36:14

قال يسوع:   ذاته حني  اليشء  إرادة يسوع نفسه. ينطبق  ليست  ستتم هنا؟ ألنها بوضوح 

»اغفر لهم، يا أيب« و»يف يديك أستودع روحي« و»ملاذا تركتني؟«. من الواضح أنه ال يتحدث 

الله أو شخصيته، حتى لو حسب    مع نفسه! وليس بإمكان يسوع أن يعتقد بأنه بنفس جوهر 

 نفسه ابن الله، وبالتايل فهو إله بنوعية أدىن. 

أتذكر أنني خضت محادثة مطّولة يف مكتب كاهن معمداين جنويب، كان ذات يوم  

صديًقا مقربًا يل يف املدرسة الثانوية. كنت قد وضعت قامئة بالعديد من اآللهة البرش ما  

ة، ذات أوجه الشبه املريبة مع يسوع. إال أن الكاهن رفضها  قبل املسيحية من األديان املجاور 

جميعها، قائًًل إن يسوع هو الوحيد بينهم الذي قال إنه الله. عىل الفور، أرشت إىل أن بعض 

أما   الجسد،  الله يف  أنهم  أنفسهم جهرًا وبكل فخر  أعلنوا  األقل قد  هؤالء الشخصيات عىل 
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ن أحد القًلئل الذين مل يفعلوا ذلك. يف الواقع، ال  يسوع فلم يصف نفسه بتلك الطريقة، وكا

 يأيت الكتاب املقدس حتى عىل ذكر الثالوث، ومل يقل أي يشء لدعم الثالوث أيًضا. 

يف نسخة امللك جيمس، تناول أيًا من    8– 7:  5إذا كنت تقرأ سفر رسالة يوحنا األوىل  

خًل  يسوع  يُصوَّر  ذلك،  بخًلف  أقصده.  ما  وستعي  األخرى  الجديد،  النسخ  العهد  كل  ل 

كشخص منفصل عن الله، أو بصفته البوابة إىل الله، أو الذراع األمين لله، ولكنه مل يُصوَّر  

 أبًدا كمظهر مادي لله. 

لقد قرأت منشورات مسيحية تتحدث عن كيفية تكلم يسوع إىل آدم وحواء يف جنة  

القديم(   بالعهد  اآلن  )املعروف  التناخ  فمؤلفو  ال.  ديانة  عدن.  واليهودية  ليسوا مسيحيني؛ 

مختلفة. ومل يكن يسوع إله إبراهيم. ومل يتكلم موىس إىل يسوع؛ وإمنا تحدث إىل يهوه،  

 جيهوفا، وهو نفس اإلله الذي صىل له يسوع نفسه. 

باليشء   الجديد  بالعهد  القديم  العهد  مقارنة  ستكون  االعتبار،  بعني  ذلك  بأخذ 

 يتجادالن مع بعضهام حول ألوهية يسوع. الطريف، إذ يبدو أن الله ويسوع

 »ال يَُكْن لَك آلهٌة ِسواَي«.

 جيهوفا )الله(، الوصية األوىل، الخروج–

 »ال يَجيءُ أَحٌد إىل اآلِب إالّ يب«.

 6:1يوحنا    يسوع،–

، وال ُمَخلَِّص َغريي«.   »فأنا الرّبُّ

 11:43جيهوفا )الله(، إشعيا  –

 سيَجِلُس بَعَد اليوِم َعْن مَينِي اللِه الَقديِر«. »لكّن اَبَن اإلنساِن  

 69:22يسوع، لوقا  –
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إلٌه. ألبَستَُك ِوشاَح املُملِْك وأنَت ال تَعرُِفني ليَعلََم   »أنا الرّبُّ وال آخرَ، وِسواَي ال يوَجُد 

مِس إىل َمغِرِبها أن ال إلَه َغريي. أنا الرّبُّ وال آَخرُ«.   البرَشُ ِمْن َمرشِِق الشَّ

 7–5:  45جيهوفا )الله(، إشعيا  –

»أنَت قُلَت. وأنا أقوُل لُكم: سرتَْوَن بَعَد اليوِم اَبَن اإلنساِن جاِلًسا َعْن مَينِي اللِه الَقديِر  

 وآتيًا عىل َسحاِب الّسامِء!«

 64:26يسوع، متى  –

أن إشعيا كان يهوديًا، ال مسيحيًا. عاش قبل زمن يسوع بسبعامئة عام، ومل   تذكر 

لذا، حني    يؤمن الله.  ابن  به سيكون  املتنبَّأ  »الفادي«  أن  أو  »ابنًا«،  اتخذ  بأن »اآلب«  إشعيا 

يستخدم إشعيا االسم جيهوفا، فذلك ليصف اآلب فقط. ُعرف إله إبراهيم وإسحاق بعدة أسامء  

لكن مل يقصد أي من مؤلفي العهد القديم    –إل، أو الله، أو آبا، أو يهوه )يوفاه/جيهوفا( –

 ة إىل يسوع، ألنه مل يكن موجوًدا يف الهوتهم.اإلشار 

يف العهد القديم، نجد أنبياء يهود يّدعون التحدث باسم يهوه، ويف العهد الجديد،  

 لدينا متحولون للمسيحية يزعمون التحدث باسم يسوع. 

ًفا َعْن »فنََظرَ إىل الّسامِء، وهَو ُممتلٌئ ِمَن الرّوحِ الُقُدِس، فرَأى َمجَد اللِه ويَسوَع واقِ 

 مَينِي اللِه«. 

 55:7إستفانوس الهلنستي، أعامل الرسل –

مرة أخرى نرى يسوع والله كشخصيتني منفصلتني. وأولئك الذين حاولوا التوفيق  

بني تناقضات العهدين القديم والجديد رمبا استعاروا مفاهيم اآللهة الثالوثية واألفاتار من  

ام الخالق، وفيشنو الحافظ، وشيفا املدمر. ميثل  الهندوس. يضم الرتميوريت الهندويس براه

كل منهم كيانه الفردي املستقل، ولكل منهم حياته الخاصة وزوجته، ومع ذلك فهم يعملون 
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بشكل جامعي كثًلثة جوانب إلله موحد أحد. هذه هي الثقافة التي ابتكرت مفهوم األفاتار،  

 ملحمة املهابهاراتا. وهكذا يصف الرب كريشنا نفسه يف البهاغافاد غيتا من 

راجا من  كريشنا  رشي  من  التالية  االقتباسات  إىل  النظر  يوغا    -فيديا-أنعم  غويا 

 )املعرفة الرسية للحقيقة املطلقة(، 

 : 7– 6األبيات 

»افهم، فكام الرياح العاتية التي تهب يف كل مكان موجودة دامئًا يف الفراغ، توجد  

الكائنات املخلوقة كذلك يفّ. يا أرج الكائنات املخلوقة تلج إىل  جميع  ونا، إن جميع 

وبعد   مليون سنة،  مليارات وثًلمثائة وعرشين  أربعة  دورة من  نهاية  طبيعتي يف 

دورة أخرى من أربعة مليارات وثًلمثائة وعرشين مليون سنة، أعيد توليدها كلها من 

 جديد«. 

 : 13–11األبيات 

ين عىل استيعاب طبيعتي  »يستهزئ الحمقى مني بشكيل البرشي اإللهي، غري قادر

الحيارى الحمقى يف   الحية. هؤالء  الكائنات  النهايئ بجميع  املتحكم  العليا بصفتي 

األجوف   والفهم  الفائدة  عدمية  واملعرفة  العقيمة  واملساعي  املجدية  غري  الرغبات 

اتخذت   التي  العظيمة  النفوس  لكن  والشيطاين.  امللحد  طبيعة  بالتأكيد  يفرتضون 

ة ملجًأ، يا أرجونا، تؤدي الطقوس التعبدية يل بعقل ال يحيد، وتدرك  الطبيعة اإللهي

 بأنني األصل الخالد لكل الخليقة«. 

 فيستارا يوغا )األمجاد الًلمتناهية للحقيقة املطلقة(، -ومن فيبهويت

 : 5– 2األبيات 
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»ال أنصاف اآللهة وال الحكامء العظام يدركون مظهري اإللهي املتسامي؛ ألنني املصدر  

صيل ألنصاف اآللهة والحكامء العظام من كل الجوانب. من يعرف بأنني مل أولد،  األ 

وأزيل، واملتحكم األعىل بكل العوامل؛ ومن ال ينخدع بني البرش ينجو من كل اآلثام.  

فالذكاء الروحي، واملعرفة، والتحرر من اإلدراك الخاطئ، والرحمة، والصدق، والتحكم  

وال بالعقل،  والتحكم  والخوف  بالحواس،  واملوت،  والوالدة،  والتعاسة،  سعادة، 

والشهرة،   واإلحسان،  والتقشف،  والرضا،  الجأش،  ورباطة  والًلعنف،  والشجاعة، 

والعار؛ جميع هذه الصفات املتنوعة واملتعددة التي تتسم بها كل الكيانات الحية تنشأ  

 مني وحدي«. 

 : 41البيت  

جب أن تعرف أن كل هذه املظاهر ال تتأىت إال  »كلام رأيت مكانًا مهيبًا أو شيئًا فاتنًا؛ ي 

 من بعض مجدي«. 

إذن، لقد أعلن الرب كريشنا بوضوح تام أنه الشخصية العليا لأللوهية واملصدر لكل  

الكون بأكمله.    –اآللهة. وقال إنه هو نفسه مل يخلق هذا العامل فحسب، بل خلق عوامل عديدة  

كوان. ومثل هذا املفهوم املستقبيل ال يرض الكتب  حتى أنه، عند مرحلة ما، أشار إىل تعدد األ 

املقدسة األقدم من الكتاب املقدس بقرون عديدة. أُرِّخ البهاغافاد غيتا يف سياقه إىل ما ال يقل  

عام، ويُعرف بأن أصوله ما قبل التنقيح أقدم من ذلك بكثري. وأهم من ذلك، أعلن    2,600عن  

»الله   أنه  متكرر  وبشكل  بجًلء  كل  كريشنا  واضًحا  كان  وقد  لفيشنو.  وأفاتار  املتجسد« 

 الوضوح بشأن تلك النقطة. 

إال أنه يف األناجيل، وهي الوثائق الوحيدة التي تزعم تدوين كًلم املسيح حرفيًا، مل  

أيًّا من ذلك عىل اإلطًلق. والحجة األكرث إقناًعا التي يقدمها الثالوثيون هي   يضّمن يسوع 

. إن «َأْن يَُكوَن ِإبْرَاِهيُم َأنَا كَاِئنٌ   قَبَْل »تعليق وحيد صيغ صياغة سيئة. قال يسوع ذات مرة  

« يشري ضمنيًا إىل أن يسوع وجيهوفا، الذي هو  كنت « بداًل من »َأنَا كَاِئنٌ   صياغتها بقول »
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نفسه   عن الله اآلب، هام نفس الشخص. بهذا املنطق، ميكن القول إن رينيه ديكارت قد أعلن

ياغة يف  ... الله«. أعي أن هناك بعض األهمية لتلك الص أكون أيًضا أنه الله. »أنا أفكر، إذن أنا

سياق الثقافة اليهودية املبكرة، مع ذلك يتعني عيل مقارنة تلك الطرفة الشاذة مبفاخر الرب  

كريشنا العديدة التي ال لبس فيها. وأهم من ذلك، أخرب يسوع أيًضا نفس الجامعة من الناس  

 (. 34:10أنهم آلهة أيًضا )يوحنا  

نظر عن أي يشء آخر قد  يف الكتاب املقدس، دامئًا ما وصف يسوع نفسه، بغض ال

ادعاه عن نفسه، بأنه منفصل عن إل/الله/آبا/يهوه وتابع له وقال إن إله إبراهيم وُمحِدث  

القيام   ويستطيع  يسوع،  يعرفها  ال  أشياء  يعرف  ما،  مكان  آخر يف  كان شخًصا  الطوفان 

عن  بأمور ال يستطيع يسوع أن يفعلها، وفعل أشياء مل يفعلها يسوع. تحّدث يسوع أيًضا  

الله بصيغة الغائب وإىل الله بصيغة املخاطب، حتى أن الله تكلم عن يسوع بصيغة الغائب  

(. ثم ظهر الروح القدس وقاد يسوع إىل مكان  17–16:  3أيًضا حني قّدم ابنه لليهود )متى  

(. ما كان باإلمكان أن يحدث أي من هذا لو أن يسوع أفاتار  1:4مل يعرفه يسوع سابًقا )متى  

»الل نفس  أو  عندئذ  سيتشاركون جميعهم  القدس  والروح  والله  يسوع  ألن  الجسد«،  ه يف 

املعرفة والقوة والهوية واملوقع يف املكان والزمان. لذا من الجيل أن يسوع مل يحسب نفسه  

 ذات اإلله الذي عبده هو واليهود.

دعوين : »فقاَل لَه يَسوُع: ’ملاذا تَ 18:10مثة مثال آخر أكرث وضوًحا من سفر مرقس  

صالًِحا؟ ال صالَِح إالّ اللَه وحَدُه‘«. هنا نجد أن يسوع يقول إنه ليس ما يكونه الله، وأن الله  

 وحده. ليس يسوع صالًحا، وليس يسوع الله. هذا موضوع متناسق. 

مل يقدم يسوع نفسه مطلًقا عىل أنه الله. ومل يفعل إال ما فعله الفرعون أخناتون:  

لنبي الوحيد إلله الشمس. يف سياق القصة، من الواضح أن يسوع  الرتويج لنفسه عىل أنه ا

قصد وصف نفسه بأنه شخص قد عاش سابًقا يف السامء منذ زمن الخليقة عىل األقل، وأن  

« وأنه سيعود إىل أبيه.  ليس من هذا العاملأباه أرسله منذ ذلك الحني إىل األرض. إذ قال إنه »



127 
 

سوع إلهيًا؛ سيكون إلًها بذلك املعنى. لكنه  بوصفه كشخص خالد مجسم سحري، سيكون ي

مل يقل مطلًقا ومل يلّمح بأي شكل من األشكال أنه هو وأبوه كانا نفس الشخص. وال ميكن  

 أن يكونا كذلك، وفًقا ملا قاله يسوع يف الكًلم املنسوب إليه وحده. 

يته،  لكنه أوضح أنه يشري فقط إىل غا  –ذات مرة، قال يسوع إنه هو والله »واحد«  

يصيل إىل الله بداًل من نفسه، راجيًا أن يصبح تًلميذه    17ويف وقت الحق يف سفر يوحنا  

يقصده   الذي  باملعنى  »واحًدا«  ليسا  والله  يسوع  أن  يثبت  هذا  متاًما.  مثله  »واحًدا«  والله 

 املسيحيون. 

وع نفسه  حّث يسوع أتباعه عىل أال يدعوا أحًدا »أبًا«، واإلشارة إىل اإلله الذي عبده يس

(، بينام أشار إىل تًلميذه عىل أنهم إخوته من نفس اإلله ومن  9:23عىل أنه »اآلب« )متى  

(. كان يسوع أشبه مبعالج إنجييل تقليدي عن طريق اإلميان يف 17:20نفس األب )يوحنا  

بعض الجوانب، كام علّم تًلميذه القيام بنفس أعامله الروتينية، قائًًل إنهم قد يفعلون أشياء  

 أعظم من التي فعلها. 

ذات مرة قال يسوع: »أنتُم ال تَعرِفوين وال تَعرِفوَن أيب. ولَو َعرَفتُموين لََعرَفتُم أيب«.  

َمْن جاَء ِمْن ِعنِد اللِه: هَو الذي رأى اآلَب« و »ما   أَّن أحًدا رأى اآلَب إالّ  ولكنه قال أيًضا: »ال 

ُه«. لذا فإن معرفة الله ليست ذاتها معرفة يسوع أو َسِمْعتُم َصوتَُه ِمْن قَبُل، وال رأيتُم وجهَ 

 رؤيته أو سامعه؛ فهام شخصان مختلفان. 

الحظ أيًضا أن يسوع قال إن هؤالء الناس مل يسمعوا صوت الله، مع أن الله تحدث  

(. لذا، إما  35:9ولوقا    5:17مبارشة إىل أولئك الواقفني حول يسوع مرتني عىل األقل )متى  

خطئًا بشأن ذلك وإما أن هذه القصص جمعها أشخاص مل يولوا اهتامًما  أن يسوع كان م

 وثيًقا ملا كانوا يقولونه. 
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تروي القصة أن يسوع كان مخطئًا بشأن بضعة أشياء أخرى أيًضا. فقد لعن شجرة  

(. واعتقد أن الخردل يحوي أصغر كل ما  19:21فاكهة ألنه مل يدرك أنها ال تحمل تينًا )متى 

(، مع أن املزارعني الفلسطينيني يف القرن األول كانوا  31:4البذور )مرقس  يف األرض من  

باإلمكان رؤية كل   أنه  أيًضا  اعتقد يسوع  األسود.  أخرى أصغر، كاألوركيد  بذوًرا  يعرفون 

الدنيا من قمة جبل عاٍل )متى   لذا اعتقد أن األرض مسطحة، وأمل أال يكون  8:4ماملك   ،)

( الشتاء  الثاين« يف  تلك 20:24متى  »مجيئه  إال مبوقع منطقته يف  إذن مل يكن مهتاًم   .)

البقعة الصغرية من العامل، ومل ينظر إىل الكوكب ككرة أرضية. كان عنرصيًا ضد »الكًلب«  

( وتباهى مبدى صدقه حني كذب بشأن كون 28– 21:  15الكنعانية )كام سامها يف متى  

 لها من مفارقة!  (. يا 45– 41: 8أيب الفريسيني إبليس الكذاب )يوحنا 

قال إنه جاء إليقاع الشقاق يف األرس، وتفريق األزواج عن زوجاتهم واآلباء عن أبنائهم  

)لوقا 38– 34:  10)متى   أقاربه  كره  إذا  إال  له  تلميًذا  يكون  أن  يقدر  ال  املرء  إن  وقال   ،)

برفض غسل  26:14 اليهودية  التقاليد  يسوع    متى  ،7  مرقس)  الطعام  قبل  يديه(. خالف 

يكفي  15 الجراثيم. وهذا وحده  وليس  الشياطني  األمراض تسببها  بأن  آمن يسوع  فقد   ،)

للتشكيك باألمر برمته. لذا، ليس مفاجئًا أنه مل يتمكن من أداء معجزاته الشافية باإلميان يف 

(.  58–54:  13بلدته ألن األشخاص الذين يعرفونه حق املعرفة اعتقدوا أنه كثري الهراء )متى  

يعلّ  وما  كان  فقط.  قلب  ظهر  عن  املحفوظة  البرش  مخطوطات  من  لكن  الوقت،  طوال  م 

استطاع الكشف عن أي يشء مل يكن يعرفه مسبًقا عامة الناس يف عرصه، فتلك كانت حدود 

 معرفته، وتلك مشكلة الكتاب املقدس يف مجمله. 

منبسطة  إذا فرُسِّ الكتاب املقدس حرفيًا، فمن الواضح أن مؤلفيه اعتقدوا أن األرض  

( مقسمة  22:40( )إشعيا  chug(، بل دائرة )durوليس كرة )  –كخريطة عىل قرص مسطح  

(، يُساء ترجمتها أحيانًا إىل »زوايا«. كان هذا العامل القريص  12:11إىل أربعة أرباع )إشعيا  

األول   أعمدة )صموئيل  )املزامري  8:2قامئًا عىل  كالطاولة حتى ال يتزعزع  وأخبار    1:93( 
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بلورية شفافة  30:16األول    األيام (. وكل هذا كان مغموًرا يف هاوية مائية ومغطى بقبة 

)التكوين   الثلج  كرة  مثل  امتداد 7:1ضخمة،  يف  والنجوم  والقمر  الشمس  واحتُويت   .)

(. ستسمح الينابيع بدخول املاء من تحت  22:1( هذه القبة الضخمة )حزقيال  14:1)التكوين  

(. ليست هذه بفكرة  11:7لسامء بدخول املطر أيًضا )التكوين  الجلد، وستسمح النوافذ يف ا

أصلية حتى؛ فقد كان اعتقاًدا شائًعا يف العديد من املناطق املجاورة، وهو خاطئ عىل الرغم 

 من ذلك.

من الواضح أن مؤلفي الكتاب املقدس مل يعرفوا شيئًا عن الحالة الحقيقية لهذا العامل  

ا نعرف ما يكمن خارج غًلفنا الجوي، وذلك يثبت عدم وجود ماء  وال العوامل األبعد منه. لكنن

فوق املكان الذي ال يوجد فيه الجلد، وعدم وجود نوافذ تسمح بترسبه إىل الداخل لو كان 

 هناك ماء أو جلد. 

قال بعض الفرس يف ذلك الوقت أن اإلله ميرثا كان يخيط النجوم يف بطانة عباءته  

ري لجلب الليل. لكننا نعلم أن الليل ليس غطاًء يُسَدل فوق الجلد  التي يسدلها فوق الجلد البلو 

( أو خيمة. ونعلم أيًضا أن النجوم مل تُصنع لتقف يف  2:104غري املوجود كستارة )املزامري 

(؛ ال يوجد جلد،  12:22( ألنها ليست يف »أعىل« الجلد )أيوب  13:48امتداد السامء )إشعيا  

ئيل لدرجة أن »االرتفاع« ال معنى له وغري قابل للتطبيق. إنها  وهي بعيدة جًدا عن عاملنا الض 

( أو ينزلها أي يشء. لقد  35– 34:  15أبعد من أن تدفعها عاصفة من مكانها )عزرا الثاين  

(، وكذلك األرض 8:22أثبتنا أيًضا أن الجلد الساموي الوهمي ال أسس له )صموئيل الثاين  

( ألنه ال يوجد  8:2فوق الغْمر )صموئيل األول    (. فًل أعمدة تحمل األرض6–4:  38)أيوب  

 (. والفضاء الخارجي ليس مليئًا باملاء! 2:1غْمر )التكوين 

نحن نعلم اآلن أيًضا ما يكمن خارج مجال الجاذبية، وذلك يثبت أنه ال ميكن حدوث 

( تقيسهام وفًقا ألرض تتحرك باستمرار  14–13:  1النهار والليل من دون شمس )التكوين  



130 
 

(،  9:8(. ونعلم أيًضا أنه ال ميكن جعل الشمس تغرب عند الظهرية )عاموس  5:104زامري  )امل

 (. 13–12: 10وال ميكن إيقاف الشمس أو القمر يف السامء )يشوع 

كام نعلم يف الوقت الراهن ما هو وراء نظامنا الشميس، ما يعني أننا نعرف أنه ال  

حتى لو سقطت، نحن غري قادرين عىل  (. و 29:24ميكن أن تسقط النجوم من السامء )متى  

( ألن كًًل منها يرتاوح محيطه من آالف إىل مًليني األميال، ما  10:8الدوس عليها )دانيال  

( تتحد لقتال إنسان أمرًا يف  20:5يجعل تخيل مجموعة كاملة منها بعقول واعية )القضاة  

 غاية السخف. 

ت أنه ما من يشء وما من أحد  حتى أننا نعرف اآلن ما يكمن وراء مجرتنا. وذلك يثب 

(. ونعلم أيًضا أن األرض بجلدها الوهمي مل تسبق  7:9ميكنه أن »يختم عىل النجوم« )أيوب  

)التكوين   زمنية  فرتة  بأي  السامء«  يف  »توضع«  19–17:  1»النريات  مل  النجوم  وأن   )

بأي شكل  (  1:  1خصيًصا إلنارة األرض، ألن األرض ليست مركز الكون أو بدايته )التكوين  

من األشكال. والطريقة التي يصور بها الكتاب املقدس األرض بالنسبة لبقية الكون خاطئة،  

 ويُعرَف بأنها خاطئة منذ آالف السنني. 

يقول العديد من مؤيدي الخلقية أنه يستحيل فهم الكتاب املقدس أو اإلميان به ما مل  

تفرتض حقيقته قبل أن تقرأه، وعليك  يُقرأ »بروح الروح القدس«. بعبارة أخرى، ينبغي أن  

قراءته عرب فًلتر اإلميان، ألنه بالتأكيد غري مقنع مبفرده من دون عصب عيوننا بتلك الغامئم.  

فإذا مل يكن مفهوًما، يجب أن تقنع نفسك بأنه ليس عليك فهمه فهاًم صحيًحا وتكفي املحاولة  

بالضبط سب  هذا هو  كانت.  بأي طريقة  به  تؤمن  نفسك  بالخلقية  بجعل  اإلميان  اعتبار  ب 

دوغامتيًا، بل إنه أيًضا إثبات باالعرتاف أن القراءة الحرفية يجب تفسريها، لذا فإن تصميم  

 الكتاب املقدس بعينه ال ميكن أن يكون منزًَّها عن الخطأ أو »حقيقة مطلقة«. 
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 للخلقية   الرابعة التأسيسية األكذوبة  

 »اإلميان معرفة« 

 

للخلقية هي مغالطة منطقية توضح    التأسيسيةاألكذوبة التالية يف سلسلتنا عن األكاذيب  

وهو   أال  الخلقية:  الحركة  وراء  الكامنة  الجوهرية  السفسطة  بأ مدى  التام الجزم  اإلميان  ن 

بيشء ما يكافئ معرفته. وتلك ببساطة هي حجة الدفاعيات القامئة عىل االفرتاضات املسبقة،  

إلميان الديني الذي يجزم فيه املؤمن بأنه عىل صواب فقط ألنه يؤمن بأنه  وهي فرع من ا

 عىل صواب. 

 . افرتض أن استنتاجك صحيح. الخطوة األوىل

 . أكد أن استنتاجك صحيح. الخطوة الثانية

 ( كرر)

 

من شأين أن أقول إن مامرسة الدفاعيات يكافئ االستعانة املنهجية باألعذار املصممة   

لتربير أي حجج أو أدلة من شأنها أن تتعارض مع افرتاض مقدس. واالفرتاض مقدس ألنه  

يهم (، ما يعني أن أولئك الذين يؤكدون ذلك االفرتاض ال ينبغي علa priori) مسبقافرتاض 

من هؤالء األشخاص،  كثريًا ن يف أي نقطة حرجة. وقد جادلت  نهم مخطئو أبًدا أن يعرتفوا بأ 

ويف كل مرة أالحظ نفس النمط باستمرار: فام يبدو أنه يدور يف عقولهم هو أنه ال ميكن أن  

اقع ذات نفسه  يكونوا مخطئني إال إذا كان الكون كله مخطئ. وبطريقة ما يعتقدون أن الو 

لههم حقيقيًا، ولذا فاليشء األول الذي يتحدوه هو الواقع  إذا مل يكن إ  قد يكون غري حقيقي
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يف حد ذاته، أو تصورنا عنه عىل األقل، ألن أول ما يخطر يف بالهم أن يجادلوا به هو: كيف 

حًقا؟ ألنه إذا مل نكن نعرف حًقا ما    يشء ماميكن ألي أحد أن يكون متأكًدا من أنه يعرف  

 خر يف خيالهم. نعرفه، فلهم إذن أن يؤمنوا بأي يشء آ 

منطقية    مغالطة  من  تنبع  اإلميان  عىل  القامئة  املعتقدات  كل  إن  القول  وميكنني 

استنتاج   إىل  تعود  حتى  وتدور  تلتف  املطلوب  عىل  مصادرة  دائرية  حجة  عىل  تنطوي 

ُمفرتض مسبًقا. وهذا ينطبق عىل جميع أشكال الدفاعيات، وال سيام الدفاعيات االفرتاضية.  

قفهم بالكامل يف الجزم الدائري »أنا أعلم ألنني أعلم«، الذي ميكن إيجازه  وميكن تلخيص مو 

 يف عبارة »ألنني قلت ذلك«. وال يوجد تربير حقيقي آخر ملوقفهم خًلفًا لذلك.

بوسعهم إثبات وجود الله.    أنوعىل عكس الدفاعيني، يزعم الدفاعيون االفرتاضيون   

وها هي طريقة فعل ذلك: أواًل يعيد هؤالء تعريف »الحقيقة املطلقة« حتى تعني فقط أن  

فهو ال يتكون من    ولذاباإلمكان معرفة األشياء؛ ثم ينوهون بأن املنطق هو مفهوم مجرد،  

عض الدفاعيني  مكونات ملموسة. إذن فًل يهم إذا كان شيئًا ما حقيقيًا خارج عقلك. ويجادل ب 

بأنه إذا كان بإمكانك تصور يشء ما، فقد تحول إىل مفهوم، وهذا يعني أن عليك أن تتصوره  

حتى يكون له وجود من األساس. واالفرتاض التايل بالطبع هو أن أي يشء ميكن تصوره ال 

بد من أن مصدره هو تصور الله ذاته، وبالتايل فقد تحول هذا اليشء إىل حقيقة عن طريق  

 خيال. ال

ثم يضيف هؤالء األشخاص إىل تلك املقدمات التي ال صلة ببعضها بعًضا بطريقة ما   

استنتاًجا غري مرتتب عىل تلك املقدمات وال مربر له متاًما، وهو أنه ال وجود للمنطق إال إذا  

افرتضت استنتاجهم بأن الله موجود أيًضا. وال يقدم أحد منهم سببًا لذلك، بل يكتفون بقول  

»الدليل عىل وجود الله هو أنه ال ميكنك أن تثبت أي يشء بدونه«. وتلك هي نفس الحجة  إن  
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نكات، وهو  غ)أو باألحرى، عدمها( التي بوسعك أن تجدها عىل موقع أنشأه ساي تن برو 

عىل   الوحيد  شهرته  وسبب  االفرتاضيني.  الدفاعيني  أوساط  يف  املترشدين  زعيم  مبثابة 

لسبب يف كون استدالله الخاص مغلوطًا بداًل من كون استدالالت اإلنرتنت هو عجزه عن فهم ا

 مغلوطة.   البرشجميع 

املعرفة هي اعتقاد له تربير، أي أن باإلمكان إثباته وقياسه. وكام رشحت يف الفصول   

أحد   ال  أن  ومبا  املنطلق،  هذا  ومن  صحته.  إثبات  ميكن  قول  أي  هي  »الحقيقة«  السابقة، 

اعتبار تلك    إذن  قة وراء أي معتقدات دينية لشخص ما، فًل ميكنمبقدوره أن يثبت أي حقي

املعتقدات رضبًا من املعرفة. إن أي تأكيد قائم عىل إميان راسخ وليس قامئًا عىل أدلة واقعية  

يتعارض   الله  وجود  فافرتاض  إذن  أيًضا.  منطقي  وغري  التعريف  بحكم  عقًلين  غري  هو 

 واملنطق. تعارًضا صارًخا مع الحقيقة، واملعرفة، 

إثبات أي يشء  إذن  إذا أزاح السحر اإلعجازي أهمية األدلة امللموسة، فلن ميكن حينها   

األدلة    وُجدإذا   األشياء هي من خًلل  الوحيدة إلثبات  الطريقة  بالفعل، وذلك ألن  إله كهذا 

يُعرف    املتوافقة مع القوانني الطبيعية. وأنا استعمل كلمة »إثبات« هنا باملعنى القانوين، حيث

 »اإلثبات« بأنه رجحان كاسح لألدلة. 

يف برنامج ماجيك ساندويتش، ويف مرة أخرى    ذات مرة  بروغنكاتجادلُت ساي تن   

، ويف كلتا املناسبتني أظهرت أنه ارتكب األخطاء ذاتها، وكان  يف البث الصويت دوغام ديبيت 

رده ببساطة هو عدم اعرتافه بذلك. يقول ساي أنه سواء قرأنا الكتاب املقدس أم ال، يشكل  

ألقوام   تنازالت  أي  املعرفية. وال يقدم ساي  املقدس بطريقة ما أساس كل مزاعمنا  الكتاب 

لكن مل يسبق لها رؤية الكتاب املقدس أبًدا، وال ألولئك  و   ،بالطبعالثقافات التي تعرف أشياًء  
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الذين درسوا الكتاب املقدس بالتفصيل ويعرفونه بشكل أفضل بكثري من ساي. ويرص ساي  

 عىل أنه غري مخطئ ألن »الله أوحى يل بذلك بطريقة تجعلني أعرف ذلك عىل وجه اليقني«.

شتبه يف  إسحاق نيوتن )الذي يُ  ولذا فالسؤال الذي طرحته عىل ساي هو اآليت: سري 

كونه أبرع الرجال الذين عاشوا من قبل( كان، مبا فيه الكفاية من اإلحراج، مسيحيًا متدينًا  

للغاية وخلقيًا حتى بالتعريف الحديث. وقد أعلن نيوتن أن الله اختاره خصيًصا لتلقي وحي  

جل آخر. إن ذلك شخيص يفيض به إىل فهم أفضل للنصوص املقدسة مام قد يفهمه أي ر 

يعني أنه ال بد من أن سري إسحاق نيوتن فهم النصوص املقدسة بشكل أفضل من ساي تن  

 ، أليس ذلك صحيًحا؟ بروغنكات

الدرجة وال    يزعم ساي زعاًم مامثًًل لذلك، حتى وإن كان زعمه ليس متعاليًا بنفس 

معصومة   معرفة  اآلخر  هو  يدعي  فهو  املصداقية.  من  الدرجة  بنفس  الخطأ    عنيحظى 

للنصوص املقدسة. وقد زعم كًل الرجلني أن معتقداتهام معصومة عن الخطأ، وأنها وحي  

شخيص من الله من خًلل النصوص، وقد تلقا الوحي بطريقة تجعلهام يعرفان ذلك عىل  

وجه اليقني. وبالطبع ال توجد لطريقة إلثبات ذلك، وبالتايل ال ميكن ألي من هذين الرجلني  

املشكلة    »يعرف« ذلك حًقا، ولكن ذلك جزء   أنه  أن يزعم بصدق فقط. وتكمن  املشكلة  من 

الحقيقية يف أن هذين الرجلني يختلفان عىل مبدأ حاسم يف دينهام املشرتك، وال ميكن لهام 

اليقني   الرغم من إرصارهام عىل  أنه، عىل  الوقت، ما يعني  ذات  أن يكونا عىل صواب يف 

كًلهام   أن  املشكلة يف  وتكمن  عىل خطأ.  أحدهام  أن  من  بد  فًل  االعرتاف املطلق،  يرفض 

 أو كونه مخطئًا حيال ذلك، عىل األقل.  –بإمكانية كونه مخطئًا حتى 

قال إسحاق نيوتن أن يسوع والله ليسا نفس الشخص، وقد أُوحي له بذلك يف وحي   

التفسري باستمرار   السابق، يتكرر هذا  الفصل  املقدسة. وكام رشحت يف  إلهي بالنصوص 
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ل، يعتقد ساي أن يسوع ميثل جوهر الله يف صورة لحم  نظرًا لسهولة تربيره. ويف املقاب

أيًضا. وكًلهام يصدر   املقدسة  بالنصوص  إلهي  له بذلك يف وحي  أُوحي  أنه  ودم، ويؤكد 

حكاًم مطلًقا بشأن منظوره الخايل من العيوب املوجه بتوجيه إلهي. ولكن، برصف النظر  

ن أحدهام عىل خطأ، وكًلهام يرصان  عن مدى الثقة التي يبدو أنهام يتحليان بها، ال بد من أ 

 عىل أن هذا مستحيل ألن كًلهام يزعم أنه يعرف ما ال يعرفه اآلخر. 

وال يفكر ساي حتى يف النظر يف إمكانية أن يكون اعتقاده خاطئ. بل يستعيض    

عن ذلك بتحويل أي لوم ميكن توجيهه لنفسه إىل الله. إذا كان ساي مخطئًا، فالله مخطئ  

لله أن يخطئ؟ وقد متسك نيوتن ظاهريًا بنفس الرأي الذي يتمسك به ساي    وكيف ميكن  –

بنفس الرصامة وألسباب مامثلة. ولكن مبدأ عدم التناقض يقتيض بأن يكون أحدهام عىل  

األقل )وكًلهام عىل األرجح( وصل إىل استنتاجات قامئة عىل وسائله الناقصة، دون توجيه  

ال كذلك، ولكن املؤمنون الرواقيون مثل هؤالء لن يعرتفوا  من أي إله. وال بد من أي يكون الح

وال حتى ألنفسهم. فهم عاجزون عن تقبل فكرة أنهم قد ال يكونون فعًل موجهون   –أبًدا بذلك  

الذي يف مخيلتهم. وتعني »عًلقتهم«   النفيس  التأثري  نقاط متناقضة بواسطة نفس  نحو 

لدرجة أن املرء منهم عاجز عن تحمل فكرة أن  املشرتكة بصديقهم الخفي الكثري بالنسبة لهم  

أن  الله مل يكن حًقا يف صفهم. ذلك أن إدراك أمر كهذا يف عقل مؤمن مخلص من شأنه 

يكون صادًما للغاية لدرجة أنه قد يتسبب يف حدوث نوبة نفسية. وسيغض شخص كهذا 

ة يف موقفهم  الطرف فوًرا عن موقف اآلخر دون تفكري مع رفض قاطع إلعادة النظر بعناي

 الخاص. 

أي أنه    –تتلخص حجة ساي يف أنه ال ميكنك معرفة أي يشء إال إذا علمت كل يشء   

حتى تحصل عىل أي معرفة عىل اإلطًلق، ال بد من أن يكون لديك معرفة غري محدودة، والله  

وحده هو من ميتلك معرفة غري محدودة. ولذا قبل أن تكون عاملًا بأي يشء عىل وجه اليقني،  
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أن   إما  أن    تكونعليك  أو  الله. وكل جملة يف تلك    منالله ولديك وحي خاص    تعرفالله، 

الحجة باطلة منطقيًا، ولكن األهم من ذلك، فيام يتعلق باملواقف املعكوسة التي اتخذها ساي  

ونيوتن، تكفي حقيقة وجود هذا الخًلف وحدها لدحض فرضية ساي. وحتى يعرتف ساي  

الورط املنطقية، ال بد له من يقر بأن تربيره لزعمه املعريف هذا أخفق بالسبب وراء تلك  ة 

بالفعل، برصف النظر عمن يكون عىل صواب أو تفاصيل الخًلف بينهام. وبالقياس عىل  

تشبيهه الخاص، ليس له أن يزعم معرفة أي يشء ألن كل من ساي ونيوتن يواجهان نفس  

يكون عىل خطأ، حتى   قد  أحدهام  أن  وهو  من  املعضلة.  كل رجل  يعتقد  أهم يشء  بشأن 

 الرجلني أنه يعرفه. 

وتكمن الفكرة يف أن كًل الرجلني يزعم أنه يعلم شيئًا ال يعلمه أي حد منهام حًقا.   

اشتهر الفيلسوف بيرت بوغوسيان بتعريف اإلميان بأنه »التظاهر مبعرفة ما ال تعرفه«، وهو  

 بالضبط ما يحدث هنا. 

ن هذين الرجلني عىل صواب، هذا إذا افرتضنا أن أحًدا  إذن فكيف لنا أن نحدد أي م 

من  منهام قد يكون كذلك بالفعل؟ أيهام يعرف حًقا ما يتحدث عنه، وأيهام يصدق كل ذلك  

رغم أنه عىل خطأ؟ قال ساي إنه يحدد ذلك بنفس الطريقة التي يزعم أن امللحدين    صميم قلبه

نفعل ذلك، وال بأن نيوتن  ال  ف بأننا  يستعينون بها: الرجوع للنصوص املقدسة. ولن يعرت 

من    فعل كثري  يف  اآليات  )ونفس  الكتاب  بنفس  وساي  نيوتن  من  كل  استعان  فقد  ذلك. 

 األحيان( إلثبات نقاط متناقضة. 

ومن الطريف أن ساي حاول رفض وحي نيوتن من منطلق أنه غري تورايت. فقد زعم   

مل تعد تحدث اآلن«. ففي حني أن العديد    ساي، استناًدا إىل سلطته الخاصة، أن »تلك الُوحي

من الخلقيني يعبدون الكتاب املقدس باعتباره الله )عاجزين عن التمييز بني العقيدة واإلله(،  
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الكتاب   يقدس  فهو  إىل مستوى جديد:  املقدس  الكتاب  بعبادة  بروغنكات  تن  ينتقل ساي 

ينزل مبارش  أي وحي  إن  فهو يقول  الله!  أكرث مام يقدس  الله ميكن تجاهله  املقدس  ًة من 

ورفضه إذا كان له صلة بيشء غري موجود يف الكتاب املقدس بالفعل. ولذا ال ميكن لله بذاته  

أن يكشف أي يشء جديد لساي مل يدونه بالفعل كتبة معرضون للخطأ يف العرص الحجري  

أراد الله  أو قبله. ومن شأن ساي أن يرفض صوت الله بنفسه باعتباره غري تورايت، ولذا إذا  

أن يتكلم مع ساي تن بروغنكات، فمن األحرى لله أن يجعل تعليقاته مقترصة عىل اقتباسات  

 . فقط  من النص املقدس

لله حتى أن يصحح تفسري ساي    أيًضا، وتلك هي املشكلة  لوال ميكن  املقدس  لنص 

الحقيقية. ذلك أن نيوتن مل يزعم بنزول وحي غري تورايت بقدر أكرث مام زعمه ساي. ويزعم  

الخطأ قامئة فقط عىل تفسرياتهام لنفس    عنكًل الرجلني حصولهام عىل معرفة معصومة  

البرشية  وتحيزاته  املغلوط  استدالله  يعترب  وكًلهام  املرجعية،  من    املواد  ولذا  إلهيًا.  وحيًا 

أي تفسري من تفسرياتهام صحيح بشكل قاطع. والطريقة الوحيدة التي    أن  املستحيل إثبات

سنعلم بها ذلك هي إذا ظهر الله يف صورة دمية متحركة عىل هيئة يسوع، أو إذا ظهر يسوع 

 . 9:35، ولوقا 9:7، ومرقس 17:5وهو يتحدث مع غيمة متكلمة كام فعل يف إنجيل متّى  

ومجدًدا، الطريقة الوحيدة للبت يف خًلف بني رجلني يجادالن باستنتاجات متناقضة   

 األخرى هي باألدلة. ويف تلك الحالة، ومبا أن كًل االعتقادين مجرد تفسريات  امتستبعد إحداه

لرتاث شعبي، فالدليل الوحيد هو سياق األسطورة التي يستندان إليها ويقدسانها. بوسعنا  

أن نعتمد عىل عبقرية نيوتن، أو أن نرسد اقتباسات نصية تدعم موقف نيوتن، موضحني  

األخطاء  بذلك خطأ ساي مجدًدا حتى وف أن نرسد كل  أيًضا  الخاص. وبوسعنا  ًقا ملصدره 

املنطقية التي يرتكبها ساي دامئًا كلام انخرط يف تلك النقاشات، ولكن ال يزال األمر يتوقف 

 عىل التفسري عوًضا عن املعرفة. 



138 
 

وعىل غرار الكثري من الدفاعيني، فإن اعتقادات ساي غري سليمة ويصعب الدفاع عنها  

أنها تتطلب االستعانة بالجنون التام للدفاع عنها من األساس. ومن األالعيب    للغاية لدرجة 

أن   الخطأ من الصواب ألننا ال نستطيع حتى  الجزم بأنه ال ميكننا أن منيز  املستخدمة هو 

نعرف ما إذا كنا أنفسنا عاقلني مبا فيه الكفاية إلصدار أحكام كهذه. تذكر، ال ميكن للخلقيني  

 واب إال إذا كان الواقع )أو كل ما نعرفه عنه( مخطئًا. أن يكونوا عىل ص

أن  إذن  ومبا أن العلم واإلميان متضادان فلسفيًا يف جميع النواحي، فليس بإمكانهم   

يعرفوا أي يشء إذا كنا نعرف أي يشء. ولذا من بني األالعيب األخرى هو إيحائك بأنك ال  

دور الدفاعيني أن يزعموا بأنهم يعرفون تعرف يشء إذا كنت ال تعرف كل يشء، ألنه ليس مبق

ما ال نعرف إذا مل نكن نعرف نحن أيًضا. ولذا، كلام حاولت أن تشري إىل حقائق منطقية  

هموا بالتشكيك يف الكيفية التي متكنت بها من معرفة ذلك، أو التشكيك فيام إذا كان بإمكانك  

 أن تعرف شيئًا عىل وجه اليقني من األساس. 

أن     الفيزياء لن تتغري بعد خمس ثواٍن من اآلن؟« ميكن  »كيف لك  قوانني  أن  تعلم 

إعادة صياغة أسئلة ساي لتتلخص يف السؤال عن الكيفية التي نعلم بها أن الواقع حقيقي  

، والحياة  لتعريفطبًقا ل أن الواقع حقيقي  بالفعل وأنه سيظل كذلك. وإجابتي عىل ذلك هو  

داخل حلم، ومن السخافة والهراء أن نتخيل أي يشء آخر.  فنحن ال نعيش    –ليست وهاًم  

ما   كل  وهام  االفرتاضيون،  الدفاعيون  عليه  يعتمد  ما  الهراء هام  وهذا  السخافة  تلك  ولكن 

 ينطوي عليه ذلك. 

أثبت مات سليك ما أعنيه هنا حني خضنا مناظرة يف برنامج بايبل ثامبنج وينغنات.   

عاجزًا عن التصدي لألدلة التي طرحتها لنفي األساطري    وقد تنبأت من البداية أن سليك كان

الواقع قد ال   املدونة يف سفر الخروج. وحني مل يجد لديه خيارات أخرى، جادل فوًرا بأن 
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أن أثبت أي يشء ألنني غري قادر   بإمكاينليس    هيكون حقيقيًا. وبعدها بلحظات، أخربين أن

، أو ألن من املمكن أن يكون دماغي داخل  عىل إثبات أنني كنت موجوًدا منذ بضعة أسابيع

وعاء وكل معرفتي عبارة عن ذكريات زائفة ُزرعت يف دماغي لخداعي. وحتى حني أخربته  

سلًفا أنه سيفعل ذلك، فقد فعل ذلك، ثم أنكر فعل ذلك رسعان ما واجهته باألمر. ولكن ذلك 

 من مزايا املحادثات املسجلة. 

املز    املعايري  النظر عن  القش،  وبرصف  التأكيدي، ومغالطات رجل  دوجة، واالنحياز 

ونقل عبء اإلثبات، أعتقد أن أسوأ تكتيك يستخدمه الدفاعيون هو لعبة املراوغة واإلسقاط.  

وهي محاولة لرسم الوهم بأن العلم والدين متشابهان يف حني أنهام ليسا كذلك. ومُتارس 

موضوعني رغم أن الجميع )مبا فيهم تلك اللعبة من قبل الخلقيني الذي يتظاهرون بكونهم  

أنفسهم( يعلمون أنهم ليسوا كذلك، ويف نفس الوقت يسقطون كل مغالطاتهم املنطقية عىل  

اللعبة   تلك  بالطبع. وتنطوي  العيوب  تلك  الذين ال يشاركونهم نفس  العلمية  العقول  ذوي 

 عادًة عىل إدالء الخلقيني بكذبة من بني تلك األكاذيب:

 حد ذاته؛ التطور دين يف   •

 يعتمد العلم عىل اإلميان، مثل الدين متاًما؛  •

 العلم متحيز مثل الدين متاًما؛  •

 ال توجد أدلة عىل التطور، االنفجار العظيم، التولد الذايٍت، إلخ؛  •

 توجد أدلة عىل الخلق، فيضان نوح، الله، إلخ؛  •

 الدين عقًلين مثل العلم متاًما؛  •

 ل العلم متاًما؛ ميكن تأكيد الدين تجريبيًا ومعمليًا مث •

 الخلقية نظرية علمية؛  •
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وتستفحل تلك املشكلة بشكل خاص لدى الدفاعيني االفرتاضيني، الذي يصل بهم األمر  

إىل وصف العقًلنية بأنها غري عقًلنية، ووصف من يؤمنون بالعقل بأنهم غري عقًلنيني،  

ال بد من أن هذا  بل ويقولون أيًضا إننا نفرتض مسبًقا معارضتنا لًلفرتاضات املسبقة. و 

التي تتلخص يف عبارة »أنا مطاط، وأنت غراء« هو أكرث   النوع من األلعاب الصبيانية 

 الحيل املفضلة للدفاعيني، ألنهم يستعينون بها طوال الوقت. 

ولكن التكتيك األكرث فعالية يف تلك الفئة هو الجزم بأن امللحدين يؤمنون بالله رًسا.   

 يؤمنون حدين، طبًقا لًلفرتاضيني مثل ساي تن بروغنكات، ال واألسوأ من ذلك هو أن املل

أنه موجود. ملا عساه أن يقول ذلك؟ بسبب الفقرة التالية يف    يعرفونبالله فحسب، بل  

 رومة:  رسالةاإلصحاح األول من 

فَغَضُب اللِه ُمعلٌَن ِمَن الّسامِء عىل كُفِر البرََشِ ورَشِّهم، يَحُجبوَن (  18)

ألّن ما يَقِدُر البرََشُ أْن يَعرِفوُه َعِن اللِه َجعلَُه اللُه  (  19)  مِبَفاِسِدِهم، الحّق  

ُمنُذ خلََق اللُه العالََم، وِصفاُت اللِه الَخِفـيُّة،  ( ف20)  واِضًحا َجلِـيّا لُهم.

يف  الُعقوُل  تُدرِكُها  َجلِـيٌّة  واِضَحٌة  وأُلوِهيّتُُه،  األزلِـيُّة  قُدرَتُُه  أي 

َعرَفوا اللَه، فام َمّجدوُه وال شَكروُه (  21)  تِِه. فًل ُعذَر لُهم، إذًا.َمخلوقا

زََعموا أنُّهم (  22)  كِإلٍه، بَْل زاَغت ُعقولُُهم وَمأل الظًّلُم قُلوبَُهم الَغبـيَّة. 

ُصَوًرا عىل (  23)  ُحكامُء، فصاروا َحمقى  الخالِِد  اللِه  مِبَجِد  واَستَبَْدلوا 

لذلَِك أسلََمهُُم (  24)  .اين والطّيوِر والّدواِب والزّّحافاِت شاكِلَِة اإلنساِن الف

أجساَدُهم. ِبه  يُهينوَن  الُفجوِر  إىل  قُلوِبِهم  ِبَشَهواِت  اَتَّخذوا (  25)  اللُه 

الباِطَل بََدالً ِمَن الحّق اإللَهّي وَعبَدوا املَخلوَق وَخَدموُه ِمْن ُدوِن الخالِِق،  

 تَبارََك إىل األبِد آمني. 
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ويعقب ذلك يف نفس الفقرة )يف التفسري الحديث( تلميح بأن كل امللحدين ذوو قلوب  

متألها الكراهية، والرش، واالنحراف، واالنحًلل، والغرور، والفخر املثيل. وتزعم الفقرة  

ننا نعبد املخلوق عوًضا عن الخالق. وسأفهم ذلك مبعنى أننا ندرس العامل الطبيعي  أ أيًضا  

رهبة والعجب، وأننا نقبل األدلة يف حني أن الدفاعيني ينكرونها لتصديق  حًقا بيشء من ال 

يشء آخر باإلميان. وتذكر أيًضا أن يف كل مكان بخًلف الكتاب املقدس، يُعرف األبله  

بأنه الشخص الذي يتقبل بسهولة مزاعم غري محتملة من مصادر ساذجة بناًء عىل أدلة  

ب بسهولة  خداعه  ميكن  ولذا  كافية،  يعطينا  غري  بالطبع  املقدس  الكتاب  ولكن  كذبة. 

التعريف املعاكس لذلك. ولذا كلام قال يل أحدهم »يقول األبله يف قلبه )ال وجود لله(«  

كيَف تقولوَن: نحُن ُحكامُء ورشيعُة  : »8:8يسعدين أن أرد عليه باآليت من سفر إرميا  

 «. وَّلَها إىل الَكِذِب الكاِذَب حَ  الرّبِّ مَعنا؟ أما تََروَن أنَّ قلَم الكتبةِ 

بدًءا من اآلية    1وبطريقة ما يفرس الدفاعيون أن االقتباس السابق من رسالة رومة   

 الثامنة عرش يعني أن كل الناس يعرفون أن الله موجود، سواء اعرتفوا بذلك أم ال. 

التي    السلطة  مستوى  بنفس  يحظى  املقدس  الكتاب  بأن  تظاهرنا  لو  حتى  أواًل، 

فتلك التعليقات مل تكن تنطبق عىل جميع الناس يف العامل، بل إنها موجهة    يتخيلونها، 

ملجموعة فرعية محددة من اليهود والوثنيني الذين كانوا يتشاجرون حول من يعرف الله  

بشكل أفضل. وثانيًا، تقتيض تلك الفقرة من القارئ أن يفرتض ببساطة االستنتاج بأن  

ي مغالطة املصادرة عىل املطلوب. ماذا لو دعوناه  »الخلق« يتطلب خالًقا، ولكن تلك ه

»الواقع« بداًل من ذلك؟ وفيام عدا ذلك، ال تقدم لنا تلك الفقرة أي تفسري للكيفية التي  

 يفرتض ألي أحد )ناهيك عن كل الناس( بها أن »يعرف« أن الله موجود.
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ادسة عرش من  مثة آيات عديدة أخرى تثبت أن هذا التفسري خاطئ، ولنبدأ باآلية الس  

الله   قدرة  هو  اإلنجيل  إن  تقول  وهي  رومة،  رسالة  يف  تناولناه  الذي  اإلصحاح  نفس 

آَمنَ لخًلص » َمْن  بأن هناك من  كُّل  اآلية  ال  «، ما يوحي  من رسالة    8:  1يؤمن. وتؤكد 

اآلية   وتقول  اليشء.  نفس  الثانية  أن    5:  4تسالونييك  األوىل  تسالونييك  رسالة  من 

الله. وطبًقا لآلية  الوثنيني ال يعر  من سفر صموئيل األول، مل يكن صموئيل    7:  3فون 

من الخروج أن فرعون مل يكن يعرف الله أيًضا. وتصور لنا    2:  5يعرف الله، وتقول اآلية 

من    7–6:  8من إرميا الله بنفسه وهو يشتيك من أولئك الذين ال يعرفونه. ويف    9:3اآلية  

رصيًحا ال ريبة فيه يؤكد وجود أشخاص ال يعرفون   رسالة كورنثوس األوىل نجد بيانًا 

املقدس بوضوح يف   الكتاب  ولذا يعرتف  ناهيك عن معرفة هويته.  إله خالق،  أن هناك 

مواضع عدة أن هناك أشخاًصا ال يؤمنون بإله إبراهيم، إما ألنهم يؤمنون بآلهة أخرى، أو  

 نهم ال يؤمنون بأي آلهة عىل اإلطًلق.أل 

هتامم. ال ألن ساي تن بروغنكات أخطأ مرة أخرى، ولكن ألنه يستمد  وإن ذلك مثري لًل  

معرفته من النصوص املقدسة، ألنه يقول إنه يعرف الله، وأن الله يعرف كل يشء. ويقول  

إذن من هو عىل   آخر.  لها رأي  الرب  كلمة  بالله، ولكن  الناس تؤمن  إن كل  أيًضا  ساي 

بروغنكات قد يكون مخطئًا بكل يشء يظن    ساي أم الله؟ يبدو أن ساي تن  –صواب اآلن  

أنه يعرفه تقريبًا لنفس السبب الذي يجعله يظن أنه يعرف ما يعرفه. فهو بالتأكيد مخطئ  

 بشأن أكرث يشء يفتخر مبعرفته. 

وماذا لو افرتضنا جداًل أن الله موجود بالفعل، وأن امللحدين يعرفون ذلك؟ ففي هذه  

اعتبارهم ملحدين من األساس. يجادل بعض الدفاعيني بأننا )أ( نتظاهر  الحالة ال ميكن  

نخضع   أن  نريد  ال  و)ج(  املعايص،  ارتكاب  نحب  )ب(  ألننا  بالله  نؤمن  ال  بأننا  فقط 

إله،   وجود  بعدم  نتظاهر  كنا  إذا  أنه  نعتقد  أن  إذن  املفرتض  أمن  والحساب.  للمساءلة 
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لست أدري كيف يفرتض أن تسري األمور    فبوسعنا أن نتظاهر بالهروب من حكمه أيًضا؟ 

بهذه الطريقة. هل إذا تجاهلناه فسيذهب بعيًدا؟ هل مبقدورنا أن منحي وجوده من خًلل  

 عدم اإلميان؟ ال أظن ذلك: ال ميكن لذلك أن يحدث إذا كان الله حقيقيًا بالفعل. 

التباين بني عقليتني مختلفتني اختًلفًا شاسًعا. فمن شأن عام  األفاعي  وهنا نرى  ل 

ويصدقوا أن بإمكانهم أن »ميسكوا    18:  16القرويني يف جبال األالباش أن يقرأوا مرقس  

بأيديهم الحيات«، وإن رشبوا السم ال يصيبهم أذى، ولكن عدًدا كبريًا منهم سيموت رغم  

 وأن اإلميان سيحرك  –فيها الكفاية، فستتحقق أمانيك  ذلك. فهم يعتقدون أنه إذا آمنت مبا  

الجبال وكل هذا الهراء، وهو ما ال يحدث بالطبع. ولكن امللحدين ال يفكرون بتلك الطريقة  

يغري   أن  الواقع  شأن  من  ولكن  الواقع،  تغيري  عن  عاجزة  املجردة  فاملعتقدات  عادًة. 

اعتقادات املرء. ولذا فامللحد العادي ذيك مبا فيه الكفاية ليعرف أنه إذا كان لإلله وجود  

 ذلك، فنحن نعلم أيًضا أن التظاهر بعدم وجوده لن يحمينا منه. وأننا نعرف 

لقد درس العديد من امللحدين النصوص املقدسة. وهذا هو السبب يف أن معظمهم   

هؤالء   مثل  ويدرك  األول.  املقام  يف  ملحد  إىل  تحوله  سبب  توضيح  يف  منها  يقتبس 

ونًا أو ُمخلًّصا من الخطيئة  األشخاص أنه، طبًقا للكتاب املقدس، ال عًلقة بني كونك ملع

وبني كونك إنسانًا صالًحا أو فاسًدا. إذ ال يقع عليك حكم الله من خًلل ذلك. ال ميكنك أن  

املتناقضة عن معجزات يسوع   السخيفة  الحكايات  إن مل تكن تصدق  السامء  تعرب إىل 

ر عن  قلبك باإلميان، برصف النظ  صميماملستحيلة، وينبغي عليك أن تصدق كل ذلك من  

األدلة التي متثل السبب املنطقي الوحيد لتصديق أي يشء. إذن فلو كنت إنسانيًا ودوًدا،  

معطاًء، عطوفًا، فستظل ملعونًا إذا مل تؤمن بهذا الهراء الفارغ بًل سبب. لن تدخل إىل  

 السامء مهام كنت رائًعا يف حياتك. 
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، فًل بأس يف ذلك طاملا تؤمن وإذا كنت مجرًما جشًعا، قاسيًا، متوحًشا وعديم املباالة 

بيسوع. وستُغفر كل خطاياك لو أنك فقط آمنت. ولست يف حاجة إىل إطاعة أي وصية  

القديم. يقول لك يسوع أن من املفرتض أن تطيعها   العهد  التي يف  الوصايا  من مئات 

بأول حزمة من حصيدك لله، واقتل أي شخص ال   كلها: أقم عيد الخبز غري املخمر، وضحِّ 

من مبا تؤمن به، وال تصنع أي عمل فني ألي كائن حي، وهلم جرًا. وطبًقا ليسوع، إذا  يؤ 

خالفت وصية واحدة فقط من تلك الوصايا، فسوف تُعد »صغريًا« يف مملكة الساموات.  

الناس    يكرتث ولكن من   أي حال؟  به  مبا سيدعوك  السامء عىل  أنك ستذهب إىل  طاملا 

 عدم اإلميان. فاإلثم ال يتسبب يف اللعنة، بل 

لتجنب    بالله  بإميانهم  يستعينون  من  هم  األصوليني  املسيحيني  إن  الواقع،  يف 

إن   أن يقولوا  إذا اقرتفوا رًشا فبإمكانهم حرفيًا  أنهم  للعقاب عىل يشء. ذلك  تعرضهم 

الشيطان جعلهم يفعلون ذلك، يف حني أن امللحدين مسؤولون عن أفعالهم. وال يضطر  

مسؤولية اإلرضار بالبيئة أيًضا ألنهم يعتقدون أنهم يعيشون يف  املسيحيون إىل تحمل  

األيام األواخر، وأن يسوع سيدمر هذا العامل قريبًا عىل أي حال. ولكن يف نفس الوقت 

البيئة العلامنيون أن يخدموا   الذي يهيمنون فيه عىل األرض ويقمعونها، يحاول حامة 

 العامل من أجل ورثتهم. 

يكرتث البتة باألخًلق، فالسذاجة هي املعيار الوحيد للخًلص. لذا    واإلله املسيحي ال  

التي   الخطايا  أن ترتكب كل  الخطيئة« فلتصبح مسيحيًا. حينها ميكنك  إن كنت »تحب 

 تريدها وستُغفر لك يف النهاية. 

، ويشوع )سرياخ(  8:  21، والرؤيا  29– 28:  3، وإنجيل مرقس  7و  2:  17طبًقا للتثنية   

كم كنت رجًًل صالًحا يف الحياة الدنيا، ألنك لن تنال الخًلص إذا مل تؤمن.  ، ال يهم  13:  2
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– 25:  11، و47و  6:40، و24:  5، و36و  18:  3، ويوحنا  16:  16طبًقا إلنجيل مرقس  

، يُسمح للمؤمنني بدخول السامء  4:  10و  5:  4، ورسالة رومة  43:  10، وأعامل الرسل  26

لذا الحياة.  النظر عن أعاملهم يف  فلتصبح مسيحيًا.    برصف  الخطيئة«  إن كنت »تحب 

 ومثة العديد من املسيحيني الذين يؤمنون بأن املرء الذي »ُخلّص مرة ُمخلّص عىل الدوام«.

، الخطيئة الوحيدة التي ال تُغتفر هي التجديف عىل  32– 22: 12وطبًقا إلنجيل متّى  

له من خًلل االستهزاء  الروح القدس. وما يعنيه ذلك ببساطة هو إنكار صفة من صفات ال

أو االرتداد. وهنا نرى أن أضمن وسيلة إلثارة سخط الله هو أال تؤمن به. إذن فلو كان لله  

أننا لن ندعو أنفسنا ملحدين، ألن هذه    للغايةوجود، وكنا متأكدين من ذلك، فمن املؤكد  

الطريقة الوحيدة املضمونة التي تجعلنا ملعونني. ونحن يف العادة أذكياء مبا فيه الكفاية  

 إلدراك ذلك.

إذن فأي شخص مدرك لهذا الخطر ورغم ذلك ال يجد غضاضة من أن يدعو نفسه   

ون معدومة، وحتى لو كان  »ملحًدا« فهو واثق متاًما من أن احتامالت األلوهية تكاد تك

إلله ما وجوًدا، فعىل األغلب أنه لن يكون إله إبراهيم. ولذا حني يخربك أحدهم أنه ال يؤمن  

من يتظاهر بذلك   أبًدا أنه ال يؤمن به. ولن تجد    وفعًًل بالله، فهو يف العادة يقصد حًقا  

 ذا الحد. لسنا أغبياء إىل هببساطة وحسب. لكان ذلك أمرًا غبيًا للغاية، ونحن 

أنفسهم   الحديث أشخاص ملحدين. وقد ال يصفون  أملع عقول العرص  وإن من بني 

امللحد   ولكن  النحو،  هذا  من  عىل  العديد  يقول  إله.  بأي  يؤمن  ال  شخص  هو  ببساطة 

نهم ليسوا ملحدين، بل ال أدريني، ألنهم ال يعرفون ما إذا كان الله موجوًدا أم  األشخاص إ 

الًلأدرية   ومصطلح  »انعدام  ال.  اإللحاد  مصطلح  يعني  مثلام  املعرفة«  »انعدام  يعني 

اإلميان«. واإلميان هو االعتقاد بوجود كيان إلهي. فإما أن يكون لديك إميان أو ال، إما أن  
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تكون مقتنًعا أو ال. ولكنك لن »تعرف« يف أي حال من األحوال. ويرى املوقف الًلأدري  

ن لديهم معرفة يقينية باألمور الخارقة للطبيعة.  أن من املستحيل للبرش الفانيني أن يكو 

وذلك ألنه من املستحيل إثبات تلك املعرفة أو اختبارها. وإذا مل يكن مبقدورنا أن نتأكد  

قادًرا حًقا عىل أنك لست  فالحقيقة هي  كانت،  بأي طريقة مهام  بأي درجة    من دقتك 

 .بأنك تعرف ذلك  تؤمنفقط   معرفة ما تظن أنك تعرفه، بل أنت 

وبوسعك أن تكون مؤمنًا أدريًا: »أنا أعلم أن كريشنا هو التجسيد األعىل لأللوهية«.   

: »أن  وال يسع ذلك أن يكون موقًفا رصيًحا للغاية، ولكنه شائع. وقد تكون مؤمنًا ال أدريًا 

أن يقول إن هذا اإلله هو فيشنو أو الله، أو أي دين من    أؤمن بوجود إله، ولكن من عساه

صحيح؟«. وقد تكون ملحًدا ال أدريًا، كام هو الحال مع معظم امللحدين: »أنا ال  األديان  

علم لدي مبا إذا كان إلله ما وجود أم ال، ولكني ال أومن حًقا بوجوده«. ومثة عدد قليل  

الله غري موجود بقدر ما   أن  فأنا أعرف  امللحدين األدريني، وأنا واحد منهم.  نسبيًا من 

، أو املخلوقات الفضائية التي تفحص  القدم الكبرية  يذ، أو  ليربيكانلأعرف أنه ال وجود ل

أن املعرفة   الريفية خلف ساحة املقطورات. ومبا  املخمورين السذج رشجيًا يف املناطق 

ميكن إثباتها، بوسعي أن أبني عدم وجود أدلة ملثل تلك األشياء، ولكن األدهى من ذلك أن 

ملقابل، أولئك الذين  بوسعي أيًضا أن أظهر أدلة قوية ضد وجود كل من تلك األشياء. ويف ا

يزعمون أنهم »يعرفون« عكس ذلك غري قادرين عىل إثبات معرفتهم بنفس الطريقة التي  

أقدر بها عىل ذلك. فأنا أعرف أن الله غري موجود بقدر ما أعرف أنه ال وجود لسوبرمان،  

وباغز باين، وبول بونيان. فكل واحد منهم هي شخصية خيالية مستحيلة الوجود دون 

يشري إىل ما هو خًلف ذلك. ولست مضطرًا إىل إثبات العكس لتعرف أن إله الكتاب  دليل  

املقدس ليس حقيقيًا، بنفس الكيفية التي تجعلك غري مضطر لزيارة كل مجرة بعيدة عنا  

 لتعرف أن دارث فيدر ال وجود له أيًضا. فاملبدأ واحد يف الحالتني. 
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. ولذا، إن مل تكن مقتنًعا بوجود كيان  قتناعاال . وغياب اإلميان هو غياب  اقتناعاإلميان   

بهذا   تعجب  أن  ولست يف حاجة  اإلميان.  إىل  تفتقر  أنت  ملحد:  إذن  فأنت  حًقا،  إلهي 

الوصف، فكل من هو غري مقتنع بوجود إله ملحد، سواء كان مرتاًحا لًلعرتاف بذلك أو  

 يجعلني ملحًدا«. ولكن  ال. يقول الكثري من الناس »إن كوين ال أؤمن باآللهة يف حد ذاته ال 

 األمر كذلك نوًعا ما. فهذا هو املعيار الوحيد، وهو ينطبق عىل جميع الحاالت. 

يظن الكثري من الناس أنه ال ميكن أن تكون ملحًدا إال إذا كنت تعرف عىل وجه اليقني   

أن من املستحيل أن يكون هناك إله، ولكن الطرف املعارض هو الذي صمم هذا التعريف  

يقمع تعبرينا. ولكن معظم امللحدين ال يتناسبون مع هذا القالب. وقد اعتقد أحد  حتى  

أعز أصدقايئ بنفس هذا الرأي. فحني أخربته أنه ملحد، اعرتض قائًًل: »أنت لست مقتنًعا  

وجود إله أيًضا!«. فرددت عليه قائًًل: »أنا آسف يا  بعدم  بوجود إله، ولكني لست مقتنًعا  

أن رؤيتك الكونية ال تشمل أي إله، وليس لديك أي إميان، فأنت ال  صديقي«، »ولكن مبا  

 تزال ملحًدا وفًقا للتعريف«.

ويف محاولته اليائسة للتهرب من هذا الوصف، قال صديقي: »حسنًا، ولكني أؤمن   

«. فقلت له: »حسنًا، ما هو؟ كلنا نؤمن بوجود )يشء ما( ولكن هل هذا اليشء  بيشء ما

 نك تؤمن به أو ال.م ما هو اإلله قبل أن تقول يل إ عل؟«. عليك أن تإله

ف الكثري من الناس مفهوم »الكيان اإللهي« بطريقة تجعله ينطبق عىل نسختهم  يعّر  

كل اآللهة األخرى بحكم إلزامي تعريفي. ولكن ليس   بينام يستبعد الخاصة من الله فقط  

نتجاهل مئات اآللهة التي عبدها مًليني من الناس منذ آالف السنني.    أن  من باب العدللنا  

يان يعتربه كل من  ف ما هو اإلله، وال بد لهذا التعريف من أن يشمل كل كولكننا سنعّر 

و إلًها.  خالدة  يعبده  كائنات  اآللهة  كل  بأن  اإلقرار  إىل  النطاق  هذا  يف  بحثي  يقودين 
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الوصف   هذا  ألن  بالبرش،  شبيهة  فجميعهم  سحرية  جميًعا.  عليهم  ينطبق  أنه  يبدو 

ميتلكون قوى خارقة وخواص برشية، وحتى إذا كان بإمكانك أن تقتل الجسد، سيظلون  

من  حرفيًا  موجودين وبوسعهم أن يعودوا يف هيئة جديدة، أو نفس الهيئة، أو قد يُولدوا  

 الثاين.   ديونيسوسجديد كام هو الحال مع 

والصحافة استطًلًعا للرابطة األمريكية لتقدم العلوم  أجرى مركز أبحاث بيو للشعب   

% من العلامء مل  18% من عامة الناس و12. وتوصلوا إىل أن  2009يف مايو ويونيو  

يؤمنوا بإله، ولكنهم آمنوا بنوع آخر من القوة العليا التي ال ميكن تعريفها عىل أنها إله.  

، من بني  ستار وارزو »القوة« من  ومن األمثلة عىل ذلك محيط غايا الحيوي الواحدي، أ 

%( بإله أو أي  41أشياء أخرى. ومل يؤمن األغلبية من العلامء الذين شملهم االستطًلع ) 

 نوع من »الروح الكونية« أيًضا. ولذا يبدو أنه كلام علمت أكرث آمنت بدرجة أقل. 

أنفسهم بغري مؤمنني    يحب ساي تن بروغنكات   الذين يصفون  أولئك  إن  أن يقول 

بأننا   للتظاهر  العبارة  تلك  ويستخدم  استداللهم.  لتربير  بالعقل  يستعينون  عقًلنيني 

نعتمد عىل حجج دائرية مثلام يفعل، ما يشري إىل أننا مجانني. ولكن، هو يعرتف رصاحًة  

 مينعه من االعرتاف بكونه مجنونًا.  أن حجته دائرية وأنها ُمعززة باالنحياز التأكيدي، ما

واآلن، كام قلت مسبًقا، بوسعنا أن نفرتض أن الواقع حقيقي، ألن علينا ذلك نوًعا ما.   

فهو استنتاج ال مفر منه، وحتى هؤالء الدفاعيون االفرتاضيون يعرفون ذلك. وفيام عدا ذلك،  

أن نتعمد عىل استداللنا الخاص لتربير استداللنا ب الطبع، بل نستعني باستدالل  ال ميكننا 

اآلخرين لتأكيد أو تصحيح تصورنا باالعتامد عىل التحليل املوضوعي. وبوسعنا أن نخترب  

أنفسنا بإجامع من مراقبني محايدين يحكمون عىل شبهاتنا من خًلل األدلة املقاسة ومعايري  

عقًل  بشكل  التواصل  قدرتهم عىل  باستمرار  يظهرون  أشخاص  وهم  بوضوح،  ين  محددة 
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وتقييم األمور بشكل صحيح. وتلك هي أشياء يرفض ساي ببساطة أن يفعلها وينكر أن غريه  

 يفعلها. 

الدارج    التعريف  يتقبل  أن  هذا  الهاوي  النفس  طبيب  عىل  يجب  تقدير،  أقل  وعىل 

لشخص عاقل بأنه شخص عقًلين، أي شخص له عقل، وبوسعه أن يفكر بشكل عقًلين، 

وهو شخص عقًلين وميكن التفاهم معه بالعقل. وال تنطبق    وعىل استعداد لتقبل العقل،

أي من تلك الرشوط عىل الدفاعيني املجادلني باعتقادات دينهم، ألن األديان نظم عقائدية؛  

حتى لو    ، ولكن ال بد من التمسك بها  ،فهي تنطوي عىل معتقدات إلزامية ال تحظى بأي دعم

حتى لو ثبتت صحتها. وكلها   ، د من نبذهاكانت خاطئة، وتنطوي عىل معتقدات محرمة ال ب

وهو بالطبع أمر مستحيل.    –تزعم حصولها عىل وحي مبارش من معرفة خارقة للطبيعة  

األول عىل   املسيحي وتفوق  والدين  األلوهية  توماس بني يف »مقارنة بني دين  فكام كتب 

 األخري«: 

فارس،   بًلد  قوانني  مرشع  زرادشت،  أبستاق  الفاريس  يرينا 

إنه  ويدعوه ويقول  الشاسرتا،  الرباهمي  ويرينا  اإللهية؛  القوانني  ا 

وحي من الله إىل براهام، وأنزله عليه من سحابة؛ ويرينا اليهودي 

ما يدعوه قوانني موىس التي يزعم أن الله أنزلها عليه وهو عىل جبل  

سيناء؛ ويرينا املسيحي مجموعة من الكتب والرسائل، ال أحد يعرف  

ويدعوه كتبها،  الذي  من  القرآن  املحمدي  ويرينا  الجديد؛  العهد  ا 

يزعم أن الله أنزله عىل محمد: وكل مثال من تلك األمثلة يدعو نفسه  

أتباعه   ما يعلن  الوحيدة، وهذا هو  الحقيقة  الله  ُمنزاًل، وكلمة  دينًا 

أن   منهم  دين  أتباع كل  ويعتقد  التعلم،  عادة  به من  يؤمنون  أنهم 

 األتباع اآلخرين. األديان األخرى فُرضت عىل 
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إن أتباع كل دين يزعمون أنهم يؤمنون مبا يؤمنون به من خًلل العقل، أو التعليم، أو  

أم ال، جميعهم يفرتضون  اعرتفوا بذلك  بالوحي. ولكن سواء  إياه  الله  الذي وهبهم  الذكاء 

األديان كل  ذلك عىل  وينطبق  اإلميان،  بناًء عىل  املفضلة  كانت    ،استنتاجاتهم  لو  كل  حتى 

آلهتهم حقيقية بالفعل. آمن كام تشاء، ولكن مهام حاولت أن تقنع نفسك بقوة فإن ذلك لن  

معرفة.  ليس  واإلميان  معرفة.  ليست  الرؤية  ولكن  إميان،  فالرؤية  األمور.  واقع  من  يغري 

 والقناعات الذاتية ال معنى لها يف العلم، وشهادة العيان هي أضعف شكل من أشكال األدلة. 

ديناصور سوروبود ضخم مييش يف فمثًًل،    ورأيت  األمامي  الفناء  إىل  إذا خرجُت 

شارعي، سأكون مقتنًعا بالطبع مبا أراه. وقد أكون مرضيًا أكرث حني أميش وراء هذا اليشء  

وأجد أن بوسعي أن أملسه، وقد أمتكن من ركوبه حتى إذا أردت ذلك. وحني استجمع حوايس  

أعو  بأن  الذي يسمح  الكايف  الخاصة، قد ال  بالقدر  أدراجي ركًضا حتى أحرض كامرييت  د 

أمتكن من العثور عىل هذا الوحش مرة أخرى ألنني ال أعرف أي طريق سلك. ولكن ذلك ال  

وسمعته، وملسته، وشممته، وأنا أتذكر كل ذلك بعقل رشيد غري مخمور.    –يهم ألنني رأيته  

 ه، وبالطبع ال يصدقني أحد. ولكن بطريقة ما، أنا الوحيد يف الجوار بأكمله الذي رآ 

وقد رأى شخص آخر ديناصوًرا كذلك، ولكن وصفه مختلف متاًما عام رأيت، بطريقة   

تجعلنا ندرك أن من املستحيل أن كًلنا يتحدث عن نفس اليشء. ولذا، برصف النظر عن مدى  

يحدث حًقا. وحني متر األيام    مل اقتناعي بحدوث ذلك؛ عيّل أن أتقبل أن من املحتمل أن ذلك  

وأجد نفيس عاجزًا عن اكتشاف أي آثار أقدام، أو فضًلت، أو آثار دمار، أو أي عىل عًلمة  

عىل وجود الوحش من األساس، أو أي شاهد آخر تضفي شهادته مصداقية لشهاديت، أو أي 

لظهوره  مرت يف ضواحي مدينة كربى، ناهيك عن تفسري    22تفسري الختفاء ديناصور بطول  

هناك يف املقام األول، يغدو تفسري سبب وجود شاهدين فقط ال يتفقان عىل ما يظنان أنهام 
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رآه أسهل للغاية من تفسري كل األمور التي تشري إىل استحالة وجود ديناصور هناك من  

 األساس. 

واالدعاءات   يقينية؛  أدلة  تتطلب  اليقينية  »االدعاءات  بقوله:  ساغان  كارل  اشتهر 

نائية تتطلب أدلة استثنائية«. وأضاف كريستوفر هيتشنز نصله الخاص الذي يقول  االستث

إن »ما يُقدم دون دليل ميكن رفضه دون دليل«. ويشكل هذان التعليقان املتوافقان أساس  

 العلم التجريبي العقًلين.

إن شهاديت بًل معنى دون وجود أدلة لدعمها، وكلام كان زعمي غريبًا، احتجت إىل   

ال سيام حني يكون ما أقرتحه هنا ليس استثنائيًا فقط، بل مستحيًًل. ولكن    –أدلة أكرث إقناًعا  

نظرًا إىل عدم وجود حقيقة واحدة بوسعي أن أبينها لشخص بإمكانه أن يقيس أو أن يؤكد،  

أنا حتى، شاهد   النهاية، سأضطر  ذاتيًا، ولذا فهو غري مؤكد. ويف  يظل منظوري منظوًرا 

أن أعرتف بأنه، رغم أين أتذكر رؤيته بوضوح، فأنا ال أعرف حًقا إذا ما كان موجوًدا العيان، 

 بالفعل برصف النظر عام إذا كنت ال زلت أصدق أنه كان موجوًدا. 

والروحانية    األدوية  يجرب  شابًا  كنت  فحني  هذا.  مثل  موقًفا  بالفعل  واجهت  وقد 

اعتبارها ميكن  وقائع  عدة  حدثت  الجديدة،  مواجهات   الوثنية  حتى  أو  تجليات،  أو  رؤى، 

لكيانات خارقة للطبيعة. وأجد كل ذلك اآلن محرًجا بعض اليشء ولن أناقشه يف هذا الكتاب.  

وسأكتفي بقول إنني شعرت بـ»اهتزازات« مميزة من غيبوبة متسامية، وحظيت بزيارة من  

من رياح    مسقط نجمي، وسيًًل من شياطني ظل غرغولية، وشبح عىل هيئة إنسان مكون

الحرارة   اُستحرضت كل تلك األرواح خًلل    –ملتوية تبدو كام لو كانت تأثري تشويه  وقد 

 جلسة من الرتكيز املكثف.
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وحينها، بدت تلك التجارب مقنعة للغاية، وشكلت رؤيتي الكونية. ولعدة عقود، كانت  

، يف النهاية،  تلك الذكريات كل ما أملك إلقناعي بوجود جانب خارق للطبيعة للوجود. ولكن

اضطررت إىل أن أتقبل فكرة أن تلك األشياء مل تحدث حًقا بالطريقة التي أتذكرها، ألن ذلك  

 ببساطة. وفور إدرايك لذلك واستعدادي لتقبل األمر، بدأت أرى تفسريات بديلة.  مستحيل 

ومل يكن من السهل تجاهل مناسبتني من تلك املناسبات، ألنهام كانا متشاركني. ويف   

عادة يضفي ذلك املزيد من املصداقية لهذا الحدث؛ ولكن بعد عرشين عاًما تصادفت بكل  ال

ايت  الطريقة  بنفس  األحداث  تلك  يتذكرون  ال  أنهم  ووجدت  املعنية،  األطراف  من  طرف 

أتذكرها، ومل يرغب أحد منهم أن يتحدث عنها من األساس. فاألمر يبدو كام لو رسد أحدهم  

فوهت بها وأنت صغري، أو ما كنت تفعله حني كنت مخموًرا. ورغم األقوال السخيفة التي ت 

أن أصدقايئ كانوا مييلون إىل الروحية مثلام كنت أفعل، فقد واجهوا جميعهم نفس املعضلة  

التي واجهتها. ورغم تجربتنا الروحية املشرتكة، رصنا جميًعا عقًلنيني غري مؤمنني، عىل  

 ة البعض اآلخر. نحو مستقل عن البعض اآلخر ودون معرف

وأرى أن تلك املشكلة مقسمة بني من لديه حاجة متأصلة لإلميان وأولئك الذين لديهم    

رغبة يف الفهم فقط. إنه الخيال ضد الواقع، العلم ضد اإلميان، التشكيك ضد السذاجة. إن  

التي تنسبها للحقيقة.   القيمة  الجانبني يحدد مدى  وجودك يف صف أي جانب من هذين 

الذين يفضلون اإلميان يلمحون يف كثري من األحيان إىل أن اإلميان بيشء ما أهم    فأولئك

أتباع   بني  فيام  بكرثة  تتكرر  أنها  رغم  خفية  فكرة  وهذه  اليشء حقيقيًا.  هذا  كان  إذا  مام 

القسيس   إىل  املنسوبة  الكلامت  خًلل  من  أفضل  بشكل  ذلك  توضيح  وميكن  األديان، 

ن القرن السادس عرش بيرت مارتر فريمييل. فكام يقتبس  الربوتسنتي اإلصًلحي السابق م

 : تاريخ حرب العلم مع الًلهوت يف العامل املسيحيمنه أندرو ديكسون وايت يف 
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من املهم للغاية لفهم عمل الخلق أن نرى أن عقيدة الكنيسة تعترب  

ذلك نقطة البداية الخاصة بها. ولو نزعنا تلك املادة منها فلن يكون 

وجود   باطًًل،  هناك  املسيح  وعد  وسيكون  األوىل؛  للخطيئة 

 وستدمر كل القوة الحيوية لديننا. 

ميثل هذا الرأي إيذانًا بالبداية األوىل لحركة الخلقية الحديثة. وتعقيبًا عىل ذلك، يعزز    

 كني هام، رئيس أجوبة يف التكوين، تلك الفلسفة يف ندواته: 

هذا   من  تأيت  املسيح  رسالة  عقول إن  ويف  كذلك؟  أليس  الكتاب، 

شباب اليوم، إذا ضعف هذا الكتاب، إذا آلت بهم األمور إىل التشكيك  

يف كونه جديرًا بالثقة حًقا، فام الذي سيدفعهم إذن إىل أن ينصتوا  

 إليك إذا كنت تتحدث عن رسالة يسوع من نفس الكتاب؟

نظر  مؤيد  ردد  للخلقية،  أحدث تجسيد  عن  للدفاع  الذيك  ويف محاولة  التصميم  ية 

 ويليام دميسيك نفس الفكرة كالببغاء يف نقاشه مع كريستوفر هيتشنز: 

إذا مل نعترب أنفسنا مخلوقني عىل صورة الله، استثنائيني، ال مبعنى  

الغرور، بل استثنائيني مبعنى أننا خلقنا عىل صورة الله، وإذا مل  

أعتقد أنه  نصدق أن البرش لهم مكانة خاصة يف مجرى األمور، فأنا  

يصطدم   أن  للمرء  للغاية  السهل  النسلمن  تحسني  والقتل  بعلم   ،

 الرحيم، واإلجهاض، وأمور مثل هذه. 

ويف كل حالة من تلك الحاالت، نحن نُشجع عىل التصديق ألسباب ال عًلقة لها مبا إذا  

 كانت األمور التي يفرتض أن نصدقها صحيحة أم ال. وعىل ذكر هذا املوضوع، قال الفائز 

 بجائزة نوبل برتراند راسيل: 
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ال ميكن أن يكون هناك سببًا عمليًا لتصديق ما هو ليس صحيًحا؛  

أن   فإما  تقدير.  أقل  أمرًا مستحيًًل عىل  باعتباره  ذلك  أستبعد  وأنا 

يكون أمرًا ما صحيًحا أو ال. وإذا كان صحيًحا، فعليك أن تصدقه،  

ذا مل تكن تعرف وإذا مل يكن كذلك، فًل ينبغي عليك أن تصدقه. وإ 

  ضًلاًل ما إذا كان صحيًحا أم ال، عليك أن تعلق الحكم. وما يبدو يل  

ألنك    صارخة وخيانة   ما  باعتقاد  تتمسك  أن  هو  الفكرية  للنزاهة 

 تعتقد أنه مفيد، ال ألنك تعتقد أنه صحيح. 

إن ذلك يبدو منطقيًا متاًما يل. ونجد عىل الكفة األخرى من امليزان ويليام جينينجز    

كان   حني  القرد«،  »محاكمة  باسم  املعروفة  سكوبس  محاكمة  يف  االدعاء  محامي  بريان، 

املدارس غري قانوين، الذي قال: »إذا كان ينبغي علينا أن نتخىل إما عن    تدريس التطور يف 

ويتسم   النظر  قصري  الرأي  هذا  أجد  وأنا  التعليم«.  عن  نتخىل  أن  فعلينا  التعليم،  أو  الدين 

بريان   أن  ذلك  اللحظة،  تلك  عند  تسوء  األمور  ولكن  األنفاس.  نحو يخطف  بالحامقة عىل 

غري سليم منطقيًا للغاية للدرجة التي تجعلنا نشكك يف  مشهور بتعليق آخر يتسم بكونه  

الحوت،   ابتلع  الذي  هو  يونان  أن  املقدس  الكتاب  قال  »إذا  وأهليته:  العقلية  قواه  سًلمة 

 فسأصدقه«. 

وسواء كان بريان مختًًل عقليًا أو ال، فمن الواضح أنه تخىل عن عقله. واألدهى من   

ل قرن من الزمان، كان بريان مرشًحا لرئاسة الواليات ذلك أن بريان مل يكن محاميًا فقط، فقب

املتحدة. تخيل الرضر الذي قد يتسبب فيه قائد عامل بتلك العقلية. وهذه هي نفس الفلسفة  

التي تؤمن أيًضا بأن الغايات تربر الوسائل، ولذا فمن املسموح حتى أن تكذب طاملا أنك تكذب  

املحافظ   املسيحي  معي  أجرى  معتقدك.  برنامجه  لدعم  يف  معي  مقابلة  سلوان  سكوت 

الحواري اإلذاعي حيث اعرتف عىل الهواء بأنه »ال توجد مشكلة يف الكذب إذا مل يعرف أحد  
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أنك تكذب«. وتبني لنا اعرتافات أخرى من أشخاص متدينني آخرين أن اإلميان أهم للمؤمن  

 : ترتليانمن الحقيقة، وقد عرب عن ذلك الدفاعي من القرن الثاين 

 نريد أي خًلفات فضولية بعد أن صار يسوع املسيح بحوزتنا، وال  ال

أي أسئلة بعد أن حظينا بالبشارة! ولسنا يف حاجة إىل أي إميان  

قد مات ابن الله؛ ال بد من اإلميان بذلك بكل الوسائل،  لبعد إمياننا.  

ألن ذلك سخف. وقد ُدفن املسيح وصعد مجدًدا؛ تلك الحقيقة يقينية  

مستح يسوع  ألنها  بعد  بيشء  التكهن  إىل  حاجة  يف  ولسنا  يلة. 

املسيح، ولسنا يف حاجة إىل البحث عن يشء بعد اإلنجيل. وحني  

األمر باإلميان، لسنا يف حاجة إىل اإلميان بأي يشء آخر؛   يتعلق 

 ألننا نرشع باإلميان بأنه ال يشء آخر علينا أن نؤمن به. 

سعي وراء الفضول مجزيًا بسخاء. وأنا أعترب  وأنا أتبنى الفلسفة املعاكسة. فأنا أجد ال 

يقبله   أمر ال  أي حقيقة غري مريحة  اعتقاد محبذ من  الحفاظ عىل  أجل  املعرفة من  تجنب 

الضمري. فالحقيقة لن تجعلك حرًا يف كل األحوال، وقد تغضبك يف أحيان كثرية، ولكنها  

طفيف. وبخًلف ذلك فإن    هنا  وهميالعًلج  أفضل من التشبث بكذبة. ورغم ذلك فإن تأثري ال

املعلومات الدقيقة وحدها هي التي لها تطبيقات عملية. ولذا فأنا أعتقد أنه من األفضل أن  

نفهم األشياء كام هي حًقا، لتحسني فهمنا برصف النظر عن أهوائنا أو تحيزاتنا، وأال ننخدع  

 بتصديق أي يشء غري مرجح بناًء عىل أدلة غري كافية.

نقون اإلميان بداًل من ذلك يزعمون أنهم سعداء، ولكن ذلك ال يختلف  أولئك الذين يعت 

أن املخمورين يعتقدون أنهم أسعد من غري املخمورين. ومن هنا حظينا   كثريًا عن حقيقة 

 باملثل الدارج: »إذا كان هذا خطئًا، فأنا ال أريد أن أكون عىل صواب«. 



156 
 

ن نتمسك باعتقاد محبذ عوًضا  نحن يف العادة مكيفون تجاه فكرة أنه من األفضل أ  

عن اكتشاف حقيقة كريهة. وهنا نجد من يقول لنا أن الجهل نعمة. وقد ُصور مثال جيد عىل  

. يلعب جيمس ستيوارت دور إلوود هاريف  1950تلك العقلية يف الفيلم الكًلسييك من عام  

قدام يُدعى  دود: رجل ودود ومهذب وجذاب يرافقه دامئًا أرنب سحري غري مريئ بطول ستة أ 

هاريف. ويصور األشخاص اآلخرين يف هذا الفيلم عادًة عىل أنهم متشامئني انتقاديني لديهم  

 فراغ واضح يف حياتهم.

وعىل ما يبدو أن هذا االعتقاد غري العقًلين هو سبب سعادة دود. ويوضح دود ذلك   

لطيًفا   أو  للغاية  ذكيًا  تكون  أن  إما  عليك  العامل...  هذا  هذا  كاآليت: »يف  كنت  وقد  للغاية. 

الشخص الذيك لسنوات، ولهذا فأنا أنصح باللطف«. ويشري الفيلم إىل أن نقطة التحول هذه  

كانت اللحظة التي قابل فيها إلوود هاريف. واملشكلة تكمن يف االفرتاض بأن أولئك »األذكياء« 

عل املرء »لطيًفا«.  ال ميكن أن يكونوا لطفاء، ألن »األذكياء« ال يؤمنون، واإلميان هو ما يج

وتؤكد تلك النقطة بقوة حني تحاول عائلة دود أن تدخله يف مصحة نفسية. وتُحذر عائلته  

طيبني،   لطفاء،  وهم  املستشفى  يدخلون  األوهام  تلك  لديهم  الذين  املرىض  هؤالء  أن  من 

 ومحبوبني، ولكن حني يخضعون للعًلج، تغدو طباعهم حادة وقاسية ومتشامئة. 

ال  بأن  وعند هذه  بل يوحي مجدًدا  النفسية وحسب،  األمراض  الفيلم  يؤيد  ال  لحظة، 

ومريرًا.   خاويًا  املرء  يجعل  بها  اإلميان  وعدم  لطيًفا،  املرء  يجعل  خفيني  بأصدقاء  اإلميان 

 وحتى ترتاح عقول الجمهور القلقة، نجد يف نهاية الفيلم أن األرنب حقيقي. بالطبع. 

دود شخًصا حقيقيًا، فقد يكون شخًصا لطيًفا يف بعض األحيان،    ولكن، إذا كان إلوود 

ولكن من املرجح أيًضا أنه قد يعاين من نوبات من الكراهية والذعر، ألن هذا ما يكون عليه  

يف   أحدهم  يطعن  فحني  ال،  أو  متوهمني  كانوا  وسواء  العادة.  يف  األشخاص  هؤالء  مثل 
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مثل هؤالء األشخاص يف نوبة غضب دفاعية. هذا    االعتقادات غري العقًلنية مثل هذه، يندفع

 هو واقع تلك الحاالت. 

هذا الفصل هو محاولة ملحو بعض من هذا التكيف الفكري، لتوضيح أهمية التفكري   

النقدي وقيمة التحليل التجريبي العقًلين. مثة قواعد محددة للمنطق ينبغي عىل العلم أن  

لكن اإلميان، عىل النقيض من ذلك، يتجاهل كل ذلك  يتقيد بها، ولدينا أسباب وجيهة لذلك؛ و 

بشكل رصيح، مفضًًل اإلميان مبا يجعل املرء سعيًدا. أود أن يفهم الناس أن الدقة واملحاسبة  

مهمة بالفعل، ال يف األوساط األكادميية فقط، بل كنقطة من النزاهة والرشف وكقاعدة عامة.  

 املثال اآليت لتوضيح ذلك. ولهذا السبب تنطبق تلك القواعد، وقد أعددت

حني كنت طالبًا يف علوم األرض يف جامعة تكساس، اهتممت بعلم دراسة أشكال   

الحياة القدمية. وكنا دامئًا نعرث عىل اكتشافات جديدة يف السجل األحفوري. وهذا السجل 

ء  غني باملعلومات بالفعل عىل نحو أكرب مام قد يتخيله شخص عادي، وقد كانت بعض األشيا 

 التي عرثنا عليها غريبة للغاية، فمن املحتمل أن تجد أي يشء هناك. 

التي سيتفاعل بها    وحني كنت طفًًل، أحببت غودزيًل، وأتذكر حني تخيلت الكيفية 

الناس إذا وجدوا شيئًا مثل هذا يف السجل األحفوري. حتى وإن كان حجمه يضاهي ُخمس  

 الحجم املصور، لكان ذلك اكتشافًا رائًعا. 

رسمُت غودزيًل عىل نحو أقرب إىل الواقع مام نراه يف األفًلم، وأعدت تصوره عىل   

أنه أقرب إىل سحلية من ديناصور. ومن الغرابة أن توهو بيكترش جعلت جوجريا األصيل من  

جعلت تراي    1998يبدو أقرب إىل سحلية رغم أنه كان يُدعى ديناصوًرا، ويف    1954عام  

ر رغم أنه كان يُدعى سحلية. ما الذي يعرفه صناع األفًلم عن  ستار الوحش يبدو كديناصو 

علم التصنيف؟ وبالطبع أحببت النسخة األصلية، وحددت أن هذه هيئة سحلية برصف النظر  
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فسأدعوها  الوصف،  هذا  مع  تتطابق  حفرية  اكتشفُت  وإذا  السيناريو.  كاتب  يدعوه  عام 

 ل(. محجوز بالفع  جوجرياصوروس)اسم  غودزيًلصوروس ديوس

أمن املمكن أن شيئًا ما مثل هذا كان موجوًدا من قبل؟ ليبيدوصور ثنايئ القدم بهذا   

الشكل وتلك الزعانف الظهرية؟ أنا ال أعلم كم من املمكن أن يبلغ حجم هذا الكائن )ولكن ال  

!(، ولكن بخًلف ذلك، حتى نكون عىل صواب من ناحية  إىل هذا الحدميكن أن يكون كبريًا  

وسعي أن أقول، أجل، من »املمكن« من ناحية تقنية أن هذا الحيوان بالتحديد كان  فلسفية، ب

 موجوًدا، وأن أقر بأنه من املعقول حتى أن نجده يف السجل األحفوري يوًما ما. 

يدفعنا    سبب  أهناك  محتمل.  هو  مبا  نهتم  ودعنا  ممكن  هو  ما  ننىس  دعنا  ولكن 

دة كان له أي وجود يف الحياة الواقعية؟ كًل،  لًلعتقاد بأن زاحف قديم بتلك الصفات املحد

ال يوجد أي سبب عىل اإلطًلق. أجل، هناك عدة أفًلم قدمية ذات طابع فولكلوري عنه، وهناك  

عدد هائل من املعجبني بالكايجو سيفرحون كثريًا إذا كان هذا اليشء حقيقيًا بالفعل ولو  

يالهم املحبوب، أين األدلة التي تشري ملرة واحدة. ولكن، بخًلف بعض األنصار املتعصبني وخ

إىل وجود غودزيًل؟ ال يوجد يشء واحد ميكن ألي أحد أن يتحقق منه. وبالتايل، كل األدلة  

 تشري إىل أن ملك الوحوش هذا مجرد شخصية مختلقة. 

إذا عرثُت عىل أثر أقدام رباعية األصابع بحجم يت ريكس بأكمله، فسيكون ذلك شيئًا   

م عىل األقل. ولكنه لن يكون كافيًا لتربير وجود هذا الحيوان بالتحديد، أليس مثريًا لًلهتام

كذلك؟ فًل زلت يف حاجة إىل مجلدات أكرث من ذلك من األدلة! كيف يل أن أزعم أن أعرف  

كل تلك التفاصيل عن يشء ليس بوسعي أن أثبت أنه حقيقي حتى؟ ال سيام إذا مل يكن لدي  

  املقام األول. سبب لتخيل وجود يشء كهذا يف
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ورغم ذلك، أنا أعيش يف بلد يكفل دستوره حقي يف االعتقاد مبا أريده، وأنا أود حًقا   

أن أعتقد أن شيئًا كهذا كان موجوًدا يف يوم ما. وال أحد بوسعه أن يثبت عىل نحو قاطع أنه  

ا ما  ال وجود ألي زواحف منقرضة تشبه ذلك، صحيح؟ إذا مل تكن قادًرا عىل إثبات أن شيئً 

غري موجود، فهل يعني ذلك أن ال وجود له؟ أم يعني ذلك أنه قد يكون موجوًدا؟ حتى وإن 

استكشفت كل قيعان محيطات العامل، فليس بوسعك أن تثبت أنه مل يكن موجوًدا أبًدا! فلرمبا  

أنه مل يكن موجوًدا يف تلك البقعة يف نفس الوقت الذي كنت فيه هناك. ولن نكتشف أبًدا  

نواع التي عاشت من قبل، وانعدام األدلة ليس دليًًل عىل العدم، أليس كذلك؟ لست يف كل األ 

حاجة حتى إىل أدلة إذا كنت »أعلم من صميم قلبي« أنه حقيقي، صحيح؟ أليس يل الحق  

 إذن يف أن أؤمن بوجود غودزيًل إذا أردُت ذلك؟

افرت   اعرفها  التي  األخرى  التفاصيل  كل  رسد  يف  رشعت  لو  عن  وماذا  اًضا 

غودزيًلسوروس، مثل لونه، أو خصائصه التناسلية، أو الكيفية الفريدة التي يستجيب بها  

للمحفزات؟ وقلت كل ذلك كام لو كانت لدي كل الحقائق ونتائج االختبارات الًلزمة إلثبات  

كان موجوًدا عىل  كهذا  أن شيئًا  تدل عىل  أي مؤرشات  أمتلك  ال  أنني  نقطة، يف حني  كل 

 اإلطًلق. 

أمر    غودزيًل  وجود  أن  فقط  أقل  مل  لو  ماذا  النقطة؟  تلك  عند  أتوقف  مل  لو  وماذا 

كل  محتمل كفيل بجعيل أخرس  وحده  التعليق  فإن هذا  لألدلة،  التام  الغياب  إىل  بالنظر  ؟ 

تُدمر سمعتي ألنني   أمر »مرجح«، فسوف  أن وجوده  لو زعمت  مصداقيتي كعامل. وحتى 

أن يزعموا أن شيئًا ما مرجح دون أن يكون لديهم  عاجز عن دعم مزاعمي. فليس للعل امء 

بيانات قوية تشري إىل صحة تلك االحتاملية. وليس للعلامء أيًضا أن يزعموا أن شيئًا ما ممكنًا  

فًل بد من وجود سابقة أو ظاهرة موازية تبني أن هذا األمر ممكن، أو ال بد من وجود    –

ف النظر عام إذا كان بوسعنا أن نفرس ذلك مؤرشات قوية تدل عىل أن هذا هو الحال برص 
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أي سحلية طول خمسني مرت. وهذا هو طول  أن تتخطى  املستحيل  فمثًًل، من  اآلن.  حتى 

يف   له  غودزيًلجوجريا  ويضيفوا  الفيلم  تحرير  يعيدوا  أن  قبل  األصيل،  الياباين  الفيلم   ،

ويف النسخة املأمركة، قال املمثل    غودزيًل، ملك الوحوش!مشاهد أخرى يف نسخة بعنوان  

رميوند بر، وفًقا ملا أفاد به املراسل ستيفن مارتن، »لقد عاد الزمن بنا إىل الوراء مليوين سنة  

هنا يف طوكيو يا جورج. لقد خرج للتو من خليج طوكيو وحًشا من عصور ما قبل التاريخ.  

 ويبلغ طوله ارتفاع مبنى مكون من ثًلثني طابًقا«. 

التعديًلت    وبرصف   من  مسبوق  وغري  هائل  عدد  وجود  من  بد  ال  ذلك،  عن  النظر 

الهيكلية يف كل أنحاء جسم هذا الحيوان من أجل احتواء توزيع الوزن، ومعدل استهًلك  

األكسجني، وهلم جرًا بحجم هائل كهذا. ولكن إذا وجدنا أثار أقدام كل قدم فيها بحجم حافلة  

ة أن تلك التعديًلت ال بد منها وإال من املستحيل أن يكون مدرسية، فعلينا إذن أن نتقبل فكر 

 لهذا الوحش وجوًدا.

ولكن إذا كنت أتحدث بصفتي عامل أحياء قدمية، لنقل أين تجاوزت حدودي ببضع   

ال أنني أظن أنه كان موجوًدا، أو أنني    – بالفعل    حقيقي خطوات، وأكدت رصاحًة أن غودزيًل  

أنه كان موجوًدا. ما الذي سيحدث ملصداقيتي اآلن؟    أعرفأنني  »أعتقد« أنه كان موجوًدا، بل  

أميكن ألحد أن يقول شيئًا كهذا ويظل أهًًل للثقة بعد اآلن؟ إذا مل يكن لدي أي أدلة تشري  

لذلك لتدعم مزاعمي ولذا ليس بوسعي أن أثبت أنني عىل صواب بشأن أي يشء أعلن أنني  

ض بكل ثقة أن غودزيًلسوروس كان بالفعل يحوم  أعرفه، ثم أميض قدًما عىل أي حال وأفرت 

 الجزر اليابانية قبل مليوين سنة )كام قال الفيلم(، هل سيكون ذلك زعاًم صادقًا؟ 

تلك    مبثل  ثقة  بكل  ليجزم  الكفاية  فيه  مبا  السمعة  سيئ  شخص  أي  العادة،  يف 

ل رصاحًة. أي  الترصيحات التأكيدية دون دعم كايف سيخرس احرتام أقرانه وُسيتهم باالحتيا
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شخص إال املدافع عن الدين بالطبع. فحني يفعل رجال الدين نفس اليشء، ال يُدعى األمر 

بل يُدعى حقيقة موحى بها. إن ذلك مثال صارخ عىل ازدواجية املعايري،    –احتيااًل بعد اآلن  

 أليس كذلك؟ 

ال  الكنائس  تلك  إحدى  مرسح  عىل  يصعد  الذي  الكاهن  عىل  ينطبق  املبدأ  تي  نفس 

بحجم ملعب ريايض ليجزم بحقيقة الله وهويته وماهيته، وما يريد، وما يكره، وما يحتاج  

إليه، وما لن يتقبله، وما الذي سيفعله ملن، وكيف، وتحت أي ظروف؛ إذ ال ميلك هذا الكاهن 

أي بيانات تشري إىل كونه صائبًا بشأن أي يشء مام قاله. ورغم ذلك فهو يتكلم كام لو كان  

ع من  يعلن  واثقني  يزالون  ال  بعًضا،  بعضهم  يناقضون  حني  وحتى  واضحة.  حقيقة  ن 

 مزاعمهم الفارغة!

واألفواه     املهتزة  الرؤوس  من  املؤلفة  اآلالف  تلك  من  واحد  ألي  يكون  ال  ملاذا  إذن 

»كيف   ليسأل  حارًضا  ذهنًا  الشاحبة  والعيون  أولئك    عرفت املتنفسة  لكل  واإلجابة  ذلك؟«. 

ألي أحد من    ميكنيعرفون ذلك! ال توجد أي طريقة  ال  هذا السؤال هي: إنهم  الذين مل يسألوا  

خًللها أن يعرف تلك األشياء. إنهم يختلقون كل تلك األمور ارتجااًل. وتلك املواعظ هي أفضل  

 مثال ممكن للتكهن األعمى الذي يجزم به الكاهن كام لو كان حقيقة ويبيعه مقابل العشور. 

م مبا ليس حقيقيًا عىل نحو قاطع، ورغم ذلك فهذا ما تفعله كل  إن من الخداع أن تجز  

األديان. لذا إذا كنا ندعو أي شخص وكل شخص يزعم بأمور دون أي أساس استداليل كاذبًا، 

فلامذا يضع الناس استثناًء للمبرشين؟ إن هؤالء الدجالني يكذبون بوضوح أيًضا! إن رجال  

لفئة مع مندويب املبيعات، والسياسيني، ومجندي  الدين يندرجون يف املصداقية يف نفس ا

 الجيش. 
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الخطب    تقديم  يف  رشع  الذي  غورترن،  مارجو  ذلك  عىل  الشهرية  األمثلة  ومن 

التبشريية منذ أن كان طفًًل يف مرحلة ما قبل املدرسة. وقد نشأ يف الكنيسة وصار إحيائيًا  

ن، قام بفعل يشء غري مسبوق:  متنقًًل. وحني صار شابًا يف مطلع سبعينيات القرن العرشي

العاطفية عن   فقد دعا طاقم فيلم وثائقي لتصوير رحلة من رحًلته. وأظهروا فيه خطبه 

ويف   له،  الداعمني  املؤمنني  مع  ومحادثاته  املعجزات،  وصنع  باأللسنة  والتحدث  اإلنجيل، 

ت اإلحيائية. ثم  النهاية قدموا حسابًا بكل األموال التي أخذها يف كل مقابلة من تلك املقابًل 

قدم لطاقم التصوير اعرتافًا من الضمري. فقد اعرتف مارجو أمام الكامريا أنه مل يؤمن بالله  

قط، حتى حني كان ولًدا صغريًا. وكان يخدع الناس طوال حياته وقد سأم من ذلك. وبهذا،  

 استقال من خدمة الكنسية وانتقل إىل هوليوود ليصبح ممثًًل. 

كُ  الحني،  ذلك  الجنسية،  ومنذ  والفضائح  املخدرات،  وتعاطي  الفساد،  أعامل  شفت 

الدينيني   الزعامء  التبشرييني وغريهم من  العديد من  التي شارك فيها  واالنتهاكات األخرى 

اآلخرين مراًرا وتكراًرا لدرجة أن االحتيال أضحى يُعد أمرًا شائًعا يف بعض جوانب الشؤون  

ة لذلك، صار الدين يُعد بشكل متزايد مسألة تكيف ذهني،  الدينية، إن مل يكن اعتياديًا. ونتيج 

التظاهر   – وتًلعب عاطفي، وتلقني   العقيل من خًلل قوة  التحكم  وهو شكل خفيف من 

 املنومة. إنه نوع من التوهم حرفيًا. 

الذي    اليوم  التاسعة عرش، يف  بعمر  كنت  املمتازة هو حني  الشخصية  األمثلة  ومن 

جديد يف املسيح«. انتابني إحساس غامر من النشوة، ولكن ظلت  ظننت فيه أنني »ولدت من  

تعرتيني الشكوك الجدية. كيف ميكن ألحد أن يعلم ما إذا كان هذا الشعور شيطانيًا أم إلهيًا؟  

املعمدانية   الكنيسة  يتبع  كاهنًا  الحًقا  صار  )الذي  حينها  األعزاء  أصدقايئ  أحد  يكن  مل 

الكيفية التي أتأكد بها من أن أي يشء أؤمن به حقيقي؛  الجنوبية( قادًرا عىل أن يخربين ب

واكتفى بأن يخربين بالطريقة التي »أعيد بها تأكيد« إمياين. إنها عملية ال يزال يشري إليها  
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بالعبارة الرنانة الشائعة »تظاهر باألمل حتى تجده«. وأمسك يب من كتفّي االثنني ونظر يل  

خرب نفسك أنه يسوع حتى تصدق ذلك!« كان ذلك  بابتسامة عريضة وقال »عليك فقط أن ت 

االعرتاف بالخداع الفكري لًلعتقاد الديني كافيًا لجعل تلك اللحظة األخرية التي أكون فيها 

 مسيحيًا. 

إذا كررت    قال:  الذين  الكثريين  مانسون من بني  القاتل تشالرز  الطائفة  كان زعيم 

ا ويف  الناس،  فسيصدقها  الكفاية،  فيه  مبا  ولكن  الكذبة  بنفسك.  أنت  ستصدقها  لنهاية 

الناس قد ال يصدقوها متاًما، ولكنهم سيظلون   مانسون أضاف إضافة مهمة حني قال إن 

إذا كانت تلك متثل كل ما يعرفونه ألنه مل يخربهم أحد بيشء آخر. وتلك   يعتمدون عليها 

من األطفال  نقطة هامة ينبغي تذكرها حني نفكر بشأن التلقني. فبوسعك أن تنشئ مجتمًعا 

بانتظام   يعبدونه  جعلتهم  وإذا  حقيقي.  أنه  عىل  أرصرت  إذا  كاثولو  بالوحش  يؤمنون 

ويصلون له خوفًا منه، وإذا جعلتهم يتوسلون له من أجل أي عًلمة تكشف وجوده لهم،  

فسيزعم أحد هؤالء األطفال يف النهاية أنه شعر بهذا اإلله، وذلك رغم أن هذا اإلله ال وجود 

 الخيال.  له إال يف

إن الخفيانيون واملتعاليون واملعالجون باإلميان يف كل دين عىل علم تام بقوة اإلميان  

املخادعة للذات. فمهام كانت اآللهة أو األرواح التي يصلون لها، ومهام كانت العبادة التي  

ويهيئ   العقل  يهيئ  أن  اإلميان  فبوسع  مناسبة،  الطقوس  أجواء  كانت  إذا  املرء،  ميارسها 

أعاماًل ا تبدو  وما  يواجهوه.  أو  يصدقوه  أن  املشاركني  يريد  يشء  بأي  لإلحساس  لحواس 

ورؤى إعجازية تحدث يف جميع أشكال اإلميان ألن اإلميان يف حد ذاته هو ما يتسبب فيها.  

 وال بد أن يكون األمر كذلك، ألن اإلميان هو العامل املشرتك الوحيد بني كل االعتقادات الدينية.
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الحقيقة.  قد    هي  معتقداتهم  أن  اليقني«  وجه  عىل  »يعرفون  أنهم  املؤمنون  يزعم 

ويشهدون عىل أشياء ال يعلمون عنها أي يشء. ويتظاهرون برؤية أشياء مل يروها حًقا،  

أنهم   قاطع« يف حني  بشكل  »مثبت  مثل  الثقة  عىل  تبعث  مصطلحات  استخدام  ويحبون 

صحيح. ويزعمون يف كثري من األحيان أنهم    يتكلمون عن افرتاضات ال أساس لها، والعكس 

األحيان،   أكرث  ويف  سافرة،  بأكاذيب  يتفوهون  أنهم  حني  يف  املطلقة  الحقيقة  يعرفون 

 يستمرون يف تكرار واستخدام حجج يعلمون بالفعل أنه ثبت خطئها. 

ولكن إذا كنت تؤمن بالحقيقة، فعليك أن تتأكد من أن األمور التي تقولها حقيقية،   

دقيقة عىل نحو ميكن الدفاع عنها، وصحيحة أكادمييًا. وإذا مل تكن صحيحة، فعليك    وأنها

أن تصححها! ال أن تزعم مبعرفة أي يشء ال ميكنك إثبات أنك تعرفه، وال أن تتكلم عن إثبات  

أي يشء لو مل تكن تستخدم هذا املصطلح بنفس املعنى الذي تعتمده املحاكم القانونية. ال  

أن ينتقوا كلامتهم بعناية، ألن العلم ال يرحم يف مراجعة األقران، ولن يفلت أي  بد من العلامء  

عامل بأي من تلك الدعاية الهائجة التي يستعني بها املتعصبني الدينيني أو وسائل اإلعًلم.  

 ولهذا نقول إن الشيطان يكمن يف التفاصيل! 

في، هي أكرث من ذلك.  إن الحقيقة هي ما تنطوي عليه الحقائق. ولكن باملعنى الفلس 

فهي تقتيض بأن يكون شيئًا ما حقيقيًا متاًما، وأن ميثل الحقيقة الكاملة وال يشء آخر سوى  

  – الحقيقة. ولذا يجدر أن تكون كل كلمة دقيقة، وإال فلن تكون هذه الحقيقة عىل اإلطًلق  

الب أن مفهوم كهذا يتجاوز استيعاب  املرجح  أي  واعتامًدا عىل املوضوع، فإن من  رش عىل 

ولهذا   أبًدا.  بها  نحظى  لن  ولكننا  الحقيقة  إىل  نسعى  أن  املنطلق، بوسعنا  حال. ومن هذا 

السبب علينا أن نثق بأولئك الذين يسعون إىل الحقيقة ونشكك فيمن يدعي أنه ميتلكها. ويف  

فهي موجودة فقط يف صورة إقرار أو    – أي حال، ال ميكن للحقيقة أن تكون قامئة بذاتها  
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حظة. والواقع ليس الحقيقة: فالحقيقة هي مجرد إفادة تتوافق مع الواقع. ما يعني أنه  مًل 

 ال بد من اختبارها قبل أن ندعوها »حقيقة«. 

والحقيقة هي وحدة من البيانات التي إما أنها ليست موضع خًلف أو أنه ال ميكن  

العتقادات القامئة عىل  االختًلف عليها ألنها قابلة للتحقق منها بشكل موضوعي، وبالطبع، ا

أن تُوصف بأنها حقائق. فاالعتقاد قد   املختلفة ال ميكن  املتعارضة لألديان  أشكال اإلميان 

يكون عقًلنيًا، أو مفرتض بناًء عىل اإلميان. ولكن يف الحالتني، مهام كان مدى اقتناعك مبا  

 أن املعرفة ميكن اختبار  تعتقده، ال ميكن املساواة بني االعتقاد واملعرفة. ويكمن االختًلف يف 

دقتها دامئًا يف حني أن ذلك غري ممكن مع االعتقادات املجردة. ومهام كنت متأكًدا عىل نحو  

قاطع بأنك تعرف يشء، إذا مل يكن بوسعك إظهاره، فأنت ال تعرفه، وال يجدر بك أن تقول  

لة لإلثبات والقياس.  إنك تعرفه. ولن تفعل ذلك إذا كنت مهتاًم حًقا بالحقيقة. الحقيقية قاب 

ولكن اإلميان يف أكرث األحوال ينطوي عىل التظاهر مبعرفة ما تعرف أنك ال تعرفه حًقا، وما  

 ال ميكن ألي أحد أن يعرفه، وما تؤمن به دون أي أسباب وجيهة يف أغلب األحوال. 
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 الخامسة التأسيسية للخلقية   األكذوبة 

 «»التطورية« الجزء األول: »التطور دين اإللحاد  

 

املعاين أن    حيث» بأي معنى من  ليست  األمريكية  املتحدة  الواليات  حكومة 

املسيحي الدين  عىل  عداء  وهي    ،مبنيًة  صفة  أي  بذاتها  متتلك  لقوانني  ال 

ومبا أن الواليات املذكورة مل تدخل قط يف    ؛لسلمهم  دينهم، وال لاملسلمني، وال

حجة تنشأ  ، يعلن الطرفان أال  أي حرب أو عدوان ضد أي من األمم املحمدية 

بني   القائم  لًلنسجام  انقطاع  أي  أبًدا  تنتج  أن  ميكن  الدينية  اآلراء  من 

 الدولتني«. 

وصادق عليها مجلس    1797معاهدة طرابلس، التي أقرها الرئيس جون آدامز يف    –

 . باإلجامعالتصويت  الشيوخ األمرييك ب

 

مبادئ   عىل  مبنية  املتحدة  الواليات  حكومة  أن  عىل  يؤكد  املتدين  اليمني  سمعت  ما  كثريًا 

ثًلث من بني الوصايا التي    لغريمسيحية، متمثلًة بالوصايا العرش. ولكن، مل يكن  -ديةيهو 

أي مقابل مواٍز يف القانون األمرييك، وهي نفسها املتمثلة أصًًل يف قوانني    يتحدثون عنها

أيًضا   »الوصايا« األخرى    – جميع اآلخرين  إما غري  منذ فجر الحضارة.  الشعبية كلها  ذات 

 قابلة للتطبيق أو حتى غري أخًلقية كترشيع. 

 تذكر ما ييل:  تقليديًا الوصايا املقبولة 
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آلهة أخرى  ال يكن لك    ة.من بيت العبودي  ،ك من أرض مرصالذي أخرج  »أنا الرب إلهك .1

يؤله يسوع نفسه ويضع نفسه أمام اإلله العربي كبوابة لإلله األب  . ومع ذلك  « أمامي

يهوه، وهو اإلله الذي يتحدث هنا. كان اإلميان مبثل هذه األشياء جرمية يعاقب عليها  

مع الوصية األوىل، ألنه  األول  . يتناقض التعديل الدستوريباإلعدام يف العهد القديم

 يضمن الحرية الدينية بداًل من فرض معتقد واحد للجميع تحت عقوبة اإلعدام. 

وما يف األرض   ،وال صورًة ما مام يف السامء من فوق  ا،»ال تصنع لك متثااًل منحوتً  .2

ألين أنا الرب إلهك   :ال تسجد لهن وال تعبدهن:  وما يف املاء من تحت األرض  ت،من تح

وأصنع    ؛إله غيور، أفتقد ذنوب اآلباء يف األبناء يف الجيل الثالث والرابع من مبغيضّ 

يناقضها  هذه الوصية )التي  تحظر  .  «إحسانًا إىل ألوف من محبّي وحافظي وصاياي 

التعديل األول( جميع   إليه بأي وسيط  الصور أيًضا    الفنية ألي يشء ميكن التعرف 

ل إىل علمي أي قانون كهذا يف تاريخ أي حكومة، وبالتأكيد ليس يف  كانت. مل يص 

 الواليات املتحدة. 

. هناك  »ال تنطق باسم الرب إلهك باطًًل، ألن الرب ال يربئ من نطق باسمه باطًًل« .3

بعض الدول التي لديها قوانني تحرم التجديف، ولكن الواليات املتحدة ليست إحداها،  

 منذ تأسيس هذه األمة.  قانون كهذا لديناومل يكن 

: وأما اليوم السابع  عملك جميع  ل وتصنع  ستة أيام تعمه.  يوم السبت لتقدس  اذكر» .4

،  ، وبهيمتكتك، وعبدك، وأمتك، وابنك، وابنتصنع عمًًل ما أنتفسبت للرب إلهك: ال  فيه  

ألن يف ستة أيام صنع الرب السامء واألرض والبحر وكل    :كأبوا   داخل ونزيلك الذي  

العمل    كان  .«ما فيها، واسرتاح يف اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه
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يعاقب عليها باإلعدام يف العهد القديم، ولكنه مل يكن    يف نهاية األسبوع جرميًة أخرى

 حتى جنحة يف هذا البلد.

. شجع العهد  أيامك عىل األرض التي يعطيك الرب إلهك«   ليك تطول  :»أكرم أباك وأمك  .5

بأن يباعوا، ويتحرش بهم،  القديم اآلباء عىل قتل أبنائهم العصاة، بل سمح لهم حتى  

املقدس   الكتاب  كًًل من »العبيد« والرقيق ويتغاىض عنهم(. ويباعوا كعبيد )يصف 

اميات لألطفال املعتدى  لديها عدد من الحالحكومة الفدرالية للواليات املتحدة  ولكن  

 عليهم أو املهَملني. هنا ميكن لألطفال أن يقاضوا آباءهم حتى. 

تقتل«.  » .6 و ال  واإلجهاض  اإلعدام  حاالت  يف  إال  قانوين  غري  الناس  قتل  األعامل إن 

بعض  الحربية.   يف  اليوم  قانوين  أحد  مبساعدة  االنتحار  شكل  عىل  الرحيم  القتل 

املتحدة، ومنها كاليفورنيا، وأوريغون، وفريمونت، وواشنطن، وقد  مناطق الواليات  

 يصري قانونيًا يف واليات أخرى أيًضا. 

سفر الخروج، ولكن ليس هناك قانون شبيه يف  . هذه أيًضا حكم إعدام يف  »ال تزِن« .7

أي والية أمريكية. الطًلق أيًضا غري قانوين يف بعض مواضع الكتاب املقدس، ولكن  

وفًقا للقانون األمرييك، فإن االغتصاب جناية، كام هو االستعباد،  ليس يف هذه البلد.  

الجرميتني معذور كًل هاتني  الوصا  ولكن  مبارشًة  تتبع  أخرى  »العرش«  بوصايا  يا 

 . 20املعتادة املوجودة يف سفر الخًلص 

لها مقابل يف القانون األمرييك، هذه الثانية من بني ثًلث وصايا فقط  »ال ترسق«.   .8

وقد كانت هذه الوصية متفًقا عليها أصًًل يف العديد من الثقافات متعددة اآللهة قبل  

 الوقت املقدر للوصايا العرش. قرون من 
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بينام الحنث باليمني القانونية، والقذف، والتشهري شهادة زور«.    »ال تشهد عىل قريبك .9

وباستثناء   لكل منها ليست محددًة هنا.  املتحدة، فهناك رشوط  الواليات  جرائم يف 

ذلك، فإن الكذب غالبًا ما يكون قانونيًا بالكامل، ويعتمد الدين عىل ذلك. طاملا أنك 

قذف والتشهري بالكاد إىل دفع غرامة  محلًفا بالقسم القانوين، فقد يؤدي أي من ال 

 من دعوى قضائية. 

ال تشته امرأة قريبك، وال عبده، وال أمته، وال ثوره، وال   »ال تشته بيت قريبك.  .10

هذه جرمية تفكري. وهي ليست انتهاكًا ألكرث املبادئ   حامره، وال شيئًا مام لقريبك«.

أن يقال أيًضا إن اشتهاء متاع    ميكنأساسيًة من بني كل املبادئ األمريكية وحسب، بل  

 قريبك هو الدافع األسايس وراء اقتصادنا الرأساميل.

ال تصنعوا  »، آخرها،  20هناك حقيقًة إحدى عرشة وصيًة مقدمة يف سفر الخروج  

مجرمة يف هذه الواليات  . وهذه أيًضا ليست  معي آلهة فضة، وال تصنعوا لكم آلهة ذهب«

د السائد، فإن الكتاب املقدس ال يصف تلك املجموعة األوىل املتحدة. وعىل عكس االعتقا

؛ بل كانت يف الحقيقة قامئًة أطول بكثري، تستمر حتى سفر الخروج  الوصايا العرشباسم  

، معظمها  . وقد ضمت عرشات الوصايا األخرى التي مل يعرف عنها معظم املسيحيني23

وحد  إرسائيل  بني  تخص  معينة  بإثنيات  خاصة  تقاليد  املزايا  عن  ببعض  وتسمح  هم 

ال ميكن إيجاد حكمة  لشيكل.  مثقال او   املاشيةمن    وكلها مكتوب بعملة املنطقةلليهود.  

 صالحة لكل زمان وال توجيه أخًلقي يف أي من هذه الوصايا. 

بجميع أقوال  »حدث الناس  ، وي 24أخريًا، يهبط موىس من الجبل يف سفر الخروج  

لذا نعلم أن القامئة مل تقف عند عرش. ولكن كام تقول القصة،    ، الرب وجميع األحكام«

النسخة   الجبل من جديد ألجل  أن يصعد  األصلية وكان عليه  األلواح  فقد حطم موىس 
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. وعد الرب أن املجموعة الثانية ستكون األوىل ذاتها، وهي مبعظمها كذلك. ولكنها الثانية

ا أربعة فصول كاملة. املجموعة الثانية  احتاج رسده  فقط عينة من النسخة السابقة التي

فقط هي التي وصفت يف سفر الخروج بأنها »الوصايا العرش«، وهي مجموعة مختلفة  

فقط ثًلث منها تطابق املفضًلت الشعبية. وليس ألي  كثريًا تفتقد إىل أي قيمة أخًلقية.  

أ  أمة  كان، وال بقوانني أي  ارتباط بالقانون األمرييك بأي شكل    – خرى حتى  منها أي 

ريفية بربرية تشمل أمرًا بالتضحية البرشية بكل  وذلك لسبب مفهوم. فهي مامرسات  

( الذكور  البكور  الخروج  األوالد  الخروج  34:19و  22:29سفر  سفر  يسمح   .)34:20  

-27:28كبش فداء، ولكن سفر الًلويني  بإعفاء األبناء البكور من القتل إذا ملك آباؤهم  

  20:26يؤكد سفر حزقيال  اإلعفاء عنهم، ويجب بالتأكيد قتلهم.  ميكن    اليقول إنهم    29

 أن هذا الظلم املريع كان ميارس بشكل متكرر. 

فإن أي أحد يحاول استخدام وصايا  لهذا وألسباب أخرى عديدة لن أبحر فيها هنا،  

هذه  الرب دليًًل أخًلقيًا سيكون مجرًما يف كل بلدان هذا الكوكب، وهذا أيًضا سبب أن  

ي أوهري يف كتاب الني مور اوصايا اللعينة. كام قال مادمن الأي  ة مل تقم بالتأكيد عىل  األم

 : « Consider the Athiest – تأمل امللحد »

أقامت   الشعب  مع  تعاقدية  حكومًة  الرجال  هؤالء  السامت  ابتكر  بعض 

السلطات،   بني  الفصل  كلها:  تعرفونها  التي  محددة و الفريدة  منح سلطة 

بقايا كبرية من السلطة التي ميلكها الشعب، ونظام  لهيئات حكومية ذات  

يفتح فرصة  متناوب مثري للفضول من التنصيب يف املناصب من شأنه أن  

 لجعل اإلقالة من املنصب عىل أساس دائم ومستمر. 
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من ذلك مل يكن صالًحا، ألنهم بينام كانوا يعبثون بهذه األفكار، فقد أدركوا   ولكن أيًا 

هناك قراًرا ما كان يجب اتخاذه فيام يخص الدين )الًلهوت( قبل أن يبدؤوا. لذا  أن 

أساسية، برمجوا الفصل الكامل واملطلق بني الكنيسة والدولة، وهي ظاهرة مل  فكمنصة 

لقد حلوا الكنيسة، وبينام  آخر يف تاريخ البرشية.  تكن قد حدثت مطلًقا يف أي مكان

 ألنهم كانوا يكرهون املسيحية.  –يف الواقع  – نراجع األمر، ميكننا أن نرى أن ذلك كان 

لذلك الوقت كان التهرب من استعامل كلمة  والواقع أن من السامت الًلفتة 

. ال يحتوي  الوطنية الرسمية»مسيحي« عند الحديث عن الدين املتجسد يف اإلعًلنات 

دستور الواليات املتحدة وال كلمة إشارة لهذا الدين، الذي كان حينها الدين السائد يف كل  

ولئك الذين مل يعنهم القسم  كفقرة هروب أل  8، القسم  2واليات االتحاد. كتبت املادة 

الطبيعة وإله  املعتادة إىل  الربوبيةطريقة ال املسيحي يف يشء. يشري إعًلن االستقًلل ب

الطبيعة، والخالق والعناية اإللهية، والقراءة املركزة ألي من وثائق هذه الحقبة بأكملها  

كان الكتاب يجتهدون لتجنب ذكر كلمة  تجعل املرء يدرك عىل الفور إىل أي مدى 

 »مسيحي«. 

وقد كان قادتنا الوطنيون مبعظمهم مؤمنني بوجود اآللهة، وقد كان من بينهم أول  

رؤساء للواليات املتحدة األمريكية، جورج واشنطن، وجون آدامز، وثوماس   أربعة

جيمس ماديسون. ومن بينهم ثوماس باين، وبنجامني فرانكلني، وجورج  جيفرسون، و 

 ماسون، وإيثان آلن. 

بلغت كتابات ثوماس باين عن مسألة الربوبية ضد الدين املسيحي املكروه هذه من  

اقتبست يف العديد من الحجج أمام  الشهرة والقبول من قبل قادة الحركة الثورية أنها 
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املحكمة العليا لتلك األيام. يف الواقع يف املؤمتر الدستوري، عندما حاول بنجامني فرانكلني  

 تتاح املداوالت بصًلة، هزمه تحرك برملاين ضد ذلك.اف –املسن حينها   –

 

، قررت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكية بتصويت  2014مايو    5يوم االثنني    يف

من خًلل السامح للصًلة املسيحية بشكل علني    6:5مناقضة الدستور وإنجيل متى    5-4

أن  ل األول بأن »الكونغرس ال يحق له  كجزء من االجتامعات الحكومية الرسمية. يعد التعدي

«، ولكن حكم املحكمة العليا  ديانة أو يحظر مامرستها بحريةمأسسة  خص  يصدر قانونًا ي

يشرتط عىل غري املسيحيني أن يحنوا  الجديد مل يؤسس فقط لدين الدولة بشكل فعيل، بل  

 رؤوسهم إلله شخص آخر كرشط مسبق إلجراءات الحكومة الرسمية. 

األسبو  املحكمة يف  نقضت  ذاته،  األحكام    العليا  القضائية  ع  أيًضا  ملاساتشوستس 

، مبا  الوالءقسم  بحيث ميكن للوالية اآلن أن تجرب الطًلب غري املسيحيني عىل ترديد  السابقة،  

، ولكنها أضيفت بعد عدة  م األصيل فيها عبارة »تحت الرب«. مل تكن هذه العبارة يف القسَ 

. حدث اليشء نفسه للعملة األمريكية. كان الشعار الوطني املوجود عىل  1954عقود يف  

. وقد غري ليصري »بالرب نثق« يف  من الكثري، واحد  –   E Pluribus unumعملة الدوالر  

1957 . 

الوالء )الذي يجب أن  يكفي سوًءا إجبار شخص عىل أن يقسم عىل  كام لو مل يكن  

تحقه الوالية عن حق(، أصبح ممكنًا للحكومة أيًضا أن تجرب غري املؤمنني عىل االعرتاف  تس

تظاهر بأنه حقيقي فعًًل. هذا إجبار عىل الدين املؤسس. نظر العديدون إىل  بكائن تخييل وال

كنيسة والدولة الذي أمر به اآلباء  هذه األحكام الجديدة عىل أنها دمار »جدار الفصل« بني ال 

 سون.املؤس
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املتحدة كثريًا منذ الواليات  املتحدة    تقلبت سياسات  الواليات  كانت  الثورية.  بداياتنا 

مشهورًة أصًًل كجنة للمهاجرين من أي دين أو بًل دين، وذلك بالضبط ألنها مل تكن مبنية  

كدولة مسيحية. ولكن  عىل أي دين. يحاول اليمني املتدين اليوم أن يقول إن أمريكا نشأت  

  هي أنه بينام قد أصبحنا أكرث أمم العامل األول الذي تسوده املسيحية تدينًا )بسبب  الحقيقة

يف  املوجات املتكررة إلعادة إحياء الدين يف األرياف(، فقد كانت الواليات املتحدة يف مهدها 

 حكومة علامنية يف التاريخ. أكرث وقت من األوقات 

من   الهاربني  الًلجئني  قبل  من  أسايس  بشكل  مسكونًة  األصلية  املستعمرات  كانت 

ولكن   أخرى.  بلدان  يف  الديني  املتشددون  االضطهاد  استمر  تقريبًا،  وصولهم  مبجرد 

ز، وحتى ضد بعضهم  ضد الشامان األصليني، ثم ضد الكويكر   ة بهذه املامرسالطهرانيون  

 ،الوعد األمرييكذكر املجلد األول من كتاب عىل االختًلفات الدينية. وكام البعض 

 

إنغًلند   الكويكرز يف عاملت نيو  الكويكرز بقساوة وحشية. وسم بعض 

»ب بحرف  وجوههم  الحرارة  من  متوهجة  عىل    Hحديدة  الهرطقة«.  داللًة 

الرص،   حتى  الكويكرز  من  نساء  عدة  وكن عريت  العربات،  خلف  وعلقن 

يجرر  وهن  بالسياط  ظهورهن  عىل  رفض يجلدن  عندما  البلدات.  يف  ن 

حكم قضاة بوسطن عىل رجلني وامرأة الكويكرز مغادرة ماساتشوستس،  

يف   شنًقا  بيد،  1659باإلعدام  »يًدا  املشنقة  إىل  الثًلثة  الكويكرز  مىش   .

كام يف األعراس، بسعادة قلبية بالغة«، كام الحظ أحد املستعمرين.  ثًلثتهم،  

 (87)الطبعة الثانية، ص. 
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أمر مرسوم يف بوسطن بأن يحكم عىل الكويكرز، رجااًل ونساًء، بأن  ، 1661يف 

إىل األعىل، ويربطوا بذيل عربة ويجلدوا يف  »يعروا من ثيابهم من منتصف الجسد 

قتل أعضاء كنيسة املينونيت  عىل كتفهم األيرس« أيًضا.  Rالبلدة«، وبأن »يوسموا بحرف 

. وقد كان  1554ل السلطات الكاثوليكية يف الهولنديون القائلون بتجديد املعمودية من قب

فًلئحة الفظائع املرتبطة مبارشًة بالقمع الديني لديهم وحدها  كاثوليك الجنوب أسوأ حتى! 

كتب الشهود أن الفاتحني الكاثوليك كانوا يستمتعون بابتكار فظائع جديدة  صاعقة. 

 القبض عليها.  ملامرستها عىل الشعوب القبلية التي يلقون

، جادل الراهب بارتولومي دي الس  1551-1550خًلل مناظرة بلد الوليد يف 

»برًشا بالكامل«. وقد كان وحيًدا  كاساس بأن السكان األصليني لجزر األنتيل الكربى كانوا 

 ضده. املبرشين الكاثوليكيني اآلخرينيف تقييمه ذلك، إذ وقف جميع 

 وجيل غريغاري  – «يقال إنهم كالحيوانات الناطقة »

 خوان جينس دي سيبولفيدا  –ال يفكرون« »عبيد طبيعيون 

 دومينغو دي بيتانزوس  –  »حيوانات خالية من الروح بًل عقل«

 غارسيا دي لوايسا   – »ببغاوات خالية من الروح عىل هيئة برش« 

األتقياء،  )بعد   املسيحيني  من  خرجت  املواقف  هذه  مثل  أن  الخلقيون  أنكر  قرون،  بضعة 

 ويقولون بدل ذلك إنها ناجمة عن اإلميان بـ»الداروينية«.( 

عقد أول عيد شكر  كذبًا.    يكاد يكون كل ما تعلمه األمريكيون عن أصل عيد الشكر

أمرييك أصيل من الرجال،    700الحاكم جون وينرثوب احتفااًل مبجزرة قتل فيها أكرث من  

. هذا يجعل األسطورة الساحرة املعارصة عن 1637بيكوت عام  والنساء، واألطفال يف حرب  

 أول عيد شكر باردة ومهينة. 
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األمثلة   من  آخر  مثال  عرش  السابع  القرن  تسعينيات  يف  سامل  ساحرات  محاكامت 

 الكنيسة والدولة. كتب  املريعة العديدة التي تظهر بالضبط سبب الحاجة إىل جدار فصل بني

الشخصية البارزة يف عرص التنوير األمرييك، ببًلغة عن هذه املسألة يف  بنجامني فرانكلني،  

 : 1772عام  باكت لندن سفينة رسالته إىل  

املسيحية،   الحالية يف  الطوائف  بحثًا عن خصائص  التاريخ  أمعنّا يف  إذا 

مل  ممن  القليل  بني    فسنجد  أدوارهم  من تتقلب  ومشتكني  مضطهدين، 

للغاية  االضطهاد.   خاطئ  االضطهاد  أن  األوائل  املسيحيون  عندما  اعتقد 

أوائل   انتقد  البعض.  بعضهم  عىل  مارسوه  ولكنهم  الوثنيون،  مارسه 

ولكنهم   الربوتستانت الرومانية،  الكنيسة  اضطهاد  إنجلرتا  كنيسة  يف 

كنهم وقعوا يف  الموا األساقفة، ولهم  وهؤالء بدور مارسوه ضد الطهرانيني:  

إنجًلند. نيو  ويف  هنا  سواًء  نفسها  أن    املامرسة  نتذكر  علينا  هذا  لتناول 

عقيدة التسامح مل تكن معروفًة حينها، أو مل تكن سائدًة يف العامل. لذلك 

مل يكن يف   مل يكن االضطهاد خطأ الطائفة بقدر ما كان خطأ ذلك الزمن.

أً بعينه. كان الرأي العام فقط، أن املخطئني يجب أال  تلك األيام يعترب خط

: ولكن أصحاب الحق يحق لهم اضطهاد الخطأ من أجل  يضطهدوا الحقيقة

عقيدة  كل طائفة تؤمن بأنها متتلك الحق كله، وبأن كل  . وهكذا فإن  هتدمري 

عقيدتهم   عن  فإن  خطأ،  تختلف  السلطة،  من  تتمكن  بأنها حني  تصورت 

جبًا عليهم من قبل ذلك اإلله الذي يفرتضون أنه يهان االضطهاد سيكون وا 

 بالهرطقة. 

العقل:   1784آلن، يف كتابه الصادر عام  بطل الحرب الثورية األمريكية إيثان  كتب 

 برصاحة عن آرائه تجاه الدين:  العراف الوحيد لإلنسان 
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، )التي مل تكن صغرية(، كنت أسمى ربوبيًا بشكل عام،  يف دائرة معاريف

ومل أجادل يف حقيقة ذلك األمر، كوين مدركًا بأنني لست مسيحيًا، سوى  

فًل أعلم، بقدر ما تجعلني عليه معموديتي يف الطفولة؛ وأما كوين ربوبيًا،  

ستحدد  لذا  يوًما؛  كتاباتهم  أقرأ  مل  ألنني  ال،  أم  كذلك  كنت  إن  بالتحديد، 

أخِف كت مل  إذ  املسألة؛  حقيقة  كتبت    ابايت  بل  األدىن،  بالحد  وال  عواطفي 

طائفة، أو  دون أي معرفة واعية بالتحيز مع، أو ضد أي رجل، أو  بحرية  

والحقيقة  الخري،  املنطق  ينترش  أن  أمتنى  ولكنني  كان؛    والفضيلة   ،حزب 

ك فإن ولذلوتزدهر يف العامل، لكشف الوهم، والخرافات، واألديان الكاذبة؛ 

إليها بشكل عقًلين،   اإلشارة  والتي ميكن  التالية،  األطروحة  إخطايئ يف 

 ستلغى بسهولٍة مسبًقا. 

أوضح توماس باين، الذي ميكن القول إنه أكرث الناشطني  وبشكل مشابه،  

عرص   1794السياسيني تأثريًا يف فرتة الحرب الثورية، تقييمه للدين يف عمله عام 

 : العقًلنية

 

ال أؤمن بالعقيدة التي تقول بها الكنيسة اليهودية، وال الكنيسة الرومانية،  

الرتكية، وال الكنيسة  اإلغريقية، وال  الكنيسة  الكنيسة  وال  بها  بالتي تقول   

. عقيل الخاص هو كنيستي الخاصة.  الربوتستانتية، وال أي كنيسة أعرفها

كل املؤسسات الوطنية للكنائس، سواًء كانت يهوديًة، أم مسيحيًة أو تركيًة، 

ال تبدو يل سوى اخرتاعات برشية، أعدت إلرهاب واستعباد البرش، واحتكار  

 السلطة واألرباح. 
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وهو أقل أشكال اإلميان باأللوهية  كان اآلباء املؤسسون ربوبيني إىل حد كبري،   

ترك الدين يحكم فوق القانون  التزاًما. كانوا رجااًل أملعيني امتلكوا من املعرفة ما يغنيهم عن 

ألن األلوهية بكل الحاالت انتهكت بشكل شبه آيل حقوق اإلنسان، وهي تفعل ذلك دامئًا  

 أمل الكلامت التالية من أول ستة رؤساء للواليات املتحدة: لنتبشكل حتمي. 

البرش بني  وجدت  التي  العداوات  كل  بني  يرجع  »من  التي  تلك  أن  يبدو   ،

هي األكرث عناًدا وإثارًة للقلق، وهي أكرث سببها إىل اختًلف املشاعر الدينية  

 ما يجب هجره«. 

 (، ربويب1799 –  1732أول رئيس للواليات املتحدة جورج واشنطن ) –

»كاد الكهنوت، يف جميع األمم القدمية، يحتكر التعلم. ومنذ عهد اإلصًلح،  

مع   تسامحت  معارضة  أو  بروتستانتية  طائفة  وجدت  أين  أو  حرية  متى 

إن أقذر اإلساءات، وأقل الوقاحات رقيًا، وأكرث الوحشيات جاهليًة،  ؟  التساؤل 

جعل حقيقًة  جرب أن ت  استحملت بصرب، وأيدت، ونرشت، وأشيد بها. ولكن 

الرباهني،   أوضح  تقديم  عىل  القدرة  رغم  طائفة،  عقيدة  تصادم  جليلًة 

ألبت عًشا، وستثور أرساب الدبابري عىل عينيك ويدك وتطري وستكون قد  

 إىل وجهك وعينيك«. 

 (، موحد 1826  – 1735ثاين رئيس للواليات املتحدة جون آدامز ) –

سلطات فقط بني الرجل وربه، ... وأن ال  إميانًا معكم بأن الدين مسألة تقع »

يضع   أال  فيجب   ... اآلراء،  وليس  فقط،  األفعال  تطال  للحكومة  الرشعية 

الترشيع أي قانون يخص تأسيس دين، أو يحظر املامرسة الحرة ألي دين، 

 وبذلك يبني جدار فصل بني الكنيسة والدولة«. 
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 (، ربويب1826 –  1743ثالث رئيس للواليات املتحدة توماس جيفرسون ) –

بأن التجارب  تشهد  نقاء    »...  الحفاظ عىل  من  وبداًل  الكنسية،  املؤسسات 

ة عرش قرنًا الدين وفاعليته، كان عملها نقيض ذلك. يف خًلل نحو خمس

كانت مثارها.   التجربة. ماذا  قيد  للمسيحية  القانونية  املؤسسة  فيها  كانت 

ر رجال الدين وجمودهم،  بدرجات متفاوتة يف كل األماكن، كانت الثامر فخ

والخنوع   لدى والجهل  واالضطهاد  والتعصب  والخرافات  العامة،  لدى 

 «.كليهام

 (، ربويب 1826  – 1743رابع رئيس أمرييك جيمس ماديسون ) –

»فقط عندما يصبح الناس جهلًة وفاسدين، وينحدرون إىل حشود، يفقدون 

املنال، ورسعان   . يصبح االغتصاب عندها سهل القدرة عىل مامرسة السيادة

تحطيم    املغتصب.  يوجد ما   يف  الراغبة  األدوات  أنفسهم  الناس  يصبح 

دعونا، إذن، ننظر إىل القضية الكربى، ونسعى   .أنفسهم ودمارهم الخاص

للحفاظ عليها بكامل قوتنا. دعونا بكل الطرق الحكيمة والدستورية ننرش  

 «. الذكاء بني الشعب كأفضل وسيلة للحفاظ عىل حرياتنا 

 ، أسقفي (1831 –  1758الرئيس الخامس للواليات املتحدة جيمس مونرو ) –

السخافات   يف  أتأمل  األشخاص »عندما  هؤالء  يرتكبها  التي  املتسقة  غري 

امل الدين  شأن  من  يعلون  أكون  الذين  االفرتاضات،  عىل  القائم  يتافيزيقي 

أن   ]و[عازًما بالكامل عىل أال أتيه نفيس أبًدا يف متاهات النقاشات الدينية 

 «. أرىض باتباع أوامر اإلله والعقل بقدر ما ميكنني أن أحكم عليه بنفيس
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 (، موحد 1848  – 1767السادس للواليات املتحدة جون كوينيس آدامز )الرئيس  –

ونتيجًة لذلك، فقد أنتج واضعو دستور الواليات املتحدة غري املسيحيني وغري 

جميع مواطنيها الحق يف الحرية  املتدينني إىل حد كبري أول حكومة عىل اإلطًلق متنح 

الدينية، وقد فعلوا ذلك من خًلل منع الحكومة من رعاية دين أو الرتويج لدين عىل حساب  

ان منترًشا يف ذلك املكان ويف تلك اللحظة مل يكن له أن  وهذا يعني أن أي دين ك آخر.

يضطهد قانونيًا أي دين آخر، كام كان يحدث دامئًا يف التاريخ قبل كل مرة. يظهر التاريخ  

امتًلك حرية الدين بدون الحرية من الدين. الحكومة  باستمرار أنه ليس من املمكن 

الدينيون أنفسهم أصًًل )وإن كان ذلك  العلامنية رضورية لهذه الغاية، ويفرس املتطرفون

 عن غري قصد( السبب. 

ينسب أليب محمد، وهو عضو بارز يف املنظمة اإلسًلمية    عىل سبيل املثال

كريستيان ساينس  يف مقال مجلة ، 2006مايو   10الراديكالية حزب التحرير، قوله يف 

 قوله،  مونيتور 

ليك   السلطة  امتًلك  املسلمني  عىل  اإلسًلم  أقول   –  يخيفوايفرض  ولن 

دون   – يرهبوا   داخليًا  نفسها  الخًلفة  تقوي  البداية،  يف  اإلسًلم.  أعداء 

ولكن الجهاد.  إىل  ذلك  نالدعوة  بعد  للعامل،  نا  فكرية  كدعوة  اإلسًلم  حمل 

رفضوا  وس إذا  أو  باإلسًلم.  يؤمنون  الخًلفة  حدود  عىل  الناس  نجعل 

فسنطلب منهم أن يخضعوا لحكم اإلسًلم. وإذا رفضوا بعد كل النقاشات  

الجهاد لنرش روح اإلسًلم وحكم   امللجأ األخري سيكون  واملفاوضات، فإن 

 يفعل خذا لصالح كل الناس إلخراجهم من الظلامت إىل النور. اإلسًلم.  
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اء دائرتنا  مهام كانت القوانني التي نصنعها لخلط الدين مع الدولة من أجل اسرتض

إال إىل متهيد الطريق لألغلبية الدينية التالية،  ذات األغلبية املسيحية )حاليًا(، فلن يؤدي ذلك  

  يف وقتها. كثريًا    التي ستستفيد من أي مباحات أسسنا لها بالفعل واعتقدنا بأنها ال ترض

فهموا أنهم لن  يفتقد املسيحيون يف كثري من األحيان ملفهوم قيمة الحكومة العلامنية، حتى ي

مبجرد أن يدركوا بأن دينهم يف  أو إال إذا أدركوا ذلك.    دامئًا   يستطيعوا االحتفاظ باألغلبية

لن  حالة عامة من الرتاجع حتى يف هذا البلد وأن الدين األرسع منًوا يف العامل هو اإلسًلم،  

 رياضيًا.  ما سيحدث  يكون من الصعب جًدا أن يستنتجوا

مجموع الطوائف املسيحية مًعا نحو ثلث التعداد السكاين  يف هذه اللحظة، يشكل  

العامل مسلم.   بينام نحو ربع  النظر عن العاملي،  الربوتستانت  املسيحيون  غالبًا ما يرصف 

الكاثوليكية تشكل أكرث بقليل من   أتباع ديانة غري مسيحية. ولكن  الكاثوليكيني بوصفهم 

املسيحية يف العامل. إذا مل يكن الكاثوليك جزًءا من الكل، فإن اإلسًلم أصًًل هو الدين  نصف 

وكل   املختلفة  واألرثوذكسية  الربوتستانتية  الطوائف  وكل  األرض،  عىل  أطياف املهيمن 

غري  رابع دين حجاًم، بعد اإلسًلم والهندوسية و املسيحية األخرى مجموعًة ال تشكل سوى  

ال  –تمني  الًلمناملتدينني   الذين  هؤالء  أو  الدين،  يرفضون  االنتامء ذين  عدم  يف    يختارون 

الدينية.  ياالستب التي تسأل عن االرتباطات  هناك بالتأكيد مسيحيون غري منتمني ألي  انات 

يوجد الكثري من  طائفة باإلضافة إىل وثنيني جدد من بني الذين يختارون بدون دين، ولكن 

 يفكرون بشكل حر هناك أيًضا.  املشككني املنبوذين أو الذين

النمو   املعدل من  واألرثوذكس، بهذا  الكاثوليك،  لو وقف  النسبيني، فحتى  والرتاجع 

،  والربوتستانت مًعا يف وجه صعود اإلسًلم، فإن زمن الهيمنة املسيحية يقرتب من نهايته

واحد  حتى يف الغرب. وللمفارقة، فإن هذا يجعل األصوليني املسيحيني عىل حق يف يشء  
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الخاص بهم. من املتوقع أن يتفوق اإلسًلم عىل املسيحية يف    «ًًل »آخر الزمانهذه فع  –فقط  

 العقود القليلة القادمة. 

كام أشارت معاهدة طرابلس بالفعل، ال ميكن محاربة الدين بالدين، ولكن من املمكن  و 

ا فيام يتعلق بالدين  محاربة اإلميان بالعقل. هذا من األسباب التي تجعل املنظور األرسع منوً 

املتدين غري  ميثله  الذي  منو  .  الًلمنتمني   نيذلك  منو    الًلمنتمنيإن  تفوق  برسعات  يخطو 

 اإلسًلم يف كثري من أنحاء العامل. 

املؤمنون بسلطان الدين من جميع الديانات اإلبراهيمية الثًلث عرب  كره األصوليون  

الدولة. لذلك  التاريخ الدميقراطية وأي جمهورية ال تعرتف بنسختهم من إلههم مصدًرا لحكم  

تقويض   محاولني  العلامين،  نظامنا  لقلب  الحمًلت  بإقامة  الخلقية  النظرية  دعاة  يستمر 

ينية القامئة عىل الكتاب املقدس بداًل من ذلك من خًلل  تعليم العلوم وتعليم معتقداتهم الد 

التظاهر بأن نظرية الخلق هي علم أيًضا. إنهم يدركون أن األمر ليس كذلك، ولكنهم يقولون  

 إنه كذلك عىل أي حال. 

انتقلت نظرية الخلق من هراء معاداة العلم إىل حركة سياسية قوية كتكتيك محسوب  

التابع لحركة  اإلسفني. وقد كانت الخطة التي صاغها يف البداية  يشار إليه باسم اسرتاتيجية  

املسيحي روساس ج. رشدوين من معهد شالكيدون أن الواليات املتحدة يجب أن    إعادة البناء

فيها   مبا  القديم،  العهد  ترشيعات  تطبق  حكومًة  أي  إلهيًا«،  »حكاًم  الًلويني تكون  كتاب 

املقدس ميتلك حًسا أخًلقيًا طبيعيًا ومعرفًة بالعلوم  الرببري. يجب عىل أي عامل يف الكتاب 

 السياسية أن يرتعد من هذا الفكر. 

، ولكنها أثرت بقوة عىل الجيل  1990بلغت حركة إعادة البناء املسيحية ذروتها يف  

اليميني،   الجناح  إنجيليي  من  )الليربتاريني( التايل  و   والتحرريني  أصحاب  املتدينني، 
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املنازل من األصوليني، وجميعهم معجب  و االفرتاضات املسبقة،   أبناءهم يف  الذين يعلمون 

 بفكرة كون أمريكا أمًة مسيحيًة تعلم »كلمة الرب« وتطبق »رشائع الرب«.

معهد   من  جونسون  فيليب  املحامي  قبل  من  الهدف  هذا  تحقيق  وسائل  حددت 

صميم الذيك.  نرش نظرية الخلق القامئة عىل التديسكفري، وهو »ثكنة تفكري« تركز عىل  

وقد رشح ذلك يف مذكرة تسمى »وثيقة اإلسفني«، والتي كشفت عن أجندة املعهد الخبيثة:  

ال يسعى مركز معهد ديسكفري لتجديد العلوم والثقافة إىل ما دون اإلطاحة باملادية وتراثها  »

 الثقايف«. 

تعني   هنا  »املادية«  أن  بالسحر«. تذكروا  اإلميان  »عدم  جوهرها  تتعلق    يف  وهي 

بالفلسفة الطبيعية )االعتقاد بأنه ال يوجد يشء وراء الطبيعة(، ولكنها تشري إىل الطبيعية  

حيث يجب أن يكون لكل يشء تفسري  املنهجية، التي هي املبدأ األسايس للمنهجية العلمية،  

املتقد الخلق  علامء  أيًضا عىل  وقد يطرح  ذلك.  الفيزياء وما إىل  لقوانني  وفًقا  مني  طبيعي 

  صائدي األشباح لشغل منصب يف »جامعة باتريوت« نفس السؤال الذي سألتها سكرترية  

 جانني ميلنيتز للمتقدم وينستون زيدمور:  غوست باسرتز

الحاسة  الطائرة، واإلسقاط النجمي، والتخاطر الذهني، و   باألطباق هل تؤمن  

بعد،   عن  والتحريك  األرواح،  وتصوير  واالستبصار،    وأوساطالسادسة، 

 االلتقاء الكامل لألرواح، ووحش بحرية لوتش نيس، ونظرية أطلنطس؟

مذكرة داخلية، ولكنها رسبت عن طريق الخطأ  »وثيقة اإلسفني«    كان املقصد أن تكون

ترشتش آند ستيت    –الكنيسة والدولة  إىل العامل الخارجي. لخص روب روستون من مجلة  

 املوضوع كام ييل:
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تحويل   وبالتايل  بطبيعتها،  إلحادية  الداروينية  أن  الناس  إقناع  الهدف 

من  عدم وجود اإلله.    مقابل التطور إىل وجود اإلله    مقابلالنقاش من الخلق  

هناك يتعرف الناس عىل »الحقيقة« الخاصة بالكتاب املقدس وثم »مسألة  

 الخطيئة« وأخريًا »يقدمون إىل يسوع«. 

بتشويه العلم من  يبدأ التحول املسيحي املخطط للسياسة األمريكية  لذا كان يجب أن  

الكتاب املقدس بالطريقة الوحيدة   املمكنة: من خًلل الترشيع. هذا  أجل الرتويج ألساطري 

كان يعني أن الناشطني الدينيني اضطروا إىل التسلل إىل مستويات مختلفة من الحكومة  

لس الشيوخ والقضاء وجامعات الضغط يف املناصب الرضورية،  من أجل تعيني أعضاء مج

 . كام يًلحظ مركز الفقر الجنويب القانوين، وهو ما فعلوه بوضوح 

إميانهم بإعادة البناء، فإن العديد  رغم إنكار معظم القادة األصوليني اليوم 

ومن بينهم بيفريل وتيم الهايه )انظر نساء قلقات ألجل أمريكا(،    –منهم  

و ودونا األمريكية(  العائلة  جمعية  )انظر  وايلدمون  كينيدي  لد  جيمس  د. 

ين وآخرين من عمل إىل جانب رشدو   –(  مينيسرتيز  كورال ريدج)انظر  

الزمًلء يف شالكيدون عىل تحالف إعادة اإلحياء، وهي مجموعة شكلت يف  

 من أجل »استعادة أمريكا«.  1981عام 

املح يهزمون يف معظم  زالوا  ما  اللحظة  العلوم  اكم،  حتى  تعليم  يحاولون  ال  ألنهم 

»األفضل«، وال أي علوم »بديلة«. ال يريد العديد منهم أن يتعلم الطًلب العلوم عىل اإلطًلق. 

التعاليم.   فرض  يريدون  بل  التعليم؛  يريدون  ال  هم  ذلك.  بدل  دينهم  فرض  إنهم يريدون 

وجهات   مع  يتسامحون  ال  ألنهم  العامة  املدارس  يف  تدعمهم  أن  الحكومة  النظر  يريدون 

أن يهيئوا أطفال كل األشخاص اآلخرين ليؤمنوا مبا يؤمنون به. ولكن  ، ويريدون  األخرى
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وقد أيد قرار املحكمة  املفهوم األمرييك الرائد بفصل الكنيسة عن الدولة ما يزال يحظر ذلك. 

 ذلك. إدواردز ضد أغويًلردالعليا يف قضية األمريكية 

الخطية   الشهادات  بأن هذه  الدنيا  التي تدعو إىل  [نحن نتفق مع املحاكم 

العامة املدارس  يف  الخلق  نظرية  تتعلق  ال   ]تدريس  حقيقية  قضية  تقيم   

 بالحقائق املادية. 

القرار يف   العامة لكون1987وبهذا  املدارس  الخلق قانونيًا يف  دينيًا  ه  ، منع »علم« 

، حكمت  2005حرًصا وغري علمي بأي معنى من املعاين، وعد لذلك غري دستوري. يف عام  

بأن تعليم التصميم    كيتزميلر ضد دوغراملحكمة األمريكية الفدرالية بشكل مشابه يف قضية  

ومبا أن حتى نظرية الخلق القامئة عىل التصميم  الذيك يف املدارس العامة غري دستوري.  

الحظر  الذيك ال   الخلقيون بدل ذلك تطبيق نفس  التطور كعلم، يحاول  أن تنافس  ميكنها 

قلبهم ضد العلم من خًلل التأكيد بأن التطور دين أيًضا. هم يعرفون أنه  القانوين ضدهم و 

يجادل   وكام  حال.  أي  عىل  ذلك  يقولون  ولكنهم  كذلك،  كينت  ليس  »د.«  الدجال  الخلقي 

ة للعامل ال يدعمها العلم، وال النصوص الدينية، وال الرأي  هوفيند، فإن »التطورية نظرة ديني

العام.   املنطق  وال  يف  العام،  للعقل  املغرية  الخطرية،  الفلسفة  لهذه  الحرصي  التعليم  إن 

الدستوري   للتعديل  واضح  انتهاك  إلخ.  واملتاحف،  والحدائق،  رضيبيًا،  املدعومة  املدارس 

   األول«.

لدينا  توهكذا   سلسلة  األكذوبة  كون  يف  التأسيسية  الخامسة  :  للخلقيةاألكاذيب 

 اإلرصار املستمر عىل أن وجهات النظر املعارضة لإلميان والدين تحتاج بشكل ما إىل اإلميان 

 كالديانات.  الغيبي
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ليس الدين فقط أي يشء عادي يصدف أنك تؤمن به، وليس أي يشء تؤمن به بقوة  

 قت ما، وال يصلح كل يشء تشغف به ألن يكون دينك. . ميكن أن تعتنق دينًا يف و كذلك

عقيدة متيل  هو    ونقاده  أتباعهدين من قبل كل من  ك  عامكل مفهوم يقبل عىل نطاق  

املبنية عىل اإلميان طقوًسا خاصة، واحتفاالت، وأساطري،   وما يرافقها من أنظمة االعتقاد 

أم وعيًا، أم مجموعة ذكريات،    ، »ذات« )سواًء كانت روًحاالغيبي تشمل كلها جوهرًا ما من  

ينطبق هذا عىل  موت الجسد املادي ويستمر بشكل آخر أيًا يكن.  إلخ.( قد يتجاوز بطريقة ما  

، ولكنه ال ينطبق عىل التطور وال امللحدين أيًضا، إال إذا حدث وعىل األديان فقط   كل األديان

ألخرى التي ال يصدف أن تؤمن  أن كانوا درويديني أو من الشامان أو من أي من تلك األديان ا

 باآللهة. 

أن تعريفي للدين باطل، ألن هناك استثناءات من   الناس إخباري  العديد من  حاول 

، لكان لديهم وجهة نظر محقة. ولكنني حتى اآلن مل أجد  كان هناك استثناءات  لو القاعدة.  

أيًضا ال تعد أديانًا  ولكنها   ،أديانًاأي استثناء. هناك بعض املعتقدات التي ال تصلح ألن تكون 

الطبيعة تترصف بدون قصد،  جوهر التاو يت تشينغ هو أن »عادًة، والطاوية أحد األمثلة. إن  

«. ولكن الطاوية عادًة تتشابك  أو رشيرة تجاه أي يشء   وبالتايل ال ميكن القول إنها خرية 

من   جزًءا  تصري  فهي  لذا  التقليدية،  الصينية  الروحانية  مع  وتتكامل  الكونفوشيوسية  مع 

 . هي ما تزال مفهوًما مستقًًل. الدين دون أن أكون دينًا بذاتها

كن وفًقا  قيل يل إن الفريسيني والصدوقيني مل يؤمنوا بأي حياة خارقة للطبيعة، ول 

االفرتاضية اليهودية، فقد فعلوا ذلك، وكانوا اآلباء الروحيني لليهودية الحديثة. أيًضا،  للمكتبة  

أن هناك أرًضا للموىت، تسمى شيول، والتي هي يف ج اليهودية  وهرها نفس أرض تعتقد 
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ان  الجحيم اليونانية هاديس. لذلك ما يزال هناك ذكر لنوع ما من الحياة اآلخرة، حتى لو ك

 املوىت فاقدي الوعي أثناء وجودهم هناك. 

ذهبت إىل معبد ثريافادا البوذي، مسلًحا بتعريفي الجديد وعازًما عىل اختباره. قال  

( ال يؤمنون بأي مفهوم عن  2( بوذا مل يكن إلًها، )1معلمهم إن البوذية ال تعترب ديانة ألن )

حتى بالتناسخ. قالوا إنه ال ميكنك أن    ( ال يؤمنون بأي نوع من الحياة اآلخرة، وال3الذات، )

ثانيًة، ألنك مل تولد من قبل. وهنا أرشت إىل أن كل شخص يف تلك الغرفة لديه شهادة    تولد

 ميًلد.

بعد لحظات، قال هذا املعلم نفسه إنه يصيل لبوذا، وأن بوذا يسمعه وميكنه حتى الرد  

من خًلل وصفه الخاص، فإن بوذا   عىل الصلوات ببعض الوسائل املعجزة. لذا أرشت إىل أنه

ويصنع املعجزات. إذن فهو إله يف    للصلواتيستجيب  عىل هيئة برشية  كائن سحري خالد  

 نهاية املطاف! 

بعد وفاتك، قد تكون    يفقد صربه معي، لكنه استمر. وبعد لحظات قال إنه كان املعلم  

قائًًل:    من جديد  اقتحمت الحديث شبًحا لفرتة من الزمن، قبل أن تصري يف جسد آخر. لذا  

الذات التي ال تؤمن بها ستستمر بعد املوت    »ماذا تعني، بعد وفاتك؟ تعني »أنت« أي ذاتك؟

 لتعيش من جديد بشكل آخر ما؟ هذا هو تعريف الدين بذاته!« 

 يرغبون بالحديث معي مرًة أخرى. عودوا بعد ذلك، مل ي

الصينية   املعتقدات  بعض  بعضهم.  يعتقد  وال  إله  بوجود  البوذيني  بعض  يعتقد 

كائنات غيبية مبدعة، ولكن يجب أن يطرح    التقليدية بنفس الطريقة. ال متتلك كل الديانات

كل دين شيئًا ما وراء الطبيعة )وراء الوجود املحسوس( يؤمنون بأننا سنشهده بعد املوت.  
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أن    ، ال ميكنبالغيب  إميان يكن لك  ال ميكنك افرتاض يشء كهذا دون إميان غيبي، وإذا مل  

 يكون لك دين. 

ال يتكلمون عن البوذيني أو الشامان.    وعندما يشتيك دعاة الخلقية من امللحدين، فهم

األشخاص الذين يعرفون بأنهم ال يؤمنون   –يشريون إىل العقًلنيني املاديني التجريبيني  بل  

يعرف الخلقيون بأن  بأي يشء خارق للطبيعة عىل اإلطًلق، ما يجعل كذبتهم أكرث فجاجة.  

 ل حال. العلم ليس مبنيًا عىل اإلميان الغيبي، ولكنهم يقولون ذلك بك

الإمياين »أبيستيفي« )أي شخص يرفض اإلميان  أنا شخصيًا أعرف نفيس عىل أنني  

العقًلنية التي تفرتض دون منطق عقًلين غري    للقناعةالغيبي(، ألن اإلميان الغيبي تأكيد  

عقًلين منطق  كل  ضد  عنها  من  ويدافع  كامريون  كريك  الخلقي  حتى  واترز  .  ليفينغ 

وإن   املثال، يف هجومه عىل  كان بالكًلم ال باملامرسة.  مينيسرتيز يفهم ذلك،  فعىل سبيل 

بعض آراء ريتشارد دوكينز تجاه النظرية الداروينية، رصح قائًًل: »هذا غري منطقي، وغري 

اإلميان   تعريف  هو  هذا  دليل  علمي.  أي  هناك  يكن  مل  لو  حتى  بيشء  أؤمن  »أنا  األعمى: 

 يدعمه«. 

أخ وال  فاضًًل  الغيبي  اإلميان  والتًلعب  ليس  النفس  لخداع  طريقة  هو  بل  ًلقيًا؛ 

هو خاطئ يف أساسه وغري صادق يف طبيعته، ولكنني مل أصف أسوأ ما فيه بعد.  بالجموع.  

ال الغيبي  اإلميان  مسؤولية  يسحب  لتحمل  أبًدا  االضطرار  عدم  يعني  هو  واملساءلة.  عقل 

تكون مخطئًا. بدل ذلك،  ا  أخطائك الخاصة، ألنه يعني عدم الحاجة أبًدا إىل االعرتاف عندم

التظاهر بالثقة كاٍف لإلقناع. ليس  بحروف كبرية وتأمل بأن    الحقيقةتبيع أكاذيبك عىل أنها  

موقف كذبًا والمنطقيًة  اإلميان الغيبي والًء للحقيقة؛ يف الحقيقة، إن اإلميان الغيبي أكرث  

ور اإلميان الغيبي إعاقة التقدم،  لطاملا كان دميكن اتخاذه. وهو األكرث تثبيطًا لإلنتاج، أيًضا.  
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اجتامعي تطبيق  أي  يف  اتجاهه  عكس  أو  تأخريه،  أو -أو  تعليمي،  أو  طبي،  أو  سيايس، 

 ملسه عىل اإلطًلق. اقتصادي 

مكان   أي  يف  املتوفرة  املؤكدة  أو  املوثوقة  املصادر  كل  إلجامع  فيها    –وفًقا  مبا 

والحارض   املايض  يف  الًلهوتيني،  ومواعظ  والرتانيم  املقدسة  والكتب  ميكن    –القواميس 

اعتقاد   –رواقي راسخ، ال يتزعزع  تعريف اإلميان الغيبي يف سياق الدين بدقة عىل أنه اقتناع  

يريد املؤمنون عادًة أن يجادلوا يف ىل الدليل، ولن يتغري بسبب األدلة.  إيجايب ال يعتمد ع

فقط   قواميس  بعدة  هنا، سأستشهد  فإلثباتها  لذا  الواقع.  إلخفاء  النقطة يف محاولة  هذه 

 للتوصل إىل إجامع: 

 اإلميان الغيبي: 

الذي ال  بحقيقة، أو قيمة، أو مصداقية شخص، أو فكرة، أو يشء،    الواثق»اإلميان  

 «. ستند إىل دليل منطقي أو ماديي

– Dictionary.com 

 

 الكاملة . الثقة 1»

 . اإلميان القوي بدين 2

 . نظام من اإلميان الديني«. 3

 آسك أوكسفورد  –
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  سلطتهاستناًدا فقط وضمنيًا إىل  »اإلميان؛ موافقة العقل عىل حقيقة ما أعلنه آخر،  

 «. االعتامد عىل شهادة مروية ومصداقيته؛ 

 آكيوريت أند ريًليابل قاموس –

 

 «. ال يوجد عليه دليل بيشء   راسخإميان »

 ويبسرت أونًلين-قاموس مرييام–

 

 «. وخاصًة بدون دليل منطقي، أو الثقة بشخص أو يشء،  ، أو اإلخًلص لِ اإلميان ِب »

 إنكارتا –

 

اإلميان الغيبي أو انعدامه، جزء مهم من هوياتهم. مثًًل،  بالنسبة للعديد من الناس،  »

مشكك.   أو  مسلم  أنه  عىل  نفسها  أو  نفسه  يعرف  العقًلنيني  شخص  من  العديد 

األشخاص غري املتدينني، ينتقدون اإلميان الضمني بالغيب  املتدينني، باإلضافة إىل  

أن يكون اإلميان محصوًر  النظرة، يجب  ا عىل ما هو  لكونه غري منطقي. وفق هذه 

 «. قابل للدعم بشكل مبارش باملنطق أو الدليل

 ]إمالة الحروف للتأكيد مضافة يف جميع ما سبق وليست من املصدر[ويكيبيديا  –
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تقدم القواميس االستخدام الشائع بغض النظر عام إذا كان الئًقا أو دقيًقا. لن أثق  

ألنني حينها   العلمية،  املصطلحات  أن أظهر مواضع خطأ  بقاموس عام يف حالة  أستطيع 

القواميس يف بعض األحيان. )ال يعرف أي منها بشكل صحيح كلمة »حيوان«، عىل سبيل  

أيًضا، ألن املثال(. لن أحد نفيس بالقوام الغاية  أخذ عيل فيام  الكل يريد أن ي  يس يف هذه 

يف   إال  يوجد  ال  أحدهام  القاموس؛  يف  مختلفني  سياقني  هناك  أن  اآلخر  والسبب  أقول. 

االصطًلح العامي، ولكنه ال يتعلق بالدين، وليس مشتًقا من أي من كتابات الدين.  القاموس و 

 الديني.  أنا أتكلم فقط عن اإلميان الغيبي يف السياق

ثقة«، كام  ال» يريد املدافعون عن اإلميان الغيبي أن يدعوا أن »اإلميان الغيبي« مرادف

مدعني  الثقة. أو يستخدمون عمًدا السياق الخطأ،    لو كان ميكن إظهار أن الرتكيز أهل لتلك 

ا مختلف كثرًي أن علينا أن نتحىل »باإلميان« بأن الطائرة ستهبط بسًلم قبل أن نركبها. وهذا 

يسقطوا   أن  يحاولوا  حتى  حًقا  الغيبي  اإلميان  هو  مبا  يعرتفوا  لن  الديني.  السياق  عن 

وحينها إما    –أخطاءهم الخاصة عىل غري املؤمنني يف محاوالتهم املتكررة للتكافؤ الزائف  

الدليل كام   الغيبي بداًل من  يفعلون متاًما )متجاهلني جميع  سيقولون إنني أؤمن باإلميان 

ي أقدمها( أو سيقولون إن لديهم دليًًل مثيل متاًما، عىل الرغم من أنهم ال يستطيعون  األدلة الت

 .أبًدا إظهاره

ربر، فقد أصابوه وأخطأته. إذا كان  بأنه االقتناع غري امل يعرف  اإلميان الغيبي  كانإذا 

أو قيمة، أو موثوقية موقف ما،   الغيبي يعرف بأنه ثقة ثابتة بحقيقة،  فقد أصبته  اإلميان 

مثلام يحدث عندما    –الء الناس  ه، وفًقا للسلوكيات التي أراها عادًة عندما أناظر هؤ وأخطأو 

التأكيد نتناول سياقًا دينيًا هنا،  ب . ولكننا  يتجاهلون جميع أسئلتي وال يقرون بإجابايت أيًضا

 وليس تقديري لًلحتامالت الواضحة عند الركوب يف طائرة. 
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استشهدت بدراسات مراجعة من األقران.  لو كنت أناقش اصطًلحات علمية، لكنت  

ومبا أن اإلميان بالغيب مصطلح ديني، فسأضطر للجوء إىل السلطات الدينية، بدًءا من أكرث  

 . ًة يف املجتمع الغريبالنصوص الدينية ألف

 «. طوىب للذين يؤمنون دون أن يروا: »20:29يوحنا  •

فإن ما ال يرى من أمور الله، ظاهر للعيان منذ خلق العامل، إذ : »1:20رومية   •

 . «تدركه العقول من خًلل املخلوقات

 « فليكن لك بنفسك ،ألك إميان: »22:14رومية   •

كورنثوس  2الرسالة   • أهل  التي  ونحن  »  :4:18  إىل  األشياء  إىل  ناظرين  غري 

 «. ترى، بل إىل التي ال ترى

 «. ألننا باإلميان نسلك ال بالعيان»:  5:7إىل أهل كورنثوس  2الرسالة  •

وأما اإلميان فهو الثقة مبا يرجى  »:  11:1رسالة بولس الرسول إىل العربانيني   •

 «.واإليقان بأمور ال ترى

، وال نرى ما يرى، و، يف رومية  ونرى أشياء ال ترىهنا لدينا أشياء نأمل بها ومل نرها،  

، لدينا املجموعة األكرث شيوًعا من املغالطات املنطقية: الحجة الدائرية التي ترجع إىل  1:20

 نتيجة مفرتضة. 

الحظوا أننا يفرتض أن نرى ما ليس هناك. وليس هذا وحسب، ولكننا نكون مباركني  

، وليست هذه إجابات معقولة.  رؤيته. ليس هذا طلبًا معقواًل جعلنا أنفسنا ترى ما ال ميكن  إذا  

 ،  فقدان اإلميان باإلميان: من واعظ إىل ملحدكام يكتب دان باركر يف 

مقولة ما رغم عدم كفاية الدليل .... اإلميان اإلميان الغيبي هو قبول حقيقة  

هي    ابالغيب تنصل. لو كانت الطريقة الوحيدة التي ميكن أن تقبل بها تأكيدً 
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تؤخذ   أن  بأنها ال ميكن  تعرتف  فإنك  الغيبي،  بناًء عىل جدارتها باإلميان 

 الخاصة. 

اإلميان،   وحيث يشجع عىل  العقل متاًما،  الغيبي هو ضد  العقل اإلميان  .  ينهى عن 

يتوقع منا أن نؤمن بدون عقل؛ يف الواقع، نكون مباركني إذا آمنا مسبًقا بأكرث االدعاءات ال  

حتى من أكرث الناس سذاجًة وإثارًة للشك دون أي دليل عىل  اتساقًا، وتناقًضا  منطقيًة، وعدم  

لوثر،  اإلطًلق،   مارتن  كلامت  يف  تأملوا  والحارض.  املايض  يف  الدين  رجال  ملواعظ  وفًقا 

تعليقه عىل رسالة بولس الرسول مؤسس املسيحية الربوتستانتية، يف املقتطفات التالية من  

 إىل أهل غًلطية: 

.... أن  عقلنا الخاص، يقف ضدنامور سوًءا هو أن نصف أنفسنا،  د األ ما يزي

عن   املرء طرفه  يقلق  يغض  عندما  القانون....  إىل  نحيله  أن  يعني  يسوع 

، بل أرح ضمريك يف ال تطلب املشورة من العقل وال من القانونالضمري،  

وكلمته ويف    الربنعمة   بالقانون،  سمعت  قد  تكن  مل  لو  كام  ....  امض 

سبب   لديه  واإلنجيل  القانون  بني  بحق  يفصل  أن  ميكن  الذي  الشخص 

نني يف أوقات الغواية ال  ليشكر الرب. إنه الهويت حقيقي. يجب أن أعرتف أ 

وضع   يعني  واإلنجيل  القانون  بني  الفصل  ذلك.  أفعل  كيف  دامئًا  أعرف 

تدعو   أن  األرض؛  القانون عىل  وإبقاء  السامء،  اإلناإلنجيل يف  جيل  عدالة 

عدالة اإلنجيل  ختًلف بني  اال سامويًة، وعدالة القانون دنيوية؛ أن تضع من  

والليل من فرق.   النهار  ما بني  القانون،  أو  وعدالة  إميان  كانت مسألة  إذا 

لقانون، هو أن  تحيا ل: أن  طرحانلدينا    ضمري، تجاهل القانون بالكامل....

ذان املقرتحان مضادان همتوت للرب. أن متوت للقانون، هو أن تحيا للرب.  

طرح مسائل مستحيلة يف  .... عندما ننتبه إىل العقل، يبدو أن الرب يللعقل
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العقيدة املسيحية. بالنسبة للعقل يبدو سخيًفا أن يقدم املسيح جسده ودمه  

وأن تكون املعمودية غسل التجديد؛ وأن يقوم األموات؛ وأن  يف مائدة الرب؛  

حمل يف رحم مريم العذراء، إلخ. يرصخ العقل بأن كل هذا  املسيح ابن الرب  

يعتقد  يفاجئكم أن العقل يستنقص من اإلميان الغيبي؟  هل  .  مناٍف للعقل

هو الخدمة األوىل التي ميكن العقل أنه من السخف أن يكون اإلميان الغيبي  

. أتقن إبراهيم  دع إميانك يحل محل العقل ألي شخص أن يقدمها للرب....  

مل يكن العقل أبًدا قليل اإلمثار. لقد قاوم  كام لو  باإلميان بكلمة الرب.    العقل 

العقل بأنه كان   إبراهيم. احتج  الظن أن سارة،  العقل إميان  من السخيف 

بالطبيعة، ستنجب صبيًا.   العمر وعقيمًة  التي كانت قد بلغت تسعني من 

وعدو الرب. القبيح    هزم العقل، ذلك الوحشفاز باالنتصار و   اإلميانولكن  

خدمًة   للرب  يقدم  العامل،  يف  وحش  أكرب  العقل،  باإلميان  يذبح  من  كل 

حقيقيًة، خدمًة أفضل مام ميكن أن يقدمه األديان من جميع األجناس وكل 

الكدح الذي يبذله الرهبان الجديرون بالتقدير. ال تستشريوا ذلك الدجال،  

 . ]ةإمالة الحروف للتأكيد مضاف[آمنوا باملسيح.   العقل.

 

حيثام شجع عىل اإلميان ينهى عن املنطق. هام نقيضان.  كام ميكنكم أن تروا، 

. قال فريدريك نيتشه،  ليس هذا تفسريي وحدي، بل هو الفهم العام للباحثني والفًلسفة

الكًلم  و الحقيقي«. أو، بإعادة صياغة »اإلميان الغيبي يعني عدم إرادة أن تعرف ما ه 

مارك توين، »اإلميان الغيبي هو أن تؤمن مبا تعرف أنه ليس  بأسلوب آخر، كام فعل  

 صحيًحا«. 
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سلم، ونفرتض، ونتظاهر؛  تظاهر باالعتقاد حرفيًا؛ أي أن نالغيبي أن نيتطلب اإلميان  

وجود يشء حني يبدو أنه غري موجود. هذا يعني أن نكذب  أن نتجاهل ما نراه فعًًل، ونتخيل  

من ذلك، يتطلب اإلميان الغيبي أن نؤمن مبا ال يصدق.  عىل أنفسنا ونخدع أنفسنا. األسوأ  

  ه وينعكس هذا يف ترانيم مايكل كارد، وخاصُة ذات العنوان املًلئم »هذا ما يجب أن يكون

 اإلميان«:

 أن أسمع بقلبي، 

 وأن أرى بروحي، 

 أن أستدل بيد 

 ال ميكنني رؤيتها، 

 هذا ما يجب أن يكونه اإلميان 

 ب، لذا نتبع األحمق الخاص بالر 

 فقط األحمق من ميكنه أن يعرف. إذ 

 آمنوا مبا ال يصدق، 

 وتعالوا كونوا حمقى أيًضا. 

 

ليس هذا فقط جهًًل متعمًدا، بل هو خرف، إنه توهم مقصود. وفًقا للتحالف الدويل  

لألمراض العقلية، فإن الوهم اعتقاد خاطئ مستمر يحافظ عليه رغم األدلة القطعية ضده،  

حتى عندما يوجد دليل يخالفه. ما يجعل هذه االعتقادات توهمية هو  أن تدعي شيئًا خاطئًا  

تبقى املعتقدات ثابتًة حتى عندما    –  أنها ال تتغري عندما يقدم للشخص معلومات مناقضة

 . تنقضها الوقائع
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قابل املؤمنني  الذي    مساءلة داروينخلقية يف الوثائقي املسمى    ةيدعا  هناككانت  

حرًصا وهدف لرتويج الخلقية؛ ولكن، عىل كل غري مؤمن وكل مؤمن يعترب نفسه عقًلنيًا أو 

عرض مسوخ نفيس وفلسفي. قال أحد األشخاص الذين  معتداًل أن يشاهد ذلك الوثائقي، ألنه  

علمية تناقض الكتاب املقدس ال بد أن تكون خاطئة، ألن الكتاب املقدس  أي حقيقة  قوبلوا إن  

ما الذي يعرفه الخرباء املتعلمون فعًًل باملقارنة مع  ال ميكن أن يخطئ. هذا يدفعني ألسأل،  

البدائيني الجاهلني املؤمنني بالخرافات؟ اعرتف شخص آخر يف الربنامج نفسه أن الكتاب  

؛ بل سيجد طريقة ليصدقه. وبالطبع، فهو ليس  لن يشكك به، ف5=2+2املقدس لو قال إن  

 الوحيد كذلك. 

؛ لذا ال يهم إذا أثبتت أنه خاطئ، وال يهم مدى سهولة أو وضوح أو أناقة إثباتك ذلك

ما أن يلقن الناس عقائدهم بشكل عميق، تغلق مراكزهم املنطقية بشكل انتقايئ، ويكاد يكون  

عد ذلك فيام يتعلق بهذا املوضوع. يتبنى الخيال كواقع،  بمن املستحيل مجادلتهم بعقًلنية  

 والحقيقة ترفض باعتبارها غري ذات صلة. 

إميانًا باألشياء املستحيلة وفًقا لكل ما نعرفه عن أي غالبًا ما يكون اإلميان الغيبي  

يشء عىل اإلطًلق. اإلميان مقدس، ما يعني أنه ال يشكك به أو يفحص بشكل ناقد أبًدا بل  

ال ! التساؤل املتشكك محرم بشكل صارم، و منننيجب فقط أن تؤ أن يصدق مهام يكن.  يجب 

 يوجد املدافعون عن الدين إال لًللتزام بتربير أي انتقادات بحيث ميكن رفضها دون تفكر. 

بالهراء   ويؤمن  الخاصة،  استنتاجاته  يفرتض  الغيبي  اإلميان  فإن  أخرى،  بكلامت 

ال  ويدافاملستحيل دون عقًلنية،   العكس.  العقلية عىل  األدلة  املعتقدات ضد كل  تلك  ع عن 

ولن يقر بأي أخطاء، ناهيك عن البحث عنها أو  يسعه إال أن يخطئ إىل حد ما يف البداية،  

تصحيحها، حتى ال يتحسن هذا الوضع أبًدا. إن درجة التي وصل لها من الخطأ هي الدرجة  

الصادقة    قدم اإلميان الغيبي طريقًة الكتشاف الحقيقةالتي سيبقى عليها من الخطأ أبًدا. ال ي 
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حتى لو    –عن أي يشء، ولكنه طريقة رائعة للبقاء عىل الخطأ لألبد دون االعرتاف به أبًدا  

 لنفسك. 

الدين   عن  االعتذاريون  املدافعون  النواحي.  جميع  من  متاًما  ذلك  عكس  العلم 

هم ويتظاهروا بأنهم أبرياء، حتى عندما  كاملحامني الذين يجب أن يستمروا بالدفاع عن عمًلئ

يف   النظر  إعادة  عىل  يجربون  ما  غالبًا  محققون.  العلامء  لكن  مذنبون.  أنهم  يعلمون 

 تصوراتهم األولية، ويكونون أحراًرا يف اتباع الحقائق أينام قادتهم. 

  قد يكون هذا أكرب اختًلف بني اإلميان والعلم. يعاقب عىل االنشقاق الديني باعتباره

املعارضة وفر  ض االمتثال،  هرطقة، ويعترب جرميًة خطريًة مميتة. وعندما ال ميكنهم قمع 

العلم نقيض ذلك   املبتدعة.  الطوائف  النتيجة طائفًة أخرى من سلسلة ال تنتهي من  تكون 

أفضل طريقة لتكسب الشهرة كعامل هي أن تتحدى ذلك  متاًما؛ نعم، هناك وضع قائم، ولكن  

املواقف بسخاء إن فعلت ذلك، بافرتاض أن تعيش ما يكفي. تصعب إزاحة    الوضع، وقد تكافًا

 املرتسخة، لذلك ال تتغري العقول دامئًا برسعة. 

تكون هناك  أكرث. قد    تعرفبيشء مختلف؛ بل يجب أن تظهر أنك    تؤمنال يكفي أن  

امل  الهامشية  املجموعات  فإن  بعض  ذلك،  باستثناء  ولكن  البرشي،  للخطأ  املعرضة  حششة 

العلم ستؤكد أو تدحض يف أقرب وقت ممكن تشكل  عادًة قبل أن ي  –  املفاهيم الرائدة يف 

. ألنه يف العلم، ال يهم ما تؤمن به بقدر ما يهم  ملقارنة بينهامانقسام بني طائفتني يجب ا

البيانات تظهره  ما  حول  فقط  يدور  العلم  به:  إميانك  غري سبب  املفاهيم  رفض  ويجب   ،

الثالثة من برنامج  املدعومة بالدليل ف الحلقة  ، »من  كوزموزوًرا. كام قال كارل ساغان يف 

 يتكلم باسم األرض؟« 
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كل  مقدسة.  حقائق  توجد  ال  أنه  هي  الوحيدة  املقدسة  حقيقته   ... العلم 

متحص بعني ناقدة. حجج السلطات ال قيمة لها. مهام االفرتاضات يجب أن  

 معجبني به، يجب أن يرمى أو يراجع. يكن غري متسق مع الحقائق، مهام كنا  

 

الفهم   يف  بالرغبة  العلم  يقاد  لإلميان،  حاجة  أي  من  الوحيدة    –بداًل  والطريقة 

لتحسني فهمك ألي يشء أن تبحث عن األخطاء يف إدراكك الحايل وتصححها. ال ميكنك أن  

ليست عرضًة للخطأ أصًًل، وال ميكنك حتى البدء  تفعل ذلك إذا ادعيت أن افرتاضاتك األولية  

بشكل تام.    أنك ال تعرفها كلهابالبحث عن الحقيقة إذا مل تعرتف بأنك قد ال تعرفها أصًًل، أو  

 ال ميكنك أن تعرف متى تكون محًقا إذا مل تعرتف عندما تكون مخطئًا. 

أوضح طريقة ملعرفة أن التطور ليس دينًا هو أن كل افرتاضاته يجب أن تقام عىل  

. ولكن األوضح من ذلك، يتطلب التفسري العلمي أن تضع فرضيًة ثم تحدد إذا ما كان  الدليل

يف هذه الحالة )كام يف كل الحاالت األخرى(، نجد أن الدليل    الدليل يوافقها أو يناقضها.

يدعمها أو يرش  متوافق حرًصا مع التطور. واألمر نفسه يف كل العلوم: الخلقية باملقابل مل  

إليها أي دليل يف أي مجال من الدراسة قط، ومل يناقض التطور قط بالطريقة التي لطاملا  

 نوقضت بها الخلقية باستمرار. 

ه ال بد أن تكون هناك طريقة الختباره. لن يخضع الناس  لنقطة املهمة هي أنولكن ا

املتدينون معتقداتهم لهذا، ألن كل ما يقوم عليه اإلميان الغيبي أن تقنع نفسك بأنه صحيح  

ال ميكن للدين أن يتقبل بجد مسألة كونك خاطئًا أو كيف ميكن تحديد  سواًء كان كذلك أم ال.  

كار اإلميان الغيبي، وهو بالضبط ما يجب أن يفعله العلم. يجب أن تكون  ذلك؛ فهذا سيعني إن

 كانت بالفعل ذات مصداقية. هناك طريقة ما الختبار معتقداتك لتحدد ما إذا 
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( ماذا لو 2( ماذا لو كنت مصيبًا؟ و)1يكون للفرضية وجهان عىل األقل )يجب أن  

فرتايض األسايس صحيًحا والوضع  ابغض النظر عن مدى دقة فهمي، إذا كان  كنت مخطئًا؟  

كيف  بالفعل كام أصفه، إذن هناك رشوط أخرى معينة أو عنارص يجب أن تتوافق مع ذلك.  

متوافقة؟ وبالعكس، ماذا لو كنت مخطئًا؟ إذا أجريت هذا  أجري االختبارات ألرى إن كانت  

ذا مل يحدث ذلك أو االختبار املحدد، إذن يجب أن أتوقع هذا النوع املحدد من النتائج. ولكن إ 

ذلك  إذا حصلت عىل نتيجة أخرى غري متوقعة بدل ذلك، فإن ذلك سيجعل فرضيتي خاطئة.  

 سيثبت أنني عىل خطأ، وسيكون عيل أن أغري رأيي. 

هذا ما يجب عىل العلم دامئًا فعله، ولكن الدين ال يفعل ذلك. بينام قد يكون العلامء  

متدينني   أفراًدا  ليكون  أنفسهم  صمم  منهجهم  فإن  املختلفة،  العقائد  من  بالعديد  مؤمنني 

هو يشرتط أن تخضع جميع االفرتاضات للتشكيك، وأن تبنى جميع    –نقيض اإلميان الغيبي  

املقرتحة قابلة لًلختبار    التفسريات  الفرضيات  إظهارها، وأن تكون جميع  أدلة ميكن  عىل 

لوم السحر ال يقبل أبًدا ألن املعجزات ليست تفسريات من أي نوع،  ومن املمكن تخطيؤها.  

ومل يكن هناك حادثة واحدة يف التاريخ حسن فيها اإلميان بيشء خارق للطبيعة فهمنا ألي  

ذار سوى أنها عطلت محاوالتنا لًلكتشاف. فهم أبقراط،  مل تفعل هذه األعيشء. يف الواقع، 

 ق.م.، عندما كتب عن املرض املقدس،  400أبو الطب، هذا حتى يف 

أنه ال  الذي يسمى باملقدس: يبدو يل  ]الرصع[ومن ثم فيام يتعلق باملرض 

أكرث إلهيًة، وال أكرث قدسيًة من األمراض األخرى، ولكن له سببًا طبيعيًا من  

كغريه من العوارض. يعترب الناس طبيعته وسببه مقدسني جهًًل   املمرضات

وما يبقي هذا املفهوم عن وعجبًا، ألنه ليس كبقية األمراض عىل اإلطًلق.  

 إلهيته هو عدم القدرة عىل فهمه. 
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إذا سموا    ... يظن الناس الرصع إلهيًا، فقط ألنهم ال يفهمونه. ولكن 

    تهي األشياء اإللهية.كل ما ال يفهمونه إلهيًا، إذن، لن تن

 

. هذا أحد األسباب  قال أبقراط إن األمراض ال ميكن أن تعالج إال إذا فهمت أسبابها

ما   بطريقة  العلم  يطالب  الدين،  عىل عكس  املنهجية:  الطبيعية  العلم عىل  العتامد  الكثرية 

العلم عملية ذاتية  لتحديد تفسريات من هي األدق، وأي التغيريات ستكون حقيقًة تصحيحات.  

ها تتحسن دامئًا. بالتأكيد، أخطأ العلم فيام سبق وهو بشكل  التصحيح تتغري باستمرار ألن

أن كل يشء نعرفه اليوم قد يتضح    هذا ال يعني شبه مؤكد مخطئ يف يشء ما اآلن، ولكن  

بل. هذا  غالبًا ما يشتيك املؤمنون من أن العلم يتغري، وأنه كان مخطئًا من قأنه خاطئ غًدا.  

. ولكن التغري صحيح. ولكنه كلعبة العرشين سؤااًل؛ فمع طرح كل سؤال، قد يتغري موقفك

دامئًا ما يكون تحسنًا. فكلام امتلكت معلومات أكرث مام ميكن إثبات صحته، صفيت الحقيقة  

يجب أن تصبح كذلك. فإن قوانني املنطق تتطلب  من الزيف، وأصبحت وجهة نظرك أدق.  

 ذلك.

عملية، لذلك ال يهم ما تريد تصديقه.  ات الدقيقة فقط هي التي لها تطبيقات  املعلوم

اختًلق   أن نصدقها أيًضا، ومدى دقة املثبتة من إدراكك. ال ميكنككل ما يهم هو ملاذا يجب  

أشياء يف العلوم كام تفعل يف الدين ألنه يجب عليك إثبات كل يشء، ويجب أن تكون قادًرا 

كن مستعًدا إلقناعهم عىل أي  ضد األقران الذين قد ال يؤمنون مثلك.  حتى   –عىل الدفاع عنه 

يجب    كأن  ذلك يف العلم ألن العلم مبني عىل الدليل والعقل. هذا يعنيحال. من املمكن فعل  

 بصحته يف حالة اكتشافك دليًًل ضده.أن تكون مستعًدا لرفض أو تصحيح كل ما تعتقد 

لغيبي، وال ميكن لًلفرتاضات الدينية أن تصمد  كل هذا يتعارض متاًما مع اإلميان ا

. ولكن التطور ميكنه، وهو يفعل ذلك، وقد فعل ذلك.  جراءات القاسيةأمام أي من هذه اإل 
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تفنيد جوهر  سنة حتى اآلن، فشلت أعظم عقول العرص الحديث جمًعا يف    150ألكرث من  

وال حاجة  تسمح به حتى.  التطور. هي دراسة ال تتطلب اإلميان الغيبي وال ترغب به، وال  

لإلميان الغيبي حتى، ألن التطور يشار إليه ويستدل عليه بسهولة، ويقاس ويخترب بطرق ال  

درجات   أقىص  تحت  وال تحىص حتى  يكون  تعد  أن  يجب  الدليل  أن  وتذكروا  التمحيص. 

للتطور كل ذلك    موضوعيًا، ما يعني أنه ما يزال من املمكن تأكيده سواًء صدقته أم مل تفعل.

يف جعبته، وهو نظرية موحدة عززت معرفتنا بالعديد من الجوانب املختلفة لعلم األحياء  

 بشكل كبري، وهذا هو السبب يف أن العديد من العلامء املتدينني وغري املتدينني يؤيدونه. 

آمن مبا تشاء تجاه العامل الخارق للطبيعة، ولكن تلك املعتقدات يجب أن تعتمد عىل  

ألن العلم    – إلميان بالغيب بسبب عدم وجود طريقة ملعرفة إذا ما كان أي منها صحيًحا أم ال  ا

ال ميكننا حتى أن نرى إذا كان هناك يشء خارق للطبيعة  .  امليتافيزيقي ال ميكنه النظر إىل  

لننظر له. ال ميكن للمؤمنني حتى أن يثبتوا أن وجود »هناك« هناك. لذا ال ميكن للعلم إال 

عدتنا يف فهم العامل املادي الذي ندرسه فعليًا، والذي نعرف أنه حقيقي حقيقًة. لذلك،  مسا

ما زال بإمكانهم اإلميان بأي دين يشاؤون. لكيًل ننىس، فإن الخلقيني  فإن »التطوريني«  

يش عامتعندما  بشكل  العلم  من  حًقا  يشتكون  فإنهم  التطور،  من  املبدأ  كون  حيث  من   ،

 واملامرسة.

م املسيحيني التطور، وبعض امللحدين ال يقبله. أحد االستثناءات البارزة يقبل معظ

الجزيئية وباحث الجينوم. إنه  يف الفئة األخرية هو الدكتور برييانان سينابايث، عامل األحياء  

ملحد ورد اسمه يف راشيونال وييك بني شخصني أعرفهام، يوجني سكوت ومايكل شريمر. 

وصف  يف الحقيقة ما كان أسوأ  دة املستقلة للكائنات العضوية  الوال سينابايث  يفرتض كتاب  

أن   الذكر:  كثرية  الخلقية  الحجج  مبعيار  حتى  حيايت،  يف  للتطور  أسمعه  اإلطًلق  عىل 

مع  »مجموعة من الجزيئات تجتمع مًعا لتصبح رجًًل، ومجموعًة أخرى من الجزيئات تجت
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ة ليست التطور وسينابايث يعلم ذلك،  مًعا لتكون سمكًة«. بالطبع، إن هذه السخافة العجيب 

 ولكن هذا بالضبط ما يدفعه لفرضها كبديله الخاص عن التطور. 

حجة األنواع  سينابايث    إن  جميع  بأن  الباطل  االفرتاض  هي  املشرتك  السلف  ضد 

نشأت   الحيوانات  من  به  من  املختلفة  شبيه  شكل  أو  الحايل  بشكلها  البدائية  العجينة 

وأر  وضفادع،  ذلك.  كرسطانات،  إىل  وما  كونها  انب،  من  فقط  الحجة  هذه  غرابة  تنشأ  ال 

تفرتض املًليني من أحداث التولد الذايت املستحيلة فرديًا لكائنات متعددة الخًليا بالفعل،  

التي   التصنيفية  الهرمية  التسلسًلت  بالكامل  يتجاهل  أيًضا  االدعاء  هذا  افرتضتها  ولكن 

الوراثة  علم  عليها  وأكد  ترتبط  املورفولوجيا  بأن  للرسطانات  افرتاض سينابايث  يسمح  ال   .

ولن تكون كذلك األرانب عىل  بحيوانات الكركند أو الروبيان أو حتى الرسطانات األخرى.  

عن  ناجمًة  عرضيًة،  مجموعًة  منها  كل  سيكون  بل  والقوارض؛  الوحشية  باألرانب  صلة 

 جزيئات املرتاكمة، بغض النظر عن عًلقات النشوء والتطور الواضحة بينها.  الصدفة، لل

التطور   أن  ادعاء سينابايث يؤكد عىل نقطة واحدة مهمة:  إن  الفرض   ليسولكن، 

معتقد حكر عىل امللحدين. ونتيجة لذلك، فإن التطور ليس من تعاليم  الوحيد للملحد! وال هو  

 ذلك، ولكنهم يقولون إنه كذلك بكل حال. اإللحاد، ويعلم الخلقيون أنه ليس ك

معرتف بها كدين بالقانون،  غالبًا ما يقول هؤالء املتطرفون إن اإلنسانية العلامنية  

باملثل ومبا أنهم يظنون خطأً بأن اإللحاد وما يدعونه »التطورية« هام اليشء ذاته، فإنهم  

ال  –يظنون أن حتى العقًلنية يجب أن تعد دينًا   ولكن  دين بذاته.  تدين هو  أن حتى عداء 

 بالطبع فهم مخطئون من جديد يف كل ما قيل. 

كاتب    ، حرم روي توركاسو من تفويضهتوركاسو ضد واتكينز   1961يف قضية عام  

»ليست    عدل عاًما عندما رفض أن يعلن اعتقاده بالرب. »القضية املطروحة«، وفق توركاسو، 

بأن تسأل عن معتقدايت«. يف    للوالية الحق   إذا ما كنت أؤمن بكائن أعىل، ولكن إذا ما كان
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الرب«  بوجود  اإلميان  »إعًلن  يتطلب  ماريًلند  والية  يف  الحقوق  إعًلن  كان  الوقت،  ذلك 

 لتأهل ألي منصب ربح أو ثقة يف تلك الوالية. كرشط ل

 

بالطريقة التي  مبا أنه واجب عىل كل إنسان أن يعبد الرب  إنه    .36  املادة

يحق األشخاص  كل  فإن  له،  بالنسبة  قبواًل  األكرث  بالتساوي    يظنها  لهم 

الدينية؛ لذلك، ال يجوز ألي شخص مبوجب أي قانون أن   حامية حريتهم 

بسبب   ممتلكاته،  أو  شخصه  يف  للمضايقة  أو يتعرض  الدينية،  قناعاته 

م بسبب  أو  سري مهنته،  أزعج  الدين،  قناع  تحت  إذا،  إال  الدينية،  امرساته 

النظام أو السًلم أو السًلمة يف الوالية، أو انتهك قوانني األخًلق، أو رض 

وال   الدينية؛  أو  املدنية  أو  الطبيعية  الحقوق  يف  أي  اآلخرين  إجبار  يجوز 

فظة  زيارته املستمرة، أو املحا، أو ، أو ديرشخص عىل االلتزام مبكان عبادة

وز أن يعد أي شخص غري مؤهل، إن كان عىل زيارته، إال وفق عقد؛ وال يج 

الدينية؛   معتقداته  خلفية  عىل  محلف،  أو  كقاٍض،  ذلك،  عدا  فيام  مؤهًًل 

عىل  أخًلقيًا  سيحاسب  إمرته  تحت  وبأنه  الرب،  بوجود  يؤمن  أن  برشط 

 اآليت. أفعاله، ويؤجر أو يعاقب عليها سواًء يف هذه الدنيا أو يف العامل 

 

أو طلب   يه، أو االعتامد علالربميان باإلشارة إىل اإلأي يشء    أو يشرتط  يجب أال مينع

يف مجريات املحاكم،  عامة، وال    مستند حكومي، أو وثيقة  يف أي  أسمىأو كائن  ته هو  مساعد

 .األماكن العامة  وأ املنشآت، أو  أو النشاطات، أو االحتفاالت، أو املدارس،
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، قوانني  558تأسيًسا لدين )عدل بالفصل    املادةيجب أال يعد أي مام جاء يف هذه  

 (. 1970نوفمرب،  3، أقرت يف 1970

أنه ال يجوز طلب أي اختبار ديني كمؤهل ألي منصب ربح أو .  37  املادة

يجوز للسلطة  ؛ وال  سوى إعًلن اإلميان بوجود الربثقة يف هذه الوالية،  

أي ميني آخر غري القسم املنصوص عليه يف هذا  الترشيعية أن تنص عىل  

 . ]إمالة الحروف للتأكيد مضافة[الدستور 

دستور الواليات املتحدة،  من  6حكمت املحكمة العليا بأن هذه املتطلبات تنتهك املادة 

يف إيصاله رأي املحكمة، كتب قايض املحكمة  باإلضافة إىل التعديلني األول والرابع عرش. و 

 العليا هوغو بًلك،  

 

سببًا بارزًا أقسام االختبارات الدينية واإلعًلنات الدينية  لهروب من  شكل ا

يف هجرة العديد من املستعمرين األوائل ألوروبا ومجيئهم هنا آملني يف  

الخاصة.   بطريقتهم  عباداتهم  ذلمامرسة  مع  األمر،  تطور  ما  ك، رسعان 

ليهربوا من أقسام االختبارات الدينية  ليتبني أن العديد من أولئك الذين فروا  

امل لفعل ذلك، إلجبار  السلطة  امتلكوا  تربئني  كانوا مستعدين متاًما، عندما 

 من عقيدتهم عىل أداء القسم مبا يوافق العقيدة اإلميانية. 

  – ستعمرات رجال حكامء وبعيدو النظر يف امل... كان هناك، عىل أي حال، 

ممن أعلوا أصواتهم ضد أقسام االختبار وضد كل   –أكرث مام يتسع لذكره  

 التعصب الكامنة وراءها. فلسفة 
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، أو  أوبيرت ديكتومتسمى  ،  حوايش السفليةشمل الحكم الرسمي أيًضا سلسلًة من ال 

»األقوال املأثورة«. متثل هذه املًلحظات فقط اآلراء الشخصية للقايض، دون معنى رسمي 

ملحقة برأيه، أدرج القايض بًلك اإلنسانية العلامنية إىل جانب    منها  حاشيةأو قانوين. يف  

  »الثقافة األخًلقية« والطاوية كأديان ال تعلم اإلميان بالرب. ليست الحاشية ملزمة قانونيًا،

وهو أمر جيد ألن أيًا منها ال يعد دينًا حًقا. نعم، توجد مجتمعات ثقافة أخًلقية، ولكن تخيل  

 حضور كنيسة الثقافة األخًلقية! 

ن اإلنسانية العلامنية ليست دينًا بأي شكل من األشكال، سواًء كانت قانونية أم  لذا فإ

اعة معلنة، وأن تكون ببساطة  قنغري قانونية، وال اإللحاد كذلك. يجب أن يشتمل الدين عىل  

غري مقتنع بالوجود الواقعي ملا يرون أنه شخصيات أسطورية ال يكاد ينطبق عليه ذلك. لذا  

وحده ليس دينًا إال مبقدار كون الصحة مرًضا. إن ذلك كمناقشة نوع السيارات  فإن اإللحاد  

 التي يقودها املشاة. 

األحياء علم  من  فرع  هو  حتى!  تدينًا  أقل  يسمح    التطور  ال  الحيوي.  التنوع  يفرس 

عقيدة، وال خرافات ذات عرب أخًلقية؛  بتفسريات خارقة للطبيعة وليست له تعاليم خاصة، وال  

يسمح   ال  ألنه  اإلميان،  عن  مدافعني  أو  قادة  وال  عطل،  وال  تقاليد،  وال  طقوس،  له  ليست 

ات، وال رجال دين،  وال حسنباإلميان الغيبي. ال يقدس أي يشء، ليس هناك مكان للعبادة،  

وال ثياب خاصة، وال ينرش اإلميان باآللهة واألرواح وال ينهى عنه، وال يقول شيئًا عن الكيفية  

والخلقيون   دينًا،  ليس  فالتطور  لذلك  املوت.  بعد  يحدث  ما  وال  نعيش،  أن  بها  يجب  التي 

 ل حال. عىل كولكنهم يقولون إنه دين  –يعلمون ذلك 
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 للخلقية   التأسيسية األكذوبة السادسة  

 التطور أصل الحياة والكون وكل يشء«   يفرس »يجب أن    »التطورية« الجزء الثاين:

 

.  3000  ميسرتي ساينس ثياتربثت قناة ذا كوميدي تشانل برنامج    يف أواخر الثامنينيات،

ات وأوائل  الكثري من أفًلم الدرجة الثانية السيئة حًقا من الخمسينيات والستيني  لقد عرض

جيدًة  نكاتهم  كانت    من كل فيلم طوال الوقت.  سخروا السبعينيات، ولكن مع معلقني بارعني

األحيان من  كثري  يف  مدهش  كانت  بشكل  كثريًا.  وضحكت  السينامئية   معظم،    األفًلم 

التي كان املستقبل  املعروضة أفًلم خيال علمي   األيام  وكئيبًا    غامَضا   فيها  يبدوقدمية من 

يف شكلها    التحفمعظم هذه    ملشاهدة   كفايةً باألبيض واألسود. آنذاك، كنت كبريًا    توصور 

يُ  أن  قبل  السبت،  يوم  ظهر  بعد  التلفزيون  عىل  ميسرتي  األصيل  برنامج  يف  منها  سخر 

   . 3000ساينس ثياتر 

(، كنت أنزعج حًقا من  تقريبًا  1973عام  يف  عندما كنت طفًًل صغريًا )أتذكر أنني  

لقد اعتادوا تشغيل رشائط قدمية لفًلش    مدى سوء العلم دامئًا يف كل فيلم من تلك األفًلم.

مل أستطع منع نفيس من    نيناستمتعت مبشاهدتها، لك   غوردون يف مطعم البيتزا املحيل.

وإن    يبدو املحرك وكأنه محرك طائرة مكبيس؟  ن الواضح أن سفينته صاروخ، فلمَ مالتذمر: »

يتصاعد    من يسار الشاشة إىل ميينها، فلمَ   طائرةً يف الفضاء الخارجي،  تظهر  السفينة  كانت  

ي مل لد الفضاء الخارجي!« يبدو أن واهناك مستوى »أعىل« يف   ليسالدخان من العادم؟  

 يفهام أبًدا ما هي املشكلة. 

حقيقي، أو   العلمخيالية ولكن    القصةأعتقد أن أفضل خيال علمي هو الذي تكون فيه  

ين أن أصدق الفكرة  جيًدا، وتريد  اعلميً   ت ستكتب خيااًل عىل األقل حقيقي قدر اإلمكان. إن كن 
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نطقيًا  ب آخر من الفيلم مغري املعقولة متاًما التي تدور حولها قصتك، فيجب أن يبدو كل جان 

اإلمكان. هذا ما حاول بارك  قدر  أن وحًشا زاحًفا    إن كان عيلّ   فعله.  جوراسيك  أن أصدق 

ف املدينة،  يدمر  الخلفية ألصله ضخاًم بشكل مستحيل  القصة  تبدو  أن  كفايًة    يجب  واقعية 

األول فعله، برصف النظر عن موضوع األنفاس   هذا ما حاول فيلم غودزيًلو ملوازنة ذلك.  

كل األشياء    فأصبحت النووية بأكمله. بعد ذلك، تبنى صانعو األفًلم االسرتاتيجية املعاكسة،  

األخرى يف التكمًلت الًلحقة تحتوي عىل الكثري من السخافات الفظيعة، كل منها غبي إىل  

الوحش يف وسطها كان العنرص األ  كام و   كرث منطقية مقارنًة بها.حد الجنون، لدرجة أن 

 كتبت يف مدونتي ريزن أدفكتس،

ال؟    يف فمه. ملَ   فيزرد  مع مولِّ طابًقا    30بطول    ةعاقل  ليةسح  –بالطبع لديك ديناصور 

خاصًة    ؟التي ال تقل ضخامة  الثاقبة القاطعةذرع  األ ذات  وإال كيف ستحارب الخنفساء  

يف   يتحكمون  الخارجي  الفضاء  يف  األخرى  اليابان  من  الفضائيني  أصبح  أن  بعد 

 3طولهام  البالغ    هذين التوأمني املتطابقنيأن يجعل  شخص ما  عىل    ينبغي.  ذهنها

ال أعرف ما الذي ميكن أن  غنيان أغنيتهام التي توقظ إله الحرشات العمًلق.  يبوصات  

ميكننا الحصول عليه اآلن  الذي    العونكل  نحتاج  ، لكننا  مرت  100تفعله عثة بطول  

   بعد أن أصبحت نفاياتنا السامة حية أيًضا!

، مل يتحسن الوضع يف العرص الحديث.  مجدًداوكام يظهر أحدث تجسيد لهذا الوحش   

عمره مًليني السنني،    ديناصوًرا وال سحلية؛ وإمنا إله؛  ( ليس2014)  غودزيًل الوحش يف  

العمًلقة مثله  ويأيت من وقت مل يكن أبًدا، عندما كانت األرض مشعة جًدا لدرجة أن الوحوش  

من    عن  غيابهارغم  كانت شائعة،   النووية  األجهزة  قطفوا  أنهم  ويبدو  األحفوري.  السجل 

اليوم أكرث  جمهور  قال املخرج إن »األشجار وأكلوها مثل الفاكهة، القرش املعدين وكل يشء.  

 من الواضح أنهم ليسوا كذلك.  ،. ال«دهاءً 
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دانسينغ ويز وولفز  و  سبوكاهونت  دمجهم؟ مل يقترص األمر عىل  أفاتارأتذكر فيلم  

خارج األرض، بل متحور الفيلم أيًضا حول البحث عن معدن    غويلفرينوتجميعهام عىل أنهام  

  الداهية مع وضع الجامهري    اإلبداع؟! هل سمي هذا  يوم-أوبتني-أن.  «أنوبتينيوم »  يدعىمثني  

بولوينكل اوم للجاذبية يف رويك أند  من العنرص املق  دهاءً يف االعتبار؟ مل يكن هذا أكرث  

بالجدول الدوري ومل يعلم أنه ال    كان جاهًًل . من الواضح أن جيمس كامريون  «أبسيداسوم»

كنت تتوقع أن تكون مستقرة كفايًة لتحملها    ليس إن  –   ببساطة   ميكنك إضافة عنارص إليه 

 بأمان كام فعلت إحدى الشخصيات. يد برشية مجردة  يف 

ساسة أخرى:  ح سينامئية  تقريعي هذا، اسمحوا يل أن أتحدث عن نقطة  أثناء  ويف  

الواقعية يف فيلم   الكثري من األخطاء  ، ث فقط عن أكربها، لكنني سأتحدلويسكان هناك 

 . كونها الفرضية املركزية للفيلمل

مجدًدا، يجهل    .خياليّة ذو خصائص    CPH4أواًل، يركز الفيلم عىل عقار غامض يسمى  

  واحدة وذرة فسفور واحدة مع أربع   منتجو الفلم الجدول الدوري؛ إن الجمع بني ذرة كربون

،  يف الحياة الواقعية   .النطق  ه صعب هيدروجني ليس بهذه التعقيد أو الغموض، ولكنذرات  

ز، وال ميلك الخصائص  يرباعي هيدرو البرتين سينثكربوكيس  –6إنه إنزيم أييض يسمى  

ة  التي مينحه إياها الفيلم. يرص املخرج عىل أنه اختلق اسم العقار إلخفاء االسم الحقيقي ملاد

إنه يريد   يف األسبوع السادس من الحمل.  «بكميات ضئيلةكيميائية حقيقية تنتج طبيعيًا »

الحفاظ عىل رسية اسم العقار الحقيقي، ألنه قد يفعل حًقا ما يقول إنه ميكنه فعله. ومع  

يقول علامء األحياء الذين يناقشون هذا عرب اإلنرتنت إن هذه املادة الكيميائية ليست  ذلك،  

 . عقار أن يفعل أبًدا ما يقوله كام يقول املخرج. ال ميكن ألي 
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عىل أي حال، ألن املخرج يعتقد أنه ال ميكن معرفة خصائص هذا الجزيء الغامض،  

ا  هاميكن  فقد التطور  حًقا  تسبب  اأن  لذكاء  الرئيسية  لخيايل  ال  التنشيطمفرط  لشخصية   .

نستفيد من جهل الجمهور بحيث يبدو أي    لذايحدث، أليس كذلك؟    لن ميكننا إثبات أن هذا  

 يشء معقواًل. 

القول   الفرضية،  يف  املشكلة  تكمن  الحقيقية.  املشكلة  ليست  الخلفية  القصة  لكن 

% فقط من قدرة دماغه،  10املأثور القديم )والخاطئ( القائل بأن »اإلنسان العادي يستخدم  

 %؟« 100ميكننا فعله إذا استفدنا من الذي لذا تخيل ما  

إلطًلق. هل يعتقدون أنني  عند سؤاله عن هذا، قال املخرج: »هذا ليس صحيًحا عىل ا

أعرف   أنه ليس ذلكال  أعرف  أنني ال  اليشء منذ تسع سنوات ويعتقدون  أعمل عىل هذا  ؟ 

   .فنتازيا علميةصحيًحا؟ بالطبع أعلم أنه ليس صحيًحا!« هكذا يصبح الخيال العلمي  

قصد عىل جرعة    دونيف الفيلم، تحصل لويس )شخصية سكارليت جوهانسون( من  

م هائلة  تحدي زائدة  من  لها  األوىل  الجانبية  اآلثار  أحد  ميّكنها  الغامض،  العقار  هذا  ن 

الجاذبية مؤقتًا. ثم تبدأ بطريقة ما يف الوصول إىل املزيد واملزيد من الكفاءة الكلية لدماغها.  

. ميكنها  ذهنية قوى  ، بل  فحسب   ليس اإلدراك أو املعرفة  –أثناء ذلك، تكتسب قوى جديدة  يف  

ومثل    نسيج الكون كام لو كان الواقع وهاًم شيدته أجهزة كمبيوتر فيلم ماتريكس. أن تتخيل  

. فيمكنها حتى العودة بالزمن  ظاهريًا  خارقةالهذا الفيلم اآلخر، تطور لويس كل قوى نيو  

يدويًا. وبالتايل تصبح نوًعا من اآللهة، كاملًة بقوى سبوك وإكس مني وإي يت كلها مجتمعة.  

هذا مع الواقع حتى. لكن هذه ليست شكواي األساسية. كام قلت، مشكلتي    منيتوافق أي  ال  

 هي مقدمة هذا الفيلم. 
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% فقط من  10نستخدم    إننا يف هذا القول القديم.    خاطئ  ءيش  مثة  هأن  علمت  لطاملا

ن منظور مادي وال إمياين،  ، ال ممنطقيًا   ذلكأدمغتنا؟ ال ميكن أن يكون هذا صحيًحا. مل يكن  

ت العقول غري فعالة حًقا. بدا أن الجميع يؤمنون بذلك عندما كنت يف املدرسة، ومل  كان  إذاإال  

 .أواًل هذا االدعاء   جاء من أين أحد  يعرف

جالًسا كنت  عندما  الثاين  يف    أتذكر  املستوى  من  الجامعية  األحياء  علم  دورة 

تنظم  األجزاء القاعدية  ذكرت املحارضة أن  املحارضة عن الدماغ.  كانت  لتخصصات العلوم، و 

وغري ذلك، الغدد والوظائف الجسدية، وتعالج املدخًلت الحسية، ومتكن التحكم الحريك،  

لكن كل حكمتنا وذكائنا وشخصياتنا تنشأ من جزء »التفكري« يف دماغنا، القرشة الدماغية  

كل جزء منه وظيفة معروفة  لبالكامل.    (. لذلك نحن نستخدم دماغنا)أو »املادة الرمادية«

 ورضورية. 

ذكرت الخًليا    املحارضة  ثم  وأن  العصبية،  الخًليا  بعدد  يرتبط  أن  ميكن  الذكاء  أن 

% فقط  10خًليا دماغ اإلنسان، وكأننا نستخدم  % فقط من جميع  10ية لدينا متثل  العصب

فكرة. ال  ذلك، عرفت بالضبط من أين أتت هذه ال  سامعيمن خًليا الدماغ للتفكري. مبجرد  

يهتم أي شخص لذلك، ألن الناس يفضلون بالطبع تصديق أنه إذا حللت ألغاز خيالك، فيمكنك  

 : 21: 21اإلميان بنفس اليشء، كام يف متى  استخدام قوى التحريك الذهني. يعدُ 

فأجاب يسوع وقال لهم: »الحق أقول لكم: إن كان لكم إميان وال تشكون، فًل تفعلون 

 .«ا لهذا الجبل: انتقل وانطرح يف البحر فيكونإن قلتم أيضً  أمر التينة فقط، بل

يفهم صانعو األفًلم التخيًلت التي يريد الناس أن يؤمنوا بها، لكنهم ال يفهمون علم 

الحدود   أو  الحيوية  الكيمياء  يفهمون  ال  بالتأكيد  فهم  لذا  الكيمياء.  يفهمون  وال  األحياء 

العامل الحقيقي. تخيل اآلن شعبًا ال يوجد فيه سوى عدد  الفيزيائية للعمليات الطبيعية يف  
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عن العلوم من الخيال    « يعرفونهيحصل معظم الناس عىل كل ما »   قليل من العلامء؛ حيث

، وحيث يروج هذا الخيال لألوهام فقط. هذا هو مجتمعنا. ال عجب أن لدينا الكثري  فحسب 

 من الخلقيني يف هذا البلد!

ن ينكرون التطور يظهر أي فهم  الذي  األشخاص ال أحد من    إن  أن نقولمن اإلنصاف  

لكنملاهيته  من    هذا   .  العديد  ألن  دامئًا  ذنبهم  ال  األشخاص  ليس  للتطور  يروجون  الذين 

 ال يعرفون! بالتأكيد أيًضا. ومنتجو هوليوود  ماهتيتهيعرفون 

من مارفل كومكس فكرتني متشابهتني  إكس مني  و  هريوزالعرضان التلفزيونيان  يعد  

في كليهام، يطور شباب عشوائيني يف مختلف مناحي الحياة يف أجزاء مختلفة من  فجًدا.  

العامل فجأًة قوى خارقة ال تصدق. كل من هذه القدرات مستحيلة بيولوجيًا وفسيولوجيًا...  

أيًضا  التكيف  منطقيًا للغاية، مع عدم وجود سابقة يف مملكة الحيوان وال  و  ال    –نولوجيا 

. ومع ذلك، يتم التعامل مع هذه السامت الخارقة عىل أنها معقولة  غالبًا   حتى يف الفيزياء 

 علميًا، بسبب عزوها إىل »الطفرات«. 

طفرات عىل اإلطًلق، ألنه )يف   ا القصتني، ال يوجد لدى الشخص »العادي«تكلوفًقا ل

ة من التغيريات الشاملة يف جميع أنحاء  الخيال العلمي( ميكن أن تسبب طفرة واحدة مجموع

واحد. غالبًا ما تكون إعادة هيكلة    تكوين كل خلية يف آنٍ   معيدةً جسم الشخص بالكامل،  

متاًما مثل املراهقني    ونويفكر   ن يبدو بطريقة ما  غالبًا    أصحابهاأساسية كاملة، ولكنها ترتك  

النظر عن كيفية إعادة تصميم الهيكل    برصفكانوا قبل حدوثها، لذلك    كامالجميلني العاديني  

حالة تشوه، وال أي مرض    أي   األسايس، يظل السطح بطريقة ما دون تغيري.  ال توجد عادةً 

يوجد جانب    بالنسبة ملعظم الشخصيات، الو مزمن أو إعاقة مرتبطة بهذه الجينات الطافرة.  
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سلبي واضح، وال توجد سامت واقعية عىل اإلطًلق. إنهم ليسوا معتدلني أبًدا يف املتوسط أو 

 سباندكس.يف بدلة اإل   جميلنيرائعون شبيهون باآللهة يبدون    محدود املعقول. بل إنه  ضمن

يشء يحدث لك. تتطلب أنواع    وإمناال توصف هذه الطفرات بأنها يشء ولدت به،  

)إن كان ميكن تفسريها عىل اإلطًلق( العديد من الطفرات املختلفة التي    املعروضةالتغيريات  

التي تحدث يف أي شخصية مع بعضها البعض    جميع الطفراتتوافق  تحدث يف آٍن واحد، و 

  يةمثل التطور املفاجئ ملجموعة ثالثة من األطراف، والتي تصادف أن تكون أجنحة ريش   –

أن ترتاكم    الكثريسيكون هناك    كاملة.طائرة   الطفرات املختلفة املطلوبة لذلك، ويجب  من 

عىل مدى أجيال ال تعد وال تحىص مع العديد من املتغريات بسبب التجربة والخطأ. ستكون  

مع عدم وجود بنية  شة يف أي حال، مستحيلة رياضيًا و هذه النتيجة بالذات استحالة فاح 

أو أي يشء آخر لجعل أي من هذا ممكنًا. ومع ذلك، يف  هيكلية أو جهاز عضيل أو تنفيس  

، كحدث واحد موحد، وتنظم بشكل مثايل، عىل ما  ةً أ فجكل هذه الطفرات  تحدث    ،القصة

 تلك الخطة. الكتّاب  وضعيبدو وفًقا لبعض الخطط املحددة مسبًقا. بالطبع إنها كذلك؛ 

عنها حتى سن املراهقة، وال    وفًقا للسيناريو، ال تحدث هذه الطفرات عادًة أو ال يعرب

  «، وعادةً املتحولني »   هؤالءتوجد يف حاالت نادرة فقط عًلقة عائلية بني بعض    تورث أيًضا. 

ما تكون جانبية مثل العًلقة بني األشقاء. لذا مل يكن بإمكانهم أن يرثوا هذه القوى من سلف  

لكونها  تخارقة؛ آباء املراهقني ال ميلكون عادًة أي تحسينات  ، الذين ال ميتبائهمآ مشرتك مثل  

ك ، لذلما تكون القوى التي ميتلكها األشقاء مختلفة عن بعضها البعض أيًضا   عادةً و مطلًقا.  

بينهم باختصار،  ال يوجد رابط مشرتك  األفًلم  إن  .  الطفرات يف  بها  التي تصور  الطريقة 

 . والتلفزيون والقصص املصورة ال ميكن أن تكون أكرث خطأً 
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، سمعنا  إكس منيأول فيلم مقتبس عن  فوكس  عندما أصدرت توينتيث سينشوري  

الية يف السلسلة التطورية؟ أو  الربوفيسور زافيري يقدمه عىل هذا النحو: »هل هم الحلقة الت

ببساطة نوع جديد من البرشية، يقاتل من أجل حصته من العامل؟« ثم سمعنا الدكتورة جني  

 غراي تقول، »إننا نشهد اآلن بدايات مرحلة أخرى من التطور البرشي«.

 ال. ال. ال.

. ال أحد يعرف ما  إكس منيأو    هريوزتخيل فهم أسوأ للتطور مام رأيناه يف  يصعب  

  فور   فنتاستكهي الطفرة، لذا فإن هذا التفسري ينفع مع كل يشء. ينطبق اليشء نفسه عىل  

الحاالت، حدثت طفرات لدى    سبايدر مانأو    هالكأو   املسألة. يف كل حالة من هذه  لهذه 

إلشعاع »غريب«. مل يكن رضوريًا أن يكون اإلشعاع    البالغني عن طريق التعرض العريض

  يصلح ا يزال  ع الطبيعي. لذا فإن هذا التفسري مغريبًا؛ ال يفهم الجمهور حتى ما يفعله اإلشعا 

يسبب  اإلشعاع  أن  هو  اإلشعاع  عن  الجميع  يعرفه  الذي  الوحيد  اليشء  وأن  خاصًة  جيًدا، 

 الطفرات!

من تداعيات انفجار نووي، فقد »يتحول«    ظهرامل   بدائيةإذن، إذا نجا أحد الزواحف  

  ميكن ال؟ رمبا    ملَ   مع أنفاس مشعة.  يفحإىل وحش غري معروف بحجم سفينة حربية، وقد  

ما  ، أليس كذلك؟ هذا  ه ال ميكنأن يسبب النشاط اإلشعاعي كل ذلك؛ لسنا متأكدين من أنه  

يتطلبه   كان  ما  السحر، وهو  أفضل من  تفسريًا  اإلشعاع  ما إىل يشء  يجعل  تحويل يشء 

كان لدى    التلفزيون.كذلك؟ بالطبع هذا هو! رأيته عىل    أليس  ،هذا هو التطور  مختلف متاًما.

، أمام  آينرجل »يتطور« إىل مستذئب يف تحول    يفولوشنأندر وورلد إ كتاب سيناريو فيلم  

أيًضا! التطور  هو  ما  يعرف  أحد  ال  ألنه  بذلك  بأس  وال  مبارشًة،  أك  أعيننا  الرسوم لقد  دت 

  يصل بوكيمون إىل مرحلة النضج، »يتطور« فجأةً   حينامتطور بوكيمون ذلك.    عن  الكرتونية
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ولو شاهدوا فيلم دريم ووركس    وليس تطور.شكيل  هذا تحول    –إىل يشء آخر. ال يا أطفال  

يجهلون ما هو التطور    سيظلون، فإنهم  دكوفنيجوليان مور وديفيد    من بطولةالطفويل  

العنوان املؤلف من كلمة واحدة! ال ترشح أي من وسائل اإلعًلم الشعبية لدينا العلم    كونه رغم  

 بشكل صحيح. 

ميكننا تتبع أصلها إىل الكلمة  و كلمة »تطور« تعني ببساطة »التغيري مبرور الوقت«.  

والتي تعني  volvereالًلتينية   أو    البسط ،  التكشف  لفتح    استخدمت كلمة    وهي.  الفتحأو 

اللفائف أو الكتب، وتوسيعها تدريجيًا بحيث ميكن قراءة صفحات جديدة وكشف معلومات  

 جديدة مبرور الوقت. 

 « كلمة  استخدام  عام  evolveيأيت  من  عن    من  1832«  اليل  تشارلز  السري  كتاب 

املتطور التعملية  و الكارثية    بني   تقارن  بعباراتالجيولوجيا،   املتكشف(   غري  أو  )املفتوح 

استخدمها داروين الحًقا بنفس املعنى لتطبيقها عىل الكائنات الحية، بعد أن قرأ  التدريجية.  

كتاب اليل. فهي كالخصائص الجيولوجية، ميكن إثبات أنها تتغري تدريجيًا استجابًة للقوى 

   .يف بيئتها، لتكشف ببطء قصة جديدة من لفائف الكائنات الحية 

  املوروثةالطرق التي تحدث بها التغيريات    كللوصف  اليوم  نستخدم هذا املصطلح  

يف الكائنات الحية، لكن التطور يتناقض مع التغيريات املفاجئة مثل تلك املوجودة يف الخيال  

املوروثة  تلك التغيريات  فالتطور هو تراكم  دون سابقة.  من  العلمي التي تظهر يف جيل واحد  

أيًضا   قد يصف  ولكنه  املوجودة،  األنواع  تنوع  زيادة  إىل  أحيانًا  يؤدي هذا  الوقت.  مبرور 

الفرتات  انخف نهايات  يف  الكربى  االنقراضات  يف  حدث  كام  التنوع،  يف  مفاجئًا  اًضا 

 اإلدياكارية والكامربية والجوراسية. 
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فقط إىل جانب من جوانب علم األحياء    «تطوركلمة »  تشريخًلف ذلك،    تحددما مل ي

  ضمن ليل  األ  تواترات  تباين عملية  عىل وجه التحديد، إنهو سياق علمي.  عند استخدامها يف  

)  الجامعات تغيريات  إىل  تؤدي  أو عادةً طفيفة  اإلنجابية  املورفولوجي  تكوينها  يف   )

والتي   املتعاقبة– الفسيولوجي،  األجيال  مدى  عىل  تجميعها  التنوع    –عند  تزيد  أن  ميكن 

يف النهاية إىل فرع   جينيًا البيولوجي عندما يؤدي التباين املستمر بني املجموعات املعزولة  

  بساطة عن أسًلفها أو أبناء عمومتها. أو بأو أكرث من الفروع السليلة املتميزة بشكل متزايد  

 . ع التعديل املتأصلمن خًلل التوريث مأشكال الحياة بها تتنوع   إنه الطريقة التي ، أكرث

أخرى، إنه الطريقة التي تتفرع من خًللها السنوريات إىل العديد من السًلالت    بعبارةٍ 

رئيسية فقط:    شعب   أو ثًلث  شعبتني املختلفة ضمن عدة أنواع متميزة يف ستة أجناس، من  

السيفية   والقطط   النمور األسنان  إنه  وذات  من    املنقرضة.  قليل  عدد  مع  مستمرة  عملية 

»التنوع  السليلةالتي تتنوع يف عدد متزايد من املجموعات    األماملجموعات   . هذا ما يعنيه 

 البيولوجي«، ويبدو أن ال أحد ينتقد التطور يفهم ذلك.

  تكون قابلة ستثناء النمو الرسطاين، نادًرا ما  با  ،ولكن  ،عديدة  سباب أل تحدث الطفرات  

مه  لًلكتشاف منونا  أو  يتطلب  البالغني.  عند  هذه  و .  وتضاعفهاالخًليا  انقسام  مة  خًلل 

 تضاعفت  عندما. ألنه  دامئًا  العملية، ال يكون الحمض النووي للخلية الوليدة نسخة مثالية

  اميكن ألي منها أن تنسخ جزءً   بشكل منتظم،  غالبًاتفعله  ما  تكرر نفسها، وهو  الخًليا أو  

بشكل    هاحمض من   هذهالنووي  التكرارات  الطفر   هي   خاطئ.  ببعض  تحدث  وهي  رغم  ة، 

  يدخل الضوابط التي متنع ذلك عادًة. يف هذه الحالة، نحن نتحدث عن طفرة نقطية، حيث  

تتأثر    نووي. ال تتأثر كل خلية يف الجسم؛يف تسلسل الحمض ال  مفردحذف نوكليوتيد  يأو  

  امن الخًليا منه  تشتق املزيد. قد  فقط   جزء منها  يتأثر أصغرما    ، وعادةً فحسب تلك الخلية  

   (، ولكن ستكون قليلة العدد دامئًا.االنقسام الفتييل ) ة الًلحق راتاالتكر /اتيف االنقسام
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و  ولدنا معها،  لقد  لدينا طفرات.  الحدوث من حني آلخر طوال  هي  كلنا  تستمر يف 

أو تافهة، وليست تغيريات دراماتيكية رصيحة عىل   حياتنا، لكنها عادًة ما تكون محايدة 

أثناء منونا ال  يف  مستوى النظام نراها يف القصص املصورة. معظم الطفرات التي تحدث  

أي يشء لفعل  الفرصة  لها  الخًلي  قد  لنا  تتاح  متعددو  ألننا  إليه  من  ننتبه  الكثري  ولدينا  ا 

 فقط عندما تورث.عادًة الخًليا األخرى. لذلك تكون الطفرات مهمة 

  الواحدةجنسية  ال   تكخلي فقط  لن يرث أطفالك كل طفرة حدثت يف كل خلية لديك. إنها  

التينادرة  الو طافرة  وال أن  تص   هي  طفلك. تعد األمشاج )سواء كانت حيوانات    تصبح دف 

خًليا   بويضة(  أو  من  جنسية  منوية  املزيد  ينتج  أن  ميكن  بداخلها.  طفرات  بالفعل  متلك 

خلية النموذج.  الالطفرات من التعابر الجيني عندما تتحد األمشاج لتكوين زيجوت. هذه هي  

لخلية األوىل، ستكرر مع كل  أيًا كانت الطفرات املدمجة أو املتقاطعة املوجودة داخل تلك ا

تنسخها كل خلية   أن  املحتمل  أسايس، من  الجنني. بشكل  انقسام خلوي جديد مع تطور 

الحي   الكائن  الطفرات يف  هذه  عن  يعرب  أن  املرجح  من  لذلك  وتحملها،  كاملة يف جسمه 

 املتقدم. 

  – لدينا    الكتب الهزلية املفضلنيمتحويل    أبًدا  ميكننا بالفعل أن نرى أن هذا ال يشبه

توجد  ف ال  الذين  املراهقني،  أو  البالغني  بينهم،    عًلقةمجموعة  يطورون  والذين  ملحوظة 

ال ميكن  جميعهم فجأةً  مختلفة متاًما  وإمنا،  »نو   تسميتهم  ميزات  البرشية.  ًعا جديًدا« من 

تكون هذه الجميع يف نفس السمة )السامت(، و يكون النوع مجموعة ذات صلة حيث يشرتك  

 السامت نهائية لتلك املجموعة. 

ستظهر أي سمة معينة مشتقة من الطفرة داخل مجموعة عائلية واحدة، يعرب عنها  

نظرًا ألن جزًءا    .عادةً   تكون هذه الطفرات طفيفة و أواًل يف طفل واحد ثم يف أطفاله الحًقا،  
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يف هذه    صغريًا فقط من حمضنا النووي يحتوي عىل جينات، ومبا أنه ال يتسبب كل تغيري

الجينات يف اختًلف ملموس يف الشكل أو الوظيفة، فإننا نتوقع أن تكون الغالبية العظمى  

عترب بعض الطفرات غري الصامتة بالطبع عيوبًا، ولكن  ست  من الطفرات صامتة إىل حد كبري.

إن كانت    قد يكون القليل منها أيًضا تحسينات طفيفة من نوع ما، اعتامًدا عىل الظروف.

مه يف  سمة  مسألة  وضعهممة  تكون  النقطة  هذه  وعند  مرغوبة،  أو  مفيدة  تصبح  فقد   ،

ف ذلك، حتى لو مل  طبيعي أو جنيس ذات احتامل محّسن الستمرار التكاثر. وخًل   اصطفاء

ما  إن انتشار هذه السمة يف النهاية عرب كل أجيال السًللة يف املستقبل  ، فها« اصطفاء يتم »

 . ق مبيكانيكا السكانيزال يتعل

اال  الجنيس    صطفاءيعمل  أو  الصامتة،  الطبيعي  غري  الطفرات  هذه  أو فعىل  يزيد 

يف ظل خلفية من التغيري    حامل لهذه الصفة يف كل جيل متتالٍ من النسل ال  ينقص قليًًل 

العش  غري  الجيني  الطفرات  وتراكم  العشوايئ  الجيني  التغيري  هذا  يسمى    املختارةوايئ. 

واال دفة  بالص  االنحراف  الجيني. يعد  التي    صطفاءاالنحراف  القوى  نوعني متعارضني من 

، بينام يؤدي اآلخر  املوروثة: ميثل أحدهام الرتاكم العشوايئ للتغيريات الجامعاتتعمل عىل 

ب السامت  نقصان  أو  زيادة  تنتج  إىل  الحي.  للكائن  متنحه  الذي  العيب  أو  امليزة  عىل  ناًء 

والتو  مجتمعني العشوائية  علجيه،  أطلق  ما  غ،  جاي  ستيفن  األحياء  عامل  »مشية  يه  ولد 

تجاه  من حانة واملخمور بشدة بعض اإلحساس بااملرتنح  السكري«. قد يكون لدى الشخص  

مبارًشاهمنزل يكون  لن  طريقه  لكن  االتجاه  تقد  فأبًدا.    ،  يف  العشوائية،  سادت  إذا  تجه، 

 الخاطئ. 

األهمية النسبية لكل منهام ما تزال  ، لكن  صطفاءمن االنحراف واال يشمل التطور كًًل  

الطفرات شبه الصامتة ال ميكن  الموضع نقاش من قبل علامء األحياء.   أن تلك  واضح هو 

ذلك وصف  لهذا السبب ي  الصدفة العشوائية،  أن ترتاكم عن طريق  هاها، ولكن ميكن اصطفاء
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ومع ذلك، فإن الطفرات الضارة أو املفيدة، اعتامًدا عىل مدى قوة تأثريها،    »انحراف«.  بأنه

غالبية الطفرات ستكون صامتة،  أن    مسبًقاستعمل يف الغالب وفًقا لًلصطفاء. لقد ناقشنا  

العشوايئ مع لحظات  فرتات طويلة من التغيري  بميكن وصف عملية التطور بشكل أفضل    لذا

  مل عىل سامت جديدة. قارن هذا مع »سهم التطور« اصطفائية عرضية فقط ولكن مهمة تع

ويسألون ملَ ال نصبح »أكرب وأقوى وأكرث ذكاًء  البسيط للغاية الذي قدمه معظم الخلقيني.  

   كل يوم.وأرسع« 

االنحراف    بنيو   دًة طبيعة االصطفاء، وقد يخلطون بينه يف الواقع، يقبل الخلقيون عا

الورايث.  التغيري  االثنني يف مجموعة واحدة من مبادئ  نادًرا ما يجمعون    الجيني، لكنهم 

، وإقران  بالتعاقب توجد الكثري من املتغريات، ولكن مع اختًلط املجموعات السليلة املختلفة  

قت جريانها، تضعف بعض السًلالت الجينية مبرور الو   أخوة  بنات السًللة الواحدة بأبناء

قوة أكرث  اآلخر  بعضها  يصبح  بينام  من    وشيوًعا  وتختفي،  بكل  وثيًقا  ارتباطًا  وترتبط 

لة منذ فرتة  نعز بهذه الطريقة ميكن تحديد املجتمعات امل  السًلالت األخرى يف تلك املجموعة.

الفريدة. املشرتكة  النهاية    طويلة من خًلل خصائصها  عىل  عندما تؤثر سامت معينة يف 

. التطور هو تغيري مبرور متأصل  تعديلتوريث مع    – بأكملها، فإنها تصبح تطوًرا    جامعات

 عدة أجيال.  مدى عىل    الجامعاتالوقت، لكنه دامئًا ما يكون تغيريًا يف الجينات عىل مستوى  

الخلقيون   ي يقبل  إنهم  بل  ذلك،  حدوث  أحيانًا  عادًة  ل حدوثه  ية يفكقبلون  ال  .  كنهم 

يستخدمون    والتلفظ بها بسخرية مقيتة، لذا فوا عىل لعن تلك الكلمة  يسمونه تطوًرا، ألنهم كي

تكيف أو علم الوراثة.   اليشء متاًما. يسمونه أحيانًا    كلامت أخرى أكرث أمانًا ال تعني نفس

أن  حتىجزًءا منه    ا تطوًرا وليساليس  ينإن هذيقولون   الواضح  أحد  . من  الوراثة هو  علم 

عوامل التطور. ميكن للمرء أن يقول حتى أن التطور هو علم الوراثة، ولكن لن يكون من  

 العدل أن نقول إن علم الوراثة هو التطور؛ إنهام ليسا مرتادفان. 
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البلدان   االستوائية إىل بعض  املناطق  ما من  انتقل مجتمع  إذا  أيًضا.  التكيف  حرف 

إىل   بعدها  داًل األماكن مع هؤالء املستوطنني الشامليني الذين ينتقلونالشاملية البعيدة، متبا

يجب أن يكونوا أفتح أو أغمق فإنهم، عىل مدى أكرث من عرشة أجيال،    ،املناطق االستوائية 

أسًلفهم. من  البرشة  بشكل واضح  ا  تحمي  الشديدة يف  الشمس  أشعة  ملناطق  الداكنة من 

الرضوري بفضل أشعة الشمس. لن نحصله عليه    3تامني دق أيًضا في االستوائية، لكننا نخلّ 

املنخفضة عرب الغًلف    الشمس  إذا كانت برشتنا داكنة جًدا يف املناخ الشاميل، بسبب زاوية

يصبح أولئك القريبني  س لذا فإن سكان املناطق املدارية سيصبحون أغمق، يف حني    الجوي.

يف كلتا الحالتني. هذا النوع من التكيف ليس    طويًًل فتح، وهذا ال يستغرق وقتًا  من القطبني أ 

مناخهم، ألن التغيري ليس وراثيًا؛ إنه فوق   وامل »يتطوروا« ليناسب  األشخاصتطوًرا. هؤالء  

البيئة بشكل مبارش عىل كيفية التعبري عن تؤثر  جيني. إنه ليس تغيريًا يف الجينات، وإمنا  

 الجينات. 

من األقدام هو شكل  لسًلحف التي تطور زعانف بداًل  و اتحول السحايل أ   ومع ذلك، إن

آخر من أشكال التكيف، ولكنه بالتأكيد يعترب تطوًرا، ألنه يتطلب طفرات مختارة. وبالتايل  

 ، إنه كًلهام. تطوًرا؛ يف هذه الحالة وليسًفا ال ميكن التقليل منه أو رفضه باعتباره تكي

ويقدمونه كيشء    ما هو حًقاالتطور يأخذون  ئك الذين يرغبون يف االستخفاف بأول

إنكار هذا الجانب منه. سيسيئون تعريف أي من املصطلحات    عن  عاجزين  أصبحوا  كلامآخر  

املفه أيًضا  وسيشوهون  الرضورة،  ككل،  حسب  القش استخدام  بوم  رجل  .  عادةً   مغالطة 

لتسهيل السخرية.  تطوًرا    ذلك( ويدعون  غالبًا  وغري معقولةسيأخذون فكرة مختلفة متاًما )

   فهموه، فمن املحتمل أن يصدقوه. ولو أن يفعلوا ذلك، ألنهم ممنوعون من قبوله،  يجب
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يتحدى اإلميان باإلله، ألنه ال    املشكلة التي يواجهها الخلقيون مع التطور ليست أنه

. مشكلتهم هي أن التطور، مثل أي مجال علمي آخر، يتحدى يف النهاية حتاًم دقة  تحداهي

الخلقيون    مرجعيةو  يساويها  التي  القصص  عن  بالربكتب  دفاع  هي  الخلقية   األساطري . 

ما  الًلهوتعن  وليس   وغالبًا  تقريبًا،  بالكامل  العلم  إىل رفض  الخلقيون  وبالتايل، مييل   .

ويجمعونها   تهديًدا  يعتربونها  التي  املختلفة  الدراسة  مجاالت  جميع  من  جوانب  يأخذون 

واحد عنوان  تحت  لتقليل  جميًعا  محاولة  إنها  »التطورية«.  باسم  ذلك  بعد  إليه  يشريون   ،

 الحجم الهائل للعلوم املتحالفة ضدهم. 

 الشامل لعلم التطور يتضمن أجزاء مهمة من كل مام ييل:  ينييبدو أن تعريف الخلق

 الوترية الواحدة  •

 الطبيعية املنهجية  •

 الفرضية والنظرية ومراجعة األقران •

 االنفجار الكبريعلم كونيات  •

 والصفائح التكتونيةالجيولوجيا وعلم الحفريات  •

 علم األجنة وعلم األحياء الناميئ •

 علم الحيوان وعلم التصنيف •

 الزمن السحيق )مبا يف ذلك رسعة الضوء(  •

 علم الكونيات وعلم الفلك •

 الفيزياء النظرية وميكانيكا الكم  •

 النظرية الذرية لًلضمحًلل اإلشعاعي  •

 اإلنسان وعلم اآلثار علم  •
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 والكيمياء الحيوية  التلقايئالتولد  •

 حامية البيئةعلم البيئة و  •

 وعلم تطور السًلالت  الجينوم علم الوراثة السكانية وعلم  •

علم االجتامع والطب النفيس، ولكن ألسباب    مع أيًضا مشاكل  يني الدين املتطرفني   لدى

عموًما. العلوم  كل  ضد  إنهم  )عادًة(  يقولون  ال  إنهم  حتى  ف  مختلفة.  واضحة  ألسباب 

ينكرون   عندما  أساًسا  يفعلونه  ما  هذا  لكن  ككل،  العلم  إنكار  دامئًا  ميكنهم  ال  للخلقيني، 

يسمونها    درة التي تناسبهم.الفلسفة األساسية للعلم وكل منهجياته، باستثناء الحاالت النا

إن تقديم التطور    يف محاولة لفصل ما يرون أنه علم مرفوض عن العلم املقبول.  »التطورية« 

إال إىل نظرة عاملية واحدة هو  مجتمعة  وجميع العلوم األخرى املرتبطة به كام لو أنها ال ترقى  

  والدين كًلهام معتقدان شخصيان ة أن العلم فكر ف؛ عمًداجزء من وهم املساواة الذي أقاموه 

  امما يتخيلون أنهعند االختيار بني  و ميزة مامثلة.  هام  كليقد يكون ل  ه انطباًعا بأنتعطيهم  

خياران متكافئان، كل ما يتعني عليهم فعله هو السخرية من الخيار الذي ال يريدون فهمه  

   . أيًضاالخيار  كذلأنهم ال يفهمون رغم يفضلون تصديقه هو السائد،   حتى يبدو أن ما 

أنه قد يكون هناك     التفكري افرتاضيًا، وال يعتربونال يجيد املتطرفون الدينيون عادةً 

  املرجعية أنه إذا مل يكن فولكلورهم األسطوري هو  بموقف متطرف    فهم أصحاب  خيار ثالث.

أن يخلُ  الرب  أو  املطلقة )بكونه حقيقيًا وصحيًحا متاًما(، فلن يستطيع  حتى بأي  يوجد  ق 

طريقة أخرى. سيقولون إن األخًلق تأيت من الرب فقط ويتجاهلون كل الحجج واألدلة التي  

ذلك. عكس  إىل  املوجود يف    تشري  ذلك  هو  تخيله  ميكنهم  أو  يعرفونه  الذي  الوحيد  اإلله 

، فإن الرب زائف. ال ميكنهم فهم أو إدراك كيف زائفة  الخرافة ، لذا إن كانت  خرافاتهم املقدسة

ميكن أن تكون األخًلق مفيدة بشكل طبيعي يف األنواع املجتمعية؛ وبداًل من ذلك، يعتقدون  
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نه إذا مل تكن لذلك سيقولون إ   كل يشء مجازيًا إىل الجحيم.يذهب  أن غياب الرب يعني أن  

، فسيصابون جميًعا بالجنون كذلك  اأنهو إن مل يتمكنوا من تصديق  األمور كام يعتقدون، أ 

ويقومون بأشياء فظيعة لبعضهم البعض ملجرد االستمتاع بها، كام لو أن التسبب يف معاناة  

أنه إذا كانت أساطريهم غري بيائس وبائس  ديكوتومية  اآلخرين سيكون أمرًا ممتًعا. إنه وهم  

 صحيح.  فًل يشءصحيحة، 

أن هذه مجرد مسألة حقيقة مقابل خيال؛ يعتقدون أنها مسألة خري    يونال يقبل الخلق 

  مقابل رش، وأن أي شخص »يؤمن« بالتطور هو منحرف نسوي متطرف، وشيوعي، ونازي، 

من هذه األشياء،   إباحي. لقد نرشوا بالفعل دعاية تقول كًًل مخدرات و وعنرصي، ومتعاطي 

كثريًا ما يفرتضون أن التطوريني    ولديهم ملصق يعلن كل افرتاء يف هذه الفقرة دفعة واحدة.

ومعاداة األلوهية يف نفس  اإلنسانوية  )أولئك الذين يقبلون العلوم الطبيعية( يتبنون أيًضا  

إن »التطورية«  رغم التناقضات يف ذلك. يقولون  نية وديانات العرص الجديد،  الوقت مع الوث

تؤدي أيًضا إىل تحديات أخًلقية أخرى مثل ثقافة املخدرات، واإلجهاض، واالنتحار والقتل  

العقاقري    – الرحيم   عىل  معتادون  مدمنون  هم  بالرب  املؤمنني  من  الكثري  أن  حقيقة  رغم 

الحياة بدافع الرحمة، غالبًا    تنهىمن ناحية أخرى، فإن القتل الرحيم هو عندما  و الكحولية.  

هذا  دين تقليديًا أن تطول املعاناة. لمبوافقة أو حتى بناًء عىل طلب الشخص املعني. يفضل ال

اللذان ال يؤيدها الكتاب  القتل    إنفالسبب   الرحيم واالنتحار هام الشكًلن الوحيدان للقتل 

 املقدس. 

  عموًما ر  سلوك أخًلقي. يقدعادًة    نحسبهحصايئ سلبي بني التدين وما  هناك ارتباط إ 

 املسجوننيالعدد املقدر للملحدين    أن ني متدينون إىل حد كبري، يف حني  أن املجرمني املدان

فصائل    من الناحية اإلحصائية، لدى أقل بكثري من املواطنني املتجولني بحرية.    دامئًايكون  

الكراهية.    السائدالدين   جرائم  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز  مع  للجرمية،  معدل  من  و أعىل 
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بينام   السجناء،  تعذيب  أو  قتل  عن  املتدينون  يتغاىض  أن  املرجحاملرجح  يعترب    من  أن 

 أخًلقيًا.  خاطئ ذلكاألشخاص غري املتدينني 

قتل، وينطبق اليشء  أيًضا أعىل معدل  الدول األكرث تدينًا  سوًءا؛ متلك  يزداد  األمر  لكن  

، ارتفع معدل  معني  شعب نفسه عىل املناطق األكرث تدينًا يف الواليات املتحدة. كلام زاد تدين  

القتل. تُظهر الدول األكرث علامنية االتجاه املعاكس، فكلام كانت أقل تدينًا، زادت سلمية. هنا  

املتحدة،   الواليات  اإلنجيليون  يف  املسيحيون  أعىل  لدى  أيًضا  ولديهم  طًلق.  معدل  أعىل 

وه املراهقات،  حمل  يمعدالت  التي  املناطق  يف  مفاجئًا  ليس  عن  ذا  »االمتناع  مامرسة  علم 

من تقديم الرتبية الجنسية. أعيش يف تكساس، حيث لدينا أعىل معدالت  الجنس فقط« بداًل  

 حمل املراهقات.  تكرار

الطالبات يف املدارس الدينية الخاصة )حيث ال يدرس  إن . أكرثيزداد سوًءا األمر لكن 

لإلجهاض من قريناتهن يف املدارس العامة  من الناحية اإلحصائية،    ،عرضة  أكرثالتطور(  

اليمني    سيدرَّ حيث   لسياسات  الذريع  الفشل  نفاقهم ويظهر مدى  دليل عىل  التطور. هذا 

  الديني عىل الدوام. 

. أفادت خدمات حامية الطفل والوكاالت  حتى  من ذلكأكرث  يزداد سوًءا  األمر  ولكن  

املتحرشني بهم يعتربون متدينني للغاية،  األخرى أن الغالبية العظمى من املسيئني لألطفال و 

 قلأ   كنا  وأنه كلام كانوا أكرث تدينًا، كانوا جناة أسوأ. ومع ذلك، يجادل املتدينون بأنه كلام

. ألنه من دون الرب، كام يقولون، ال ميكن أن تكون هناك معايري أخًلقية  أخًلقناا، قلت  تدينً 

 ،أطروحة عن األخًلقكام قال )امللحد( سكوت كليفتون يف و موضوعية. 

يعترب الفعل أو االختيار املعني أخًلقيًا أو صحيًحا إذا كان يعزز بطريقة ما السعادة  

بطريقة   يقلل  كان  إذا  أو  الصحة،  أو  الرفاهية  غري أو  املعاناة  أو  الرضر  من  ما 
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يعترب الفعل أو االختيار املعني غري أخًلقي أو خاطئ إذا كان و الرضورية أو كليهام. 

يقلل بطريقة ما من السعادة أو الرفاهية أو الصحة، أو إذا تسبب بطريقة ما يف رضر  

 أو معاناة غري رضورية أو كليهام. 

ينىس   هذا    يون الخلقأخريًا،  التطور.  يقبلون  املسيحيني  من  العديد  أن  أيًضا 

التطور صحيًحا   الخلقية، ليك يكون  العقلية  التفكري فيه. يف  خيار ثالث يرفضون 

ما  كل  ويفرس  الرب متاًما  يحل محل  ثم  أواًل،  الرب  يدحض  أن  اإلطًلق، يجب  عىل 

ينسبوه   أن  رشح  إىل اعتادوا  يحاول  شخًصا  يقابلون  عندما  لذلك  تأييد    الرب.  أو 

ليس فقط    –هو من أين أىت »كل يشء«    يونالتطور، فإن أول يشء قد يسأله الخلق

ن التطور يجب أن يفرس  كل املادة والطاقة يف الكون، كام لو كا  بلالكائنات الحية،  

الحياة  الذيك يف قضية  و   أصل  التصميم  الكون وكل يشء. يف حكمه ضد تدريس 

دوفر املتحدة  أحسن  ،  كيتزميلر ضد  الواليات  مقاطعة  الثالث  قايض  إ. جونز  جون 

 ، قائًًل متاًما  وصف ذلك

الذيك  للتصميم  الرئيسيني  املؤيدين  والعديد من  عليهم  املدعى  يضع كل من 

التطورية   النظرية  أن  هو  املسبق  افرتاضهم  متاًما.  خاطئ  أساسيًا  افرتاًضا 

. من املؤكد أن نظرية  ًماعمو مع االعتقاد بوجود كائن أعىل، ومع الدين    تتناقض

غري كاملة. ومع ذلك، ال ينبغي استخدام حقيقة أن النظرية  داروين  التطور ل

العلمية ال ميكنها حتى اآلن تقديم تفسري لكل نقطة كذريعة لدفع فرضية بديلة  

غري قابلة لًلختبار تستند إىل الدين يف فصل العلوم، أو لتحريف االفرتاضات 

 العلمية الراسخة. 
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املعتقد الديني غري عقًلين، لذلك يتم الدفاع عنه بشكل غري   يعترب م التعريف،  بحك

التطور  عقًلين.   الخلقيون  حتى  عديدة  طرق  ب  اعمدً يحرف  حججهم.  جميع  يف  مختلفة 

رضورة أصل ال إن التطور يتطلب بال  يف قول  يستمرون، فإنهم  أكرث حكمة  يكونون عندما

ال يعني ذلك ومل يعنيه أبًدا. ال يستبعد التطور الرب    هعضوية. لكن من مادة غري  إلهي للحياة  

بالرضورة، وال يشمل أصل الحياة أيًضا، ولكن ال ميكن أن يكون أصل الحياة من مادة غري 

 عضوية. 

ًفا عن لقد ذكرت من قبل كيف يبدو أن األصوليني الدينيني يستخدمون قاموًسا مختل

أعضاء«،    لهالعلامء. يف هذه الحالة، عندما يقولون »عضوي«، أعتقد أنهم يقصدون »شيئًا  

أو رمبا »شيئًا حيًا«. لقد رأيت كًل السياقني يطبقان يف محادثات مع الخلقيني. ومع ذلك،  

)باستثناء   الكربون  عىل  القامئة  املركبات  دراسة  الحقيقة  يف  هي  العضوية  الكيمياء  فإن 

،  مثًًل بونات والكربيدات وثاين أكسيد الكربون وبعض االستثناءات األخرى(. امليثان،  الكر 

كانت جميع   عضوية.  كيميائية  وقت    املكوناتمادة  قبل  بالفعل  عضوية  للحياة  األساسية 

 طويل من اعتبار الكائن الحي األول حيًا. 

ويقال  ء السحيق.  حتى أن العلامء اكتشفوا كميات هائلة من املواد العضوية يف الفضا

الحي    اكتشفوا  إنهم الشبيهة بالكائن  العضوية  املواد غري  أيًضا!  بعض  الفضاء  املريبة يف 

 ، 2007أغسطس  21يف  مجلة أسرتوبيولوجيكام ذكرت و 

أظهر الباحثون تكوين خيوط مجهرية من البنى الحلزونية يف سحب البًلزما. يقول  

تخضع لتغيريات ترتبط عادًة بالجزيئات البيولوجية مثل الحمض    البنىالباحثون إن هذه  

 النووي والربوتينات، مثل االنقسام وتشكيل نسخ من البنية األصلية. 
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أيًضا، وأن االنفجار    الخلقيون إن التطوريني يعتقدون أنيقول  لكن   الفضاء تطور 

التي   التطورية  العملية  نفس  من  وأصل    أدتالعظيم جزء  أعىل،  كيميائية  مواد  إنشاء  إىل 

غالبًا إن التطور يتطلب »شيئًا يأيت  يقولون  الحياة، وظهور أنواع جديدة عىل األرض. لذلك  

ال يؤمن بينام  نفسهم،  بذلك بأ يؤمنون  الخلقيون  من ال يشء«، وهو أمر مثري للسخرية ألن  

 عادًة. بذلك  علامء األحياء التطورية

ن أي يشء يأيت من ال يشء، ولكن  ال يقولون أبًدا إ   الدقيقنياعتدت القول إن العلامء  

علم الكونيات. يفرتض يف  يف  نظرية وأستاذ  ذلك قابلت لورانس كراوس، عامل فيزياء    بعد

ه سابًقا. إنه يعرف هذا املوضوع  تعترب اًليشء« عام  ال، فهاًم مختلًفا لـ»ال يشءكوٌن من  كتابه  

أنني فهمت حجته، لكن هذا ليس مفاجئًا ألنه قال   سريبك بعض    إن هذاجيًدا، وأشك يف 

ميكنني   الواجب،  االحرتام  كل  ومنحه  لصالحه  الشك  وبتفسري  لذا،  أقول  الناس.  بثقة  أن 

بالتأكيد ال يفهم   وهو يفهم شيئًا.    وصدق إنني ال أشعر باالرتباك من أي يشء، وأن كراوس ال

 شيئًا أفضل مني. 

أننا ال نعرفه(    يدهشني )أو ما يعتقدون  املؤمنون إىل ما ال نعرفه بعد  كيف يشري 

عرفها يقينًا. لذلك  إلنكار ما نعرفه حًقا ونفهمه بوضوح. التطور هو أحد تلك األشياء التي ن

الكون. هذه أشياء ال   نقادنا املوضوع إىل كيف بدأت الحرسعان ما يغري ياة، أو كيف بدأ 

يعرفه أحد، وهذه    الكثريًا، فستصل يف النهاية إىل يشء    رجعت للوراءنعرف الكثري عنها. إذا  

املتبقية حيث ما يزال ميكن أن يختبئ   القليلة  خالقهم. لكن عدم معرفتنا مبا  هي األماكن 

 أن الحياة تتطور ولقد تطورت بالتأكيد. بالحياة ال يغري الحقيقة التي ميكن إثباتها أوجد 

التطور ب إنكار  الحياة هي باألحرى  إن محاولة  أو أصل  الكونيات  التشكيك يف علم 

كالتايل: تخيل أحد تلك الرتتيبات الفنية الضخمة آلالف قطع الدومينو، حيث يكون كل منها  
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توايل، إىل جانب الخطوط األخرى املحيطة بها، كجزء من عرض عىل وشك الوقوع عىل ال

ذلك يف حركة بطيئة   ترى  أنك  اآلن  ال ميكنك  للغايةمنطي. تخيل  أنه  لدرجة  بطيئة جًدا   ،

اكتشاف أي حركة. ميكنك رؤية الدومينو قامئة. ترى تلك التي سقطت، وترى تلك التي تبدو  

ما، ألي سبب من األسباب، مصمم عىل االعرتاض ثابتة أثناء إطاحتها. تخيل اآلن أن شخًصا 

عىل ما إذا كان أي من هذا يحدث فعًًل. سوف ينكرون أن أيًا من هذه القطع قد سقط، أو  

كام لو أن   –يسقط، أو سوف يسقط، بحجة أنه ال أحد يعرف ما الذي أسقط القطعة األوىل 

 عن ماهية التفسري. معرفة ذلك سيغري ما ميكننا بالفعل إثبات صحته، بغض النظر 

من الواضح أنه ال عًلقة ألي جانب من جوانب علم األحياء بكيفية تشكل األرض أو  

الكون.  الكون. ال يهم حًقا كيف نشأ  آخر يف  أين جاء أي يشء  يكون كونًا    من  أن  ميكن 

يم واالنسحاق  مستقرًا )إن كان ذلك ممكنًا(، أو سلسلة دورية من انكامشات االنفجار العظ

تكون  األوتار. ميكن حتى أن    لعلامء نظريةمن الصدع البُعدي    يم، أو اندفاع غري متكرر العظ

الخليقة   ت  استحرضتهقد  آلهة  أن  ميكن  أو  سحرية،  أخرى    هناك  كونبطريقة  طريقة 

التي نشأ بها الكون، فهي ال    استخدمتها  أيًا كانت الطريقة  نسخة أكرث منطقية من الرب. 

والنقطة   الحياة.  تطور  بكيفية  اإلطًلق  عىل  الحياة  املهمة  تتعلق  أن  هي   تطورتاألخرى 

   إله أم ال.النظر عام إذا كان يوجد أي  برصفبالتأكيد،  

عادًة   الخلقيون  عموًمايخطئ  تعريف مصطلحاتهم ويرصون  التطور    يف  أن  عىل 

يعني »الحياة من الًلحياة«. لكن بالطبع، هذا ليس صحيًحا أيًضا. يرشح التطور كيف تتنوع  

التطور عىل   ألن  نظرًا  بدأت.  كيف  وليس  بالتعريف عىل    املستويات  جميع الحياة  يقترص 

يعمل    األليل املوروثة عرب أجيال الكائنات الحية، فمن الواضح أنه ال ميكن أن   تواتراتتباين  

أن يكون لألحفاد سلف يرثون التعديل املتأصل  مع    التوريثقبل أن توجد الجينومات. يتطلب  

تبدأ العملية التطورية بالوراثة وال ميكن أن تبدأ قبلها. لذا فإن كيفية ظهور الجينات    –منه  
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أشكال   أيًضا شكًلً من  تتضمن  وقد  للتطور،  تبدو مشابهة  قد  الطبيعي    اءاالصطفاألوىل 

 . التلقايئولد بطريقة ما، لكنها يف الواقع عملية كيميائية مختلفة متاًما تسمى الت

نتفق جميًعا عىل أنه كان هناك وقت مل تكن فيه حياة عىل هذا الكوكب، ثم كانت يف  

هذا سحري. ويقول العلم إنه    إنحتى هذا الحد؟ تقول الخرافات  وقت الحق. كيف وصلت  

أن ينجح.    ميكن. لكن العلم يعمل فقط مع التفسريات الطبيعية، ألنه ال يشء آخر  طبيعي

 كيتزميلر ضد دوفر، يك روتشيلد، املحامي الرئييس للمدعني يف قضية كام رصح إرو 

املذهب الطبيعي املنهجي هو املصطلح املستخدم لوصف التحديد الذايت للعلم، والذي  

التفسريات   العلم  يأخذ  ال  الطبيعية.  للظواهر  الطبيعية  األسباب  يف  فقط  سينظر 

قياس أو اختبار األحداث  ألنه ليس لديه طريقة لرصد أو  يف االعتبار  طبيعة  الخارقة لل

املعجزات  الخارقة للطبيعة، مبا يف ذلك  أن األحداث  الخارقة للطبيعة. هذا ال يعني 

 اإللهية، مل تحدث، لكن العلم ال يستطيع اإلدالء بأي ترصيحات عنها بشكل صحيح. 

أي محاكاة ساخرة  يحرف الخلقيون أيًضا الفرضيات حول أصل الحياة. يستخدمون  

ميكنهم ربطها بالتطور، ويحاولون جعل كًلهام يبدو سخيًفا. هذا ليس مفاجئًا بالنظر إىل  

املستخدمة هنا شيوًعا هي اإلشارة إىل تعقيد أي خلية    مدى سخافة موقفهم. أكرث األكاذيب 

  اسطةبو   نتجت   أنهايف حالتها الحالية كام لو   هورهاحقيقية النواة والتساؤل عن كيفية ظ

سفر  يحتوي  وبالسحر،    يؤمن  مناملفارقة هنا بالطبع هي أنهم  سحر من صخرة أو من طني.  

يف كلامت كنت هوفيند،    متعن أناس خلقهتهم تعويذة غومل من الطني )أساًسا(.  التكوين  

والتطور والعلم    ،التلقايئد  والتول  ، تعمد تحريف علم الكونيات  املحتال املدان والدجال الذي

 :عموًما
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ذات مرة، منذ بًليني السنني، مل يكن هناك يشء. فجأًة، وبطريقة سحرية، انفجر  

الًليشء إىل يشء ما. . . . وكانت هناك صخرة سحرية. خاملة وبًل حياة، لكنها ما  

تزال سحرية. . . . ثم ذات يوم تشكلت بعض هذه املعادن بطريقة سحرية إىل نوع  

لزجة يف بركة املاء. . . . أصبحت املادة اللزجة بطريقة سحرية حية. عىل  من املادة ال

أي حال، وجدت هذه املادة اللزجة السحرية شيئًا تأكله. ثم، بطريقة سحرية، وجدت  

اللزجة   املواد  من  كاملة  مجموعة  لديهم  وكان  للزواج،  أخرى  سحرية  لزجة  مادة 

أعىل، ومنت  بشكل سحري ألعىل و املواد اللزجة  الصغرية. . . . تطورت بعض هذه  

لتصبح أكرث تقدًما وأكرب وأقوى وأذىك، حتى أصبحت قردة سحرية بًل شعر ذو  

 أصابع. 

الصخرية   القردة  نحن  وأنا!  أنت  صحيح!  هذا  القردة؟  هذه  هي  من  تعرف  وهل 

الذي نعلم   اإلله  لنصبح  ما سنتطور مبا يكفي  يوًما  أيًضا؟  ماذا  السحرية! وتعرف 

 ري موجود. جميًعا أنه غ

هو    منو  التطور  بأن  االدعاء  هي  مؤخرًا  عديدة  مرات  تتكرر  رأيتها  التي  األكاذيب 

خيالية للكبار. هذه األكذوبة مثرية للسخرية أيًضا، ألنك إذا بحثت عن تعريف الحكاية    حكاية 

تنانني   فستجدالخيالية،   تتضمن  ولكنها  أخًلقية،  تكون  ما  عادًة  فولكلورية،  قصة    ، أنها 

ال  وتعاويذ    ،وعاملقة   ،وسحرة  هذا  البرش.  مثل  وتترصف  تتكلم  حيوانات  و/أو  سحرية 

يتطابق مع دراسة التطور بأي شكل من األشكال، لكنه يصف بالضبط القصة الكتابية لسفر  

حكاية خيالية بحكم التعريف!    فسيظل دس صحيًحا،  التكوين متاًما. حتى لو كان الكتاب املق

يعرّف الكتاب املقدس بشكل صحيح عىل  إرشاك اآللهة  عىل الرغم من أن زوجتي تقول إن  

قوله  ه أسطورة، ولكن هذا أفضل ما ميكن أن تلة من و عز وقد تعترب بعض األجزاء امل،  خرافةأنه  

 عنه. 
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، حيث  الذايتصل الحياة هو التولد   أل يقول الخلقيون إن تفسري التطوريني  كثريًا ما

بطريقة ما من القذارة الفاسدة كاملة التكوين. إنها فكرة أن أي    فعًًل تخرج الكائنات املعقدة  

لحياة الروحية  تتحلل أيًضا قوة ايتحلل،  فعندما    – يشء كان حيًا يظل ميلك »حياة« داخله  

م بداخله،  والريقات    ةً تسبباملحصورة  البكترييا  مثل  الدنيئة  الحية  الكائنات  استحضار  يف 

 والحرشات. 

ا للطبيعة متاًما من الخيال اإلبداعي الذي أخربنا عن الشعوذات  كان هذا اعتقاًدا خارقً 

هذا االعتقاد عن الكثري من الهراء  اختلف  لكن  و واألرواح الخبيثة والطوالع و»الدم الفاسد«.  

لفرئان والريقات  ل  الذايتخر، ألن هذا كان قابًًل لًلختبار. كان القضاء عىل التولد  الديني اآل 

،  1859أو مغطاة. يف عام    اإلغًلقستخدموا ببساطة حاويات محكمة  فقد ا   – نسبيًا    سهًًل 

لويس باستور أشهر تفنيد متعلق بظهور الكائنات الدقيقة مثل العفن والبكترييا الذي  أجرى  

مسرتشًدا بتجارب   لم تكتشف إال مؤخرًا مع اخرتاع العدسات املكربة.ف،  تعذر تفسريه آنذاك

 هباستور دورق من املاء ومرق الدجاج كمصدر للغذاء. وترك  جهز غري قطعية،    اعتربتسابقة  

سحب الهواء أواًل من الدورق وغيل املاء للقضاء عىل أي ميكروبات قد تكون    مفتوًحا للهواء. 

أيًضا عىل شكل حرف  و   .مسبًقا موجودة   الدورق  ذلك    يشبه إلنشاء »محبس«    Sثني عنق 

الهواء  في  ، املوجود تحت املرصف يف مغسلتك تدفق  يتطلب  الذي  اإلضايف  املنحنى  عدا  ام 

لألعىل بعض املسافة لدخول األنبوب. سمح هذا بتدفق الهواء ببطء إىل الداخل، ولكن ليس  

 لجلب امليكروبات املحمولة جًوا معه. فقد وقعت هذه يف فخ الجاذبية.

التولد   كيفية دحض  عن  بالحديث  الخلقيون    بواسطة   –الذي حدث  ،  الذايتيبتهج 

دحض    إىل   املستندة التجارب   ألنه  املنهجي،  الطبيعي  الخارقة    مشاركةاملذهب  األرواح 

للطبيعة. ومع ذلك اعتقدوا بطريقة ما أن علامء التطور ما زالوا يؤمنون بالغموض الخرايف  

 أليام الخيول والعربات! 
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بارزين يف  بالطبع األمر ليس كذلك. كيف يعقل؟ كيف ميكن للعلامء األكادمييني ال

العامل أن يصدقوا حًقا شيئًا سخيف للغاية؟ حتى لو كان ذلك ممكنًا، فكيف ميكن ألي باحث  

  150قد دحض منذ أكرث من    الذايت جاد )ناهيك عنهم جميًعا( التغايض عن حقيقة أن التولد  

الغباء    اعاًما؟ ال بد أن أعترب أن الطريقة الوحيدة التي ميكن أن يعتقد الخلقيون بها أننا بهذ

 بهذا الغباء!  كانواهي إذا 

خًليا الحية يف الواقع. مل يكن  مل يكن لدى العلامء األوائل أي فكرة عن مدى تعقيد ال 

مبارشةً ممكنًا   أن    االنتقال  الواضح  من  الخًليا.  أبسط  إىل  األساسية  الكيميائية  املواد  من 

القبيل هذا  من  ليس  الحديث  للعلم  الفعيل  مدهش  أبًدا   املنظور  بشكل  معقد  تسلسل  إنه  ؛ 

يتطلب عمليات متعددة عىل مدى سلسلة من املراحل املختلفة، من املواد الكيميائية البسيطة  

ويف النهاية    اترات، إىل الدورة الفائقة، ثم الربوتوبيونتإىل البوليمرات إىل تكرار البوليم

 أبسط الخًليا مثل البكترييا.

أناكسيامندر يف القرن السادس قبل امليًلد، ودحض يف سلسلة   اقرتح :الذايت   التولد 

عام   منذ  التجارب  عام    1668من  القوهو  :  1861حتى  التخمري  االقرتاح  بأن  ائل 

« ينشطان  حية  )ق  « الحيويةوالتعفن  كانت  مادة  يف  الكامنة  الحياة(  ،  سابًقا وة 

تدوير النفايات العضوية مثل اللحوم القدمية والخرضوات املتعفنة    يعيدانوبالتايل  

والرباز إىل أشكال جديدة من الفريوسات والكائنات الحية املعقدة فعًًل، وإن كانت  

 دنيئة، من البكترييا وصواًل إىل الحيوانات مثل الذباب وحتى الفرئان.

كتفسري ألصل الحياة،    الذايت   د التولمحل    حلت الفرضية الحالية التي    :التلقايئالتولد  

:  1870وصاغها توماس هكسيل يف عام    1855اقرتحها رودولف فريشو يف عام  

اقرتاح أن    وهي  يجب  وبالتايل  سابقة،  مصفوفة  يتطلب  الحياة  تكوين  تكون  بأن 
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الرتكيبات   من  معقد  تسلسل  خًلل  من  تطورت  قد  واالستقًلبية  الجينية  الخًليا 

التع الكيميائية   طبيعيً   التي،  قيدمتزايدة  منها  كل  وظروف بواسطة    اعزز  مكونات 

 بيئية معينة. 

إن بحثت عن أي من هاتني الكلمتني يف أي قاموس استخدام عام اليوم، فلن تحصل  

هذ  التعريفنيعىل  تقدم  ين  بخًلفهاتفسرًي   ويكيبيديا .  ولكن  لكليهام،  جيًدا  تزال  ا  ما   ،

. كتبت  كام لو أنهام اليشء نفسه   الذايت  والتولد  التلقايئالتولد    تصنفالقواميس الشائعة  

هام ، إلبًلغDictionary.comو  Merriam–Websterعىل اإلنرتنت،  قاموسني  إىل    شخصيًا

، وهذا جزء كبري من مشكلة  يصححوهلن    ن ال يهم أنهم علموا أن هذا خطأ؛بهذا الخطأ. لك

 يتعلق األمر بغري العلامء.   عندمادل املزعوم برمته هذا الج

كانت  لومنا املشرتكة، سواء  جميع ع  رسوخمن الواضح أن الخلقيون ال يقدرون مدى  

سابًقا من الناحية الشكلية فقط،    املبينة   السلفيةالتأريخات العرقية    تؤكد   ةجيني أورثولوجيا  

تحديد   خًلل  أو  من  املتامثل،  املشتق  االتواسم  األنواع  ملعدالت  كانت  املختلفة  لعديدة 

نفس النتائج    لتعطياإلشعاعي وطرق التأريخ األخرى التي تؤكد بعضها البعض    االضمحًلل 

 وتشمل: جرد حساب أي متغريات، املتسقة مب 

 رصاص–يورانيوم  •

 ثوريوم –يورانيوم  •

 أرغون–بوتاسيوم •

 39أرغون–40أرغون •

 أوزميوم–رينيوم •

 سرتونشيوم –روبيديوم  •

 املسار اإلنشطاري  •

 36الكلور  •

 الضيائية  •

 علم تأريخ الشجر  •
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الخلقيون بقوانني الديناميكا الحرارية كام لو كانت تنطبق بطريقة  غالبًا ما يستشهد  

كان اللورد كلفن، عامل القرن التاسع عرش    إنها ال تنطبق. ما عىل تنوع الحياة عىل األرض.

الذي وضع تلك القوانني، بنفسه مؤيد للخلقية. كان أيًضا معارًصا لداروين وكان بالتأكيد  

  : »تكمن أدلة قوية ساحقة عىل التصميم الذيك والخرّي املشهورةومن أقواله   معارًضا للتطور.

أيًضا أن األشعة السينية كانت خدعة، وال مستقبل للراديو، وأن آالت    حولنا«. بالطبع، قال 

الهواء مستح  األثقل من  فيزيائيًا رياضيًا؛الطريان  كان  لكنه  إن يف مجال خربته  قال    يلة. 

الديناميكا الحرارية تقتيض أن يكون عمر األرض يف حدود عرشين مليون سنة عىل األقل  

أن    ما شاء العامل يف تسخني نفسها إشعاعيًا، وهذا ما تفعله بالطبع.  حتى لو مل تستمر أح

أمام    1871أدرك كلفن ذلك، دفع بعمر األرض أبعد من ذلك بكثري. يف خطابه الرئايس عام  

 الجمعية الربيطانية لتقدم العلوم، ناقش وجهات نظره حول أصل الحياة: 

ملادي لألرض إىل الوراء، بناًء  إذن، كيف نشأت الحياة عىل األرض؟ بتتبع التاريخ ا

عىل مبادئ ديناميكية دقيقة، نصل إىل كرة أرضية منصهرة شديدة الحرارة ال ميكن  

توجد   األر حياة  أن  عندما أصبحت  ثم  ومن  للحياة ألول مرة، مل  عليها.  ض صالحة 

  كانت هناك صخور صلبة ومتفككة، وماء وهواء يف كل مكان،  يشء حي عليها.يوجد  

ومض  واألشجار  مَدفأة  العشب  نشأ  هل  حديقة.  لتصبح  جاهزة  المعة،  بشمس  اءة 

والزهور، يف كل ملء الجامل البالغ، بأمر من القوة الخًلقة؟ أم أن الغطاء النبايت،  

 هفينوم –لوتيتيوم  •

 نيودمييوم –ساماريوم  •

 الطني الحويل  •

 العينة اللبية الجليدية  •

 الهالة متغرية اللون •
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يلتزم العلم بقانون الرشف  الذي نشأ من بذرة زرعت، انترش وتكاثر عىل األرض كلها؟  

تعرض عليه مبوضوعية. إذا عرث عىل األبدي، ليواجه بشجاعة كل مشكلة ميكن أن  

حل محتمل يتوافق مع املسار العادي للطبيعة، فًل يجب أن نستدعي فعًًل غري طبيعي 

 [التأكيد مضاف] للقوة الخًلقة. 

 

ذلكو  من  أيًضا  ،األهم  كلفن  هذه   ،قال  نشأت عىل  الحياة  بأن  القائلة  الفرضية  »إن 

عامل آخر قد تبدو جامحة وحاملة؛ كل  األرض من خًلل شظايا مكسوة بالطحلب من أنقاض  

ما أؤكده أنها ليست غري علمية«. إذًا، إن كان مؤلف قوانني الديناميكا الحرارية قد اعرتف 

بأنه ليس لديه حجة علمية متنع التطور، فلامذا يفرتض أولئك الذين ال يفهمون قوانينه وال  

 التطور أن أحدهام يعارض اآلخر؟

اآلن بالديناميكا الحرارية كتفسري  يستشهد  جريميي إنغًلند    فيزيايئأن ال  املسيل ومن  

واحد ألصل الحياة. يرشح يف بحثه كيف ينص القانون الثاين للديناميكا الحرارية عىل أن 

 . إىل حد ما ليس محتمًًل فحسب، بل إنه حتمي  التلقايئالتولد 

  ه وفًقا الحقيقة هي أنسواء قبل الخلقيون أي قدر من األدلة ضدهم أم مل يقبلوا، فإن 

عمر ل يكون  بأن  كلفن  طالب  أن  منذ  الحرارية  والديناميكا  الفيزياء  عن  تعلمناه  كل يشء 

حفرية استخرجها أي شخص عىل اإلطًلق،  أدلة  ووفًقا لكل أوقية  نني،  األرض بًليني الس

أنه كلام الدالئل إىل  الوراء، تظهر    تشري جميع  بالزمن إىل  و كائناعدنا  أبسط  كرث أت حية 

وقبل ذلك، مل توجد حياة واضحة من أي نوع    – سوى خًليا مفردة    حتى ال تبقى تشابًها  

  التلقايئ أما بالنسبة ألولئك الذين يسألون، ملاذا ال يوجد دليل عىل حدوث التولد    عىل اإلطًلق.

 إىل ج. د. هوكر:  1871فرباير   1اليوم، يقدم داروين نفسه إجابة مقنعة يف رسالته يف 
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لتي  او ج األول لكائن حي موجودة اآلن،  ن جميع الظروف الًلزمة لإلنتاما يقال إ   غالبًا

ولكن إذا )يا لها من إذا مهمة( أمكننا أن    – ميكن أن تكون موجودة يف أي وقت.  كان  

الضوء    –نتصور بركة صغرية دافئة تحتوي كل أنواع األمونيا وأمًلح الفوسفوريك  

يتكون وغريها،  والكهرباء  الربوتني  والحرارة  مركب  جاهزًا  كيميائيًا  فيها  ويكون   ،

فوريًا متتص  أو  املادة  هذه  ستلتهم  تعقيًدا،  أكرث  لتغيريات  الوقت    للخضوع  يف 

 ، وهو ما مل يكن ليحدث قبل أن تتشكل الكائنات الحية. الحارض

مليون سنة، وال    200مليون سنة، وال ثدييات قبل    100مل تكن هناك رئيسيات قبل  

مليون سنة. قبل    400قبل    كانت   أيًامليون سنة، وال حيوانات برية    300قبل  ديناصورات  

  600وقبل    ، ةعظام فعلي   ذاتخمسمئة مليون سنة، مل يكن هناك أي حرشات أو فقاريات  

أثرية    مليون سنة أي حفريات  نعرث مطلًقا عىل  بدائية. مل  األكرث  األسامك  توجد حتى  مل 

  2.8ليون سنة، ولكن لدينا أحافري بكتريية دقيقة تغطي  م   700ألشكال الحياة املجهرية قبل  

ل أثرًا  وجدنا  الخًليا  متعدد  يشء  أي  قبل  أخرى  سنة  املمكن  مليار  الوحيد  االستنتاج  ه. 

استخًلصه من كل ذلك هو أن الكائنات الحية األكرث تقدًما ظلت مجهرية وميكروبية فحسب  

 الكوكب. % من تاريخ الحياة عىل هذا 80ألول 

من النادر جًدا أن يتحجر أي يشء، وعندما يحدث ذلك، فعادًة ما تكون األجزاء الصلبة  

العثور عىل مسارات وأنفاق للديدان وهذا النوع    ميكننا . ما يزال  انطباعرتك أي  ما يفقط هي  

صعب ترك بصمة ميكن ،  حجمه  صغر. كلام  حفريةمن األشياء، لكن ال يرتك كل يشء آثاًرا  

عليها. لذلك إذا كنا نتحدث عن ميكروبات وحيدة الخلية دون أي عظام أو أصداف    التعرف

أو أسنان، فيجب أن تكون الظروف مثالية، وعلينا أن نعرف بالضبط أين نبحث وإال فلن نجد  

 أي أثر لها عىل اإلطًلق.
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السرتوماتوليت هي استثناء ملحوظ. تعيش بعض امليكروبات مثل البكترييا الزرقاء  

يف النهاية  التقاط حبيبات الغبار وتحجريها، لتبني  مستعمرات وترتك إفرازات ميكنها  يف  

نوًعا من املدينة املليئة باملباين الشبيهة بالصخور يف املياه الضحلة. متثل هذه بعض أقدم  

 مليار سنة.   3.5الحفريات يف العامل، يعود تاريخها إىل  

ل املكونة  امليكروبات  بعض  إلنتاج  الضويئ  الرتكيبعملية  ليت  لسرتوماتو تستخدم   

دون أكسجني، لكنها تطلق األكسجني كمنتج نفايات متاًما مثل  طعامها، وميكنها العيش  

نباتات اليوم. إن وفرة هذه األنواع من األحافري يف جميع أنحاء األرض ملليارات السنني قبل 

األكسجني، الكايف إلحاطة العامل  ظهور الكائنات متعددة الخًليا تعني أنها أنتجت الكثري من  

 بأرسه!

امتصت املحيطات يف البداية هذا األكسجني، ثم امتصه الحديد املكشوف عىل األرض،  

مليون سنة أن الحديد قد    600  منذمتحواًل إىل خام الحديد، لكن تظهر طبقات الصخور  

وطبقة    الجويكل األكسجني الذي ميكنه امتصاصه. مأل الباقي الغًلف    يف النهايةامتص  

ة  . قبل ذلك، يبدو أن الغًلف الجوي كان مكونًا من غازات الدفيئاألوزون لدينا برسعة نسبيًا

إن األكسجني مي من اإلشعاع الشميس. ومع ذلك،  تحل   التي أمكن أن تكون سامة لنا ومل تكن

الحياة    سام ملعظم الكائنات الًلهوائية، وكان الغًلف الجوي الجديد سيقتل العديد من أشكال

أن الغًلف  من  البدائية. لذا إن كان الهواء الذي نتنفسه اليوم من صنع كائنات حية، فًل بد  

 الجوي كان مختلًفا متاًما عام كان عليه قبل أن يعيش أي يشء عىل اإلطًلق. 

مجرد   هي  حاالتها  أبسط  يف  الحياة  بأن  يعرتفون  املسيحيون  األحياء  علامء  حتى 

تخلق املكونات التي تشكل    ة الحية متاًما مع تلك املبادئ التوجيهية.األنسجوتتوافق  كيمياء،  

بسبب  للامء،  مًلمستها  عند  تلقائيًا  الفوسفوليبيد  من  ثنائية  طبقة  الخًليا  هياكل  أبسط 
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املشرتكة. وباملثل، فإن وظيفة اإلنزميات وحويصًلت النقل وغريها من العنارص    امقطبيته

 الدقيقة ولكن املهمة داخل الخلية كلها تتوافق مع الخصائص الفيزيائية البسيطة. 

لكن علينا أن نبدأ باملواد الكيميائية األساسية الصحيحة. إلظهار ما إذا كانت الحياة  

كا طبيعي،  تظهر بشكل  أن  قد ميكن  تكون  أن  البيئة ميكن  أن  إظهار  أواًل  العلامء  ن عىل 

أن    ميكناشتقت مركبات عضوية معقدة من مكونات غري عضوية بسيطة نسبيًا، وأن هذا  

   داخل تلك البيئة. صدفةً يحدث 

  ، ميلر األصلية يف إنتاج أحامض أمينية يف بيئة محتواة من املاء –نجحت تجربة يوري

وامليثان والهيدروجني، والتي كانت متوافقة مع الفرضيات املبكرة للغًلف الجوي   ،واألمونيا

األصيل لألرض قبل الحيوية. لكن هذه الفرضية مل تكن مدعومة جيًدا، ومل تعد تعترب دقيقة.  

. لذلك الصحيحةمل تكن الرشوط  الظروف، تقرر الحًقا أنها     ظل هذهيف نجاح التجربة  فرغم  

ما  . حاكت هذه التجربة  أخرى تستند إىل »بركان يف زجاجة«   أجرى ستانيل ميلر تجربة 

ليارات سنة عندما بدأت الحياة  م  3يعتربه العلامء اآلن البيئة األكرث احتاملية منذ أكرث من  

األمينية ميكن أن تكون قد تشكلت عندما رضب الربق  ام يبدو، مع فرضية أن األحامض  ك

 برك الغاز الربكاين. 

لتصميم الذيك. قال  ة التي قدمها بن شتاين يف فيلمه لرتويج االفكر أبًدا هذا ال يشبه 

ن الربق يرضب بركة طينية وتدب الحياة يف الوحل، أو يشء  هو أ شتاين إن الرأي التطوري  

القبيل. ال، ال توجد بر  العملية،  من هذا  كة طينية هنا؛ توجد خطوات ومراحل عديدة لهذه 

التولد   أن  أيًضا  تذكر  منفصلة.  أحداث  كأنه  بعضها  خًللية    التلقايئ ويبدو  مادة  يتطلب 

 سابقة، ويجب أن يكون لدينا أواًل كيمياء قبل حيوية للعمل معها. 
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توقعها، لذا مل   أن تجربة ستانيل الثانية مل تنتج تعددية األحامض األمينية التي  بدا

عام   يف  ميلر  وفاة  بعد  ولكن،  ناجحة.  الثانية  التجربة  طًلبه  2007تعترب  أحد  أعاد   ،

السابقني، وهو عامل كيمياء حيوية يُدعى جيفري بادا، اكتشاف عيناته األصلية. حلل بادا  

ا ودقة  تلك العينات باستخدام كروماتوغرافيا سائلة حديثة عالية األداء، وهي تقنية أكرث تقدمً 

أن يكون غري مريئ    أمكن. متكن فريق بادا من اكتشاف ما  1954من أي يشء متاح يف عام  

حمًضا أمينيًا، العديد منها    22  فعًًل وجدوا أن تجربة ميلر األصلية أنتجت  قبل نصف قرن.  

 مل يره ميلر نفسه طوال حياته املهنية. اتضح أن التجربة كانت ناجحة يف النهاية. 

الجوي لألرض   التجربة مع غازات مختلفة، وفًقا لفرضيات مختلفة للغًلف  كرروا 

فوكس   درس سيدين  قصري،  بوقت  ذلك  بعد  أمينية.  أحامًضا  أنتجت  وكلها  الحيوية،  قبل 

أنها    الذايتالتكوين   وأثبت  األمينية،  األحامض  مونومرات  من  قصرية  سًلسل  للببتيدات، 

 ، وازداد تعقيدها. جفافها عندات الببتيد تطورت إىل سًلسل طويلة تسمى عديد

ذلك   بعد  تتشكلاكتشف  أن  الخ  حتى  أن هذه ميكن  الفضاء    أن   وجد إذ  ارجي.  يف 

(  1969مليار عام سقط يف أسرتاليا يف عام    4.5عمره    شيسون )كوندريت تنيزك مور   شظايا

أنواع   التعرف    كثرية جًدا تحتوي عىل  يتم  التي مل  التعقيد  الجزيئات شديدة  ومختلفة من 

والدهون والقواعد    جزيئات عضوية بسيطة مثل السكريات، باإلضافة إىل  حتى اآلنعليها  

، بعضها بكميات كبرية.  حمًضا أمينيًاىل أكرث من مثانني  حتوي ع وجد أنها تو النيرتوجينية.  

، يف حني أن  Lو  Dال ميكن أن تكون هذه ملوثات أرضية ألنها مزيج متساٍو من أيزومرات  

 فقط.  Lالكائنات الحية تنتج دامئًا أيزومرات 

الجزيء   العلامء بعد ذلك إظهار كيفية ظهور أهم مكون،  مع إرساء هذا، كان عىل 

. يوجد نوع آخر من الجزيئات  (DNA)ف باسم الحمض النووي  الكبري املعقد للغاية املعرو 
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املنشط يبني    الريبوزي، والحمض النووي  (RNA)  الريبوزيالجينية يسمى الحمض النووي  

الحمض النووي. ال تحتوي بعض الفريوسات عىل حمض نووي، لكنها تحتوي عىل الحمض  

وقد  الريبوزيالنووي   هذا  ،  من  دفع  عامل  الحياة يف  بدء  افرتاض  إىل  العلامء  من  العديد 

   .الريبوزيالحمض النووي 

دة  والحمض النووي من مكونات متكررة ع  الريبوزييتكون كل من الحمض النووي  

كيف ميكن  ر بعض الوقت، لكن أظهر الباحثون  مرات تسمى النيوكليوتيدات. استغرق األم

رض قبل األ ظروف  بشكل طبيعي يف    الريبوزيض النووي  أن تتشكل نوكليوتيدات الحم

، يشري عامل الكيمياء الحيوية آدم  Wired.comموقع  . يف مقال عىل  املتوقعة اآلن  الحيوية 

 لدراسة بادا،  جونسون، املؤلف املشارك

تشكلت سًلئف األحامض األمينية يف عمود وتركزت عىل طول شواطئ املد والجزر.  

وأثناء   هناك،  التفاعًلت  من  ملزيد  وخضعت  املاء،  يف  طول استقرت  عىل  جرفها 

 وخضعت ملزيد من أحداث البلمرة. الشاطئ، أصبحت مركزة 

التالية من التتابع.  انطًلقًا من االقتباس أعًله من الدراسة السابقة، ننتقل إىل املرحلة   

عام   أن  2009يف  كيف  مانشسرت  العضوي جون ساذرالند يف جامعة  الكيميايئ  أظهر   ،

ازداد تعقيًدا بعد عدة دورات من تكرار  البسيطة نسبيًا  الكيميائية  املواد  خليطًا معينًا من 

رات  أخرى، وفًقا للظروف املتوافقة مع التقدي  مرةً   –الغمر والتجفيف والتعريض لإلشعاع  

  ية ورسعان ما أنتجت هذه ما ُوصف بأنه »جزيئات نصف سكر   الحالية لألرض قبل الحيوية.

الكايف،   التكرار  كافية، بعد  بدرجة  املزيج معقًدا  أن أصبح  قاعدة نووية«. مبجرد  ونصف 

سًلئف األحامض النووية    –« إىل ريبونوكليوتيدات  ذاتيًاأدخل الفوسفات، وتحول املزيج »

والحمض النووي. الحظ ساذرالند أن ظروفه املختربية    الريبوزيض النووي  وكتل ربط الحم
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ن الطريقة التي نشأت  »الربكة الصغرية الدافئة« التي تكهن داروين بأنها قد تكو   تشبه كانت  

 أول مرة، رشيطة أن »تتبخر الربكة، وتسخن، ثم متطر وترشق الشمس«. الحياة  بواسطتها

علم   إىل  املعقدة  الكيمياء  إىل  البسيطة  الكيمياء  املسار من  أن  املثري لًلهتامم،  ومن 

وتجفيًفا.   وتغطيًسا  متكرًرا،  وتربيًدا  وتسخينًا  متعددة،  وسائط  يتضمن  األسايس  األحياء 

ذلكو  من  املخارج  بداًل  يف  األمثل  النحو  عىل  أيًضا  العملية  هذه  تحدث  أن  ميكن  املائية  ، 

 تحت املاء، أو يف الربك الربكانية بالقرب من الخط الساحيل.   وفيةالجالحرارية 

نيوكليوتيدات   أو  األمينية  األحامض  محاليل  تقطري  أن  بالفعل  آخرون  علامء  أظهر 

سًلئف نيوكليوتيد    –الحمض النووي الربيبي عىل طني املونتموريلونايت ينتج بوليمرات  

النووي    ذاتيًاع  تجم الحمض  خيوط  أو  يف  اإلنزميات  مساعدة  دون  من  حتى  الربيبي، 

الريبوسومات. أظهر فريق آخر من الباحثني يف جامعة هارفارد كيف ميكن للحمض النووي  

علم كتاب  . ينص اإلصدار الثامن من  أن يكرر نفسه بدون اإلنزيم الرضوري عادةً   الريبوزي

 كامبل وجني ب. ريس، الدرايس، بقلم نيل أ. األحياء

الًلأحيايئ    االصطناع، أظهرت دراسة أن إحدى الخطوات الرئيسية،  2009يف عام  

من جزيئات    ذاتيًا، ميكن أن تحدث  الريبوزي)غري الحي( ملونومريات الحمض النووي  

ذلك،   إىل  باإلضافة  بسيطة.  الباحثون  طليعية  محاليل  أنتج  تقطري  طريق  عن 

عىل الرمال الساخنة    زيالريبو األحامض األمينية أو نيوكليوتيدات الحمض النووي  

البوليمرات   الجزيئات. تتشكل  بوليمرات من هذه  الصخور،  أو  الطني  دون ذاتيًا  أو 

   مساعدة اإلنزميات أو الريبوسومات.

جزيئا  مع  يتفاعل  محفز  جزيء  هو  ميكنه اإلنزيم  معينة.  وظائف  ألداء  أخرى    ت 

استقًلب الطعام يف عملية الهضم أو املساعدة يف تكرار الجزيئات الكبرية برسعة، أو صنع  



240 
 

النووي   الحمض  بالفعل منالريبوزي نسخ جديدة من  اإلنزيم نفسه  يتكون  الواقع،    . يف 

مزدوج الرشيط، فإنه    الريبوزين الحمض النووي  . عندما يسخالريبوزيالحمض النووي  

ويصبح اآلخر    الريبوزي(إنزيم الحمض النووي  )  ريبوزيمني إىل  يتحول أحد الخيطينقسم،  

 القالب املراد نسخه. 

ميكنه بالفعل بناء ريبوزميات قادرة عىل   الريبوزياكتشاف أن الحمض النووي    إن

الكيميائية   تفاعًلتها  املقدم  تحفيز  والعمليات  املراحل  من  أخرى  لفرضية  رتبطة  دعاًم 

ب مجتمعة  الخاصتلقايئالالتولد  واملعروفة  الفائقة    ،  حلقات  –بالدورة  من  التغذية    نوع 

التي ميكن احتواؤها داخل جدار خلية فسفوليبيد واحدة.    علومات التحفيز الذايتالراجعة مل

رغم أن هذه الكائنات ال تعترب حية بعد، لكن ميكنها أن تتكاثر بطريقة مشابهة جًدا وقد  

إذ تخضع لبعض رش  األنواع،  العلامء   شكل  وقدالطبيعي.    االصطفاءوط  تولد حتى أشباه 

يبدو أن   لذا. ذهيشء مشابه له، االستقًلبيةعمليات الخًليا أولية ذات درجة معينة من  حتى

 بعد. متاًما عىل بعض املستويات، ولكن ليس  فعًًل بأكملها الفرضية قد أثبتت  

هناك سؤال حول كيفية    يبقىهذا مجرد ملخص بسيط للغاية ليشء معقد للغاية.  

دون جميع املكونات التي نعرفها يف الخًليا الحديثة،  من  هذه الخًليا األولية وانقسامها    منو 

  األشخاص والتي قد ال تحتاجها حتى الخًليا األكرث البدائية. عًلوًة عىل ذلك، يريد بعض  

رؤية املجموعة الكاملة من العمليات كتجربة واحدة، حيث تسكب املواد الكيميائية األساسية،  

 رحلة بعد. ويخرج يشء مثل البكترييا. مل نصل لتلك امل

متاًما، توجد حرفيًا عرشات الفرضيات املتوافقة يف مجال    الذايت  التولدعىل عكس  

أثبت    لقد، والتي ميكن أن تكون كلها تقريبًا صحيحة يف نفس الوقت.  التلقايئأبحاث التولد  

جزئيًا، وحتى تلك التي قد ال تكون بالرضورة ذات صلة بأصل الحياة عىل األرض ما بعضها  
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ه »أصل الحياة« املنشور يف  كتب ألربيشت موريتز يف مقالوكام  مدعومة بأدلة دامغة.  تزال  

   ،Talk.Originsعىل موقع  2006أكتوبر  31

الدراسة التجريبية ألصل الحياة مع تجربة ميلر »الحساء قبل الحيوي« )ميلر    انطلقت 

يوري( التي أنتجت األحامض األمينية الرضورية للحياة. أجريت  –، تجربة ميلر 1953

اللبنات   حول  لإلعجاب  املثرية  الكيميائية  التجارب  من  الكثري  التالية  العقود  يف 

ت العديد من األسئلة الحاسمة دون إجابات  ظللفرتة طويلة  األساسية للحياة، ولكن  

ثابتة. مستقبلية  اتجاهات  يف  األمل  متنح  قد  بينها    تجريبية  من  اصطناع  وكان 

ذايت  جني  ودمج  أوليغونوكليوتيدات،  إىل  النيوكليوتيدات  وبلمرة  النيوكليوتيدات، 

تجانس  االصطفاء الطبيعي عليها، وأصل  النسخ يف »خًليا« بسيطة ميكن أن يعمل  

والسكريات.ا األمينية  طرح  ألحامض  املفاهيمية،  الناحية  ترجمة    تولد  من  نظام 

الربوتني مشكلة أساسية. ومع ذلك، فقد أحرز تقدم كبري يف العقد املايض يف جميع  

هذه املجاالت، رغم أن التفاصيل ما تزال غامضة وما تزال هناك مشاكل تتعلق بالعديد  

املقرتحةإن    . املسائلمن   يفرتض    التفاعًلت  الذي  أواًل«،  »االستقًلب  منوذج  يف 

االستقًلب، وليس الجينات، يف أصل الحياة، أصبحت أيًضا واعدة أكرث بفضل النتائج  

قطع األحجية بدأت تتجمع بطريقة جعلت االفرتاض    إنالحديثة. عموًما، ميكن القول  

قولية عىل  من مادة غري حية ]كذا[ قد حقق أخريًا معللحياة    الذايت صل  أل العلمي ل

 مستوى األدلة التجريبية. 

ا تزال فرق من علامء الكيمياء الحيوية حول العامل تعمل عىل إعداد سلسلة طويلة  م

ومعقدة من الرتكيبات الكيميائية التي بدأت ببوليمرات بسيطة ومتكررة ذاتيًا بالفعل، وأدت 

عىل   القادرة  األوىل  االستقًلبية  الخًليا  إىل  النهاية  من  يف  معني  مستوى  عىل  الحفاظ 

 التوازن، بيئة داخلية متوازنة. هذا هو تعريف الحياة. 
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ميكن قتلها، ألنها تفتقر إىل االستقًلب، وهو توازن    هال تعترب الفريوسات حية رغم أن

الربوتوبايونت )التي يقرتحها علامء الكيمياء الحيوية(  أما  كيميايئ مستقل محفوظ داخليًا.  

شبه ست خًليا  وهي    كون  ومشابهة  خطوة  أعىل  حيوية،  الفائقة  الدورة    ظاهريًامن 

فإن  بعد،  أو خًليا غري حية  بالكامل  نتحدث عن خًليا حية  كنا  ولكن سواء  للفريوسات. 

  لكيميائية والقطبية الجزيئية. إن كًلهام مدفوع بالوظائف الطبيعية لإلنزميات والتفاعًلت ا

كان هناك مكون خارق    وإن  –م مل يكتشفه بعد  كان هناك أي جانب آخر للحياة، فإن العل

 للطبيعة يف الحياة، فلن يتمكن العلم أبًدا من اكتشافه.

قدًرا معقواًل من األدلة الكامنة وراءه، ولكن ليس كأدلة التطور.    التلقايئميتلك التولد  

حياة هي  حتى اآلن ما زلنا ال نعرف أي أو عدد الفرضيات املتنافسة الحالية املطروحة ألصل ال

األكرث دقة، ولكن إذا كان هناك يشء واحد علمتنا إياه حكمة العصور، فهو ببساطة أن عدم 

إضافًة  معرفة التفسري الحقيقي ليس سببًا للذهاب وإلقاء اللوم يف أي يشء عىل السحر.  

إىل ذلك، حتى لو ظهر إله واستدعى الحياة األوىل إىل الوجود منذ مليارات السنني، فًل شك  

 أن هذه الحياة تطورت بالتأكيد منذ ذلك الحني، وما زالت تتطور حتى اآلن.  يف
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 للخلقية   التأسيسيةاألكذوبة السابعة  

 »التطور عشوايئ« 

 

أنكم مراقبون؟ نحن البرش واعون لذاتنا إىل حد كبري، ولذلك اعتقادنا أن   اهل شعرتم يومً 

. إن إدراك هذه االحتاملية أمر رضوري يف حال  اأبدً   ااآلخرين يراقبوننا عن كثب ليس مفاجئً 

خلسًة،  كنا نعيش يف منطقة برية، حيث من املمكن أن تقرتب منا حيوانات مفرتسة كبرية  

يف نفوسنا عىل    الة احتاملية أن يكون هذا الشعور بقي محفوظً لذا ميكننا أن نفهم بسهو 

 مر العصور.  

. حتى ولو  امن ذلك بالتأكيد، فنحن نوع اجتامعي أيضً   ا إن سيكولوجيتنا أكرث تعقيدً  

. فمن املمكن يف أي لحظة  مهاًم   ان حني ينظرون إلينا أمًر و مل يراقبنا أحد، يبقى ما يراه اآلخر 

عن  ا ويقيموننا بحثً  ا . وقد يراقبنا املنافسون أيضً ايون يراقبوننا رسً أن يكون املعجبون الرس

نقاط ضعفنا، أو من املحتمل أن يراقبنا نقاد متخفون ينتظرون أن يسخروا من أي يشء  

دامئً  خاضعان  ومظهرنا  سلوكنا  إن  أننا    ايًلحظونه.  نعتقد  كنا  لو  حتى  اآلخرين،  لحكم 

ارتكبناه أو لحظًة محرجًة مررنا بها، ومن املمكن أن يخرب   خطأً لوحدنا. قد يرى شخص ما  

ع  اأشخاصً  قد يظهر غدً آخرين  أنه رس،  واعتقدنا  اليوم  فعلنا  رآه. مهام  ويغري مجرى    اام 

حياتنا. علينا أن ندرك حقيقة وجود عيون تتجسس علينا يف كل وقت. إن كنتم ال تستطيعون  

رؤيتهم، فهذا ال يعني أنهم ال يستطيعون رؤيتكم، لذا ينطوي اإلجراء اآلمن عىل افرتض أننا  

ن األفضل أن نترصف كام لو هناك شخص ما يراقبنا يف مكان ما،  . ماأبدً   – ال نكون وحدنا  

 .  نفعل ومبا  بناوأن هذا الشخص يهتم  
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قد يبدو هذا أشبه بجنون االرتياب، ولكنه ليس كذلك. أعتقد أنه مجرد سلوك ميارسه   

الناس العاديون. ولكن مثة أشخاص يبالغون، إذ يعتقدون أنهم مراقبون بشكل مستمر يف  

مراقبة من قبل شخص ما بطريقة    –ورمبا حتى أفكارهم–قات، وأن جميع أفعالهم  جميع األو 

 أو بأخرى. 

نحن منيل ألن نضع أنفسنا يف مركز العامل. ولكن يف واقع األمر، جميعنا أنانيون   

فنحن    أن يحدث،  ينبغيألن هذا ما    للغاية لدرجة أننا نتذمر إن مل نكن يف مركز االهتامم،

رب من الذي نحصل عليه. نحن نفرتض بفطرتنا أن هناك لرمبا شخص ما  أك  انستحق اهتاممً 

إنه شعور طبيعي بالنسبة لنا، حتى ولو  األوقات.    جميعيف    ايراقبنا يف أي وقت، أو أحيانً 

 .  ا مل يكن منطقيً 

يف التعرف عىل األمناط وإنشاء الروابط. إننا قادرون عىل التحليل    انحن بارعون أيضً  

عقًلنيني؛ ولكن من املمكن أن يركز التحليل عىل شكوكنا األولية ويتحيز    حتى حني ال نكون

ضد أي خيارات منطقية أخرى. ونتيجًة لذلك، تظهر بعض األمناط يف أذهاننا، لتبدو كام لو 

ليس بسبب تناقص االحتامالت يف    – أنها منظمة وأن ما حدث من قبل سيحدث مرًة أخرى  

 أن يحدث.   املفروضأنه من  كل موقف، ولكن ألن هذا ما نعتقد

إن اعتقدنا أن سلسلة النجاحات التي يحققها شخص ما سببها الحظ، فقد نتخيل أنه   

كذلك األمر بالنسبة  شخص مبارك، وأنه ميتلك أفضليًة ألن هناك كيانات خارجية تتحكم به. و 

أذهاننا كام لو أن أحدهام  . قد يبدو األمر يف  املن يتعرض لنكسات متتالية، إذ نعتربه منحوسً 

حقوا كل ما حدث لهام. إنه  تما ليس  ا ، ال بد أنهام فعًل شيئً ايعاقب واآلخر يكافأ. ملاذا؟ حسنً 

أبسط مفاهيم الكارما: »كام تدين تدان«، كام يقال. ال وجود ليشء اسمه الصدفة بالنسبة  

 لألشخاص الذين يفكرون بهذه الطريقة؛ كل يشء يحدث لسبب.  
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لرود سريلينغ أحد برامجي املفضلة يف طفولتي. الحظت أن ما    توايًليت زون  ذاكان   

ع يف الحصول عىل حصتهم من الحلويات وحسب؛ يبدو ييتكرر يف الربنامج هو رغبة الجم

عىل الدوام، ألن من كتب وابتكر هذا    اأن الشخصيات الطيبة واللطيفة والخرية تبيل حسنً 

. ويف  االصالحني وأدرك أن جمهوره ال يرغب بذلك أيضً العامل مل يرغب يف تعذيب الناس  

املقابل، واجهت الشخصيات الجشعة أو األنانية أو الظاملة أو القاسية عواقب مثرية للسخرية  

يف شكل من أشكال العدالة الخيالية، كام لو أن الكون يهتم باملوازنة بني الخري والرش. قد  

  الحياة   سلكت  لوأن يحدث! ألن يكون من الرائع    ينبغي ، بل وايحدث هذا يف الحياة أحيانً 

 هذا هو السبب يف شعورنا باالرتياح حني نتظاهر بذلك. هذا الطريق؟  فعًًل 

غري   الشعور  ابهذ  شعرتمذنب، مثل أي شخص آخر، ألنني    أننييؤسفني أن اعرتف   

اتفاقً  أبدً   أالعقًلين. اعتقدت طيلة حيايت أن بيني وبني األقدار  ثروًة    ا ما، وأنني لن أمتلك 

املآيس   تحمل  تجنبت  لقد  ذلك.  مقابل  للكارما  ألنني سأدفع  كبرية  بشهرة  أمتتع  أو  طائلًة 

  الشديدة بسبب رفيض للمنافع الكبرية؛ إنها أمور ال أستطيع تحملها وال التعامل معها. مل

أو مل أعان من حالة مرضية    ا، ألنني مل أكن مسجونً اأو مشهوًر   ايضايقني أنني لست ثريً 

أيضً  أنني كنت فقرًي امزمنة وقاسية  أو   اومحاطً   ا. مل يهمني  الدوام  الديون عىل  مبحصيل 

متتع  أ أشياء مثينًة، ألنني كنت طيلة شبايب حسن املظهر وذو شعبية كبرية و أنني مل أمتلك  

ممتاز  دامئً بصحة  األمر حقً اة  بدا  عادلة.  وكأنه صفقة  األمر  بدا يل  وقعت    ا.  أنني  لو  كام 

، وحتى يف أسوأ األوقات  اولكنها جيدة دامئً   ا. لن تحدث يل أمور رائعة أبدً يشء مااتفاقيًة مع  

كام تخيلت أنها ستكون، وألن األيام السعيدة ليست    أشعر باالمتنان ألن األمور ليست سيئةً 

 .  اال أبدً بعيدة املن 
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ويف هذه األيام، أدركت أن العقلية اإليجابية وحدها تؤدي إىل مثل هذه النتائج. ومن   

أن األمور ال تسري بهذه الطريقة، عىل الرغم من أنها تبدو    اناحية أخرى، إنني أفهم منطقيً 

 كذلك ضمن حدود مخيلتي. إنها فكرة أجد صعوبًة يف التخلص منها.  

الكارما آخر املعتقدات الدينية التي تخليت عنها. لقد متسكت بها  ونتيجًة لذلك، كانت  

أن أصدق بوجود إحساس فطري بالعدالة يف العامل، وال    اطاملا استطعت، ألنني أردت حقً 

استغًللهم   من  الرغم  عىل  يريدونه  ما  كل  عىل  السيئون  األشخاص  يحصل  حني  سيام 

ما يشعرون بأنهم    اهو أن األرشار غالبً   الآلخرين أو إيذائهم لهم. وما يجعل الوضع أكرث سوءً 

و  بأخرى  أن  ضحايا  أو  بطريقة  مربرة  ال  – أفعالهم  ما  ألن  عىل  بناًء  الوسيلة  تربر  غاية 

أنهم ارتكبوا أي خطأ.    ا، لذا ال يشعرون بالذنب أو العار وال يدركون أبدً اخرًي   ايعتربونه سخطً 

مثًًل   ابل وعوضً  أنهم يستحقون كل ما رسقوه  ذلك، يشعرون  أنه من حقهم عن  لو  ، كام 

. ورد ا قابهم بعد موتهم أيضً ! وال يكفي حتى أن نتخيل أنهم سينالون ع. هذا ليس عداًل اأساسً 

الحياة وليس يف    هذهيف سفر الًلويني أننا سنعاقب عىل تجاوزاتنا يف    26يف اإلصحاح  

أنه ال وجود لحياة آخرة   الحال، وال سيام حني ندرك  اآلخرة. هذا ما ينبغي أن يكون عليه 

 .  اأساسً 

املباليني يتفوقون    من األشخاص القساة والوحشيني وغري  اويا لألسف، لقد رأيت كثرًي  

. ما من أحد يرغب يف اذريعً  عىل حساب اآلخرين، يف حني يفشل األشخاص الطيبون فشًًل 

ما ينترص أولئك الذين ال ميتلكون أي شفقة أو تعاطف   ا، لذا غالبً االتورط مع املعتلني اجتامعيً 

ي ال أتحدث ويقمعون األبرياء الرشفاء الذين مل يفعلوا أي يشء يستحق ما حدث لهم. إنن

بناًء عىل تجربتي الخاصة، لحسن الحظ، بل أتكلم عام أراه يحدث لآلخرين، لذلك أعتقد أن  

املرء طيبً  يكون  أن  هذه موضوعية.  أنه    ونبيًًل   وعاداًل   اوصادقً   اخرًي و   امًلحظتي  يعني  ال 

  أن يحدث. ولو كانت الكارما حقيقيةً   ينبغيسيعامل مبوجب معايريه، حتى وإن كان هذا ما  
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  فذلك ما سيحدث   –إذا كان هناك إله صالح أو قاض عادل وراء ما يحدث يف هذا العامل–

 يكتب سيناريوهات حياتنا.   ا. حبذا لو كان رود سريلينغ متخفيً احقً 

 

 مورفيوس: 

 هل تؤمن بالقدر يا نيو؟

 

 نيو: 

 ال.

 

 مورفيوس: 

 مل ال؟

 

 نيو: 

 يف حيايت.  ألنني ال أرغب بأال أكون متحكامً 

 

، حني يلتقي مورفيوس بنيو، أن يوضح وجهة  ذا ماتركسميكن لهذا املشهد من فيلم   

يقول إن »كل يشء يحدث لسبب ما«، أفكر يف مًليني املتغريات    ا كلام سمعت شخصً نظري.  
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املتأصلة يف كل تأثري يتخيل حدوثه وكيفية حسابها أو تنسيقها من وجهة نظره. ما هي  

؛ إذ ال ميكن للمرء أن  اأن املؤمنني ال يفكرون بهذه األمور أبدً   ابها؟ أعتقد حقً وسيلة التًلعب  

أفكر يف األمر، ويبدو يل أن الطريقة    أنايستمر يف اعتقاده هذا لو فكر يف األمر. ولكن  

الوحيدة التي قد متكن الله من التحكم يف كل يشء كام يؤمنون هي أنه قد كتب السيناريو.  

إذا كانت الحياة مجرد مرسح ونحن ممثلون وحسب، فالله هو من كتب املرسحية. سيعجب  

نا مل نكتب أي سطر من  املؤمنون عىل األرجح بهذا الكًلم، ولكنهم سيدركون أن هذا يعني أن

غري قادرين عىل تغيري مسار حياتنا. ال ميكننا أن نفعل سوى    اسيناريو حياتنا. نحن أيضً 

 يف تصميمنا.   –أو ما هو مقدر لنا أن نفعله –ما برمجنا لنفعله  

يقول إن الله موجود »خارج نطاق واقعنا« أو »وراء الزمن«، أفكر    ا حني أسمع شخصً  

السيناريو، رود سريلينغ غري املريئ، الذي ميكنه أن يشغل أي حلقة من    يف اإلله الذي يكتب 

 حلقاته املفضلة. إنه يراقب كل ما نفعله ويتحكم يف كل ما حدث وسيحدث لنا.  

فيلاًم   نشاهد  إننا  اقدميً   حني  الزمني.  وإطاره  واقعه  خارج  موجودون  فنحن   ،

ه ونتمكن  ئودنا، وسنبقى بعد انتها موجودون قبل أن يبدأ حتى ولو كان الفيلم أقدم من وج

جديد.   من  مشاهدته  املستقبل.  من  يف  سيحدث  ما  نعرف  ألننا  باملستقبل  التنبؤ  ميكننا 

فاملستقبل قد حدث بالفعل بالنسبة لنا، ونحن نعلم أنه ما من يشء ميكن للشخصيات فعله  

ذا رويك  من فيلم  لتغيري ما سيحدث. لعل أفضل املشاهد السينامئية التي توضح هذا املفهوم  

 :  هورور بيكترش شو 

 

 ريف راف: 

 فرانكنفورتر، انتهى كل يشء! 
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 مهمتك باءت بالفشل! 

 أسلوب حياتك متطرف للغاية! 

 أنا قائدك الجديد. 

 أنت اآلن سجيني! 

 سنعود إىل ترانسيلفانيا.

 جهز شعاع العبور! 

 

 فرانيك: 

 انتظر، ميكنني التفسري!

 

 الجمهور: 

 ! اتفسريا جيدً ينبغي أن يكون 

 هذا ما تسبب يف قتلك األسبوع املايض!

 

يعتقد البعض أنه ال ميكن للمرء أن يؤمن يف كل من النبوءة واإلرادة الحرة يف آن   

معً  اجتامعهام  ألن  املايض    اواحد،  الزمن يف  عرب  يفعله مسافر  ما  كان  إن  مستحيل.  أمر 

أن يغري املستقبل بطرق ال    اسيغري الحارض بشكل جذري، فام نفعله يف الحارض ميكن أيضً 
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ميكن ألي نبي أو عراف أن يتنبأ بها. نحن قادرون عىل التمعن يف أحداث املايض ألنها ثابتة  

ثابتة    انتمكن من رؤية املستقبل هي لو أن أحداثه أيضً وال ميكن تغيريها، والطريقة الوحيدة ل

 وال ميكن تغيريها.  

 

 «. كل يشء ثابت، وال ميكنك تغيري أي يشء »

 جيسوس كرايست سوبر ستار يسوع،  –

 

إلهً   كنت  ولو  حتى  الحقيقة  دماغً   اإنها  عىل بكمبيوتر    اشبيهً   امتتلك  قادر  عمًلق 

تتمكن من قياس املستقبل إال حني يفعل كل شخص ما يتوقع حساب املتغريات الًلنهائية. لن  

وفقً   همن يفعل  لديناميكيات    اأن  املرشوطة  أفعاله  وردود  وسيكولوجيته  لفسيولوجيته 

غري متوقع، كأن يفعل إرادته الحرة، ينبغي أن تعاد   اوضعه. ومبجرد أن يفعل الشخص أمًر 

بالنس  حسابها  يعاد  أن  يجب  جديد.  من  الحسابات  عامل جميع  وكل  آخر  شخص  لكل  بة 

نتملك إرادًة    اإضايف يف كل مرة يستخدم فيها عقل واحد هذه القوة. ولذلك، إن كنا جميعً 

ستنهار،   بها  املتنبأ  الكاملة  التفاعًلت  فشبكة  وعشوايئ،  متكرر  بشكل  نستخدمها  حرًة 

.  اان إلهً وستكون الحسابات فوضويًة لدرجة أنه ما من أحد سيقدر عىل مواكبتها، حتى لو ك

 إذن ال ميكن حتى لله أن يتنبأ باملستقبل، إن كان لنا رأي يف مستقبلنا.  

إن التناقض الواضح بني العلم الكيل اإللهي والنبوءة من جهة، واإلرادة الحرة البرشية   

مثًًل  كالكالفينيني  الدينية  الطوائف  دفع بعض  أخرى،  أو    من جهة  بالجربية  االعتقاد  إىل 

لسلسلة غري منقطعة من    ا مستقبل الجميع وفقً   االقدرية، أي أن يكون الله قد حدد مسبقً 

األحداث املرتابطة، وال ميكننا نحن البرش فعل أي يشء لتغيري ذلك. إذا مل تكن املصادفات  
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نات األخرى باعتقاد )كام يعتقد هؤالء الناس(، فهذا الكًلم صحيح. تؤمن الديا  موجودة فعًًل 

أن كل ما حدث وسيحدث وكل ما نعتقد أننا قررنا فعله محكوم باألقدار، كام لو    –مشابه  

 أننا مجرد شخصيات يف فيلم قديم يعرف شخص ما كيف سينتهي. 

 

مل أر أي يشء يجعلني أؤمن بوجود قوة جبارة واحدة تتحكم يف كل يشء. ال وجود »

 «. يملجال طاقة غامض يتحكم يف قدر 

 الحلقة الرابعة ، ستار وورزهان سولو،  –

 

ويف هذه    –إن املفارقة هنا هي أن هان سولو مل يدرك أنه مجرد شخصية يف فيلم   

سلفً  حدده  له  حدث  ما  كل  مصريه.  يف  يتحكامن  واملخرج  الكاتب  صحيح،  هذا    االحالة، 

املوجودين متامً  األذكياء  لقاءات الصدفة،  خارج نطاق واقعه. وحتى أخطائه، و   ااملصممني 

، ولكن  ا، جميعها حصلت عمدً ورضبات الحظ، وكل ما كان يعتقد أنه مجرد حوادث عشوائيةً 

 مل يكن هو من تسبب يف حدوثها. جميعها حدثت بتأثري قوى خارجة عن إرادته.  

تخيل أنك أضعت مفاتيحك وستتأخر عن عملك ألنك تحاول العثور عليهم. يرن هاتف   

عادًة ما تكون فيه قد غادرت املنزل. املتصل هو محطة إذاعية تجري    منزلك يف الوقت الذي

ولكن    –من اإلجابة عىل سؤال واحد صعب    ت مسابقًة ترويجيًة، إذ سرتبح جائزًة إن متكن

الغريب يف األمر أنك تعلمت باألمس من أحد أصدقائك كل ما يتعلق مبوضوع هذا السؤال.  

يقع يف حبك مصادفًة ويغري    ارائعً   اوبذلك تربح إجازة أحًلمك، وتلتقي يف رحلتك شخصً 

دًة يف العمر لشخص مجرى بقية حياتك. لرمبا كانت رضبة حظ؛ أمر ال يحدث إال مرًة واح



252 
 

واحد من بني كل مليون شخص. ولكن معظم املؤمنني سيقولون ببساطة إن الله هو من أراد  

 لهذا األمر أن يحدث، ولذلك رتب كل هذه األحداث الصغرى لتؤدي إىل تلك النتيجة.  

 

 «. إن كان القدر أو الحظ أو الكارما، أنا أعتقد أن كل يشء يحدث لسبب ما»

 غوست باسرتز كامن، د. بيرت فين –

 

من يلعب  صدم  ي إلم. نايت شياماالن يتمحور حول هذه املقولة.    2002  ساينزإن فيلم   

شياماالن، راي ريدي، زوجة شخصية ميل غيبسون بسيارته فتعلق بشجرة. مير وقت    دوره

 طويل قبل أن متوت، فترشد بعقلها وتدخل يف حالة من الهلوسات ويبدو أنها تهذي. كان 

تثبت أن الحياة فقد إميانه بسبب هذه املآيس التي    ا كاثوليكيً   ا غيبسون كاهنً من يلعب دوره  

 ال معنى لها.  

ه العب و . كان أخافراد عائلته املتبقية متتلك صفات غريبًة تظهر أهميتها الحقً جميع أ  

بيسبول ولكنه مل يستطع التحكم باملرضب وكانت رضباته قويًة للغاية. كان ابنه يعاين من  

حالة ربو خطرية. كانت ابنته تترصف بغرابة، إذ ترشب رشفًة واحدًة فقط من املاء وترتك 

وعىل الرف والتلفاز ويف أي مكان، لدرجة أنه هناك أكواب مملوءة    –الكوب عىل الطاولة  

 .  اباملاء يف جميع أنحاء املنزل دامئً 

من    قادرون عىل رش غازات سامة  األرض  الفيلم غزاة من خارج كوكب  يظهر يف 

معاصمهم، ولكنها ال تؤثر يف طفل صغري ال يستطيع التنفس خًلل نوبة ربو ناتجة عن 

املاء السائل قادر عىل تسميم الفضائيني بطريقة أو بأخرى،    إحساسه بالخوف. يتبني أن 
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أيضً  الخاطئ  املنزل  الخاطئ وحسب، بل  الكوكب  أنهم مل يغزوا  أدركوا  ، ألن سكانه  ا لذلك 

غزاة. )الغريب هو  لديهم العرشات من األكواب اململوءة باملاء التي يستطيعون رشها عىل ال

تطيع السفر عرب النجوم ولكنهم ال ميتلكون أي تقنيات أخرى  فضائية تس  اأنهم ميتلكون سفنً 

للغاية هو أن الرجل الذي يحرك مرضبه    امثل األسلحة أو املًلبس الواقية(. وما وجدته سخيفً 

غيبسون هذيان زوجته    يتذكر من يلعب دورهبقوة كبرية ال يعرف ما عليه أن يفعل حتى  

 ، هذا بديهي.  ابوءًة: »حرك مرضبك بقوة«. حسنً املحترضة ويفرس كلامتها األخرية وكأنها ن

درك أن كل يشء يحدث لسبب  يغيبسون    من يلعب دورهما يركز عليه الفيلم هو أن   

مرًة أخرى. بالطبع. إنه    اكاثوليكيً   ا ما. ويف النهاية، نرى أن إميانه بالله قد عاد وأصبح كاهنً 

 ثمني واستعادته بطريقة ما.  إن متكن املرء من تربير إميانه ال اأمر منطقي متامً 

كثرًي   الغبية جدً   القد شاهدت  األفًلم  الفيلم واحد منها.    ا من  ومن  يف حيايت، وهذا 

عىل وجود    هو أنه يتحدث عن دوائر املحاصيل باعتبارها دليًًل   ساينز األمور املسلية يف فيلم  

من   الرغم  عىل  األرض،  كوكب  خارج  من  العامل  أن  زوار  يف  األمناط  هذه  عن  املسؤولني 

عن كيفية قيامهم بذلك. كان الجميع يعلم أن دوائر املحاصيل    االحقيقي قد تحدثوا مسبقً 

خدعة من صنع اإلنسان قبل وقت طويل من البدء يف إنتاج الفيلم. ولكنني أعتقد أن من يرى  

 .  ا عن دوائر املحاصيل أيضً ني مسؤولنيبأن الفضائي  ا، سيبقى مؤمنً ايلم منطقيً هذا الف

أخ فاشل يف البيسبول وابنة تعاين من اضطراب    لكإذن ما يخربوننا به هو إن كان   

املوحدة   الله  خطة  من  جزء  فهذه  ومميت،  مزمن  بًلء  من  يعاين  وابن  القهري  الوسواس 

منه ولكنه لسبب ما مل مينحه ألي من إنه فضل    –امء  من الفضائيني الكارهني لل  كلحاميت

جريانك. إذا فقد أطفال صغار أمهم يف حادث مأساوي أسفر عن إصابة اآلخرين بصدمة  



254 
 

. مهام حدث وكيفام حدث، الله هو املسؤول،  اأبدية، فالله هو من أراد لذلك أن يحدث أيضً 

 والله وحده يعرف السبب.  

، الذي اعتقد  آي آم ليجندحدث عن تلك املقولة، هو فيلم  ومن األفًلم األخرى التي تت  

أنه عىل نفس القدر من اإلزعاج. يلعب ويل سميث دور جندي يعتقد أنه آخر إنسان عىل قيد  

إىل ما يشبه    حولت الجميعالحياة بعد أن تسبب عًلج مقرتح للرسطان بآثار جانبية عرضية  

سميث بامرأة    يلتقي من يلعب دورههاية،  مصايص دماء أو أموات أحياء مستذئبني. يف الن

ولكنهام يعتقدان أنهام   –الشخصني الوحيدين البرشيني اللذين رآهام منذ شهور–وطفلها  

مرسًلن يف مهمة من الله. يلعب سميث دور رجل ملحد يف هذا الفيلم، ويحاول طرح الحجة  

الجميع مات! الجميع  ن »أل   املنطقية التي مفادها أنه من املستحيل أن تكون هذه خطة الله

ولكنه يغري رأيه فجأًة يف النهاية دون أي تفسري أو سبب واضح بالنسبة يل. أعتقد   مات!«.

 إنونقول    نتصنع االبتسامةأن    ا؛ ميكننا دامئً اأن السخافة املهولة لهذا الوضع غري مهمة أبدً 

 هذا كله جزء من خطة الله.  

 

 . اما حدث كان غريبً »

 بعض الراحة فجأًة! أن تحصل عىل 

 . ا كل يشء يبدو مفهومً 

 يا له من مغفل، يا له من أحمق! 

 كانت اإلجابة واضحًة طوال الوقت. 

 « كل ما تطلبه األمر هو حادث بسيط، حادث!
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 ذا رويك هورور بيكترش شوفرانكنفورتر، –

 

 «. ال وجود للحوادث»

 نايكد النشتوم فروست،  –

 

 «. يتسبب به أحد كلمة ]حادث[ توحي بأنه مل »

 هوت فازنيكوالس أنجيل، –

 

أي    ذلك  ما، مبا يف  لسبب  يحدث  استثناء  دون  كان كل يشء  إذا  إنها فكرة مهمة: 

موقف قد نعتربه صدفًة عشوائيًة، فحتى الحوادث إذن تحدث لسبب ما، بغض النظر عن أن  

افون رمي أوراق . ولذلك السبب يستطيع العر ا مل تنوي حدوثه  ا جميع األطراف املتورطة فيه

. أي شخص آخر سيقول  االشاي أو عظام الدجاج لقراءة »املعنى« الخفي لطريقة سقوطه

متامً  عشوايئ  أمر  يصفون  اإنه  الذين  التاروت،  بطاقات  قاريئ  عىل  ينطبق  ذاته  واألمر   .

 البطاقات الذي خلطها األبله الذي يدفع مقابل هذه القراءة.  

، إذ من املفرتض أن تختار األرقام الستة  الواليات مثااًل اليانصيب عىل مستوى  لنأخذ   

عشوائيً  ليكون  واآللية  العملية  بهذه  يتعلق  كل يشء  العمياء. صمم  اآللة    ا التي ستختارها 

، ليك نتأكد أن الشخص الفائز قد ربح بالصدفة البحتة. وعىل الرغم من ذلك، يعتقد  امتامً 

لحدث العشوايئ القائم عىل الصدفة البحتة تسبب  العديد من األشخاص الذين ربحوا أن هذا ا
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الله بشكل مبارش تحقيقً  يقبل بعض من هؤالء    ابه  األخرى، ال  الناحية  الغاية. ومن  لهذه 

 عن التطور.   األشخاص ذاتهم أن الله قد يكون مسؤواًل 

 

 «. ما يهم هو أن كل ما حدث، حدث لسبب ما »

 ذا ماتريكس ريلوديد العميل سميث،  –

 

حتامل بعيد، ال عًلقة له باإلميان بيسوع أو بوذا أو الله، أن يكون ما حدث قد جاء  إنه ا»

 «. ]بالصدفة[

 ذا أوراييل فاكتور بييل أوراييل،  –

 

.  كل يشءب  التحكمولكن هذا التنسيق مستحيل يف واقعنا. ال يوجد أي آلية قادرة عىل   

أن نفرتض أن كل يشء ممكن أيضً  ، فهناك العديد من األشياء غري املمكنة. هل  اال ميكننا 

،  منطقيةيف علم املثلثات؟ هذا غري ممكن يف حال كانت اإلجابة    3( =  ϴتكون جتا )ميكن أن  

فًل يوجد تفسري منطقي ممكن يف تلك الحالة. هذا سبب من األسباب العديدة التي تجعل  

  مع بعضهام البعض.  وال ميكن أن يتداخًل ا  متامً ني  منفصلنيالله والعلم موضوع

عىل    ا، فمن املمكن أن يكون قادًر اإذا أرادوا أن يزعموا أن الله قادر عىل فعل ذلك أيضً  

يتمكن من فعل ذلك، عىل   ملأن الله    يؤمنون! ولكن أنصار الخلقية  االتحكم بالتطور أيضً 

قادًر  أن يكون  املفرتض  أنه من  الخ   االرغم من  أنصار  لقية عن  عىل فعل ما يشاء. يختلف 

قيودً  يفرضون  أنهم  يف  العاديني  هو    ااملسيحيني  التطور  أن  عىل  ويرصون  إلههم،  عىل 
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إن منظورهم الحتمي هذا يعني أن  العنرص الطبيعي الوحيد الذي ال يستطيع الله التحكم به.  

الطبيعية   العمليات  استخدام  يستطيع  ال  الله  أن  إما  حقيقي:  النقيضني  هذين  من  واحد 

ية، أو أن األنظمة اإلبداعية بطبيعتها غري خاضعة لسيطرة الله، وبالتايل تعترب  بطريقة إبداع

 الله.   ضد بطريقة أو بأخرى دليًًل 

ويف املقابل، إن أولئك الذين ال يفهمون أن األنظمة املنظمة املعقدة ميكن أن تكون   

يلجؤون عادًة إىل فكرة الخالق. عىل سبيل املثال، مل يكن عامل    ،ناجمًة عن وسائل طبيعية

:  ا، ومل يكن من أنصار الخلقية متامً االفيزياء الفلكية يف القرن العرشين فريد هويل مسيحيً 

 اذكيً   ، ولكنه زعم أن هناك مصماًم ا مل يؤمن بإله معني، ومل يؤمن بوجود كتاب مقدس أيضً 

بالخلقية يعارض املفاهيم السائدة لعلم الكونيات والتولد  وجود علم شبيه  للكون، واقرتح  

 التلقايئ.  

نسب الفضل إىل هويل يف ابتكار اسم »االنفجار العظيم« املستخدم لرشح تضخم   

الكون من التفرد الكمي، ولكن الفضل يعود يف واقع األمر لكاهن كاثولييك يدعى جورج  

هذا املصطلح بغرض االزدراء. جادل هويل    من ذلك؛ بل استخدم   اهويل أيً   يصدقلومرت. مل  

سلسلة متواصلة  من ذلك بأنه ينبغي أن يكون الكون يف »حالة ثابتة« دامئة مبساعدة    بداًل 

من أحداث خلقية مصغرة، إذ تنتج ذرات هيدروجني جديدة من العدم. وباإلضافة إىل ذلك،  

خلق أبسط خلية حية تتمثل  نزميات لاعتقد أن فرصة الحصول عىل املجموعة املطلوبة من األ 

مئة عىل مفاهيم خاطئة، وسوء  ا. اعتمد هويل عىل افرتاضاته )الق40,00010بواحد يف    اتقريبً 

فهم جوهري، ونقص يف االطًلع عىل البيانات الحديثة( يف قوله إن »تفسري الحقائق القائم 

بالفيز التًلعب  عىل  قادر  خارق  ذكاء  وجود  يف  يتمثل  السليمة  الفطرة  وكذلك عىل  ياء، 

التي   األرقام  إن  الطبيعة.  يف  مهمة  عمياء  لقوى  وجود  ال  وأنه  والبيولوجيا،  الكيمياء 

يستخلصها املرء من الحقائق تبدو يل هائلًة لدرجة أنها تجعل هذا االستنتاج فوق الشبهات 
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  ما يصور عىل أنه ملحد بإميانه بذكاء خالد  اإىل حد ما«. إذن اعرتف هذا الرجل الذي غالبً 

 قوة غري قابلة للتفسري. آمن هويل بوجود إله.   يذ

واألهم من ذلك هو أنه كتب النقد التايل حول التطور والتولد التلقايئ إلثبات مدى   

 سوء فهمه لهام، إذ اعتربهام عمليًة واحدًة، كام يفعل أنصار الخلقية عادًة.

 

أجزاء وقطع طائرة بوينغ   الخردة عىل جميع  ، ولكنها  747تحتوي إحدى ساحات 

مفككة ويف حالة من الفوىض التامة. هبت عاصفة بالصدفة ومرت بهذه الساحة. ما  

مركبة بالكامل وجاهزة للطريان؟ إنه احتامل    747هو احتامل أن نجد هناك طائرة  

ار عرب عدد من ساحات الخردة كاف  صغري لدرجة أنه ال داع لذكره، حتى ولو مر إعص 

 مللء الكون بأكمله.  

 

ومحرتم،    محرتف  عامل  اآلن  لديهم  تأكيد.  بكل  الفرصة  هذه  الخلقية  أنصار  انتهز 

أيضً  »إنساين« ولكنه رفض  بأنه  العظيم    ا وصفوه  والتولد    –االنفجار  التطور  وخلط بني 

مصمم ذيك خارق للطبيعة.  التلقايئ ورفض كليهام، ودافع عن األحداث الخلقية ووجود  

  ا ونتيجًة لذلك، رددت عبثية هويل الزائفة التي وصفها أعًله بطرق عدة عىل مر السنني. أحيانً 

أو سيارة المبورغيني حمراء جديدة والمعة   املدمر باإلعصار،  العشوايئ  املوزع  يستبدلون 

املتغريات املختلفة لسو   747بطائرة   العديد من  الفهم الجوهري  الجاهزة للطريان. هناك  ء 

موقع   من  ييل  ما  لنأخذ  لدينا.  العامة  اإلعًلم  وسائل  عىل  واسع  نطاق  عىل  املتناقل 

Creationism.org  عىل ذلك. مثااًل 
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املتقدمة،   الهندسية  واملهارات  الذيك،  التصميم  مدخًلت  إىل  السيارة  تطور  يعزى 

من األجزاء مع بعضها البعض، أو وضع   إذا ركب أحد ما مجموعةً واإلرشاف اإلداري.  

جالونات    10ليرتات من الزيت و  4كل أجزاء السيارة يف برميل دوار عمًلق وأضاف  

النهائية حتى شبيهًة   النتيجة  الغاز وبدأ بالتحريك ملدة مثانية أشهر، لن تكون  من 

 بالسيارة.  

 

فهمه    يسيئون  التلقايئ  التطور/التولد  يعارضون  الذين  أولئك  يف  إن  ويخطئون 

بالصدفة   اجتمعت  البسيطة  العنارص  أن  يعتقدون  التطور«  »أنصار  أن  لو  كام  توصيفه، 

الزمن،   بدور  األحيان  بعض  يعرتفون يف  قد  للغاية.  معقدة  فعالة  تكوينات  إىل  وتحولت 

أبدً  ال يفهمون  ال    ا ولكنهم  التكوينات  أن تجميع هذه  ماهية دوره وسببه ألنهم ال يدركون 

واحد بالرضورة، أو أن ظهور التعقيدات يتحقق من خًلل خطوات تدريجية  يحدث يف آن  

 عرضية. وهم حتى لن يعرتفوا أن هذا ممكن.  

 

ال ميكن للطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي، من حيث املبدأ، تفسري أصل أي نظام  

أن هو  والسبب  ما.  أداء وظيفة  أجل  من  املتكاملة  األجزاء  العديد من    يتطلب وجود 

التطور أعمى وال ميتلك بصريًة. ينبغي أن يعمل من خًلل تعديًلت طفيفة متتالية،  

يّب.  إذ تنطوي كل خطوة عىل ميزة كبرية مبا يكفي النتقائها.   إي. يت.  إن محرك 

ميتلك أجزاًء مرتابطة مصممًة بدقة، وهي أكرث كفاءًة بكثري من أي يشء يستطيع  

تبنى    أنال ميكن   تاج هذه اآلالت، ألن هذه اآلال البرش صناعته. ال يستطيع التطور إنت

 من خًلل »تعديًلت طفيفة متتالية«، أو طفرة واحدة يف كل مرة.  
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بواسطة مستخدم يوتيوب يدعى    اإلنرتنتنرش هذا االدعاء أعًله يف منتدى نقاش عرب   

OnceForgivenNowFree  ًهاجم الحجة الخفية  كًلمه يل. إنه الشخص ذاته الذي  اموجه

 القائلة إن »انفجار قنبلة يف ساحة خردة قد يخلق مركبًة فضائيًة«. 

لقد تحداين أن أثبت له وجود طريقة كيميائية حيوية لتشكيل أول محرك إي. يت.   

ا أنحاء  جميع  يف  وموجود  مختلفة  أشكال  له  الثبات،  عايل  جزيئي  محرك  إنه  ملحيط  يّب. 

الحيوي لخًليا كل املاملك التصنيفية. يف الحياة الواقعية، يبدو مثل كتل جزيئية متذبذبة  

مميز   دوار  محرك  وكأنه  ليبدو  فيبسط  الرسوم  يف  أما  الحرارية،  للضوضاء  تستجيب 

 معروض للبيع يف مستودع التحسينات املنزلية، لذلك يحبه أنصار التصميم الذيك.  

يعرف أنني قادر عىل رشحه بطريقة جيدة، ألنه ال يريد  تجنب خصمي أي موضوع   

أن يفهم؛ يريد أن يؤمن، وهو يعلم أنني قادر عىل تدمري وهمه، لذلك كان عليه أن يبحث عن  

الويب   التحدي ألنه قرأ مواقع  أكون قادًرا عىل رشحه. لقد اختار هذا  لن  أنني  أمر يعرف 

وأنها دليل عىل التصميم    – تفسري هذه الرتاكيب    عىل   غري قادرالدينية التي أكدت له أن العلم  

تعديًلت طفيفة   أو  واحدة  لطفرة  نتيجًة  وال  »بالصدفة«  تتشكل  أن  ال ميكن  ألنها  اإللهي، 

 تدريجية.  

أجبته أواًل بتصحيح: ليس من الرضوري أن يكون يف كل خطوة ميزة كبرية رشطًا  

د. ثم استشهدت بدراستني مختلفتني من  تكون ضارًة للغاية لكيًل تستبع  أاللًلنتقاء؛ يكفي  

مختربات أملانية وأمريكية، إذ وثقت كل منهام لوحدها تطور سينثاز إي. يت. يّب. وإنزيم  

)إي.   الدراسات  إحدى  تضمنت  الفوسفات(.  ثًليث  األدينوسني  )إنزيم  يّب.  يت.  أي. 

كروس وأبستيت  مولكديانيان وأوسنابروك( عرًضا مصوًرا خطوًة بخطوة. أما األخرى )إس.  
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ميد. يو.( فوصفت بالتفصيل وجود طفرة واحدة يف إحدى املراحل متبوعًة بفقدان الجني  

اآلخر   الجني  خسارة  يتلوه  مختلف  لجني  الًلحق  االندماج   / االزدواج  ثم  لوظيفته،  اآلخر 

عىل رشح تسلسل كيفية تشكيل هذه الرتاكيب    قادرلوظيفته. وبذلك أوضحت له أن العلم  

، كل طفرة عىل حدة، وكيفية تغيريها لوظائفها يف مراحل معينة عىل الرغم من تدريجيًا 

 أنها بقيت تعمل يف جميع املراحل.  

التي    التفسريات  العلم، ولذلك رفض هذه  آلية عمل الفرضيات يف  مل يدرك خصمي 

خضعت ملراجعة األقران معتربًا إياها مجرد قصص. وعىل أي حال، تضمنت هذه التفسريات  

ا رشًحا عن التنادد السًليل وتحليًلت مرجعية لقياس اتحادية العنارص من أجل إثبات  أيضً 

وجود الخطوات املوصوفة يف كل من الرتكيب والجينوم. ولكن بطبيعة الحال، كل هذا ال  

يهم حني يحرم عليك تغيري رأيك. باإلضافة إىل ذلك، عىل املرء أن يستخدم كل الحجج، حتى  

 تشويه موقف خصمه إىل حد تجريده من معناه.  ولو كان ذلك يعني 

ذا روت أوف أول من الفيلم الوثائقي    عىل سبيل املثال،  ألقوا نظرًة عىل هذه املحادثة،  

، بني القس تيد هاغارد من كنيسة الحياة الجديدة والربوفيسور ريتشارد دوكينز، عامل  إيفل

 الحيوان الشهري من جامعة أوكسفورد. 

 

 هاغارد: 

 الصعب أحيانًا عىل اإلنسان أن يدرس األذن أو العني معتقًدا أنهام موجودتان بالصدفة. من 

 

 دوكينز: 
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 هل قلت »بالصدفة«؟  –أستميحك عذرًا  

 

 هاغارد: 

 نعم. 

 

 دوكينز: 

 ما الذي تقصده بكلمة »بالصدفة«؟ 

 

 هاغارد: 

 أن العني قد شكلت نفسها بنفسها بطريقة ما. 

 

 دوكينز: 

 صحيح؟من قال إن هذا 

 

 هاغارد: 

 حسنًا، بعض أنصار التطور يعتقدون أن هذا ما حدث. 
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 دوكينز: 

 مل ألتق بأحد يعتقد بهذا األمر قط! 

 

 هاغارد: 

 أحًقا؟ 

 

 دوكينز: 

 حًقا! 

 

يف منتصف تسعينيات القرن العرشين، ألهم الفنان الغرافييك الحاصل عىل درجة  

املاجستري يف العلوم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كارل سيمز، سلسلًة من برامج  

الكمبيوتر املصممة لتطوير كائنات افرتاضية. شفرت برامجه والربامج الًلحقة العديد من  

خوارز  يف  التطورية  محاكاة  القواعد  تطبيق  أجل  من  السكانية  العليا  األدلة  تحسني  مية 

عصبية  بشبكة  باالستعانة  األمر  هذا  تحقق  الطبيعي.  االنتقاء  مع  يتعارض  مبا  للطفرات 

املكعبة   »األطراف«  تربط  افرتاضيًة  وعضًلت  افرتاضيًة  مستشعرات  تحوي  اصطناعية 

الوظيفية يف عامل ثًليث األبعاد    ملخلوقاته االفرتاضية. صمم النظام بأكمله لحل املشكًلت

إىل   للوصول  هدف  أيًضا  هناك  كان  واالحتكاك.  والجاذبية  للفيزياء  محاكاة  عىل  يحتوي 

للتصميامت   املختلفة  الخطوط  حسنت  املنافسة.  توليد  وبذلك  فيه،  والتحكم  معني  مكعب 

األكرث وظيفيًة و  للمتغريات  التفضييل  االختيار  تلقائيًا، من خًلل  علم  املتفرعة  لقواعد  فًقا 
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الوراثة السكانية ودون أي افرتاضات مسبقة فيام يتعلق »باألصلح«. وقد أزال أيًضا أي تأثري  

للتحيز أو الرغبة وترك هذه املهمة ألجهزة الكمبيوتر وحدها، ليك تحسب ذلك باالستناد إىل  

مم أشكال  القواعد املفروضة عىل التطور وحسب. عىل الرغم من غياب الهدف النهايئ، ستص 

املحاولة   ملبدأ  واعية  غري  مامرسة  خًلل  من  فعال  وبشكل  بنفسها  نفسها  املحاكاة  الحياة 

سيصقلون   أنهم  حتى  بسيطة.  قواعد  وضع  مبجرد  وذلك  أجيال،  عدة  مدار  عىل  والخطأ 

من   للنوايا  املتعمدة  اإلزالة  بسبب  وذلك  محاوالت،  أي  دون  التصميامت  تلك  ويحسنون 

 املعادلة.  

نحاول تحويل التطور عمًدا إىل حادث عشوايئ، ال ميكنه أن يصبح كذلك؛   حتى حني 

من أجل أن تستمر    –عىل الرغم من كونه أعمى–فهو عملية مستقلة توجه نفسها بنفسها  

وتتحسن يف نهاية املطاف بالطريقة التي تريد. ونتيجًة لذلك، قد يقول أنصار الخلقية إن 

يقولوا ذلك بغض النظر عام إذا كانوا يؤمنون    لنر«  التطور عشوايئ، ولكن »أنصار التطو 

 بوجود إله أم ال. 

من   الرغم  عىل  عشوائيًة  الطفرات  هذه  وتبدو  الطفرات،  عىل  فعًًل  التطور  يعتمد 

انتظامها الواضح، ولكن قد تصبح كل طفرة تراكمية عامًًل مهاًم لذلك الكائن الحي مبجرد  

. تذكروا أنها مجرد اختًلفات طفيفة؛ معظمها بسيط  أن تواجه ديناميات البيئة التي تدخلها

وغري مهم. قد يكون بعضها إشكاليًا، وبالتايل يتم التخلص منها برسعة، ولكن قد يكون  

بعضها تطويرات باالعتامد عىل املوقف، وهذه التي عادًة ما يتم تحسينها، ألنها تحقق من  

 يعترب االنتقاء الطبيعي عشوائيًا؛ إنه حتمي.  الناحية اإلحصائية نجاًحا تفضيليًا. وبالتايل، ال  

يقر العديد من أنصار الخلقية بذلك فعًًل. وكام أظهرت بعض مناذج الكمبيوتر سابًقا،   

واقع   البرشيني. يف  املصممني  الواقع مهارات  الطبيعي يف  االنتقاء  أن يتجاوز  املمكن  من 
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األمر، إن االنتقاء الطبيعي حتمي لدرجة أنه غالبًا ما يفيض إىل ابتكارات يعتربها البعض  

ا عىل  املنفعة  دليًًل  لتحقيق  معدلة  أنها  العقًلنيون  حتى  يعتقد  والتي  الذيك،  لتصميم 

 املقصودة.  

وبغض النظر عام إن كان موجًها بشكل متعمد أم ال، هناك نظام تصميمي بكل تأكيد.   

ولكن ال رضورة يف واقع األمر لوجود أي نية أو ذكاء واضح، وال حتى هدف ينبغي تحقيقه،  

حدسنا الطبيعي إىل تخيل هيئة إدارية تصدر أوامر من أعىل الهرم،   ألنه يف حني قد يدفعنا

هناك مجال جديد من العلوم يسمى التعقيد الناشئ، وهو يستخدم أجهزة الكمبيوتر لتتبع  

األمناط  الهرم. تنشأ هذه  أسفل  »تنشأ« جميعها من  التي  الطبيعة،  األمناط يف  العديد من 

دة مرتابطة من أدىن املكونات، إذ تعمل مًعا يف  ويتم التحكم بها من خًلل مجموعة معق

 انسجام، كل منها وفًقا لعدد قليل من القواعد البسيطة نسبيًا.  

 

 »مهام بلغت قوتهم أو رسعتهم فهي جزء من عامل مبني عىل القواعد«. 

 ذا ماتركسمورفيوس، –

 

 »ميكن وصف التعقيد الًلنهايئ بواسطة قواعد بسيطة«. 

 نوا ماندلربوت عامل الرياضيات بي–

 

تولد كلتا املحاكتني أمناطًا من التعقيد املتزايد باالعتامد عىل مكونات أساسية تعمل   

وفًقا لبعض القواعد البسيطة متاًما كام هو الحال يف الطبيعة، وحتى ما تجسده يبدو شبيًها  
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لتي نراها عند  مبا نراه يف الطبيعة. إذ يكون التعبري إما يف أمناط الحركة السائلة مثل تلك ا

رسب من الطيور التي تدور وتتقلب يف انسجام تام، أو يف تعديًلت عشوائية عىل مدى  

 أجيال من التحسني الخوارزمي للتعديًلت البسيطة املصممة بالصدفة. 

تتعامل محاكاة كمبيوتر أخرى مع الطفرات العشوائية التي تحدث عند أقسام مختلفة   

مهمة، لذا ال تنطوي عىل انتقاء طبيعي عىل أي حال. يظهر    من السكان. إنها حيادية وغري

األجيال   آالف  مدى  عىل  تلك  »النظام  أوساط  يف  تنتقى  مل  التي  الطفرات  هذه  انجراف« 

املجموعة السكانية، بحيث ال تكون كل مجموعة من املجموعات، التي كانت متطابقًة يف يوم  

متاًما كام نرى    –ا مختلًفا بشكل ملحوظ  من األيام، متميزًة وحسب بل تصبح كل منها نوعً 

 يف الطبيعة.  

عىل    يعتمد  بل  سلطوي،  مرشع  أي  عىل  يعتمد  الكون  أن  يبدو  ال  حال،  أي  وعىل 

والفيزياء   الكيمياء  تفرضها  التي  للقواعد  وفًقا  نفسها  تلقاء  من  تعمل  متكاملة  مكونات 

تصميم كل كائن حي عىل حدة  وميكانيكية السكان. ولو كان اإلله موجوًدا، فام من رضورة ل

إذا كان بإمكانه بداًل من ذلك أن يصمم نظاًما كامًًل يولد جميع هذه املكونات املعقدة تلقائيًا.  

 أي طريقة تبدو أكرث حكمًة؟  

كشف لنا استخدام أجهزة الكمبيوتر لدراسة التعقيد الناشئ عن بعض الطرق التي   

قيق التوازن من خًلل الفوىض أيًضا؛ موضًحا  أن تحول النظام إىل فوىض، وكيفية تح   ميكن

 لنا أن أصل الحياة هو مادة كيميائية بقدر ما هي رياضية.  

 

 حياتك هي مجموع ما تبقى من معادلة غري متوازنة متأصلة يف برمجة املصفوفة«. »

 ذا ماتركس ريلوديداملهندس املعامري، –
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عنه،  نتحدث  الذي  املوضوع  أو  املجال  النظر عن  يراجع    برصف  أو  يحلل  أي يشء 

بانتظام يصبح أكرث تعقيًدا بطبيعته مع استمرار هذه العمليتني، ونحن نعلم أن الضغوط  

البيئية عىل علم الوراثة السكانية ليست استثناًء. وهذا واضح بشكل خاص حني نتحدث عن  

وقت    استنساخ املجموعات السكانية، إذ ميكن إدخال تغيريات طفيفة يف أي سًلسة ويف أي

وخًلل فرتة زمنية كافية لكل سًللة. كنا نعلم بالفعل، حتى قبل وجود أجهزة الكمبيوتر، أن  

االنتقاء الطبيعي يخرج يف أغلب األحيان بنتائج تشبه تجارب املحاولة والخطأ، مبا يف ذلك 

 عنارص التعديل الطفيف الذي يبدو متعمًدا. هذا ما نراه يف جميع أنحاء الطبيعة، لكننا لن

نراه إن كان كل يشء مصمم ومنسق بواسطة كائن معصوم وكيل العلم، يعرف مسبًقا ما  

سيخلق يف نهاية املطاف. أما بالنسبة آلثار التصميم الظاهر، فًل يوجد أبًدا أي مؤرش عىل  

 وجود هدف مقصود أو منتج نهايئ، وليس هناك أي تلميح بأن هناك مصمم معصوم.  

ة يف حقيقة أنه مبجرد أن يعرتف املرء بحدوث التطور  تتجسد مشكلة أنصار الخلقي  

ومن ثم يقارن شبكة علم تطور السًلالت بسباق التسلح بني الحيوانات املفرتسة وفرائسها،  

يصبح استبعاد فكرة وجود هدف مقصود للتصميم مام نراه يحدث أمرًا سهًًل. من الواضح  

ال يرون  –«ون معتقدات دينيًة »تقليديةً حتى أولئك الذين ميتلك–أن أنصار التطور املؤمنني 

األمر كذلك. وأنا مل أنظر إىل األمر من هذا املنظور أيًضا حني كنت مؤمنًا بالله، ولكن السبب 

هو أن إلهي مل يكن قادًرا عىل رؤية املستقبل؛ مل يقرر مسبًقا ما سيحدث، إذ استخدم أنظمًة  

ا إنها  نفسها.  تلقاء  من  تعمل  طبيعيًة  األخطاء  وعمليات  جميع  لتفسري  الوحيدة  لطريقة 

 الواضحة، والضياع غري املربر، والسامت العشوائية التي ال تنطوي عىل أي وظيفة ممكنة.  
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قيل يل إن الله خلق كل جزء من جميع الحيوانات عمًدا لخدمة هدف محدد. ولكن   

رية التي أعرفها تتعارض بعض السامت األثرية مع هذه الفكرة. حسنًا، إن معظم السامت األث

متتلك وظيفًة معينًة؛ قد تكون هذه الوظيفة جزء ضئيل للغاية مقارنًة بوظيفتها األصلية،  

مثل أنيابنا البرشية الصغرية أو أضافرنا البائسة، أو قد يكون لها وظيفًة جديدًة متاًما، مثل 

ن هناك بعض  استخدام البطاريق ألجنحتها غري القادرة عىل الطريان حاليًا كزعانف. ولك

 كزمعة الكلب أو ذراعي طائر اإلميو مثًًل.   –اآلثار التي ال تخدم أي غرض عىل اإلطًلق 

اإلميو هو طائر أسرتايل كبري من الرواكض وغري قادر عىل الطريان. إنه ينتمي إىل   

قدميات الفك وشكله بدايئ للغاية، ويشابه بطوله اإلنسان. ينبغي عىل كل شخص يجادل  

الطيو  الرواكض وغريها، ألنها تحتفظ  بأن  أن يتجاهل هذه  الديناصورات  ر مل تتطور من 

لديه ذراعان صغريتان مثل    –بالعديد من سامت الديناصورات. ال ميتلك طائر اإلميو أجنحًة  

يبدو   الذي  الغريب  ريشه  يف  مخبأتان  أنهام  لدرجة  صغريتان  ذراعيه  إن  التريانوصور. 

مبخالب عىل أجنحتها/أذرعها، عىل عكس طيور حديثات كالشعر. ماتزال الرواكض تحتفظ  

الفك »العرصية«. تبدو ذراع طائر اإلميو أشبه بجذع طويل ونحيل، وال متتلك سوى إصبًعا 

واحًدا ينتهي مبخلب. أما املخلب فهو عبارة عن ظفر مصقول متاًما عىل شكل هًلل، كام 

هاز عضيل أبًدا؛ الطريقة الوحيدة  ينبغي له أن يكون، ولكنه متصل بذراع ال تحتوي عىل ج

ليك يحرك اإلميو ذراعيه هي من خًلل متديدهام ورفعهام بلطف بالتزامن مع أضًلعه خًلل  

تنفسه، ألن ذراعيه ضامرتان متاًما، وبذلك ال ميكن أن ميتلك مخلبه أي وظيفة. لو كان الله  

مخلبًا دون أي عضًلت ليتمكن  قد »خلق« طائر اإلميو بداًل من السامح له بالتطور، ملا أعطاه  

من استخدامه. إنه أمر خاطئ؛ وهذا الطائر ليس الوحيد أبًدا، حتى بني الطيور. يف واقع  

األمر، مثة كثري من األخطاء املعروفة لدرجة أنه حتى لو كان هناك مهندس معامري غري 

الطبيعية، ال بد   الوسائل  أنه أعمى  طبيعي قادر عىل استخدام وسائل خارقًة بداًل من  من 
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وبالكاد يتمتع بالكفاءة، أو أن هناك فرقًا كاملًة من املصممني الذين يعملون بشكل فردي  

 ويتنافسون ضد بعضهم البعض.  

يحايك االنتقاء الطبيعي أيًضا تجارب املصممني البرشيني عند ظهور تقنيات جديدة.   

لرائعة يف محاولة جامعية  عىل سبيل املثال، كان هناك عدد ال يحىص من البدع الخيالية ا

البرش يف   فيها  التي نجح  األوىل  املرة  الطائرات يف  أن تكون عليه  ملا يجب  لوضع معيار 

إطًلق رحلة طريان بواسطة الطاقة. ويف نهاية املطاف، اتبعت الطائرات منطًا أكرث قياسيًة،  

فعالة والعملية. قد  إذ توقف إنتاج العديد من التصميامت الفاخرة وبقيت األجهزة املجربة وال

تظهر يف بعض األحيان تحسينات مهمة، ولكن مل يعد هناك كثري من التصميامت الغريبة  

التي بنيت حني كانت صناعة الطائرات يف بداياتها وغري   والعجيبة مثل الطائرات األوىل 

 مفهومة متاًما.  

املتعددة يف    الخًليا  الحياة إىل مستوى  انتقلت  الفرتة  حدث األمر ذاته حني  أواخر 

مليون عام، وهو ما أسفر عن حدوث االنفجار الكامربي. مل متتلك    600الفيدنية قبل نحو  

نوع؛   أي  من  أنظمًة حسيًة  أو  أعضاًء  أو  عظميًة  هياكل  األوىل  الخًليا  متعددة  الحيوانات 

مدار   عىل  التطور  يف  البدايئ  التصميم  بدأ  أن  تحولت    160مبجرد  التاليني،  عام  مليون 

حيطات من كونها بحرًا من اإلسفنج والعوالق إىل مكان النتشار مفاجئ نسبيًا ألشكال  امل

مليون   70جديدة أكرث دراماتيكيًة مام أصبحت عليه حني بدأت باالنتقال إىل اليابسة بعد  

عام تقريبًا. كانت معظم التجارب املبكرة غري ناجحة، إذ تجاوز عدد الشعب التي ظهرت يف  

الش الحقبة  للغاية،  تلك  غريبة  البدائية  األشكال  بعض  كانت  هذا.  يومنا  يف  املوجودة  عب 

لدرجة أننا ال نستطيع حتى أن نفهمها ألنها غري مألوفة وال ميكننا مقارنتها بأي يشء لدينا  

ذلك   وبعد  والسيارات–اليوم.  للطائرات  األوىل  التصميامت  مع  الحال  هو  استمرت   –كام 

االشتقاقات   أما  األخرى،  االحتامالت  استكشاف  مبجرد  التنوع  يف  وظيفيًة  األكرث  األشكال 
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التصميامت  من  قليل  عدد  بقي  حني  يف  االنقراض،  نحو  واتجهت  فتضاءلت  عمليًة  األقل 

 األساسية الفعالة حتى يومنا هذا.  

التي تستعني باالنفجار    التطور هي تلك  الشائعة يف محاربة  الحجج األخرى  ومن 

التي امتدت نحو   القدمية  الحياة  الكامربية أوىل فرتات حقبة  الفرتة    50الكامربي. تعترب 

نحو   قبل  وبدأت  عام،  سجل    541مليون  فيها  يظهر  التي  الفرتة  هي  هذه  عام.  مليون 

وعة متنوعة من الكائنات متعددة الخًليا، إذ مل يكن هناك الحفريات انتشاًرا مفاجئًا ملجم

سابًقا أي دليل عىل وجود الحياة عىل اإلطًلق. أو عىل األقل هذا ما بدا عليه األمر يف أيام  

داروين. يقول العلامء الزائفون إن جميع الشعب التصنيفية التي نراها اليوم ظهرت جميًعا  

لك الشعب نفسها مل تتطور منذ ذلك الحني. أعتقد أن  مرًة واحدًة، دون أي سًلئف، وأن ت

الهدف من هذه الحجة هو أن ترتك انطباًعا بأن الجيولوجيني ال يفهمون العمود الجيولوجي،  

 وأنها تكشف للمؤمنني اللحظة التي خلق فيها الله الحياة عىل األرض يف سجل الحفريات.  

كائنا  وجود  عىل  دليل  اآلن  لدينا  حال،  أي  الحفرية  وعىل  اآلثار  حية سابقة يف  ت 

والخارطة الجينية، باإلضافة إىل حفريات كاملة لسًلئف تعود إىل ما قبل الفرتة الكامربية.  

كان هناك بعض الحيوانات متعددة الخًليا عىل األقل يف الفرتة السابقة، مبا يف ذلك أيشيا  

Aysheaia   هالكرياجد جميع مفصليات األرجل؛ و  Halkieria  مليون    525غ من العمر  البال

وويواكسيا   األرجل؛  عضديات  سلف  ويعترب  للرخويات؛   Wiwaxiaعام  الواضح  السلف 

الذي يعترب أقرب ما يكون للمفصليات ثًلثية    Spriggina flindersiوسربجينا فليندريس  

الفصوص   املفصليات ثًلثية  قد يكون تشابه سربجينا مع  الفيندية.  الفرتة  الفصوص يف 

ة العديد من أحافري سربجينا املعروفة، ولكنها ال متتلك تفاصيل كافية للتأكد.  سطحيًا. مث 

صنف سربجينا باعتباره سلًفا مفصيل األرجل للمفصليات ثًلثية الفصوص، ولكن ميكن  
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اعتباره أيًضا دودًة حلقيًة أو حتى بروارتيكوالتا، وهي شعبة كاملة انقرضت متاًما يف يومنا  

 اًم ذكيًا؟ هذا. أيبدو هذا تصمي

صحيح أن كل الشعب الحيوانية التي نراها اليوم كانت جزًءا من االنتشار األويل ذاك،   

الخلقية. إن   الحيوانات، حتى وفًقا ملعايري أنصار  ولكن هذا ال ينطبق عىل كل »نوع« من 

ما  الشعبة فئة تصنيفية كبرية للغاية؛ إن شعبًة واحدًة، مثل الحبليات، تتضمن تقريبًا معظم  

جميع األسامك، والربمائيات، والزواحف، والطيور،    –يعتربونه هؤالء الناس من الحيوانات  

والثدييات تنتمي إىل هذه املجموعة. ولكن عىل أي حال، مل ميثل هذه املجموعة بأكملها يف  

فجر العرص الكامربي سوى نوع وحيد من الكائنات الحية، وهو نوع بدايئ صغري للغاية  

إذ كانت أصغر من الديدان املخصصة للسباحة ذات الحبل الظهري، الذي يعترب   من األسامك؛

بداية الحبل الشويك. وعىل الرغم من ذلك، مل متتلك عموًدا فقريًا ألنه مل يكن لها عظاًما يف  

أو  الثدييات  غياب  األمر حينها عىل  يقترص  الدرجة. مل  إىل هذه  بدائيًة  كانت  الوقت.  ذلك 

يات األخرى وحسب، بل مل يكن هناك أيًضا أي سمكة حقيقية، ناهيكم عن الطيور أو الفقار

 الحرشات أو النباتات املعروفة اآلن.  

انقرضت معظم األشكال التي عاشت يف فجر حقبة الحياة القدمية بحلول نهايتها،   

ولكن استمر القليل من أشكال تلك الحقبة، وأكرثها تطوًرا هو الجمربي. إنه ال ينتمي إىل  

النوع املوجود يف يومنا هذا، ولكن من الواضح أنه كان جمربي. ملاذا مل يتغري كليًا؟ حسنًا،  

؛ لقد تحدر إىل  بالفعلالسبب األول هو أنه مل يكن مضطرًا. أما السبب الثاين فهو أنه تغري  

أنواع مختلفة من الجمربي، باإلضافة إىل الكركند والرسطان وغريهم، ثم تحدرت هذه األنواع  

 إىل أنواع أخرى أيًضا.  
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االرتقاء. من    أو تسعى إىل  اتجاًها معينًا  تتبع  أننا ال نتحدث هنا عن عملية  تذكروا 

التغيريات يف كل اتجاه يف آن واحد، ويف أي أوقت ينحرف فيه شكل   املحتمل أن تحدث 

قد يتغري بعضها بشكل جذري،   األقارب.  أقربائه، حتى ولو بقي هؤالء  متطور جديد عن 

بعضها اآلخر بشكل بسيط، ولكن سيبقى لجميعها أقارب من املدرسة القدمية لن يسلكوا  و 

 املسار ذاته، وال ينبغي عليهم فعل ذلك. 

هناك شكل مثايل يف كل مثوى بيئي، وهو شكل فعال حًقا لدرجة أنه مبجرد الوصول  

الحيوان إىل    إليه تختفي رضورة حدوث تعديل جوهري إال يف حال تغري البيئة أو انتقال 

العيش تحت ظل ظروف جديدة. عىل سبيل املثال، استخدم شكل التمساح ووظيفته من قبل 

العديد من أسًلفه املنقرضني، مبا يف ذلك خطا نسب مختلفني من برمائيات العرص الربمي  

العمًلقة، وعينة منطية واحدة عىل األقل من األسامك الرئوية، وفيتوصور العرص الثًليث،  

كانت وأحد   التي  الحيتان  أسًلف  وحتى  )سبينوصور(،  الطباشريي  العرص  ديناصورات 

متتلك أرجًًل يف تلك الفرتة. كانت هذه الحيوانات تشبه التامسيح إىل حد كبري، وترصفت  

مثلها عىل ما يبدو. أما الشكل األيقوين لسمكة القرش فاستخدمته أيًضا األسامك العظمية،  

التي تسعى  فضًًل عن اإلكتيوصور والدل املوزاصوريات. تحدد الظروف  فني وحتى بعض 

إذ تكيف أحد متاسيح حقبة الحياة    – لتحقيق الكفاءة برسعة هذا الشكل التقاريب يف كل مرة  

الوسطى مع هذا الشكل بعد انتقاله إىل املحيط املفتوح. كان دور »األسد« مرتبطًا بكل يشء  

الع ومفرتسات  األحفورية  بالشقبانيات  بال بدًءا  وانتهاًء  امليوسيني    جورجونوبسيا رص 

gorgonopsids وهي زواحف بحجم األسد شبيهة بالثدييات عاشت قبل الديناصورات. إذن ،

من املمكن اختيار بعض األمناط من خًلل الظروف، التي تسمح لها بأن تصبح شكًًل أساسيًا  

ه الخطوط التي تتبع  كًلسيكيًا. تشجع هذه األمناط التقارب لدرجة أن كل خط نسب من هذ 
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مسريًة مامثلًة يصبح مشابًها لآلخرين يف املثوى يف شكله ووظيفته. إذن فاألمر يتعلق بتلك  

 التي تستطيع تجنب التعرض للقتل يف حدث االنقراض الكاريث التايل. 

 

 »ستجد الحياة سبيًًل«. 

 جوراسيك بارك دكتور إيان مالكوم،   –

 

 مرتبط ببعضه البعض«. »شعرت فجأًة أن كل يشء 

 يف فور فينديتا املحقق فينش،  –

 

من املمكن أن يبدو أي يشء أو كل يشء وكأنه نتيجًة لسلسلة غري موجهة وعرضية   

من حوادث قامئة عىل الصدف العشوائية، أليس كذلك؟ أو أن هذا الواقع حًقا؟ يدرك أنصار  

فت أو اشتقت بناًء عىل فهمنا املتزايد  التطور املؤمنني أن العديد من العقاقري واألدوية اكتش

لتأثريات املبادئ التطورية يف علم األحياء. هذا يعني أن أسًلفنا عانوا وماتوا قبل اكتشاف  

هذه األدوية طيلة تاريخ البرشية، ألن الله مل يوفرها، ومل يوضح لنا كيفية صنعها. وعىل  

ص ما، ينسبون الفضل لله بداًل من  املؤمنون، يف أي عملية تنقذ حياة شخ  ل ما يزاأي حال،  

حتى حني    – الجراحني املهرة الذين يستخدمون أحدث املعدات واالكتشافات الطبية املتطورة  

يعلم املؤمنون أن التفسري الطبيعي هو التفسري الصحيح. ال يهم إن بدت سلسلة من األحداث  

 غري متصلة أو عرضية؛ سيبقى املؤمنون بالقدر معارضني لذلك.  
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 مل نصل إىل هنا بالصدفة. أنا ال أؤمن بالصدفة«. »

 ذا ماتركسمورفيوس،  –

 

اقتبست يف هذا الفصل بعض األفًلم التي أتذكر أنها تتحدث عن هذا املوضوع العام،   

أهمها   ماتركس  ومن  املشكلة  ساينز  وذا  ماهية  يوضحان  الفيلمني  هذين  أن  أعتقد  ألنني 

األمر يجادالن عىل الجانب ذاته من الحجة، يف محاولة    الحقيقية، ومن املؤكد أنهام يف واقع

للرتويج للمعتقدات القامئة عىل اإلميان. أسبق لكم أن شاهدتم فيلاًم أو سمعتم أغنيًة تروج  

فرقة   أغنية  من  ألقتبس  اإلميان«،  عن  التوقف  »بعدم  دامئًا  متعلق  األمر  العقًلين؟  للشك 

واحد   هناك مشهد  ولكن  الكًلسيكية.  ماتركسيف  جورين  أفرسه   ذا  أن  أنني يجب  أعتقد 

 بشكل مختلف.  

نيو.    إىل  »الحقيقة«  تقديم  مورفيوس  يعرض  األوىل،  للمرة  بطًلنا  يلتقي  حني 

يعرضها له باعتبارها خياًرا بني حبتي دواء: يستطيع نيو أن يأخذ الحبة الزرقاء ويؤمن بكل  

ريًحا، ولكن الحبة الحمراء تعني إدراك  ما يريد أن يؤمن به، والذي كان يف هذا العامل وهاًم م

الحقيقة املحرية. يأخذ نيو الحبة الحمراء ويختار أن يرى العامل كام هو مهام كان قاسيًا.  

ومن املفارقة أن هذا املوقف أيًضا يعزز إميانه، ألن الفيلم يرسم الواقع وكأنه وهم. إنه يروج  

»مبا يكفي«، ميكنك تغيري الواقع بقوة    أي إذا كنت تؤمن  –لفكرة تفوق العقل عىل املادة  

الناس يفضلون  القامئة عىل اإلميان، ألن بعض  التوكيدات  اإلرادة وحدها. هذا هو جوهر 

أننا  لدرجنا  الناس،  لبعض  بالنسبة  دواء مرة  الحقيقة مبثابة حبة  إن  الواقع.  الخيال عىل 

ا مل آخذ الحبة الزرقاء؟«. هذه هي  سمعنا الحًقا أحد األرشار يف الفيلم يقول: »ملاذا، أوه، ملاذ

 املشكلة! يفضل بعض الناس اإلميان مبا يفعلونه بداًل من معرفة الحقيقة الفعلية.  
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، إذ يقول  ساينز هذا ينطبق متاًما عىل الشخصية التي يلعبها ميل غيبسون يف فيلم   

يعت  املؤمنني.  وغري  املؤمنني  مجموعتني،  إىل  ينقسمون  الناس  إن  ما  مرحلة  غري يف  قد 

مجرد مصادفة. ولكن املؤمنون   –املؤمنني حني يشهدون رضبة حظ أن هذا كل ما يف األمر  

يذهبون أبعد من ذلك؛ إذ يعتقدون أن رضبة الحظ هذه »دليل« عىل أن هناك من يراقبهم،  

 ألن املؤمنون ال يؤمنون بالصدفة.  

 

 »ال أؤمن بالصدفة؛ أنا أؤمن بالعناية اإللهية«. 

 ذا ماتركس ريلوديدمورفيوس،  –

 

 »ال وجود للصدف يا ديليا. إنها وهم الصدفة وحسب«. 

 يف فور فينديتا يف،  –

 

أن غري املؤمنني يخافون    ساينز يرشح البطل الذي يلعب دوره ميل غيبسون يف فيلم   

حني يدركون أنهم وحدهم ويواجهون تهديًدا محتمًًل، أما املؤمنون الذين يواجهون املوقف  

 ذاته فيتخيلون أنها معجزة ويعتربوه سببًا كافيًا لًلعتقاد بوجود إله يحميهم.  

أما املجموعة  الواقع كام هو،  أن هناك مجموعة شجاعة مبا يكفي إلدراك  أعتقد    أنا 

كذلك   فليست  أمان وهمية   –األخرى  إىل بطانية  إنهم بحاجة  تتظاهر.  إنها  لك؛  تفعل  وال 

غري   أولئك  عىل  خوفهم  يسقطون  ببساطة  إنهم  يخافون.  من  هم  ألنهم  عقولهم  تغطي 

 الخائفني. 
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 »اإلنكار أكرث ردود األفعال البرشية توقًعا«. 

 ذا ماتركس ريلوديد املهندس املعامري،  –

 

ال  أنصار  قد يقول  اإلبداعية، ولكن  الله  أساليب  أحد  التطور  إن  املسيحيني  عديد من 

إلههم   كان  إذا  مبا  يتعلق  ال  لهم  بالنسبة  األمر  ألن  متاًما،  االحتامل  هذا  يرفضون  الخلقية 

حقيقيًا، بل إذا كانت عقيدتهم حقيقيًة. إنها ليست حقيقيًة عىل أي حال؛ حتى ولو ثبت غًدا  

للتطور خاطئة، ال ميكن أن تكون نظرية الخلق اإلنجيلية صحيحة، إذ أن املفاهيم الحالية  

دحضت عدة مرات ويف كثري من النواحي، وسقطت خرافاتها املختلفة بسبب افتقارها إىل 

أو  أن يعاد بعثها  السابق ال ميكن  التي دحضت يف  القصص  إن هذه  املوضوعية.  األسس 

 ع املؤمنون الحرفيون االعرتاف بذلك أبًدا.  أحياؤها أو استعادتها، ولكن بالطبع ال يستطي 

الناس    من  كثري  واقع  –يشعر  يف  الناس  أغلب  بل  وحسب،  الخلقية  أنصار  وليس 

أنه لو مل يكن هناك من يتًلعب بالواقع بطرق غامضة لحاميتنا، فستكون الحياة بًل    –األمر

التطور يدحض بشكل مبارش أن  الخلقية يعتقدون  أنصار  الذي    هدف. ونظرًا ألن  الهدف 

اختاروا اإلميان به، يقولون إنه ليس وراء التطور مصمم، بحكم تصميمه، ملجرد أنه طبيعي.  

وبطبيعة الحال، يف حال وجود يشء خارق للطبيعة مثل العناية اإللهية، فمن الواضح أن  

 جميع هذه التقدمات التطورية التي تبدو غري موجهة مقدر لها أن تحدث.

 لنا أن نكون هنا. إنه قدرنا«. »أعتقد أنه مقسوم

 ذا ماتركسمورفيوس،  –
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 للخلقية  التأسيسية  األكذوبة الثامنة 

 « »ال وجود للطفرات النافعة

 

املتحدة الواليات  يف  خصوًصا  ومربحة،  كبرية  تجارة  بالصحوات  .  الدين  الحافل  تاريخنا 

نحو   والخلقية شائعًة عىل  الديني كاألصولية  التطرف  أشكال  الريفية جعل بعض  الدينية 

باإلن.  ُمقلق متحدث  بلد  ونرش  جكل  إلنتاج  مكرسة  واحدة  منظمة  األقل  عىل  فيه  ليزية 

لكن  .  الربوباغندا الخلقية، سواء باملقاالت عىل اإلنرتنت، أو بالكتب أو الفيديوهات أو املجًلت

، التي يقع  إجابات يف التكوينأكرث هذه املنظامت ربًحا، من املسوقني لألساطري، هي منظمة  

 . املنظامت األخرى كلها إما مرتبطة بهذه املنظمة أو تستعملها مصدًرا لها .  يك مقرها يف كنتا

مليون دوالر   20تقول التقارير إن عائدات منظمة إجابات يف التكوين تبلغ أكرث من  

، أقامت املنظمة متحًفا خلقيًّا متحرّكًا مكرًّسا  2007منذ عام  .  سنويًّا، وأنها مل تزل تتصاعد

الديناص أن  مسلسل  لفكرة  يف  كام  مًعا،  عاشوا  والبرش  فلينستونزورات  تكلفة  .  ذا  بلغت 

، أقامت املنظمة أخريًا، بعد طول تخطيط، منتزًها  2016يف يوليو  .  مليون دوالر  27املتحف  

من   بأكرث  تكلفته  ر  تُقدَّ نوح،  سفينة  مستثمرين    100مبظهر  من  معظمها  دوالر،  مليون 

املنظمة  .  خاصني عجز  عام–إن  مئات  املعدات  رغم  استخدام  ورغم  املحرتفني،  البناء  ل 

البناء لسنوات عديدة الحديثة، ورغم استغراق  بناء ما تقول    –الهيدروليكية الصناعية  عن 

عمره   واحد  رجل  بناء  من  إنه  دون    600األسطورة  من  مدربني،  ثًلثة عامل غري  مع  عام 

البدائية يف   أمر أراه – العرص الحجري  شاحنات وال أنظمة نقل، وباالقتصار عىل األدوات 

ا  . مضحًكا جدًّ

يعمل يف املنظمة مئات املوظفني، منهم فرق من العلامء املحرتفني أصحاب الشهادات  

.  لكن عملهم ليس العلم، بل نقض العلم، من أجل دعم االعتقاد بالدوغام الدينية.  الحقيقية 
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ن يثبتوا التزامهم بقامئة  يتوجب عىل املهتمني باستخدام شهاداتهم لدفع هذه الربوباغندا أ 

وعليهم  .  من املراجع التي تؤمن بالكتاب املقدس، تتضمن هذه القامئة عىل األقل كاهنًا واحًدا

الدينية   باملعتقدات  االلتزام  يشمل  الذي  للمنظمة،  اإلميان  بيان  عىل  يوقعوا  أن  أيًضا 

التنفيذي الذي يبلغ مرتبه   ال يهم سوى ذلك إال أن  .  خانات، كِن هام  6والسياسية ملديرها 

العلم من   منكرو  يعتنقها  التي  املتطرفة  املعتقدات  دعم  أجل  والعلامنية من  العلم  يقّوضوا 

الفتية األرض  الخلقيني  .  أصحاب  أجل ذلك كان معظم  العلم، ومن  ال يهم ما يعرفونه عن 

 . الذين ميلكون شهادات دكتوراه حقيقية، أطباء أسنان « املشهورين»

خداع الجامهري غري املتعلمة إىل درجة  :  نظامت التسويق الضخم هذهمام حققته م 

، جرى استفتاء يف أربعة وثًلثني بلًدا يظهر اختًلف مستويات قبول  2006يف عام . كبرية

للتطور أغلبية  .  الناس  وكانت  واليابان،  املتحدة  الواليات  سوى  أوروبية،  البلدان  كل  كانت 

كانت الواليات املتحدة واحدة  «.  صحيح حتاًم » ل إن التطور  املستجيبني يف أغلبية البلدان تقو 

بهذا أغلبيتها تقول  بلدان مل تكن  إال  .  من ستة  واثقة  بالتطور بطريقة  من  %  14مل يقبل 

تظهر استفتاءات أخرى  . األمريكيني، فيام رفض ثُلث املستجيبني التطور بقناعة واثقة أيًضا 

ب إىل قبول التطور، أما رفض التطور فريتبط عادة  أن املرء كلام كان أعىل تعلياًم كان أقر 

تظهر بعض االستفتاءات أن األمريكيني األكرب سنًّا أكرث تديّنًا وأقرب  .  بأهمية املعتقد الديني 

العلم رفض  األمريكيني  .  إىل  عدد  ازدياد  كان  اإلحصائيات  يف  البارز  التغري  غري »لكن 

هذا رغم كل تشّدقنا    –  العقدين املاضينييف  %  21إىل  %  7من صحة التطور من  «  املتأكدين

إن هذا االزدياد راجع حتاًم إىل مصانع الربوباغندا  .  بأننا أمة متعلمة تعيش يف عرص التنوير

مثل منظمة إجابات يف التكوين، ومعهد البحث يف الخلق، ومعهد ديسكفري، وغريها من  

 . املنظامت املشابهة

ملاذا كانت تركيا  .  راتب يف هذه القامئة، لوال تركياكانت الواليات املتحدة لتحتل أدىن امل 

الدولة الوحيدة يف االستفتاء التي ترفض التطور أكرث من الواليات املتحدة؟ األسباب متنوعة،  
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العامل   يف  األشهر  الربوباغندا  صانعة  التكوين،  يف  إجابات  منظمة  عندنا  أن  كام  ولكن 

م الكاتب وصانع الفيديوهات الخلقي عدنان  يستخد. املسيحي، هم عندهم نظريها اإلسًلمي

بالطريقة   لبضاعته  ويُسوَّق  تقريبًا،  األساليب  هارون يحيى، نفس  باسم  املعروف  أوكتار، 

كل الحجج  .  الفرق الوحيد هو أنه ال ميلك منتزًها ترفيهيًّا، وأنه مل ينتج أي فكرة أصيلة.  نفسها

األمر الخلقيني  تقدمها منظمته مطابقة لحجج  يتعلق بخًلص  التي  الذي  الجزء  إال  يكيني، 

 . ترتك املنظمة هذا الجزء وتنسب كل يشء إىل الله بداًل منه. املسيح

اآلليات  –14انهيار التطور  »من أمثلة خطابات هارون يحيى املسوَّقة، فيديو عنوانه   

مخربيًّا حتى تخفي  تظهر يف الفيديو شابّة ترتدي معطًفا  «.  الطفرات–2املتخيَّلة للتطور  

 : تبدأ قائلةً . ضعفها يف املوضوع

.  الطفرات هي اختًلالت جينية تحدث يف الدنيا بطريقة عشوائية وغري واعية

ودماًرا أذى  الطفرات  تسبب  الحوادث،  تسببها  ...  ككل  التي  التغريات  إن 

وناغاسايك   هريوشيام  أهل  عاشها  كالتي  إال  تكون  أن  ميكن  ال  الطفرات 

يدعي التطوريون أن  .  هي املوت واإلعاقات وتشوهات الطبيعةوتشرينوبل،  

لكن املكتشفات العلمية  .  هذه التشوهات ميكن أن تسبب تطور الكائنات الحية 

للكائنات   األذى  إال  تسبب  مل  املشاَهدة  الطفرات  كل  ألن  االدعاء  هذا  ترفض 

 . الحية 

ال بد  .  تطورية لإللهالحظ أن الكًلم يحوي كل الكلامت الرئيسة بشأن رفض أي فكرة   

عليك هنا  .  أن يكون التطور حوادث عشوائية غري واعية مدمرة ملا يتخيلونه خلًقا كان كامًًل 

أن تُصَدم وتقرَف، لذلك تظهر الشاشة أناًسا لهم أصابع كثرية زائدة، أو أصابع ناقصة، أو 

ًلقة له بالطفرات  وهو يشء ال ع)طفًًل له شفة متشوهة، أو بقرة حبىل بتوأم ُممتص جزئيًّا  

 . املطلوب منك أن تربط التشوهات الوالدية هذه بالتطور، وأن تقرف من التفكري به(. أصًًل 
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املكتشفات العلمية  »إضافة إىل هذا التًلعب العاطفي، نجد تحريًفا للعلم بالقول إن   

يثبت  أي بحث رسيع يف املنشورات العلمية الخاضعة ملراجعة األقران س«.  ترفض هذا االدعاء

 . العكس

ا وأنها عادًة، أو دامئًا، مرضة، لكن الحقيقة    يرص الخلقيون عىل أن الطفرات نادرة جدًّ

متاًما محايدة  الطفرات  من  العظمى  األغلبية  أن  متوسط  .  هي  ألن  كذلك،  تكون  أن  بد  ال 

الظاهر  .  طفرة  128الطفرات يف القحة اإلنسان، حسب مركز تقنية املعلومات الحيوية، يبلغ  

،  «أكرث من مئة طفرة يف الشخص الواحد منذ لحظة الحمل»تعني  « الندرة الشديدة »ذن أن إ 

به نبدأ  الذي  الطفرات  عدد  هو  هذا  مر  .  ألن  عىل  أخرى  مرة  ثًلثني  رمبا  تتطافر خًليانا 

آثار مًلحظة   الًلحقة لألطفال كذلك، وال يكون لهذا األمر  الطفرات  أعامرنا، ومترر بعض 

 . سامت العائًلتسوى ما نعرفه من  

البرش مبارشة  خصوًصا يف بيئة    –   لكن، ألسباب عديدة، ال ميكن أن ندرس تطور 

من  .  مخربية  غريها  أو  الفاكهة  ذبابات  دراسة  من  عادة  يكون  الطفرات  معدالت  قياس 

هذه رضورة ال بد منها عندما يحاول  . الكائنات الحية الرسيعة التكاثر ذات األعامر القصرية 

ألسباب ينبغي أن تكون واضحة، تكون الدراسة أسهل  .  العامل دراسة التطور عرب عدة أجيال

التحليل عىل وحيدات الخلية، لذلك معظم األبحاث يف هذا املجال تأيت من   عندما يقترص 

 . دراسات البكترييا 

النايلون مركب صناعي «.  الحرشة اآلكلة للنايلون»من أفضل أمثلة الطفرات النافعة   

مل يكن يف الوجود قبل ذلك أي يشء شبيه به؛  .  1935بتكرته رشكة دوبنت الكيميائية عام  ا

هذا املركب غريب متاًما عىل  .  ومل يكن يف الطبيعة حتى أي رابطة مثل الروابط بني جزيئاته

لكن عىل  . البيئة، لذلك مل يكن يف أول األمر أي كائن حي قادر عىل استعامله مصدًرا للغذاء

ني عاًما من رمي املصانع النايلون يف النظام الحيوي، تطورت سًللة أو سًللتان  مر أربع
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نُسبت هذه القدرة الجديدة متاًما  .  من البكرتيا لتملك القدرة عىل تحليل هذه املادة الجديدة

 . إىل طفرة انزياح إطار، وكانت مثااًل ممتازًا عن الضغط االصطفايئ اإليجايب

رباء الرتويج فيها ليك يحاولوا إيجاد حجة بأن هذا مل يكن  طبًعا، وظّفت املنظمة خ 

جديدة، أو أنها مل «  معلومات»ناتًجا عن طفرة، أو أنه مل يكن اصطفاء طبيعيًّا، أو أنها ليست  

عشوائيًّا»تكن   هذا«  احتاماًل  من  بأي  يقّروا  أن  من  ممنوعون  يجدوا   عليهمكان  .  ألنهم  أن 

يختلقون حجًجا للدفاع  :  هذا هو ما يفعله الدفاعيون  طريقة لرفض وشجب هذا املثال ألن 

.  أو يستخدمون الحجج حتى يضعفوا األدلة وينكروا الحجج املعارضة   سابق أويلعن موقف  

كل ما استطاعوا أن يأتوا به هو  .  لكن يف هذه الحالة، مل يكن عند القوم حجة جيدة أو كافية

 . بها إال العوام بعض االنتقادات الضعيفة التي ال ميكن أن يقتنع

يف   إال  توجد  مل  ألنها  محسوبة  غري  الطفرة  هذه  أن  التكوين  يف  إجابات  ادعت 

، كام لو أنهم يقولون إنها ال تستطيع أن تفعل ما  (أي الدنا غري الكرموزومي)البًلسميدات  

التوقف، لكن    ثم احتجوا بأن جينات النايلون كانت خالية من كودونات.  قد ثبت أنها تفعله 

لذلك حاولوا أن يصغروا من أمرها بأن يقولوا إن كل العنارص .  هذه ليست مشكلة يف الحقيقة

للتبادل متطابقة، لكن هذا غري صحيح ليس هذا األمر غري مهم فحسب، بل وهو  .  القابلة 

قاله   ما  أن يشوهوا  لذلك حاولوا  انعكست،  العنارص تضاعفت وبعضها  فّج؛ فبعض  خطأ 

أفضل ما استطاعت  .  فقالوا إنهم عرّبوا عن تحّفظ، لكنهم يف الحقيقة عرّبوا عن إثارة  العلامء،

للمعلومات املسبق  الوجود  احتامل  أن تقرتحه هو  التكوين  رد ديف توماس،  .  إجابات يف 

 :رئيس أكادميية نيومكسيكو للعلوم، عن هذه االدعاءات هكذا

بعد  )والبًلسميد الحديث  (  فرةالسابق للط)لقد درس العلامء البًلسميد األصيل  

وتبني أن دنا البًلسميد الطافر إلنتاج آكًلت النايلون  .  ، بتفصيل شديد(الطفرة

مطابًقا لتسلسل الدنا التكراري غري املرمز للبًلسميد األصيل؛ ومل    تقريبًاكان  

مل تكن هذه . يكن الفرق إال نيوكليوتيًدا واحًدا هو الذي أدى إىل انزياح اإلطار
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لو كان هذا الجني موجوًدا من قبل، سواء يف  .  عاًما  60فرة موجودة قبل  الط

تساءلنا   لكنّا  غريه،  يف  أو  لنا–بًلسميد  يف    –وحّق  جني  وجود  سبب  عن 

البكرتيا لتحليل مركب صناعي مل يُصنَع إال قبل عدة عقود، ولكنّا تساءلنا عن  

حني مل تكن هذه    سبب عدم طفور هذا الجني إىل عدم النفع عرب آالف السنني، 

 . املادة موجودة

من حسن الحظ  .  قال كِن هام إن شهادة العيان أفضل دامئًا من األدلة والرياضيات 

ال شك أنه يقول هذا ألن األدلة مل تكن يوًما يف صالحه وألن ادعاءاته مل  .  أنه ليس قاضيًا

التطور، التي تختلق تفريًقا خ  ياليًّا بني العلم  تصدق يوًما، وهو سبب ابتكاره لحجته ضد 

بأن  «.  املراقبي»والعلم  «  التاريخي» يحتجون  املحرتفني  الدفاعيني  من  كادره  كان  عادًة، 

االتطور حتى لو أثبت فعًًل أن طفرًة أّدت إىل هذا، فإن هذا ال يثبت األمر   ألن أحًدا مل    حقًّ

املخترب التطور يف  تكرار  عن  عاجزون  وألننا  تحدث،  وهي  الطفرة  هذه    لكن.  يشاهد  يف 

يف ظروف خاضعة للرقابة، لوحظ تكرار هذا التكيّف نفسه مرة  ! الحالة، كرره العلامء فعًًل 

.  الخلق يف إجابات يف التكوين غري مسموح لهم أن يقّروا بهذا الخطأ«  علامء»لكن  !  أخرى

هم ال يستطيعون أن يقروا بأي يشء يؤكد أن عمليات عشوائية غري مقودة تستطيع إنتاج  

لذلك حاولوا أن يجعلوا األمر يبدو مريبًا، فقالوا إن الطفرة حدثت  .  نافعة وجديدةوظائف  

استغرقت العملية الكاملة فعليًّا  . )برسعة كبرية، فلم تأخذ إال تسعة أيام لتحدث يف املخترب

مهام يكن من  .(  ثًلثة أشهر، وتحت الظروف املطبقة، ميكن أن نعترب حدوث الطفرة بطيئًا

إ  النايلون، لكنها مل تقّر بإخفاقهاأمر، أخفقت  التكوين يف منازعة آكًلت  كام .  جابات يف 

 . شاهدنا من قبل، هم ممنوعون من اإلقرار بيشء من هذا القبيل

من الصعب أن نجد مجموعة صارمة من األرقام من أي مخترب تدلنا عىل معدل ثابت   

الطفرات الضارة، ألن   النافعة إىل  الطفرات  األمر ظريف ويعتمد عىل ظروف بيئية  لنسبة 

ا عىل أن نوعي الطفرات متساويان تقريبًا، إال .  متنوعة لكن يف الوسط العلمي إجامًعا عامًّ
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لكن عندنا كثريًا من الحاالت التي ُوجدت .  أن الطفرات الضارة أكرث بقليل وتكون عادًة أعمق

  2007أغسطس    10در يف  ورد يف تقرير ص.  فيها أفضلية واضحة وُربطت بطفرة معينة

 «: معدل كبري وآثار صغرية: الطفرات التكيفية يف البكترييا »بعنوان  ساينسيف مجلة 

 «. طفرة حادثة طفرة واحدة نافعة  150يقتيض تقديرنا أن يف كل » 

ميكن أن نجد بعض األمثلة الشائعة لهذه الطفرات التكيفية بالبحث يف غوغل عن  

 : من هذه األمثلة«. أمثلة عن الطفرات النافعة واالصطفاء الطبيعي»

 املرتفعة واملنخفضة يف العصيّات القولونية درجات الحرارةالتكيف مع  •

 ( غمدي، أو املتلحفةأو السوطي ال)التكيف مع النمو يف الظًلم يف الكًلميدوموناس   •

 اصطفاء الحجم األكرب يف الكًلميدوموناوس  •

 التكيف مع بيئة ناظم كيميايئ قليل الفوسفات يف خط نسييل من الخمرية  •

 جيل  10,000األدلة عىل االختًلف الجيني والطفرات النافعة يف البكترييا بعد  •

 واالصطفاء الطبيعي تكيف خمرية مع بيئة محدودة الغلوكوز مبضاعفة الجينات  •

 األدلة الجزيئية عىل تضاعف جينوم الخمرية كامًًل قدميًا •

 تطور وظيفة إنزميية جديدة بإعادة الرتكيب يف أحد الجينات  •

 تغري خصائص املادة يف إنزيم خًلل تطور موجه لوظائف جديدة  •

من الطفرات العشوائية يف إحدى سًلالت البكترييا  ( 26من أصل  3% )12تحسني  •

 ءمة هذه السًللة لبيئة معينة ملًل 
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ا بفهم املوضوع  لكن إذا كنت خائًفا من فهمه،  .  هذه األمثلة مهمة إذا كنت مهتامًّ حقًّ

أو كان اهتاممك األكرب موجًها إىل رفض حتى احتامل وجود هذه الطفرات، فلن تهمك هذه 

 . األمثلة

لكنها مل  .  ة جديدةاستمرت هذه القامئة، وأظهرت فيام أظهرت تطور ممرات استقًلبي 

تزل متعلقة بالبكترييا، فمن يهتم؟ بل إن ورقة علمية أثبتت تطور كائن حي وحيد الخلية  

حدث األمر دون قصد حتى، كام .  إىل كائن متعدد الخًليا يف ظروف مخربية متحكَّم بها

  يعتقد الخلقيون أنه ينبغي أن يحدث، لكن هذا لن يرضيهم حتى نريهم بكترييا تتحول إىل

 .إنسان

كام سرنى الحًقا يف الكتاب، مل يطلب الخلقيون دليًًل ميكن عقًلنيًّا أن نتوقع أن نراه   

لذا كان طريقهم الوحيد لحامية أقوالهم هو طلب أدلة ال ميكن .  يف الطبيعة، إال وحصلوا عليه

الطبيعة  نتوقع رؤيتها يف  أن  التطور.  عقًلنيًّا  يقدمها  أن  وال  .  يطلبون سخافات ال ميكن 

يطلبون أي يشء واقعي إال إذا كانوا يشعرون باألمان، ويعتقدون بضآلة احتامل أن نجده  

 . لقد تعلموا صياغة السؤال بطريقة متنع معظم اإلجابات املناسبة . ونظهره لهم

  األمر ليس مجرد أخًلقيات.  هم يعلمون أننا ال نستطيع أن نجري اختباراتنا عىل البرش  

ن نجري دراسات مختربية عىل أي كائن حي متعدد الخلية يعيش  بل من غري العميل أ   –

لكن البرش هم النوع الوحيد الذي يهتم به الخلقيون، لذا فهم عندما  .  الجيل الواحد فيه عقوًدا 

يطلبون أدلة عىل طفرات نافعة، عليهم أن يضيفوا أنهم لن يقبلوا أي دراسات عىل األنواع  

هم يريدون أن  .  أننا ال نستطيع إظهاره(  ما يعتقدون)وا  الحيوية األدىن؛ هم يطلبون أن ير 

 . يروا هذه الطفرات يف البرش

 : تستمر السيدة ذات املعطف الطبي، التي تعمل مع هارون يحيى  
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كل الطفرات التي حدثت يف البرش أدت إىل عاهات جسمية كاملهق واملغولية  

 . والقزامة، أو إىل أمراض كالرسطان

عام    مرة،  أول  الفيديو  هذا  شاهدت  ال  2008عندما  بيشء  أرّد  أن  عيّل  أن  عرفُت   ،

كنت أستطيع أن أقدم لهم ما طلبوه بالضبط، لكنني مل أرد أن آخذ أمثلتي من  .  يتوقعونه

وجدت أين أستطيع أن أجد  .  الكتب التي يعرفونها والتي ابتكروا حججهم إلنكارها مسبًقا 

يف البرش، وأردت أن تكون كل مصادري متاحة وسهلة الفهم ولكن  أدلة عىل طفرات إيجابية  

  اإلخبارية قنوات اإلعًلم  :  لذا ذهبت إىل مصدر غريب ألجدها .  غري متوقعة يف الوقت نفسه

 . الشائعة 

عىل سبيل املثال، وجدت أن أرسة يف قرية يف ليمون سول غاردا يف شامل إيطاليا   

أفضل   تحّمًًل  أعطتها  طفرة  فيها  الحميد  نشأت  املصيل  عايل  )للكوليسرتول  الدهني  أو 

نتيجة هذا خًل تاريخ هذه األرسة من أي هجامت قلبية رغم عاداتهم الغذائية عالية  (.  الكثافة

تُُعّقبت هذه الطفرة ونُسبت إىل جدٍّ مشرتك عاش يف القرن الثامن عرش، لكنها اليوم  .  الخطر

األحفاد عيّنا.  انترشت يف عرشات  اليوم  األرسة إلمكانية معالجة  تُدرس  من هذه  ت جينية 

 . مرىض القلب بها

من األمثلة األخرى طفرة لجينني عند بعض التبتيني أتاحت لهم تحمل فرتات مطولة  

 : إنسايد نوفاكام قال بيرت تايسون يف . يف االرتفاعات العالية دون أن يُصابوا بُحّمى الُعلوّ 

ني التي عاش فيها التبتيون يف هضاب  لقد وجد العلامء أدلة أنه عرب آالف السن

التبت، كان االصطفاء الطبيعي يعمل يف جيناتهم، حتى أنتج تغريات تطورية  

 .قدم وأكرث 13,000أتاحت لشعوب التبت أن تعيش بل وتزدهر عىل ارتفاع 

 . ُوجدت طفرة مختلفة لكن مشابهة، يف السكان األصليني لجبال األنديز 
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يحمل هذه الطفرة  .  CCR5-delta 32طفرات النافعة طفرة  من األمثلة األخرى عن ال 

من البيض ذوي العرق األورويب اليوم، لكن وجودها يف آسيا الوسطى ال يبلغ  %  10نحو  

يبدو .  ، وهي غائبة متاًما بني اآلسيويني الرشقيني واإلفريقيني وبني القبائل األمريكية%2إال  

نتيجة    –األوروبيني البيض قبل نحو سبعمئة عام  أن هذه الطفرة انترشت نسبيًّا فجأة بني  

الطبيعي   االصطفاء  لحدوث  آخر  مثال  عىل  يدل  ما  وهو  األرجح،  عىل  األسود  الطاعون 

هذه الطفرة عدمية الرضر، أو حيادية، يف كل  .  وإتاحته لسيادة جني معني يف بيئة متغرية

، إذا ورث Science-Frontiers.comحسب موقع  .  يشء إال يف ميزة واحدة نافعة وضوًحا

 (. أو حتى منيًعا منه) اإليدزاإلنسان هذه الطفرة من أبويه مًعا، سيكون مقاوًما ملرض 

حدوث    تناقص  إليها  يُعزى  التي  األسباب  من  سبب  السّكانية  الوراثيات  فإن  كذلك 

 . جينات الخًليا املنجلية بني األمريكيني األفارقة مع الوقت 

وعندنا كذلك قصة األرسة األملانية التي كانت أصًًل قوية عىل نحو خاص، لكن أحد   

كانت النتيجة  .  أبنائها ُولد بنسخة مزدوجة من طفرة يف األنتيميوستاتني كان يحملها والداه

النامية بشكل غري معتاد أيام بسبب عضًلته  بعد عدة  القوة، فُحص  .  طفًًل هرقليًّا شديد 

الطفل بلغ  يف    عندما  العضلية  الكتلة  ضعف  تساوي  العضلية  كتلته  كانت  أعوام،  أربعة 

يُدرس اليوم الرتكيب الدوايئ لهذه .  األطفال العاديني وكان دهنه يساوي نصف الدهن فيهم

ورد يف تقرير لقناة إم  .  الطفرة لًلستخدام يف عًلج حاالت الهزال العضيل وضمور اللحم 

 : 2004يونيو   24إس إن يب يس يف 

مل  . مكان ما يف برلني ُولد طفل سوبرمان، مفتول عضًلت الذراع والساقيف 

  يبلغ الخامسة بعد، لكنه يستطيع أن يحمل سبعة باوندات بذراعني ممدودتني

 . يشء ال يستطيع معظم البالغني فعله  –
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يكاد    ال  الكثافة  أفرادها شديدة  عظام  بأن  ُعرفت  كونيتيكت  كذلك أرسة يف  وعندنا 

تعقب فريق من األطباء يف جامعة ييل هذه الطفرة ووصلوا إىل جني كان  .  ميكن كرسها

محل دراسة سابقة، أظهر فيها الباحثون أن انخفاض كثافة العظام قد يكون ناتًجا عن طفرة 

كان هذا إشارة توقع منها الفريق أن طفرة مختلفة تعزز  .  LRP5تفسد وظيفة جني يسمى  

حسب رواية  .  ارتفاع كثافة العظام  –  الظاهري املعاكسوظيفة هذا الجني، وتؤدي إىل النمط  

الذين حققوا معهم، ميلك أفراد هذه األرسة عظاًما قوية إىل درجة أنها تنافس عظام شخصية  

 :وحسب الربوفسور الطبيب ريتشارد ليفتون. أنربيكبلبروس ويليز يف فلم 

، الذي خرج من تحطم قطار  أنربيكبلإذا كان عندنا نظراء أحياء للبطل يف فلم  

إن عظامهم كثيفة عىل  . فظيع دون أن يُكرَس له عظم، فهم أعضاء هذه األرسة

الكسور من  خاٍل  أرستهم  وتاريخ  استثنايئ  أقوى  .  نحو  متلك  األرسة  هذه 

 .العظام يف الكوكب كله 

نافعة حتاًم، ومنترشة يف حوض الجينات الًلحق  كل هذه أمثلة عىل طفرات محددة   

 . هذه بعض األدلة التي ال ميكن منازعتها عىل التطور يف البرش. حسب االصطفاء الطبيعي

عندما نرشت ردي عىل فيديو هارون يحيى، حاز عىل اهتامم خلقي كندي اسمه إيان   

يُقال إنه  .   رحلة علمية يرتدي جويب عادًة ثيابه عىل نحو يوحي بأنه عامل ميداين يف.  جويب

م عىل أنه   عامل  »و«  بروفسور»و«  عبقري»عضو يف جمعية منسا الدولية، وال ميانع أن يُقدَّ

لوال ثيابه، ملا  . كل هذا وهو ال ميلك أي شهادة متقدمة وال يدرّس يف أي جامعة –  « حفريات

 .أخذه حتى الخلقيون عىل محمل الجد، حسب ظني

من محاولة جويب ملنازعة أدلتي التي ال ميكن منازعتها   ميكن تلخيص الجزء األعظم 

اإليطاليني قد  (  1)حاجج جويب بأن  «.  رمبا؛ رمبا ال»عىل التطور البرشي يف هذه العبارة  

األوروبيني البيض قد  (  2)يكون تحملهم للكولسرتول عاليًا حتى دون طفرة ميًلنو؛ وأن  
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ارتفاع الكتلة العضلية قد يأيت  (  3)ه، وأن  يكونون مقاومني لأليدز لكنهم ليسوا منيعني من

ولو أين مل أقرأ يف الدراسات التي قرأتها أي رضر من هذا  )عىل حساب خسارة يف مكان ما  

 . اآلثار الجانبية الرتفاع كثافة العظام شديدة ( 4)، وأن (النوع

عرض جويب صوًرا لحاالت فظيعة ترتبط عادة بارتفاع كثافة العظام، وهو يقصد أن   

هذه   إنأي تغري ميكن أن نسميه تحسينًا سيكون ذا تكلفة رهيبة، لذلك فًل ميكننا أن نقول  

نافعة دراسة  .  الطفرات  البرشيلكن  الوراثة  لعلم  األمريكية  مثال   املجلة  يف  ذكرتها  التي 

التي ال ميكن كرسها كانت عىل أرسة مل تظهر فيها أي أعراض جانبية األرسة ذات العظام  

 . فائدة كبرية من دون أي رضر – مطلًقا 

ست طفرات مغلطة حديثة  » كام وجدت ليا فان وسنبيك وآخرون يف دراستهم املسامة   

الكثافة   املنخفض  الربوتني  مبستقبل  املرتبط  الربوتني  جني  ظروف  (  LRP5)   5يف  يف 

 :2003املنشورة يف املجلة يف فرباير  « رتفاع كثافة العظاممختلفة مع ا

اكتساب وظيفة   يف قرابتني من    LRP5يف جني  (  G171V)ُوصفت طفرة 

األرسة التي وصفها لتل وآخرون مل تظهر أي  ... ذوي الكثافة العظيمة املعززة

أعراض سوى شدة كثافة العظام، أما املرىض من القرابة األخرى فيعانون إىل 

 . ب ذلك عمق وعرض فكوكهم السفىل والحيد الحنيكجان

يف    وآخرون  وايت  مايكل  أجراها  دراسة  استنتجت  للطبكذلك  إنغًلند  نيو    مجلة 

 : اآليت 2004، منشورة يف مايو «LRP5مرض ارتفاع الكتلة العظمية وجني  »عنوانها 

الهيكلية  بدا أن الحالة السائدة للصبغي الجسدي حميدة، تعزز الكتلة  

العظام أن تسبب ُمضاعفات تخلخل  الجينية .  دون  الدراسات  أظهرت 

التي   املرتفعة  العظمية  الكتلة  ذات  السليمة  القرابة  العًلقة مع  انعدام 

ووثقها لتل وآخرون بأنها متلك   1997وصفها جونسون وآخرون عام  
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الطفرات .  مطابقة  LRP5 V171طفرة   عدد  تزيد  االكتشافات  هذه 

 .التي تسبب ارتفاع كثافة العظام إىل مثاين طفرات  LRP5يف  املختلفة  

خباريني عىل اإلنرتنت،  إ ال أعلم إن كان انتقاد جويب صالًحا بشأن ذكري ملصدرين   

مع هذا، تعلمت  .  لكن ما من سبب يجعله صالًحا، أما سجل إنجازاته، فأنا أقرب إىل الشك فيه

يف أي ادعاء استثنايئ تنرشه  .  خباريةًلم اإل عندئذ أال أعزو أي يشء علمي إىل وسائل اإلع

الحقيقية   املقاالت  للنظر يف  وسيلة  تقدمها  التي  القصة  باستخدام  أنصح  اإلعًلم،  وسائل 

يف ذهني ثًلثة أمثلة وأنا أقول .  الخاضعة ملراجعة األقران، وأن تعزو إىل هذه املقاالت فقط

 . هذا

عام    اكتشاف2009أواًل، يف  األخبار  ليمور    داروينيوس ماسيًلي  ، نرُش يف  وهي 

ُعظّمت آيدا بوصفها سلًفا لإلنسان وبوصفها .  مليون سنة، ُسّميت آيدا  47قديم عاش قبل  

فاجأتني عناوين األخبار ألنني كنت أعرف ما  .  الحلقة الضائعة بني البرش والقردة املتطورة

البدائية والقرود الحقيقية، وليس بني القرود املتطورة    هي الحلقة بني السعايل:  هي آيدا فعًًل 

الذي أظهر صفات من  (  والوحيد إىل اآلن)هي الحلقة املفقودة ألنها الكائن األول  .  والبرش

أحفورة آيدا محفوظة يف حالة ممتازة وهي اكتشاف مهم،  .  السعايل البدائية ومن القرود

اإلعًلم وسائل  تصفها  كام  ليست  أعجوبة    سامها.  لكنها  الشعبية  الصحف  تقارير  مؤلفو 

الثامنة  اصطدام  .  الدنيا  خرب  عمقه  يف  يشابه  اكتشافها  خرب  إن  يقول  عامل  كًلم  اقتُبس 

باألرض بأنها .  كويكب  آيدا  إذ وصفت  الًلئقة،  بعاطفيتها غري  القصة  نيوز  دمرت سكاي 

املقدسة» للكأس  األنرثوبولوجي  ا»وقالوا  «.  النظري  تأكيد  تستطيع  الداروينية  إنها  لنظرية 

هذا الذي يسمونه النظرية  !  ُهراء.«  وقد تستطيع أن تتحدى الدين نفسه.  ودحض الخلقية 

والعقل األدلة  من  ظاهريًّا  منيع  والدين  آيدا،  قبل  من  ُمثبَت  الرابط  .  الداروينية  هي  آيدا 

.  اتالرضوري األخري يف سلسلة كانت كاملة مبا يكفي من قبل، تربط أعضاء أرسة الرئيسي

 . لكنها ليست من أسًلف البرش، وال حاجة لنا إىل هذه الشعبية العاطفية
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العلم حدث يف    عن  الحديث  عند  العاطفية  عن  الثاين  ذُكر يف   2010املثال  عندما 

، وهي كائن حي جرثومي يستعمل ُسامًّ قاتًًل بديًًل من  «حرشة زرنيخية »األخبار اكتشاف  

هذه الحرشة يف مونو ليك، كاليفورنيا، وهي بيئة    اكتُشفت .  الفوسفور يف حمضه النووي

شديدة الغرابة غنية بالزرنيخ وفقرية بالفوسفور، وغريبة مبا يكفي ليجعلها مثالية لتعيش  

.  بل إن االكتشاف كان عىل يد عامل أحياء فلكية يعمل يف ناسا.  فيها أنواع حيوية فضائية

.  ء فلكية؟ يبدو أن الضجة بدأت من هنامن كان يعرف أن يف الوجود شيئًا اسمه عامل أحيا

  –  ، قُّدم أواًل بوصفه غري مرتبط بأي يشء آخر عىل األرضGFAJ-1هذا الجرثوم، املسمى  

ا عىل ما يبدو)بوصفه نتيجة حدث تنّشؤ حيوي مختلف متاًما   الخرب قد    هذا(.  ومتأخر جدًّ

 !يكون عظياًم 

كل    أن  فيه  يعتقدون  كانوا  زمن  الناس  عىل  أنواع  مّر  إما  هي  األرض  عىل  الحياة 

النوى أو حقيقية  النوى.  جرثومية  بدائيات  ثانيًا من  نوًعا  العتائق،  اكتشفوا  .  أتذكر عندما 

ا، مختلفة مبا يكفي لوصفها بأنها   بدت العتائق كالبكترييا لكن جيناتها كانت مختلفة جدًّ

الحياة«  صنف» من  ا.  ثالث  سبعينيات  يف  عظيمة  كانت  األخبار  يف  هذه  العرشين  لقرن 

الكائن الحي يف   إذا قورنت بادعاء وجود هذا  البيولوجيني، لكنها ال تساوي شيئًا  أوساط 

 . تخيل أن تجد كائنًا حيًّا فريًدا متاًما وغري مرتبط بأي يشء آخر عىل األرض! مونو ليك

أظهرت السلسلة الجينومية أن الكائن كان  .  من سوء الحظ، مل يكن الخرب صحيًحا 

أظهرت االختبارات الًلحقة  .  ا من البكترييا، وليس مستقًلًّ عنها، وال غريبًا كالعتائق حتّىنوعً 

هذه هي  .  كان األمر كله عىل األرجح خطأ .  أنه حتى ال يستخدم الزرنيخ يف حمضه النووي

القائم، ال تظن أن  .  فائدة عملية مراجعة األقران عندما تدعي ادعاًء ضخاًم يتحدى الوضع 

 . لن يختربهالعامل 

السبب الثالث واألخري الذي يجعلني ال أثق مبقاالت األخبار هو أن إيان جويب الحظ   

للخلقية،    التأسيسيةيف سلسلتي عىل اليوتيوب عن األكاذيب  .  شيئًا كنُت فعًًل قد فهمته خطأً 
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أرشت إىل مجموعة ناشئة من النساء ذوات الرؤية رباعية األلوان، يُقال إنهن يستطعن رؤية  

بعض النحل يرى الضوء  .  عندما قرأت القصة، بدت معقولة متاًما.  الطيف فوق البنفسجي 

فوق البنفسجي، فإذا امتلكت امرأة أربعة أنواع من املخاريط يف عيونها بداًل من ثًلثة، فاألمر  

أبًدا  بعيًدا  يف  .  ليس  أقرأ  كنت  بل  األقران،  ملراجعة  الخاضع  العلم  يف  أقرأ  أكن  مل  لكنني 

وجد راديو الب  .  شعبية، ووقعت ضحية النوع نفسه من العاطفية الذي ذكرته أعًلهصحيفة  

رابع يف عيونهن، واحدة منهن «  أصفر»يف اإلذاعة الوطنية العامة عدة نساء عندهن مخروط  

اآلخرون   البرش  يستطيع  ال  األصفر  درجات  يف  اختًلفات  ترى  أن  تستطيع  األقل  عىل 

  يفبدء املجال فوق البنفسجي، وليس    حتىتستطيع أن ترى  تبني أن هذه النساء  .  مًلحظتها

 . داخل املجال

.  لكن يبدو أن هذا مل يكن محرًجا مبا يكفي، أشار إيان جويب إىل خطأ ثان يف بحثي  

العلمية   الورقة  إىل  عزوت  عالية،  ارتفاعات  عىل  العيش  عىل  التبتيني  قدرة  ذكرت  عندما 

ظن .  أن أهتم أكرث  كان عيلّ .  تعلقة بالغليكوفورينالخاطئة ونسبت األمر إىل طفرة خلوية م 

جويب أنني أسأت قراءة الورقة التي نسبت الدعوى إليها، وقال إنه مل تحدث أي طفرة منحت  

الفجايئ للنزف  عادية  غري  مقاومة  البريويني  أو  التبتيني  من  مجموعة  نرشت  .  أي  لكنني 

.  ملراجعة األقران تدافع عن ادعايئ األصيل مبارشة تصويبًا عرضت فيه ثًلث مقاالت خاضعة  

 : كانت هذه املقاالت

“Hemoglobin Concentration of Pastoral Nomads Permanently 

Resident at 4,850–5,450 Meters in Tibet” by C. M. Beall and M. C. 

Goldstein, published in the American Journal of Physical 

Anthropology in 1987; 
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“Ventilation and Hypoxic Ventilatory Response of Tibetan and 

Aymara High Altitude Natives” by C. M. Beall et al., published in 

the American Journal of Physical Anthropology in 1997; 

“Analysis of the Myoglobin Gene in Tibetans Living at High 

Altitude” by L. G. Moore et al., published in High Altitude Medicine 

and Biology in 2002. 

تشري هذه الدراسات إىل االصطفاء الطبيعي لعدة جينات من أجل األفضلية الحديثة   

التي تزيد إشباع الدم من األوكسجني، فتعزز تكيف التبتيني مع االرتفاعات العالية باملقارنة  

 . ل االرتفاعات املنخفضة مع غريهم من أه

األمر  يفاجئني  ومل  ذلك،  بعد  جويب  إيان  من  أسمع  الذي  .  مل  التصويب  فيديو  يف 

نرشته، ذكرت أن منظمة خلقية أخرى كانت تعرف االكتشاف وكانت تحاول يائسة إبطاله أو 

 . هذا هو واجب الدفاعيني أصحاب العلم الزائف عندما يعرفون متاًما أنهم مخطئون.  إسقاطه

قال  .  كان ابني يدرس البيولوجيا يف املدرسة الثانوية يف ذلك الوقت :  مثال عن ذلك 

لكن ابني كان يعرف أفضل  .  وإنه ما من طفرة نافعة «  مجرد نظرية»املعلم للصف إن التطور  

 «. لكن يا أستاذ، الطفرات النافعة مذكورة هنا: »منه، لذلك فتح الكتاب املدريس وقال له

كنت غاضبًا طبًعا، لكن أم ابني طلبت أال .  سل ابني إىل مكتب املدير من أجل ذلك، أُر  

 . أجعل املعلم مشهوًرا وابننا ما زال يف املدرسة 

هذه طريقة من الطرق التي تجعلنا نعرف أن الخلقيني يكذبون عن علم؛ هم يعرفون  

أن تعرفها أصًًل  لذلك ال يريدونك  أن يصدقوها،  يريدون  لكنهم ال  أمثلة  سرن .  الحقيقة،  ى 

 . أخرى يف الكتاب، وستكون من النوع الذي ميكن تتبعه والتأكد منه
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.  من املهم أن نًلحظ أننا وجدنا طفرات نافعة يف كثري من األنواع األخرى سوى البرش  

يف كل .  طفرة امليوستاتني التي تضاعف الكتلة العضلية حدثت يف الكًلب املنزلية واملوايش

، يكون صاحب الطفرة ببساطة أقوى من املعتاد، وال أعرف أي الحاالت، ومنها حالة البرش

 . لكن هذا األمر ال يفهمه كثري من الناس وال بد له من رشح. دليل عىل أي عيب يف ذلك

إكس  كام قلت يف الفصل املايض، الطفرات يف الحياة الواقعية ليست كالطفرات يف   

ميكنك أن تحصل عىل قوة عظيمة دون أن تدفع  ال  .  إن يف البيولوجيا نوًعا من االقتصاد.  ِمن

هو نفسه «  األخذ والعطاء »هذا  .  ال بد أن الطفرات الشديدة تأيت مبقايضات مختلفة.  الثمن

لكن األغلبية العظمى من الطفرات .  الذي نتوقعه يف أي تعديل أو تخصيص ألي يشء تقريبًا

مجموع زيادة  من  أكرث  شيئًا  عادًة  تسبب  ال  وطفيفة،  أو لطيفة  الجسمية  األوصاف  من  ة 

إذا بقيت سًللة ما بعد طفرات .  الكيميائية يف املجموعات الناسلة، وهكذا يعمل التطور عادةً 

شديدة يف كل جيل، فإن حقيقة أن متوسط الطفرات يف الفرد يبلغ أكرث من مئة يعني أن  

هذه الطفرات  .  االطفرات املستقبلية سيكون احتامل أن تحسن أو تعزز الوضع الجديد متزايدً 

العكسية   بالسلسلة  تطوري  تسلسل  تأكيد  أو  بناء  ميكن  حتى  األبناء،  جينوم  يف  ترتاكم 

هذه طريقة أخرى إلثبات تطور البرش، وأننا أقدم بكثري مام تقوله كتب  .  للطفرات الحادثة 

 . كام يريدنا الخلقيون أمثال إيان جويب أن نعتقد« يتدهور»القصص، وأن جينومنا مل 

ن جويب قال إن كل الطفرات، حتى التي تُطيل الجينوم وتضيف مستقبًلت لرؤية  بل إ  

، وهو مصطلح ال ميلك له تعريًفا  «خسارة يف املعلومات»ألوان جديدة، ضارة، أو تؤدي إىل 

ذلك خًلف  ادعى  وإن  عمليًّا،  أو  اندماج  .  مناسبًا  فإن  تفسرياته،  ومني  كروموسحسب 

املطلوبة لخلق اإلنسان  «  املعلومات»ملعلومات، لذلك فإن  يف ا  خسارةموجودين مًعا يعترب  

 . أقل من املعلومات املطلوبة لخلق أي نوع من أنواع القردة العليا

.  24ومات، أما القردة املتطورة فعندها  كروموسشفًعا من ال  23ليس لدى البرش إال   

ا، حتى عندما    يُعتَقد أن هذه الخسارة التامة ألي شفع ستكون قاتلة وضعيفة االحتامل جدًّ
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ا .  وم جديد فهي كذلك غري ممكنةكروموسأما اإلضافة املفاجئة ل.  نتحدث عن أشياء نادرة حقًّ

ال يتشاركان  ال  والنوعان  العليا  القردة  البرش من نسل  أن يكون  ومات  كروموسفهل ميكن 

عندما يُسلَسل جينوم البرش وجينوم قرود الشيمبانزي، يظهر  .  نفسها؟ نعم، حسبام تبني

ال الحقيقة    2وم  كروموسأن  يف  هو  البرش  من  كروموسيف  مًعا  مندمجان  ومان 

 : التطورية PBSكام تذكر مكتبة . ومات القردة العلياكروموس

.  ، نرشت مجلة علمية خاضعة ملراجعة األقران نتائج االختبارات2005يف عام  

، الفريد يف السًللة اإلنسانية التطورية، نشأ نتيجة  2وم  روموسكتبني أن ال

تدل ثًلثة  .  ومني يف أسًلف البرش مل يتحدا يف بقية الرئيسياتكروموساتحاد  

قاطعة نقل  مل  إن  قوية،  داللة  االتحاد  عىل  التباين  .  أدلة  أن  منط  )أواًل،  أو 

ومني  كروموسال يوافق كثريًا نظريه يف    2وم اإلنساين  كروموس يف ال(  الصبغة

املتطورة   القردة  يف  املوجودين  الشيمبانزي    2وم  كروموسال)املستقلني  يف 

اإلنسانكروموسوال عند  نظري يف  له  ليس  الذي  اإلضايف  يكون (.  وم  ثانيًا، 

وم الواحد عادًة قُسيم مركزي واحد، أو نقطة مركزية واحدة تضم  كروموسلل

ن نجد بقايا من قسيم مركزي لكن ميكن أ .  ومكروموسالرشيطني املتطابقني لل 

ومات  كروموسوثالثًا، تظهر ال.  2وم البرشي  كروموسثاٍن، يبدو خامًًل، يف ال 

طريف  كًل  يف  الطرفية  الجسيامت  تسمى  متكررة  دنا  تسلسًلت  العادية 

ففيه تسلسًلت جسيامت طرفية يف الوسط    2وم  كروموسوم، أما ال كروموسال

 . كذلك إضافة إىل الطرفني

أو يحاول    لرفض  اختًلقها  يستطيعون  التي  الحجج  اختًلق  الخلقية  املدافعون عن 

 . تكذيب أي مثال يكتشفه العلم عن الطفرات النافعة

يجرون    ال  الخلقيني  التي  .  التجاربلكن  الخاصة  صحفهم  ينرشون  عندما  حتى 

العملية   األقران، هم ال يشاركون يف  الخاضعة ملراجعة  الصحف  إظهارها مبظهر  يريدون 
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التشكيك يف افرتاضاتهم األولية  أو  اكتشافاتهم  هم  .  العلمية، ألنه ما من طريقة لتخطيء 

حتاًم ال يستطيعون إبطال اكتشاف خاضع ملراجعة األقران ألنه حتى لو حدث هذا اإلبطال،  

فيه بالعلم  االلتزام  من  بد  املجًلت  .  فًل  لهم  نذكر  عندما  فعله  الخلقيون  يستطيع  ما  كل 

لذلك سأذكر مثالني  .  عة األقران هو محاولة تشويه ما يُقال يف هذه املجًلتالخاضعة ملراج

وضوًحا حججهم  يف  .  يبطًلن  املثال،  سبيل  بحثية  2010فرباير    10عىل  مقالة  نرٌشت   ،

«  اشرتاك جينومات الرئيسيات البرشية وغري البرشية يف مراكز االختيار اإليجايب»بعنوان  

تعرّف  .  ، وهي خاضعة ملراجعة األقرانبة العامة لعلم الوراثة املكتلديفيد إنارد وآخرين، يف  

 : هذه الدراسة وتحدد بوضوح الطفرات النافعة

تنتقل الطفرة النافعة من جيل إىل جيل يف مجتمع ما، حتى يحل األفراد الذين  

األعىل –يحملونها   التكاثري  الذين ال ميلكونها  – بسبب نجاحهم  هذه  .  محل 

با تعرف  التي  تكون العملية،  أن  تتطلب  اإليجايب،  الدارويني  االصطفاء  سم 

الطفرة املختارة مسببة لصفة ظاهرية موروثة غري حيادية، وهو أمر ظهر أنه 

تستنتج عدة مناهج  ... تكرر عىل نحو غري متوقع يف التطور البرشي الحديث

نفع   ذات  حقيقتها  يف  هي  الضارة  غري  الطفرات  من  كبرية  نسبة  أن  اليوم 

 .يضعيف أو قو 

يف   نرُشت  بحثية  مقالة  أثبتت  مجلة    2004يوليو    13وقد  بيولوجي يف  بعنوان    بلوس 

والبرشانيات» البرش  تطور  يف  معينة  سًلالت  يف  وخسارتها  الجينات  ألندرو  «  تضاعف 

 . فورتنا وآخرين، أن بعض هذه الطفرات تزيد التعقيد 

هو   الجينومات  تطور  يقود  ما  األزواج  أهم  تنظيم  القاعديةطفرات  وإعادة   ،

،  (2002، سامونت وإيرش  1970أونو  )ومات، وتضاعف الجينات  كروموسال

جديدة   حيوية  وعمليات  جينات  توليد  يف  األساسية  اآللية  هو  األخري  وهذا 

 (. 1997يل )سهلت تطور كائنات حية معقدة من كائنات حية بدائية 
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كام نوقش يف الورقة البحثية    تأكَّد أن بعض هذه الطفرات تضيف معلومات وراثية، 

لشوان ين يل وآخرين،    بلوس للبيولوجية الحوسبيةيف مجلة    2010مارس    26املنشورة يف  

 «: جني جديد خاص بالبرش لرتميز الربوتينات مرتبط بالوظائف الدماغية اإلنسانية»بعنوان  

مثًًل   منها  معروفة،  الجديدة  الجينات  منها  تنشأ  التي  اآلليات  من  كثري 

واتحاد  ال اإلكسونات،  وخلط  الراجع،  والنقل  للجني،  الرتاديف  تضاعف 

الجينات  .  الجينات بعض  استُخدمت  اآلليات،  هذه  « األمهات»باستخدام 

للربوتينات مرمزة  جديدة  جينات  لنشوء  مخططًا  التحليل  .  بوصفها  لكن 

الجينات   الحديث وجد بعض  املقارن  األم»الجينومي  الجديدة يف  «  يتيمة  أو 

 . ترجع أصول هذه الجينات إىل تسلسًلت الدنا غري املرمزة. الذباب والخمرية

  نيترش يف رسالة نرٌشت يف مجلة  .  لكن الطفرات النافعة تكون نتيجة الحذف أيًضا 

بعنوان    2011مارس    10يف   مكلني  باإلنسان  »لكوري  الخاصة  التنظيمي  الدنا  خسارة 

  510ذه الرسالة أن العلامء استطاعوا متييز  نرى يف ه «.  وتطور الصفات الخاصة باإلنسان

سببت هذه الحذوف أيًضا تغريات تنظيمية مهمة منها  .  حذوف من جينوم سلف الرئيسيات

األُحاديني  لألزواج  الجنسية  الصفات  الدماغ .  تحسني  يف  املناطق  بعض  توسع  حتى  بل 

الرئيسيات الجينات من جينوم  أن  .  البرشي ميكن ربطه بحذف بعض  إيان  الراجح  إجابة 

أواًل، هذه  : »جويب عىل هذه االكتشافات لن تكون أعظم بكثري من التي أجابني بها من قبل

 «. بحقك، أال تًلحظ هنا شيئًا؟. خسارة جني، خسارة معلومات

كان كِن هام، املدير التنفيذي السابق الذكر إلجابات يف التكوين، املتحدث الرئييس   

يف هيوسنت،  (  معلمي األطفال الذين ال يذهبون إىل املدرسة)يف مؤمتر للمعلمني املنزليني  

أغضب األمر زوجتي، التي كانت معلمة يف مدرسة مسيحية، وكانت تقول بخلقية  .  تكساس

لذلك نرشت فيديو تنتقد فيه  .  األرض القدمية، وأصبحت اليوم معلمة علوم ملحدة وناشطة 

أن يف إمكانه إبطالها، عىل األقل مبا  هام عىل موقفه وتذكر فيه بعض األدلة التي ظن هام  
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ردًّا عىل زوجتي، نرش هام مقطًعا  .  يكفي إلقناع املتملقني يف شبكته االجتامعية الضخمة

أنها   إنه مل يستطع أن يصدق  بها ويقول  الخاطئة »ما سامه  «  تجرتّ » يستخف فيه  الفكرة 

 . التي تقول إن أرضاس العقل دليل عىل التطور« القدمية البالية 

نتيجة لهجوم هام، ُدعيُت وزوجتي لتقديم عدة عروض، منها عرض لحشد من املئات   

من املقاالت  .  يف متحف هيوسنت للعلوم الطبيعية، أثبتنا فيه أن هام مخطئ يف كل يشء قاله

مقالة   بها  استدللنا  للعلومالتي  الوطنية  األكادميية  الطبيعي  » بعنوان    وقائع  االصطفاء 

للباحث  «  يف الرئيسيات، محددة كربى لتطور األسنان  PAX9والتطور الجزيئي يف جني  

 :برييرا وآخرين، ورد فيها اآليت.  يف. يت

.  قد يكون نقص عدد األرضاس أفضلية من وجهة النظر التطورية اإلنسانية 

باإلنسان  بسبب التغري املفاجئ يف أسلوب الحياة والنظام الغذايئ الذي مر  

منذ اكتشاف النار وتطور أدوات الطهي، أصبحت األرضاس الثالثة، التي كانت  

من   مهامًّ  وسببًا  بل  الوظيفة  عدمية  السابقني،  البرش  أشباه  لبقاء  رضورية 

تقلصت األقواس السنّيّة مع تطور أشباه .  أسباب املرض يف اإلنسان الحديث

ثة وسوء توضعها، وهو ما منع  نتيجة ذلك، تكرر تأثر األرضاس الثال   .البرش

إضافة إىل ذلك، أصبحت األرضاس  .  بقية األسنان من اتخاذ موضع وظيفي

الثالثة مام يؤدي إىل ارتفاع تعرض صاحبها لألمراض اللثوية، كااللتهابات،  

واآلفات التسوسية، والخراجات، والنتوءات، وتدمري األسنان والعظام املجاورة، 

أدت هذه املشكًلت  .  رضاس وحاميتها من املرضبسبب صعوبة تنظيف هذه األ 

يف   البرش  يف  األسنان  هذه  أمر  انتهاء  الحتامل  املؤلفني  بعض  رفع  إىل 

ألسباب  عمًدا  الثالثة  األرضاس  منو  إليقاف  دراسات  إجراء  وإىل  املستقبل، 

 [ التأكيد ُمضاف. ]عًلجية



298 
 

ثري هذه األرضاس عاٍل،  معدل تأ .  تُعرف األرضاس الثالثة تقليديًّا باسم أرضاس العقل 

ا بالنسبة للفك الصغري%85يبلغ  تظهر هذه الدراسة أن  . ، ألن عدد األسنان يصبح كبريًا جدًّ

العقل، يحكمه جني نحتي يسمى   أو أرضاس  الثالثة،  له  PAX9تشكل األرضاس  ، مل يزل 

الثدييات من  وغريها  الرئيسيات  يف  متسع  الجني  .  وجود  هذا  من  نسختنا  الحقيقة،  يف 

 . مطابقة لنسخة الغوريًل

جني    يف  األزواج  متباين  متغاير  استبدال  طفرة  الدراسة  هذه  يف   PAX9تًلحظ 

صندوق النحت، يستبدل باألنالني الربولني، ويؤدي إىل عدم تكون الرضس الثالث اإلنساين، 

.  لذلك ال توجد هذه األرضاس يف جميع البرش.  أي ببساطة إىل عدم نشوء أرضاس العقل

ن هذا يعني أن الطفرة حتى لو كانت إلغاًء لوظيفة ما أو إبطااًل لها، فقد تكون نافعة  الحظ أ 

نحن البرش نود لو أن هذه الطفرة انترشت يف البرشية حتى ال يعاين أحد من األمراض !  حتاًم 

كام كان ليخلقنا أي مصمم ذيك  .  املؤذية إذا مل يكن فكه كبريًا مبا يكفي لكل هذه األسنان

 . قدرة والخرييةكامل ال

إىل هدف معني  ال يسعى  التطور  الطفرات  .  لكن  آليات عمياء من  التطور  يستعمل 

الناتج عن هذه  .  العشوائية التي تنشأ حسب أمناط مصطفاة طبيعية تفرضها آليات السكان

العمليات احتامالت متنوعة لحدوث هذه الطفرة تتنوع بحسب االتجاهات الجينية املفضلة  

 . يف طيف واسع من الجمهرات الوراثية املعطاة، وهو ما نراه

فرًدا    86ملعرفة تعدد أشكال هذا الجني يف البرش، سلَسل القامئون عىل الدراسة دنا   

واألوروبية  اآلسيوية  الشعوب  املجال   من  هذا  فوجدوا  األصلية،  نشوء  :  واألمريكية  عدم 

يبلغ   الثالثة  إىل  %  0.2األرضاس  بالبانتو  الناطقني  األنغوليني  «  الهنود»بني  %  100بني 

 .يدل هذا عىل منط تطوري وال داللة فيه عىل تصميم ذيك. املكسيكيني
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املسمى    الجني  حالة  مMYH16وعندنا  يف  منشورة  رسالة  يف  نوقش  الذي  جلة  ، 

وعنوانها  2004يناير    20يف    نيترش  وآخرين،  ستدمان  لهانسل  امليوسني    تطافر»،  جني 

 «: ترافقه تغريات ترشيحية يف السًللة اإلنسانية 

الشيمبانزي   ومنها  الرئيسيات،  معظم  يف  القوية  املضغية  العضًلت  توجد 

،  والبارانرثوبس  األسرتالوبيثيكوسوالغوريًل، وهي جزء من تكيف بارز يف  

البرشانياتو  أصغر  .  هام جنسان منقرضان من  املضغية  العضًلت  باملقابل، 

إن الجهاز املضغي  .  بكثري يف األعضاء الحديثني واألحفوريني من البرشانيني 

الذي يعود إىل عرص امليوسني املتأخر، يف األشكال املشابهة  –البرشي املتطور  

يف الوقت نفسه تقريبًا    gracilizationتحول باتجاه النحول    –للشيمبانزي

هنا، نظهر  .  يف البرشانيات املبكرة  encephalization  الذي تسارع فيه التدّمغ

التي تظهر يف هذه العضًلت   الثقيلة  امليوسني  الذي يرمز سلسلة  أن الجني 

إىل   املؤدية  السًلالت  افرتاق  بعد  إطار  انزياح  طفرة  بسبب  وظيفته  توقفت 

إىل املؤدية  السًلالت  عن  الشيمبانزيالبرش  من  .    النوع  هذا  خسارة  ترتبط 

العضًلت   ويف  املفردة  العضلية  األلياف  يف  واضحة  بتقلصات  الربوتني 

باستخدام سلسلة الرتميز ملجاالت عصا امليوزين ساعًة جزيئية،  .  املضغية كلها

مليون عاًما تقريبًا، قبل ظهور الجسم    2.4نقّدر أن هذه الطفرة ظهرت قبل  

ميثل هذا أول تفريق  .  لحديث وقبل خروج البرش من إفريقياالبرشي بحجمه ا 

يف   ترشيحي  بأثر  ربطه  ميكن  والشيمبانزي،  البرش  بني  ورايث  بروتيني 

 . السجل األحفوري

مشرتك يف كل الرئيسيات    MYH16ما الذي يعنيه كل هذا؟ يكفي أن نقول إن جني   

إال أنه ما من سبب لوجودها  .  يًضا، أي إننا منلكه أ ...(القرود والغوريًلت والليمورات إلخ)



300 
 

ككل يشء آخر يف البيولوجيا، ال معنى لوجود هذا الجني  .  عندنا لو أننا ُخلقنا عىل صورة الله

 .عندنا إال يف ضوء التطور

وهو معطل  الرئيسيات،  من  زائف  أثر جزيئي معطل  .  عندنا يف جينومنا جني  إنه 

عندما تعطل  .  الجني بروتينًا، لكن الربوتني ال يعمليصنع هذا  .  الوظيفة من سلفنا التطوري

هذا الجني الرئييس، كام يف البرش، أصبحت العضًلت الضخمة التي كانت تعطي الغوريًلت  

من األعراض املرتبطة أيًضا أننا  . ضغط عضٍّ عظياًم، أصبحت ال تعطينا إال أقل جزء من ذلك

يتطور   فلن  ضخمة،  فكية  عضًلت  أصحاب  نكن  مل  سهميإذا  ُعرف  )عندنا  النتوء  .  وهو 

الضخمة الفكية  العضًلت  هذه  مرتكز  وهو  الغوريًل  جمجمة  أعىل  أن  (.  املوجود  الظاهر 

الضغط القحفي هناك منع أدمغة بقية القرديات من النمو إىل الحجم الذي منت إليه أدمغتنا،  

.  ائدة التي ال تعمللذلك فإن من أسباب ذكائنا أننا منلك كثريًا من جينات القرود عدمية الف

 كيف هذا إن كنا خلقنا عىل صورة الله؟ 

 : فلنعد إىل السيدة ذات املعطف األبيض 

الحية الكائنات  تطوير  من  الطفرات  متنع  التي  األخرى  األسباب  أن  :  من 

تسبب الطفرات اختًلط .  الطفرات ال تضيف أي معلومات جينية للكائن الحي 

.  طريقة عشوائية، كام يفعل العبو الورقاملعلومات الجينية املوجودة أصًًل ب

 . بعبارة أخرى، ال تضيف الطفرات أي معلومات وراثية

الذكر    السابقة  الدراسات  بعض  أن  األقل–تذكر  لكن    – عىل  مخطئة،  أنها  تثبت 

اإلميان يعني عدم الحاجة إىل املسؤولية  .  املدافعني عن الخلقية ال يستطيعون أن يقّروا بذلك

هديف هو مناقشة الذين يهتمون بفهم الحقيقة، وإن لسوء الفهم  .  االعرتاف بالخطأ وعدم  

 . هنا مستًوى آخر أستطيع رشحه بتشبيه 
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فعىل سبيل املثال، تقوم عدة لغات عىل األبجدية  .  إن تطور الحياة مشابه لتطور اللغة 

تيب هذه الحروف  لكن برت .  ليزية إال ستة وعرشين حرفًاجالرومانية، التي ال متلك يف اإلن

ليزية منذ القرن جبرتتيبات متعددة، استطعنا أن نضيف عدة مئات من آالف الكلامت إىل اإلن

كلمة أصلية    60,000إىل    50,000يقدر الخرباء وجود  .  الخامس، وكثري منها جديد متاًما

ج مونيتور  الرقم من غلوبال النغوي! )ليزية القدمية، واليوم عندنا مليون كلمة تقريبًاجيف اإلن

 .(كلمة  995,112هو  

يف الحياة مًليني األنواع املصنفة، وكلها مبنية عىل ترتيب  . املبدأ هو ذاته يف الوراثة 

لتسهيل  .  األدينني، والغوانني، والسيتوزين، والتاميني.  معني ألربعة مكونات كيميائية فقط 

علامء الوراثة الدنا، تظهر  «  يقرأ»التوثيق، تستخدم الحروف األوىل من هذه الكلامت، فعندما  

هذه ليست  .  ، وهكذاAGC TTC GAG CTA:  من ثًلثة أحرف(  كودونات)أمامهم رامزات  

 . لكن تسميتها حروفًا تساعد تشبيهي  – حروفًا طبًعا، بل هي مواد كيميائية

نعلم أن اإلسبانية واإليطالية والفرنسية والربتغالية كلها تطورت من الًلتينية، وهي   

كل هذه اللغات الجديدة نشأت برتاكم بطيء للهجاتها الفريدة، واكتساب  .  ضت اليوملغة انقر 

هذه العملية تشبه  .  أحيانًا لكلامت عامية، أو اختصارات أو مصطلحات من مصادر أخرى

هكذا، تنوعت الًلتينية األصلية إىل لهجات جديدة أصبحت بعد ذلك لغات مستقلة  .  التطافر

 . معها الرومانيون الحديثون أن يتواصلوا مع أهل باريس أو إسبانيامتاًما ال يستطيع  

يف األنواع املتكاثرة جنسيًّا، االنتواع هو عدم قدرة عضوين من الجنس نفسه عىل   

كلام طال انفصال مجموعتني، زادت الطفرات بينهام .  التزاوج أو إنتاج صغار أحياء كاملني 

خصب ذرية  إنتاج  تستطيعا  أن  احتامل  هجائن  .  ة وقل  إنتاج  فيه  تستطيعان  زمان  سيأيت 

هذا مشابه المتًلك ثقافتني مختلفتني  .  عقيمة، ثم سيأيت زمان ال تستطيعان فيه إنتاج يشء

 . للهجتني مختلفتني حتى تصًل إىل مرحلة ال يستطيع معها أفرادهام التفاهم
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وكا  وقسمناه،  بالًلتينية،  الناطق  األصيل  الشعب  إىل  نظرنا  إذا  إحدى  كذلك،  نت 

قرون طويلة ملدة  البقية  عن  معزولة متاًما  فهم  .  املجموعات  املجموعة  هذه  تستطيع  رمبا 

البقية عندئذ، لكن لهجتها الخاصة ذات االشتقاق املستقل ستكون عىل األرجح غري مفهومة  

قد تطور كل مجموعة لغة جديدة قامئة عىل  .  عند األجانب، ومنهم بقية الناطقني بالًلتينية 

تينية، لكنها لن تتحدث جميعها باإليطالية أو الرومانية ألن املعاجم املتطابقة لن يصدف  الًل 

 . أن تتكرر

البيولوجي  فعىل سبيل املثال، انظر إىل بعض أفًلم  .  الحال نفسه هو حال التطور 

ألوانها   لكن  متاًما،  تشابهنا  الفضائية  الكائنات  أن  فيها  وستجد  القدمية،  العلمي  الخيال 

كيف ميكن لنوعني غري مرتابطني، لكل منهام أصل فريد يف عامل  .  أو آذانها غريبة   مختلفة 

 مختلف، أن يتطورا إىل شعوب شبيهة بالبرش؟ 

مسلسل    من  قدمية  حلقة  يف  ظريفة  بطريقة  مصورة  الفكرة  هذه  ذا سخافة 

الشبيهة  .  سمبسونز الفضائية  الكائنات  وتحدثهم  طائر،  فضايئ  صحن  األرسة  يخطف 

 . بلهجة مألوفة بالحبار 

 : مارج 

 ليزية؟جتتحدث اإلن... أنت 

 : كانغ 

 . أتحدث يف الحقيقة الريغلية 

 . لكن بسبب صدفة مذهلة، كانت لغتانا متطابقتني متاًما
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إذا نظرنا إىل تاريخ األدب العاملي، سيساعدنا هذا التشبيه عىل رشح معنى األنواع   

ا، مل تكن لغتها تسمى عندئذ    دون كيشوتفعىل سبيل املثال،  .  االنتقالية األصلية قدمية جدًّ

 . اإلسبانية، لكنها ليست الًلتينية أيًضا، بل هي شكل وسيط

معظم التطور معرَّف بعملية التخلّق التفرعي، التي يتفرع فيه نوع واحد من السلف   

عديدة أنواع  أ .  إىل  الفرنسية  قبل تطور  تنقرض  أن  الًلتينية  ليس عىل  الحالة،  هذه  و يف 

يحدث هذا األمر عندما تنعزل مجموعتان من الناس وقتًا طويًًل  .  اإلسبانية أو الرومانية منها

مبا يكفي حتى تبدأ االختًلفات الفريدة تظهر يف إحدى املجموعتني أو كلتاهام، ويتوقف  

 .املادة الجينية نفسها/تشاركهام للتأثريات الثقافية

بعملية    معرَّف  التطور  بعض  السلف    التجدديالتخلق  لكن  الخلف  فيها  يزيل  التي 

.  يف تشبيهنا، األمر أقرب إىل تحول الًلتينية شيئًا فشيئًا إىل اإليطالية.  ويحل محله متاًما 

 . يف هذه الحالة، طبًعا، انقرضت الًلتينية، ومل تكن األجيال التالية عارفة بوجودها أصًًل 

ليس يف التاريخ لحظة كان  .  واحدمن املهم أن نًلحظ أنه ليس لإليطالية متحدث أّول   

فيها متحدثون كثريون بالًلتينية ومتحدث واحد باإليطالية، وال لحظة كان فيها الًلتينيون  

الشباب اإليطاليني  بني  يعيشون  لكنهم  .  املسنون  اليوم،  األطفال  املسنّون  يفهم  ال  قد 

ذلك إىل  يحتاجون  عندما  يحادثوهم  أن  ال.  يستطيعون  تشبيه  استعامل  أفضل  إن  هو  لغة 

وأنه يحدث عىل مستوى الجامعات،    –  طريقة أعرفها لتفهيم الناس أن التطور تغري تدريجي 

 . لن يدرك األفراد ما يجري أصًًل . ال عىل مستوى األفراد

أن يسمعوا شيئًا    يريدون  ال  ألنه معقول، وهم  الخلقيني تشبيهي مطلًقا،  ال يعجب 

أنا ال أفهم التطور، وعيّل أن  : »فيوترشاماقة من  كام هتف محتج ضد العلم يف حل.  معقواًل 

 «.أحمي أطفايل من أن يفهموه
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من مؤسسة    كومفورت  راي  أمثال  األخًلق  عدميي  إىل  يتجهون  ووتر  لذلك  ليفينغ 

يكتسب راي مًليني الدوالرات كل عام من تضليل محبي اإلميان الذين ال يريدون  . منسرتيز

أ تشويه ميكن تصوره للنظرية، ويرشح رشًحا ال يستطيع  لذا يبدأ بأسو .  أن يفهموا التطور

 ، كلَب 700ذا  قال الرجل لبات روبرتسن يف . أحد فهمه

نبدأ باالنفجار العظيم، ثم تبدأ أشكال  .  فلنفرتض للحظة أنني مؤمن بالتطور 

السنني، يتطور كلب  األول.  الحياة، وعىل مر مًليني  الكلب  له ذيل  .  هذا هو 

ومن الجيد أن له عيونًا، ألنه يحتاج إىل البحث عن  .  وأسنان وعيونوسيقان  

املكان والزمان الصحيحني ومع  .  أنثى األنثى قد تطورت يف  يجب أن تكون 

ألن الكلب لوال هذه األنثى كلب  .  األعضاء التكاثرية املناسبة والرغبة يف التزاوج

 .ال وجود لنوع الكًلب، ال بد من وجود أنثى. ميت 

أنه يف هذيان كومفورت املشوَّه عمًدا وعن دراسة، ال وجود لتطور السًلالت،  الحظ   

.  وال وجود للعامل القديم حتى.  وال للتناسل مع التغري، وال حتى الحتامل وجود أنواع انتقالية

طبًعا يف  .  االنفجار الكبري هو الذي سبب بدء الحياة، كام لو أن األمرين حدثا يف اليوم نفسه

ن يكون الكلب يف هذا املثال قطعة عدمية الشكل من اللحم، عمياء ملدة مًليني  الحقيقة، ل

كلبًا وتصبح  عينان  لها  تنشأ  أن  قبل  كانوا  .  السنني  لكنهم  أسًلف غري كًلب،  للكلب  كان 

أصحاب ذيول وسوق وأسنان وعيون تستطيع أن ترى، وقد اكتسبوا هذه األعضاء قبل أن  

للكلب أسًلف مبارشون فقط، بل سيكون له أبناء عمومة    ولن يكون.  يصبحوا كًلبًا بكثري

 .وأخوال، وكثري من اإلناث الًليت يستطيع أن يزاوجهن

عنده من يرشح له التطور يوميًّا  .  هو واعظ شارع.  كومفورت طبًعا يعرف كل هذا 

ال ميكن أن يكون .  حتى يتظاهر بالغباء، ويستخدم ألعابًا لغوية حتى يحبط الناس الصادقني

ناظرته مرة، وقلت له إن قوته  .  كومفورت كّذاب محرتف ال يهتم بالحقيقة.  أحد بهذا الغباء 

 . الوحيدة هي يف التظاهر بأنه ال يفهم املفاهيم البسيطة 
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إذا طبقنا تشبيه اللغة عىل أغلوطة كومفورت، سيكون عندنا رجل ظهر من العدم،   

العدم، وصدف   أيًضا من  امرأة ظهرت  أيًضايحتاج إىل  الفرنسية  طبًعا، يف .  أنها تتحدث 

الحقيقة، ليس للفرنسية متحدث أول، أي إنه ما من فرد يستطيع أن يشري إليه املسافرون إىل  

 . بالطريقة نفسها، مل يكن يف التاريخ كلب أول.  املايض ويقولوا هذا هو الفرنيس األول

ا، لكنها تراكمية، وهي عدمية  الطفرات هي درجات من التنوع تكون عادة لطيفة    جدًّ

سواء أكنا نتكلم عن الجينات أم عن اللغة،  .  الرضر بالعموم، لكنها قد تكون ذات نفع أحيانًا

أي تغري يف املعلومات يف أي الحالتني هو تشكل ملعلومات جديدة مل تكن موجودة من قبل،  

م حدوثها، عندنا طفرات إضافة  لكن من أنواع الطفرات املعلو «.  جديًدا»ومن ثم ميكن اعتباره  

لذلك نعم، ميكن للامدة الجينية أن تُضاف أو تحذف، ولكن .  ومضاعفة وحذف وغري ذلك

أو خسارتها ال ميكن أن نحكم فيها ألن الخلقيني مل يقولوا لنا  «  املعلومات»قضية اكتساب  

 يحتاج إىل  سيقولون دامئًا إن صنع طري.  وكيفية قياسها عندهم«  معلومات»تعريفهم لكلمة  

سيخرسون، وإذا   أكرث بأي مقدار؟أكرث من صنع ديناصور، ولكن إذا سألتهم  «  معلومات»

 .طلبت البيانات التي تسوغ ادعاءهم األول أصًًل، سيحاولون تغيري املوضوع

التسلح    من سباق  نوع  إنشاء  عىل  الطبيعي  االصطفاء  قدرة  عن  ممتاز  مثال  هناك 

أن عدة  يف  املتنوعة  البرشة .  واعبالطفرات  ذوات  السمندالت  من  األمريكية  األنواع  بعض 

الخشنة ال يؤذي ملسها، لكن تأكد من أن تغسل يديك قبل أن تأكل أو تلمس عينيك أو شفتيك  

.  إن برشة هذه السمندالت قد تتعرّق ما يكفي من الترتودوتوكسني لقتل عرشين رجًًل !  بعدها

، وهو أكرث الربمائيات سمية عىل وجه  انولوساتاريكا غر من السمندالت الصغرية اللطيفة،  

 .األرض

كثري من الربمائيات لها برشة سامة، لكن مل قد يحوز سمندل أمرييك صغري ما يكفي   

تستطيع هذه  (.  تامنوفيس رستالس)من السم لقتل فيل؟ ألن عدوه الطبيعي أفعى مخططة  

 . األفعى تدريجيًّا تطوير تحّمل لسم الترتودوتوكسني
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 : مع مرة أخرى للسيدة ذات املعطف األبيض يف فيديو هارون يحيىفلنست 

من   تتألف  ا  جدًّ البسيطة  البكترييا  أن  حني  من   2,000يف  مختلف  نوع 

بروتني   98,000ال بد من اكتشاف  .  ألف بروتني  100الربوتني، اإلنسان عنده  

 . جديد متاًما حتى تتطور البكترييا إىل إنسان

هذا؟    عن  أجيب  البكترييا،  كيف  من  يتطور  مل  اإلنسان  أن  إىل  أشري  أن  أود  أواًل، 

ما  »وأنا أبحث يف ادعاء السيدة، صادفني فيديو عنوانه  .  وسأرشح سبب هذا يف فصل الحق 

كانت صانعة الفيديو خّريجة من جامعة تكساس إيه أند إم،  .«  هو حجم جينومك؟ دنا غريب 

كريستال باسم  إال  نفسها  عن  تعرف  تكن  الكاملة  ق.  ومل  املعارضة  الحجة  كريستال  دمت 

 . للحجة التي قدمتها سيدة هارون يحيى 

لكن  .  جني  25,000بروتني يرمزها    250,000يف الحقيقة، نحن منلك  

جني ألف  خمسني  إىل  أربعني  بني  ما  فيها  الرز  حبة  هل !  أتدري؟ 

عندنا   ألف جني، ونحن  فيها خمسون  الرز  من  تخيلت؟ حبة صغرية 

 ...ًفا؟ كيف ذلك؟خمسة وعرشون أل

عندما بدأ العلامء دراسة علم الوراثة والجينوم البرشي، توقعنا أن نجد 

إن الجينات العرشين  ...  ثًلثة أضعاف عدد الجينات الذي وجدناه فعًًل 

ألًفا–ألًفا   وعرشين  خمسة  عدد   –إىل  ضعف  كانت  وجدناها  التي 

ضعف   200ك  ويف الحقيقة، كثري من األميبا متل.  الجينات عند الدودة

 . عدد الجينات الذي ميلكه اإلنسان

(  أال نحبها جميًعا؟)الينفوخية  .  جني  21,000السمكة الينفوخية فيها تقريبًا  

%  95ال متلك أي دنا زائد غري مستعمل، وهو أمر مثري لًلهتامم ألن دنا البرش  

 . منه زائد غري مستعمل
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لدنا الزائد، وهل يفعل أي  من األشياء التي يهتم الباحثون يف معرفتها، ماهية ا

ا  حقًّ يشء  أي  يفعل  ال  أنه  حديثة  دراسة  تقرتح  الباحثون  .  يشء؟    2.3أخذ 

مليون حرفًا من دنا الفأرة وحذفوها، وقارنوها بفأرة كاملة الدنا، فلم يجدوا  

 . أي فرق مطلًقا

ا، لكنني تعلمت أال أثق باملصادر غري املحققة، وأن  أشري    كان عرض الفيديو جّذابًا جدًّ

لذا بداًل من االعتامد عىل طالبة الجامعة هذه، أفضل اليوم أن أشري  .  إىل العلامء الحقيقيني

ليس يف املجًلت العلمية الخاضعة  .  إىل أحد معاريف ذوي الخربة يف البيولوجيا الجزيئية

لألقران أي ورقة تهدف تحديًدا إىل دحض الخلقية، لذلك سأذكر لقاًء آخر كان ذلك فيه هو  

يف كولومبيا، ميسوري، انطلق بول زكاري    4يف محارضة حرضتها يف سكبتيكون  .  الهدف

التايل  االدعاء  البيولوجيا يف جامعة مينسوتا مورس، لدحض  املشارك يف  األستاذ  مايرز، 

 الذي ادعاه ستيفن ماير من معهد ديسكفري، 

الدنا لذا،   جزيئات  يف  بشدة  مرتكزة  الوظيفية  الوراثية  ،  املعلومات 

وليست قليلة، وال عشوائية التوزع يف بحر من السًلسل غري الوظيفية  

تسود الجينوم سًلسل غنية (...  التي يُّدعى أنها تراكمت من الطفرات)

الوظيفية الدنا    باملعلومات  من  أكرثية  يحتوي  ال  وهي –«الزائد »فهو 

 [ التشديد مضاف. ]–مناطق ال ترمز الربوتينات ويُّدعى أنها بًل وظيفة

أكّد األستاذ بول زكاري كثريًا مام قالته كريستال بشأن السمكة الينفوخية والنبتات   

جني فقط من    20,000البسيطة التي متلك جينات أكرث من البرش، وأن الجينوم البرشي فيه  

اإلجاميل  3أصل   الجينوم  يف  األصول  أشفاع  إن  .  مليارات  األستاذ  من  %  1.5قال  فقط 

و مرمز،  الريبوزومي  .  ممنظ%  3جينومنا  ومنها  الوظيفية،  الدنا  فئات  كل  شملنا  فإذا 

لذلك فإن كريستال  .  فقط من الجينوم اإلجاميل %  5واالنتقايل والرنا امليكروي، كانت النسبة  

 . أصابت يف ذلك أيًضا
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أن    الجينوم هي مجرد ثرثرة عشوائية  %  10ثم رشح بول زكاري كيف  غريها من 

نسخ من  %  13هي نسخ فريوسية طفيلية، و%  21أخطاء؛    ترجع إىل عمليات إنزميية فيها

وهو عندما يُرسل  .  من الجينوم تصنعه الفريوسات القهقرية الداخلية املنشأ%  8النسخ، و

% 5فالخًلصة إذن أن  . فريوس دناه يف خلية مشيجية، وترثها كل أخًلف هذا الكائن الحي

معروف بأنه دنا %  45يل، و هو دنا هيك%  10فقط من جينوم اإلنسان هو دنا وظيفي، و

أمان وظيفي لعلامء البيولوجيا  »فيوصف بأنه    –% 40وهو  –أما الباقي  .  طفييل ال قيمة له

كله بعد« الجزيئية النسبة  .  ، ألنه ليس مفهوًما  أن بعًضا من هذه  ذلك  األستاذ بعد  أضاف 

يف النهاية، أشار إىل توقعني توقعهام خلقي آخر عىل  .  الباقية معروف بأنه جينات زائفة 

 : سبيل التحدي، هو ويليام دمبسيك من معهد ديسكفري

الفائدة عديم  الدنا  من  كثريًا  نتوقع  التطورية  النظرة  يف  كانت  .  لذا  إذا  أما 

 . الكائنات الحية مصممة، فإننا نتوقع أن يكون الدنا ذا وظيفة، قدر اإلمكان

أ   بول زكاري  للخلقيةأثبت  بذلك مبطل  األول صحيح، وهو  التوقع  أي  .  ن  دون  من 

انخراط ظاهر من مصمم ذيك، يزيل االصطفاء الطبيعي الطفرات الضارة ويختار الطفرات 

النافعة، أما الطفرات الحيادية، التي ليس لها تكلفة وال أثر سلبي، فترتاكم حتى تصبح دنا  

 . زائًدا

مبظه  تظهر  كانت  وإن  الطفرات،  أنها هذه  عىل  إليها  ينظر  أن  ميكن  العشوائية،  ر 

الرسيع نسبيًّا للدنا    التطافرإن  .  تحدث مبعدل منتظم عندما تدرَس عىل امتداد عدة أجيال

.  امليتوكوندري يؤكد وجود فرتات طويلة من الزمان يف تاريخ السًللة األمومية للكائن الحي

ل الطفرات املوروثة التي ميكن أن  يساعدنا الدنا كذلك عىل إثبات النسب ألنه يحتوي سج

 .تقارن وتطابق مع األقارب
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جداًل كان قد اشتعل مدة مئتي عام بشأن    Yوم  كروموس، أنهى تحليل  1998يف عام   

توماس جفرسون وإحدى إمائه، سايل همنغز، التي لطاملا اعتقد كثري من الناس أنها عشيقته  

ي بني خط جفرسون الذكري وبني أحد ُوجد رابط جيني حتم.  وأنها ولدت منه ستة أطفال

اليوم، من املمكن أن تتأكد أو تكتشف سلفك  .  1808أحفاد ابن همنغز، إستون، الذي ولد عام  

يحلل الفحص الطفرات املكتسبة الفريدة  $. 100الجيني بإجراء فحص دنا ال يزيد مثنه عن 

 .ي املناطق جاء أسًلفكيف الجمهرات الوراثية اإلثنية حتى يحدد نسبة كل إثنية فيك ومن أ 

كام أن فحص األبوة الذي تفرضه املحكمة يستطيع أن يكشف عن سًللتك املبارشة،   

كلام زاد عمق التحليل، كلام كان  .  ميكن لسلسلة جينومية أعمق أن تكشف عن سلفك األبعد 

  تتبعه أبعد، حتى يصل إىل أن يجمع أنواًعا حيوية مختلفة يف جنس واحد، وأجناًسا متنوعة

 . يف عائلة تصنيفية واحدة

حكم العدالة ينبني عىل رجحان األدلة، والدليل الجيني موثوق إىل درجة أنه قد يؤدي   

يف علم    التطافرلذلك فإن آثار  .  إىل حكم بالحياة أو املوت دون الحاجة إىل دعم أدلة أخرى 

 . تطور السًلالت ليست دليًًل عميًقا عىل التطور وحسب، بل وهي دليل قانوين عليه
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 للخلقية   يسيةالتاس األكذوبة التاسعة  

 »مل يُعرث أبًدا عىل أي أنواع انتقالية« 

 

عام   بعمق    1764ُعرث  مدفونًة  ضخم  لحيوان  متحجرة  بقايا  يف    90عىل  مقلع  يف  قدًما 

التعرف عليه. وأوضح ما ميزه كان عظم فك  هولندا. كان مخلوقًا غري عادي لذلك صعب 

تصطف فيه أسنان مخروطية موحدة. قيل أواًل إنه »سمكة متنفسة«، املعروفة باسم الحوت.  

ن عميًقا يف األرض؟ دفعت قلة املعرفة بعلم طبقات األرض  كيف انتهى األمر بحوت ليدف

الكارثية   الفيضانات  من  لسلسلة  تعرض  قد  العامل  بأن  االعتقاد  إىل  الخرباء  بعض  آنذاك 

 ليس فيضان نوح فحسب، وإمنا سلسلة متكررة من الفيضانات عىل نطاق هائل.  –املتتالية 

النوع نفسه يف مكان قريب،    بعد بضع سنوات، اكتُشفت أجزاء من جمجمة أخرى من

كان   متساح.  أنها  الناس  ظن  املرة  تعش    هذاوهذه  مل  شخص،  أي  علم  حد  فعىل  غريبًا! 

التامسيح مطلًقا يف هولندا، وكان هذا التمساح كبريًا حًقا! كيف أمكن ذلك؟ كان الناس يف  

ل أنواًعا ما زالت  تلك الفرتة يعرثون عىل أحافري يف جميع أنحاء العامل اعتُقد عادًة أنها متث

تعيش يف مكان آخر. مل يعلم أحد حينها أن القارات قد تحركت وال كيف لبيئة واحدة أن  

تتغري مبرور الوقت. حتى تلك اللحظة، اعتقد معظم الناس أن العامل ما زال متاًما كام كان  

م أنواًعا  منذ بدايته. مل يكن موجوًدا بعد أي مفهوم لعامل ضائع غريب قبل تاريخ البرشية ض

 غري مألوفة ومختلفًة عام لدينا اليوم. 

، قرأ عامل األحافري الهولندي أدريان جيل كامرب أوصافًا تفصيلية  1798بحلول عام  

العنق   ذات  السامة  السحايل  من  مجموعة  والورليات  عمًلقًا.  َوراًَل  واعتربه  الحيوان  لهذا 

ناطق االستوائية. ال توجد أي  الطويل واللسان املتشعب من جنس الورل توجد فقط يف امل 
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ورليات يف أوروبا أيًضا، وحتى هذا الحيوان كان أكرب بكثري مام قد تصل إليه أحجامها يف  

أي مكان آخر! ميكن أن يصل طول الورليات الكبرية حتى مرتين. نعلم اآلن أن طول السحايل  

ن قد اكتُشفت بعد. وأكرب  العمًلقة الغريبة يصل إىل ثًلثة أمتار، ولكن تنانني كومودو مل تك

ورل  وهي سحلية  األسرتالية،  )ميغاالنيا(  السهوب  ورل  هو حفرية  اآلن  نعرفه حتى  ورل 

عمًلقة يبلغ طولها سبعة أمتار. وهذه أيًضا مل تُكتشف إال بعد بضعة عقود أخرى، ومع ذلك،  

 قدًما، وهي  ال مقارنة؛ بلغ طول السحلية يف هولندا ثًلثة عرش مرتًا، أو ما يقارب أربعني

 سحلية بحجم حوت!

مل يسبق ألحد العثور عىل يشء مفّصل كهذا. بلغت أهمية العينة درجًة ُعرضت فيها 

عىل أبرز خرباء الترشيح العامليني، جان ليوبولد نيكوال فريدريك ]جورج[ كوفييه، أستاذ  

ية وأنها  التاريخ الطبيعي يف كوليج دو فرانس. عند الفحص، وافق كوفييه عىل أنها سحل

كامًًل   تكيًفا  السحلية  هذه  تكيفت  برأيه.  وراًل  تكن  مل  لكنها  الورل،  كبري  حد  إىل  تشبه 

للسباحة، مع زعانف بداًل من القدمني. كانت موزاصور، كام أسامها، وحًشا من عصور ما  

 قبل التاريخ غري معروف يف عامل البرش. 

توح، شكك كوفييه بأن أحًدا  رغم الحكايات القدمية عن وحوش البحر يف املحيط املف 

عموًما   الجميع  علم  فإن  ذلك.  تفسري  الصعب  من  وكان  قبل،  من  كهذا  مخلوقًا  شهد  قد 

بالحيتان وأسامك القرش والسًلحف البحرية، فكيف مل يعلم أحد بوجود يشء بهذا الحجم؟  

بالقرب من السطح، حيث ميكن رؤيتها. ومع   الهواء  التي تتنفس  السحلية  أن تبقى  يجب 

وجود البحارة وصائدي الحيتان يف كل بحر، ال بد أن الكثريين قد شاهدوا العديد من هذه 

 السحايل آكلة البرش الهائلة والرهيبة إن بقي أي منها ليجدوه. 
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اعتقد معارصوه أن كل األنواع التي خلقها الرب أنقذتها السفينة، وعليه ما زالت تتمتع  

انق ُعدت فكرة  لذا  اإللهية،  تاًما رجًسا. عندما كنت صبيًا،  بالحامية  انقراًضا  راض أي نوع 

مثل هؤالء   آمن  العرشين!  القرن  األشياء حتى يف  آمنوا مبثل هذه  بأشخاص  فعًًل  التقيت 

األشخاص أن الحيتان أسامك، وإما أنكروا وجود الديناصورات أصًًل أو أرصوا عىل أنها ما 

 القرن الثامن عرش. تزال موجودة يف مكان ما. كانت هذه عقلية أواخر 

بأنه أب علم األحافري. كان عىل علم بعمل نيكوالس ستينو،   سيُعرف كوفييه الحًقا 

الذي أسس السرتاتغرافيا )علم الطبقات( قبل قرن من الزمن. اعتقد الناس قبله أن األحافري 

ية.  مل تكن حية أبًدا، لكنها نشأت من األرض بطريقة ما وصدف أنها تبدو مثل الكائنات الح

كيف كانت األحافري قوالب بطيئة التحجر لكائنات كانت حيًة يوًما    1659أوضح ستينو عام  

ما منذ زمن بعيد، وأن التعرف عىل رشائح مختلفة من الطبقات أمر ممكن بواسطة أنواع  

أدركوا  ما  ونادًرا  باستمرار،  األحافري  الناس  تجاهل  رشيحة.  كل  يف  املوجودة  األحافري 

ستينو، أولوا مزيًدا من االهتامم بها، ما فتح الباب أمام سيل من االكتشافات حقيقتها. بعد  

 األحفورية. 

بعد قرن من ستينو، عرف كوفييه أن السجل األحفوري يظهر أنواًعا مختلفة ُوجدت  

يف أزمنة مختلفة، ولكن مل يُعرث عىل أي ثدييات حديثة إطًلقًا تحت مستوى معني، واألهم  

ور يف أي مكان آخر عىل العديد من األنواع القدمية املعروفة فقط من  من ذلك، تعذر العث

 األحافري.

ومن األمثلة املثرية عىل ذلك تحليله للفيلة. إذ قرر بعد فحص عظام الفيلة األفريقية  

واآلسيوية أنها يف الواقع من نوعني مختلفني، وأنها تختلف عن بعضها أكرث مام يختلف 

اعز عن األغنام«. ثم قارن عظامها باألحافري املامثلة التي ُجلبت  »الحصان عن الحامر أو امل



313 
 

من أمريكا الشاملية وسيبرييا. كان العثور عىل فيلة أحفورية يف قفار سيبرييا املجمدة أمرًا  

العينة   ُحددت  هولندا.  أعامق  يف  مدفونة  عمًلقة  استوائية  زواحف  عىل  كالعثور  غريبًا 

. وبنّي كوفييه أنه مل يكن مجرد فيل مشعر؛ مل يكن فيًًل  السيبريية عىل أنها ماموث صويف

عىل اإلطًلق. وباملثل، ُسمي الحيوان من والية أوهايو »ماستودون«؛ حيوان يشبه الفيل أيًضا 

 شبًها كبريًا، لكنه من نوع آخر ويختلف عنه اختًلفًا واضًحا. 

حيواين هذان  آنذ  كان  معروفة  برية  حيوانات  وأكرب  ضخمني،  عىل  قطيع  ُعرث  اك. 

بقاياهام يف مناطق حيث يُفرتض اإلبًلغ عنهام مراًرا، ومع ذلك مل يسمع أحد بهام، ومل  

الحيوانات  من  للعديد  وتصورات  تخطيطية  رسومات  كوفييه  رأى  حينّي.  رؤيتهام  تسبق 

الضخمة املتحجرة األخرى مثل حيوان كسًلن عمًلق من أمريكا الجنوبية، وخلص بطريقة  

وأنها اختفت من عىل وجه    – مل تعد موجودة يف أي مكان    ن هذه الحيواناتصادمة إىل أ 

 األرض.

 : 1796قال عن املاموث واملاستودون عام 

 

ماذا حدث لهذين الحيوانني الهائلني اللذين مل يعد أحد قادر عىل إيجاد أي آثار  

  ]حية[ لهام، وغريهام العديد من الحيوانات األخرى التي ُعرث عىل بقاياها يف 

كل مكان عىل األرض ومل يعد لها وجود رمبا؟ تختلف أحافري وحيد القرن يف  

سيبرييا اختًلفًا كبريًا عن كل وحيد قرن معروف. وينطبق اليشء نفسه عىل  

أحافري الدببة املزعومة يف أنسباخ؛ وأحفورة التمساح يف ماسرتيخت؛ وأنواع  

قدًما، ذي األصابع املخلبية    12الغزالن من املنطقة نفسها؛ والحيوان البالغ طوله  

دون أسنان قاطعة، والذي عرث عىل هيكله العظمي للتو يف باراغواي: ال يوجد  
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نظري حي ألي منها. وأخريًا، ملاذا ال يجد املرء عظاًم برشيًا متحجرًا؟ يبدو يل أن  

كل هذه الحقائق، املتسقة فيام بينها، والتي ال يعارضها أي تقرير، تثبت وجود  

 سابق لعاملنا، دمرته كارثة ما. عامل 

 

وهكذا قدم كوفييه فكرتني ثوريتني: أولهام تقول إن العامل الذي نعرفه يخفي بقايا  

ليس   –عوامل ضائعة من املايض، مل نكن جزًءا منها؛ والثانية قدم فيها مفهوم االنقراض  

بعد كل منها أنواع  حدثًا واحًدا من هذا القبيل فحسب، بل عدة موجات متتالية، سكنت العامل  

 جديدة مل تكن موجودة من قبل ومل تعد موجودة. كيف ميكنهم تفسري ذلك؟ 

مع أن داروين مل يكن قد ُولد بعد، ظهر علامء آخرون اقرتحوا بالفعل شكًلً من أشكال  

التطور، أو عىل األقل شيئًا مثله. مثل جورج لويس لوكلري، كونت دو بوفون، وتلميذه جان 

أنطوان دو مونيه شوفالييه دو المارك، باإلضافة إىل زميل المارك، إتيان جوفا  باتيست بيري  

سانت هيلري، وجميعهم من املعارصين الباريسيني الذين عرفهم كوفييه، لكنهم مل يكونوا  

 متشابهني يف التفكري! 

ر بوفون اليوم لعمله عىل املوسوعة املكونة من أربعة وأربعني مجلًدا والتي     دعاهايُقدَّ

، إضافًة إىل امتًلكه بعض األفكار الجديدة يف عرصه، لكنه تعرض غالبًا  الطبيعي  التاريخ 

النتقادات ومل يحَظ بتقدير كبري من العقول الرائدة يف تلك الفرتة الزمنية، سواء كانت من  

علامء الًلهوت أو علامء الطبيعة. كان بوفون من أوائل الذين تحدوا فكرة األرض الفتية التي  

عام. ودافع عن عامل متشكل من الصخور املنصهرة، نتيجة تصادم    10,000ل عمرها عن يق

 سنة.   75,000حتى    70,000كوين كاريث، وتربيد عىل امتداد فرتة قّدرها بنحو 
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ومثل الكثري آنذاك، اعتقد أن أشكال الحياة ظهرت ذاتيًا، لكنه مل يعتقد أن الكائنات  

طورت لتصبح أكرب أو أكرث تعقيًدا. وإمنا اعتقد أن حتى  الحية الدقيقة البسيطة الصغرية ت

 الحيوانات الكبرية ظهرت كمخلوقات ذاتية ورمبا خارقة للطبيعة. 

أما أفكاره املوازية للتطور فتتجىل يف اقرتاحه أن كل نوع ميكن أن يتنوع إىل أشكال  

ميع أنحاء العامل  مختلفة نتيجة ظروف الهجرة. تحديًدا، قال إن الحيوانات التي عاشت يف ج

قد هاجرت إىل املناطق االستوائية هربًا من الربد بالتزامن مع برودة األرض وتجمد القطبني.  

قال مثًًل إن الفيلة األفريقية واآلسيوية هي من نسل املاموث الصويف. لقد اعتربها كلها من  

ون أن نوًعا واحًدا  النوع نفسه ومقارنتها ال تختلف عن مقارنة سًلالت الكًلب. مل يعتقد بوف

 بإمكانه التطور إىل نوع مختلف متاًما، حاله حال كوفييه. 

ومتاًما كام تصور كوفييه سلسلة من الفيضانات الكارثية، التي ذُكر آخرها فقط يف  

أيًضا سلسلًة من أحداث الخلق املتكررة، كام لو أن الرب ظل ميحو   الكتاب املقدس، تخيل 

ت جديدة. أثرت هذه الفكرة الحًقا عىل عامل األنرثوبولوجيا سجله ويبدأ من جديد مبخلوقا

 لويس أغاسيز وكذلك السري ريتشارد أوين من املتحف الربيطاين للتاريخ الطبيعي. 

سيصبح أوين الحًقا خليفة كوفييه كأبرز خبري يف علم الترشيح وعلم األحافري عىل  

مستوى العامل. بعد فحص أجزاء من ميغالوصور وإغواندون وهايليوصور، أدرك أوين أنها 

، صنفها  1842تشرتك يف خصائص مشرتكة تشري إىل مجموعة أصنوفية واحدة. ويف عام  

مب »ديناصورات«،  أنها  عىل  كشفت  جميًعا  مرعب«.  بشكل  رهيبة  أو  عظيمة  »سحاٍل  عنى 

كانت   لكن هذه  التاريخ،  قبل  أكرث عن ظًلل عامل ما  الديناصورات بشكل ملحوظ  إضافة 

 البداية فقط.  
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عىل سوء السجل    1859تحرس تشارلز داروين عند نرش مًلحظاته التاريخية عام  

هًلك نوع واحد متاًما حتى   شخص إمكانية  يقرتح أي األحفوري الشديد يف ذلك الوقت. مل  

داروين صبيًا. عرفت  ديناصور حتى أصبح  أول  يُكتشف  ذلك، ومل  أو نحو  املايض  القرن 

األجيال السابقة األحافري بالطبع، ولكن األنواع املنقرضة وبالتايل غري املألوفة غالبًا ما اعتُقد  

إذا تم التعرف عليها   أنها تعود لوحوش األساطري الخيالية،  أصًًل، فهذا يتطلب عادًة خطأً 

إدراكًا جيًدا لكل من الجيولوجيا ومورفولوجيا الحيوانات. وهذا أمر نادر، خاصًة عند الحديث  

 عن كائن حي مل يُشاهد حيًا من قبل. 

أحافري   أن  تخيلوا  عادًة، ورمبا  الفيلة  الكثري عن  مثًًل  القدماء  اليونانيون  مل يعرف 

التجويف األنفي يشبه محجر العني بينام تبدو تجاويف املاموث تعود إىل الُصقلوب، ألن  

العني الفعلية أشبه بعظام الوجنتني. وباملثل، يُقال أحيانًا إن أنياب كركدن البحر امللتفة حول  

بعضها هي القرون الحلزونية لوحيدات القرن األسطورية عند اكتشافها منفصلًة عن بقية  

من النظر إىل عظام الحيوانات الحديثة، فتخيل    الجمجمة. إذا كانت هذه األفكار قد جاءت

 كم كانت محريًة أحافري التشكًلت غري املألوفة. 

عندما ميوت يشء ما، فإنه يتفكك ويُهضم ويتحلل عادًة. نادًرا ما يتحجر أي يشء  

عىل اإلطًلق، وقليلة هي األشياء املحفوظة جيًدا. نظرًا إىل أن الرشوط املطلوبة لهذه العملية  

ة جًدا، ميكن لسجل األحافري أن ميثل جزًءا صغريًا فقط من كل ما عاش يف أي وقت  خاص

 مىض. 

ريكسيعد   عىل  تريانوصوروص  عرث  العديدة.  التريانوصورات  أنواع  أكرب  مثًًل،   ،

ثًلثني هيكًًل عظميًا فقط لتي ريكس، وثًلثة منها فقط ما زالت جامجمها موجودة. اكتُشف 

)ا الكامل  الوحيد  عام  الهيكل  »سو«(  باسم  بالتكهنات  1989ملعروف  الخلقيون  يتهمنا   .
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املحضة بشأن األحافري التي ال نجدها. لكننا نعلم أن أكرث من ثًلثني منها قد عاشوا يف وقت 

أجيال   عدة  مدى  عىل  تضاعف  قد  تعدادها  وأن  حول    –واحد،  الخلقية  انتقادات  ورغم 

ة، مثل غياب معظم جامجمها، ما زلنا متأكدين  افرتاضاتنا املتعلقة ببقايا األحافري املفقود

 متاًما من أن جميعها امتلك رأًسا. ال أعتقد أن هذا يصنف كتكهنات. 

، قدم داروين العديد من الديناميكيات البيئية موضًحا ملاذا ال أصل األنواعيف كتابه  

 ميكن ملقلع واحد أن يقدم سجًًل مستمرًا لألحداث البيولوجية:  

 

ا كل  لعدة  تخربنا  خضعت  قد  منطقة  كل  أن  بوضوح  الجيولوجية  لحقائق 

أثرت عىل مناطق  الذبذبات قد  الظاهر أن هذه  ذبذبات بطيئة املستوى، ومن 

كفايًة   والواسعة  والسميكة  باألحافري  الغنية  التكوينات  فإن  وعليه  واسعة. 

فرتات   خًلل  واسعة  مناطق  فوق  تشكلت  رمبا  الًلحق  التحلل  ملقاومة 

ف البحر  االنخساف،  قاع  عىل  للحفاظ  كافيًا  الرواسب  مورد  كان  حيثام  قط 

البقايا وحفظها قبل أن يسمح لها الوقت بالتحلل. من ناحية   ضحًًل، ولطمر 

أخرى، طاملا ظل قاع البحر ثابتًا، مل يكن ممكنًا أن تتكدس الرواسب السميكة  

ا يف فرتات  يف البقاع قليلة الغور، وهي أكرث البقاع مًلءمة للحياة. وحدوث هذ

التي   القيعان  إن  أدق،  بعبارٍة  أو  احتاماًل؛  أقل  حتى  يجعله  املتعاقبة  االرتفاع 

تجمعت آنذاك، ال بد أن تكون قد ُدمرت عند رفعها ووضعها يف متناول أثر فعل  

 الشاطئ. وبالتايل فإن السجل الجيولوجي سيكون بالرضورة تقريبًا متقطًعا. 
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ل أن نتوقع، ومن املستحيل أن نعرث عىل كل األسًلف  رشح أيًضا ملاذا من غري املعقو 

 املتحجرة من كل سًللة. 

 

وما   األرض،  إال منطقة صغرية من سطح  يطأ  الجيولوجي مل  االستكشاف  إن 

يف   املهمة  االكتشافات  تثبته  أمر  كافية؛  بعناية  يُستكشف  مل  منها  استُكشف 

 أوروبا كل سنة. 

القدمية، التكوينات  بأن جميع  مقتنع  تشكلت خًلل    إين  قد  باألحافري،  الغنية 

 فرتة االنخساف.

يف الحقيقة، إن التوازن الدقيق تقريبًا بني مورد الرواسب ومقدار االنخساف  

 عىل األغلب احتامل نادر.

ستعطي هذه الفرتات الزمنية وقتًا لتكاثر األنواع املنحدرة من أصل أبوي واحد  

وين الًلحق، ستظهر مثل هذه األنواع أو بعض األشكال األبوية القليلة؛ ويف التك 

 كام لو أنها ُخلقت فجأة.

إذا حفظت هذه التدرجات حفظًا تاًما، فإن األصناف االنتقالية ستظهر ببساطة  

 عىل أنها أنواع متميزة عديدة جًدا. 

إذا ُوجدت هذه الروابط، حتى لو كانت شديدة القرب، يف مراحل مختلفة من  

  من علامء األحافري عىل أنها أنواع متباينة. نفس التكوين، سيصنفها الكثري

ليس من حقنا أن نتوقع العثور عىل عدد غري محدود من تلك األشكال االنتقالية  

 الدقيقة يف تكويناتنا الجيولوجية. 
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عدًدا    أفضل، ستكتشف  املتمتعة بفهم  املستقبلية،  األجيال  أن  ذلك  ولكنه توقع رغم 

ا  األحفورية  األنواع  اليوم  كبريًا من  »انتقالية« بني ما نراها حية  أو  لتي أسامها »وسيطة« 

 وأسًلفها األصنوفية يف مستويات متتالية يف التاريخ األحفوري. 

لقد وجدنا يف الواقع خًلل قرن ونصف منذ ذلك الحني مًليني الوسطاء التطوريني  

بعضها انتقااًل    يف السجل األحفوري، أكرث بكثري مام قال داروين إنه يرجوه منطقيًا. يوضح

البرش   حتى  النسل  من  أصنويف  مستوى  كل  عرب  النوى  حقيقيات  من  ومستمرًا  سلًسا 

 املعارصين. سنغطي هذا بالتفصيل يف الفصل التايل. 

توجد ثًلثة أنواع مختلفة من األشكال االنتقالية، كام هو موضح يف االقتباس التايل  

االنت الفقاريات  أحافري  يف  الشائعة  األسئلة  موقع  من  عىل  الواردة  قالية 

Talkorigins.org : 

 

 »النسب العام«:  

، يربط مجموعة أقدم مبجموعة أصغر  تسلسل من أجناس أو عائًلت متامثلة إنه  

سنًا ومختلفًة للغاية. تتكون كل خطوة يف التسلسل من بعض األحافري التي  

التسلسل   كامل  ويغطي  معينة،  فصيلًة  أو  معينًا  جنًسا  من متثل  فرتة  غالبًا 

لكل   كهذا وسائط مورفولوجية واضحة  السنني. يظهر نسب  عرشات مًليني 

تغيري هيكيل رئييس، وتظهر فيه األحافري تقريبًا )ولكن ليست بالضبط غالبًا(  

 –  بالرتتيب املتوقع. يظل هناك فجوات عادًة بني كل مجموعة من املجموعات

ظ أي منها. يف بعض األحيان، ال  يُحفظ عدد قليل من أحداث االنتواع إن ُحف
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لألحافري األصغر التالية )أي أنها    مبارشة يُعتقد أن العينات الفردية هي أسًلف  

قد تكون »أبناء عمومة« أو »أعامم« وليست »آباء«(. ومع ذلك، يُفرتض أن تكون  

مرتبطة ارتباطًا وثيًقا بالسلف الفعيل، المتًلكها مورفولوجيا وسيطة مقارنًة  

»الروابط« التالية وأحدثها. إن النقطة األساسية لهذه األنساب العامة هي  بأقدم  

وجود الحيوانات ذات املورفولوجيا الوسيطة يف األوقات املناسبة، وعليه تغدو 

االنتقاالت من األسًلف املقرتحة معقولًة متاًما. إن األنساب العامة ملجموعات 

شكل الجزء األكرب من هذه األسئلة  الفقاريات الحديثة معروفة كلها تقريبًا، وت

 الشائعة.  

 

 »االنتقال من أنواع إىل أنواع«: 

وآخر  من مجموعة نوع  بني  تغريًا  تظهر  التي  العديدة  الفردية  إنه  األحافري   .

تسلسل شديد الدقة يوثق حدث االنتواع الفعيل، ويغطي عادًة أقل من مليون 

العثور  سنة. وتعد هذه االنتقاالت من أنواع إىل أنواع   جليًة ال لبس فيها عند 

واألقدام   األسنان  أعداد  متوسطات  تغري  املتتالية  الطبقات  خًلل  ترى  عليها. 

والفقرات وغريها يف املجموعات، مام هو منوذجي لألنواع األوىل إىل ما هو  

منطقة   يف  فقط  أحيانًا  التسلسًلت  هذه  تحدث  التالية.  لألنواع  منوذجي 

لذي حدث فيه االنتواع بالفعل(، مع تحليًلت من أي  جغرافية محدودة )املكان ا

منطقة أخرى تظهر تغريًا »مفاجئًا« جليًا. ومع ذلك، ميكن رؤية االنتقال يف  

أوقات أخرى عرب منطقة جيولوجية واسعة جًدا. تُعرف العديد من »االنتقاالت  

ل كلتا  من أنواع إىل أنواع« غالبًا لًلفقاريات البحرية والثدييات الحديثة )متي
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املجموعتني إىل امتًلك سجًلت أحفورية جيدة(، رغم أنها ليست وفرية مثل  

من   العديد  الثاين  الجزء  يرسد  ذلك(.  سبب  ملعرفة  أدناه  )انظر  العام  النسب 

 االنتقاالت من أنواع إىل أنواع من الثدييات. 

 

 االنتقال إىل أصنوفة جديدة أعىل: 

غا الشائعة،  األسئلة  هذه  خًلل  سرتى  إىل  كام  االنتقال  نوعا  يؤدي  ما  لبًا 

»أصنوفة أعىل« جديدة )جنس جديد، أو فصيلة أو رتبة جديدة أو غريه( من 

نوع ينتمي إىل أصنوفة مختلفة أقدم. ال يشء سحري هنا. فاألعضاء األوائل  

يف املجموعة الجديدة ليست حيوانات خيالية غريبة؛ إنها ببساطة نوع جديد  

تلف عن األنواع األم. يؤدي هذا االنتقال يف النهاية إىل  مختلف قليًًل، بالكاد يخ

أيًضا،   اختًلفًا  أكرث  أنواع  ظهور  بدوره  ثم  ومن  اختًلفًا،  أكرث  أنواع  ظهور 

األبوية األصلية. فمثًًل، ميكن   السًللة  النسل جذريًا عن  وهكذا، حتى يختلف 

لحيتانيات  إرجاع كل من رتبة مفردات األصابع )الخيول، وما شابهها( ورتبة ا

)الحيتان( إىل الحيوانات األيوسينية املبكرة التي بدت مختلفة اختًلفًا طفيًفا 

. )بدت مثل الثعالب الصغرية  أبًداعن بعضها، ومل تبُد مثل الخيول أو الحيتان  

الغبية بأقدام شبيهة بأقدام الراكون وأسنان بسيطة(. ولكن اختًلف نسل تلك  

ىل مدى عرشات مًليني السنني التالية، وأصبحنا  الحيوانات ازداد أكرث فأكرث ع

 نسميها اآلن رتبتني مختلفني. 
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لدينا أمثلة وافرة عىل كل فئة من هذه الفئات، لكن الخلقيني ما زالوا يرصون عىل أننا  

مل نعرث عىل مثال واحد أبًدا ألن ما يطلبون منا تقدميه عادًة محاكاة ساخرة مستحيلة لن  

التطور وال ي الذي تحول إىل  ينتجها  الطفل  املمثل  سمح بها. فمثًًل، ظهر كريك كامريون، 

مبرش خلقي، يف برنامج بيل أوراييل عىل قناة فوكس نيوز، مجاداًل ضد التطور وحامًًل  

األشكال   إثبات  عىل  قادًرا  تكون  أن  »يجب  قال:  بطة.  بجسد  متصل  متساح  لرأس  لوحًة 

خًلل السجل األحفوري والحياة، ال نجد واحد من  االنتقالية؛ حيوان ينتقل إىل حيوان آخر. و 

 هذا: متسابطة. ال يوجد يشء كهذا!« 

 يف الواقع، أوضح داروين بالتفصيل ملاذا ال نجد شيئًا كهذا:

 

لقد وجدت صعوبًة، عند النظر إىل أي نوعني، يف تجنب تصور أشكال وسيطة  

يجب أن نبحث دامئًا عن .  نظرة خاطئة متاًما  هذه مبارشًة بينهام يف نفيس. لكن

أشكال وسيطة بني كل نوع وسلف مشرتك ولكن غري معروف؛ وسيكون السلف  

]التأكيدات  املحورة.  أنساله  جميع  عن  النواحي  بعض  يف  اختلف  قد  عموًما 

  مضافة[

 

ال يُسمح مبثل هذه املزائج إال عندما يكون كًل النوعني مرتبطني ارتباطًا وثيًقا )من  

ال   الجنس(،  )كام هو  نفس  فئات تصنيفية منفصلة  بعيدة من  عائًلت  إىل  ينتميان  عندما 

نفسها   كانت  التي  الديناصورات،  من  نسل حي  طيور،  البط  والبط(.  التامسيح  مع  الحال 

فإن   لذا  منها.  تنحدر  وبالتايل مل  التامسيح،  أقدم من  ولكنها  للتامسيح،  مجموعة شقيقة 

 . متساح كامريون ال ميكن أن يكون أكرث خطأً 
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يف الواقع    يتعارضنحن ال نبحث عن مزيج لنوعني موجودين حاليًا. فمثل هذا اليشء  

مع التطور. بداًل من ذلك، يقول داروين إن ما يجب أن نجده، إذا كانت نظريته صحيحة،  

سيكون شكًلً أساسيًا يُحتمل أن يكون سلًفا لنوعني حاليني. يف مثل هذه الحالة وحدها،  

العرشات منها الحياة    وجدنا  قبل فجر حقبة  تاريخه إىل ما  يف نسب شبه مستمر يرجع 

 الوسطى. 

عام   األركيوبرتكس الليثوغرايفكان أشهرها هو أول ما عرف بهذه الصفات. اكتُشف 

وكان أول خطوط األدلة العديدة التي تكشف أن الطيور قد تطورت من الديناصورات.    1860

عل خًلل حياته. بالطبع، لن يقبل الخلقيون  لذلك فإن صحة نظرية داروين قد ثبتت بالف

ذلك أبًدا، وما يزالوا يشتكون من استحالة كون األركيوبرتكس وسيطًا ألننا ال نستطيع إثبات  

أنه النوع التاجي الوحيد الذي نشأت منه جميع الطيور األخرى. لكنه ال يجب أن يكون كذلك،  

 وهذا ليس ما تعنيه كلمة انتقايل. 

انتقايل« بالرضورة نوًعا »سلفيًا«، بل تعني أن للموضوع فسيفساء  ال تعني كلمة »

من السامت الوسيطة بني خط الكائنات الحية قبله وغريها بعده، أو أنه يربط مجموعتني  

يُحتمل أن تكونا ذات صلة، ما يوفر دعاًم إثباتيًا بأن السًلالت املرتابطة منطقية متاًما. هذا  

شكل األركيوبرتكس:  يعنيه  الحياة    ما  حقبة  ديناصورات  »يربط«  وسيط  مورفولوجي 

 الوسطى بالطيور الحديثة. 

تحدد   األحافري  علم  يف  ولكنها  وراثيًا.  بدقة  األنواع  تحديد  ميكن  األحياء،  علم  يف 

شكليًا، وفًقا لخصائصها الفيزيائية. جادل الخلقيون بأن األركيوبرتكس مل يزل غري مؤهل 

ب قولهم هذا يصعب تحديده. فهذا الحيوان )مثل جميع  %، لكن سب100ألنه طائر بنسبة  

للطيور   املحددة  السامت  من  العديد  إىل  يفتقر  العرص(  ذلك  يف  األخرى  الطيور  أشباه 
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آخر   العثور عىل  عند  أنه  لدرجة  املميزة،  العظائية  السامت  من  بالعديد  ويحتفظ  الحديثة، 

فوريًا،   ريشه  آثار  تتضح  الستينيات، مل  ديناصور  أركيوبرتكس يف  بينه وبني  لذلك خلط 

صغرية   ثريوبودات  والسيلوروصوريات  كومبسوغناثوس.  يسمى  صغري  سيلوروصوري 

األركيوبرتكس   أن  الواضح  من  لذا  الرومي.  والديك  الدجاج  حجمي  بني  حجمها  يرتاوح 

 سيلوروصور ذو ريش. 

وجد  %« لديه منقار، لكن األركيوبرتكس ليس لديه منقار! ال ي100كل »طائر بنسبة 

طائر حديث بأسنان، لكن األركيوبرتكس امتلك أسنان زواحف. ونظرًا إىل وجود مقاومة  

كبرية لقبول األركيوبرتكس كنوع انتقايل، سأدرج قامئة بامليزات التي تجعل هذه الفروق 

 أكرث وضوًحا. 

 

 سامت طريية ُوجدت حرصيًا عند األركيوبرتكس ومل توجد عند السيلوروصور: 

إبهام   جميع  •  عند  شائًعا  وال  تشخيصيًا،  )ليس  الكبري«  القدم  »إصبع  أو  املقابل  القدم 

 الطيور(. 

 

 سامت طريية ال تُشارك حرصيًا مع األركيوبرتكس أو الكويلوروصورات األخرى: 

 • فقرات الجذع امللتحمة. 

 • عظام اليد امللتحمة، ومفصل الرسغ غري املرن.

 • بعض عظام القدم امللتحمة أيًضا. 
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 امت الطيور االنتقالية املشرتكة مع األركيوبرتكس باإلضافة إىل السيلوروصورات األخرى:س

 • الريش. 

 • عظم الرتقوة.

 • مخالب عىل ثًلثة أصابع غري مندمجة عىل »الجناح«. 

 • إصبع القدم األول املعكوس. 

 • العانة املتطاولة واملتجهة للخلف. 

 • القلب ذو الحجرات األربع. 

 • الحوصلة. 

 • عظام مجوفة مع أكياس هوائية. 

 • الجهاز الرئوي شبه القصبي. 

 

بنسبة   »الطيور  مع  مشرتكة  غري  ولكنها  األركيوبرتكس  عند  ظاهرة  ديناصورات  سامت 

100 :»٪ 

 • عدم وجود منقار. 

 • أسنان الزواحف. 

 • ذيل طويل مع فقرات غري ملتحمة. 
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ورات، وليس أسفلها كام هو الحال  • الرقبة امللتصقة بالجمجمة من الخلف كام يف الديناص

 يف الطيور. 

 • طول عظم الشظية املساوي لطول قصبة الساق )الشظية أقرص وأصغر يف الطيور(. 

 • أجدال العانة ذات املقطع العريض املستعرض واملزّوى قليًًل والذي يشبه الصفيحة. 

ة عند األركوصورات، • مركز فقرات الرقبة ذو الوجيهات املفصلية املقعرة البسيطة املوجود

 بداًل من السطح رسجي الشكل واملوجود عند الطيور. 

 • العجز الذي يشغل حيز ستة فقرات فقط )نصف الحد األدىن للطيور(.

 • نوافذ ما قبل الحجاج غري املختزلة. 

 • الضلوع البطنية 

 

 شذوذ: 

، ولكنها رُصدت عند الثريوبودات وغابت • مل يُعرث عىل نتوءات خطافية يف األركيوبرتكس

 عند بعض الطيور. 

 

 الخًلصة: 

 األركيوبرتكس انتقال بني ديناصورات حقبة الحياة الوسطى والطيور الحديثة.   .1

 ال توجد سامت تشخيصية متيز الطيور عن الديناصورات.   .2

 وبالتايل، فإن الطيور ديناصورات.   .3
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يستمر الخلقيون باستخدام كل عذر ميكنهم التفكري فيه لرفض األركيوبرتكس كنوع  

الورك«   الديناصورات إىل األورنيثيسكيا »طريية  إذ لطاملا اشتكوا مثًًل من تقسيم  وسيط. 

الخطأ.   الجانب  الطيور عىل  املؤدي إىل  الخط  الورك«، ومن وجود  والسوريشكيا »سحلية 

ي سييل الكثري من األمثلة للمقارنة عند تسميته هذه املجموعات  وعىل أي حال، مل ميلك هار 

السًللة  1887عام   عىل  أمثلة  عدة  وأظهرت  العانة،  عظم  موضع  عىل  تصنيفه  استند   .

الثريوبودية، معروضًة بالتسلسل، أن عظم العانة يتحرك عىل ما يبدو باتجاه الوضع الطريي  

 الجانب الصحيح يف نهاية املطاف. النموذجي. لذلك يتبني أن أسًلف الطيور عىل 

اشتىك خلقيون آخرون من عدم أحقية رئتي األركيوبرتكس بأن تكون انتقالية، ألن  

الطيور تتنفس عرب جهاز من العظام الهوائية املجوفة واألكياس الهوائية املرتابطة، يف حني  

ت ذلك أيًضا.  أن التامسيح لديها جهاز كبس كبدي تقليدي؛ يُفرتض أن الديناصورات امتلك 

لذلك جادل عدنان أوكطار )هارون يحيى( وآخرون بأنه »من املستحيل أن تكون هذه البنية  

قد تطورت من رئتي الزواحف، ألن أي شكل »متوسط« بني نوعي الرئة لن يكون قادًرا عىل  

 التنفس«. 

، عندما قارن العلامء عظاًما محددة من طائر كريك 2005انهارت هذه الحجة عام  

يسمى  سار  مؤخرًا  اكتشافه  تم  ثريوبودي  وديناصور  أتوبوس وس  إذ ماجونوتولوس   .

من   العديد  أن  بالفعل  معروفًا  كان  التنفسية.  السامت  يف  التشابه  أوجه  املقارنة  أظهرت 

الديناصورات امتلكت عظاًما مجوفًة مثل الطيور، ولكن أحدهم الحظ بعدها أن هذه العظام  

الدقيقة لجهاز طريي ذي أكياس هوائية مرتابطة. وجدوا  تحتوي أيًضا عىل كل املؤرشات  

املؤرشات نفسها عند األركيوبرتكس. لذلك ألقوا نظرة ثانية عىل الديناصورات األكرث شيوًعا  
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الحظ   كام  األخرى.  الديناصورات  من  ومجموعة  األلوصور  عند  ذاتها  املؤرشات  والحظوا 

عة مانشسرت: »متتلك هذه الديناصورات  جوناثان كود، املحارض يف كلية علوم الحياة بجام

كل ما تحتاجه للتنفس باستخدام جهاز تنفيس ذي أكياس هوائية يشبه أجهزة التنفس عند 

 الطيور«. 

حاول الخلقيون اإلشارة إىل أن كل هذه الحفريات التي ُعرث عليها حتى اآلن مزيفة!  

نها »الشيطان« أو الله يف  كانت هذه االدعاءات شائعة. إذ قال البعض إن الحفريات إما دف

 ويف كلتا الحالتني، كان الغرض منها اختبار إمياننا.  –جميع أنحاء األرض 

للتاريخ   متحًفا  زار  عندما  بأكملها  الحفريات  »خدعة«  كشف  أنه  آخر  رجل  ظن 

الطبيعي. أخربين أنه مد يده من فوق الحبال وخدش إحدى »العظام« ووجد أنها مصنوعة  

اإلنسان. مل يهتم من جص األسنان. وه  أحفورة كانت تقليًدا من صنع  أن كل  كذا افرتض 

القوالب الجصية أخف وزنًا وأقل خطورًة لرتكيبها يف املتاحف ومتكننا من  بإيضاحي أن 

عرض هيكل عظمي نادر يف متاحف متعددة يف وقت واحد، كام أنه مل يأخذ باقرتاحي رؤية 

 املخترب. عظام متحجرة حقيقية يف الطابق السفيل يف  

جاءت إحدى أشهر االدعاءات عن تزوير الحفريات من فريد هويل، عامل الفيزياء الذي  

حظي باحرتام كبري ذات يوم. كام أوضحت يف فصل سابق، مل يكن هويل بالتأكيد خلقيًا 

عاديًا، لكنه دافع عن فكرة وجود مصمم ذيك خارق للطبيعة يقوم بسلسلة من أحداث الخلق  

ر باعرتاضه عىل علم كونيات االنفجار العظيم، وعادى التطور عًلنيًة. قال  املتكررة. اشته

بطريقة   لُصقت  مزيفة  ريش  طبعات  مع  مزورة  كانت  األركيوبرتكس  أحافري  إن  هويل 

مخادعة عىل ديناصور حقيقي، وأن األركيوبرتكس كان مجرد كومبسوغناثوس )أنيق الفك(  

 يرتدي زي طائر. 
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اآلخرون بأن الريش كان حقيقيًا، لكن األركيوبرتكس كان   جادل الخلقيون التقليديون

تكون   أن  كيف ميكن  منها.  يتطور  الديناصورات حتى  عن  جًدا  ومختلًفا  »حقيقيًا«  طائرًا 

لخلقي آخر؟ هذا    %100لخلقي، وطائرًا بنسبة    % 100األحفورة نفسها ديناصوًرا بنسبة  

 حًقا! كًلهاموبرتكس ال يهم طاملا أن أحًدا منهام مل يعرتف بأن األركي

األخرى   الديناصورات  من  العديد  امتًلك  تأكيد  بعد  اآلن  يأًسا  أكرث  أصبح وضعهم 

ريًشا. يف السنوات األخرية، كُشف مخزن ضم حفريات جديدة أظهرت حتى تدرجات أدق 

بني األركيوبرتكس والخطوط الًلحقة لطيور أكرث تطوًرا، وكذلك أخرى أقدم، وأقل شبًها 

ولكن ما تزال ثريوبودات مريّشة أو زغبية. يوجد اليوم العديد من الديناصورات  بالطيور،  

املريشة لدرجة أن املرء يتساءل ما هي األعذار التي يتعني عىل فريد هويل اختًلقها ملواصلة  

 إنكار هذه الحقائق لو كان ما يزال عىل قيد الحياة. 

م لًلعرتاض بصورة منهجية  باعتقادهم أي عذر سيفي بالغرض، وقد كرروا محاوالته

عىل كل وسيط إضايف شوهد منذ ذلك الحني. مهام حدث، لن يعرتف الخلقيون بأن أي يشء  

 نجده يحقق توقعات داروين للوسطاء االنتقاليني. 

عىل سبيل املثال، كنت يف نقاش إذاعي مع ري كومفورت من قسيسيّة ليفينغ ووترز  

ت عليه ليقول ما هي السامت التي ستؤكد أو تنفي  عندما نفى وجود أي أنواع انتقالية. ضغط 

كون أي أحفورة انتقالية بني البرش والقردة. ما هي السامت التي سيبحث عنها؟ أجاب: »لن  

 أبحث، ألنني أعرف أنني ُخلقت عىل صورة الله«. 

أنه ال يستطيع اإلجابة عىل السؤال بصدق، ألنه يعلم أن فعله ذلك  كنت متيقنًا من 

وال ميكنه أن يسمح بإثبات خطئه عىل    –أمثلًة متعددًة تفي بكل هذه املعايري    يعني عريض

 اإلذاعة العامة. 
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كامريون وكومفورت رشيكان، يروجان لفكرة التمساح البطة مًعا. واملضحك أيًضا  

ذلك   يف  مبا  والبط،  التامسيح  بني  الفعلية  التحوالت  من  طويلًة  سلسلًة  امتًلكنا  هو  هنا 

و  بينها  األركيوبرتكس  ومن  البط.  إىل  تؤدي  التي  األخرى  األحفورية  الطيور  من  سلسلة 

( اإلكثور  مثل  املنقارية  كونفوشيوس  إكتيورنس(الطيور  وطائر  أسنان،  امتلك  الذي   ،

 ، الذي امتلك أصابع جناح غري ملتحمة. كونفوشيوسورنس()

مثل   أشياًء  أيًضا  الحفريات  سجل  يتضمن  اآلخر،  الجانب    مونتيالتوسوكس عىل 

، الذي وصفه علامء األحافري الربازيليون بأنه »الحلقة املفقودة« التي تؤدي  أروداكامبويس

إىل التمساحيات. إن هذه ليست إال واحدة من عدة وسيطات معروفة بني التامسيح األوىل 

وأقدم األركوصورات األسًلف مثل يوباركريا، التي كانت أساًسا لكل من التامسيح والبط.  

إن هذه ليست قامئة قصرية بفجوات كبرية، بل تدرًجا سلًسا للعديد من األنواع  مرًة أخرى،  

املحددة يف كًل االتجاهني. إنها مثل أحجية الصور املقطوعة، املكتملة لدرجة يتعني عليك  

 فحصها عن كثب لرصد أي قطع مفقودة. 

إن الخلقيني اآلن أكرث حكمًة من أن يطلبوا األمثلة التي يقتضيها التطور حًقا، ويتنبأ  

بها، ورمبا يوفرها. غالبًا ما تنبأ علامء األحياء التطورية مبا يجب أن يكشفه سجل الحفريات  

يستمر   الجيولوجي  والعمود  فرضياتهم،  صّحت  إن  فقط  توجد،  أن  يجب  حفريات  وأي 

 ه بالضبط، حيثام توقعوا مكانه يف التاريخ الجيولوجي. بالكشف عن ما طلبو 

يتنبأ الخلقيون أيًضا، لكنهم دامئًا مخطئون. فمثًًل سمعت الكثري عندما كنت صبيًا  

عن أن العلامء لن يجدوا أبًدا سمكًة أحفوريًة بأقدام. وهذا من األشياء التي تنبأ به التطور،  

ن املاء إىل اليابسة، فًل بد من وجود سمكة بأقدام  وتطلبها بالفعل. إذا انتقلت الفقاريات م

يف مرحلة ما من هذه العملية. أفضت هذه الفكرة إىل سمكة داروين التي تراها أحيانًا عىل  
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امللصقات التي توضع عىل مصدات السيارات. إن مل تكن قد رأيتها بالفعل، فهي نفس الرمز 

انًا »سمكة يسوع«، باستثناء أن سمكة  ، والذي يطلق عليه أحيΙΧΘΥΣ (Ichthusاملسيحي )

. طوال فرتة شبايب، كلام  Lداروين تواجه االتجاه املعاكس وتقف عىل أقدام بشكل حرف  

االعرتاف بأننا مل منتلك تلك السمكة   واجهت تحديًا للدفاع عن »إمياين« بالتطور، تعنّي عيلّ 

 . 1987حتى عرثوا عليها أخريًا يف عام   –ذات األقدام 

دل هنا القول إنهم قد وجدوا يف الواقع سلسلًة كاملة منها، بدًءا باألسامك ذات  من الع

الزعانف الفصية أو األرجل دون أقدام وصواًل إىل األسامك ذات األصابع املتطورة جزئيًا يف  

زعانفها، وحتى األسامك التي ميكنها الزحف فعليًا عىل أرجل ما تزال يف طور النمو. توقعت  

أ  وآخرون  زاحفة  أنا  بحركة  اليابسة  عرب  شك  دون  تخبطت  قد  املاء  غادرت  سمكة  أول  ن 

الساقني   أن  اعتقدت  األفعى.  السلور وأسامك رأس  أسامك  اليوم بعض  تفعل  مفرطة، كام 

والقدمني ستمثًلن تكيًفا الحًقا، لكن اتضح أن األسامك كانت متيش بالفعل قبل أن تغادر  

 املاء. 

التي تم الحصول عليها بالفعل، يجب أن تكون هذه املناسبة    وفًقا للعينات األخرى 

، ولكن  إلغيرنبتونو   باندركتيسالعظيمة قد حدثت بعد األسامك طويلة الساق بًل أصابع مثل  

قبل رباعيات األرجل األكرث تقدًما وتكيًفا مثل اإلكتوستيجة أو السيمور. وهذا ما يضعها يف  

ال الديفوين. ُعرث عىل أسامكنا  داروينية يف املرحلة األخرية من تلك الحقبة،  أواخر العرص 

 حيث كان مفرتًضا أن تكون.

كًلك   جينيفر  غوناري اكتشفت  ألسامك أكانتوستيجة  الحي  التجسيد  متثل  التي   ،

، لكن الرجل  1933داروين. وجدتها يف مجموعة خاصة بشخص آخر عرث عليها بالفعل عام  

ه. تخيل شيئًا يشبه سمك السلور ذي ذيل  مل يفحصها جيًدا مبا يكفي ليدرك ما كان بحوزت
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األنقليس املخلوط مع سمندل بدايئ مثل عفريت املاء )يُعرف أحيانًا باسم جرو الطني(. كانت  

يف األساس سمكًة ذات خياشيم داخلية وذيل شعاعي الزعانف، متاًما مثل أي سمكة أخرى،  

ملها ركبتان ومرفقان وتنتهي  لكنها بدت أشبه بسمندل كونها امتلكت أيًضا أربع أطراف، تك

بثامنية أصابع لكل »قدم«، رغم أنها مل متتلك معصمني أو كاحلني. بخًلف ذلك كانت أرجلها  

املاء. هذه   لدعام خارج  قويًة مبا يكفي  السميك  العظمي  وال هيكلها  لكنها مل تكن  كاملًة، 

الًلحقة   التجسيدات  تكييف  جرى  انتقاليًة.  تجعلها  التي  السامت  أفضل.  إحدى  بصورة 

فالتيكتاليك مثًًل امتلك رقبة. بالغ الجميع بخصوص التيكتاليك. أما أنا فأحب األكانتوستيجة 

 أكرث، ألنها امتلكت أقداًما أفضل وألن ملصق أسامك داروين الخاص يب ال ميتلك رقبة. 

  بالطبع مل يستطع الخلقيون االعرتاف بخطئهم، وبأنهم قالوا إننا لن نجدها أبًدا، ثم

املدافعني   عىل  تعني  لذلك  القبيل.  هذا  من  بأشياء  باالعرتاف  لهم  يُسمح  ال  ذلك.  فعلنا 

استحضار أي حجج ميكنهم بها نفي أهمية سمكة داروين هذه. كتب اثنان من الجيولوجيني  

التكوين تقييامت تهدف إىل تشويه  األجوبة يف سفر  والعاملني لصالح منظمة  املدافعني 

األكانتوستيجة.  ألسباب    سمعة  ولكن  منهام،  املطلوبة  النتيجة  إىل  منهام  كل  توصل  لقد 

 معاكسة. 

 كتب األول، أندرو سنلينغ، 

 

فيها  مبا  الربمائيات،  أنواع  من  العديد  عن  أيًضا  الحفريات  سجل  كشف 

قويًا  واألكانتوستيجةاإلكتوستيجة   ارتباطًا  أطرافها  عظام  ارتبطت  التي   ،

و  الفقري  أثناء    ُصممت بالعمود  الجسم  وزن  لتحمل  ]تم  امليش بوضوح   .

 إضافة التأكيدات[
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 ثم كتب بول غارنر، 

 

إن هذا االستنتاج مدعوم مبورفولوجيا األطراف األمامية والخلفية التي يصعب  

. ]تم إضافة  مصممة للسباحةتفسريها عىل أنها هياكل حاملة؛ بل يبدو أنها  

 التأكيدات[

 

األكانتوستي بأن  كًلهام  وفًقا  يجادل  ساقيها،  ألن  انتقاليًة،  تكون  أن  ميكن  ال  جة 

لسنلينغ، تدعم جسمها جيًدا لدرجة أنها »مصممة بوضوح« للميش، بينام ينفي غارنر صفة  

االنتقالية ألن ساقيها ال تدعم جسمها حًقا عىل اإلطًلق، ولذلك تبدو أنها مصممة للسباحة.  

هو يف الواقع السبب يف كونها انتقاليًة.    وبالطبع، فإن السبب الذي قدمه لنفي االنتقالية

أعتقد أنهم لن يقبلوا بها عىل أنها انتقايل ما مل يكن غري الئقة يف كل يشء. أقول إن أفضل 

طريقة ملعرفة ما إذا كان نوع ما مؤهًًل كنوع انتقايل هو اختًلف الخلقيني وقول كل منهم  

 هذا هو مثالنا الثاين عىل ذلك. ٪« عىل أي جانب من أي تقسيم يريد تخيله.  100إنه »

واحدة من   ماكدويل  قسيسية جوش  كانت  الفاشل،  الخلقي  التنبؤ  آخر عىل  كمثال 

كثريات قلن إنه »مل يُعرث عىل مخلوق بأقدام أو جناح أو ريش نصفية التشكل«. ومع ذلك،  

أحافري   من  املبكرة سلسلًة  البدائية  األرجل  لرباعيات  الظاهرية  السًللة  أسامك نًلحظ يف 

بدائية رباعية األرجل ذات أقدام غري مكتملة التطور من لحميات الزعانف، وميكننا أن نرى  

 تطورها املستمر مبجرد النظر إىل هذه الحفريات يف تسلسل زمني يف مخطط نسل. 
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أما بالنسبة لألجنحة نصف املتشكلة، فنحن اليوم عىل علم بالعديد من ديناصورات  

عدمية الفائدة للطريان، لكنها فعالة جًدا   – هت أذرعها نصف األجنحة  املانريابتورا التي شاب

يف احتضان مجموعة أكرب من البيض. وأي يشء يجعل اإلنجاب أكرث نجاًحا يحقق أيًضا  

مثل   أفًلم  طُرحت  لتطورها.  عظيمة  انتقائية  باركميزة  يونيفرسال    جوراسيك  إنتاج  من 

الفيلوسريابتور واألوفريابتور كانا مغطيان    من إنتاج ديزين قبل أن نكتشف أن   ديناصورو 

مبا يف ذلك األجنحة نصفية الحجم. من األمثلة األخرى امليكرورابتور الذي امتلك    – بالريش  

أجنحة نصفية الحجم عىل أذرعه وأيًضا عىل أرجله، إذ أمكنه الطريان عند بسط أطرافه مثل  

 السنجاب الطائر. 

مرة أخرى تطوًرا موازيًا لتطور الريش يف    بالنسبة للريش نصف املتشكل، نًلحظ

مثل  املبكرة  بالديناصورات  ممثًًل  األحفورية،  التحوالت  يف  يتكرر  الجنني 

عىل   البداية  يف  الريش  يظهر  ذلك.  إىل  ووما  والسينوصوروبرتكس  السينورنيثوصورس 

  شكل أشواك صغرية، ثم تنفجر هذه إىل بصيًلت تشبه الشعر أو إىل سعف مقسمة، والتي

نطلق عليها اسم الريش. والريش يتطور تطوًرا أكرب عندما تندمج األلياف الناعمة لتكّون 

محور النورة. يتكون ريش بعض قدميات الفك من محور بألياف ناعمة تتدفق بحرية منه،  

لكنها ليست منظمة. أما طيور حديثات الفك فتمتلك أيًضا أسيًلت تسحب هذه السعف بشكل  

طريان األكرث تكيًفا لكونه غري متناظر. لقد ُشوهدت كل مرحلة من مراحل  ريشة. يُعد ريش ال

تطور الريش يف الجنني مكررًة يف التسلسل الجيولوجي املناسب للحفريات، وعليه بدت  

بعض الديناصورات شائكًة أو مشعرًة، وبعضها كان وبرًا أو أزغبًا، وبعضها مل ميلك سوى  

هذا قانونًا آخر من قوانني التطور التي سنناقشها يف فصل  محور النورة، وما إىل ذلك. يتبع  

 الحق. 
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تطبق   ما  نادًرا  تقريبًا،  منتظم  بتواتر  كبرية  حدوث طفرات  رغم  املثال،  عىل سبيل 

املاء إىل األرض. ألي درجة   االنتقال من  انتقائيًة كبريًة مثل  البيئية ضغوطًا  الديناميكيات 

د فتح كوة بيئية جديدة أو ظهور تحٍد جديد  يشيع حدوث ذلك؟ تُطبق ضغوط جديدة عن

للتوازن   ملبدأ ستيفن جاي غولد  وفًقا  الرسيعة نسبيًا اضطرارية،  التحوالت  للبقاء. تصبح 

النقطي، الذي ينص أيًضا عىل أن تفضيل الحاالت الوسيطة ال يستمر، وعليه ستكون نادرًة  

 نسبيًا يف السجل األحفوري ويصعب العثور عليها. 

ي  أن  الخلقية ال تفعل  يجب  الطبيعية مثل هذا، لكن  القوانني  التطور بعدد من  تقيد 

أيًضا بالتظاهر، فإنها تطلب من   أنها مرتبطة  إنها مجرد إميان بالسحر، ولكن طاملا  ذلك. 

املؤمنني إنكار األدلة عىل أي حال من أجل الحفاظ عىل الثقة باملعتقد. ولهذا السبب ال يطالب  

بالسخا إال  كان  الخلقيون  مهام  تُحقق  لن  أنها  يعلمون  تحديات  يطلقون  أو  الرهيبة،  فات 

عليه   يُعرث  قد  اليوم  ما يرصون عىل رؤيته  كل  أن  بالفعل  يعرفون  ألنهم  التطور حقيقيًا؛ 

ويُعرض أمامهم غًدا، وإذا حدث ذلك، فسيتعني عليهم اختًلق أعذار جديدة تنفي أهمية ما  

 طلبوه.

إن مشاهدة الخلقيني  يريدون رؤية    يقول بعض  إنهم  ال يكفي.  أنواع جديدة  أصل 

األعىل، كام لو كانوا يتوقعون ظهوًرا مفاجئًا ملسخ من الخيال العلمي. ولكن    األصانيفتطور  

يبقى كل مستوى أصنويف قد بدأ من االختًلف الدقيق بني نوعني متشابهني جًدا ووثيقي 

ا اآلسيوي  اللنسنغ  بدا  رمبا  فمثًًل،  ببعضهام.  مجموعتني  الصلة  مثل  والهابلوغيل  لقديم 

حوايل   منذ  البطن  نفس  من  الزباد  من  شكلني    30متشابهتني  كانا  لكنهام  سنة،  مليون 

والزباديات   السنوريات عىل جانب، والضبعيات  لعائًلت مختلفة بشكل واضح:  أساسيني 

طات، وما  عىل الجانب اآلخر، ممثلًة بقطط الزباد، والرباحات، والزبادات السوداء، والرسقا

 إىل ذلك.
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،  اأو جزء منه  –من رتبة اللواحم األصنوفية    طيالقط  الجزء ،  فوق السنورياتتلك هي  

عىل أي حال. وباملثل، من ناحية الكًلب، كان كلب الغرب سلًفا بعد ابن عرس ألمفيسيونيات  

منذ   األوليغوسيني  العرص  من  متاميزة  حتى    36غري  الكًلب   39مليون  إن  سنة.  مليون 

نات إصبعية املشية، أي تجري عىل أصابعها، لكن الدببة وبنات عرس أخمصية املشية،  حيوا

متيش عىل القدم بأكملها. وهكذا، فإن سلفهم املشرتك كان أخميص املشية مثل الدببة ولكنه  

الواقع، إن   بدا كأنه ولفريين. يف  الكًلب، وعليه  بأكملها  الكلبيات  احتفظ بذيل كامل مثل 

أيادي وظيفية )مثل أسًلفهم الشبيهة بالزبابات(، وشابه  مشتقة من سلف م شرتك امتلك 

 إىل حد ما الراكون.

نادًرا ما كانت األنواع االنتقالية مزيًجا دراماتيكيًا من التطرف غري املألوف الذي يطلبه  

منكرو التطور، لذلك لن يطلبوا رؤية أي يشء يقتضيه العلم بالفعل. وال يحددون عادًة أي 

يقبلونها أيًضا، ألنهم يعرفون بالفعل أنهم لن يقبلوا أي يشء حتى لو أظهرنا لهم    معايري

كل ما يطلبونه. بداًل من ذلك، قد يقول الخلقيون، »إذا تطورنا من األسامك، فكيف مل يعرثوا  

 عىل أحافري يف منتصف الطريق بينهم إلثبات ذلك؟«

وسطاء األحفوريني بني تلك املراتب  يتجاهل هذا بالطبع القامئة الطويلة املذهلة من ال

األحيان   بعض  يف  التايل.  الفصل  يف  سنرشحها  والتي  األصنوفية،  الحيوية  الفروع  من 

سيقولون إن صحة التطور تعني رؤيتنا كًلبًا تلد قططًا. تتجاهل هذه العبثية قانون أحادية  

ري من األحيان  النمط الخلوي التطوري، الذي سنرشحه يف الفصل التايل بعد ذلك. يف كث

سيقدمون فقط أكرث املطالب سخافًة ميكن تخيلها، مثل األشجار التي تلد الخيول أو تحول 

البكترييا إىل برش، ألن كل األشياء واألشخاص مرتبطون عىل أي حال. واألسوأ من ذلك كله،  

 أننا غالبًا ما نحصل عىل هذا النوع من الجهل املحري من املرشعني!
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التطور يعني سمكًة منفردة قررت تطوير زوج من  كثريًا ما أسمع   شكاوى عن أن 

األقدام ألنها أرادت ترك املياه، فلامذا ال تطور الحيوانات اليوم أجنحًة ببساطة عندما تحتاج  

إىل الهروب من الحيوانات املفرتسة؟ نعم، إن إنكارهم يائس إىل هذا الحد، وهو حًقا بهذا 

غ عمًدا  الجاهلون  يبدي  يريدون  الغباء.  ال  ما  إىل  ينظرون  ال  أنهم  ينفعهم  وال  مذهًًل،  باًء 

التي   الوحيدة  األحفورية  األشكال  انتقالية، ألن  أنواع  كُرث بعدم وجود  أناس  رؤيته. يؤمن 

يعرفونها عىل اإلطًلق هي حفنة من القطع البًلستيكية يف مجموعة ألعاب عصور ما قبل  

اء سجل الحفريات! نحن نعرف عدة مئات من التاريخ. ال ميتلكون أدىن فكرة عن مدى ثر 

 األخرى.   األصانيفاألنواع املوجودة بني الديناصورات، ناهيكم عن آالف األمثلة لكل من مئات  

وجدنا حتى اآلن أحفوريات أسامك برئتني، وأرجل، وأقدام، وأصابع، وعظام ورك، 

ويف اإلطًلق،  عىل  صدف  دون  أو  صدفة  بنصف  سًلحف  وجدنا  برقبة.  مراحل  وحتى   

السًلحف  إىل  وصواًل  بالسحايل  قاعدية شبيهة  زواحف  من  انطًلقًا  التطور،  من  مختلفة 

امتلكنا شجرة   منها، حتى  الكثري  زاحفة،  ثدية ونصف  كائنات نصف  أيًضا  لدينا  الكاملة. 

يكاد   الذي  الشكل األسايس  التي تعود إىل  باألفيال  الشبيهة  والكائنات  للفيلة  عائلة متينة 

 بًقا للسلف األصيل لخراف البحر. يكون مطا

ثديات مائية بالكامل، كالدالفني بحركة أبطأ، ليست متفرعة بقدر الدالفني،    الخيًلنيات

وما زالت تحمل العديد من سامت أصولها الربية، فًل متتلك مثًًل أصابع يف زعانفها فقط،  

من خارج زعانفها    –آخر ما تبقى من حوافرها السابقة–وإمنا أكواع أيًضا، وتظهر أظافرها  

ًة بعد اآلن. لن يصمم أي خالق شيئًا كهذا! ذلك منطقّي فقط يف ضوء  رغم أنها مل تعد وظيفي

، أحفورة  البيزوسايرن بورتيليلالتطور. تم إكامل النسب التطوري للخيًلنيات مع إضافة  

 خروف البحر الراجل. وفًقا لعامل الحفريات داريل دومينغ، 
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أخريا وجدنا  اآلن.  حتى  عليها  ُعرث  بدائيًة  أحفورة  أكرث  ال »إنها  ت 

تستطيع حمل وزن جسم الحيوان. لكن هذا أول هيكل عظمي كامل  

بأرجل ميكنه دعم وزن جسم الحيوان خارج املاء، مع تكيفات واضحة  

الحيوان  مرحلة  من  اآلن،  املراحل  كل  أساًسا  منلك  املائية.  الحياة  مع 

 الربي حتى مرحلة الحيوان املايئ بالكامل«. 

 

ا؛ مع أن لشجرة عائلة الخيول فروًعا جانبية، فإنها تُظهر  تعّد الخيول مثااًل جيًدا أيضً 

مليون   55أيًضا انحداًرا مبارًشا من اإليوهيبس ذي األصابع األربع والذي يعود تاريخه إىل  

مليون عام. استمرت سلسلة    40عام، وصواًل إىل امليوهيبس ذي األصابع الثًلث والعائد إىل  

ون عام، الذي امتلك إصبًعا أساسيًا واحًدا واثنان كبقايا ملي  25التطور إىل املرييكهيبس منذ  

مًليني عام،    10تطورية )أصابع مرتاجعة مل تعد تًلمس األرض(، ثم إىل بليوهيبوس منذ  

 الذي حافظ عىل إصبع واحد؛ سمة ورثتها جميع الخيول الحديثة. 

اإلكتيوصورا وتطور  البحري  لًلنتقال  ما  حد  إىل  كامل  تسلسل  اآلن  ت، لدينا 

الحيتان التي ما تزال بأربع أرجل، والحيتان األقدم  ومن بينها  واملوزاصوريات، والحيتان،  

التي أمكنها حتى امليش. يوجد أيًضا اآلن سجل كامل النتقال السحايل إىل الثعابني، مع عدد 

قليل من الثعابني األحفورية التي ما تزال تحتفظ بأرجل صغرية غري مجدية أبًدا. امتلكت  

مليون عام أربعة أرجل متطورة بالكامل وإن كانت صغرية بشكل    120تيرتابودوفيس منذ  ال

مليون عام مل تطّور إال جزئيًا بقايا    95غري ملحوظ، لكن هاسيوفيس التي يعود تاريخها إىل  

من أرجلها الخلفية التي مل تعد وظيفية. كل ما تبقى اليوم من األرجل الثعبانية هو زوج من  
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لخلفية الصغرية املوجودة فقط عىل ذكور ثعابني األصلة العارصة. من املهم أن ننوه  املخالب ا

ألي خلقيني قد يقرؤون هذا، أنه ومع تأكيدنا امتًلك الثعابني أرجل سابًقا، فام زلنا متأكدين  

 متاًما من أنها لن تستطيع التحدث أبًدا! 

% فقط من  1منا هذا تشكل  يقدر الخرباء أن جميع األجناس املشرتكة املوجودة يف يو 

جميع األنواع التي عاشت سابًقا، فعمليًا كل ما ُوجد مل يعد موجوًدا عىل اإلطًلق. متتلك كل 

أنواع الحيوانات الحية اليوم أقارب محددة موجودًة ومنقرضًة عىل حد سواء، وذلك واضح  

تي ما زالت عىل  يف السجل األحفوري. ميكن القول مبعنى آخر، إن جميع الحيوانات، حتى ال

 قيد الحياة، تعّد كائنات انتقالية. 

ال يقبل الخلقيون ذلك طبًعا، ويرّصون عىل تعريف أكرث تحديًدا. حسنًا، ولكن لنتيقن  

استيفاء يشء ما املتطلبات من عدمه، علينا أن نعرف ما هذه املتطلبات أواًل. كان واحد فقط  

لينرش تعريًفا لألنواع   الكفاية  أعرفها جريئًا مبا فيه  التي  اإللكرتونية  الخلقيني  من مواقع 

وجود  االنت تأكيد  األقل  عىل  ميكننا  وبذلك  التطورية،  األحياء  لعلامء  وفًقا  صحيًحا  قالية 

موقع   يعرض  املجموعتان.  عليها  تتفق  أن  ميكن  التي  املعايري  من  مشرتكة  مجموعة 

WasDarwinRight.com  :التعريف كالتايل 

 

كائن حي  من  كأنها  تبدو  التي  تلك  »هي  االنتقالية؟  الحفرية  هي  ما 

سًللتني، ما يعني احتواءها عىل بعض خصائص النسب أ،    وسيط بني

بني   الوسطية  الخصائص  النسب ب، ورمبا بعض  وبعض خصائص 

أي   من  مجموعات  بني  االنتقالية  الحفريات  تنشأ  أن  ميكن  االثنني. 

مستوى أصنويف، مثل التي تنشأ بني األنواع، وبني الرتب، وما إىل ذلك. 
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فرية االنتقالية طبقيًا بني الظهور األول يُعرث بالحالة املثالية عىل الح

 لسًللة األسًلف والظهور األول للسًللة املنحدرة«. 

 

يذكر املوقع أيًضا أن مثل هذه الروابط التطورية مل يُعرث عليه قط، ويستمر بعدها  

برسد روابط أخرى يف محاولة لرفض األمثلة املوجودة عىل انتقاالت من وحيدات الخلية إىل  

لخًليا، والتطور املتتايل للحرشات، وظهور الفقاريات والحيتان واألسامك الربمائية  عديدات ا

الديناصورات   من  كل  عند  للطريان  املكتسبة  والتكيفات  بالثديات«  »الشبيهة  والزواحف 

 والتريوصورات والحرشات والخفافيش. 

عنارص  كتبت إىل املسؤول عن هذا املوقع، لوك راندال، وأرشت إىل أن جميع هذه ال

يف قامئة األشياء التي مل يُعرث عليها مطلًقا قد ُعرث عليها بالفعل، ورشحت كيف أنها تلبي  

جميع املعايري التي وضعها بنفسه. رد عيّل قائًلً إنه يعرف ذلك بالطبع، لكنه لن يقوم بأي  

 تصحيحات بحجة أنه سيتجاهل قواعده الخاصة إذا احتاج إىل ذلك. 

 

 قلت:  

وكام إن  » االنتقالية،  األنواع  من  العديد  عىل  بالعثور  تنبأ  قد  داروين 

أوضحت لك بالفعل، فقد ُعرث عليها. لكن موقعك ما يزال يدعي العكس.  

 « أتجد هذا صدقًا!

 قال:  
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»سآخذ بوجهة نظرك حول الحفريات االنتقالية، لكن اإلميان بها يعتمد  

 عىل افرتاض أن أحد األشكال تغري إىل شكل آخر«. 

 

 كًل، األمر ليس كذلك. 

 

عام   إىل  كاتلني  2000بالعودة  آنذاك  واشنطن  جامعة  يف  الحيوان  عاملة  أنشأت   ،

اللحظة،   تلك  أهمية واملعروفة حتى  األكرث  االنتقالية  األنواع  هانت، قامئة ببضع مئات من 

تضمن كل  والتي تتوافق جميعها بالتأكيد مع كل املعايري املطلوبة للتعريف األكرث تحديًدا، و 

منها رشوحات تفصيلية. كان من بينها اإلينالياركتوس، الذي سيتطور إىل فقمة، ومتكن  

من امليش عىل األرض، وكان نوًعا انتقاليًا من العرص األوليغوسيني املتأخر بني أسود البحر  

شبيهة القضاعة. وإليكم كيف وصفت هانت    والكانويداتالحديثة )نفسها أنواع انتقالية(  

 ذلك:

 

شكلت عًلقات زعنفيات األرجل موضوع نقاش وتحليل شامل. يبدو اآلن أنهم 

مجموعة أحادية النمط الخلوي، ورمبا منحدرة من أوائل الدببة )أو رمبا أوائل  

 أبناء عرس؟(. 

 الفقامت وأسود البحر والفظ: 

)العرص األوليغوسيني املبكر(: حيوان    (Pachycynodonباتشيسينودون ) •

 يشبه الدب مع العديد من سامت أسد البحر.  آكل لحوم بري
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•  ( )أواخر العرص األوليغوسيني، كاليفورنيا(:    (Enaliarctosإينالياركتوس 

احتفظ بالعديد من سامت آكًلت اللحوم الربية الشبيهة بالدببة: مثل الفقاعة  

كانت لديه    الطبلية الخاصة بالدببة، واألسنان القاطعة للحم، وما إىل ذلك، لكن

بدالً من أصابع القدم )رغم قدرته عىل امليش والجري عىل الزعانف( انف  زع

وأسنانًا بسيطًة إىل حد ما. ما أفىض إىل العديد من العائًلت األكرث تطوًرا، مبا  

 فيها:

  14قبل    النيوثرييوم (: فصيلة الفظ. بدأت مع  Odobenidae• أودوبينداي )

 يكون سلًفا لألنواع الحديثة. ، الذي يُحتمل أن إماغوتاريامليون عام، ثم 

)منتصف    بالبيثانوتاريا(: فصيلة أسد البحر. بدأت  Otariidae• أوتاريداي )

قبل   امليوسيني،  نواحٍ    11العرص  وبدائيًا يف  كان صغريًا  الذي  عام(،  مليون 

البحر الحديثة    ثاالسليونعديدة، ثم   أسود  )أواخر العرص امليوسيني( وأخرياً 

 مليون سنة(.  2الجليدي، قبل  )العرص 

العائدان    مونثرييومو ليبتوفوكا  (: فصيلة الفقمة. كانت  Phocidae• فوكيداي )

إىل منتصف العرص امليوسيني أول ما عرف منها، وهي فقامت بدائية تشبه إىل  

حد ما أبناء عرس. ظهرت الفقامت الحديثة ألول مرة يف العرص البليوسيتي،  

 مليون سنة.  4قبل 

 

املجموعات   جميع  التي متثل  األمثلة  مئات  ألنها تصف  بأكملها،  قامئتها  أشارك  لن 

وقت   منذ  القامئة  تلك  ُجمعت  وقد  املنقرضة،  أو  املوجودة  الربية،  الحيوانات  من  الرئيسية 

 طويل، واكتشفوا الكثري منذ ذلك الحني. 
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تقريبًا، يف الوقت    ال يسعني يف هذه املرحلة إال التفكري يف سًللتني ال يهتم بهام أحد

العقارب ليست يف   أن  الذي ما زلنا فيه نرى »روابط مفقودة« بوضوح. فإنني أظن مثًًل 

الحقيقة من العنكبوتيات؛ أعتقد أنها والعناكب ظهرت بشكل منفصل، إذ ارتبطت العقارب 

ة  ارتباطًا وثيًقا بعريضات األجنحة امليكسوبرتيسية. هناك سًللة أخرى من عريضات األجنح

أيًضا، وتبدو عريضات األجنحة بالنسبة يل مثل  العناكب  تبدو وكأنها قد أدت إىل ظهور 

ثًلثيات الفصوص املعدلة، علاًم أنني أفهم احتاملية أن تكون هذه املظاهر مجرد مصادفة  

نفتقد بضع وسيطات   زلنا  ما  ألننا  العقارب  أكون مخطئًا بشأن أصل  قد  تقارب سطحية. 

 لكننا حصلنا تقريبًا عىل كل يشء آخر.  رضورية لهذا النسب، 

طور  يف  أو  اكتُشف  قد  االنتقالية  األنواع  من  يحىص  ال  عدًدا  إن  نقول  أن  يكفي 

وهي عديدة يف الحقيقة لدرجة اعتبار الكثري من علامء األحياء وعلامء األحافري    –االكتشاف  

يف النمو برسعة كبرية!    هذه القامئة ال حرص لها، خاصًة وأن عدد االنتقاالت املحددة يستمر 

 أصبحت سًلالت عديدة مكتملًة اآلن تقريبًا، مبا فيها سًللتنا. 

بالطبع، فإن مواقع الخلقيني وفيديوهاتهم لن تعرتف بذلك أبًدا. ينبغي عليهم القول  

 مفقودة. ال، ليس األمر كذلك، ومل يعد كذلك منذ وقت طويل.  ما زالت إن الحلقة املفقودة 

، عندما ُعرف نوعان فقط من البرش يف  1859مام حلقة مفقودة عام وجدنا أنفسنا أ 

( والنياندرتال( ومل توجد أحافري وسيطة  هومو سابينسالسجل األحفوري )اإلنسان العاقل )

لربطهام بأي من القردة األخرى التي عرفناها يف ذلك الوقت. وجدنا منذ ذلك الحني حفريات 

ال األنواع  من عرشات  األفراد  للبرشانيات آلالف  محدًدا  رابطًا  منها  كثري  ويقدم  برشاناوية، 

الجدول   )انظر  األخرى  عام  1وأشباهها  بحلول  الطبيعي  1976(.  التاريخ  متحف  قدر   ،
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  4000الربيطاين أن مخزنه من بقايا أحافري برشانيات مجهولة الهوية متثل ما يصل إىل  

 فرد.

األدلة من  التقليل  التطور  منكرو  يحاول  ما  البرش    غالبًا  أحافري  جميع  إن  بالقول 

القدامى ميكن جمعها ضمن نعش واحد. كان ذلك صحيًحا منذ عدة عقود، ولكن ليس بعد  

،  2009نرُش يف عام    نسب اإلنسان اآلن، فوفًقا لكتاب يف علم مستحاثات البرش يحمل اسم  

 فإن »جميع األحافري املعروفة لإلنسان القديم ستمأل عربة قطار سكة حديدية«. 

إلكامل  متوقعتني  محددتني  قطعتني  سوى  توجد  مل  داروين،  أيام  إىل  بالعودة 

األحجية. مل يُفرتض أبًدا أننا تطورنا من أي نوع من أنواع القردة التي ما تزال عىل قيد الحياة  

األنواع األشقاء، بنات من   الشمبانزي والبرش من  النظرية  بدالً من ذلك، عّدت  اليوم.  حتى 

وا أننا نتحدث عن املجموعات وليس األفراد. لذا فإن الرابط األول الذي كنا  نفس األم. تذكر 

لكًل   محتمل  سلف  وجود  إلثبات  لكلينا  أساسيًا  يبدو  قدميًا  قرًدا  كان  إيجاده  إىل  بحاجة 

املجموعتني. لقد وجدنا بالفعل هذا الرابط يف أوروبا قبل خمس سنوات من إعًلن داروين 

الفعل »سلسلة« واضحة من األنواع االنتقالية التي نحتاج منها إىل  أفكاره علنًا، وامتلكنا ب

 رابط واحد آخر فقط. 

تطور   أن  علمنا  رغم  داروين  زمن  مفقودة« يف  واحدة  »حلقة  يوجد سوى  ملاذا مل 

اإلنسان يتطلب أكرث من ذلك؟ ألن القردة الحديثة تشبهنا بالفعل لدرجة أن العثور عىل واحد  

بني البرش والشمبانزي يجعلهم عندئذ يشبهوننا بدرجة تجعلهم نحن    مبًلمح وسطية تقريبًا 

تقريبًا. سيكون من املستحيل تصنيفنا بشكل منفصل. واألمر نفسه ينطبق لو وجدناهم يف  

العرص البليوسيني، ألن ال سبب لوجود مثل هذا املزيج من السامت عىل اإلطًلق إال يف حالة  

 يلنا عن قصد.ما مل يكن اإلله يحب تضل   –التطور 
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 : أحافري البرش القدامى، وفًقا لألنواع البرشاناوية 1جدول 

 

القبيلة البرشاناوية، وهي  النطاق الزمني 

مجموعة فرعية من أحافري 

البرشانيات، مبا فيها أفراد 

من البرش األوائل  

 وأقربائهم

 الحد األدىن لألفراد

 ساهلنرتوبوس مليون سنة  6.0-7.0قبل 

 تشادنسيس 

 أفراد  6

 أفراد  5 أورورين توغسيس  مليون سنة  5.6-6.3قبل 

أرديبيثيكوس راميدوس   مليون سنة  5.2-5.8قبل 

 كادابا

 أفراد  5

أرديبيثيكوس راميدوس   مليون سنة  4.4قبل 

 راميدوس 

 أفراد 50

 أفراد تقريبًا  120أسرتالوبيثكس  مليون    2.96-4.2قبل 
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 أفارينسيس سنة 

مليون    3.9-4.17قبل 

 سنة 

 أفراد 10 أسرتالوبيثكس أنامينسيس

 فرد واحد أسرتالوبيثكس باهرلغزايل مليون سنة  3.0-3.5قبل 

 أفراد  3 كينياثروبوس بًلتوبس  مليون سنة  3.3قبل 

 فرد تقريبًا  130 أسرتالوبيثكس أفريكانوس مليون سنة  2.4-2.9قبل 

 أفراد  8 بارانرثوبوس إيثيوبيكوس مليون سنة  1.9-2.7قبل 

 أفراد  4 أسرتالوبيثكس غارهي  مليون سنة  2.5قبل 

 فرد 43 بارانرثوبوس بويزي  مليون سنة  1.4-2.5قبل 

 فرد 25 هومو هابيليس  مليون سنة  1.6-2.3قبل 

 فرد 28 بارانرثوبوس روبستوس مليون سنة  1.5-2.0قبل 

 أفراد  5 رودولفنسيس هومو  مليون سنة  1.9قبل 

 أفراد 210 هومو إريكتوس/إرغاسرت مليون سنة  0.4-1.9قبل 

 أفراد  4 هومو جورجيكوس  مليون سنة  1.8قبل 
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 فرد 77 هومو نيادرثالنسيس  مليون سنة  25-250قبل 

 فرد 1 هومو سيرباننسيس  ألف سنة  800-900قبل 

 أفراد  5 هومو أنسسرت  ألف سنة  800قبل 

 فرد 60 هومو هايدلربغنسيس ألف سنة  100-700قبل 

 أفراد  7 هومو روديسينسيس  ألف سنة  125-600قبل 

 أفراد  3 هومو سابينس إيدالتو ألف سنة  160قبل 

ألف سنة ـ حتى   130قبل 

 اآلن

 فرد  154 أركايك هومو سابينس 

 أفراد  8 هومو فلوريسينسيس ألف سنة  13-94قبل 

 

بني   زمني  برتتيب  طبقات  يف  آخر  منقرض  برشاين  عىل  العثور  النظرية  تطلبت 

من العرص امليوسيني وأقدم األنواع البرشية املعروفة، الذي كان بني    درايوبيثيكوس فونتاين 

)  1961-1891عامي   املنتصب  إريكتوساإلنسان  العاقل  هومو  من  لكل  السلف   ،)

ل بالفعل قبل توقع »الحلقة املفقودة« النهائية. كان هؤالء  والنياندرتال. لذا امتلكنا هذا االنتقا

»البرش القرود« برًشا بالتأكيد، لكنهم كانوا شبيهني بالقردة مع حواف حاجب كبرية وأدمغة  

 صغرية لدرجة أنهم دفعوا بالخلقيني إىل اإلنكار املتكرر واتهامات عديدة باالحتيال. 
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لقردة القدمية، ما يصل إىل خمسني نوًعا  لقد وجدنا الكثري من املرشحني من بني ا 

البرش   بأن نجد »وسطًا« بني  ذلك،  بأكرث من  أيًضا  النظرية  طالبت  اآلن.  انقرض جميعها 

عام   أيًضا  هذا  وجدنا  املورفولوجية.  الناحية  من  األخرى  عاش  1974والقردة  إذ   ،

انت إحدى سامته  مليون سنة تقريبًا. ك  3.2)امللقب بلويس( منذ    أسرتالوبيثكس أفارينسيس

الغريبة موقع الثقبة العظمى، حيث يدخل النخاع الشويك، إذ تحركت إىل األمام عند نقطة  

وسطية بني موقعها عند البرش والقردة األخرى، ما يعني أن النخاع الشويك يدخل الجمجمة  

  من األسفل وليس من الخلف. ما يثبت أيًضا أن »لويس« اعتادت الوقوف عىل قدمني مثلنا،

وأنها ونوعها قد تحوال مؤخرًا إىل امليش بانتصاب. لذا أثبتت لويس أنها قرد بقدمني، كانت  

تحدانا   ما  متاًما  األخرى  الجسدية  وتفاصيله  وجمجمته  وحوضه  وأسنانه  وأقدامه  أيديه 

الخلقيون العثور عليه، ومع ذلك فهم ما زالوا يتظاهرون بأننا مل نعرث عليها أبًدا! واألسوأ  

ذلك للتاريخ  من  الوطني  سميثسونيان  ملتحف  فوفًقا  الوحيد،  ليس  االكتشاف  هذا  أن   ،

الطبيعي، وجد العلامء حتى اآلن ما يقارب ثًلمثئة فرد من هذا النوع وحده، وتعود جميعها  

 مليون سنة مضت.  2.95و 3.85إىل ما بني 

ر البرشي،  بعد ثًلث سنوات من اكتشافنا للحلقة التي مل تعد مفقودة يف سًللة التطو 

عام   »ندرة  1977تحديًدا  غولد  جاي  ستيفن  هارفارد  جامعة  يف  الحفريات  عامل  ذكر   ،

متطرفة« من التحوالت الواضحة األخرى واملستمرة يف سجل الحفريات حتى ذلك الوقت، 

وما زال تعليقه هذا مفضًًل لدى مقتطعي التعليقات الخلقيني الذين يستمرون باستخدام  

ق حتى يومنا هذا. ولكن فيام يقارب أربعني عاًما منذ ذلك الحني، زادت  تعليقه خارج السيا

عطايا األحفوريات، حتى أصبح لدينا اليوم عدد أكرب من األنواع االنتقالية يف العديد من  

اآلن أصبحت   التطور  أما مشكلة  عليه.  الحصول  أملنا يف  أو  احتجناه  أكرث مام  السًلالت، 

لذين يشكلون أيًضا مشكلًة تتزايد تعقيًدا للخلقيني، ألن صحة  وجود الكثري من املنافسني، ا
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نظريتهم تقتيض انعدام وجود أي منهم لو كانت قصتهم صحيحة. ومع ذلك فاملنافسون 

موجودون، وبكرثة! رغم كل شكاويهم إلثبات العكس، فإن التدرجات الوسيطة يف الخط  

علام أن  لدرجة  جًدا  واضحة  اآلن  أصبحت  البرشي  ال  التطوري  القدمية  األنرثوبولوجيا  ء 

ميكنهم االتفاق عىل كونها جميًعا أنواًعا مختلفًة أو مجرد تنويعات من نفس األنواع معدلًة  

تعديًلت طفيفة، حتى أن ال حاجة إىل مزيد مام نسميه حلقات مفقودة يف أي مرحلة من  

 مراحل التطور البرشي بعد اآلن. 

الت مختلفة من الكًلب، التنوع األوسع  يجدر بنا أن نًلحظ عند فحص جامجم سًل

واالختًلفات األكرب بكثري بني سًلالت ذلك النوع الواحد، والتي تفوق االختًلفات بني اإلنسان  

وبرشانيات اإلنسان البدايئ يف السجل األحفوري. يرى الخرباء أن العديد منها سيكون قابًًل  

لذ  الحياة.  قيد  عىل  كانوا  لو  أيًضا  معنا  ميكن  للتهجني  أصنويف  تقسيم  هناك  يعد  مل  لك 

تحديده بيننا بعد اآلن. ومع ذلك، يواصل الخلقيون اّدعاءهم أننا مل نعرث أبًدا عىل أي »نصف  

رفضهم   وبالتايل  الوسطية،  غري  باملطلقات  الدائم  متسكهم  عرب  إنسان«.  ونصف  قرد 

ىل تصنيف كل  ٪ أو صفر، يحرص الخلقيون ع100االعرتاف بأي درجة من التباين بخًلف 

اكتشاف ضمن صندوق من اثنني، حتى عندما يعجزون عن اختيار أحد جانبي هذا التصنيف  

 التخييل. 

بشكل   محرتفني  خلقيني  ثًلثة  عىل  عرضت  محددة  غري  حفرية  أن  املضحك  ومن 

  KNMR-ERمنفصل وطُلب منهم تحليلها. استنتج العلامء أن عظم قبة القحف ذي الوسم 

إىل    1470 إما  هابيليس ينتمي  رودولفينسيسأو    هومو  كينينانرثوبوس  أو    هومو 

الخلق عام  رودولفينسيس أبحاث  الحفرية إلنسان    1979. حدد دوان غيش من معهد  أن 

%، لكنه ناقض نفسه عندما عرضت عليه نفس الحفرية بعد ست سنوات، مشريًا  100بنسبة  

  1992رفن لوبينو فأكد عام  % إىل قرد. أما الباحث الخلقّي ما100إىل أنها منتمية بنسبة  
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إيه. دبليو. ميهلريت عام  100أنها إلنسان بنسبة   ، ونسبها  1996%، بينام عارضه زميله 

إذا كان 100لقرد بنسبة   أفضل طريقة ملعرفة ما  أن  قلته مرتني سابًقا،  %. يثبت ذلك ما 

مل يتفقوا    %« يف كًل جانبي أي تقسيم، حتى لو 100النوع انتقاليًا هو قول الخلقيني إنه »

 عىل جانب محدد. هذا هو املثال الثالث عىل ذلك ضمن هذا الفصل. 

قرد أمر سخيف متاًما مثل طلب رؤية رجل ثدّي، أو نصف إنسان،  -إن املطالبة برؤية إنسان

أو نصف فقاري. ماذا عن نصف كلب أملاين، أو نصف كلب؟ إنه األمر نفسه. قد يرص أحدهم  

بني لوس أنجلوس وكاليفورنيا، ألن مشكلة سد الفجوة بني  أيًضا عىل رؤية بلدة وسطية  

البرش والقردة تتمثل بعدم وجودها، فالبرش قردة بالتأكيد وبصورة نهائية. ال تشري كلمة  

 »قرد« إىل نوع ما، بل إىل فئة أصل من األنواع الجامعية التي تشملنا. 

 (:apeالقرد )

( وأشباهها  البرشانيات  عائلة  من  فرد  فيها  Hominoideaأي  مبا  األصنوفية،   )

( البرشانيات  )البرش،  Hominidaeمجموعة  العليا«  »القردة  أو  الفرعية   )

والشمبانزي، وإنسان الغاب، والغوريًل، وأقاربهم املنقرضون( ومشاة الغابة »القردة  

 الصغرى«: )الِجبون والسيامنج(. 

حُ  فقد  الخلقيون،  استخدمه  الذي  مثل  تعسفيًا  ليس تصنيًفا  دد ألول مرة من وهذا 

طريق تحليل فيزيايئ دقيق أجراه علامء مسيحيون قبل قرن من داروين، وأُكّد يف السنوات  

علم   بأب  سيعرف  الذي  لينيوس،  كارل  كتب  الوراثة.  علم  يف  جديدة  لوائح  عرب  األخرية 

 : 1747التصنيف، عام 
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أطلب منكم ومن العامل أجمع أن تعرضوا عيّل خاصيًة شاملًة واحدًة  

ميكن من خًللها التمييز بني    –وفًقا ملبادئ التصنيف املقبولة عموًما–

ينوه   أن  بالتأكيد. وأمتنى  أيًا منها  أعلم  ال  أنا نفيس  والقرد.  اإلنسان 

شخص ما يل بإحداها. لكن، إذا وصفت اإلنسان بأنه قرد، أو بالعكس، 

طبيعانيًا،   عاملًا  بصفتي  رمبا  كلهم.  الدين  رجال  حظر  تحت  لوقعت 

 تحتم عيّل ذلك. ي

 

إن القرد »ليس سوى    1766عام    التاريخ الطبيعيقال كونت دو بوفون يف كتابه  

حيوان، لكنه حيوان فريد جًدا، ال ميكن لإلنسان رؤيته دون العودة إىل نفسه«. ويف عام  

القردة »تبدو وكأنها تشكل خطًا وسيطًا بني  1794 إن  الفيلسوف ديًليل دي سال  قال   ،

ة األقرب  ، وصف جورج كوفييه الرئيسيات بأنها »الرتب1817الحيوانات والبرش« ويف عام  

 لإلنسان«. 

ومع ذلك، اعرتض املحافظون كام يفعلون عادًة وخلقوا فصيلة أصنوفية عشوائية  

( البنجيدات  أو  بونغيداي  القردة  Pongidaeاسمها  عن  منفصلني  البرش  إبقاء  بهدف   ،)

األخرى. لكن التسلسل الجينومي قد أكد يف العقود األخرية أن هذا التجميع كان وسيظل  

قيق. أُعيدت هيكلته اآلن، إذ أصبح بونغو جنًسا يشمل فقط إنسان الغاب وأقارب دامئًا غري د

آسيويني منقرضني، بينام ُضم اإلنسان اآلن يف عائلة البرشانيات كواحد من القردة »العليا«.  

نعلم اآلن أن اإلنسان قرد بالتأكيد وميكننا إبانة ذلك، سواء من ناحية التعريف أو األصل. 

 : 1991، الذي نرُش عام الشمبانزي الثالثد داميوند يف كتابه كام كتب جاري
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% 1.6يختلف البرش عن كل من الشمبانزي والبونوبو الشائعني بنسبة  

يف   ويشرتكون  النووي  الحمض  ناحية  من  تختلف 98.4تقريبًا   .%

% عنا وعن الشمبانزي. يختلف البرش  2.3الغوريًل إىل حد ما، بنحو  

إنسا عن  النووي  بنسبة  بحمضهم  الغاب  الِجبون 3.6ن  وعن   %

 %. 5والسيامنج بنسبة 

 

 :1871، الذي نرُش عام  أصل اإلنسانتوقع تشارلز داروين مثل هذا التأكيد يف كتابه  

 

تكرر مراًرا وبكل ثقة استحالة معرفة أصل اإلنسان: لكن الثقة كثريًا ما  

وليس   املعرفة،  قليلو  أولئك  املعرفة:  من  أكرث  الجهل،  من  كثريو تنبع 

 املعرفة، هم الذين يؤكدون أن هذه املشكلة أو غريها لن يحلها العلم أبًدا.

 

فرد   التي تدل حرصيًا عىل كل  الخاصيات  ذلك، يستحيل تحديد جميع  عًلوًة عىل 

معروف من عائلة القردة دون وصف جنسنا بأنه واحد من بينها. لذا ميكننا إثبات، وقد أثبتنا 

متاًما كام أن األسود قطط، واإلغوانات سحاٍل، والحيتان ثدييات.  بالفعل، أن البرش قرود،  

 فأين هو الدليل عىل انحدار البرش من القردة؟ ماذا عن حقيقة أننا ما زلنا قروًدا اآلن؟
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 للخلقية   أسيسيةالت األكذوبة العارشة  

 التطورية ليست مشمولًة يف علم األحياء أو السجل األحفوري«   " شجرة الحياة "» 

 

كام أوضحنا يف الفصل السابق، عادًة ما ينتقد الخلقيون التطور مؤكدين عدم العثور عىل  

أحافري انتقالية عىل اإلطًلق، رغم أننا نعرف اآلن عىل األقل عدة مئات من األمثلة املتميزة  

التي تناسب حتى التعريف األكرث رصامة لهذا املصطلح. ومع ذلك، كانت تلك االنتقاالت غري  

ة إىل حد كبري يف أيام داروين. لقد تنبأ بها وتوقع منها أن تؤكد نظريته، لكن أقواله  معروف

التعرف عليها   يجرهذه كانت يف فرتة مل تكن فيها هذه االنتقاالت قد اكتُشفت بعد، أو مل  

عىل هذا النحو. فكيف عرف ما سوف تكون؟ دون معرفة أي نوع انتقايل عىل اإلطًلق يف  

حتى تصور التطور يف املقام األول؟ ما السبب الذي دفعه للتفكري يف    عرصه، كيف أمكنه 

ذلك؟ اتضح أن الدليل الحقيقي للتطور ليس يف السجل األحفوري؛ يُشار إىل الحجة األكرث 

باسم علم   الحياة، واملعروف يف األصل  إقناًعا باألصل املشرتك من طريق تصنيف أشكال 

ة أن فهمنا الحايل له سيظل يثبت التطور إثباتًا فعااًل  التصنيف، الذي يقدم حجة مقنعة لدرج

 حتى لو مل نعرث عىل أي أحافري عىل اإلطًلق. 

نظام كتاب  جميع    Systema Naturæالطبيعة   كان  لتصنيف  األوىل  املحاولة 

الكائنات الحية، وقد نرشه الطبيب والعامل السويدي كارل لينيه، املعروف باسم كارولوس 

. كونه طبيبًا وعامل نبات وعامل حيوان، من املحتمل أنه فهم  1735ة عام  لينيوس، ألول مر 

الترشيح املقارن لجميع أشكال الحياة املعروفة فهاًم أفضل من أي شخص آخر يف عرصه.  

تصنيفها   محاواًل  منها،  لكل  السامت  من  ووثّق مجموعًة  الحية  الكائنات  من  العديد  درس 

الفيزيائية لخصائصها  وفًقا  )علم    جميعها  املورفولوجيا  باسم  أيًضا  املعروفة  املميزة، 
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التشكل(. كان أيًضا مسيحيًا متدينًا. وكام يشري هرني موريس، مؤسس جمعية أبحاث الخلق  

 ومعهد أبحاث الخلق: 

 

كان رجًًل شديد التقوى يبجل الكتاب املقدس. أحد أهدافه الرئيسية يف تنظيم  

محا كان  الهائلة  الحية  الكائنات  سفر  أنواع  يف  األصلية  األنواع  تحديد  ولة 

 التكوين. 

 

عاش لينيوس قبل داروين بقرن ومل يعلم شيئًا عن التطور. إذ اعتقد أن كل أشكال  

الحياة قد خلقها الله، لكن مخطط التصنيف الذي وضعه فشل يف اإلشارة إىل أي »أنواع«  

الفئات   إىل سلسلة من  كل نوع صنفه  انتمى  ذلك،  بداًل من  التي شملت  مخلوقة.  األبوية، 

جميعها مجموعات شقيقة، ولكل منها مجموعاتها السليلة املليئة بأشياء أخرى غري تلك التي  

كان يحاول تصنيفها. رتّب يف البداية الكائنات الحية حسب الجنس والنوع، لكنه وجد أن  

رتبة، والفصيلة،  عليه أيًضا إنشاء مجموعة من املراتب العليا )اململكة، والشعبة، والطائفة، وال

وغريها(، ألن كل يشء كان مرتبطًا بكل يشء آخر بطريقة ما. كأنه كان يحاول إدراج كل  

يشء يف صناديق منفصلة للمخلوقات الفريدة، لكن كل صندوق من الصناديق بدا أشبه  

مبجموعة من دمى املاتريوشكا الروسية ألنها تشري جميعها إىل هرمية متداخلة ألسباب مل  

 من تفسريها. وهذا مل يبُد منطقيًا من منظور املؤيد للخلقية. يتمكن 

حني صنف النباتات، اكتشف سًلسل هرمية متداخلة مجدًدا. وكان التفسري الوحيد  

لذلك نوًعا من التفرع عن أصل سلفي مشرتك، لكن لينيوس ما كان ليفكر يف ذلك العتقاده 

إنتاج أن  الناس  اعتقد  عرصه،  ففي  مستحيل.  أمر  تهجني   أنه  أو  ما  نوع  ضمن  تنوعات 
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جديدة. إذ اعتُقد أن األنواع    أصانيفسًللتني أمر ممكن، لكنهم مل يعرفوا أي طريقة الشتقاق  

غري قابلة للتغري. فلامذا بدت فئاته األصنوفية الجامعية مثل شجرة حياة؟ بات لينيوس يف  

 حرية من أمره. 

نة البيغل، اصطاد عينات لعديد من  ملا أبحر تشارلز داروين حول العامل عىل منت سفي

جلب   وحني  وجمعها.  بها  واحتفظ  زاروها  التي  املختلفة  املواقع  من  الصغرية  الحيوانات 

جزر   طيور  من  عشوائية  تشكيلة  حسبه  ما  أن  علم  ملا  تفاجأ  موطنه،  إىل  مجموعاته 

تحديد  غاالباغوس كانت جميعها يف الواقع أنواًعا مختلفة من الرششوريات. وقد متكن من  

التشكيلة الشائعة للرششوريات املعروفة من الرب الرئييس، فقارنها بجميع الطيور األخرى  

وغري موجود يف أي مكان آخر عىل    ةالتي كان كل منها فريًدا من نوعه يف جزيرته عىل حد 

وجه األرض. بالنظر إليها جميعها مًعا، متكن بلمحة أن يرى كيف تطور نوع أصيل واحد  

عدة أنواع جديدة، عىل ما يبدو من طريق سلسلة من التغريات الطفيفة املرتاكمة    وضوًحا إىل 

ببطء. علم مسبًقا بأن هذا ممكن الحدوث بني سًلالت مختلفة، مثل الكًلب أو الحامم، ولكنه  

رأى هنا نفس اليشء يحدث بني أنواع مختلفة. مل يكن يعرف بعد كيف حدث هذا، لكنه بات  

وثه عىل األقل. فإذا أمكن الحدوث مع جنس واحد من الطيور، فلم ال حد  بإمكانيةعىل علم  

يحدث مع كل فصيلة من الطيور؟ مل ال يحدث مع كل الكائنات الحية؟ وألنه كان أساًسا يف  

الطبيعة بهذه املعلومات الجديدة،   خضم عملية تصنيف طيوره، عاد داروين إىل كتاب نظام

ملتداخلة لتصنيف لينيوس منطقية فجأة! )أو كام ذكر فأصبحت كل تلك التسلسًلت الهرمية ا

دوبجانسيك مبارشًة يف   ثيودوسيوس  الرويس  األرثوذكيس  املسيحي  الرائد  الوراثة  عامل 

 : »ال يشء يف علم األحياء يبدو منطقيًا إال يف ضوء التطور«(.  1973عنوان مقالته عام 

حفورات دليًًل عىل وجود  يف أواخر القرن السابع عرش، وقبل أن يكتشف جامعو األ 

عامل مخفي ما قبل التاريخ، كان مصمم العدسات الهولندي أنطوين فان ليفينهوك يستخدم  
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مجاهره املصممة خصيًصا الكتشاف عامل مخفي آخر داخل قطرة املاء. يف البداية ظن هذه 

لكنه املألوفة،  الحيوانات  مثل  متاًما  مجهرية،  حيوانات  الصغرية  السابحة  أصغر  األشياء  ا 

غري  الحياة  من  كاملة  أخرى  فئة  كان  منها  العديد  أن  اتضح  ثم  كذلك،  بعضها  كان  فقط. 

فور   الخضار.  أو  املعادن  أو  للحيوانات  املتوقعة  الخيارات  تندرج ضمن  ال  املعروفة سابًقا 

إدراك أن العفن والفطريات والطحالب وغريها يشء مختلف عن النباتات، وأن الطًلئعيات  

كل آخر  والنباتات  يشء  الحيوانات  الحياة:  »ماملك«  من  املزيد  التصنيف  علامء  أضاف  يًا، 

والفطريات والطًلئعيات )التي ينبغي أن تضم مبفردها عدة ماملك؛ ما يزال العلامء يعملون  

 عليها(.

اكتشف ليفينهوك أيًضا البكترييا، وكانت تلك عاملًا مخفيًا آخر لوجودها يف كل مكان  

األسطح الجافة ويف الهواء. كام أنها تختلف كثريًا عن أي شكل آخر من أشكال حتى عىل  –

الحياة املعروفة حتى اآلن، تختلف أساًسا لدرجة أن إضافة مملكة أخرى مل يكن كافيًا حًقا.  

ثاٍن مختلف   العتائق، وهي شكل  العلامء  العرشين، حني اكتشف  القرن  لذا يف سبعينيات 

ان  البكترييا،  من  النوى  متاًما  بدائيات  مجموعتي  كلتا  تصنيف  إلعادة  الفرصة  تلك  تهزوا 

يسمى  ثالث  نطاق  يف  مًعا  السابقة  الحياة  ماملك  كل  عت  وُجمِّ منفصلني.  »كنطاقني« 

 حقيقيات النوى. 

ألن بدائيات النوى أصغر وأبسط بكثري من حقيقيات النوى، فمن املنطقي أنها جاءت  

وى قد تطورت منها، لكن العلامء ملا درسوا بنية الخلية،  أواًل ورمبا تكون خًليا حقيقيات الن

عام   املفاجآت. يف  يدرس  1883وجدوا بعض  أندرياس شيمرب  األملاين  النبات  عامل  كان   ،

الحية الحرة للبكترييا   النباتية والحظ أنها تشبه الخًليا  البًلستيدات الخرضاء يف الخًليا 

يدات الخرضاء تنقسم وتتكاثر من تلقاء نفسها،  الزرقاء إىل حد بعيد. كام الحظ أن البًلست 

بداًل من أن تتولد من الخًليا مثل أي عضية خلوية أخرى. وقد كتب يف حوايش ورقة بحثية  
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نرشها حول هذا املوضوع أن البًلستيدات الخرضاء رمبا كانت بكتريية، ورمبا جاءت لتعيش  

، وصف عامل نبات رويس 1910  داخل الخًليا النباتية يف عملية تسمى التكافل. يف عام

 يُدعى كونستانتني مرييزكوفسيك الفكرة بأنها »نظرية النشوء التعاييش«. 

أدرك العلامء الحًقا أن امليتوكوندريا تشبه أيًضا شكًًل من أشكال بكترييا الريكتسيا،  

أُكِّد   ،1978وأنها تتكاثر أيًضا باالنقسام املتساوي مستقلًة عن الخًليا املحيطة. بحلول عام 

أن للبًلستيدات الخرضاء وامليتوكوندريا دنا مختلف عن الخًليا التي تعيش فيها، وأن الدنا  

النوى تقريبًا   الخًليا حقيقية  البكترييا. تحتوي جميع  بها يتطابق مع خصائص  الخاص 

عىل ميتوكوندريا، ومنها خًليا البرش. ونحن نعلم اآلن أن جسم اإلنسان يضم خًليا بكتريية  

يش بداخلنا أكرث من عدد خًليانا بعرشة أضعاف تقريبًا، لكن التعايش الداخيل يُظهر أن  تع

خًليانا   متد  التي  هي  املخصصة  البكترييا  وأن  البكترييا،  من  جزئيًا  تتكون  خًليانا  حتى 

 بالطاقة. 

غالبًا ما يشري علم األحياء التطوري إىل شجرة الحياة التي متثل فروًعا مختلفة أو 

أسًلف ميكن تتبعها وراثيًا، لكن التمثيل الشجري يتسق مع حقيقيات النوى فقط.  سًلالت  

فبدائيات النوى، مثل البكترييا والعتائق والفريوسات، ميكنها أحيانًا تبادل املادة الوراثية مع  

 كائنات أخرى وحيدة الخلية عند التًلمس يف عملية تسمى نقل الجينات األفقي. 

عًل  عن  نتحدث  ال  سلف  ألننا  هو  فالتطور  تطوًرا.  ليس  فهذا  ونسل،  سلف  بني  قة 

بتعديل موروث؛ ونقل الجينات األفقي حالة مختلفة وتعقيد مضاف. تقول النتيجة إن شجرة  

حياة بدائيات النوى لها فروع تنمو عائدة إىل بعضها بطرق مشوِّشة.  وذلك أصعب حدوثًا  

 غم ذلك أحيانًا. بكثري عند الكائنات متعددة الخًليا، لكنه يحدث ر 
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الحمض   يف  جينومها  الراجعة  الفريوسات  تسمى  التي  الفريوسات  بعض  تُدخل 

النووي الريبوزي منقوص األكسجني )الدنا( للخًليا التي تصيبها. فإذا حدث هذا يف حيوان  

منوي أو بويضة، فإن الكائن الحي الناتج سريث الدنا الفريويس كجزء من تركيبه الجيني.  

 سخ من الدنا الفريويس الفريوسات الراجعة داخلية التنشؤ. تسمى هذه الن

الواقع   إذ يحتوي  8يتكون يف  قديم.  دنا فريويس  البرشي من  الدنا  تقريبًا من   %

فريوس راجع داخيل التنشؤ موروث من إصابات سابقة    30,000جينومك عىل سجل لنحو  

سلف تطوري من خًلل    ألسًلفك القدامى. ميكن استخدام مكان وجودها يف جينومك لتتبع

األخرى.   آخرين، وحتى حيوانات  الجيني ألشخاص  التسلسل  الجيني مع  مقارنة تسلسلك 

وعىل أقل تقدير، فإن بضعًة من فريوساتك الراجعة هذه مطابقة متاًما لتلك املوجودة يف  

سلف  وجود  إىل  يشري  ما  واملوقع،  النوع  حيث  من  سواء  القديم  العامل  وسعادين  القردة 

الدنا    مشرتك طريق  عن  وراثيًا،  اإلنسان  أصل  تتبع  املمكن  من  املحددة.  اإلصابة  بهذه 

امليتوكوندريا وتحليل تسلسل الجينوم. حتى مع حدوث نقل جينات أفقي بصورة محدودة،  

منبثقة من  الحياة  تبدو »شجرة«  أي حال،  النوى تظل شجرة. عىل  فإن شجرة حقيقيات 

 .ن أشبه بشبكة العنكبوتشبكة من كائنات حية أبسط التي تكو 

فقط   واحد  عاملي  سلف  وجود  العلم  افرتاض  من  الخلقية  مؤيدو  يتشىك  ما  كثريًا 

لجميع الكائنات الحية، وأننا تطورنا عىل مر الزمان إىل بكترييا ثم منها، لكن األمر ال يبدو  

ور كذلك. إذ تنطوي اآلن اكتشافات القرن الحادي والعرشين يف البحث الجينومي عىل ظه

أصول التطور بعد فرتة طويلة من نشأة الحياة. ومثة يف الوقت الراهن دالئل عىل أنه عند  

جذر كل تقسيم من التقسيامت األصنوفية الكربى املمكنة، مرت مرحلة مل يكن »السلف«،  

كام هو مفهوم حاليًا، ظاهرًا بعد، يف أي سًللة محددة عىل أقل تقدير. بداًل من ذلك، حدث  
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وال ميكن اعتبار أي منهام جزًءا    –ل الجينات األفقي، مقرونًا بالتعايش الداخيل  نوع من نق

 من العملية التطورية. 

يتطلب التطور، بحكم التعريف، تواترات وراثية موروثة، لكن الحاجة املشرتكة إىل  

نسب معدل تسمح فقط بسلسلة واحدة من األسًلف بداًل من خطوط متعددة من سًلالت  

إىل حد كبري مُتزج مًعا بطريقة غري مفهومة. بينام ما يزال علم التصنيف يشري  غري مرتبطة  

إىل سلف واحد مشرتك لجميع حقيقيات النوى، يبدو أن هذا السلف واحد من اثنني أو رمبا  

ثًلثة أشقاء خلويني يف مزيج من األخوات املتشابهات الًليئ مل ينحدرن وضوًحا من أي  

التقليدي الوالدين  التي بدأ فيه علم وراثة عرقي تطوري نوع من  النقطة  ني املشرتكني. يف 

بشكل   بالفعل  ظهر  قد  النوى  حقيقيات  نطاق  كان  ما،  حد  إىل  حرصيًا  بالسيطرة  فعيل 

 منفصل ومتميز متاًما عن أي من سًلالت بدائيات النوى.  

التصميم الذيك  ال يقبل الخلقيون بالطبع أيًا من هذا. كام يحاول جوناثان ويلز منظّر  

أي مكان يف   يُرى حقيقًة يف  ال  داروين  لنظرية  املتفرعة  الشجرة  قائًًل: »إن منط  الجدال 

 السجل األحفوري، ما مل نفرضه بأذهاننا«. 

 خطأ!

إذا أردت تصنيف أي مجموعة، عليك أوالً تعريف التجميع باستخدام العدد اإلجاميل 

دون استثناءات خاصة    –ضمن هذه املجموعة  للسامت املشرتكة بني كل عضو مقبول عامليًا  

قبل أن نتمكن من تحديد انتامء أي إضافة جديدة إليها. إن الطريقة الوحيدة    –لعنارص معينة  

أي تلك السامت   –لتصنيف جميع أنواع الحياة موضوعيًا هي من طريق الخاصيات املشرتكة  

ه هي الطريقة التي تصبح  التي يتشاركها أعضاء تلك املجموعة كلهم وبصورة حرصية. هذ

 بها سامتهم تشخيصيًة ودالًة مبارشًة عىل مجموعات فريدة.
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كان خلقيًا   قد  الحية  الكائنات  أول من حاول تصنيف جميع  أن  أيًضا  نتذكر  دعونا 

مسيحيًا مقتنًعا مل يعرف أي خيار آخر، ألنه مل يسمع أبًدا بالتطور ومل يتصور حتى أصًًل  

ل طبًعا الدفاع عنها أو الرتويج ألي منها. ومع ذلك، يحدد النظام  مشرتكًا، وعليه مل يحاو 

الذي ابتكره يف األصل أن كل يشء حّي حًقا ميكن تقسيمه إىل فرعني رئيسيني )بدائيات  

من   مستمرة  سلسلة  يف  بالتباعد  ذلك  بعد  كًلهام  يستمر  النوى(،  وحقيقيات  النوى 

لدين، والتي تُعرف من اآلن فصاعًدا باسم  التقسيامت الفرعية الناشئة داخل مجموعات الوا

 (.cladesالفروع الحيوية )

مع أن تصنيف لينيه مل يسمح بالتطور، إال أنه أشار إىل منط ال يُفرس إال بالتطور.  

عنى هذا وجود مشكلة يف أسلوبنا القديم يف التصنيف وكان ال بد من إصًلحها. عىل امتداد 

النظ  250آخر   إصًلح  واصلنا  إضافة  عاًما،  خًلل  من  طبقات  سبع  من  املكون  القديم  ام 

رتيبات، ودون رتب، وفصيًلت عليا )فوق فصيلة(، وُجنيسات، وما إىل ذلك، حتى بتنا ال  

نعرف كيفية ترتيب التصنيفات بعد اآلن. وعندها اكتشفنا أن املراتب هذه غري موجودة، لذلك 

تعسًفا.   أقل  جديًدا  نظاًما  ووجدنا  التسميات  أصل  أسقطنا  ملراعاة  النظام  هيكلة  أُعيدت 

املسامة    –تطوري ولتوحيد التحليًلت املورفولوجية والجزيئية. إن النسخة املنقحة الجديدة  

( العرقي  الحيوية  الفروع  وراثة  التداخل؛    –(  cladistic phylogeneticsعلم  مزدوجة 

ال  املراتب  استبدال  الجينية، مع  للواسامت  القدمية  تتضمن هرمية متداخلة أخرى  تصنيفية 

 بفروع حيوية، كثري منها غري مسمى. 

نسمي أي تجميع أصنويف يتضمن جميع مجموعات األبناء املنحدرة منه فرًعا حيويًا.  

وهكذا تكون كل األنواع الجديدة التي تطورت يف وقت ما مجرد نسخة معدلة من أسًلفها.  

تدريجية تُجمع ببطء فوق   وهذا يعني أن التطور، يف كل مستوى، مسألة تغيريات سطحية 

 مستويات متتالية من أوجه تشابه أساسية، تبنّي كيفية تحديد الفروع الحيوية. 
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لذلك  منها،  جزًءا  يكونوا  وأال  الطبيعة،  عن  منفصلني  يكونوا  أن  الخلقيون  يريد 

يقاومون تصنيفهم عىل أنهم »مجرد« كائنات حية. عندما نفحص كل فرع مسمى من فروع 

وية بالتتابع، يصبح تطورنا املبنّي بديهيًا ال ميكن إنكاره؛ كل فرع حيوي هو  أسًلفنا الحي

األم   املجموعة  من  سليلة  أخرى  فرعية  ومجموعة  التصنيف،  سامت  من  جديد  مستوى 

)السلف(، ولكن كل فرع حيوي جديد ينعكس أيًضا يف االنتقاالت املشار إليها يف بيولوجيتنا  

 يف علم األحافري!وكذلك يف األحافري االنتقالية 

لقد كتبت الكثري عن هذا املوضوع عىل مر السنني لدرجة أن هذا الفصل ميكن جعله  

من البيانات لتقدميها لكل    هائلكتابًا كامًلً مبفرده، ورمبا يجب أن يكون كذلك. يوجد حجم  

فئة من الفئات األصنوفية املدرجة هنا، ولكن الكثري منها جامد وتقني، ويتطلب الكثري من  

الرشح، لذلك سأحاول اختصار كل منها بقدر ما أستطيع دون اإلنقاص كثريًا من قوة األدلة.  

عليه بعض أسًلفك بينام نناقش كل فرع حيوي بالتسلسل، تذكر أن كًًل منها ميثل ما كان  

من  كل  إىل  ينتمون  البرش  يزال  ما  اليوم.  عليه  أنت  ما  أيًضا  وميثل  تطورية،  سًللة  يف 

 املجموعات التالية: 

 

لقد جادلت يف    كائنات حية استقًلبية ذات خًليا منّواة.   –(  Eukaryaحقيقيات النوى )

األشخاص أيًضا أنهم  الواقع الخلقيني الذين يرفضون قبول أنهم حقيقيات نوى. ينكر هؤالء  

كائنات حية، ألنهم يعتقدون أن كًل املصطلحني يشري إىل ميكروبات وحيدة الخلية أو إىل 

تقليل جسيم للبرشية. ومع ذلك، ال تكهنات مطلوبة لحسم انحدار البرش املؤكد من حقيقيات  

خلية من خًليانا  النوى وأننا ما زلنا حقيقيات النوى اآلن، فمن الحقائق القابلة لإلثبات أن كل  

 )مبا فيها خًليا الدم لدينا( خلية منّواة، أو كانت عىل األقل هكذا يف البداية. 
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( السوط  خلفي    –(  Opisthokontaخلفيات  سوط  عىل  املشيجية  خًلياها  تحتوي  التي 

يتكون نطاق حقيقيات النوى من عدة مجموعات فرعية، مبا فيها النباتات والطحالب  واحد.  

لتي يبدو أنها مرتبطة إجاماًل بصفتها خلفيات سوط. وفئة خلفيات السوط والطًلئعيات ا

نفسها   خًلياها  تدفع  حية  لكائنات  فريد  تجميع  ولكنها  رسمية،  أصنوفة  ليست  الفرعية 

بالسوط ومتلك هذا امللحق مثبتًا يف وضع »الدفع« الخلفي. ينحرص وجود السوط عند معظم  

ال تكاثرية أو الحيوانات املنوية. أما الخًليا السوطية  خًليا خلفيات السوط عىل البويغات 

ملعظم الكائنات الحية األخرى فإما تسحب نفسها بسوط أمامي أو تسبح مع عدد ال يحىص 

 من األهداب. 

وكذلك  الفطريات،  الظاهرة،  وأحفادها  الصغرية  البويغات  السوط  خلفيات  تشمل 

مملكة يف  الظاهرة  أحفادها  وجميع  املطوقة  من    السوطيات  املستوى  هذا  يف  الحيوان. 

بضع   األقل  عىل  عدًدا  تفوقها  واحدة،  سًللة  السوط  خلفيات  تُعد  األصنويف،  التقسيم 

 مجموعات رئيسية أخرى حيث لكل يشء آخر قصة أخرى مميزة. 

خًليا   الحيوانات  لبعض  أن  تظن  قد  خاصة،  بطريقة  الحياة  أشكال  كل  ُخلقت  لو 

زحف الحيوانات املنوية / البويغات عىل األهداب كام تفعل  تكاثرية ثنائية السوط، أو رمبا ت

النوى   بدائيات  كلها   –خًليا  هذا.  يفعل  واحد  فطر  أو  حيوان  يوجد  ال  اآلن،  حتى  ولكن 

وحيدات سوط، كام لو أن هذه السمة ظهرت كطفرة نادرة ومحورية بني بعض الطًلئعيات  

نذ ذلك الحني؛ هذه هي الطريقة التي  ثم ورثتها جميع األجيال التي ازدهرت من هذا الخط م

تعمل بها التكّونات العرقية. من الواضح أن منوذج األصل املشرتك يفرس هذه الحقيقة، ولكن 

حتى اآلن، مل يتمكن أي ناقد محتمل للتطور من تقديم أي تفسري بديل لهذا النموذج، أو ألي  

 اتجاه آخر نراه يف علم التصنيف. 



363 
 

مملكة الطًلئعيات األصنوفية. وهذه )عىل ما أظن(   تتداخل وحيدات السوط ضمن

ال   الشقيقة  الحيوية  الفروع  إن  إذ  التفرعي.  التصنيف  يف  هذا  يحدث  التي  الوحيدة  املرة 

تتداخل عادًة ضمن أشقائها. وهذا ألن الطًلئعيات مجموعة قدمية لدرجة تنوعها تنوًعا مثريًا  

هولة التصنيف. خًلفًا لذلك، ال بد من  فرع حيوي واحد لس  كلها يفللدهشة، مع تجميعها  

القليل جًدا ستكون ما   للحياة، وكلها باستثناء  اثنتي عرشة مملكة مختلفة  وجود أكرث من 

 نسميه حاليًا بالطًلئعيات.

مربي، وحتى قبل العرص  ا تطورت وحيدات السوط قبل فرتة طويلة من االنفجار الك

وحيدات السوط حدث يف حقبة  –ئيات السوطالفيندي السابق له. من الواضح أن انقسام ثنا 

الطًلئع الوسطى وميثل أحد أهم التطورات يف تاريخ الحياة عىل األرض، ال يفوقه أهمية إال 

مربي األخرى مثل أصل الجنس والصعود إىل األشكال االتولد التلقايئ وانتقاالت ما قبل الك

 متعددة الخًليا. 

وحيدات سوط متعددة الخًليا يجب أن   –لحيوان( )مملكة ا Metazoaالتوايل أو املتزويات 

يسخر الخلقيون من فكرة    تبتلع كائنات حية أخرى عرب سبيل هضمي للبقاء عىل قيد الحياة.

أنهم حيوانات، ولكنك لو امتلكت أي معرفة عىل اإلطًلق مباهية الحيوان، لعلمت أنك واحد!  

التعريف البيولوجي وحتى تعريفات  هذه ليست مسألة رأي؛ بل حقيقة ميكننا إثباتها! يصف  

القاموس الشائعة البرش عىل أنهم ينتمون إىل مملكة الحيوان. ينص التعريف البيولوجي 

 املعياري عىل ما ييل: 

 حيوان 

 أي كائن حي عضوي )قائم عىل الكربون( تنسخّي بروتني الدنا / الرنا: 

 منها عىل نواة. )أ( يتكون من عدة خًليا ثنائية الكروموسومات تحتوي كل 
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 )ب( يؤدي تفاعًلت كيميائية ويحقق االستتباب.

 )ج( تحتوي خًلياه املشيجية عىل سوط خلفي واحد. 

)د( يجب أن يبتلع الكائنات الحية األخرى ويهضمها عرب الجهاز الهضمي من  

 أجل البقاء عىل قيد الحياة. 

 

للكلمة عىل النحو  االستخدام األسايس    قاموس مرييام وبسرتيف الوقت نفسه، يحدد  

 التايل: 

 حيوان 

الكائنات الحية متعددة الخًليا    :1 أي كائن حي من مملكة الحيوان، مبا فيها 

وغالبًا العديد من الكائنات وحيدة الخلية )مثل األوايل( التي تختلف عادًة عن  

ونقص   سليلوزية،  جدران  دون  خًليا  وجود  مثل  جوانب  عدة  يف  النباتات 

إىل   والحاجة  الضويئ،  الرتكيب  عىل  والقدرة  أكرث  الكلوروفيل  غذائية  مواد 

)مثل   القدرة    ،الربوتينات(تعقيًدا  وامتًلك  التعقيد،  أكرب من  بدرجة  والتنظيم 

 عىل الحركة التلقائية، واالستجابات الحركية الرسيعة للتحفيز. 

 

اسمه   يوجد يشء  ال  األحياء.  علم  ما تخطئ يف  غالبًا  الشائعة  القواميس  أن  الحظ 

الحيوانات   ألن  الخلية،  وحيد  ليست  حيوان  فالطًلئعيات  تعريفها.  بحكم  الخًليا  متعددة 

ومن الطريف، أن الكتاب املقدس يصف الناس كحيوانات يف   –حيوانات، لكن البرش كذلك  

 : 20– 18: 3سفر الجامعة 
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، إِنَّ اللَه مَيْتَِحنُُهْم لرُِيِيَُهْم أَنَُّه  قُلُْت يِف قَلِْبي: »ِمْن ِجَهِة أُُموِر بَِني الْبَرَشِ

الْبَِهيَمِة هَكَذا ُهْم«. ألَنَّ َما يَْحُدُث لِبَِني الْبَرَشِ يَْحُدُث لِلْبَِهيَمِة، َوَحاِدثٌَة    كَاَم 

. فَلَيَْس لإِِلنَْساِن  َواِحَدٌة لَُهْم. َمْوُت هَذا كََمْوِت ذَاَك، َونََسَمٌة َواِحَدٌة لِلُْكلِّ

ٌل. يَْذَهُب كًِلَُهاَم إِىَل َمَكاٍن َواِحٍد. كَاَن َمِزيٌَّة َعىَل الْبَِهيَمِة، ألَنَّ كِلَيِْهاَم بَاطِ 

َاِب يَُعوُد كًِلَُهاَم.  َاِب، َوإِىَل الرتُّ  كًِلَُهاَم ِمَن الرتُّ

 

إذا كنت أنت وجميع أسًلفك الذين تعرفهم حيوانات بالتعريف، فمن الواضح أن ال  

انحدارك   حول  للجدال  االختًل   من رضورة  تعميم  ميكنك  وال  البرش    بني فات  الحيوانات. 

البرش   بني  باالختًلفات  االستشهاد  فقط  ميكنك  ذلك،  من  بدالً  السبب.  لنفس  والحيوانات 

 .األخرىوبعض الحيوانات 

من   مجموعة  إىل  ينظروا  أن  االنتقال  من  النوع  هذا  بأدلة  املهتمني  عىل  يجب 

م اآلخر  الطًلئعيات تسمى العفن الغروي، الذي يبدو أن قساًم منه يعيش كفطريات والقس

كحيوانات. ترتبط الحيوانات والفطريات ارتباطًا وثيًقا. ينص موقف نظرية التطور ومنوذج  

األصل املشرتك عىل أن تكوين الكائنات أحادية الخلية »البسيطة« أصعب بكثري من تكوين  

أشكال معقدة متعددة الخًليا منها. يوجد دليل قوي يف سجل األحافري الدقيقة عىل وجود  

مختلفة من الطحالب وما إىل ذلك يف أجزاء مختلفة من محيطات العامل قبل ما يصل  أشكال  

 إىل مليار سنة من وجود أي يشء ميكن تعريفه كنبات أو حيوان. 

( الطريقة التي يعترب العلامء من  ديكتايوستيليوم ديسكوديومميثل العفن الغروي )

الخًليا التعاونية املتعددة، وميثل أيًضا  خًللها أن الحياة قد انتقلت من الخًليا املفردة إىل  

بصورة فردية أعمق مراحل التطور. إنه كائن جامعي، ما يعني أن مًليني الخًليا الفردية  
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تتجمع لتعمل ككيان واحد. كام أنه يتحرك كنوع من الدود، ولكن بسبب تكونه من خًليا  

عندما تصادف الغذاء،  أميبية، يجب عىل كل خلية أن تغذي نفسها بصورة مستقلة. لذلك  

تجميع   تعيد  أن  قبل  الغذاء  لتناضح  الخلوية  مكوناتها  إىل  نفسها  الدودية  الوحدة  تفكك 

 نفسها ومتيض قدًما. 

يف مرحلة ما، يبدو واضًحا أن الكائنات الجامعية مثل هذه توقفت عن تفكيك نفسها  

الطعام   تناول  أرادت  مرة  كل  وسائل    –يف  بعض  الناقلة  الخًليا  أن سهلت حركة  مبجرد 

التوزيع الداخيل. أصبحت هذه الخًليا معتمدًة يف النهاية عىل الجسم املحيط وفقدت القدرة  

الكالسيوم   فيها  )مبا  والفضًلت  امليتة  الخًليا  ُدفعت  وبالطبع،  عنه.  مستقلًة  البقاء  عىل 

جلد أو العظام أو الصدفة يف أشكال الحقة.  والكرياتني( إىل الخارج فأصبحت غطاًء، مثل ال 

يف مجموعة املتزويات الفرعية من وحيدات السوط، يبدو أن هذه التكوينات الصلبة قد بدأت  

أن   أيًضا  هنا  انتقالية  أشكال  عىل  بالعثور  املهتمني  عىل  يجب  بلورية.  أشواك  شكل  عىل 

عيات الشبيهة بالفطريات  ينظروا إىل السوطيات املطوقة عىل أنها شكل وسيط من الطًلئ

 وصواًل إىل أم جميع الحيوانات.

يف تسعينيات القرن املايض، قام فريق من علامء التصنيف وعلامء الوراثة وعلامء 

من   النووي  الحمض  من  عينات  بأخذ  الحياة  شكل  مرشوع  يف  العاملني  الدقيقة  األحياء 

مشرت  واحًدا  جينًا  وسلسلوا  حددوا  ومنها  الحيوانات،  الحيوانات  عرشات  أنواع  كل  يف  كًا 

أكرث   اإلسفنج  أن  تثبت  وراثية  جذرية  بصمة  عن  منط،  عن  هذا  كشف  لإلنسان.  املعروفة 

 الحيوانات قاعدية. 

الحقيقية ) الحيوانات األكرث تطوًرا من اإلسفنج.   –(  Eumetazoaالتوايل  أن    جميع  افهم 

ب وتطوره  ودورة حياته  الحي  الكائن  تكاثر  يعتمد عىل  علم  التصنيف  يعتمد عىل  ما  قدر 
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الفراسة أو وظيفة الشكل نفسه. ميكن أن يوضح هذا يف الفئات الفرعية القليلة التالية يف  

 هذا التسلسل. 

الحوري جوال وينقل نفسه إىل موقع  دامئًا؛ شكله  فاإلسفنج مثًًل ليس مستوطنًا 

ًضا مبرحلة حورية  سيستقر فيه لبقية حياته. متر بعض أشكال الحيوانات البدائية األخرى أي

مطابقة تقريبًا ملرحلة اإلسفنج، خاصًة يف حالة الهيدرا. إذ تثبّت نفسها كام يفعل اإلسفنج،  

 ولكن ال يبدو أنها تتطور أبًدا بعد هذه النقطة. 

من اتجاهات التطور األخرى املبينة تشابه نسل الكائنات الحية وثيقة الصلة يف بداية  

دو عليه يف مرحلة البلوغ. تشبه السوطيات املطوقة اإلسفنج حياتها تشابًها أكرب مام ستب

شبًها كبريًا يف مرحلته الحورية. نحن يف الواقع لسنا منحدرين من اإلسفنج، لكن بعض  

أكرث  حيوانات  إىل  اآلخر  البعض  يؤدي  بينام  اإلسفنج،  إىل  يؤدي  الحورية  األشكال  هذه 

 تقدًما. 

النعام وشقائق  املرجانية  الشعاب  مرتبطًة  تتشابه  وتُعّد  الصدد،  هذا  يف  أيًضا  ن 

ارتباطًا وثيًقا. قد تشبه أخرى أيًضا اإلسفنج يف مرحلته الحورية، باستثناء أنها تظل تتحرك  

األخرية   املجموعة  تختلف  أملس.  لكنها  املشطيات،  عند  ذاته  الشبه  يًلحظ  حياتها.  طوال 

ثل سوى املرحلة األوىل من التطور، وتبدأ  )واألكرث تقدًما( اختًلفًا طفيًفا من ناحية أنها ال مت

 الحياة بشكل يشبه شكل الديدان. علاًم أن بعضها ميكن أن يتطور إىل كائنات أكرث تعقيًدا. 

اإلسفنجيات   قاعدية– تُصنف  الحيوانات  أكرث  تنتمي    –وهي  املساميات.  عويلم  يف 

ويتطو  الشقيق.  الحقيقية  التوايل  عويلم  إىل  األخرى  الحيوانات  بشكل  جميع  معظمها  ر 

وباستثناء   مختلفة،  أنسجة  يف  خًلياها  تُنظم  إذ  البلوغ،  مرحلة  يف  اإلسفنج  عن  مختلف 

الصفيحيات عدمية الشكل، تتمتع أيًضا بدرجة معينة من التناظر بكونها عىل األقل أنبوبية  
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الشكل مع مقدمة وخلفية محددة. وتشمل هذه الًلسعات، أول الحيوانات التي أظهرت نبًضا  

يقاعيًا متكرًرا باستمرار. يعتقد العلامء أن هذا أفىض إىل دقة القلب مبجرد أن بدأت هذه  إ 

 األعضاء يف التكون. 

 

( التناظر  األرومة(  Bilateriaثنائيات  ثًلثية  )حيوانات  يف    –(  ثنائيًا  متناظرة  حيوانات 

جموعة  . تظهر أوىل مؤرشات جهاز الدوران يف إحدى خطوط ممرحلة ما من مراحل التطور

تواٍل حقيقية حققت تناظرًا ثنائيًا. إن جميع الحيوانات التي تتبادر إىل الذهن تقريبًا )مبا  

صور   لتوفري  بالتساوي  جميًعا  تقسيمها  ميكن  ثنائيًا؛  تناظرًا  متناظرة  البحر(  نجم  فيها 

معكوسة عىل اليسار واليمني. لكن معايري ثنائيات التناظر ليست محصورًة يف ذلك فقط.  

 يع الحيوانات ثنائية التناظر ثًلثية األرومة، ما يعني أنها تطور ثًلث طبقات جرثومية: جم

الظاهر وكذلك   –  األديم  للحيوان  الخارجي  الغًلف  ويشكل  الجنني  سطح  يغطي 

 الجهاز العصبي املركزي يف بعض الشعب. 

الهضمية    الطبقة الجرثومية األعمق التي تبطن املعى البدايئ )القناة  –  األديم الباطن

ظهور الكبد والرئتني بالتجيّب    إضافًة إىلالبدائية(. يشكل بطانة الجهاز الهضمي،  

 الخارجي لدى الفقاريات.

املتوسط  ومعظم    –  األديم  العضًلت  يشكل  والباطن.  الظاهر  األدميني  بني  يقع 

جهاز   ينبع  للحيوان.  الخارجي  والغطاء  الهضمي  الجهاز  بني  املوجودة  األعضاء 

من هذا األديم. الحظ أن ثنائيات التناظر    –والجهاز الهيكيل يف الفقاريات    –الدوران  

 فقط متلك أدميًا متوسطًا. 
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حيوانات ثنائية التناظر ذات تجويف أنبويب    –(  Coelomataالسيلوميات )الجوفيات أو  

هضمي. وجود    داخيل  عىل  بناًء  التناظر،  لثنائيات  الفرعية  التقسيامت  من  نوعان  يوجد 

تجويف الجسم أو عدم وجوده. ال متلك الًلجوفيات تجويًفا بني الجهاز الهضمي وجدار  

املسطحة. الديدان  ومنها  الخارجي،  من    الجسم  نوع  لديها  األخرى  الحيوانات  جميع  أما 

 تجويف جسدي يصل بني فم من نوع ما يف أحد طرفيه ورشج يف الطرف اآلخر.

يف الجوفيات الكاذبة، يفصل تجويف جسدي مملوء بالسوائل بني الجهاز الهضمي  

جزئيًا   مبطّن  أو  مبطّن  غري  الكاذب(  )التجويف  التجويف  وهذا  الخارجي.  الجسم  وجدار 

يج األديم املتوسط. تشمل الجوفيات الكاذبة ما يسمى الديدان الزقية )مبا فيها الخيطيات  بنس

 والدّوارات ومجموعات أخرى من الحيوانات الصغرية يف الغالب(. 

ينتج   ما  باألنسجة،  بالكامل  الجوف عىل تجويف جسدي مبطّن  تحتوي حقيقيات 

بالسوائل، واملبطن بالكامل باألديم    تصميم أنبوب داخل أنبوب. يفصل تجويف الجسم اململوء

بني   املساريقا  وتربط  الخارجي.  الجسم  جدار  عن  الهضمي  الجهاز  )الجوف(  املتوسط 

طبقات األديم املتوسط الداخلية والخارجية وتعلق األعضاء الداخلية يف الجوف. إن جميع  

  الجوفيات. الفقاريات ومعظم الًلفقاريات، مبا فيها املفصليات والرخويات، تنتمي إىل

جوفيات يبدأ فيها التطور املبكر للقناة الهضمية بثقب    –(  Deuterostomiaثنائيات الفم )

توجد بعض الحيوانات ثنائية التناظر    برعمي حيث تُفتح فتحة الرشج قبل الفتحة الفموية.

قسيم  التي قد ال تبدو كذلك، ألنها تبدو أشبه بالطحالب أو النباتات، ولكن ما يزال ممكنًا ت

مثل   الثنائية  الحيوانات  معظم  تبدو  متساوية.  بجوانب  اليمني  إىل  اليسار  من  أجسامها 

املجموعات أرجل متعددة مثل اليساريع،   متلك إحدىالبزاقات أو الخيار أو الديدان. عادًة ما 

وضمن هذه املجموعة يوجد بعضها مع قشور صلبة من الهياكل الخارجية املكونة للكرياتني؛  

إىل    هذه هي الفصوص، وما  والعنكبوتيات، وثًلثيات  الحرشات، والقرشيات،  املفصليات: 
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أخرى(   )مرة  أنها  يبدو  البطن  من  الخلفي  الجزء  قلوب يف  أيًضا عىل  تحتوي  وهي  ذلك. 

 موروثة من سلف مشرتك.

نوعني   ضمن  تندرج  التناظر  ثنائية  الحيوانات  من  املختلفة  األنواع  جميع  تزال  ما 

يُحدد يتطور    أساسيني،  الحيوانات،  كل منهام مبرحلة معينة من تطورها. يف جميع هذه 

الثقب الربعمي )التجويف الذي سيصبح الجهاز الهضمي( داخليًا ويتصل بفتحة يف إحدى  

العجًلنيات   يف  والرشج.  الفم  بني  الطريق  ليكمل  األخرى،  بالفتحة  ثم  الحيوان  نهايتي 

ات )مبا فيها مفصليات األرجل(، يُفتح الفم أوالً ثم  العرفية )مبا فيها الرخويات( واالنسًلخي

فتحة الرشج بعده، لكن هذا الرتتيب يُعكس يف سًللة واحدة من الحيوانات ثنائية التناظر.  

يف ثنائيات الفم، تُفتح فتحة الرشج أواًل عىل الثقب الربعمي، أما الفم فيُفتح بعد ذلك. نظرًا  

كننا القول برصاحة إننا يف مرحلة ما كنا مجرد فتحات  إىل أن هذه مرحلة منائية مبكرة، مي

 رشج!

إنه ملن الغرابة أن نشرتك بيشء كهذا مع كل شكل من أشكال الحياة »العليا«، أليس  

كذلك؟ كل الكائنات الحية األخرى، مفصليات األرجل، والرخويات، والطحالب، والحزازيات،  

الفم أواًل، دون  وذراعيات األرجل وما إىل ذلك، تطور كلها اتصااًل   من الثقب الربعمي إىل 

استثناء يف أي حالة شوهدت حتى اآلن. لو ُخلقت هذه الكائنات بطريقة خاصة، فقد يعتقد  

مثل   الحلزونات  تتطور  رمبا  آخر.  برتتيب  أو  أخرى،  بطرق  تطور  رمبا  منها  أيًا  أن  املرء 

إىل سمة موروثة تتامىش مع  يشء كهذا ال يشري دامئًا    – الثدييات، واألسامك مثل الحبار  

كل  تلتزم  ذلك،  من  بدالً  أبًدا؛  نراه  ما  ليس  هذا  لكن  ومورفولوجيته.  مشرتك  أصل  جينات 

عنارص الطبيعة باستمرار بكل ما نتوقعه من سلسلة من التنوعات املوروثة واملنقولة عرب  

حبًًل شوكيًا، خطوط النسب املزدهرة. نجم البحر، والقنافذ، وديدان البلوط، وكل يشء ميلك  

 كلها تطور فتحة الرشج أوالً. أليس هذا غريبا؟ 
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ترث   بينام  األحمر(،  )الدم  الهيموغلوبني  الفم(  )ثنائيات  الفقاريات  ترث  وباملثل، 

كًلبيات القرون والرخويات )أوليات الفم( الهيموسيانني )الدم األزرق(. يُستثنى فقط من  

كتيكا وعائلة واحدة من الحلزونات، وكًلها فقد  ذلك عائلة واحدة من أسامك الجليد يف أنتار 

تلك الوظائف األصلية مع أنها ما تزال معرفًة يف أحامضها النووية. من الواضح أن منوذج  

األصل املشرتك يفرس هذه الحقيقة، ولكن حتى اآلن مل يتمكن أي ناقد محتمل للتطور من  

 ي نراها يف علم التصنيف. تقديم أي تفسري لهذا، أو ألي من االتجاهات األخرى الت

مربي يف محاولة لإليحاء بأن تنوع  ا غالبًا ما يتحدث نقاد التطور عن االنفجار الك

الحياة وكل الشعب املعروفة اليوم قد ظهرت يف وقت واحد يف ذلك الوقت. عىل أي حال،  

الك العرص  قبل  حدثت  النقطة  هذه  حتى  املذكورة  التنويعات  جميع  وجميع افإن  مربي، 

ورات املتبقية من هذه النقطة فصاعًدا والتي مل تُناقش بعد يف التسلسل حدثت خًلل  التط

 مربي أو بعده.االعرص الك

( شويك.  – (  Chordataالحبليات  حبل  مع  فم  السًلالت    ثنائيات  إحدى  أن  الواضح  من 

بنيةً  عاملني؛ كًلهام ميتلك  بفضل  بأخرى  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  الفم  ثنائيات  من    املحددة 

عصبيًة مركزيًة واحدة، وفتحات خيشومية بلعومية. عىل أي حال، إن إحداها دودة! متلك  

هذه الدودة، إىل جانب الفم والرشج والقلب والخياشيم )التي تُعد غري منوذجية عند الديدان  

أخرى(، حبًًل ظهريًا أيًضا؛ كأنه حبل شويك، لكنه ليس حبًًل شوكيًا متاًما. تُعرف فصيلة  

 . نصف الحبلياتن هذه باسم  الديدا

يُظهر سجل الحفريات أمثلة عىل أصل الحبليات من مخلوقات مثل هذه. تم التعرف 

مربية واألوردوفيشية يف طبقة  اعىل ديدان صغرية سبّاحة من مخبأ خاص للحفريات الك

رواسب طني بورغيس الكندية. لبعض هذه »الديدان« أسنان )خطرية جًدا أيًضا(، مع أنها ال  

مثال عىل  مت أقدم  بيكايا  عينة  تعد  عليها.  الفكني  لتحميل  عظاًما  أو  فكوكًا  اآلن  تلك حتى 
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الجسم   بطول  متطاولة  زعنفة  مع  النحيف  البزاق  من  نوع  والبيكايا  الحقيقية.  الحبليات 

 للسباحة تشري وضوًحا إىل الحبل الشويك، مع أنها مل متلك بعد عموًدا فقريًا لحفظه فيه. 

حبيل حديث نعرفه حتى اآلن ثنايئ الفم يف نفس الوقت، وعليه يبدو  يبدو أن كل  

منطقيًا افرتاض أن البيكايا تطورت بهذه الطريقة أيًضا، ورمبا أفضت إىل أسامك أخرى ال  

فقارية. يكشف سجل الحفريات أن بعض هذه األسامك األحفورية عدمية العمود الفقري  

 تؤدي إىل هياكل عظمية. طورت أيًضا هياكل داخلية متكلسة جزئيًا 

ال متلك جميع الحبليات    حبليات مع دماغ محصور ضمن جمجمة.  –(  Craniataالقحفيات )

)األسامك  الجريث  فأسامك  القحفيات.  شعبة  تحت  إىل  ينتمي  منها  ميلك  وما  جمجمة. 

املخاطية( من القحفيات لوجود الجمجمة، لكنها ال متلك فكوكًا أو فقرات شوكية لتتامىش  

. للجلكيات جمجمة وفقرات، لكن دون فكني. ال يشء ذو فك وبًل جمجمة أو فقرات،  معها

وهذا يشمل األسامك الغرضوفية )أسامك القرش والشفنينيات(، حيث الجمجمة والفقرات  

موجودة، لكنها مصنوعة بالكامل من الغضاريف بدالً من العظام، باستثناء الفك نفسه. لذلك  

أو  الجمجمة تطورت  أن  أيًضا يف  يبدو  نراه  ما  يتوافق مع  الفك. هذا  ثم  الفقرات،  تليها  الً، 

 السجل األحفوري، حيث كانت أوىل األسامك بجامجم وعمود فقري، لكن بًل فك. 

ال متلك جميع    قحفيات مع فقرات شوكية تنزل من الجمجمة.  –(  Vertebrataالفقاريات )

أو   الحية  مثًًل،  املخاطية  فاألسامك  فقرات.  األسامك  القحفيات  بعض  )وكذلك  األحفورية 

هاتني   كلتا  عظمي.  أو  كان  غرضوفيًا  فقري،  عمود  بًل  جمجمة  لها  األخرى(،  األحفورية 

املادتني تشكًلن رواسب يف الجسم عندما ينضج الحيوان. يف بعض األحيان يصبح هذا 

أيًضا، مثل    معيًقا، مثل تكّون رواسب الكالسيوم املؤملة داخل املفاصل. لكنه قد يكون مفيًدا

الطريقة التي تطورت بها وضوًحا مبرور الوقت لتتشكل حول الحبل الشويك يف مقاطع  

 مفصلية، ما يوفر قوة إضافيًة مع الحركة. 
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كام هو الحال مع كل جانب آخر من جوانب التطور، لدينا مناذج حاسوبية وروبوتية  

الجنيني. كام قد يتوقع املرء،   لرشح اآللية املحتملة لحدوث ذلك، ويتكرر التسلسل يف التطور

بدائية   )واألكرث  االنتقالية  الهيكلية  الفقاريات  أقدم  عن  أيًضا  األحفوري  السجل  يكشف 

مربي واألوردوفييش، ولكننا منلك أيًضا أسامكًا كثرية من العرص ابالتأكيد( من العرصين الك

ري مرة أخرى إىل أصل  ما يش  – نفسه والتي مل تكن فقارية بعد، وأخرى أقدم منها أحيانًا  

 تطوري. 

تذكر أننا نتبع سًللة واحدة فقط، وأن كل املنعطفات اليرسى أو اليمنى التي نأخذها  

تجعلنا غافلني عن الفروع األخرى التي قد تتنوع تنوًعا كبريًا مثل تلك التي نتبعها، وأحيانًا  

التا الفكيات، التي تكون أكرث منها بكثري. ملتابعة مسارنا، ننتقل إىل املحطة الحاسمة  لية، 

 هياكلها إما غرضوفية أو متكلسة. 

تُعد القرشيات الشوكية أول أسامك   فقاريات مع عظم فك.  –(  Gnathostomataالفكيات )

عرفناها بفكني. ظهرت لوحيات األدمة هذه يف أوائل العرص السيلوري، قريبًا من فجر تطور  

جمجمة بعد الفقاريات، وهذا بالطبع متسق  الفقاريات. نرى تطور الفك متسًقا مع توسع ال 

سواء بني األسامك    –أيًضا مع ما نراه يف األمثلة املوجودة أو املنقرضة التي متثل هذه السًللة  

 الغرضوفية واألسامك العظمية وكذلك أسًلفها من األسامك عدمية الفك والشبيهة بالجلكيات. 

و  الغرضوفية  األسامك  أسًلف  األوىل  الفكيات  لدينا  تُعد  املتكلسة.  العظام  ذات  الفقاريات 

بعض الحفريات املركبة واملثرية لًلهتامم من تلك الحقبة والتي تُظهر سامت ورثها عدد من 

املجموعات الفرعية يف وقت واحد. وهنا نجد أسًلفًا مشرتكة وأنواًعا انتقالية من األسامك  

 والشفنينيات األقدم واألكرث بدائية. العظمية األوىل واألكرث بدائية إىل أسًلف أسامك القرش  



374 
 

تباعدت األسامك الغرضوفية عن    فقاريات عظمية.   –(  Osteichthyesاألسامك العظمية )

األسامك العظمية، التي تكلست هياكلها العظمية بشدة إىل عظام. انقسمت هذه مرة أخرى  

وال الزعانف(  الشعاعية )شعاعيات  الزعانف  ذات  الفقاريات  العظميات؛  ذات  بني  فقاريات 

  مقارنًة بتلكالزعانف املفصصة )لحميات الزعانف(. فيام يتعلق مبسألة الهياكل الغرضوفية  

العظمية، يجب أن أشري إىل أن أحافري أسامك لحميات الزعانف تحتوي عظامها نسبًة كبريًة  

من الغضاريف. وهذا واضح يف شوكيات الجوف الحديثة، واألسامك الرئوية، وأسامك الرمح  

 )أبو منقار(، والبشريات متعددة الزعانف. 

هيكلها   يحوي  »قدمية«(  تبدو  أخرى  )أسامك  الزعانف  كثريات  شبيهات  تزال  ما 

غضاريف بنسبة أكرث بكثري من أي سمكة عظمية حديثة. لذلك يبدو أن الفقاريات الفكية  

ث طورت تباعدت يف مرحلة ما يف أواخر العرص السيلوري أو العرص الديفوين املبكر، حي 

بالطبع(،   الفك  )باستثناء  الغضاريف تدريجيًا يف هياكلها  الغرضوفية مزيًدا من  األسامك 

 بينام استخدمت األسامك العظمية مزيًدا من الكالسيوم تدريجيًا باستثناء نقاط التمفصل. 

امتلكت معظم    فقاريات عظمية ذات رئتني وساقني.  –(  Sarcopterygiiلحميات الزعانف )

اتصلت   الزعانف  أن  يعني  ما  مفصصة،  زعانف  الديفوين  العرص  يف  العظمية  األسامك 

بأطراف كاملة مع عظام. كان للعديد منها، حتى بعض أقدمها، رئتان أيًضا. وهذا واضح يف  

كل األنواع »القدمية« الباقية مبا فيها البشريات متعددة الزعانف. يبدو أن تطور الرئة يتبع  

رشة تباعد األسامك العظمية عن أسامك القرش، وأن هذه الرئة مل تكن يف األصل أكرث من مبا

انتفاخ غري متناظر ملثانة العوم املشرتكة بني جميع األسامك    –نوع آخر من العيوب الخلقية  

 العظمية. 

بيئتها    الهواء يف  بتنفس  األفعى ملزمة  الزعانف وأسامك رأس  إن شبيهات كثريات 

أطرافها   الطبيعية؛ استخدام  حتى  وميكنها  األكسجني،  مستنفدة  الضحلة  الدافئة  املياه 
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القصرية للتجول بعيًدا عن الربك املتبخرة عرب األرايض الجافة للعثور عىل مسطحات مائية  

أكرب. تستخدم األسامك األخرى، حتى تلك التي ال رئة فعلية لها، مثانة العوم لرفد إمدادات 

املاء دافئًا أو راكًدا بحيث يتعذر عليها التنفس بخياشيمها؛ هذا واحد   األكسجني عندما يكون

 من األسباب التي تجعل األسامك االستوائية تتناول »مرشوبات« من الهواء. 

الذين يتعمقون يف نظام   )األشخاص  الحيوي  الفرعي  التصنيف  مييل اختصاصيو 

علمي ألن ال تعريًفا ثابتًا لها،  التصنيف هذا( إىل عدم استخدام كلمة »سمكة« يف أي تطبيق  

لذلك نستعيض عنها بكلمة »حبليات«. وباملثل، فإن مصطلح لحميات الزعانف ال يشري فقط  

إىل بعض األنواع القدمية من األسامك التي انقرض أغلبها اآلن، بل يشري إليهم وكل ما ينحدر 

 وأرجل.  منهم وضوًحا، مبا يف ذلك البرش. ما زلنا فقاريات عظمية برئتني 

( الرأس  نهايات    –(  Stegocephaliansمسقوفات  يف  أصابع  مع  أطراف  ذات  فقاريات 

متلك معظم األسامك العظمية الحديثة زوًجا من الزعانف الصدرية عىل الجانبني،   األطراف.

وزوًجا من الزعانف الحوضية وزعنفًة رشجيًة أسفلها، إضافًة إىل زعنفة ظهرية وذيلية عىل  

قمي قاعدي. كان ألسامك مسقوفات الرأس   موجهينقسم عادًة إىل شعبتني مع  الظهر، وذيل  

يف حقب الحياة القدمية ذيول بدائية تشبه ذيول الرشغوف دون أي تشعب. امتلكت فقط  

زعنفتني صدريتني واثنتني حوضية تطورت إىل أربع أطراف بأصابع يدين أو قدمني، رغم  

إ  أو حوًضا.  السجل  أنها رمبا مل متتلك كتًفا  القدم موثق توثيًقا جيًدا يف  ن تطور أصابع 

األحفوري، بدًءا من مرحلة تجمع العظام العشوايئ وصواًل إىل مرحلة انتقالها إىل تكوينات  

 أكرث وظيفية.

كان ملسقوفات الرأس الربوتريوزوية خياشيم داخلية إضافًة إىل الرئتني، وبدت عدا  

ذلك أقرب للسمندل من األسامك النموذجية. تتطابق عظام بعض مسقوفات الرأس األوىل، 
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أن لها سامت نصف سمكية /    تيكتاليك روزيهو    ليفونيا مولتيدنتادامثل   بالتنادد وُوجد 

 نصف برمائية. 

مسقوفات رأس بًل خياشيم، متكيفة هيكليًا لتمتلك أربعة    –(  Tetrapodaرجل )رباعيات األ 

(، مزيج آخر من  Ichthyostegaاملرحلة التالية املهمة يف تسلسلنا هي اإلكتوسيجة )  أطراف.

وضمور   األرجل  رباعيات  خصائص  هيمنة  مع  املرة  هذه  األرجل؛  ورباعيات  األسامك 

زع أعمدة  تزال  ما  األسامك.  كبرية  خصائص  بنسبة  تًلشت  لكنها  موجودة،  الذيل  نفة 

خارجية   خياشيم  إىل  تحولت  رمبا  أنها  مع  داخلية،  الخياشيم  تعد  مل  قريبًا.  وستختفي 

منتفخة مامثلة لتلك املوجودة عند عفريت املاء أو املرحلة الحورية لبعض السامدل. مل تكن  

أيًضا قد ال تتناسب  متاًما مع صورة سمكة خارج    اإلكتوستيجة بارعة عىل األرض، لكنها 

 املاء. 

الحظ أن كل فرع حيوي يعادل »كل سامت األسًلف، إضافًة إىل هذه امليزة الجديدة«،  

فقدان   يعد  امليزة«.  هذه  خسارة  مع  اآلن،  حتى  مرتاكمة  سمة  »كل  أيًضا  يكون  قد  لكنه 

رسمية باسم    الخياشيم الداخلية أحد الخطوط الفاصلة بني ما يُعرف تقليديًا وبطريقة غري

 األسامك، وبني الفرع الحيوي التايل املهم يف مناقشتنا. 

إىل   تفتقر  أولهام »مسقوفات رأس  األرجل عىل شيئني،  رباعيات  ينطوي مصطلح 

الخياشيم الداخلية« وثانيهام »تصميم جسم عىل أساس أربعة أطراف«؛ شيئان من الواضح  

هو  الفرق  الوقت.  بعض  منذ  بالفعل  امتلكتهام  أيًضا    أنها  الحقيقي  األرجل  رباعي  تكيف 

 تكيفات هيكلية لتجهيز هذه األطراف األربعة وتشغيلها بصورة أكرث فعالية. 

إن التفسري الذي يجعل جميع الفقاريات األرضية تستند إىل تكوين رباعي األطراف 

لتي  يف األصل هو أنها ورثت هذا التكوين، وعدلته. ينطبق األمر نفسه عىل جميع الفقاريات ا
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كانت رباعية األرجل ولكنها فقدت أطرافها منذ ذلك الحني، وتلك التي كانت ذات يوم برية  

املاء   البحر،    – لكنها عادت إىل  اإلكتيوصورات، والبليزيوصورات، واملوزاصورات، وخراف 

والحيتان، إلخ. غري ذلك، فإن الضفادع والكًلب والخنازير والثعابني والسامدل والخفافيش  

والفرئان    والطيور والًلما  والليمور  والسحايل  والديناصورات  والتريوصورات  والسًلحف 

بل عرب   السحري،  التصنيع  من  إبداعية  من طريق صدفة  ال  أرجل؛  رباعيات  كلها  والبرش 

 مرياث طبيعي واضح. 

 ( األنرثاكوصورات  أو  الفحم  بعد    –(  Anthracosauriaعظائيات  وما  أصابع  خامسيات 

»برية«( )أو  شقيقتني:    . مائية  فرعيتني  مجموعتني  إىل  األرجل  رباعيات  تنقسم 

األنرثاكوصورات والربمائيات )الربمائيات الحديثة(. كانت بعض األنرثاكوصورات »برمائية«  

عمليًا، مبعنى أنها تكيفت مع اليابسة واملاء، لكنها كانت منفصلة عن الفرع الحيوي حيث  

التامسيح آكلة لحوم، لكنها ليست جزًءا من    نجد الضفادع والسمندل. وبنفس املعنى، فإن 

رتبة اللواحم، مجموعة فرعية من الثدييات فقط. الحجة الشائعة ضد التصنيف أحادي العرق  

هي أننا كنا يف يوم من األيام أسامكًا ثم برمائيات ومل نعد أيًا من هذه األشياء بعد اآلن، لكن  

ا لنا، ال جزًءا من سًللة أسًلفنا، رغم القرابة  الربمائيات الحقيقية تشكل فرًعا حيويًا شقيقً 

 الكبرية وتشارك بعض امليزات.

لقد    الحراشف.  إىل  افتقارها  الحديثة  الربمائيات  حول  للفضول  املثرية  األشياء  من 

عند  موجودة  غري  حراشف  واألسامك  للزواحف  إن  القائلة  الخلقيني  حجج  عن  سمعت 

فري الربمائيات وأمثالها مجموعة وسيطة. يف الواقع،  الربمائيات، وعليه ال ميكن اعتبار أحا

الربمائيات   بعض  جلد  يف  مغروسة  تزال  ما  جلدية،  عظام  من  األسامك  حراشف  تتكون 

املوجودة اليوم واملسامة الضفادع الثعبانية )وإن كانت قليلة(، وهو مرة أخرى ما تتوقعه  

النووي ألسًلفنا من النمط  أيًضا  أيًضا. من   من صنف وسيط. متثل هذه  األنرثاكوصورات 
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ناحية أخرى، متتلك الزواحف إما عقًدا جلدية )تبدو مشابهة تقريبًا لتلك املوجودة يف بعض  

سامدل املاء( أو حراشف جريبية ال توجد يف أي برمائيات حديثة وتختلف متاًما عن حراشف  

ف الضفادع  األسامك. تتكون حراشف الزواحف من الكرياتني وهي تحت الجلد، مثل حراش

الثعبانية، ما يسمح للجلد بالتساقط دون فقدان أي حراشف يف هذه العملية. يوجد جريب  

إما أن يثخن ليصبح حوافر عند    – املخالب األوىل    – كرياتيني آخر يف نهايات أصابع القدم  

 الحافريات، أو يرّق كام يف أظافر القرود. 

متثل   هنا  األصابع.  تكوين  هو  الربمائيات  سوابق  من  ُورِّث  الذي  الوحيد  اليشء 

اإلكتوستيجة التي ما زالت حينها تشبه السمكة فرًعا حيويًا قادًما آخر مهاًم. يف البداية، كان  

ئة من أشعة زعانفها؛ ثم فقدت الزعانف األمامية إصبًعا، وتبعتها  ألسًلفها مثانية أصابع ناش

الزعانف الخلفية الحًقا. ما حدث بعد ذلك مثري لًلهتامم. إذ إن ما اختُزل اليوم إىل زمعة عند  

الكًلب، أو مخلب جناح أو مهامز ساق عند الطيور، أو إبهامك أنت، تبدو أنها بدأت كاندماج 

كام رأينا يف أحافري اإلكتوستيجة. وهذا ما يؤلف التكوين خاميس  لثًلثة أصابع يف واحد،  

 األصابع الذي تعرفه بالفعل عن ظهر قلب. 

وما يزيد املوضوع إثارًة لًلهتامم بقاء جزء من هذا االنتقال يف الجينوم الخاص بك.  

الجني  فإن  عادًة،  عنها  يُعرب  التي  هي  أصابع  خمسة  وجود  عن  املسؤولة  الجينات  أن  مع 

 ملسؤول عن العنش )كرثة األصابع( هو الجني السائد يف الواقع. ا

رباعيات أرجل ذات برشة جافة. تتطور يف سائل أمنيويس ومتلك    –(  Amniotaالسلويات )

ال متلك كل السلويات الحديثة خمسة أصابع بأظافر    أصابع متقرنة )مخالب، أظافر، حوافر(. 

و الثًلثة أصابع، فقد واحًدا أو أكرث منها. عىل كل طرف. فبعضها، مثل حيوان الكسًلن ذ

فقدت مزدوجات األصابع )الغزالن، واملاشية، والزرافات، وما إىل ذلك( إبهامها، واختزلت  

 أصابع السبابة والخنرص عندها إىل نتوءات تشكل »الحافر املشقوق«. 
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والوحشيات   األصابع(  ومزدوجات  األصابع  )فرديات  كلها  الحافريات  أظافر  ثخنت 

فرديات  فقدت  حوافر.  أصبحت  حتى  األرض(  وخنازير  والخيًلنيات  )الفيلة،  األفريقية 

فقدت   املجموعة،  هذه  و»خنرصها«. ضمن  القدم  »إبهام«  الكركدنيات(  فيها  )مبا  األصابع 

الخيول كل األصابع باستثناء اإلصبع األوسط، إذ يُظهر سجل الحفريات امتًلكها أكرث من 

. متثل الحيتانيات املجموعة الوحيدة التي فقدت أظافرها متاًما،  أصبع يف وقت من األوقات

تزال   ما  حال،  أي  عىل  ما.  مرحلة  يف  حوافر  كانت  أنها  الحفريات  سجل  أظهرها  والتي 

أظافرها   تزال  ما  البحر  وخراف  البحر  أبقار  حتى  زعانفها.  يف  مخبأة  الخمسة  أصابعها 

تًلكها سابًقا أرجًًل كاملًة بخمس أصابع،  ظاهرًة عىل زعانفها. تكشف أحافري الثعابني ام

مع مخالب عىل كل منها، وما يزال عدد قليل من الثعابني ميتلك مخالب غري وظيفية اآلن،  

وهي موجودة فقط عند الذكور. فقدت بعض الديناصورات إصبًعا أو اثنني من أصابعها،  

ة عىل أرجلها أو أذرعها، ولهذا السبب مل تحافظ الطيور املنحدرة منها عىل األصابع الخمس 

بعض   ذلك  يف  )مبا  األقدم  الديناصورات  ملعظم  كان  أساًسا.  أصابع  أي  عىل  حافظت  إن 

وحشيات األرجل( الخمسة جميًعا. تراجع »إبهام« القدم عند الكًلب إىل زمعة عدمية الفائدة، 

أنهم مل   وفقدت القطط زمعاتها متاًما. يتبع البرش ما يُعترب تصميم جسم أويل من ناحية

 يفقدوا أبًدا أيًا من هذه التأثريات عىل أي مجموعة من أطرافهم.

بطبيعة الحال، فإن السمة املميزة للسلويات هي تطور السىل. ميثل هذا قفزًة تطوريًة  

كبريًة تنطوي عىل قفزة منائية، ومثل هذا التباين الجوهري نادر عىل نحو استثنايئ، لكنه  

 هميًة: االنتقال من األعشاش املائية إىل الوجود الربي املطلق. يُرجع إىل تغرّي ال يقل أ 

تعتمد بيوض الربمائيات عىل املاء، ولكنها توضع عىل طول الشاطئ لتوفري أكرب قدر  

من الضوء والدفء )وألن الوالدين مل يعد بإمكانهام تنفس املاء(. متاًما كام سيطور العنب  

هواء، تفعل بيوض الربمائيات األمر ذاته، عادًة عىل  املقرش نوًعا من الجلد عند تركه يف ال
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النهاية، امتلك إحدى األجيال املحظوظة نوًعا من الجلد مثبتًا مسبًقا   حساب املحتوى. يف 

صمد أمام التعرض العريض للهواء الجاف. من الواضح أن هذا الجيل نجا لتمرير فائدة تلك  

ت أيًضا إىل النسل الًلحق الذي كانت قشور  الطفرة. بعد آالف األجيال، انتقلت هذه الجينا 

من   الفرعية  املجموعة  هذه  بيوض  يف  أيًضا  ُوجدت  وقساوة.  صًلبة  أكرث  بيوضه 

وسىل   متضخم،  صفار  وكيس  واملشيامء،  السقاء،  جنينية:  خارج  أغشية  األنرثاكوصورات 

 مملوء بالسائل األمنيويس. 

وكذلك ممساكيات الخطم، أو شابهت عظائيات الفحم الربمائيات يف بعض النواحي،  

يَّة«، التي كانت أقدم السلويات املعروفة، وامتلكت دماًغا أكرث تقدًما، تطور   »العظاءات الُحقِّ

من وحدات ودارات قدمية من دماغ الربمائيات. هذا أكرث تطوًرا بقليل من القرشة البدائية أو 

 »دماغ السمكة«، الذي قد يكون سلًفا للحصني يف الثدييات. 

نوًعا انتقاليًا بني عظائيات الفحم القاعدية وأنسالها    سولنودونسوروس يانييشميثل  

الًلبرمائية عىل ما يبدو. ويُعرف من أحفورة واحدة غري مكتملة، تظهر فقدان الخط الجانبي  

الواحدة من   الفقرة العجزية  الرأس، الذي ُوجد يف الربمائيات، لكن مع الحفاظ عىل  عىل 

األرجل العرص    رباعيات  أوائل  من  معروفتان  إضافيتان  عينتان  تُظهر  سابًقا.  الربمائية 

نصف  السامت  من  نوًعا  وباليوتريس(  الغابة«  »مستوطن  )هايلونوموس  البنسلفاين 

 الربمائية / نصف الزاحفية، والتي ينفي مناهضو التطور وجودها باستمرار. 

تُعد ممساكيات   واحدة.  سلويات مع نافذة صدغية  –(  Synapsidaeمندمجات األقواس )

الخطم أوىل السلويات، وأوىل الزواحف. وتقدم مثااًل جيًدا عىل مبدأ التوازن النقطي الذي  

نوقش كثريًا. متثل اليابسة مجموعًة جديدًة متاًما من البيئات التي ميكن استعامرها، ومن  

يف   انفجار  حدث  وعليه  ذلك.  عىل  القدرة  وحدها  للسلويات  كان  التنوع  الفقاريات، 
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البيولوجي برسعة كبرية، إذ تنقسم مجموعة أصلية واحدة من األحافري إىل ثًلث أو أربع  

 مجموعات فرعية مميزة:

عىل نافذة صدغية واحدة فقط، وهي ثقب    (Synapsidsمندمجات األقواس )تحتوي  

يف جانب الجمجمة. تنتمي لهذه املجموعة الثدييات والعديد من »الزواحف الشبيهة  

يزال  بالثد البرش، لكن تخطيطها ما  أخرى عند  الصدغية مرة  النوافذ  تنغلق  ييات«. 

 مرئيًا عىل أنه »الصدغ«؛ تجعيد دائري تقريبًا يف وجه الجمجمة الجانبي. 

)ال نوافذ صدغية( إىل عدة أشكال مثرية لًلهتامم،   (Anapsidsالًلقوسيات )تؤدي  

عتقد العلامء أن السًلحف قد بعضها كبري بحجم الكركدن. حتى وقت قريب جًدا، ا

تكون آخر األفراد الباقية من هذه املجموعة. مع أن بعض األدلة األحفورية تشري اليوم  

ثنائية   أسًلف  من  القوسية  جامجم  تقاريب  بشكل  رمبا  طورت  السًلحف  أن  إىل 

 األقواس؛ ال توجد القوسيات باقية يف هذه الحالة. 

تان صدغيتان( الزواحف »الحقيقية«، طائفة  )نافذ Diapsidsثنائيات األقواس مثلت  

الزواحف. انقسمت إىل أركوصورات من جهة، أفضت يف النهاية إىل التمساحيات،  

الجهة   ومن  الطيور(.  فيها  )مبا  والديناصورات  والتريوصورات،  والفيتوصورات، 

الطرطرات،   إىل  أدت  التي  )الليبيدوصوريات(،  الحرشفية  العظايا  األخرى 

)السحايل واألفاعي(، والعديد من األصناف األخرى التي أصبحت كلها    والحرشفيات

 اآلن منقرضة. 

أال   التقسيم،  هذا  حول  لًلهتامم  مثرية  جانبية  مًلحظة  هنا  امتًلك يُذكر    وهي 

األركوصورات قلبًا مكونًا من أربع حجرات، بينام قلب ثنائيات األقواس ثنايئ الحجرات، أما  

ثًل  من  فيتألف  السًلحف  )نافذتني  قلب  األقواس  عريضات  بدأت  ونصف.  حجرات  ث 
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صدغيتني مندمجتني يف واحدة( كفرع من ثنائيات األقواس ولها العديد من األنواع االنتقالية  

املوجودة لتوثيق تطورها إىل بًلتيوصورات وإالسموصورات وإكتيوصورات. انقرضت هذه  

 السًللة أيًضا متاًما اآلن دون أنسال. 

األقواس ثديية.   –(  Therapsida)  وحشيات  تكوينات هيكلية  أقواس مع  كلمة    مندمجات 

»زاحف« كلمة أخرى ال تعريًفا ثابتًا لها يف علم التصنيف. عنت سابًقا »السلويات ذوات الدم  

نلتزم   عندما  خاصًة  الفئات،  لهذه  استثناءات  هناك  ولكن  واملخالب«،  والحراشف  البارد 

ات انحدرت من »الزواحف«، وحتى أخرى ما تزال مقبولة  بقوانني أحادية العرق. توجد حيوان

عامليًا عىل أنها زواحف ولكنها إما تفتقر إىل املخالب أو الحراشف، أو ميكنها بالفعل تغيري  

 درجة حرارة أجسامها. 

حقبة   أواخر  يف  والربمي  الفحمي  العرصين  يف  املبكرة  األقواس  مندمجات  كانت 

بامل متاًما  زاحفة  القدمية  هي  الحياة  لًلهتامم  إثارة  األكرث  املجموعة  كانت  التقليدي.  عنى 

البليكوصورات، وهي مجموعة شبه عرقية من »الزواحف« مندمجة األقواس التي بدأت تظهر  

إىل وحشيات   تلك  أدت  السفندكونات؛  جاءت  املجموعة  هذه  من  بالثدييات.  سامت شبيهة 

فك، والعضًلت، والتكيفات الهيكلية، األقواس، التي أظهرت سلسلًة من التحوالت يف بنية ال

 وتكوين عظام األذن الداخلية؛ كلها تحوالت فريدة من نوعها بالنسبة إىل الثدييات. 

من الواضح أن جميع الثدييات    وحشيات أقواس بأنياب.  –(  Cynodontaكلبيات األسنان )

ية ما تزال منتميًة  الحديثة مشتقة من أسًلف ذات أنياب. حتى تلك التي فقدت أنيابها يف النها

إىل هذه املجموعة ألن بعض أعضاء هذه الثدييات، التي ال متلك أنيابًا عادًة، احتفظت بتلك  

والديه   سامت  من  أكرث  أو  سمة  دون  ما  كائن  والدة  عند  حتى  ذلك،  عىل  عًلوًة  األسنان. 

 التشخيصية، يبقى واجبًا االعرتاف به كجزء من تلك العائلة. 
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عات الحديثة هذه امليزة متاًما؛ عادًة ما تُشاهد مثًًل عند الخيول  مل تفقد بعض املجمو 

واأليائل بيضاء الذيل فجوة كبرية وواضحة من القواطع إىل األرضاس، لكن تأسًًل يؤثر هنا 

يف بعض الحاالت، والنتيجة ظهور أنياب صغرية. ما تزال العديد من العواشب ذات الحوافر  

متاًما، واضحًة  أنيابًا  مسيفة    متتلك  األيائل  من  متعددة  أنواع  من  واحد  املنتجق،  وأبرزها 

 األنياب.

املخية   القرشة  يف  تدريجيًا  اتساًعا  الفحمي  العرص  من  األحفورية  التحوالت  تظهر 

الحديثة للدماغ. مثل هذه الحيوانات ليست فقط أكرث ذكاًء ولكنها قادرة أيًضا عىل اختبار  

حتى درجة معينة من التعاطف، وهي سمة إلزامية نظرًا إىل حاجة األم    –املشاعر العاطفية 

 والدفاع عنهم مبا يتجاوز ما ميكن أن يفعله أي زاحف عىل اإلطًلق. إىل رعاية صغارها

ظهرت بعض هذه األشكال يف الفرتة نفسها التي ظهرت فيها الديناصورات األوىل  

يف أوائل حقبة الحياة الوسطى. بعد هذه النقطة، يبدو التطور محدوًدا بني الثدييات لحني  

مليون سنة. حتى    150ك الحقبة، أي بعد نحو  انقراض الديناصورات املهيمنة يف نهاية تل

ذلك الحني، تشابهت كل مجموعة منها تشابًها سطحيًا مع الزبابات أو الجرذان أو األبوسوم،  

الثدييات  أشكال  مناذج  أكرث  هذه  تُعد  ولذلك  حال.  أي  عىل  متشابهة  جميعها  تبدو  التي 

 ضافًة إىل الشعر. »بدائية«، وكذلك بسبب حقيقة أن ذيولها حافظت عىل حراشف إ 

وحشيات أقواش داخلية االستحرار )ذوات دم حار( متلك   –( )ثدييات(  Theriaالوحشيات )

. تُعرَّف الثدييات الحديثة بأنها حيوانات بأرضاع وذوات فراء ودم حار. كان من  غدًدا لبنية

ضآلة  املستحيل حتى تلك النقطة تحديد متى ظهرت أي من هذه السامت ألول مرة نظرًا إىل 

فرصة ترك الغدد الثديية أي آثار أحفورية، ولكن يتضح أيًضا وجود العديد من التفاصيل  

األخرى الخاصة بالثدييات وحدها، والتي تدل عىل ما ال يقل عن ثًلث فئات فرعية متميزة  

الديناصورات األخرية. ومنها ما   الثدييات إضافًة إىل ما هو موجود اآلن، تعايشت مع  من 
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مع   من  انقرض  بكل  معرفتنا  تنحرص  والباليوريكتويدات الديناصورات؛    الرتيكونودونات 

يف   التفكري  ميكنك  التي  الثدييات  مًليني  كل  األحفورية.  القطع  من  عدد  يف  والًلنابيات 

الكظاميات،   من  تبقى  ما  آخر  فقط:  باقية  طويئفات  ثًلث  ضمن  تندرج  اليوم  وجودها 

 يبدو أن كًلها قد تطور نسب شقيق. والشقبانيات والوحشيات الحقيقية التي  

ال توجد طريقة    ثدييات تُولد يف مشيمة ولها حلامت.  –(  Eutheriaالوحشيات الحقيقية ) 

أن   افرتاض  املعقول  من  سيكون  املنقرضة.  الطويئفات  هذه  من  أي  تكاثر  كيفية  ملعرفة 

ك. لو مل توجد  معظمها قد وضع بيًضا مثل الكظاميات الحديثة، ولكن ال طريقة للتأكد من ذل

الثدييات من البيض إىل الوالدة   انتقلت  أي كظاميات اليوم، ملا متكنا من رؤية حتى كيف 

الحية. إن القرشة الجلدية لبيض خلد املاء رفيعة وغشائية لدرجة أنها تكاد ال تكون قرشة  

ريبًا  عىل اإلطًلق، وتفقس عىل الفور تقريبًا بعد وضعها. لذا فهي تقريبًا والدة حية، وتق

 مشيمة وليست صدفة، وهذا ما مييز الوحشيات الحقيقية مثلك عن الثدييات األخرى. 

السكاريد من نوع من  الًلكتوز ثنايئ  اإللبان تطور  لتطور  تقرتح إحدى فرضيات 

»تحلب« الليزوزيم بعد الوالدة، والليزوزيم بروتني قديم منترش عىل نطاق واسع يف اململكة  

إىل   نظرًا  فإنهم  الحيوانية.  الزاحفية،  شبه  أفواههم  باستخدام  غالبًا  باألم،  الصغار  تشبث 

يبتلعون بطبيعة الحال بعًضا من عرقها، وعليه فإن تطوير الغدد ُمخلِّقة الًلكتوز الفعلية  

 سيكون تحت ضغط انتقايئ تفضييل نتيجة لذلك.

يثة ولكن ما  ثدييات مشيمية سامتها الهيكلية حد  –(  Euarchontogliresفوق الرئيسيات )

ث(،   – بعد اصطدام املذنب أو الكويكب يف االنقراض الطباشريي الثًليث )ط   تزال معممة.

إىل   الثدييات  تشعبت  الديناصورات،  ونهاية عرص  الحديثة  الحياة  بداية حقبة  الذي ميثل 

العديد منها متخصًصا لدرجة فقدان جزء من مؤهًلتها   العديد من األشكال املختلفة. كان 

العديدة األصلية. فمثًًل، فقدت الخيول أصابع األقدام كلها باستثناء إصبع واحد، وميكنها  
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ميًلً يف الساعة، لكنها ال تستطيع فعل الكثري غري ذلك.   40كض برسعة تصل إىل  اآلن الر 

فعلت الكًلب اليشء نفسه؛ مل تستطع أسًلفها القدامى الركض أرسع أو أبعد منها، ألنها  

عند   ذاته  والحال  أخرى.  أشياء  وفعل  والتشبث  لإلمساك  استخدمتها  أيدي  عىل  حافظت 

ر لكنها خرست القدرة عىل الخروج من املاء. هذا ما يعنيه أن  الدالفني، التي تعد أسياد البح

األطراف   يف  الخمسة  األصابع  جميع  منتلك  زلنا  ما  أننا  أي  »معممة«.  سامت  لديك  يكون 

الكائنات   بعض  تستطيع  ال  التي  املختلفة  األشياء  من  بالعديد  القيام  وميكننا  األربعة، 

 ون ما يفعلونه أفضل بكثري مام نستطيع. املتخصصة القيام بها بعد اآلن، مع أنهم يفعل

  ثدييات مشيمية ذات رؤية ثنائية ومحاجر عني مغلقة بالكامل.   –(  Archontaاألسًلف ) 

تظهر جمجمة الكلب أن العيون جالسة يف تجاويف منحنية، لكن العيون غري محمية من  

مًليو بزباد النخيل    الخارج. هذا هو الحال بالنسبة إىل آكًلت اللحوم. إذا قارنت جمجمة زباد

ثم بجمجمة منس مرصي، فسرتى تطوًرا   أو رمادي،  ثم بجمجمة سمور أصفر  اآلسيوي، 

للحيوانات وثيقة الصلة تحرك من الرشق إىل الغرب، حيث تظهر كل مرحلة نتوءات عظمية  

ممتدة حول العينني حتى تتصل يف النهاية، وتربط القوس الوجنية والفقاعة السمعية. ثم  

رت إىل جمجمة الرسقاط األفريقي )آكلة لحوم أخرى ذات صلة وثيقة(، فسرتى أن  إذا نظ

العينني حاميًة أفضل يف قوس عظمية مغلقة بالكامل.  القوس قد زادت سامكتها لحامية 

 حدث اليشء نفسه مع أسًلفنا. 

فروع   إىل  انتامئنا  عن  الحديث  عند  أكرب  ارتفاًعا  الخلقيني  عند  الجدال  ترتفع حدة 

 ف الحيوية التالية مقارنة بالحديث عن انتامئنا إىل فروع األسًلف »القدمية« السابقة.األسًل 

ال يبدو مهاًم امتًلكنا بالفعل    أسًلف خلفية القوائم ومتقابلة اإلبهام.  –  Primataالرئيسيات  

مجموعة من الحفريات الوسيطة املقرتنة بكل فرع حيوي تصنيفي، وال نسق التقدم الذي  

هاره يف كل حاالت تطور الرباعة اليدوية، أو زيادة الذكاء زيادًة كبرية، أو القدرة  ميكننا إظ
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عىل امليش باستقامة؛ األهم من ذلك هو كيف لنا أن نتحقق موضوعيًا من أن كل عضو من  

أعضاء هذه املجموعات كلها ما يزال ينتمي إىل كل فرع حيوي أصيل مدرج بالفعل، وأنه  

 لكل قسم فرعي من هذه النقطة فصاعًدا.  ميكننا فعل اليشء نفسه

دنا وذات  الخياشيم  عدمية  جوفيات  أنها  عىل  إجاماًل  الرئيسيات  مثًًل  رنا  \تُعرف 

عضوي، وقامئة عىل الربوتني، واستقًلبية، وتواالنية، ونووية، وثنائية الصبغيات، وثنائية  

وخلفية السوط، وثنائية  التناظر، وداخلية االستحرار، وهضومة، وثًلثية الطبقات املنتشة،  

الفم، مع حبل شويك واثني عرش عصبًا قحفيًا متصلة بالجهاز الحويف يف قرشة دماغية  

متضخمة مع منطقة شمية مرتاجعة داخل جمجمة ذات فك مع أسنان متخصصة مبا فيها  

األنياب والضواحك، ومحاجر عني مغلقة بالكامل وموجهة لألمام، ونافذة صدغية واحدة  

يكل عظمي فقاري رباعي األطراف تهمني فيه األطراف الخلفية مع عظام حوض متصلة به

عجزية وعظام ترقوة ورسغ وكاحل؛ إضافًة إىل وجود رئتني وقنوات دمعية وبصيًلت شعر  

جميع   يف  متقرنة  وأظافر  وأدمة  متقابلة  وإبهامات  لبنية  وأثداء  الجسم  أنحاء  جميع  يف 

التطور الجنيني يف السائل األمنيويس    األصابع الخمسة يف األطراف األربعة؛  إضافًة إىل 

 الذي يؤدي إىل والدة مشيمية ومنط حياة اجتامعي للغاية. 

، قال الوزير اإلنجييل مايك هوكايب: »كام تعلم، إذا  2008عند ترشحه للرئاسة عام  

 أراد أي شخص تصديق أنه من نسل إحدى الرئيسيات، فإننا نرحب به بالتأكيد«. 

ن  ال  ألننا  لكننا  نصدق  نحن  كهذا؟  بيشء  نرغب  ملاذا  نصدق!  أن  نريد  ألننا  صدق 

نستطيع إثبات صحة ما نصدقه، وهذا ينطبق عىل الجميع سواء أردت التصديق أم ال. لسنا  

الرئيسيات! ُصنف البرش عىل أنهم  منالرئيسيات فقط؛ بل نقول إنك  مننقول إنك انحدرت 

كتشف عامل خلقي مسيحي ماهية الرئيسيات ودفع رئيسيات منذ القرن الثامن عرش عندما ا

 علامء آخرين ملعرفة سبب انطباق ماهيتها علينا.
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األنف   جاف«.   –  Haplorhiniبسيطات  أنف  »ذات  إىل    رئيسيات  الرئيسيات  تنقسم 

مجموعتني رئيسيتني: السعايل والسعايل البدائية. إن الليمورات واللورسيات سعاٍل بدائية  

، ما يعني أنها تحتفظ بسامت »بدائية« جًدا، وأن منطها النووي من أكرث )رتيبة الهباريات(

التفاصيل   مللء  غالبًا  استخدامها  يجري  الواقع،  يف  الرئيسيات.  رتبة  يف  قاعدية  األمناط 

املفقودة التي ال ميكننا الحصول عليها من النامذج األحفورية. مثل القوارض، والخفافيش،  

ال متلك  اللحم،  آكًلت  وحتى وحتى  متحركة،  وآذان  وخطوم،  رطبة،  أنوفًا  البدائية  سعايل 

ميتلك   الواقع.  يف  الرئيسيات  من  نعدها  بالكاد  باملخالب؛  أصابعها  احتفاظ  مع  شعريات، 

بعضها ستة أثداء، متاًما مثل حيوان الراكون أو بعض الثدييات األخرى »األصغر«. بعض 

تقع فوق عضًلت الصدر، حيث توجد عندنا،  الليمورات، بغرابة، لديها حلمتني اثنتني فقط،  

خًلفًا ملعظم الثدييات األخرى. إن مثل هذا النوع من التباين داخل أي أصنوفة واحدة صغرى  

أمر غري معتاد ويدل رمبا عىل متثيل السعايل البدائية بالفعل األصل األسايس ملجموعات 

يات سعاٍل بدائية ولكن بات معروفًا  فرعية من الرئيسيات أكرث تقدًما. اعتُقد سابًقا أن الرسغ

أُعيد تصنيفها إىل فرع حيوي شقيق جنبًا إىل جنب مع   أنف. وعليه  أنها بسيطات  اليوم 

 الكائنات البرشية. 

األنرثوبويدات   أو  سيميفورمز    –  Anthropoideaالسعايل  باسم  أيًضا  تُعرف 

Simiiformes.السعادين باسم  أيًضا  وتُعرف  إ  ،  الجدال  يتحول  إن  هنا  قتال.  ىل 

األنرثوبويدات )الرئيسيات الشبيهة بالبرش( قرود أكرث تقدًما، أضافت بضع تفاصيل إضافية  

إىل القامئة السابقة للسامت التشخيصية. لسبب واحد، متلك فقط ثدينََي حقيقيني صدريني  

ها  ال يشبهان أثداء أي حيوان ثديي آخر. عىل عكس الليمور، فقدت معظم القرود متاًما قدرت

أيًضا مميزة   آذانهم  إن  قليًلً.  ثنيهم  قادًرا عىل  يزال  ما  أن بعضها  آذانها، مع  عىل تحريك 

بشكل فريد، عىل عكس أي حيوان آخر. انظر إىل أذنيك. كل قرد له آذان مشابهة؛ للقرود 
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التي متتلكها   الشعريات الحسية املتخصصة  أيًضا إىل  القرود  وحدها آذان مشابهة. تفتقر 

الفروق الخارجية الواضحة األخرى يُذكر أن األعضاء    العديد من الحيوانات »الدنيا«. ومن 

التناسلية لذكور السعادين عارية ومتدلية؛ مل تعد يف غمد فروي مربوطًة ببطونهم بعد اآلن،  

كام هو الحال يف معظم الوحشيات الحقيقة األخرى. للسعادين أيًضا أعور متطورة بشكل  

ىل حد ما. عادًة ما يكون للسعادين  إتفاخ يف الجهاز الهضمي مفيد  جيد، وهو نوع من االن

الثنائية عىل قدمني. متلك جميعها   املشية  بالليمور، ومتيل نحو  وجه مسطح أكرث مقارنًة 

)عىل األقل( رؤية ثًلثية األلوان، ما يعني أن القرود ميكنها رؤية األلوان؛ قدرة ال ميلكها  

رى. وبالطبع للسعادين أيًضا أدمغة أكرب وعادًة ما تكون أكرث الليمور ومعظم الثدييات األخ

 ذكاًء من معظم الثدييات األخرى. 

  3طرأت عىل السعادين طفرات ضارة أيًضا؛ فقدت القدرة عىل تخليق فيتامني دي  

أو فيتامني يس، وعليه تحتاج إىل إضافًة كليهام إىل نظامها الغذايئ، وإال تُصاب مبا يسمى 

 «؛ إحدى حاالت سوء التغذية. اإلسقربوط»

اآلن، تجدر اإلشارة إىل أن الخلقيني الرافضني العلم ليسوا فقط من يعرتض عىل هذا  

التصنيف؛ يرفض العديد من دعاة العلم املتعلمني هذا أيًضا من طريق الخطأ. ومن أسباب  

سعادين، وهنا  بأننا مل ننحدر من ال  – من قبل السلطات املحرتمة    – ذلك إخبارنا طوال حياتنا  

أقول إننا فعلنا ذلك. ومع ذلك، فأنا أكرر ما حدده الخرباء يف هذا املجال بالفعل. متثل كل  

ويُعد   األيوسيني،  العرص  من  أولية  أنرثوبويدات  وأمفيبيثكس  ويوسيمياس،  باهينيا،  من 

الق وكذلك  األخرى  السعادين  لجميع  محتمًلً  وسلًفا  بارابثيسديًا  »سعدانًا«  ردة  األبيديوم 

عليه   يرشف  للرئيسيات  املبكر  التطور  حول  اإلنرتنت  عرب  تعليمي  برنامج  يذكر  والبرش. 

 دينيس أونيل من كلية بالومار ما ييل: 
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نهاية   قرابة  رمبا  أو  األوليغوسيني  العرص  أوائل  خًلل  السعادين  تطورت 

هذه   وتُعد  بدائية.  سعاٍل  األرجح  عىل  أسًلفها  كانت  األيوسيني.  العرص 

 النوع األول من تحت رتبة األنرثوبويدات. السعادين

جادلت يف البداية ضد عامل نظاميات محرتف بقويل إن البرش كانوا قردة، لكنهم مل  

يكونوا سعادين. بعد حوار طويل وساخن، خرست هذا الجدال يف النهاية، وعليه بدلت رأيي.  

ملتخصصني حول  منذ ذلك الحني، خضت بعض الجداالت الطويلة والوحشية مع عدد من ا

هذا األمر، ويف النهاية انترصت يف كل مرة. لن أناقش كل حجة إلثبات هذه النقطة، لوجود  

 الكثري منها، لكنني سأدرج بعض النقاط البارزة املقنعة أثناء تقدمنا: 

بعد أسًلفنا البارابثيسديني، تنقسم    سعادين العامل القديم.  –(  Catarrhiniنازالت األنف )

 أنواع مختلفة من العامل القديم والعامل الجديد، مصنفة حسب مجموعة من  السعادين إىل

السامت، أبرزها موضع فتحات األنف. متتلك فنطيسيات العامل الجديد فتحات أنف مفلطحة  

جانبية يف اتجاهني متعاكسني، يف حني تتجه أنوف نازالت أنف العامل القديم إىل األسفل،  

 كام هو الحال بالنسبة لنا. 

عد سعادين العامل الجديد أقدم وأكرث بدائية من سعادين العامل القديم يف بعض  تُ 

أظافر  القديم  العامل  لسعادين  مخالب؛  ذات  الجديد  العامل  قرود  بعض  تزال  ما  النواحي. 

مسطحة بدالً من ذلك. تتمتع سعادين العامل الجديد بذيول قابضة قوية، بخًلف سعادين  

أو املتقلصة أو الغائبة متاًما. بعض قرود املكاك اليابانية    الضعيفة الذيول  العامل القديم ذات  

 واإلسبانية ال ذيول لها عىل اإلطًلق، وكذلك القردة.
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سعادين العامل القديم قادرة عىل التحرك    –)القرود(    Hominoideaالبرشانيات وأشباهها  

أي تدوير    –التعلقي    من السعادين بقدرتها عىل التحرك   غريهاتتميز القردة عن    التعلقي.

 أكتافها بالكامل، مام يسمح لها بالتأرجح بني األشجار. 

بحكم التعريف، فإن القردة مجموعة فرعية من سعادين العامل القديم، ولكن نقاشات  

تناولت وجود اختًلفات بني السعادين والقردة. فمثًًل، جميع سعادين العامل القديم املقبولة  

و  النحو  هذا  عىل  أو عامليًا  القديم  العامل  سعادين  فصيلة  إىل  تنتمي  اليوم  املوجودة 

وأشباهها.  Cercopithecidaeرسكوبتيسدي   للبرشانيات  شقيق  حيوي  كفرع  وتُعامل   ،

، لكن بعض القردة »األدىن«  الثفن اإلسيكمتلك الرسكوبتيسديات »وسادات مؤخرة« تسمى 

ارنة بالسعادين األخرى، لكن بعض  متلكها أيًضا. عادة ما يكون الصدر عند القردة أوسع مق

البدائية لها أبعاد الصدر نفسها مثل أي سعدان آخر. ال تًُلحظ األنياب عند جميع  القردة 

القرود؛ ترتاجع بعضها، متاًما كام هو الحال عندنا. ما تزال السامت املوجودة »عادًة« غري  

املجموعة األخرى، فلن    حاسمة ما مل تتشارك بها جميع األعضاء، وإذا جرى مشاركتها مع

 تكون مميزة عن تلك املجموعة. 

يف حني أن سعادين العامل القديم فرع حيوي شقيق للقردة، وليست أسًلفًا لها، من املهم  

هنا ذكر مجموعة ثالثة من نازالت األنف غري معروفة كثريًا ألن أعضائها انقرضوا جميًعا،  

يثتني. كام يذكر قسم إنكارتا حول »التطور  ولكنها مع ذلك أساسية لكلتا املجموعتني الحد 

 البرشي«: 

، أو Propliopithecusإن ملجموعة الرئيسيات املعروفة باسم بروبليوبيثكس 

إيجبتوبيثكس   اسم  أحيانًا  عليها  يُطلق  والتي  األولية،  البليوسني  قردة 

Aegyptopithecus    لذلك البدائية.  األنف  نازالت  القردة املرصية، سامت  أو 
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القرود    يعتقد لجميع  املشرتك  السلف  يشبه  الربوبليوبيثكس  أن  العلامء 

 وسعادين العامل القديم الًلحقة. 

يعترب الربوفيسور إريك ديلسون الخبري األول يف دراسات الرئيسيات القدمية، وهو  

يصنف الربوبليوبيثكس باعتباره سلًفا مبارًشا لكل من البرشانيات وأشباهها والغينوناوات 

Cercopithecinae  وهكذا، ينتقل التقدم من إيجبتوبيثكس، »سعدان شبيه بالقردة«، إىل .

: »كان للربوكنسل مزيج  ويكيبيديا السعادين«. كام هو مذكور يف    بروكونسل، »قرد يشبه 

البرشانيات   عائلة  ضمن  تصنيفها  فإن  لذا  والقردة،  القديم  العامل  سعادين  خصائص  من 

وأشباهها العليا من القردة تصنيف غري مؤكد، إذ وضع بعض العلامء الربوكنسل خارجها،  

 قبل انقسام القردة وسعادين العامل القديم«. 

ومن   قرد،  أي  لدى  وجودها  دون  السعادين  جميع  تحملها  سمة  توجد  ال  أخريًا، 

املستحيل وصف كل سمة مشرتكة لجميع السعادين دون وصف البرش. ينطبق األمر ذاته  

إذا وصفت جميع السامت التشخيصية لسعادين العامل القديم عىل وجه التحديد. سينتهي  

بغض النظر عن االعرتاضات الغاضبة التي تُثار مراًرا،  بك األمر واصًفا البرش مرة أخرى. لذا،  

فإن حقيقة كون البرش والقردة األخرى سعادين، بالتعريف أو باالستنتاج، هي حقيقية ال  

 ميكن إغفالها، سواء ُصنفوا حسب السامت أو حسب التأريخ العرقي.

العليا«.   –(  Hominidaeالبرشانيات ) البرشانيات ليست مجرد  »القردة  »قردة كبرية«؛    إن 

لديه نفس   البرش،  أن جميعها، مبن فيهم  توجد سامت مميزة أكرث من مجرد حجمها. مع 

العدد من بصيًلت الشعر يف جميع أنحاء الجسم، إال أنها تُوصف بامتًلكها شعرًا أقل كثافة 

األخرى،   األرضية  الحيوانات  جميع  بني  من  البرشانية.  غري  القرود  أو  الدنيا«  »القردة  من 

يًلحظ أن نسبة حجم الدماغ إىل كتلة الجسم غري مسبوقة مقارنًة بأي حيوان بري آخر.  

وعليه، للبرشانيات أيًضا عًلقات اجتامعية وعاطفية أكرث تعقيًدا من أي حيوان »اجتامعي«  
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من   واثنني  أسنان فريدة تضم قاطعني، وناب واحد،  أيًضا يف  القردة  آخر. تشرتك جميع 

اس يف كل ربع من الفم. يف معظم الحاالت، يكون الناب مرتاجًعا  الضواحك، وثًلثة أرض 

وعديم الفائدة تقريبًا كسن سينودونت، إضافًة إىل متيز األرضاس أيًضا يف جميع اململكة  

الحيوانية. كل قرد ميتلكها، والقرود فقط متتلكها. يصل كل رضس إىل خمس نقاط يقطعها 

ف يبدو ذلك، قف أمام املرآة وافتح فمك عىل  . إذا أردت معرفة كيYشق عىل شكل حرف  

 مرصاعيه. 

عندما تفعل ذلك، انظر أيًضا إىل شكل القبة يف سقف فمك؛ هنا يكمن اختًلف كبري  

بني البرش والقردة األخرى التي ما تزال عىل قيد الحياة. هذا الشكل، تلك املساحة الصغرية  

يسمح لنا بتكوين الكلامت، ولهذا السبب    فوق اللسان التي ال متتلكها القردة األخرى، هي ما 

ال ميكنهم التحدث. تظهر هذه السمة ألول مرة يف اإلنسان املنتصب منذ ما يزيد قليًلً عن 

 مليون سنة أو نحو ذلك.

ال ميكن ألي من القردة العليا األخرى التحدث بسبب تلك املساحة اإلضافية الصغرية  

جميع القردة األخرى قادرة عىل التواصل املعقد، إما من  يف الفم التي ال توجد إال عندنا. لكن  

طريق لغة جسدها مع همهامت ورصخات ذات معاٍن معينة، أو عرب أشكال مكتسبة من لغة  

اإلشارة أو الرموز التي يجري تعليمهم إياها. غوريًل كوكو هي أشهر القرود غري البرشية  

الشهرية   األمثلة  ومن  اإلشارة.  لغة  استخدمت  وشانتك  التي  الشمبانزي  واشو  األخرى 

األورانجوتان، وبالطبع توجد أمثلة عديدة أخرى غري معروفة يف جميع أنحاء العامل. من  

املؤكد أن هذه الكائنات ال تقلد أصحابها فقط، كام أنها ليست »مدربة« عىل الظهور كام لو  

مراًرا وتكراًرا أن    كانت تعلم حًقا ما تقول. إنها ليست خدعة حيوان أليف غبية. وقد ثبت

ألف   الكافية ويفهم معاين كلامتهم. قد يعرفون أكرث من  املعرفية  املهارات  جميعها ميتلك 
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كلمة، ويستخدمونها جميًعا للتعبري عن املشاعر الشخصية والحب والتعاطف وحتى الحزن  

 عىل أحبائهم الذين ماتوا. 

يف اليوم الذي قُبض عليه  حتى أن مايكل، رفيق حياة كوكو، تذكر أن والدته قُتلت  

فيه. وعند وفاة مايكل، أخربها أحد الزوار البرش أنه أصبح اآلن مًلكًا، فردت كوكو الحزينة  

بكلمة »تخيل«. ال أعرف كيف أفرس ما قصدته، لكني أود أن أعتقد أنها كانت تقول: »أنت  

 تتخيل ذلك«. 

كرب من نظريتها عندهم،  إن القردة األخرى ليست ذكية مثلنا، ألن فصوصنا الجبهية أ

لكنها بالتأكيد كائنات ذكية ومدركة. حتى من بني أذىك املخلوقات عىل وجه األرض، ما زلنا  

األذىك إىل حد بعيد، لكننا لسنا فريدين من نوعنا، وال نتفوق عليهم كثريًا حتى ال نعد أنفسنا  

 منهم.

املجتم فعل  رد  كان  قرود،  أنهم  البرش عىل  لينيوس  قبل  عندما صنف  ما  الخلقي  ع 

الدارويني يف القرن الثامن عرش قاسيًا. لقد أعادوا هيكلة التصنيف عمًدا لتبدو الشمبانزي  

)بُنجو   الخاص  إىل جنسها  تنتمي  كأنها  الغاب  وإنسان  عن  Pongoوالغوريًل  (، منفصلًة 

امعي  البرش. ألكرث من مائتي عام، اعتُربت »القردة العليا« غري البرشية املوجودة بشكل ج

« أي برشاين لرشح  hominid(، وكان البد من ابتكار كلمة »هومينيد  pongidsبُنجيدات )

 « أي أشباه البرش التي بدأنا التنقيب عنها يف تلك الفرتة.humanoidsأحفافري »هيومانويد  

حرًصا.  –  Homininiالبرشاناوية   املشية  ثنائية  إنسانية  البُنجيدات    قردة  تصنيف  ُوسع 

م »الرجال  ألقىص حد  اكتشافات  من  عدد  منفصلني يف ظل  والبرش  »القردة«  إلبقاء  مكن 

القرود« املستحفرة الجديدة، بالتحديد أحافري القردة غري الهيومانويدية، خاصة وأن »القردة  

الدنيا« جعلت »القردة العليا« تناقًضا، لو مل تُصنف أسًلفهم الوسيطة املنقرضة من القردة  
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ملسألة حتى العقد املايض، إذ حسم الدليل الجزيئي أخريًا قضية لينيوس  أيًضا. مل تنته هذه ا

وأزال كل االلتباس من طريق فضح املفاهيم القدمية عن البرش والقردة، من طريق االعرتاف  

بأن البرش قردة. وعليه، رُفعت أصنوفة البرشانيات اللينية من جنس إىل فصيلة يف جميع  

ة حينها أو تلك التي ظلت تفضل النظام الليني.  إن البُنجيدات  املنشورات، سواء تلك املتداول

اآلن واحدة من عدة أجناس داخل تلك العائلة وتشمل فقط إنسان الغاب وأقاربه املنقرضني  

جنسها   الغوريًل  من  اليوم  الباقية  السبعة  لألنواع  والجيغانتوبيثكس.  السيفابيثكس  مثل 

، أو أنايس الساحل التشادي،  تشادنسيس وبوسساهلنرت الخاص ويعتقد البعض أنه بدأ مع  

منذ حوايل ستة مًليني سنة. تؤلف الشمبانزيات )البونوبو وسكان الكهوف( جنًسا آخر من  

. مع أنها ما تزال غري برشية، لكنهم جميًعا هيومانويدية؛  Panأسًلف اإلنسان يسمى بان  

 كلهم هومينيدات. 

قابل  مؤخرًا.  التسمية  يف  آخر  انتقال  من  حدث  عقد  قبل  لألنرثوبولوجيا  مدرًسا  ت 

« اختباراته:  أحد  يف  مضلًًل  سؤااًل  طرح  ذلك،  نحو  أو  القرد الزمان  بني  الفرق  ارشح 

»قردة عليا«، وأن الكلمة املستخدمة    تعني أن أرشح له أن الهومينيدات    «. كان عيلّ والهومينيد

مل تعد هومينيند، بل هومينيني    أسرتالوبيثكسللداللة عىل أشياء أكرث شبًها باإلنسان مثل  

hominine   أي البرشاناوية، كام يف قبيلة هومينيني. كان يواجه مشكلة يف ذلك ويف مفهوم

ض املصادر الحديثة، لكنه  التصنيف أحادي العرق. شجعته عىل البحث يف األمر وأعطيته بع 

كان كبريًا يف السن جًدا وأعرب عن أسفه لعدم رغبته بإلغاء ما تعلمه وإعادة تعلم كل يشء  

ملجرد مواكبة التطورات. إن األمر ليس بهذه الصعوبة حًقا. لقد أدركنا فقط وجود فئة واحدة  

 إضافية عىل ما اعتدنا التفكري فيه؛ هذا كل شئ.

هائلة  –)إنسان(    Homoهومو   أدمغة  ذات  املشية  ثنائية  برشية  األنواع  قرود  جميع   .

)اإلنسان املاهر( وجميع    هومو هابيليساألحفورية ضمن جنس »هومو« برشية، مبا فيها  
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)إنسان  هومو نيادرثالنسيس  )اإلنسان املنتصب(، وحتى   إريكتوس للهومواألنواع املختلفة  

و  فلوريسينسيسنياندرتال(،  فلور  هومو  يف  )إنسان  »القزم«  باسم  أيًضا  املعروف  يس( 

 إندونيسيا. 

نحن نسمي أنفسنا عاقلني، لكننا   »اإلنسان العاقل«.  –(  sapiensهذا يقودنا إىل سابينس )

 اخرتعنا التربيرية للدفاع عن املعتقدات التي نعلم بالفعل أنها خاطئة وضوًحا وتعزيزها. 

لنحو لو ُخلقت »أنواع« مختلفة  لن تكون هذه الفروع الحيوية األصنوفية عىل هذا ا

إال إذا أراد الله أن يخدعنا لًلعتقاد  –من الحياة بطريقة سحرية ال عًلقة لها بأي يشء آخر  

ألن شجرة الوراثة العرقية واضحة متاًما من قاعدتها حتى قمتها    –بأن كل يشء قد تطور 

أشكال  من  مختلفة  مجموعات  ترشيح  مقارنة  عىل  يجرؤ  موضوعي  مراقب  الحياة    ألي 

الجامعية. ميكن إيضاحها موضوعيًا أيًضا من قمتها إىل األسفل عند إعادة فحصها وراثيًا. 

ولهذا يشار إليها عىل أنها »هرمية مزدوجة التداخل«، ولكن ما يزال هناك املزيد، ألن التطور  

وكذلك   الواضح يف الفسيولوجيا واملورفولوجيا ميكن تأكيده من الناحية الكيميائية الحيوية،

بالرتتيب الزمني يف الجيولوجيا، والتطور يف علم األجنة. ملاذا يجب أن يكون ذلك؟ كيف 

داخل   البنات  املجموعات  هذه  كل  ضمن  حي  كائن  كل  احتواء  سبب  الخلقيون  يرشح 

الوالدين، كل منها متفرع عىل ما يبدو وفق سامت موروثة؟ إنهم ال يحاولون  مجموعات 

ي يشء آخر. لن يفعلوا ذلك ألنهم ال يستطيعون، ألن التطور هو  حتى رشح أي من ذلك أو أ 

 التفسري الوحيد الذي يفرس أيًا من هذا، ويفرس كل يشء. 
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 للخلقية   التأسيسية  ة الحادية عرش   ذوبة األك 

 »مل يسبق أن لوحظ التطور الكربوي« 

 

االنقضاض، ولكن البط حقيقة أرسع الطيور يف    يف   الطيورصقر الشاهني أرسع    لعل

بط بكني فهو أثقل وأكرب من أسًلفه  . هذا بالطبع باستثناء  الطريان عىل نفس االرتفاع

، لذا ال ميكنه الطريان عىل اإلطًلق. وهو ال يضطر  بنفس الكرب الربيني وليست أجنحته  

أيضً  آلالف  الذلك  محبوًسا  أبقيناه  ألننا  يهاجر  البط  هذا  يعد  مل  بالكامل.  مدجن  ألنه   ،

التي   للطيور  التفضييل  للتزاوج  ثم سمحنا  العام.  يحتاجه طوال  ما  له  السنني ووفرنا 

صلنا عىل بط أبيض غري قادر عىل الطريان توافق ما نريده منها أكرث من غريها، حتى ح 

ميكن ألي كائن مفرتس أن يلمحه فوًرا وال ميكنه الهرب من أي يشء. هذا األمر لصالحنا،  

 لذلك تحول البط إىل هذا الشكل. 

سًللة من األرانب العمًلقة يصل طولها   أحد املربني االملانأنتج    يف اآلونة األخرية،

 أبطأ وأكرث عرضة لًلفرتاس. ترىب هذه األرانب يف أقفاص  هي بالتايلو   ،إىل أربعة أقدام

لحاميتها، ولكن فقط ملدة كافية لحصاد لحومها ألنها ترىب فقط بهدف أكلها )رغم أنها 

 قد تشكل حيوانات أليفة جيدة فيام يبدو(. 

لقد أنتج الناس عن قصد أو عن غري قصد مئات السًلالت املختلفة املعرتف بها من  

لكًلب والقطط واملوايش والطيور وغريها من البهائم املدجنة. وسواًء أدركوا  األرانب وا 

استخدموا نفس اآلليات التطورية للطفرات العشوائية والعوامل  ذلك أم مل يدركوه، فقد  

التي يستخدمها اال  الطبيعي؛ ما يزال اسمه تطوًرا يف    صطفاءالبيئية للنجاح اإلنجايب 

 كلتا الحالتني. 
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اال  اال   صطفاءولكن  عن  بارز  بشكل  مختلف  بطريقتني.    الطبيعي  صطفاء املصطنع 

من  أواًل، نحن   وبالتايل أرسع  أكرث مبارشة  عملية  وهذه  بالنا.  بهدف يف  عمًدا  نجريه 

السكاين لتنتهي آخر األمر إىل تعزيز صفة ما. التكاثر  آليات  ثانيًا، نحن منيل    انتظار 

خصائص األفضل ملصالحنا نحن ال مصالحهم هم.  أيًضا ملزاوجة الحيوانات بناًء عىل ال

الطبيعي متاًما. ما نعتربه    صطفاءوغالبًا ما يكون هذا عكس الضغوط التي يطبقها اال 

بهائم   اال من  كان  معايري  وفق  عادًة  كذلك  عليه  يحكم  الطبيعي    صطفاء»األنعام« 

عىل   تعتمد  جعلناها  لقد  املثال.  سبيل  عىل  األغنام  لنأخذ  للجز  مامسيصفيها.  رستنا 

املنتظم. ألن صوفها زائد النمو ال ميكن السيطرة عليه يف الربية وسيصفى يف النهاية  

طبيعيًا. واألمر نفسه ينطبق عىل أنواع معينة من الكًلب التي لن ميكنها البقاء وال حتى  

 لجيل واحد يف البيئة الربية. 

الطبيعي ألننا    صطفاءال االصطناعي الطاولة عىل ا  صطفاءمبعنى من املعاين، يقلب اال 

وكلها معايري    –ربينا حيوانات معيبة، كونها بطيئة، ضعيفة، اتكالية، و/أو لذيذة املذاق  

تختارها. القيمة الوحيدة لوجود هذه الحيوانات قيمة كامنة ال تبلغها إال مل تكن الطبيعة ل

التفكري بأن الطبيعة قاسية  بعد قتلها لسلخ جلودها أو أكلها بعد ذلك. املفارقة يف ذلك  

الطبيعي تحسني قدرة الكائن العضوي    صطفاءونحن »إنسانيون«. عىل األقل فإن أثر اال 

 عىل البقاء واملنافسة ضد خصومه أو منافسيه. 

تقدم بعض   التي  املنحدرة  السامت  تفضيل  إىل  الطبيعية  االنتقائية  الضغوط  متيل 

ئة معينة وفًقا آلليا النمو السكاين. ومن الواضح  املزايا املتأصلة لذلك الكائن الحي يف بي

برسعة   منها  يتخلص  تكاثره  أو  الحيوان  هذا  بقاء  دون  عائًقا  تحول  التي  السامت  أن 

نسبية، ولكن هذه العيوب هي يف بعض األحيان السامت ذاتها التي نجدها جذابة لسبب  
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اال  سخي  صطفاءاعتباطي.  يكون  أن  ميكن  النسل  أن  يعني  بعض  االصطناعي  يف  ًفا 

 . ، كام هو الحال يف جراء شار يب التي لديها جلد زائد عىل أجسادهاناألحيا

يف مثال آخر، يف القرن التاسع عرش، كانت منحوتات األسود ذات الطراز الخيايل  

اإلمرباطورة    . يقال إنكثريًا األسود الحقيقية شائعًة يف الفن الصيني، رغم أنها ال تشبه  

ذا عيب خلقي يجعله يبدو كتصوير رشقي ألسد، فزاوجت هذا    تزو هيس وجدت جرًوا 

الكلب مع إناث عادية حتى حصلت أخريًا عىل املزيد من الجراء ذات العيب الخلقي نفسه.  

الجراء   أنتج كل جيل نفساستمروا مبزاوجة هذه  الكًلب تشابًها معها حتى  أكرث    مع 

»األسود« الصينية غريبة املنظر. هناك سًللتان من هذا النوع: البكينية )نسبًة إىل مدينة  

والشيتزو بكني(  باسم  أكرث  اليوم  تعرف  التي  تيمنًا  بكينغ،  كذلك  سميت  التي   ،

باإلمرباطورة نفسها. وضوًحا، ال تبدو أي من هاتني السًللتني كأسد حقيقي. فبام أن  

تك مل  الصينيني  تكن  الفنانني  مل  حينذاك،  إليها  لينظروا  حقيقية  أسود  أية  لديهم  ن 

تصويراتهم لألسود شديدة الدقة، ولكن منحوتات األسود التي صنعوها تبدو للصدفة  

 مشابهًة بعض اليشء لكًلب بكينية كبرية جًدا.

عىل الزراعة. مل نجد ببساطة  الخاصة بنا أثر مشابه    رعاية املحاصيلكان ملامرسات  

هناك   كانت  آخر.  من يشء  بأنفسنا  صنعناها  بل  وجدناها؛  كام  زراعتها  ونتعلم  الذرة 

سلسلة من االختبارات الجينية وتجارب التهجني التي أجريت لتأكيد أن الذرة تنحدر من  

التيوسنت أو  الرب  يدعى عرناس  الطويل  العشب  عام،  نوع من  آالف  نحو عرشة  قبل   .

بذورهم ومل يزرعوا إال التي تشبه ما يريدونه أكرث يشء.  مزارعو أمريكا الوسطى    صنف

حبات الذرة األكرب، اختاروا تلك األقوى من بينها والتي تنمو أكرث، وذات األكواز األطول، و 

واألكرث قابلية لألكل، واألفضل مذاقًا، وهكذا. فضلت هذه األنواع عىل غريها، وقد أدى 
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من الذرة الصفراء القطانية ثم أخريًا إىل الذرة الحلوة املعارصة كام تعرف  هذا إىل سلسلة  

 اليوم وتسوق عىل نطاق واسع. 

املغلفة   الذرة  نباتات  إىل  عشب  بذور  مجرد  من  االنتقال  بأن  الخلقيون  يجادل  قد 

رغم أنهم مل يعرفوا أي مقياس ميكننا قياس ذلك عن    « جديدةباألوراق يتطلب »معلومات

، فهم نادًرا ما يستمرون باستخدام هذه الحجة  اآلن بعد أن عرفنا أن ذلك ما حدثطريقه.  

املوجودة أصًًل يف جدالهم؛   للمعلومات  إنه مجرد تغيري  يقولون  ، وكأن ذلك ليس  اآلن 

الحال نفسه يف كل مثال عن التطور من هذا الحجم. ما زال بإمكاننا االطمئنان إىل أنه  

وحسب،    علم اآلثار والتطور املقاد من البرش. ال نعلم هذا من  مبنى للمزاوجة االنتقائية  

بل أيًضا من علم الوراثة، ألن النوعني املتاميزين شكليًا يف الطرفني النقيضني ما يزاالن  

أنها تعديًلت يف خمس جينات  الفروق بني الذرة والتيوسنت  عرف عن متوافقني جينيًا.

باال  عليه  حصل  أو  حدث  منها  كل  أوائل   صطفاءفقط،  من  فالذرة  إذن  االصطناعي. 

 وراثيًا. العضويات املعدلة 

من األمثلة املمتعة األخرى املوز. فقد اشتهر وصف راي كومفورت من ليفينغ واترز  

الذيك.   التصميم  عىل  أدلة  إنه  قال  ما  بسبب  للملحدين،  كابوس  بأنه  املوز  مينيسرتيز 

أنه موز أصفر من محل الخرضوات، منتج تجاريًا، كأداة توضيح،  باستخدام ما يبدو 

 شارك أفكاره يف فيديو:

الصنع،   حسنة  موزة  درستم  إذا  اآلن  امللحد.  كابوس  إىل  انظروا 

الجانب  وعىل  حروف،  ثًلث  هناك  البعيد،  الجانب  عىل  ستجدون 

القريب، هناك حرفان. إذا أعددتم يدكم اللتقاط موزة، فستجدون ثًلثة  
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واليد   املوزة  القريب.  الجانب  وثلمني عىل  البعيد،  الجانب  أثًلم عىل 

 داهام لألخرى. كاملتا الصنع، إح

قابل   غري  بسطح  صنعه  القدير،  الله  املوز،  صانع  أن  ستجدون 

كان إذا  داخلها.  املحتوى  عىل  خارجية  مؤرشات  للموز  ت  لًلنزالق، 

جًداخرضاء مبكر  فالوقت  فات ،  سوداء،  املثايل؛  الوقت  صفراء،  ؛ 

 األوان.

، فستجدون أنه كام يضع صانعو علب  إىل أعىل املوزة  ماآلن إذا نظرت

عندما  ا األعىل.  يف  غطاًء  الله  وضع  فقد  األعىل،  يف  الغطاء  لصودا 

تنزع الغطاء، ال تعرص املحتويات يف وجهك. ستجدون غًلفًا ينحل  

الحظوا رشاقة مناسبتها لليد البرشية. الحظوا أن  حيويًا، له مسامات.  

فيها نقطة يف األعىل لسهولة الدخول، ولها الشكل املناسب متاًما لفم 

تجاه  اإلنسان منحنية  حتى  بل  الهضم،  وسهلة  املضغ،  سهلة  هي   .

 الوجه لجعل العملية بأرسها أسهل بكثري. 

حتى لو كان راي محًقا بشأن املوز، فإن هذا لن يرشح سبب كون جوز الهند، والفواكه  

الصعوبة   بتلك  األخرى  والثامر  الفواكه  ومعظم  والرمان،  األمرييك،  والجوز  الحمضية، 

سيخلق   اآللهة  من  نوع  أي  عن  تساؤالت  أيًضا  هذا  يثري  وتناولها.  عليها  فاكهة  للحصول 

األشواك الحادة تخفي تحتها قساًم ا؟ الدوريان كتلة قبيحة من  الدوريان من جنوب رشق آسي

داخليًا لزًجا يشبه املهبل. يقال إن مذاقها ال بأس به إذا تعودت عليه، وبعض السكان املحليني  

 يف املنطقة يحبونها كثريًا، رغم أن رائحتها كجثة تتعفن يف الرصف الصحي. 
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ه. لو كان ذلك، فإن معظمه ال يقدم  »الخلق« يشهد عىل وجود الليقول راي إن كل  

شهادًة جيدًة جًدا. ظاهريًا، يبدو أن موز راي استثناء نادر. ولكن راي عندما قدم البيان  

»صورة   هناك  دامئًا،  الحال  هو  كام  املوز؛  عن  الكثري  وضوًحا  يعرف  يكن  مل  السابق، 

يان أكرث مام يعرفون.  كربى« ال تركز عليها النظرة الخلقية للعامل. هناك آلهة أكرث يف أد

هناك نجوم أكرث يف مجرات أكرث مام يدركون. هناك أنواع منقرضة وموجودة أكرث مام 

يعرفون. هناك أجناس أو سًلالت حصدنا إنتاجها أكرث مام يعرفون، وهناك عدد أكرب 

 بكثري من أنواع املوز مام يعرف عنه راي كومفورت.

أن املوز الذي يأكله ليست له أيه بذور ميكن  أحد األشياء التي كان عليه أن يًلحظها  

. كان يجب ان يكون ذلك دليله األول. املوز نوع من الثامر املطاولة املنتجة من  متييزها 

بضعة أنواع مختلفة من جنس واحد من األعشاب الضخمة. الحالة الوحيدة التي ال تحمل  

جعل لطفرة  تعرضت  قد  تكون  عندما  بذور هي  أية  ما  فاكهة  عىل  فيها  قادرة  غري  تها 

االصطناعي يلتقطها.    صطفاءالطبيعي، ولكن اال   صطفاء التكاثر. وهذا عندما يرميها اال 

وز الكافنديش القزم األصفر هو نفس ما حدث للربتقال ذي الرسة: استغلينا  ما حدث مل 

تلك الطفرة وأبقينا عىل حياة فسائل من ذلك املتحول، وذلك لتسويق النوع الخايل من  

 ر.البذو 

عندما تكون ناضجة،  بضعة أصناف مختلفة من املوز تتوفر بأحجام مختلفة.  هناك  

موز الطعام األصيل  إما تكون بنية، أو صفراء، أو حمراء، أو بنفسجية، أو دامئة الخرضة.  

هو لسان الحمل األخرض اآلسيوي، املحشو بالبذور الكبرية القاسية وسط مصفوفة صلبة  

شبه غري قابلة لألكل إن مل تطَر أواًل بالطهي. هناك أيًضا نوع بري شائع آخر من املوز  

له بذور ضارة وقاٍس من داخله إىل درجة أننا نظل غري قادرين عىل مضغه، ولن نريد  

أصًًل حتى لو طهي. ماذا يفعل هذا بحجة راي كومفورت؟ ال يشابه أي من نوعي    ذلك
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املوز الربيني هذين املوز الذي وصفه راي كومفورت. بل هام ال ميتلكان حتى الحروف  

 لنبات لسان الحمل األصيل أربعة حروف فقط. الخمسة التي تحدث عنها؛ 

 بألف عام مام يعتقد راي أنه  عام )أكرث  7,000يبدو أن البرش يحصدون املوز منذ  

العامل(، ولكن أكرب تطورات هذا املحصول مل تحدث سوى قبل وقت قريب جًدا.   عمر 

. منذ  1836ظهرت طفرة املوز األصفر الحلو طري النسيج ألول مرة يف جامايكا عام  

النوع   عىل  اليوم  حصلنا  حتى  منه،  األخرى  األصناف  من  العديد  طورت  الحني،  ذلك 

ن البذور ذي الحروف الخمسة أيًضا. ولسخرية القدر، فإن هذا يثبت أن موز  الخايل م

استغلوا طريقة عمل   كانوا برًشا  املصممني  له مصمم ذيك، ولكن  كان  راي كومفورت 

 التطور يف الزراعة. 

منتظم   عادًة بشكل شبه  الطفيفة  الصغرية  الطفرات  تحدث  الحياة،  أشكال  كل  يف 

وبثبات كبري، ومتيل هذه الطفرات للرتاكم مع ميض الزمن، ما ينتج عنه تباينات كيميائية  

إذا عزل فرق محدد وشجع يف األجيال الًلحقة، إما حسب الظروف أو فيزيائية طفيفة.  

حتى ميكن متييزه ومتييز أشباهه من املجموعة  خم أكرث  أو عن عمد، فإن ذلك الفرق سيض 

 األم األصلية. 

مع   أسًلفهام  تشابه  كلام  أصولهام،  إىل  الصلة  واضحتي  سًللتني  أي  تتبعت  كلام 

بعض، ألنهام يف وقت ما كانا اليشء نفسه ومنتا كًًل بطريقتها منذ ذلك الوقت. ينعكس  

صغار نوعني متقاربني أشبه ببعض من  تعمري. وهذا سبب كون  النمط نفسه يف عملية ال

 البالغني من النوعني. 

بعينها   وتحديد ساعة  الخاصة  إىل حياتكم  النظر  املمكن  أنه من غري  أيًضا  تذكروا 

تخلصتم فيها من الخصال الطفولية وتحولتم فيها إىل بالغني ناضجني متاًما. وللسبب  
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األسًلف   كل  رؤية  استطعتم  لو  حتى  جيلذاته،  مليون  يف  من  املتًلحقني  سيظل   ،

املستحيل التحديد املؤكد لفرد بعينه عىل أنه أول إنسان. كلام ستجدونه خًلل تلك األزمنة  

مجتمعات من األفراد الذين يظهرون اختًلفات ضئيلة بني بعضهم. لن تستطيعوا التعرف  

ولن تجدوا أبًدا جيًًل  إىل العام الذي هيمنت فيه تلك السامت الفريدة عىل القبيلة كلها،  

 واحًدا ال ميكن ألي أفراده التزاوج مع أي فرد من الجيل السابق. 

التباديل   الكيميايئ  للتخصيب  القابلني  املعارصين  من  محصلة  تجدوا  أن  ميكنكم 

صارت جيناتهم فريدًة إىل درجة عدم التوافق مع بعض األفراد السابقني بعدة أجيال ألن  

التصاميم الحية لها ديناميكية سائلة. عندما   يتصوره البعض.  الحياة ليست بالثبات ايل

ينقسم مجتمع بعزل تام، تظهر فروق فريدة يف كل مجموعة، ويفرتق االثنان بازدياد.  

 وكلام طال هذا، صار ضم الهوة املتسعة وإنتاج ذرية حيوية أقل احتاماًل. 

إخوتكم مام تشرت  أكرث مع  أنتم تشرتكون بخصال  ذلك،  أبناء  لتوضيح  مع  به  كون 

آباؤكم.   معهم،  بهم  تشرتكون  الني  األقرب  األسًلف  بسبب  أكرثوبعمومتكم  ،  الخوض 

لديكم قواسم مشرتكة أكرب مع أقربائكم البعيدين مام لديكم مع جريانكم وزمًلئكم يف  

الناس الذين ال تعتربونهم جزًءا من عوائلكم البيولوجية. ولكن عليكم أن    –الدراسة، إلخ.  

وبالخوض أكرث، قد يرجح أن يتعرف املرء  ا أنكم تظلون أقرباء عىل مستوى ما.  تدركو 

الناس أنهم من سًللة مشرتكة  عىل مؤرشات عىل ال التي يتفق معظم  عشائر الثقافية، 

 رغم تنوعهم الظاهري الحايل وطرقهم غري املألوفة.

طيور   من  أن سًلالت جديدة  رأينا  أكرث،  والحيواناتوبالخوض  األليفة،    الحظائر، 

صطفاء  والبهائم، والذرة، وحتى املوز صممت إىل حد ما عن طريق التدخل البرشي باال 

. يف كلتا  فرعية يف الربية عن طريق االصطفاء الطبيعي  أصنافاالصطناعي، وظهرت  
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الكًلب   سًلالت  مئات  ذلك  كان  سواًء  مشرتك،  سلف  من  األنواع  هذه  تنشأ  الحالتني، 

األوروك  من ثريان  املنحدرة  األبقار  أو عرشات  الذئاب،  واحدة من  املنحدرة من فصيلة 

 األوربية املنقرضة اآلن. 

يًفا مع  كل هذه الحاالت تكشف أن الحياة ديناميكية سائلة تنتج اختًلفًا جديًدا وطف

أليًلت جديدة عرب مجتمع ما، عىل   إال عندما تنترش  التطور ال يحدث  كل خلف. ولكن 

تؤدي دوًرا مستوى التعداد السكاين. وهنا يأيت دور االصطفاء، ألن بركة جينات األهل  

التأثري عىل بركة أصغر  يثبط االنحرافات الصبغية الجديدة أكرث من كونه ينرشها. إن 

ري، لذلك فإن ما تحصل عليه عادًة تغريات أبرز تظهر يف مستعمرات  للجينات أسهل بكث

 أصغر عزلت جينيًا من التعداد السكاين األسايس. 

حيث ال    – ويف النهاية، قد تصل إىل النقطة التي تكون فيها املجموعتان متاميزتان  

موعة تظهر إحدى الصفات التي ميتلكها كل افراد إحدى املجموعتني يف أي من أفراد املج

باسم   هذا  يعرف  تطور    الصنفاألخرى.  كان  ما  إذا  حسب  وذلك  السًللة،  أو  الفرعي 

فقد يندمج كل طبيعيًا أم اصطناعيًا. إذا عادت املجموعتان للتزاوج املتبادل فيام بينهام،  

جديد   من  فسيستمران  يشء  كاٍف،  لوقت  عزلتا  إذا  ولكن  يكن.  مل  شيئًا  أن  لو  كام 

زيائيًا ووراثيًا حتى يصبح من الصعب التزاوج بينهام أبًدا بعد  باالنحراف عن بعضهام في

ذلك. ويف النهاية، لن تستطيعا سوى إنتاج هجائن غري مخصبة، إن أمكن أن ينتجا أي  

يشء حي. ويف النقطة التي ال يبقى بإمكان املجموعتني السكانيتني أن تتزاوجا إلنتاج  

 عندها يصبحان نوعني مختلفني.  ذرية حية،

، عندما ال تعود السًللة االبنة اآلن  هو املستوى األهم يف كل علم تطور السًلالت  هذا

مقيدة بالربكة الجينية التي كانت سائدة لآلباء وهي بالتايل حرة يف التعبري عن تنوع  
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أكرب حتى، وبذلك تستمر يف توسعة الفجوة بينهام. هذا مواٍز عمليًا ملا يدعوه الخلقيون  

»معلومات« جديدة. لذلك فإن »النوع« هو التقسيم التصنيفي الوحيد ذو األهمية  إضافة  

الجينية، وهو أيًضا الوحيد من بني مراتب ليني القدمية الذي ميتلك تعريًفا ميكن تطبيقه.  

بالنتيجة، فإنه املستوى التصنيفي الوحيد الذي ميكن تحديده بشكل موضوعي، وإن  و 

يد يف سلم التاريخ التطوري املتنازع عليه الذي ميكن  فعل تكون نوع هو الحدث الوح

مًلحظته عىل اإلطًلق، حتى لو امتلكنا آلة زمن. إذن فهو نقطة االنقسام الوحيدة بني  

أو املاكروي والتطور الصغري    كربويالتمييزات غري الرضورية إىل حد كبري للتطور ال

 أو امليكروي.

  كربوي عن كل من التطور الصغري واليف سالف الزمان، كان الخلقيون ينرصفون  

عىل املأل وجادلوا وفق ذلك. اليوم، مييل هؤالء املتعصبون إىل قبول التطور الصغري مع  

مسألة إميانية ألن )وفق قولهم( أحًدا مل ير قط نوًعا    كربوي زعمهم بثقة أن التطور ال

  االنتواعن إلقصاء  جديًدا يظهر بالتطور. وعندما ال يكون لديهم خيار أفضل، فهم يرتاحو 

ككل بوصفه مستحيًًل. كمثال واحد فقط عىل هذا، تأملوا التايل من موقع إكستشينجد  

 اليف ديسايبلشيب: 

هو نقطة أساسية من الخلط    كربوي إن الفرق بني التطور الصغري وال

بني النظرة املسيحية للعامل والنظرة التطورية الداروينية للعامل يف  

هو التكيفات والتغريات ضمن النوع  ثقافة اليوم. إن التطور الصغري  

هو إضافة سامت جديدة أو االنتقال إىل نوع    كربوي بينام التطور ال

وح يف الطبيعة.  جديد. التطور الصغري حقيقة ميكن مشاهدتها بوض

ال  التطور  الطبيعة   كربويأما  يف  قط  تشاهد  مل  يجادل  فنظرية   .

الوقائع.   الذين يؤمنون بالخلق ينكرون  أولئك  بأن  التطوريون عادًة 
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ولكن، ليس هناك ما يشاهده التطوريون يف الطبيعة مام يختلف عليه  

 الخلقيون او املسيحيون ككل.

يطبق املتدينون أيًضا استخداًما خاطئًا ومضًًل للكلامت بحيث ال ميكن إثبات خطئهم 

استقاء   علينا  لذا  أيًضا،  بتعريفاتك  يقبلون  وال  يعرفوا مصطلحاتهم  أن  يحبون  ال  أبًدا. 

»ال إسكتلندي  تقوله جامعاتهم. يحبون الوقوع يف مغالطة  معناها من التلميحات أو مام  

ًضا، لذا فإذا كنتم تكلمون الخلقيني وحاولتم اقتباس خلقيني آخرين  حقيقي« املنطقية أي 

ملعرفة أو مقارنة ما يقصدونه، فمن األفضل أن تقتبسوا من شخص يعدونه ذا سلطة  

 متثيلية مشابهة التفكري.

املسيحية شارك يف تأسيس  عائد إىل  عىل سبيل املثال، فيليب إي. جونسون محاٍم  

وضح جونسون    ،1994أبريل    30. يف  حركة التصميم الذيكمعهد ديسكفري ويعترب أبا  

وال الصغري  التطور  بني  ويليام    كربوي الفرق  التطورية  األحياء  عامل  مع  مناظرة  يف 

 بروفاين يف جامعة ستانفورد:

: التغريات ]الصغري  املستوى ]التطورالنظرية صالحة بالكامل عىل ذلك  

نات العضوية، وقبل كل يشء ال  الضئيلة التي ال تنتج أنواع جديدة من الكائ

تضيف معلومات جينية... يستطيع املهجنون أن ينتجوا التغيري فقط ضمن 

حدود. حتى تلك الكًلب فكلها أعضاء من نوع بيولوجي واحد، التي هي  

تبادلية التخصيب كيميائيًا. ال نحصل عىل كًلب أكرب وأكرب إىل ما ال نهاية  

بحجم األفيال أو الحيتان، ناهيك عن تحولها إىل أفيال أو حيتان... وإن   –

ال التغريات  نوع  أنتج  قد  االنتقايئ  التزويج  يكن  إذا مل  أنه  ة،  كربويادعاء 
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بيولوجيًا توجد  -أنواع االشكال الجديدة من الحياة، كائنات عضوية معقدة

 لها حاجة، فذلك فقط ألنه مل يكن هناك وقت كاٍف.

ملمتع، رغم أن هذا كان قبل عقود، أنه تنبأ أيًضا باالنهيار الحتمي لعلم التطور  من او 

بسبب ما أسامه انعدام وجود الدليل. ظل الخلقيون يكررون النبوءة بإخًلص    كربويال

 ألكرث من قرن اآلن، ولكن العكس بالضبط هو ما يستمر بالحدوث. 

السًلالت   يعرف  جونسون  أن  واحد  أعضاء»أنها  عىل  الحظوا  بيولوجي  نوع    « من 

حسب كونها تبادلية التخصيب الكيميايئ. لقد عرف الخصوبة الكيميائية لألنواع أيًضا  

ة« التي يعرفها بأنها »أشكال  كربويبوصفها حدوده، وهو يفرق بينها وبني »التغريات ال

اظرة،  »أنواع جديدة« بالنسبة له، لذا ففي هذه املن هذا يعني  جديدة من الحياة«. وضوًحا،  

 بشكل صحيح. كربويتطور و تطور صغري كان يستخدم مصطلحي 

بني   أيًضا  جونسون  ساوى  عن  وقد  الخلقيني  مفهوم  وبني  البيولوجية  »األنواع« 

ي أي كائن عضوي يظن الخلقيون أن الله خلقها يف البداية. ثم الحظوا  «، وهجناس»األ 

يجدر أن »تتحول إىل أفيال أو أن جونسون رصح بأن التطور يعني أن الكًلب ميكن أو  

تخلصون من كل ما هو واضح يف  حيتان«. وهذا عيب رئييس يف املفهوم الخلقي. إنهم ي

توريث السًلالت وكل ما نعرفه عن الرتاكم التدريجي للطفرات املميزة، ويتوقعون بداًل 

داًل من ذلك أن التطور من املفرتض أن يسبب فجأًة تغيريات جذرية بني فروع تطورية ب

ضمن كل فرع. لقد أوجدوا معياًرا  من قبول أن أمناط الشجرة املتفرعة تظهر تدريجيًا  

عن سًللة   االختًلف  تامة  تكون  أن  يجب  السليلة  األنواع  بأن  لتوقع سخيف  مستحيًًل 

 أسًلفها لدرجة أنها ال تظهر حتى االرتباط بالوالدين. 
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ال  التطور  أن  الخلقيون عىل  الذي يستخدمونه  مل يشاهد قط،   كربوييرص    والعذر 

سخيف ال ينطبق ببساطة. هم يقولون  إضافة رشط إلنكار أنه شوهد هو أن ذلك يتطلب 

إننا مل نَر أي نوع من األشياء يتحول إىل نوع مختلف متاًما من األشياء. هم سيجادلون  

»حدود معينة«، وثم فقط بفرق طفيف ضمن بأن التطور ال ميكن أن يحدث إال ضمن  

وغري «  جنس» نادرة  بهجائن  محدود  الجديد  التنوع  إن  يقولون  هم  العضوي.  الكائن 

 ، وهم يقولون عادًة إن ظهور نوع جديد مستحيل. جناسحيوية بني تلك األ 

يف املنظور التطوري، ميكن ألي نوع من األسًلف أن يتشعب إىل نوعني سليلني أو 

سيصري أحد النوعني الجديدين    أكرث، يصبح كل منهام متاميزًا إىل درجة أنه يف النهاية

ولذلك، يصبح نوع واحد  غري قادر عىل التزاوج مع نوع السلف و/أو النوع األخ بعدها. 

تصلة وضوًحا، وتبقى منتميًة إىل  ولكنها تظل كلها م  –اثنني، ثم أربعة، فثامنية، وهكذا 

ا، واحًدا جديًدا  كل الفروع السالفة التي تنتمي لها آباؤها. ميكنها أن تصنع فرًعا إضافيً 

 ال ينتمي له آباؤها، ولكنها ستظل جزًءا من نفس سلسلة الفروع التي ينتمي لها آباؤها. 

بهدف التوضيح، تخيلوا منرًا منقرًضا طويل األنياب كالدينوفيلس، تضم سًللته كًًل  

. هناك العديد من هذه األشكال من القطط يف السجل األحفوري، تعود والببورمن األسود  

 ما قبل أي من القطط الكبرية املوجودة اليوم. لدينا العديد من األدلة الجينية باإلضافة  إىل

من   انحدرت من سلف  املعارصة  النمور  أمناط  كل  أن  إىل  تشري  التي  األحفوريات  إىل 

التاريخ، مثل   قبل  املالنمر  عصور ما  الاآلسيوي  األنياب بني كل ذلطخ،  ي ميتلك أطول 

وباملث الحية.  من  القطط  العديد  البليوهيبوس  يكون من بني خلف  أن  يجب منطقيًا  ل، 

 أشكال األحصنة، وحمري الوحش، والحمري التي لدينا اليوم.  
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األحفورية،   األشكال  متاًما،  بتجاهل  بالعكس  األمور  يرى  الخلقي  املنظور  فإن 

لـِ»األ عىل  بدل ذلك  باإلرصار   التي )مثل  جناستسلسل وهمي  »املعلومات«( يجب أن  « 

تبقى غري معرفة إىل األبد. ثم يرتكبون مغالطة رجل القش ضد العلم بقولهم إن ذلك 

« بالتهجني. لذا ففي املنظور  جناس التنوع التطوري ال ميكن أن يحدث إال مبزج هذه »األ 

باألسود  الخلقي  تبدأ  كل  والببور،  رفض  أو  تجاهل  مع  الوحش،  وحمري  واألحصنة   ،

والبرب برسًدا أو سدبرًا، بينام تنتج األحصنة والحمري بغًًل  سًللية. ينتج األسد فروعهم ال

أو نغًًل. ليس أي من هذه الحيوانات الهجينة مخصبًا، رغم تسجيل استثناء واحد عىل  

األقل لذلك. وهكذا يصبح نوعان ثًلثة أنواع، لجيل واحد فقط، وهذا أبعد ما يصل إليه  

 ًًل. األمر إن وصل إىل هذا أص

ليست هذه الطريقة الوحيدة التي يجادل بها الخلقيون بالطبع. يجادل آخرون بأن 

فقط   ممكنة  »الالهجائن  نفس  من  نوعني  األحصنة  «جنسبني  إن  الحجة  هذه  تقول   .

القطط. يف هذه النظرة، صنع    جنسالخيول، بينام الببور واألسود من    جنسوالحمري من  

ني  جنس وكل الفروع التالية من هذين ال  –ام نوع واحدكل منه–الله قطة بالسحر وحصانًا  

 ني لهذين املخلوقني األصليني. جنسمام لدينا اليوم اشتقاقات من هذين ال 

ذلك يف  هائلة  مشاكل  عمر  هناك  بصغر  املؤمنني  للخلقيني  بالنسبة  أسوئها  من   .

حقبة جيولوجية  األرض هي أن عليهم أن يتخيلوا أن كل األشكال ما قبل التاريخية من كل  

. املشكلة أسوأ مام يعرفون،  عاشت يف الوقت نفسه قبل بضعة آالف من السنني وحسب

ميكن حذف أشجار العائلة  ألن هناك آالف األنواع األحفورية أكرث مام يحتمل أن يدركوه.  

لألسًلف املنقرضة للعديد من األصنوفات املختلفة بسهولة من خًلل عمى الجهل. وهذا  

حفوريات االنتقالية، ومطالبتهم بداًل من ذلك االكتفاء بخليط بني  فضهم األ سبب آخر لر 

 « الحالية فقط. ليس ملنظورهم أي عمق.جناس»األ 
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النهاية   بأن  أيًضا  يؤمنون  األرض  عمر  بصغر  املؤمنني  الخلقيني  معظم  ألن  نظرًا 

د يرفضون  وشيكة وبأننا نعيش يف األيام األخرية، فإنهم ينكرون ماضينا ومستقبلنا. ق

اإلقرار مبقاييس الزمن الجيولوجية وال ميكنهم االعرتاف بأن أي كائن عضوي جديد قد  

التزاوج املتبادل مع   املوجود قبله من الكائنات التي أىت منها ألن  يكون غري قادر عىل 

»كًًل خلق   إن  تقول  املقدسة  أن كجنسخرافاتهم  يستطيعون  ال  فهم  بالطبع،  ولكن  ه«. 

هو   ما  يوفرحتى.    «جنس »اليقولوا  بأن  املقدس  الكتاب  يفشل  جديد،  تفسري    من  أي 

 : 1:24,25واضح. خذوا، عىل سبيل املثال، سفر التكوين  

وقال الله: »لتخرج األرض ذوات أنفس حية كجنسها: بهائم، ودبابات،  

األرض  الله وحوش  فعمل  كذلك.  وكان  كأجناسها«.  أرض  ووحوش 

والبهائم   كأجناسها.  كأجناسها،  األرض  دبابات  وجميع  كأجناسها، 

 ورأى الله ذلك أنه حسن.

ولكنه يقول  »البهائم« بأنها جنس،  يف البداية، يبدو كام لو أن الكتاب املقدس يعرف  

اليشء نفسه عن الوحوش. كيف ميكن لهام أن يكونا جنسني مختلفني؟ ما الفرق؟ ثم  

نس أيًضا. لذا فكلها يف الحقيقة أصناف  »ذوات األنفس الحية« ج ندرك أنه قال أيًضا إن 

 فرعية ال ميكن الفصل بينها. 

واألهم من ذلك، أن املقطع أعًله، وبقية الفصل حتى، يسمح بأن يكون الله قد سمح  

أجناس مختلفة منفصلة عن بعضها بشكل   بداًل من خلق  الطبيعي  بالتطور  ملخلوقاته 

الًلهوتيني هو يف كيفية تفسري كل  سحري. الفرق الجوهري بني الخلقيني والتطوريني 

: »هم وكل الوحوش كأجناسها، وكل البهائم كأجناسها، وكل 7:14منهام لسفر التكوين 

 «. أشكال الطيورالدبابات التي تدب عىل األرض كأجناسها، وكل الطيور كأجناسها: كل  
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ي  بأنه  يبدو  املقدس  الكتاب  كون  عن  للحظة  النظر  تصنيفية  بغض  فئة  قدم 

كل  لـ»الدب إىل  يقسمها  ذلك  بعد  ولكنه  جنًسا،  الطيور  يسمي  أنه  أيًضا  يبدو  ابات«، 

»أشكال« الطيور. كم جنًسا من الطيور يوجد؟ مل ال يشار إليها جميًعا بجنس الطري؟ ما  

هي األجناس املتعددة ضمن الجنس الواحد؟ ليست املشكلة أننا ما زلنا ال نعرف ما هو  

أيًضا ما هو »الشكل«. أهي اليشء نفسه؟ ماذا عن  »الجنس« وحسب، بل نحن ال نعرف  

الديناصورات ذات الريش التي ال ميكن متييزها افرتاضيًا عن الطيور؟ من أي »جنس«  

 هي؟ 

هذه مشكلة التفكري غري العلمي. هو غري دقيق بذاته ألنه غامض عمًدا، كقراءة األبراج  

. كام كان بضع، العديد، الكثريواحد، زوج،  بالضبط. األمر أشبه بأن يتعلم العد هكذا:  

إذ كنت أسألها متى ستصبح فطائرها   الريف؛  يحدث عندما كنت أزور بيت جديت يف 

جاهزة، وكان ردها دامئًا »بعد حني«، »بعد هنيهة«، أو »طرفة عني«. يف كل الحاالت،  

 . ت اإلجابات املقدمة تعني ببساطة أن اإلجابة هي »ال أعلم« كان

قبل أن يتعلموا أكرث، كان الخلقيون يدعون بثقة بأن أيًا من األنواع مل يتطور قط.  

مهام كانت األمثلة التي أقدمها كانت تقىص عىل أنها يشء مل يكتشف سوى حديثًا ولكن  

رمبا كان موجوًدا منذ األزل، لذا كانوا يطالبون بأن أظهر لهم أمثلة ألنواع جديدة تتطور  

يف البداية كانت تبدو لهم احتامالت عدم حدوث ذلك قويًة إىل حد  بارشة.  تحت املراقبة امل

  مسبًقا، وقد يكون حدث  كبري، ولكنهم يف النهاية أدركوا أن ذلك ميكن أن يحدث فعًًل 

بحيث يظل بإمكانهم قبول أن ذلك قد حدث.  بالفعل. لذا فقد احتاجوا لتغيري قصتهم  

اس« املخلوقة من النوع إىل رتبة تصنيفية أعىل.  ونتيجًة لذلك، فقد غريوا تعريف »األجن

هذا التغيري أعطاهم القدرة أيًضا عىل تفسري كيفية حرش نوح ملًليني األنواع يف صندوق  
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واع يعني أنهم لن يضطروا االنتبحجم ملعب كرة قدم ويظل قادًرا عىل الطفو. كان قبول  

 إىل تفسري العدد الكبري من األنواع عىل منت السفينة. 

الجنس  ولكن، مل يكن من املمكن لهم أن يكتفوا برفع تعريف »األجناس« إىل مستوى  

الجمل العريب ذو    – حدد بالفعل أيًضا. هناك جنسان من الجامل  البيولوجي، ألن ذلك قد  

ذو السنامني. ال يجادل أحد بأن هذين متصلني وضوًحا، رغم   السنام الواحد والقرعوس

»كأجناسها«. يجب أن يجعل  أنهام ال ميكنهام التزاوج فيام بينهام. ميكنها فقط أن تلد  

جنسني   الجامل  من  النوعني  هذين  من  ال مختلفنيهذا  الخلقيني  فإن  بالطبع  ولكن   ،

 يقبلون ذلك. 

مل عام قديم ال يعرف سوى من السجل  كان هناك نوع يدعى بوبروثرييوم، وهو ج 

األحفوري. زمنيًا وشكليًا، يبدو أنه السلف النووي املشرتك لكل أنواع الجامل التي لدينا  

اليوم. هناك أيًضا أنواع وسيطة. قد يكون الربوكاميلوس جد الًلما، واأللباكا، والفيكونيا  

امل السلف  الجنوبية، وقد يكون األوكسيداكتيلوس  أمريكا  السنم  يف  شرتك للجامل ذات 

وهذا إذا اخرتنا فقط ثًلثًا من الخمسني جمليًا املعروفة يف السجل  والسنمني يف آسيا.  

يفعله   ال  ما  بالطبع  وهو  »التطوريني«،  تصدق  كنت  إذا  فقط  ذلك  ولكن  األحفوري. 

 األصوليون.

ن للجامل  من الواضح أن الجامل من أقارب الًلما. األمر أوضح من أن ينكره أحد، رغم أ 

»معلومات جديدة« ال متتلكها حيوانات الًلما، شكلت سنامها الخاصة. ورغم ذلك، فإن 

لقد  الخلقيني   النهاية،  أن تكون الجامل والًلما من »جنسني« مختلفني. ففي  يفضلون 

وال بإرادتهام أن يتزاوجا فيام بينهام افرتقا مبا يكفي عن بعضهام حتى ما عاد بإمكانهام  
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ا عىل القارة نفسها. ليسا نوعني مختلفني وحسب، ووفًقا لنظام ليني القديم،  حتى لو كان

 ليسا حتى من الجنس البيولوجي نفسه! ومع ذلك، فبينهام صلة نسب قريبة. 

الجنس   أن  وآخرون  أنا  اقرتحت  فقد  املعرف.  الوحيد  التصنيف  يظل  النوع  أن  رغم 

القريبة األنواع  من  مجموعًة  يكون  أن  يجب  إلنتاج    البيولوجي  يكفي  حية  مبا  هجائن 

إذا كانت الهجائن خصبة، فهام النوع نفسه. وإن مل تكن كذلك، فهام  )ولكن عقيمة(. 

نوعان مختلفان من الجنس نفسه. وإن مل يكن بإمكانهام إنتاج هجائن حية عىل اإلطًلق،  

  أقر املصنفونفهام من أجناس مختلفة أو مستوى أعىل من التقسيم. يف هذه الحالة،  

باملستوى نفسه من التصنيف الذي أقرتحه وفًقا ملجموعة مختلفة من املعايري. وإال، فإن  

 الجنس التصنيفي ال يعرف كام أقرتح أنه يجب أن يعرف. بل هو غري معرف عىل اإلطًلق. 

معرفًا بالطريقة التي أقولها، فامذا لو كان التهجني ما زال ممكنًا ولكن فقط    كانلو  

 بالتخصيب الصناعي واملساعدة املخربية؟ هل سيكون ذلك تقسياًم عىل مستوى العائلة؟ 

ذهبت عاملة األحياء الربيطانية جوليان »لولو« سكيدمور إىل ديب عازمًة عىل إثبات  

كتف فقط بالتشابهات األحفورية،  الًلما والجامل. مل تعًلقة عىل مستوى العائلة بني  

الجينومي   التسلسل  وال  املحددة،  إساءة    –والسامت  عىل  الخلقيون  اعتاد  أشياء  وهي 

، نجحت يف املزاوجة بني  1998ذلك. يف  فهمها ورفضها؛ بل وجدت أدلة أكرث حساًم من  

وزنه   وزنها    990جمل  الما  وأم  راما  165باوند  إلنتاج  هاتان    باوند  كانت  »الجاما«. 

، أوجدت طريقًة  مليون سنة. وبعد أبحاث مطولة   30السًللتان معزولتني جينيًا لنحو  

هجائن حية ال ميكنها ال التكاثر وال أن توجد يف  الستخدام املساعدة املخربية يف إنتاج  

 دليل عىل حدث إنتاج نوع مل يشاهد من قبل.  هذا الطبيعة. 
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إعادة كني هام من آنرسز إن جينيسيس )أجوبة يف سفر  رمبا كان هذا أحد أسباب  

لتعريف   الواضحة  التكوين(  املضامني  كل  متجاهًًل  العائلة،  مستوى  عىل  »األجناس« 

العليا«. يعرتف   »القردة  باسم  أيًضا  البرشيات، واملعروفة  عائلة  أننا من  لذلك، وحقيقة 

ختلفة اعتباطًا يف مستويات  هام بأن هناك عدم اتساق يف طرحه، وبأنه يضع »أجناًسا« م 

حسب ما تتطلبه تفسريه لحكايته الشعبية املفضلة. من املشاكل العديدة    تصنيفية مختلفة

يف هذا أن كًًل من هذه »األجناس« ما يزال ينتمي لسلسلة من الفروع األم التي هي أيًضا  

أمهات عدة »أجناس« أخرى أيًضا. مل يكن هذا ممكنًا لو كانت كلها مخلوقًة بشكل خاص،  

وجيا«، وهي محاولة لًلستيًلء عىل نسبة مقبولة من علم  لذا اخرتع الخلقيون »البارميول

تلك   العليا وتصوير كل  املشرتكة  للقواسم  األعذار  إيجاد  الفرعي مع محاولة  التصنيف 

عدم   يف  استمرارهم  ورغم  حدة.  عىل  كًًل  مخلوقة  »أجناس«  أنها  عىل  »البارامينات« 

 . االعرتاف بذلك، فقد فشلت هذه املحاولة للعديد من األسباب

الجنوبية القردة  بأن  الخلقيون  يؤمن  يشء،  كل  وقبل  من    أواًل  تصنف  أن  يجب  ال 

و  املتطابقة  شبه  الشكلية  بنيتنا  رغم  )البرش(  التطور،  البرشيات  عىل  الواضحة  األدلة 

غارقني يف اإلنكار. بالطبع فهم يقولون  بسبب حاجز جيني متخيل، وهو الخندق األخري لل

ورقة   أو إس جينيتيكس    يّب ذلك مضطرين إلنكار  »تسلسل جزيئي  ،  2011ملارس  إل 

لرئيسيات حية«، من تأليف بولينا برييلامن وزمًلئها، والتي تؤكد بالضبط مكاننا بني  

 قرابتنا الجينية للشمبانزي، والتي عرفناها مسبًقا بوسائل أخرى. القردة العليا و 

ا إنتاج هجائن حية.  نحن قريبون من الشمبانزي إىل درجة أنه قد يكون ما زال ممكنً 

أنواع أبعد قرابًة من ذلك، ومل   فبعد كل يشء، باستخدام تقنيات مخربية، زاوجنا بني 

يحدد أحد بشكل حاسم إذا ما كنا قادرين عىل التخصيب الكيميايئ املتبادل مع قرود 

اإلنسان  -الشمبانزي. يف الحقيقة، ال يريد أحد حًقا أن يثبت إن كان هجني الشمبانزي
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إذن    ا حتى؛ ألن أغلبنا ال يريدون حتى معرفة جواب ذلك السؤال ألسباب واضحة.ممكنً 

أما يزال من اآلمن أن نسمي الشمبانزي نوًعا مختلًفا بغض النظر عن إمكانية تزاوجنا  

أن   يعني ضمنًا  هذا  كل  ولكن  ال؟  أم  بكثري  معه  األشبه  الجنويب  القرد  بني  التخصيب 

  1968بالدكتورة زيرا يف فيلم  به حتمي. يذكرين هذا  بالبرش واإلنسان البدايئ كان ش

القروداألصيل،   قبلت كوكب  عندما  فضاء برشي: »حسنًا  ،  رائد  من  قبلًة  ،  عىل مضض 

 ولكنك فقط شديد القبح«.  

. يف الحقيقة،  حتى  أكرباملشكلة األخرى يف تصنيف األجناس املخلوقة هي مشكلة  

لدى   مشكلة  أكرب  ما  هي  وهو  السًلالت،  تطور  علم  تحدي  أسميها  الخلق.  »علامء« 

رتفون بذلك  ادًة ما يقبل الخلقيون أن علم التصنيف دقيق ظاهريًا، ولكنهم يعسأرشحه. ع

فقط  معينة  أجناس  لدرجة  من  سلسلًة  إعجازي  بشكل  خلق  إلههم  أن  يرصون  ألنهم   ،

ًعا، خلق ل منها بشكل خاص منفصًًل عن اآلخر. يسمح الخلقيون  الحيوانات املختلفة قط 

قد   األجناس  هذه  من  كل  ذلك  بكون  بعد  غامضة    –تنوعت  حدود  ضمن  فقط  ولكن 

وعم يقولون بعدم إمكان تتبع أي سًللة إىل ما وراء    –يرفضون تعريفها بشكل متامسك  

ك األجناس، وكم منها  شكلها القديم األصيل. ولكن، هم ال يستطيعون تعريف ما هي تل

 يوجد، أو كيف ميكن متييزها. 

 سأتحداهم أن يروين تقسيامتهم الغامضة بني التصنيفات التالية: 

 البط املوسوكفي؟بط الغياض، و هل البط الربي ذو صلة بالبط الحمراوي، و  •

 سائر اإلوزيات؟هل يتصل البط أيًضا بالوز و  •

 عىل صلة بالدجاجيات وحديثات الفك األخرى؟  هل اإلوزيات •

 هل حديثات الفك عىل صلة بقدميات الفك؟ •
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أو  • السمك،  طائر  أو  الغرب،  بطائر  اليوم  املوجودة  الطيور  من  أي  تتصل  هل 

 اإلنانتيورنيس، أو الطيور الحقيقية األخرى؟ 

 هل تتصل الطيور الحقيقية بطائر كونفوشيوس أو األركيوبرتيكس؟  •

أوائل • كل  أو   هل  بامليكرورابتور،  تتصل  الطيور  طائفة  إىل  املنتمية  الحيوانات 

 الفيلوسريابتور، أو ديناصورات أخرى غري طائرة؟

 واألركوصورات األخرى؟ هل تتصل الديناصورات بالتريوصور، والفيتوصور،  •

مل يكن التطور من سلف مشرتك حقيقيًا وكان شكل ما من الخلق الخاص لألجناس  إذا  

مخطط النسل  ، فسيكون هناك مستويات سطحية ما يف  بالفعل حتى اآلن حقيقيًا    غري املعرفة

أيًضا مستويات   أن يكون هناك  حيث من املفرتض قبول سلف تطوري فعيل، ولكن يجب 

الحقة يف الهرمية املتداخلة ال تعود فيها الكائنات الحية من الجنس نفسه وال تعود متصلًة  

النقطة، ستكون أجناًسا منفصلة مخلوقة بشكل سحري، وفريدة  بيولوجيًا فوقها. يف تلك  

بشكل متميز عن تلك املوضوعة حولها باإلضافة إىل تلك التي يبدو ظاهريًا أنها أسًلفها.  

 ...  إذن

 هل الببور البنغالية عىل صلة بالببور البورمية وكل أنواع الببور األخرى؟ •

 ر األخرى؟ وبكل النمو هل كل أنواع الببور متصلة ببعضها  •

 سنوريات حرابية األسنان؟ هل كل النمور متصلة بالسنوريات وال •

السنوريات تتصل بحرابيات األسنان الكاذبة أو الزباديات؟ وكيف ميكننا  هل كل   •

 أن منيز ذلك؟ 

 هل كل سنوريات الشكل تتصل بأي من أو كل األعضاء اآلخرين من رتبة اللواحم؟  •
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رية لنظرية الخلق قادرين عىل أن يظهروا بالضبط  يجب أن يكون املروجون للتفاهة املح

أين وملاذا ال ميكن تجميع األنواع التي أنشئت بشكل فريد مع أي من فروع اآلباء التي تشري  

. نحوا جانبًا أي حجة أخرى ميكن أن تكونوا تفكرون بها؛  فيام عدا ذلك إىل تسلسل تطوري

يحة وتشري إىل أي يشء أكرث من سلف  ال يقارن أي منها بهذا! لو كانت نظرية الخلق صح

واحد مشرتك لكل أشكال الحيوانات )إن مل يكن لكل حقيقيات النوى(، أو لو كان مفهوم 

مخطئًا بشكل أسايس، فًل بد أن يكون هناك نقطة يف الشجرة ينهار فيها    السلف املشرتك

حيث ما نظنه متصًًل بكل يشء يف الحقيقة غري متصل بأي يشء آخر؛ وما    –   علم التصنيف

مل تكن علمويًا أو رائيليًا، فإن هذا املعيار يجب أن ينطبق عىل حيوانات أخرى غري أنفسنا.  

 إذن ... 

 هل الغوانا قصرية الذيل متصلة بالورل العمًلق والغوانات األسرتالية األخرى؟ •

 الغوانات األسرتالية ببعضها وبالورل األفريقي واإلندونييس؟هل تتصل كل  •

 باملوزاصوريات الطباشريية؟  األرضية الحالية  هل تتصل الورليات •

 هل تتصل الورليات بأي أنواع أخرى من بدغيات الشكل ومنها األفاعي؟ •

 هل تتصل بدغيات الشكل أيًضا بسقنقوريات الشكل والوزغ؟  •

 حرشفيات األخرى؟ باإلغوانيات وال   هل تتصل كل متصلبات اللسان •

 عظايا الحرشفية األخرى؟ الكل هل تتصل كل الحرشفيات ببعض وب •

 هل تتصل العظايا الحرشفية بلوحيات األسنان والبليزوصورات؟  •

 وثنائيات األقواس األخرى؟هل تتصل أشباه العظايا الحرشفية باألركوصورات  •

األقواس   • ثنائيات  كل  تتصل  أو  هل  األقواس    «الزواحف»بالًلقوسيات  مندمجة 

 ؟ كالدمييرتودون

 هل تتصل كل الزواحف ببعضها وبكل السلويات األخرى؟ •
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 ذوات األربع األخرى؟ هل تتصل كل السلويات ببعضها وبكل  •

 هل تتصل كل ذوات األربع ببعضها وبكل الفقاريات األخرى؟  •

 متصل بصلة قرابة؟ وأي منه مخلوق؟أي مام سبق وهكذا. 

تذكروا، إذا كان هناك أي مصداقية لنظرية الخلق بأي شكل، أو إذا كان هناك عيب  

أو ال   هناأسايس يف النظرية الكلية للتطور من سلف مشرتك، يجب أن يوجد ذلك العيب 

تحدي   هذا هو  آخر.  مكان  أي  يكون يف  أن  ببساطة  السًلالتميكنه  هذا  تطور  بقي   .

اسمه   يشء  يوجد  ال  أنه  وهو  بسيط  لسبب  سنوات  عرش  من  ألكرث  إجابة  بًل  التحدي 

أصلية.   بارامينات  الحيوانات  من  مجموعة  عندها  تبدو  نقطة  توجد  ال  »الجنس«. 

ستحيل تعريف أي نقطة يف سلم التصنيف ال يتصل  ألنه من املالبارامينولوجيا بًل أساس  

 يشء آخر. بأيفيها كل يشء عاش قط بوضوح 

كل الحيوانات، مبا فيها اإلنسان، تنتمي إىل سلسلة من الفروع األم تجتمع يف النهاية  

كل الفروع. وما هو أسوأ بالنسبة للخلقيني، هو أن السلسلة  يف تصنيف واحد يحيط ب

النوى تحت  تستمر من هناك، بحيث   والنباتات، وكل حقيقيات  الفطريات،  أيًضا  تضم 

يف   كلنا  نكون  بحيث  واحد،  »الجنس«  تصنيف  من  ما  كًلم  نفسهمستوى  باقتباس   .

التقاط أي يشء بنفسه، نجده مرتبطًا  جون موير، »عندما نحاول  الناشط البيئي الرائد  

 . «بكل يشء آخر يف الكون

للسبب نفسه الذي عليهم    كربوييجب عىل الخلقيني املحرتفني أن ينكروا التطور ال

األنواع االنتقالية: ليس بسبب أن هذه الحقائق املجتمعة ال ميكن أن تشري   ألجله أن ينكروا

أيًا منها لوحدها يثبت أن هذا ممكن عىل األقل، وال يسمح  إال إىل سًللة حيوانية، بل ألن  

ينيني أن يعرتفوا حتى بذلك. إذا كان من املمكن السري عرشين قدًما، فمن  للمتطرفني الد 
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الزائفون عىل وجوب وجود   العلامء  حاجز  املمكن السري عرشين ميًًل، لذا يرص هؤالء 

 محدد ما يحجب تطور »أجناس« جديدة. ولكنهم لن يقولوا أين أو ما هو ذلك الحد. 

مص  تعريف  يف  الخلق  بنظرية  امللتزمون  معتاديخطئ  بشكل  أمكن  طلحاتهم  إن   ،

ال  إجبارهم عىل استخدام التعريفات من األصل، ألنهم ال يريدون أن يكونوا مسؤولني.  

آراءهم   يغريوا  أال  مسبًقا  قرروا  ألنهم  ذلك،  خطأ ميكن  عىل  أنهم  ثبت  ولو  إذا  حتى   .

قد شوهد بالفعل وثبت يقينًا أنه قد حدث، فإن عقيدتهم    كربوياكتشفوا أن التطور ال

الدينية ستظل متنعهم من االعرتاف بذلك. بداًل من ذلك، سيتعني عليهم إعادة تعريف  

ل  األهداف من  مصطلحاتهم،  أن يظهره إىل يشء  نقل مرامي  التطور ميكن  أي ما كان 

 ضع األمان.مهام كان التطور صحيًحا، فقط ليكونوا يف مو سيظل مستحيًًل 

علامء أن يشاهدوا بالفعل تطور نوع  شاب، مل أكن أتوقع العىل سبيل املثال، كرجل  

سيكون تدرًجا أدق من القدرة عىل   جديد تحت رشوط متحكم بها. اعتقدت أن حدثًا كهذا

مًلحظته، وحدثًا أندر من توقع أنه سيحدث تحت مرأى أي أحد. لذا ففي املرة األوىل 

فيها ع قرأت  ذلك  ن  التي  الفواكهحدوث  ذباب  من  نوع جديد  املراقبة    مع  تحت  تطور 

املبارشة يف مخرب، ذكرت ذلك ألحد أصدقايئ الخلقيني. بالطبع مل يكن ذلك جيًدا مبا 

هذا ليس تطورًا  »يكفي. ليس أي يشء جيًدا مبا يكفي وال يشء ميكنه أن يكون كذلك.  

 «. تتحول إىل يشء آخرألنها ما تزال ذبابة؛ مل  « قال يل، »ا،كربوي

بنوع جديد من ذباب الفواكه أن يتحول إليه؟ لقد بدأنا بنوع واحد  ما الذي يفرتض  

إنها تعيش يف حاويات مغلقة   نوعان.  لدينا  يهملوا  واآلن  تلوث. مل  بًل فرصة حدوث 

ه ظهر فجأة. هذه املجموعات ببساطة ليرتكوا ذبابًا جديًدا يدخل ويخدعوا أنفسهم بأن

ناعيًا، وجمعت عن قصد، وعزلت بحذر من قبل علامء محرتفني يجرون تجربة  اختريت ص
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هذه مجموعة سكانية جديدة بالكامل، وسًللة مؤكدة من الفرع األب، متاميزة  حساسة.  

 !كربويهذا تطور  – جينيًا عنه وغري متوافقة كيميائيًا معه. هذا نوع جديد 

مي ألنه ال ميكن إعادة إجرائه يف  من أن التطور غري عل  غالبًا ما يشتيك الخلقيون

أول مرة حدث ذلك، أعيدت عىل يد  التجارب املخربية، ولكن ميكن ذلك وقد حدث ذلك.  

ه حدث  عامل الوراثة الرائد ثيودوسيوس دوبزانسيك يف ستينيات القرن العرشين، ولكن

حدوث ذلك اآلن. كام وصفت منذ ذلك الحني أيًضا. نحن نعرف كيفية  عدًدا من املرات  

بكترييا تحدث تحواًل  بعنوان »  2008يونيو،    9يف مقال نرش يف    نيو ساينتيست مجلة  

 ، «تطوريًا كبريًا يف املخرب 

 

ة أمام أعني الباحثني. إنها املرة األوىل التي يضبط فيها التطور  كبري   ةتطوريت بدعة  ظهر 

جديدة نادرة ومعقدة من هذا النوع. وألن النوع املدروس هو  عملية صنع سمة    متلبًسا يف 

إعادة   استطاعوا  العلامء  فإن  البدعة  البكترييا،  هذه  منو  كيفية  إلظهار  التاريخ  عرض 

أخذ عامل األحياء  التطورية من تراكم أحداث غري متوقعة، نتيجة الصدف. قبل عرشين عاًما،  

جامعة والية ميشيغان يف إيست النسينغ، الواليات املتحدة،    التطورية ريتشارد لنسيك من

ظل مجتمًعا مخربيًا.    12اإلرشيكية القولونية واستخدم سًللتها لتأسيس  بكترييا واحدة من  

جيًًل،    44,000ومطوًرا أكرث من  كل منها ينمو منذ ذلك الحني، مراكاًم الطفرات بالتدريج  

خًليا كبرية، مثًًل،   االثنتي عرشةبينام راقب لنسيك ما يحدث ... طور كل من املجتمعات  

الذي كانوا يغَذون باإلضافة إىل   الغلوكوز  عليه، وطوروا كثافات    معدالت منو أرسع عىل 

يك يف واحد  راماتييشء د  حدث،  31,500سكانية أدىن عند الذروة. ولكن أحيانًا نحو الجيل  
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وهي مادة  اكتسبت البكترييا فجأًة القدرة عىل استقًلب السرتات،    – فقط من املجموعات  

 مغذية ثانية يف وسطها املستنبت ال تستطيع اإلرشيكية القولونية استهًلكها عادًة.

ها عىل  محاوالت ممنهجة لتفنيدإذا بحثتم عن املقال السابق عىل جوجل، فستجدون  

مثال عن حدوث    عن أيقيني، ألنهم يجب أن يجدوا طريقًة ما لنزع املصداقية  مواقع الخل

مواجهة  نتج عن إحدى محاوالت التفنيد الفاشلة هذه    فعًًل أو ترصيفه.  كربويالتطور ال

بني ريتشارد لنسيك، عامل األحياء التطورية  للرسائل اإللكرتونية    من خًلل تبادل   ممتعة 

البيوت   يف  خلقي  معلم  شًلفتيل،  وأندرو  املوصوفة،  التجربة  أجرى  مع  الذي 

التبادل ألن سجله الكامل موجود يف راشيونال وييك، وقد   كونسريفابيديا. لن أفصل 

ه . إمنا أذكر أعظم استعراض فوق األرضكتابه  سبق أن تحدث عنه ريتشارد دوكينز يف  

إلظهار أنه ميكن تكراره تحت رشوط متحكم    –حًقا    كربويفقط لبيان ما هو التطور ال

وأنه أيًضا ينتج »معلومات« جديدة، حتى لو بقي الخلقيون يرصون عىل عدم إمكانية    بها

ذلك. أذكر هذا أيًضا لإلضاءة عىل حقيقة أن الخلقيني لديهم التزام برفض أي دليل وكل  

 ونزع املصداقية عنه.  يقف ضدهم أبًدادليل 

 بشكل مثري لإلعجاب   ناشط مدرسة ثانوية يافع اسمه زاك كوبلني، نظم  2012يف  

الستئناف قانون أصدره املجلس الترشيعي يف لويزيانا يسمح بتعليم نظرية الخلق  حملة  

الرقابة عىل التطور يف صفوف العلوم يف املدارس الثانوية العامة يف الوالية. خًلل  و 

أمام مجلس شيوخ والية لويزيانا، وصف أحد خرباء العلوم الذين عينهم  إدالئه للشهادة  

وعند سامع السيناتور مايك  .  إي كواليكوبلني التجربة السابقة عىل اإلرشيكية القولونية  

  ر قد شوهد، قاطعه، سائًًل إذا ما كانت هذه البكترييا قد تطورت إىلوالزوورث أن التطو 

! عندما سمع فريق  شخص. هذا مدى فجاجة جهل نظرية الخلق التي تشده لها األفواه

أحد  كوبلني ذلك، جلسوا مصعوقني وحدقوا ببعضهم للحظة، ألنه كيف ميكن أن يكون  
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الغباء ويكون مسؤواًل عن أي يشء؟   الدينيني  ظنوا بسذابهذا  املتعصبني  جة أن هؤالء 

بشكل   متعلمني  كانوا  سياسيًا  األقوياء  اليمني  لجناح  ما  املنتمني  بشكل  وأنهم  كاٍف 

مخلصون ومستعدون إلعادة التفكري يف موقف ال ميكن الدفاع عنه بصدق. لقد افرتضت  

فعال  عادًة أحبط بشكل مشابه من ردود أ اليشء ذاته بنفيس العديد من املرات، ولكنني  

ذين ال يريدون وضوًحا أن يفهموا ما هو  أولئك املدافعني عن املعتقدات بالهراء املطلق ال 

 حقيقي حًقا. 

ذات  بالطبع من األسهل بكثري مشاهدة التطور عندما نتحدث عن الكائنات العضوية  

لربع    إي كواليالتكاثر الرسيع واألجيال القصرية. وحتى حينها، استمرت تجربة تطور  

عادًة   يستغرق  األمر  كان  لو  ميكن  قرن!  بارز  فرق  أي  ملًلحظة  األجيال  ألوف  عرشات 

التي أعامرها بضعة أيام.  قياسه، فقد نتوقع أن نرى ذلك فقط يف امليكروبات والحرشات  

شاهدناه   فعًًل  القصرية  ولكننا  األجيال  نتناول  كنا  عندما  أيًضا  أيًضا،  الفقاريات  يف 

 والتكاثر الرسيع. 

بضع جزر بركانية غرب مضيق جبل طارق.  اكتشف البحارة الربتغاليون    ، 1419يف  

األوروبية   الفرئان  بعض  بالخطأ  واستوردوا  املنطقة  حول  هذه استقروا  من  لكل 

دافيديان  -حياء الفرنسية جانيس بريتوناملستقرات. بعد خمسة قرون، وضعت عاملة األ 

أن   مئات مصائد الفرئان يف أربعني موقًعا حول جزيرة ماديرا شبه املدارية. اكتشفت 

الفرئان   من  واملعزولة  جًدا  الصغرية  السكانية  املجموعات  أنواع  هذه  إىل ستة  تطورت 

وروبية األم لها  كلها تبدو بنحو الشكل نفسه، ولكن الفرئان األ مختلفة متاميزة وراثيًا.  

من  صبغيًا  40 ترتاوح  ماديرا صبغيات  ولفرئان  تخرس  كروموسوًما  30إىل    22،  . مل 

لدى البرش،    2بعض صبغياتها، فيام يشبه كثريًا الصبغي  اندمجت  النووي؛ بل،    هاحمض 

واع، ألن  نتالذي يجمع املزيد من الحمض النووي يف وحدات أقل. هذا نوع مختلف من اال 
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التنوع الصبغي ميكن أن يؤهلهم ليكونوا نوًعا متاميزًا حتى لو كان ما يزال بإمكانهم    هذا

 التزاوج فيام بينهم. 

مل األحياء سكوت إدواردز، »املفاجئ هو رسعة حدوث ذلك،  عن هذا االكتشاف، قال عا

لنكرر  .  الرسيع«   نتواعولكن هذه حالة مثرية لًلهتامم ألنها قد تثبت الحالة املتطرفة من اال 

حتى    1,500فقط: إن ظهور تنوع صبغي عىل مستوى املجموعة السكانية يف مجرد  

قد   تقرتح دراسات أخرى،  هو أمر »متطرف يف الرسعة«. حتى ولو، كامجيًًل    2,000

، قد تطورت بضعفي هذه  ، التي متتلك قصة أصول مشابهةفاروتكون الفرئان يف جزر  

الرسعة. ليست األدلة عىل تطور رسيع كهذا مقترصًة فقط عىل الفرئان بأي شكل. كام 

سحاٍل تخضع لتطور  » بعنوان    ساينس دييل يف    2008أبريل،    18يذكر مقال منشور يف  

 ، «بعد تقدميها ملوطن جديدرسيع 

، نقل علامء أحياء خمسة أزواج بالغة من سحايل الجدران  1971يف  

كوبيسته بود  األم  جزيرتها  من  األدرياتييك اإليطالية  البحر  يف   ،

الجنويب، إىل جزيرة بود مركارو املجاورة. اآلن، وجد فريق دويل من  

الظهور   ذات  الصغرية  السحايل  هذه  تقديم  أن  ،  الخرضاءالباحثني 

بوداركيس سيكوال، إىل بيئة جديدة أدى بها إىل الخضوع لتغريات 

 تطورية رسيعة وعىل نطاق كبري.

زادت الفروق املدهشة يف حجم وشكل الرأس قوة العض، ولوحظ  »

سنة فقط،   36بعد منو بنى جديدة يف السبيل الهضمي للسحايل  

األحياء   ، يقول دنكان إرشيك، أستاذ«وهو سلم زمني شديد القرص

حدثت هذه التغريات الجسدية  يف جامعة ماساتشوستس آمهرست. »
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جنبًا إىل جنب مع التغريات الدراماتيكية يف الكثافة السكانية  

 . « والبنية االجتامعية

جئة دراماتيكية كاملة يف أجيال مفردة،  يعتقد الخلقيون بوجوب وجود تحوالت مفا

عندما يكون كل ما  وعادًة يف أفراد بداًل من مجموعات سكانية كاملة. وهذا ما يحدث 

  حقيقةً . علينا أن نفهم ما هو التطور مني-إكستعرفه عن التطور هو ما شاهدته يف أفًلم 

 وما ميكننا توقعه منه. 

ال  األطراف  تكنولوجيا  تزال  ما  كيف  اليوم  تأملوا  للشفقة  املثرية  والروبوتات  صناعية 

ذا سيكس    باملقارنة بنوع التكنولوجيا املصورة يف الربامج التلفزيونية من السبعينيات مثل

مان دوالر  بايونيك وومان و  مليون  التحكم يف  ذا  ذايت  آليًا  بنينا رجًًل  إذا  ميكنه    2016. 

ف إىل وجوه البرش، يجب أن نعجب   وميكنه قراءة اإلشارات والتعر تصحيح توازنه إذا تعرث

بذلك فهذا تقدم. إنه بالتأكيد أفضل مام كان بإمكاننا قبل نصف قرن. ولكن حينها، اعتقد  

تركيبة الرتانزستورات ذات الشكل البرشي يجب أن تكون قادرة معجبو الخيال العلمي أن  

تترصف   أن  يجب  وأنها  نستطيعه،  مام  أفضل  بشكل  فعله  نستطيع  يشء  كل  فعل  عىل 

ما يزال توقع  فيام عدا كونها غري قادرة عىل فهم عواطفنا لسبب محري.  بالضبط كالبرش،  

اآلليني   الرجال  واقعي،كون  توقًعا غري  اليوم  تفكر    هكذا حتى  أن  هو  آنذاك  توقعه  ولكن 

 كالخلقيني. 

ليس ذبابًا، وال كًلب تتحول ألفيال، وال بكترييا  ال يوجد ذباب فواكه يتحول إىل يشء  

أنهم  خلقيون  التتحول إلنسان، وال ثديات ينمو لها فجأًة أجنحة طيور؛ ال يشء من هذا. يعلم  

التطور حقيقيًا بالفعل، فسيمكننا    إذا كانأن نتوقعه    حًقاإن طلبوا نوع األدلة الذي يجب  

بالفعل. ولكنهم ال يريدون أن يعرفوا ذلك، لذا يطالبون بدل ذلك  حقيقي  تقدميه ألن التطور  
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التطور يف  ب أدلة ستكون ضد ما هو  أبًدا، وهي  ينتجها  أن  أشياء ال ميكن ألي عامل  رؤية 

ومن هذه القوانني أن ال سًللة  قوانني بيولوجية معينة  حقيقة األمر. عىل التطور أن يتبع  

 ميكنها أن تقفز إىل فرع مختلف عىل شجرة الحياة. 

رأينا جنًسا بيولوجيًا جديًدا يتطور،    إننالقد رأينا أنواع جديدة تتطور. ميكننا أن نقول  

هذا ليس جيًدا مبا يكفي.  قصده بذلك. لذا ال يستمر منكرو العلوم باملطالبة بذلك.  حسب ما ت 

فيه مخاطرة كبرية ألننا قد ننتج ذلك أيًضا.    إن املطالبة مبشاهدة تطور عىل مستوى الفصيلة

لذا فقد قفزوا بضع خطوات وهم يتحدون العلم اآلن أن يظهر لهم مشاهدة مبارشة لتطور  

 عن ذلك. شعبة جديدة عوًضا

  ةالسًلالت الفرعيتطور  علم  هناك فرق واحد مميز بني رتب ليني القدمية للتصنيف و 

وهكذا،   « الحبليات»و»الثدييات« ما زلنا نستخدم أسامء رتب ليني القدمية مثل  املنهجي.

نضيع يف شبكة من الفروع غري املسامة. وإال،   لكيًلولكننا نستخدمها فقط كمؤرشات  

معنى حقيقي ألي من الرتب نفسها ألنها غري معرفة. اآلن نعرف أنه ال يوجد  فليس هناك  

النوع فوق  مستوى  الحيويفعًًل  التصنيف  علم  يف  أخرى  رتبة  كل  ألن  بنيةً   ،    تشكل 

  شعبة رتب ليني من فصيلة، وجنس، ورتبة، و   اعتباطية إىل حد ما حسب هوى اإلنسان.

ذلك ال تعني شيئًا ألن كل تصنيف جديد  ، ولكنها فيام عدا  كلها تقدم أوصاف حقيقية 

يكون فيها  نوع )حدث ظهور نوع مميز جديد(، ولكن بطريقة    انتواعتطور قط بدأ ب

النوع االبن ما يزال نسخًة معدلًة من أي شكل كان آباؤه يتخذونه، ويبقى النسل النهايئ  

الذي    ار التغري كله دامئًا منتميًا إىل أي تصنيفات كان السلف ينتمي لها مهام كان مقد

 يخضع له مع مرور الزمن.
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الخلقيني لتشبث  الوحيد  وال  السبب  الصغري  بني  التمييزات  ل  كربويبهذه  يك  هو 

التطور   لقبول  لهم عذر ما  ال  يكون  أنه  )الذي يعرتفون عىل مضض  النطاق«  »صغري 

إنكاره   التطور  ميكن  برفض  االستمرار  من  متكنهم  مع  اإلميان(،  بأعظم  »واسع  حتى 

النطاق«  النطاق« »واسع  التطور  أن  يعني  ذلك  فإن  بالطبع  أي يشء  ،  يعني  أن  ميكن 

 أي لحظة ما. يريدونه يف 

يف إحدى املناقشات    كربويأبحاث الخلق التطور ال فرانك شريوين من معهد    عرف

بأنه أصل كل جنس من الحيوانات، والحًقا يف املناقشة نفسها، غري تعريفه إىل أصل  

؛ ولكنه ببساطة ال يكرتث! الحياة كلها. هو يعلم أنه يستخدم املصطلحات بشكل خاطئ

بالنسبة   تعنيه  املصطلحات  كانت هذه  ما  إعادة تعريف  ال يستطيع  أنه  الحقيقة  ولكن 

 املقام األول. يف وفق هواه  ذين اخرتعوا هذه الكلامت للعلامء ال

السًلالت املختلفة من الكًلب مثال عىل التطور الصغري، بينام األنواع املختلفة من  

والسنوريات، واألحصنة والحمري الوحشية،    الذئاب والكًلب الربية )باإلضافة إىل النمور 

ال التطور  أمثلة عىل  كلها  والجامل(  قطًعا،    .كربويوالًلما  بيولوجيًا  متقارب  زوج  كل 

 »جنس« مختلف وال الجنس نفسه. ولكن كًًل منها نوع مختلف، ال 

عامل  من قبل    1927والتطور الصغري ألول مرة يف    كربويصيغ مصطلحا التطور ال

عامل أحياء تطورية،  هاتني الكلمتني  الحرشات الرويس يوري فيليبتشينكو. كان مخرتع  

وفًقا للجامعات التي تدرس فعليًا  .  يانه تلك السلطة لتحديد ما تعنلذا فالعلم هو الذي مي

التطور   هو  الصغري  التطور  فإن  املوضوع،  والتطور    ضمنهذا  هو    كربويالالنوع، 

أنواع فرعية تطور صغري،  األنواع. هذا يعني أن ظهور سًلالت جديدة أو    بنيالتطور  

 . يرفض الخلقيون االعرتاف بأن هذا هو املعنى.كربويولكن ظهور نوع جديد هو تطور  
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 ولكن إن مل تصدقوين، فابحثوا عن املعاين. 

 

التطور الكربوي هو التطور عىل مستوى برك جينية منفصلة. تركز »

ع  عند مستوى النو  دراسات التطور الكربوي عىل التغري الذي يحدث

تغريات  إىل  يشري  الذي  الصغري،  التطور  مع  باملقارنة  فوقه،  أو 

عدد األليًلت( ضمن   تطورية أصغر )توصف عادًة بأنها تغريات يف

 . «نوع أو تجمع 

 ويكيبيديا  –

 

انتقال تطوري أكرب من منط من الكائنات العضوية إىل آخر يحدث  »

 . «عىل مستوى النوع والتصنيفات األعىل

 ديكشيرني.كوم –

 

نسبيًا  » ومعقدة  كبرية  تغريات  إىل  يؤدي  تشكل  تطور  يف  )كام 

 « (األنواع

 أونًلين ويبسرت-مرييامقاموس  –

دقيق إىل حد معقول، فإنه من غري املمكن دامئًا وضع الثقة  رغم أن كًًل مام سبق  

العامة  املوجهة  بالقواميس  االختصاص عند  غري  لذا    ألصحاب  العلوم.  محاولة مناقشة 
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ب لنبدأ  العلمية،  باملصادر  لجامعة  بااللتزام  اإلنرتنت  عىل  التمهيدي  كاليفورنيا  املساق 

التطور الكربوي يشري إىل تطور مجموعات أكرب من  «: »101»التطور  تحت اسم    بريكيل 

 «. األنواع املفردة

دوك:   جامعة  من  نفسه  التعريف  عىل  والعمليا»ونحصل  عند  األمناط  التطورية  ت 

 «. مستوى النوع وفوقه

العمليات التي   التطور الكربوي  يدرس علامء: »بوفورت-ومن جامعة ساوث كارولينا

 . «األنواع واع وانقراضاالنت تسبب 

« ستانفورد:  جامعة  الصغري ومن  التي    التطور  النوع  ضمن  التغريات  بأنه  يعرف 

. التغريات التي تؤدي إىل نوع جديد جزء  ليست كبريًة مبا يكفي لخلق نوع جديد كليًا

 . «من التطور الكربوي

يشمل التطور الكربوي تغريًا  اآلن لنلق نظرًة عىل املوقع املرجعي بايولوجي أونًلين: »

 .«يف أعداد األليًلت عند مستوى النوع أو فوقه

تعريف التطور الكربوي بأنه ظهور صنف جديد عند مستوى النوع أو إذن يصح  

امل  التعريف  هذا  الخلقيون  فيه  سيستخدم  الذي  الوحيد  الوقت  عندما  فوقه.  هو  ناسب 

  –  واع قد شوهد مبارشًة ووثق عرشات املراتتن اال يكونون يف حالة عدم إدراك حقيقة أن  

يف كل من املخرب والظروف الطبيعية املتحكم بها يف امليدان. تتوفر بضعة لوائح مختلفة  

أحداث   منها    واعاالنتمن  كل  اإلنرتنت،  عىل  املشاهدة  التطورية  والتغريات  املشاهدة 

التي تتكاثر جنسيًا،  مبراجع علمية محددة.   ومبا أنهم عادًة ال يتكلمون عن الحيوانات 

 اع بسامت جديدة، والتمييز الجيني، والعملية املنبثقة. و االنتفهم يعرفون 
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والدة  وقدرات تركيب جديدة، و باإلضافة إىل النمو املوثق ألنزميات وصبغيات جديدة،  

تطور نوع متعدد  للفريوسات، تشمل األمثلة البارزة    جينات جديدة، واملقاومة االرتجاعية

هذا مثال  املراقبة املخربية املبارشة.  الخًليا جديد ينشأ من طحالب أحادية الخًليا تحت  

. يف الواقع، لقد شوهد هذا مرات عديدة  ًلنتواعواحد من بني العديد من األنواع املختلفة ل

 تتكرر كثريًا.  إىل أن اضطروا لتصنيف األمناط املتكررة من التطور الكربوي التي رأوها

الخيفي السكانية    االنتواع  املجموعة  تقسم  إذ  اآلن،  الغالب حتى  ما وصفته يف  هو 

عادًة  ببساطة   الجغرافية، وتجربة  إىل مجموعات منفصلة وراثيًا،  الحواجز  عن طريق 

ب الشاملية  أمريكا  راكون  لنقارن  املثال،  سبيل  عىل  الجيني.  أمريكا  االنجراف  قوطي 

 . قيبالوشق األفري أسد الجبال األمرييك الجنوبية، أو

لعنق زجاجة   وتتعرض  بالكامل  تعزل مجموعة صغرية  عندما  هو  الجوال  االنتواع 

تطوًرا أرسع بكثري أو أكرث دراماتيكية بكثري. فرئان  جيني )أثر املؤسس(، ما ينتج غالبًا 

 ماديرا مثال جيد عىل ذلك.

عند وجود  بل  ،  مشابه لًلنتواع الجوال، إال أنه ال يحدث يف عزلة تامة   التداخيل االنتواع  

يؤدي االختًلف الجيني إىل سلوكيات  اتصال محدود مبجموعة أخت. مع مرور الزمن،  

أو آليات متنع التزاوج املتبادل. الببور واألسود الهندية مثال جيد عىل هذا، كام هو حال  

 الكًلب والذئاب. 

املتامكن هو عندما يظهر نوع جديد ضمن املجموعة األم أو بني أفرادها، غالبًا    االنتواع

املنطقة نفسها. أفضل األمثلة عىل هذا سمك البلطي  مختلف يف  باكتشاف مصدر غذايئ  

الوادي املتصدع. وهي أيًضا أمثلة جيدة غالبًا عىل كيفية إمكانية األنواع الفقارية أن  يف  
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املبارشة، كرد    تبدل جيئًة وذهابًا بني  املراقبة  أيًضا تحت  والًلجنيس،  الجنيس  التكاثر 

 فعل عىل بيئة ديناميكية. 

عذر أن نوًعا ما تطور    ما أن عرف الخلقيون عن كل هذا، كان رد فعلهم األول استخدام

  « ما يزالذبابًا أو »  «ما يزال » من ذباب الفواكه أو السمك ال يحتسب بشكل ما ألنه    حديثًا

التطور لهم بأن يكونوا شيئًا آخر، وفًقا  سمًكا. حسنً  بالطبع ما يزال كذلك! ال يسمح  ا 

 االختًلف األحادي التطوري. لقانون 

أال   حد  إىل  آبائه  نوع  من  مختلًفا  الجديد  النوع  يكون  أن  التطور  منتقدو  يطالب 

ا أن  املفارقة هنا هي  أنهام مرتبطان حتى.  يدرك  أن  املرء  ال  لنظرية  يستطيع  التطورية 

عن »جنس« أي    تقرتح أبًدا أن »جنًسا« ما من يشء يتحول إىل يشء آخر، مختلف جذريًا

وهو بالطبع ما يفعلونه. وهذا ليس كلام   – يشء آخر، إال إذا تجاهلنا كل املراحل الوسيطة  

الحوار من »محاكمة القردة« التي كان سكوبس أحد طرفيها يف    يتجاهلونه. لنأخذ هذا

1925 : 

 ليام جينينغز برايان: وي 

 ال أفكر يف األشياء التي ال أفكر فيها 

 كًلرينس دارو: 

 هل تفكر يف األشياء التي تفكر فيها؟ 

 ويليام جينينغز برايان: 

 أحيانًا 
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 )ضحك يف قاعة املحكمة(

مسألة مقادير  لفهم نظرية التطور، يجب عىل املرء أن يفهم أواًل أن األمر ال يعدو أبًدا كونه  

متغرية، تحويل أو تحسني مزايا موجودة للبناء عىل ما هو هناك بالفعل. األحياء التنموية،  

تشكل املقارن تجتمع لتؤكد العديد من هذه املراحل التصنيفية بحيث  وعلم الوراثة، وعلم ال

بشكل مفاجئ أو تشكلت بالكامل كام لو كانت قد أتت من ال يشء،   يبدو أن األعضاء ظهرت  ال

 ألن هناك أصًًل تطوريًا ضمنيًا واضًحا يف كل حالة. 

مثانة  ن انتفاخ ال تناظري أصًًل يف كيفية تطور الرئتني، م أظهر لنا علم التشكل املقارن

ا كيفية تطور األجنحة يف أسًلف الطيور،  العوم للسمك البدايئ. أظهر السجل األحفوري لن

أظهرت لنا نظرة متناسقة لعلم األحافري    أذرع مجنحة تعزل مجموعة أكرب من البيض.من  

وعلم األجنة كيفية تطور الريش، مع تحديد كل مرحلة إضافية من هذا التطور وراثيًا ومشار  

اختزالها يف الحفريات املتتابعة  للطيور الحية باإلضافة إىل إعادة  إليها يف النمو البيولوجي  

 يف سًللة من ديناصورات املانريابتوران. 

يف وسط تلك التطورات، ومل  نعيش حينذاك  . ولكن إذا كنا  نحن نعلم كيف حدث كل هذا

النظر عن كل هذه املزايا لكونها    نعلم مسبًقا ما سيصريون إليه، لظل الخلقيون يرصفون

أن يفهموا   أن يعرفوا وال يريدون  ما ال  ببساطة تشوهات ملا هو هناك باألصل. ال يريدون 

 يريدون تصديقه. 

الحقيقة هي أن حتى انتقال السمك إىل رباعيات األرجل، والديناصورات إىل الطيور، أو  

سطحية   تغريات  مسألة  مجرد  منها  كل  البرش  إىل  ببطءالقردة  ترتاكم  فوق   تدريجية 

رومة ستحيط إىل مستويات متتالية من أوجه التشابه األساسية. متثل هذه فروًعا وحيدة األ 
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الطيور ما تزال ديناصورات، والبرش ما يزالون   أن  الفروع. هذا سبب  األبد بكل نسل تلك 

 من الحبليات املتسلسلة. قردة، وكل منهام ما يزال 

تجاوزوا الوراثة وضوًحا. إن مفهوم السلف املشرتك فلن تمهام تغريت أنت وورثتك،  

الطبقات من    متشابك  هو نظام معقدنفسه   السًلالت يظهر سبب عدم  ومتعدد  تطور 

 منفصلة بشكل متاميز من البداية!  «أجناس »إمكانية وجود 

السكاين   التجمع  يقسم  االنتواع  فعل  إن  الوقت نفسه،  ال ميكن  ويف  مقدًما حاجزًا 

تجاوزه يف النهاية ضمنه. غالبًا ما نرى هذا يف عرض حي عىل شكل أنواع حلقية، حيث  

مراحل تطورية مختلفة يف الوقت نفسه يف توزع جغرايف بداًل من التوزع الزمني.    توجد 

النوارس من مواطن محيطة  أنواع متعددة من    تتزاوجما  هناك بضع أمثلة عىل هذا، عادًة  

الشاميل منهبالقطب  كل  غربًا،  ،  أو  رشقًا  جريانها  مع  الكيميايئ،  التخصيب  متبادل  ا 

 النوارس املوجودة عىل الطرف املقابل. ولكنها ما عاد بإمكانها أن تخصب 

الذي يعيش يف كل أرجاء وادي سان    إنساتينا   سمندلحيوانات  من األمثلة املفضلة  

كاليفورنيا.   يف  اخواكني  الجبال  سلسلة  طول  عىل  ببطء  انتشارها  هناك،  مع  لدائرية 

الفرعية   األنواع  من  كسلسلة  لبعضها  تطورت  كلها مخصبة  كانت  الطريق،  طول  عىل 

إمكانية   عدم  درجة  إىل  وراثيًا  مختلفًة  كانت  الحلقة،  إغًلق  مبجرد  ولكن  البعض. 

دورانك   أثناء  األصلية.  النقطة  املوجودة يف  الحيوانات  مع  قد  الحلقة،  حول  مزاوجتها 

يتزاوج النوع الفرعي )أ( مع النوع الفرعي )ب(، و)ب( مع )ج(، و)ج( مع )د(، ولكن  

ألنه بحلول زمن تقاطع منطقتيهام من جديد، وإغًلق الحلقة  )أ( و)د( ال ميكنهام التزاوج  

مزايا جديدة،  الجغرافية، كانا قد تشعبا جينيًا إىل درجة ال عودة فيها. وهنا نرى تشكل  

أعضاء جديد أمثلة عىل »معلومات« جينية جديدة.  أو  وكلها  بنى عظمية جديدة،  أو  ة، 
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ككل، ما يظهره كل هذا هو أنه عىل الرغم من أن نوًعا جديًدا من الطيور الجامثة )مثًًل(  

نوع مختلف متاًما   وهو  العصافري،  من  »نوع« مختلف  اآلن  أنه  إال  يزال« حسونًا،  »ما 

من   حالة  كل  تثبت  إذ  وراثيًا،  وجود  وبعيد  عدم  الحاالت  التطور  هذه  مينع  »حاجز« 

 ي. الكربو 
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 للخلقية   أسيسيةالت   الثانية عرشةاألكذوبة  

 »علم« الخلق 

 

سواء كان تصنيف أشكال الحياة وخطوط نسبها    –أعرتف أنني مفتون بالتاريخ التطوري  

حني كانت  العرص الفحمي،  خًلل    ا املرتابطة، أو فكرة وجود عامل بدايئ يكاد يكون فضائيً 

أو   للبرش   واملفصليات ثًلثية الفصول شائعًة ومل يكن هناك أي دليل عىل وجود  األمونيتات

بجميع البيئات وأنواع الحياة املختلفة التي عاشت يف يوم من    ا أثر للقاممة. إنني مهتم حقً 

األيام. ولكن األهم من ذلك كله هو أنني أحب قراءة أعامل العلامء األوائل، ليك أحاول التفكري  

بارتباكهم حني كانت جميع األدلة املتوفرة تتعارض مع ما درسوه وما آمن    والشعورمثلهم  

 به كل من حولهم.  

عام، تنبأت بوجود عًلقة ما بني    2500أعلم أن املساعي العلمية األوىل، منذ حوايل   

الكائنات الحية، عىل الرغم من عدم قدرتها عىل فهم هذا األمر يف تلك الفرتة. عىل أي حال،  

ن الصعب أن نتخيل سبب استغراق العامل لوقت طويل، حتى عرص داروين، ليك يدرك أنه  م

ال بد من أن تكون جميع الطيور مرتبطة مبجموعة سكانية أصلية واحدة ال تشبه أي طائر  

يف فرتة زمنية ما؟ إن السبب وراء ذلك    اأيعقل أن هذا مل يكن واضحً يعيش يف يومنا هذا.  

لًلهتامم( هو أن الخرافات واالفرتاضات والفلكلور )ما يعادلهم    اثرًي )والسبب الذي أجده م

طوال عرص التنوير وحتى القرن التاسع عرش مرشوطة بالثقافة  كانت  من أساطري حرضية(  

ومتغلغلة يف كل يشء، فلم تكن حتى أعظم عقول ذلك الوقت محصنًة. ال يهم مدى ذكاءهم؛  

، دون أي وسيلة  اواسعة من الهراء املفروض عامليً بالكاد استطاعوا شق طريقهم يف شبكة  ف
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لتأكيد أو دحض معظمه، لذلك مل يعرفوا أي آلية لًلستفاقة من هذا السبات الذي أثر عىل  

 جميع من حولهم.  

يقولون إن هذا الرصاع محتدم منذ أيام اإلغريق القدماء، وكام   القد سمعت أشخاصً  

ت يوتيوب  عىل  موسيقي  فيديو  مقطع  يف  هذا  ورد  حول  املؤمنني«  »احذروا  عنوان  حت 

ما نرى العلامء    ادميوقريطوس واإلميان مثل أرسطو«. ولكن نادًر املوضوع: »بني العلم مثل  

يرفضون سحر جميع أشكال العلم الزائف، إذ وينظر إىل معظم دعاة األديان البارزين عرب 

املؤمنني قبل بعض غري  أنهم علامء محرتمون، حتى من  مجرد    ا . نحن جميعً التاريخ عىل 

أشخاص ونواتج بيئاتنا الخاصة يف نهاية املطاف. يعتقد الجميع أنهم عقًلنيون، ولكن ال 

 يستطيع سوى القليل منا شق طريقهم دون التغلغل يف قذارات يصعب التخلص منها.  

يف بداياته، إذ اضطر رواد القرن التاسع عرش إىل   اصعبً  اكان علم اإلحاثة اختصاصً  

ما شعروا باالرتباك بسبب    ا ر طريقة الختبار االدعاءات املوجودة وتأكيدها، ألنهم غالبً ابتكا

تعرض   عقود.  مرور  بعد  إال  تكتشف  مل  بسيطة  ألخطاء  وارتكابهم  املسبقة  تصوراتهم 

أحيانً  الغافلون  صادقً   ااألساتذة  محرتم  عامل  كل  يكن  ومل  يوهانا متامً   اللمقالب،  كان   . 

تسبورغ  بارثولوميو آدم برينغر، عىل سبيل املثال، أحد كبار أساتذة كلية الطب بجامعة فور 

وعميدً  أملانيا  عام    ايف  يف  عن .  1726لها  لينقبوا  وأرسلهم  األوالد  لبعض  برينغر  دفع 

أكرث عنارص مجموعته استثنائيًة. مل تبد هذه    سيصبح   األحافري، ثم عادوا ومعهم ما يبدو أنه 

نات  ؛ إذ كانت منمقًة إىل حد ما، ومل تكن جميعها تعود إىل كائامتامً   واقعيةً العنارص املنقبة  

حية. جسدت بعض منها الشمس واألجسام الكوكبية، وكتب عىل بعضها اآلخر حتى اسم  

الله بالعربية والًلتينية والعربية. تبني أن زمًلء برينغر قد نحتوا نقوش األحجار الرملية  

 بنفسهم دون علمه، ووضعوها يف املجموعة يف محاولة افتعال مقلب خبيث مقصود.  
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أن الحفريات هي االنطباعات التي تركتها    احد يف تلك الفرتة حقً تذكروا أنه مل يعرف أ  

ولكن كانت هذه الفرضية موضع نقاش بشكل دائم، وال سيام    – الكائنات التي عاشت مرًة  

  ، إذ اعتقد يف البداية أنها لرمبا ولكن تلك االكتشافات األخرية كانت مختلفةً بالنسبة لبرينغر.  

ء، ولكنها حملت اسم الله الذي مل يعرفه هؤالء الوثنيون، ثم  منحوتات للوثنيني القدما  تكون

 أن الله قد قرر توقيع بعض خربشاته اللعوبة!   اقرر أنها »ابتكارات الله النزوية« معتقدً 

أنها مزورة.    ايتناول تحليله الشامل لهذه األحجار قبل أن يعرف أخرًي   األف برينغر كتابً  

من جهده من أجل هذه الدراسة، لدرجة أنه مل يستطع    اوعىل أي حال، استثمر برينغر كثرًي 

من الوقت يف مسعى عقيم. اعرتف أنه شك بوجود خدعة حني    اتحمل فكرة أنه أضاع كثرًي 

أقنع أحافريه حقيقية.    انفسه الحقً   بلغ بوجودها ألول مرة، ولكنه  كتابه  بأن  نرش برينغر 

، حتى بعد أن أخربه زمًلؤه أنهم زيفوا 1726يف عام    فورتسبورغالطباعة الحجرية يف  

وعرب  اآلن  برينغر  يعرف  ولذلك  ببساطة.  كاألحمق  يبدو  يجعلونه  ليك  بأكملها  املجموعة 

 التاريخ بأنه األحمق الذي صدق »الحجارة الكاذبة«.  

باحثني مرموقني يف مطلع القرن العرشين    ا يكن علامء اإلحاثة األمريكيون دامئً مل 

متكربين. إن عامل اآلثار الخيايل إنديانا جونز  إذ كان العديد منهم مجرد مغامرين    –  اأيضً 

أندروز ) الحقيقي روي تشامبان  (،  1960-1884مأخوذ يف واقع األمر عن عامل اإلحاثة 

حف األمرييك للتاريخ الطبيعي. ولكن سابقيه مل يشبهوا إنديانا جونز للمت  االذي كان مديًر 

( من أكادميية العلوم  1897-1840بل يوسميتي سام؛ كان كل من إدوارد درينكر كوب )

( من متحف بيبودي للتاريخ  1899-1831الطبيعية يف فيًلدلفيا وأثنيل تشارلز مارش ) 

ب البعض  يتنافسان ضد بعضهام  ييل  إىل  الطبيعي يف  باللجوء  اشتهرا  إذ  طرق مخادعة، 

أصبح االندفاع العظيم للبحث عن الديناصورات يف الرشوة والرسقة والتخريب والتشهري.  

 أواخر القرن التاسع عرش يعرف اآلن باسم »حروب األحافري« بسبب التنافس بينهام. 
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مارش    يس.  أوه.  األرجل  ا ديناصوًر اكتشف  سحليات  من  الحجم  يسمى    كبري 

دون أن يتمكن من العثور عىل جمجمته، وذلك يف تعاون غري   1877أباتوصور يف عام  

مقصود ولكنه معروف يف يومنا هذا، إذ استحوذ إي. دي. كوب عىل جمجمة ديناصور آخر  

عام   مارش يف  زعم  ذاته.  العام  كاماراصور يف  يسمى  األرجل  الحجم من سحليات  كبري 

من سحليات األرجل كبرية الحجم وأسامه برنتوصور، إذ ركب   اثالثً   ا أنه اكتشف نوعً   1879

الطبيعي مع جمجمة كاماراصور، ولكن مل يعلن عن األمر.   للتاريخ  يف املتحف األمرييك 

أصبح برنتوصور أشهر ديناصور يف العامل، إذ عرف الناس اسمه أكرث من تريانوصور حتى  

 العقود القليلة األخرية من القرن العرشين.  

إذ    –تسميته بأنه ال وجود لربنتوصور   ت  الرغم من ذلك، جادل الخرباء حني متوعىل  

.  امختلفً   اونوعً   االرتويج له باعتباره جنسً وحاول    اثالثً   ااعتقدوا أن مارش وجد أباتوصوًر 

الدعامة   مزدوجة  الديناصورات  لجميع  املحوسبة  التحليًلت  أحد  أن  لًلهتامم  املثري  من 

كشف أن الرتكيب الشهري الذي عرضه مارش مل يكن يف واقع األمر    2015املكتشفة يف عام  

الحقيقة نوعً   اأباتوصوًر  ، وأصبح بحوذتنا  امختلفً   ابرأس كاماراصور مزيف؛ بل كان يف 

أيضً  مسبقً اجمجمته  نعرفه  ألننا  النوع  هذا  لتسميه  رضورة  هناك  يكن  مل  جميع  ا .  كان   .

من قرن من الزمن، ولكن اآلن علينا أن نقول:  املطلعني واثقني من زيف الربنتوصور ألكرث  

 »أوبس، ال بأس. نعم فرجينيا، برنتوصور حقيقي«.  

رائدًة يف دراسات علم اإلحاثة، حتى قبل شهرة داروين، ويرجع    إنجلرتا لطاملا كانت   

إىل صيادة أحافري شجاعة تدعى ماري آنينغ. من املؤسف أنها مل تحظ بكثري    اذلك عمومً 

فلم تتمكن من    ،اإىل أنها كانت فقرية جدً   ايف ذلك الوقت، إذ يعزى األمر جزئيً من التقدير  

عن الدين، ولكن السبب   وأنها اعتربت خارجةً  ،االختًلط مع الطبقة األرستقراطية األكادميية

عنرصيًة    –وليس صدفةً –يف وقت من األوقات متدينًة    إنجلرتا . كانت  سهااألسايس هو جن
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إىل حد كبري. كانت إمرباطوريًة متعجرفًة وذات مركزية عرقية، كام هي    ا ومتحيزًة جنسيً 

عن    الواليات املتحدة يف يومنا هذا. كانت الجمعية الجيولوجية يف لندن يف تلك الفرتة عبارةً 

الخرباء مع آنينغ ولكن مل يدرج اسمها يف أي  ناد للرجال مل يسمح للنساء بدخوله. تشاور  

توفيت ماري آنينغ يف فقر  من منشوراتهم. هذا ما كان عليه النظام األبوي يف تلك الفرتة.  

بأهمية مساهامتها يف    ا ، ومل تعرتف الجمعية امللكية رسميً 1847وغموض نسبي يف عام  

 عام عىل وفاتها.   163، أي بعد مرور 2010العلوم حتى عام  

شاركت آنينغ يف اكتشاف أول أحفورة إكتيوصور عىل اإلطًلق قبل مائتي عام، أي   

، البليزوصورأول من اكتشف    اوحسب. كانت أيضً   احني كانت تبلغ من العمر اثني عرش عامً 

 ثاين تريوصور الذي يسمى دايلوفوصور )إذ اكتشف تريوداكتيلوس أواًل   ابل واكتشفت أيضً 

هذه تكن  مل  أملانيا(.  كبريةً   يف  أشبه  ا جدً   الكائنات  الفيكتوري  العرص  يف  اعتربت  لذلك   ،

 بالخفافيش أو الطيور.  

ماري آنينغ قد ألهمته، إذ ويعزى    ليزي آخر يدعى غيدون مانتل أن جذكر عامل إحاثة إن  

متحجرًة    اأسنانً   1822. صادف مانتل أو زوجته يف عام  ا له بعض االكتشافات الرائعة أيضً 

وانة، ولكنها كانت أكرب بعرشين مرة. كان اكتشافه هذا محل خًلف بالنسبة  تشبه أسنان اإلغ

لعلامء اإلحاثة اآلخرين، إذ مل يتفقوا عىل عمرها أو مصدرها. قال وليام باكًلند إنها أسنان  

سمكة، يف حني رفضها جورج كوفييه يف بداية األمر باعتبارها قواطع وحيد قرن قبل أن  

ة. تبني لكوفييه بعد إجراء مزيد من الفحوصات يف وقت الحق أن  يغري رأيه بعد فرتة وجيز 

 هذه األسنان تعود إىل زواحف عمًلقة آكلة للعشب.  

  استمر السري ريتشارد أوين يف تحديه ملانتل حتى بعد تربئة كوفييه له. اكتشف مانتل  

بعد فرتة وجيزة بقايا هيكل عظمي آخر لحيوان أطلق عليه اسم إغواندون. يف بداية األمر،  
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  ون مليون يريز يّب. يس. للوحش الذي ظهر يف فيلم    ا مشابهً   اعمًلقً   اتخيله مانتل وحشً 

شوكًة عىل أنفها مثل وحيد القرن. وافقه أوين إغوانة شديدة الضخامة متتلك    ؛1966عام  

العديد من الفقرات باعتبارها    ا، يف حني تجاهل مخطئً تخيله أصغر حجاًم   عىل ذلك ولكنه

 رمبا ألنها مل تبدو كام تخيلها.   – تعود إىل أنواع متعددة ومختلفة 

زاحفً   متثل  أخرى  غريبة  أحافري  عىل  الربيطانية  الجيولوجي  املسح  هيئة    احصلت 

وين عامل ترشيح مشهور يف  آخر ال يشبه أي كائن حي يف العرص الحديث. كان أ   اعمًلقً 

الجمعية امللكية حني وصف هذه العظام التي قيل آنذاك أنها تعود إىل ميغالوصور، وهو  

بالدب. اكتشف    ااسم التيني يعني »السحلية ذات املؤخرة الكبرية«، ولكن أوين تخيله شبيهً 

الحقً  عام    امانتل  هايليوصور    امميًز   انوعً   1832يف  اسمه  من    –آخر  شكل  أشكال  وهو 

 يف الحيوانات الرامزة الحديثة.   اأنكيلوصور، ومل يكن له نظرًي 

مشرتكةً   سامت  ووجد  وإغواندون  ميغالوصور  بني  أوين  هذين    قارن  يتقاسمها 

بالفقرات العجزية املدموجة يف الحوض وانتهاًء بأن ساقيهام ال تتمددان    االعمًلقني، بدءً 

دييات من حيث حمل الساقني لوزن الجسم مثل  مثل السحايل أو التامسيح. كانا أشبه بالث

عام   يف  العينات  هذه  جميع  أوين  صنف  جديد:   1842األعمدة.  تصنيفي  اسم  تحت 

»الديناصور«، وهي كلمة تعني »السحلية املريعة«. مل يقصد أوين أن يصفها بهذه الطريقة،  

مثالية   فهي مخلوقات  إىل حد مخيف«،  »عظيمة  أن تكون سحايل  لها  أراد  يف شكلها  إذ 

 نعم، لقد اعتقد أنها »مخلوقة«.    –األصيل 

ذكرت يف أحد الفصول السابقة أن السري ريتشارد أوين كان عامل أحياء مشهور وكان   

صاحب السلطة األوىل فيام يخص عامل الحيوانات األحفورية يف عرصه. كان له الفضل يف 

عن اخرتاع كلمة »ديناصور«، ولكنه بنى    إنشاء املتحف الربيطاين للتاريخ الطبيعي فضًًل 
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سمعته من خًلل قمع أعامل العلامء اآلخرين ونسب الفضل يف اكتشافاتهم إىل نفسه. مل  

ما وصف بأنه مخادع وخبيث وحقود. كان أوين ملتزم يف دينه،    ا، وغالبً ا يكن أوين محبوبً 

ذاته عاملً  الوقت  الترشيح والحيوان،  وال مثيل له يف  اومحرتمً   ارائدً   اولكنه كان يف   علمي 

رئيس داروين وخصمه األرشس يف آن واحد. ولكن عىل العكس من داروين،   اوكان أيضً 

 اعتقد أوين أن الدين يوجه البحث العلمي ويطغى عليه.  

قبل عقود من نرش داروين لنظريته حول االنتقاء الطبيعي، اشتبه العديد من العلامء   

مسيحيني،    اوا كيفية رشحه. كان جميع هؤالء العلامء تقريبً بوجود التطور؛ ولكنهم مل يعرف

أما أوين فكان  يني حرفيني ومل يحاولوا تجاهل األدلة أو إخفاءها.  ئولكنهم مل يكونوا دوغام

عن الخلقية يف يومنا هذا. مل تظهر يف تلك الفرتة    للخلقية، ولكنها كانت مختلفةً   امنارصً 

ولك لتنكرها،  التطور  الذي ينطوي عىل  أي نظرية حول  التحويل،  نه اعرتض عىل مفهوم 

 .  بطريقة مااحتاملية تحول نوع ما إىل نوع آخر  

األحفوري،    السجل  وجود  حتى  هذا  يومنا  يف  النموذجيون  الخلقية  أنصار  ينكر 

. مل  اعن أنهم ال يعرفون ماهية علم التصنيف أساسً   ناهيكم عن كل ما هو موجود فيه، فضًًل 

العذر. أمسك ريتشارد أوين بزمام السلطة العاملية الرائدة يف مجايل علم    يكن لدى أوين هذا

. كان يعرف أكرث من أي شخص آخر  1832اإلحاثة وعلم التصنيف بعد وفاة كوفييه يف عام  

األشياء   بني  يجمع  ما جعله  وهذا  األحفوري،  السجل  املوضحة يف  التقدمية  املراحل  حول 

عادية.   غري  يتحدثبطريقة  حني  عن    يف  هذا  يومنا  يف  الخلقية  بارامينولوجيا  أنصار 

العديد من األشخاص    قال »األمناط« املخلوقة، آمن أوين بالنامذج البدائية للتصميم اإللهي.  

أعامله   كبريًة من  كميًة  قرأوا  ال إ الذين  إنه  بالضبط.  عنه  يتحدث  ما  الصعب معرفة  نه من 

، ولكن يبدو أنه آمن بالفكرة القائلة إن  ويناقض نفسه بطريقة صادمة  ا يتمسك مببادئه دومً 

لتحل محل السلسلة القدمية مبجرد فشلها،    ومحسنةً   الله يطلق من حني آلخر مناذج جديدةً 
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محل ميغالوصور وإغواندون، وهذا هو السبب    إذ حلت مفرتسات وفرائس من الثدييات مثًًل 

هذا تفسريه لسبب توقف   يف وجود إكتيوصور يف املايض والدالفني يف الوقت الحارض. كان

تريوصور قبل بداية السجل األحفوري للطيور. هذا ما بدا األمر عليه يف  السجل األحفوري لل

عام   يف  كتب  وكام  األقل.  عىل  من    1841أيامه  الثاين  الجزء  الزواحف  يف  حول  تقرير 

 لصالح الجمعية الربيطانية لتقدم العلوم: األحفورية الربيطانية 

 

ع املنقرضة التي بلغت ذروتها يف منظومة الزواحف يف مسرية تقدم  إذا كانت األنوا 

أن يكون ميغالوصور أصل الثدييات آكلة اللحوم، ويجب    انحو منط أعىل، ينبغي إذً 

أن تكون الحيوانات العاشبة قد انشقت عن إغواندون. ولكن أين أثر مثل هذه الثدييات  

 ها أثر الزواحف الديناصورية العظيمة؟ لتلك التي فقدنا في ايف الطبقات التالية متامً 

. . . ال يسمح بأي استنتاج سوى أن األنواع املختلفة من الزواحف إن الدليل   

وهذا ينفي املفهوم املتمثل يف أن التقدم جاء  ظهرت فجأًة عىل سطح األرض، . . .  

نتيجًة لطاقات ذاتية التطوير وكافية لتحويل خصائص معينة؛ بل عىل العكس من  

البنية العظمية التي  ذلك، فهو يدعم االستنتاج القائل إن التعديًلت التي طرأت عىل  

 األنواع  ف املنقرضة متأصلة فيها لحظة خلقها، ومل تشتق جراء تحسنيحمتيز الزوا

 األدىن، ومل تفقد من خًلل تقدم تدريجي إىل نوع أعىل. 

 

هذا صحيحً   كان  وإن  الديناصورات.  من  تتطور  الثدييات مل  أن  الواضح  فلن  امن   ،

يكون هناك ثدييات آكلة للحوم تطورت من ديناصور معني وأخرى آكلة للعشب تطورت من  

إذ   السلف،  واحدة  قانون  تذكروا  آخر.  الثدييات من سلف  ديناصور  تتفرع جميع سًلالت 
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عىل سوء فهم أسايس للتطور، حتى ولو    واحد مشرتك. وبالتايل يكون االقتباس أعًله دليًًل 

يف مجايل علم التصنيف وعلم اإلحاثة. ولكن كان    اوعامليً   امشهوًر   اكان منارص الخلقية خبرًي 

شائعً  االرتباك  من  النوع  األكادميي  اهذا  األوساط  جميع  نكون  يف  ليك  الوقت،  ذلك  يف  ة 

للتنوع  امنصفني حقً  داروين  تفسري  يعترب  من  الورايث  الحيوي .  عقدين  بعد  الذي نرش   ،

الزمن، التفسري األول والوحيد الذي يتمتع بشفافية متناسقة، وال سيام باملقارنة مع البلبلة  

 التي أحدثها معارصوه. 

الخلقية غريه، حني اعتقد أن التطور  ، مثل العديد من أنصار اكان انطباع أوين خاطئً  

التدريجي للوصول إىل أشكال أعىل. ولكنه   التعقيد املتزايد والتقدم  ينطوي عىل سلم من 

أدرك أن الديناصورات أكرب وأفضل من أي زواحف حديثة، وهذا يعني بالنسبة له أنها غري  

قال عوضً  إذ  التطور،  كا  اقادرة عىل  املذهلة  الوحوش  إن هذه  الثدييات  عن ذلك  نت تشبه 

ولكن ال بد من أنها »تدهورت« مبرور الوقت لتصبح زواحف اليوم البطيئة ذات الدم   ا أساسً 

 البارد التي تتحرك بصعوبة. 

مل يكتشف أوين سوى هياكل عظمية جزئية أو عدد قليل من العظام املتناثرة لكل من   

يشء يخصها. ولكنه أراد أن يتباهى  هذه الديناصورات، إذ مل تكن تكفي ملعرفة الكثري عن أي  

أكرث من مجرد رسوم توضيحية.    ابها؛ فمن ال يرغب بذلك؟ أراد عىل أي حال أن يفعل بها شيئً 

ال يستطيع الشخص العادي أن ينظر إىل عظمة الفخذ ويخربنا عن نوع الحيوان، وال ميكنه  

ًة لإلعجاب يف الحديث عن استقراء حجم ما تبقى من أجزاء هذا الحيوان، واألمر األكرث إثار 

أكرب من أي يشء آخر شهدته البرشية! ولذلك، نفذ أوين  – الكبريالديناصورات هو حجمها 

عام   والحجر    1854يف  اإلسمنت  من  مزيج  من  مصنوعة  الحقيقي  بالحجم  منحوتات 

حديقة   يف  طبيعية  بيئة  يف  ونسقها  منحوتة،  بتفاصيل  مزينة  وجميعها  والرصاص، 

يف لندن، حيث ميكننا رؤيتها حتى يف يومنا هذا. مل تتضمن هذه املنحوتات  كريستال باالس  
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حيوانات ما قبل التاريخ مثل إكتيوصور )جسدها أوين   اديناصورات وحسب، بل شملت أيضً 

 لتبدو أشبه بالتامسيح، ولكننا نعلم اآلن أنها تشبه الدالفني(.  

، وهذا ما تبني  ا تخيله أوين أساسً   مام  اهو أن الديناصورات أكرث تقدمً   ا ما أجده طريفً  

عىل منصبه،    ا بعد العثور عىل املزيد من األحافري ودراسة هذه األشكال. شكل هذا األمر خطًر 

الديناصورات أكرث تقدمً  من الثدييات الحديثة، وهذا ال يتناسب مع    ا فمن املمكن أن تكون 

ن األرجل األمامية أصغر  معتقد أوين املفضل. حصلت املشكلة األوىل حني اكتشف مانتل أ 

هذا ينطبق عىل جميع الديناصورات، ولكن مل يعلم أحد حينها ما يعنيه  بكثري من الخلفية.  

أيضً  األطراف  كانت  األمر.  نحواًل   اهذا  أوين   أكرث  رؤية  أصبحت  وبذلك  أوين.  تخيله  مام 

وقفتها  إلغواندون أقرب لوحيد قرن زاحف، ولكن بذيل أطول. باإلضافة إىل ذلك، أظهرت  

أوين حول  مع تفسري  يتامىش  الحديثة، وهذا  الثدييات  كفاءة من  وأقل  أبطأ  أنها وحوش 

 التحسن املستمر يف تعاقب األمناط البدائية.  

مل نعرف إغواندون عىل مر عقود من الزمان سوى من خًلل عدد قليل من العظام   

،  1878وثًلثني كائن يف عام املتناثرة. ولكن اكتشفت أحافري كاملة ومرتابطة تعود لثامنية  

إذ كانت عىل عمق أكرث من ألف قدم يف أحد مناجم الفحم. أظهرت هذه األحافري أنه ال وجود 

عن    ت لقرن عىل أنفه، وأنه كان يف واقع األمر شوكًة عىل إبهامه. باإلضافة إىل ذلك، كشف

وتبني   قدمني.  عىل  امليش  عىل  قادر  إغواندون  أن  عىل  تدل  واضحة  بعد    ا أيضً مؤرشات 

 الكشف عن أحافري أخرى تعود مليغالوصور أنه مىش بالتأكيد عىل قدمني.  

ويعرف    هكسيل،  توماس  يدعى  آخر  ترشيح  عامل  داروين«، »   بأنه رأى  بوق 

الصدر التي ال تطري، مثل  ةميغالوصور أوين واعتقد عىل الفور أنه مرتبط بالطيور مسطح 

النعام واإلميو. اعتقد هكسيل أن الطيور كانت زواحف يف األساس، وأشار إىل أوجه التشابه  
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الواضحة بني أرجلها الخلفية. مل يتمكن باقي املجتمع العلمي عىل أي حال من تخيل كيفية  

 تطور النعامة من إغواندون. 

أيضً   املوروث  احدث  السامت  كبري حول  اعتقد هاري جي. سييل  جدال  واملتقاربة.  ة 

)أحد منافيس أوين وهكسيل( أن التطابق بني األطراف الخلفية للطيور والديناصورات ميكن  

أجرب امليش عىل قدمني أرجل من وجود عًلقة عائلية؛    منط حياة مشرتك بداًل   إىلأن يعزى  

جدال حول التقارب الديناصورات والطيور عىل اتخاذ شكل مامثل ببساطة. حول هكسيل ال

إىل نزاع ضد خصومه. من املفرتض أن يكون للسامت املشرتكة بني الطيور والتريوصورات  

العظمية نظًر  املتوقع وجود سامت مشرتكة يف هياكلها  كان من  إذ  بالطريان،  إىل    اعًلقة 

ومن ناحية أخرى، كشف عن سامت تشخيصية مشابهة  الطريان.    عتكيف كًل السًللتني م 

الطيور، وليس تلك التي متيش عىل األرض   جميعك وسيقان وأقدام الديناصورات ويف أورا

وحسب. هذا يعني أن هذه السامت تشري إىل وجود عًلقة عائلية حقيقية وأن األمر ال يتعلق  

إىل أن الطيور السوداء الشائعة يف واقع    ابوجود طريقة حياة مشرتكة وحسب. وأشار أيضً 

   األمر ديناصورات متنكرة.

العامة    األدبيات  يف  الحجج  هذه  زمًلئك،    – وثقت  تغضب  التي  حجتك  تنرش  إذ 

الفضاء التدويني يف  عن    للغاية   ا فينرشون حججهم املضادة ليهاجموك. مل يكن األمر مختلفً 

 وحسب.   ايومنا هذا، ولكنه كان أبطأ كثرًي 

إىل البنية الطريية ألرجل الديناصورات.    امن املثري للغرابة أن لويس دولو مل ينتبه أبدً  

أن   إال  ذيله.  بواسطة  يتوازن  بكنغر عمًلق بوضعية منتصبة  أشبه  بدا تصوره إلغواندون 

حادث   مجرد  ليس  هذا  مدمجة.  ذيلية  فقرات  لديها  الديناصورات  هذه  من    سببتهالعديد 

أيضً  العظام مدموجًة يف حياته  كانت هذه  إذ  ذيلا االستحاثة؛  األرض مثل  . مل يجر  ه عىل 
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ما رفعت الديناصورات    ا يساعده عىل الوقوف مثل الكنغر. غالبً   اقوسً التمساح، ومل يكن م

من أجل التوازن الثابت، إذ كانت تعرتض طريقها حني تقف بشكل منتصب. مل    اذيولها عاليً 

د لرتكيب  تكن ذيولها قادرًة عىل اإلنحناء بالطريقة التي أرادها دولو، لذا كان السبيل الوحي

ذلك الهيكل العظمي بوضعية االنتصاب هو كرس األحفورة يف الجزء الذي أرادوا ثنيها فيه.  

 من أن يفكروا حتى يف االعرتاف بأنهم من املمكن أن يكونوا مخطئني.   وهذا ما فعلوه بداًل 

ويف الوقت الحارض، يبدو إغواندون بحسب فهمنا له رباعي األرجل عىل األغلب وال   

عىل امليش بواسطة قدمني. إذن كانت تفسريات   ا ع تقدمه يف السن، ولكنه قادر أيضً سيام م

للغاية؛    كل من أوين ودولو حول إغواندون خاطئًة. أما رؤية أوين مليغالصور فكانت سيئةً 

حيوان رشه عمًلق، ولكننا نعلم اآلن أنه كان أشبه بنرس ال يطري، باستثناء  إذ تصوره أشبه ب 

 وذراعني وأسنان.   طويًًل  أنه ميتلك ذيًًل 

الطيور، أشاروا إىل    أقدام  أقدام وحشيات األرجل تشبه  أن  الجميع  أدرك  أن  مبجرد 

املسارات التي كانوا يعتقدون أنها تعود إىل طيور عمًلقة ذات أبعاد هائلة وخمنوا أنها آثار  

الديناصورات. ويف واقع   الطيور عن  األمر، كان هذا  للديناصورات. أرص أوين عىل فصل 

التي جعلته يطلق عليها اسم    ا السبب واحدً  مل يتمكن من    –املريعة    السحايلمن األسباب 

 تصديق أنها »تحولت« إىل طيور.  

نجح أوين يف إسكات كثري من هذه االدعاءات حني أعاد بناء الهيكل العظمي لحيوان   

املسارات خلفه. إن األرجل املتطابقة  عىل ترك هذه    اقادًر   اعمًلقً   اموا من نيوزلندا. كان طائًر 

)وفقً  والبنية  الشكل  يف  والديناصورات  الصدر  مسطحة  الطيور  تشاركتها  ألوين(    االتي 

وجود   إىل  تلمح  التي  املشرتك  التصميم  األساس حجة  وهذه يف  »مستعارة«،  سببها سمة 
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بني مخلوقاته  ولكن املصمم يف هذه الحالة قادر عىل مبادلة األجزاء بحرية    –مصمم مشرتك  

 وكأنه مصنع آالت.  

درس أوين تصنيف لينيوس، الذي اعترب األسامك والربمائيات والزواحف والطيور   

والثدييات فئات منفصلًة ومن املستحيل أن تكون إحداها مشتقة من األخرى. ولكنه اعتقد أن  

إن تصور أوين    .الهذه الفئات قواسم مشرتكة متأصلة عادًة، وهو ما مل يتقيد به أوين دامئً 

حول األمناط البدائية هو ما جعله يصنف الحيوانات من خًلل ما اعتربه »وحدة النمط«، إذ  

إىل جنب    ااعتقد أن الزواحف والربمائيات واحد يف األساس، ووضع الطيور والثدييات جنبً 

رات  ألنها من ذوات الدم الدافئ. ظن أوين يف مرحلة ما أن الديناصو   ايف مستوى أعىل غالبً 

هذه الفكرة حني مل يرغب يف حدوث إي    ا، ولكنه ناقض الحقً امن ذوات الدم الدافئ أيضً 

 تداخل بني فئتي الزواحف والطيور.  

كالرعاية    املتشابهة،  والسلوكيات  بالذكاء  يتعلق  فيام  بالثدييات  الطيور  أوين  قارن 

م الدافئ عن ذوات الدم  . اعتقد أنها سامت تشخيصية متيز الحيوانات ذوات الداألبوية مثًًل 

أيضً  وقال  مختلفةً ا البارد.  الطيور  تجعل  التي  »التفاصيل  وشبيهةً   :  الثدييات  جميع    عن 

 يف الهيكل العظمي«.   ابالزواحف هي تفاصيل غري مهمة نسبيً 

ولذلك اعتقد أوين أن البنية التأسيسية األساسية مل تكن مهمًة، يف حني كانت املًلمح  

ميكن للمرء أن يبني عًلقات بني    ا يف غاية األهمية. باالستناد إىل ذلك إذً السطحية العرضية  

نوعني مختلفني يف حال تشاركا يف اللون ذاته. يبدو األمر غري منطقي بالنسبة لنا اآلن،  

 .  اما آمن به كثري من العلامء البارزين يف تلك الفرتة حقً   ولكن هذا

، يسفر التطور عن حدوث سلسلة من التغيريات اإلضافية التي  اكام أوضحت سابقً  

ترتاكم ببطء يف طبقات متتالية من التشابهات األساسية، فتنشأ هذه الطبقات مجموعات  
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همة أكرث من أي سامت سطحية الحقة.  تصنيفيًة، مام يعني أن القواسم املشرتكة األساسية م

علم األجنة صحة    وألثبت لتلك القاعدة،    الو كان األمر يعود يل لتتبعت سًللًة تطوريًة وفقً 

أيضً  سطحيااألمر  عرش  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني  يف  الناس  كان  ولكن  للغاية  ني ،   

العديد تحديد أصل   وتعنيهم القشور أكرث من الجوهر. ومن األمثلة عىل ذلك هو حني حاول

ف جنبً الطيور،  البعض  أن    اوضعهم  هو  األمر  هذا  أسباب  وأحد  السًلحف؛  مع  جنب  إىل 

السًلحف البحرية تسبح من خًلل رضب زعانفها، ولكن السبب الرئييس هو أن السًلحف  

 لها منقار! 

اكتشاف   بعد  فعلهم  ردود  إذًا  تخيل  السخافة،  بهذه  أمرًا  معارصوك  يصدق  حني 

ات. افرتض الناس ببساطة أن الطيور قد تطورت حتاًم من التريوصورات عىل التريوصور 

الرغم من االختًلف الكبري يف بنيتهام األساسية. تذكروا الفلكلور التقليدي القديم يف أوروبا،  

والذي مفاده أنك إذا تبنيت مًلبس وسلوك يشء ما فيمكنك أن تصبح ذلك اليشء. لرمبا كان  

 لك األفكار.  هذا الفلكلور منبع ت

وعىل أي حال، كان داروين تقدميًا بشكل غري اعتيادي بالنسبة لعرصه، إذ متكن من  

تجاوز التحيز النموذجي املتمثل بالحكم عىل الكتاب من غًلفه. لقد درس الحياة يف طور  

من الداخل إىل الخارج وليس العكس. توقع داروين أنه ال بد من وجود طائر يف    – تطورها  

ا ألحفوري بأصابع غري متصلة شبيهة باألجنحة يف حال كانت نظريته صحيحًة.  السجل 

أركيوبرتكس. لكم أن تتخيلوا  أثبتت صحة تنبؤاته بعد مرور عامني فقط حني عرث عىل أول 

 ردود األفعال. مل يستطع علامء اإلحاثة تفسري األمر.

ثل النعام أو اإلميو،  اعتقد هكسيل أن الطيور مسطحة الصدر العمًلقة التي ال تطري، م 

أنه ميكننا رؤية أجنحتها يف طور التطور.   قد تطورت مبارشًة من الديناصورات، مضيًفا 
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تخيل أن النعام قد يطري يوًما ما، ولكنه أكد عىل حتمية تطور الطيور القادرة عىل الطريان  

 من أركيوبرتكس.  

ا انتقاليًا بني الطيور  حاول هاري جي. سييل أن يستشهد بأركيوبرتكس باعتباره نوعً  

والتريوصورات، إذ اعتقد أنه من املحتمل أن تكون القدرة عىل الطريان موروثًة من كائنات  

 لها نوع مختلف متاًما من األجنحة.  

أراد أندرياس فاغرن )الذي دافع عن فكرة التطور التي ال تنطوي عىل وجود أصل   

تريوصو  أنه  اعتقد  إذ  غريفوصور،  تسميته  الريش  مشرتك(  يكسوه  األمر    –ر  هذا  وكأن 

 منطقي.  

أدرك جميع هؤالء الرجال يف نهاية املطاف ماهية وسبب خطأهم وغريوا رأيهم وفًقا   

أبًدا بأخطائه. استغل أوين هذا االلتباس   لذلك، باستثناء أوين الذي اشتهر بأنه ال يعرتف 

الجامعي ليخلق عائًقا إضافيًا بني الطيور والزواحف. لقد تجاهل متاًما رأي هكسيل الحديث  

قد الطيور  مع    بأن  الروابط  تقوية  ذلك  من  بداًل  وحاول  الديناصورات،  من  تطورت 

 التريوصورات التي تحدث عنها فاغرن وسييل.  

عام    أوين  حول    1874كتب  مفصلًة  الحياة  دراسًة  حقبة  يف  األحفورية  الزواحف 

الطائر  الوسطى يف  عظمة  »كل  بأن  وأقر  بتريوداكتيلوس،  أركيوبرتكس  فيها  قارن   ،

 وجودة مسبًقا يف هيكل تريوداكتيلوس«. ]أركيوبرتكس[ م

 صاغ أوين األمر ليبدو أنه لو تطورت الطيور من أي يشء، فستكون التريوصورات 

الرابط األقرب. وبعد أن استند عىل الوهم الذي سبق وأقره غالبية معارصيه، انتقل أوين إىل  

وصف التفاصيل األخرى التي تؤكد استحالة أن تكون بنية الطيور مستوحاًة من النموذج  

 الذي قدمته التريوصورات. 
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التريوص  أوين محًقا متاًما يف رفضه ألي تطور محتمل للطيور من  ورات لقد كان 

نظرية   لتشويه  محاولة  يف  فعله  ما  فعل  ولكنه  التحديد،  وجه  عىل  قدمها  التي  لألسباب 

 داروين، وكان يعلم متاًما أن هذه ليست حجة داروين. تعمد أوين تحريف موقف داروين. 

مل ينجح أوين يف تلك الفرتة يف اإلبعاد بني الطيور والزواحف، إذ بقيت هناك مسألة   

لطويل وأصابعه الشبيهة باألجنحة التي مكنته من اإلمساك باالشياء، وهو  ذيل أركيوبرتكس ا

انتقالية، لذلك  ما توقعه داروين. مل يتمكن أوين حًقا من قبول أو االعرتاف بوجود أنواع 

درس أركيوبرتكس ووجد سمًة خفيًة طرييًة فريدًة يف كاحله ال تشرتك فيها الديناصورات  

مجرد طائر يف    لما يزاكس بأنه طائر غري اعتيادي، ولكنه  األخرى. ولذلك وصف أركيوبرت 

بوجود   داروين  تنبؤ  ذاته  الوقت  رفض يف  إذ  املعايري،  مزدوج  كان  أنه  إال  املطاف.  نهاية 

 األصابع الشبيهة باألجنحة غري املتصلة باعتباره »غري مهم نسبيًا«.  

 تفعل فيمكن رفضها دون إذًا ما يهم هو األمور التي تدعم حجة أوين، أما تلك التي ال  

أي اعتبار. اشتهر أوين بتًلعبه باملعلومات لجعلها تبدو داعمًة له، ونزل إىل مستوى اختًلق  

أمور ال وجود لها من أجل تلميع صورته. انتقده هكسيل بشأن هذا األمر من قبل، وفضحه  

 مرًة أخرى عًلنيًة بسبب تحليله املضلل حني نرش دراسته املضادة.  

انتقادات ضد بعضهم    اشتهر  إذ ضمنوا  البعض،  بازدرائهم لبعضهم  الرجال  هؤالء 

يف دراساتهم املنشورة كام لو أنهم يخوضون حربًا كًلميًة. أميكنكم تخيل علامء   البعض

محرتفني يف العرص الحديث يوبخون بعضهم بعًضا يف وسائل اإلعًلم العامة؟ لقد رأيت  

 ذلك بالفعل.  

خاصً   تنبًؤا  أوين  أحفورة  طرح  ألول  يكن  مل  داروين.  مواجهة  أمل  عىل  به  ا 

الذي  فمه  من  جزًءا  اكتشف  أنه  إيفانز  جون  السري  اآلثار  عامل  اعتقد  رأس.  أركيوبرتكس 
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يحتوي عىل أسنان عىل البًلطة ذاتها التي عرث فيها عىل أركيوبرتكس، وظن أنهام ينتميان  

بسبب وجود األسنان واعتقدوا أن  مع بعضهام البعض، ولكن رفض علامء آخرون هذا األمر  

الفكني يعودان إىل سمكة. لذلك توقع أوين أن االكتشافات الًلحقة ستظهر أن أركيوبرتكس  

أثبتت   ولكن  الوقت.  ذلك  املعروفة يف  األخرى  الطيور  مثل جميع  أسنان  بًل  منقاًرا  ميتلك 

األحفورية مثل طائر    االكتشافات الًلحقة طبًعا أنه كان عىل خطأ. فأواًل، تبني أن الطيور 

الغرب وطائر السمك لها أسنان يف مناقريها، متاًما مثل بعض التريوصورات. واألسوأ من  

ذلك أنه اتضح أن أركيوبرتكس مل يكن لديه منقار أساًسا، بل مجرد فوه ميلء باألسنان مثل  

حال،    الزواحف. جاء توقع أوين بنتائج عكسية. وقبل أن يعرف أي شخص هذا األمر عىل أي

 تنبؤات أوين وموقفه.  –ديناصور غري طريي–أفسد ديناصور آخر 

يهمهم    سطحيني  عرش  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني  علامء  كان  سابًقا،  قلت  وكام 

االصطناع أكرث من األساس. إليكم دليل عىل ذلك: مل تكن جميع أحافري أركيوبرتكس تدل  

هم هذا األمر، ولذلك اعتقد أنهام تعودان  ن مناعىل أنه مكسو بالريش، إذ مل تظهر أحفورت

إىل كائن آخر، ديناصور آخر يشبه أركيوبرتكس باستثناء الريش. صنف أنيق الفك باعتباره  

ديناصوًرا ال لبس فيه باستخدام املعايري ذاتها التي أدرجها أوين نفسه لهذا التصنيف، إذ مل  

الجميع. ميتلك   دليل عىل وجود ريش يربك  أي  أركيوبرتكس ذراعني طويلتني  يكن هناك 

وعظمة ترقوة، ولكنه بخًلف ذلك مطابق تقريبًا ألنيق الفك يف هيكله العظمي، ولذلك حصل  

 التباس فيام يتعلق بهام لفرتة من الزمن.  

حجمه،    يف  الدجاج  يشبه  الذي  للغاية  الصغري  الفك  أنيق  غيغنباور  كارل  درس 

كس، وبذلك مل تبق هذه السمة الطريية فريدًة  واكتشف أنه ميتلك كاحًًل مشابًها ألركيوبرت 

بعد ذلك. ويف واقع األمر، كانت السمة الطريية الفريدة الوحيدة هي مكان عظمة الرقبة التي  

كانت تشبه الشعيبة أو عظمة الرتقوة. اعتقد أوين أن الحيوانات ذات الدم البارد مل متتلك  
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ترقوة. وعىل أي حال، عرث عىل عظام    عظمة ترقوة، ألن الطيور تفردت بامتًلكها لعظام

ال   الواقع،  والتريانوصور وغريها. ويف  دينونيكوس وألوصور  لدى  الحني  ترقوة منذ ذلك 

غاية   يف  أمر  إنه  العظمي.  هيكله  يف  نوعه  من  فريد  طريي  جزء  أي  أركيوبرتكس  ميتلك 

ل الدجاج.  الوضوح مبجرد أن يقارن بأنيق الفك وبعدها بأي هيكل عظمي ألي طري مؤكد مث

باعتباره  أركيوبرتكس  بأنه ال ينبغي تصنيف  أنا(  فيهم  العديد )مبن  السبب، جادل  ولذلك 

مقااًل بعنوان    1870طائرًا، فهو ديناصور بكل تأكيد. كتب توماس هرني هكسيل يف عام  

والطيور« يف   الديناصورية  الزواحف  بني  التقارب  األدلة حول  من  الفصلية  »مزيد  املجلة 

 : لجيولوجية يف لندنللجمعية ا

 

أعتقد أن عظم القصبة وعظم الكاحل لدجاج دوركينغ يبدوان منفصلني عن بعضهام 

البعض بشكل واضح حني تحرض هذه الطيور عادًة إىل املائدة. وميكن أيًضا فصل  

املشاشة بسهولة يف ذلك الوقت. إذا عرث عىل عظم القصبة دون هذه املشاشة أو عظم  

حفورية، فأنا ال أعرف ماهية االختبار القادر عىل متييزها عن  الكاحل يف الحالة األ 

الخلفية   األطراف  وتحجري  وتعظيم  تكبري  باإلمكان  كان  وإذا  الديناصورات.  عظام 

لدجاجة مل تفقس متاًما بشكل مفاجئ، من العظم الحرقفي وحتى أصابع القدمني،  

لزواحف؛ فام من يشء يف فهذا سيزودنا بالخطوة األخرية من االنتقال بني الطيور وا

 سامتها يجعلنا نرتاجع عن إحالتها إىل الديناصورات.  

 

يف   خبريًا  غدا  أن  بعد  بذلك،  مقتنًعا  سييل  حتى  أصبح  الوقت  ذلك  بحلول 

اعتقد   إذ  أيًضا،  أوين  ينتقد  نفسه  وجد  ما  ورسعان  والتريوصورات.  الديناصورات 
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ا بارد.  دم  ذات  بليدة  التريوصورات طيور  أن  للتريوصورات أوين  بأن  أوين  عرتف 

عظام مجوفة متاًما مثل الطيور والديناصورات، ولكنه حاول مرًة أخرى التقليل من  

أهمية ذلك ومن األدلة التي تشري إىل أنها حيوانات طائرة ذات دم دافئ، وطاقة كبرية، 

 وقوة هائلة. 

لعام    الشهري  سييل  كتاب  وجد  أوين.  من  حكمًة  أكرث  سييل    1901كان 

الهواءال تنانني  كبري.   تريوصورات:  حد  إىل  متشابهان  والتريوصورات  الطيور  أن 

ولكنهام ليسا    –أثبتت صحة اعتقاده بأن لهام أصل مشرتك ألنهام من األركوصورات  

قريبني إىل حد كبري كام اعتقد. وبذلك أفسد توصيف أوين للتريوصورات باعتبارها  

حيوانات طائرة نشطة وذات دم دافئ. ولكن    طيوًرا بليدًة ذات دم بارد ووصفها بأنها

سادت كلمة أوين نظرًا ملكانته باعتباره رجل سلطة. وبعد مرور مائة عام، كان العلامء  

يزالون يتجادلون حول ما إذا كانت زواحف ذات دم بارد. هذا ما ورد يف جميع    ما

 الكتب حني كنت طفًًل.  

ات وجادل بأن الزواحف تصنيف أوين للديناصور   1887همش سييل يف عام   

الحاكمة )األركوصورات( تنقسم يف الواقع إىل مجموعتني متميزتني: السوريشكيا  

أنه   اعتقد  الحال،  وبطبيعة  الورك.  طرييات  أو  واألورنيثيسكيا  الورك  سحليات  أو 

ولكن حني   الورك«.  الديناصورات »طريية  تطورت من  قد  الطيور  تكون  أن  ينبغي 

لنسب لصنف سحليات الورك، يظهر تسلسل الحفريات أن  نتجه نحو أسفل سلسلة ا

أحفوريًة   انطباعات  أيًضا  العلامء  بالطريان. وجد  يتحرك بشكل يسمح  العانة  عظم 

تكشف ما يبدو أنه قلوب ذات أربع حجرات، باإلضافة إىل كل سمة أخرى يعتقد أنها  

ا اكتشف  املعدية.  والحصاة  الحوصًلت  ذلك  يف  وحدها، مبا  الطيور  لعلامء  تخص 

أيًضا عدًدا ال بأس به من الديناصورات القريبة جًدا من الطيور، إذ أن بعضها قريب  
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من الطيور لدرجة أنهم مل يتمكنوا من معرفة ما إذا كانت طيوًرا أم ال. وعرث العلامء  

ولكنها   طيوًرا،  ليست  أنها  حتاًم  تبني  التي  الديناصورات  من  قليل  عدد  عىل  أيًضا 

د تعلمنا حول عامل العرص الحجري القديم يف العقدين أو الثًلثة  مكسوة بالريش. لق

 عقود املاضية أكرث بكثري مام تعلمناه يف القرنني السابقني.  

داروين   أن نرش  التطور مبجرد  للتحوالت اعرتاًضا عىل  أوين  غدت مناهضة 

وين إىل . وهذا ما دفع أ 1859نظريته التاريخية الفعالة والتي القت دعاًم كبريًا عام  

القيام مبحاولة يائسة لدحضها. وعد أوين زمًلئه املتدينني بأنه سينجح فيام فشل  

فيه لينيوس، أي إيجاد بعض السامت الجسدية التي ميكن من خًللها التمييز بني  

اإلنسان والقردة العليا، برصف النظر عام إذا كان هذا األمر ممكنًا أم ال. قدم أوين يف  

أنها اختًلفات، ثم اختلق اختًلفات وهميًة حني مل  البداية أوجه التشا به بينها عىل 

يتمكن من العثور عىل اختًلفات حقيقية. أعلن برفقة علامء آخرين يف مراجعة أقران،  

كام لو أن سلطته ستبقى غري قابلة للشك، أن مهامز الطري يف الحصني فص فريد  

خبري مثله ال ميكن أن يرتكب خطأً    يف أدمغة البرش وال وجود له لدى القردة العليا. إن

املناورات  خًلل  من  إال  خطأ  بأي  االعرتاف  عن  الغريب  عجزه  أما  كهذا،  واضًحا 

قال   بالقسم.  حنثه  بسبب  إليه  االتهام  بتوجيه  أخريًا  لهكسيل  فسمح  واملراوغات 

 هكسيل يف محارضة له يف املعهد املليك يف لندن:

 

ن بحوزتنا هذه املخلوقات الثًلثة متحجرًة أو أنا متأكد متاًما اآلن من أنه لو كا

متحيزين،   غري  حكاًما  بصفتنا  مقارنتها  وبإمكاننا  بأرواحها  محفوظًة 
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ينبغي أن نعرتف عىل الفور أن هناك فاصل زمني أكرب بقليل بني الغوريًل  فس

 واإلنسان مقارنًة بالفاصل بني الغوريًل والبابون.  

 

يد من املحارضات وكتب املئات من األوراق العلمية  عىل الرغم من أن أوين ألقى العد  

وحصل عىل درجات رشف وأراض وألقاب من التاج الربيطاين، اتهم يف الوقت ذاته طيلة  

كتابة رسائل   والخبث« باإلضافة إىل  الله  أجل  املتعمد و»الكذب من  بالخداع  املهنية  حياته 

الغائب بينام يزدري زمًلئه. يف  مجهولة االسم للصحافة ميدح فيها نفسه مستخدًما ضمري  

امللكية   التابع للجمعية  الحيوان  أوين من مجلس علم  نهاية املطاف، فصل السري ريتشارد 

 وسط اتهامات ال تعد وال تحىص بخصوص مامرسته للرسقة األدبية طيلة حياته املهنية.  

قد منارصو اعتقد العديد من العلامء عرب التاريخ أن الكون »مخلوق« متاًما كام يعت 

العلوم الطبيعية املسيحيون يف يومنا هذا. رأيت يف كثري من األحيان مواقع ويب إنجيلية  

ترسد قامئًة بالعلامء الذين كانوا مسيحيني، كام لو أنهم »علامء مسيحيون« يؤمنون بعصمة  

الكتاب املقدس بداًل من كونهم مجرد علامء يصدف أنهم مسيحيون. )»العلم املسيحي« هي  

 ئفة دينية أصولية أمريكية تشتهر برفضها للعًلج الطبي لصالح الصًلة(.  طا

( باإلله  1691-1627( أو روبرت بويل )1565-1516إن إميان كونراد فون غيسرن ) 

املسيحي ال يعني أن نظرية الخلق مدعومة علميًا، وال يعني أن هذين الرجلني سينكران أدلًة  

للميثولوجيا  الحريف  التفسري  قبل    تناقض  عاشوا  الذين  بالعلامء  قامئة  إن رسد  املسيحية. 

داروين ال ميكن أن يعني أنهم كانوا سريفضون تفسري داروين أو الدليل الذي استشهد به؛  

مل يكن هناك سوى عدد قليل من العلامء املتعصبني لدرجة أننا ميكن أن نتوقع منهم ذلك،  
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الت األخرى  األسامء  أما  نيوتن.  إسحاق  السري  الخلقية  مثل  منارصو  يرسدها  ما  غالبًا  ي 

 باعتبارها تخصهم فًل تنتمي إىل هذه القامئة أبًدا.  

• ( غالييل  حول 1642-1564غاليليو  تدور  الشمس  بأن  الكنيسة  اعتقاد  تحدى   )

األرض. سجنته محاكم التفتيش مدى الحياة وأجربته عىل الرتاجع عن الحقيقة. وبعد  

، أسقطت الكنيسة رسميًا التهم املوجهة  1992مرور ثًلمثائة وخمسني عام، يف عام  

 حة يف نهاية املطاف.  إليه أخريًا، واعرتفت بأن آراء غاليليو صحي

( كان منجاًم قبل أن يصبح عامل فلك. أصبح فشله يف  1630-1571يوهانس كيبلر ) •

تحديد »املجسامت األفًلطونية« )داللة عىل التصميم اإللهي يف علم الفلك( إنجازًا يف  

 الفيزياء الساموية. 

لينيوس • ولكنه  1778-1707)  كارلوس  املخلوقة«  »األمناط  بني  التمييز  حاول   )

اكتشف بداًل من ذلك تسلسًًل هرميًا متعدد املستويات للمجموعات التصنيفية يخالف  

 نظرية الخلق، مام أجربه عىل تصنيف البرش عىل أنهم قردة عليا.  

ىل  ( اكتشف التدرج الجيولوجي باإلضافة إىل أدلة ع1797-1726جيمس هوتون ) •

 الزمن السحيق، وهام ما يرغب أنصار الخلقية يف دحضهام.  

• ( هريشل  ويليام  أن  1822-1738السري  يثبت  أن  يستطيع  نجوًما  رأى  إنه  قال   )

 ضوءها استغرق مليوين سنة للوصول إىل األرض. 

( اكتشف انقراض األنواع وأثبته، وهو مفهوم اعترب  1832-1769جورج كوفييه ) •

 ألنصار الخلقية يف تلك الفرتة.    مبثابة هرطقة بالنسبة

( الذي كان رجل دين وأحد العديد من العلامء  1839-1769ويليام سميث املوقر ) •

ينكر   الذي  الجيولوجي  العمود  اكتشاف  يف  الفضل  إليهم  ينسب  الذين  املسيحيني 

 أنصار الخلقية وحداثة األرض وجوده. 
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• ( اليل  ومفا1875-1797تشارلز  التناسقية،  مبدأ  أسس  مفتاح  (  »الحارض  أن  ده 

 املايض«، وهو ما يعرتض عليه جميع أنصار الخلقية وحداثة األرض. 

• ( باستور  التطور  1895-1822لويس  أنصار  من  واحًدا  األقل  عىل  كان  الذي   )

خطأ   إلثبات  املنهجية  الطبيعانية  استخدم  بالخلق.  يؤمنوا  مل  الذين  الًلماركيني 

مقنع أدلًة  قدم  حني  أخرى  مرًة  آباء  الكنيسة  أما  املرض،  جرثومية  نظرية  بشأن  ًة 

 املسيحية الربوتستانتية فقالوا إن الشياطني هي سبب األمراض.  

الخرباء   أهم  وأحد  الخلق  لنظرية  منارص  أوين  ريتشارد  أن  حقيقة  من  الرغم  عىل 

وميتلك سلطًة رائدًة، مل تدرجه أي من مواقع الويب املنارصة للخلقية التي رأيتها ضمن  

 العلامء املسيحيني« لسبب ما. ملاذا يا ترى؟  قامئة »

إن هؤالء الرجال الذين آمنوا بالله وقدموا مساهامت عظيمًة للعلم اعتمدوا حتاًم عىل  

املنهجية الطبيعية، فهي الطريقة الوحيدة التي متكننا من التقدم بالعلم. لقد وجدوا يف  

أنها معجزات، ومل يتمكنوا من    كثري من الحاالت تفسريات طبيعيًة ألمور اعتقد سابًقا 

النجاح إال حني منعوا املعتقدات الدينية من تخريب أو إيقاف تحقيقاتهم. مل يتمكن أي  

منهم من إثبات صحة قصص اإلنجيل، حتى أن جهودهم يف سبيل ذلك مل تنته إال بظهور 

يام يتعلق  أصل آخر. لقد اكتشفوا الكثري حول التطور، ولكن األمر الوحيد الذي اكتشفوه ف

بنظرية الخلق هو أن معظم ما فيها ال ميكن أن يكون صحيًحا. ولذلك ال ميكن لهؤالء  

الرجال أن يدعموا نظرية الخلق التي نعرفها اليوم، فالعديد منهم كان منارًصا لنظرية  

 الخلق ملجرد أنه ال يعرف أي يشء عن التطور.  
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نه فضل املظاهر السحرية عىل اآلليات  مبعنى أ  –أما ريتشارد أوين فكان عاملًا خلقيًا  

األساسية وتعمد تحريف األدلة لتضليل اآلخرين وإقناعهم مبا يؤمن به. جاء يف مقال  

 إعًلمي عىل موقع متحف علم اإلحاثة يف جامعة كاليفورنيا: 

 

مل يسارع أوين إىل دحض نظرية داروين حول التطور عن طريق االنتقاء الطبيعي  

. إال أن ترصيحاته حول موضوع 1859ب أصل األنواع يف عام  حني نرش داروين كتا

التطور كانت محريًة ومتناقضًة؛ أنكر أوين صحتها بعد مرور سنوات، ثم أعلن أنه  

جاهل بخصوص هذا املوضوع، وبعدها ادعى أنه توصل إىل الفكرة ذاتها بنفسه قبل  

 داروين بعرش سنوات تقريبًا. 

 

مشرتكة وليس سلًفا مشرتكًا، إذ تعترب معالجته لألمر  آمن أوين بوجود أمناط بدائية   

مبثابة منط بدايئ للعلامء الخلقيني املعارصين، باستثناء أنهم نادًرا )أو أبًدا( ما يخضعون  

ملراجعة األقران وأنهم ليسوا خرباء يف أي يشء، إذ مل يقدموا أي بحث حول موقفهم أبًدا. ال  

نجحوا أبًدا يف دحض فرضيات أي شخص آخر، يف  ميكنهم إثبات أي من مزاعمهم، ومل ي

حني دحضت جميع حججهم وأدلتهم املزعومة حول نظرية الخلق بشكل فوري ومتكرر. كل  

ما نجحوا يف القيام به هو انتقاد العلم الحقيقي، ولكن حتى أفضل حججهم الحتمية التي  

جاالت العلمية، إذ يوجد  توصلوا إليها بخصوص هذا األمر دحضت مراًرا وتكراًرا يف جميع امل 

التي تقف ضد جميع ادعاءاتهم. وعىل الرغم من ذلك،   أنصار    لما يزاكم هائل من األدلة 

الخلقية يستخدمون التربيرات السخيفة ذاتها، ألنهم لن يتقبلوا أبًدا أن معتقداتهم خاطئة!  

املثري لإلعج الوحيد  والجانب  الخلق  التي متتلكها نظرية  الوحيدة  القوة  اب يف موقف إن 
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أنهم   أثبت  أن  بعد  حتى  املطلقة  الحقيقة  هي  حقيقتهم  بأن  إميانهم  هو  الخلقية  أنصار 

 % يف جميع األوقات.  100مخطئون متاًما بشأن كل يشء بنسبة 

حقيقتهم    عن  دفاًعا  حًقا  فيها  يكذبون  التي  املرات  عدد  هو  إدهاًشا  األكرث  واألمر 

عىل ذلك هو الجيولوجي أندرو سنيلنغ الذي وثق فرتة  املزعومة. ومن بني العديد من األمثلة  

تآكل تكوين صخري تصل إىل أكرث من مائة مليون عام، ولكنه قرر بنفسه أن عمرها مليارات  

هذا   عن  أسفرت  التي  واألساليب  األدلة  جميع  حول  بالتفصيل  سنيلنغ  تحدث  السنني. 

اجعتها من قبل األقران. عاش سنيلنغ  االستنتاج، ثم قدم هذه النتائج إىل الدوريات العلمية ملر 

حياًة مزدوجًة يف تلك املرحلة، إذ كتب أيًضا مقاالت ملؤسسة علم الخلق التي غريت اسمها 

  –إىل منظمة األجوبة يف سفر التكوين. تظاهر يف هذه املقاالت بدحضه ملًلحظاته الحديثة  

  6,000املقاالت أن عمر األرض  ولكنه طبًعا مل يذكر أي أدلة أو منهجية. كتب سنيلنغ يف هذه  

عام فقط، ألن هذا ما يذكره اإلنجيل، وقال إن كل ما ميكن رؤيته جيولوجيًا سببه فيضان  

وهو ما مل تؤمن به أناه األخرى طبًعا. من الواضح أنه مل يكن صادقًا    –عاملي بشكل أو بآخر  

 مع نفسه أو مع أي شخص آخر.  

ية الخلق، عىل حساب أي مجال من مجاالت  كانت جميع املنشورات التي تدعم نظر 

العلوم الحقيقية، تنطوي عىل اقتباسات خاطئة وتعريفات زائفة ومعلومات مضللة محرفة،  

افرتاضات خاطئة   إىل  كليًا  العقل تستند  لتحكيم  الخلقية  أنصار  كانت جميع محاوالت  إذ 

 الدعاية.  ومغالطات منطقية. كان أسلوبهم جنونيًا، ولكنه ليس سوى جزًءا من  

ما النتائج التي جاء بها علم الخلق؟ ما هي تنبؤاته؟ تقدماته؟ اكتشافاته؟ وما هي   

تطبيقاته؟ هل ميكنه حتى أن يقدم أي مساهامت؟ هل سبق وأثبت أحد التفسريات الخارقة  

العلم   تاريخ  يف  واحد  مبثال  االستشهاد  أميكنكم  لإلثبات؟  قابل  بشكل  صحته  للطبيعة 
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رتاضات الخارقة للطبيعة يف تحسني فهمنا ألي يشء؟ اإلجابات واضحة،  ساهمت فيه االف

ولكن هذا مل مينع كني هام من أن يقول بكل جدية: »نحن ال نؤمن بالتطور. التطور هو فكرة  

 يؤمن بها بعض األشخاص ليك يفرسوا الحياة دون وجود الله«.  

ون وجود السحر؛ هناك  غري صحيح، التطور علم، ولذلك فهو طريقة لتفسري الحياة د 

األطفال   الطبيعي حتى يف روض  العامل  للتعلم عن  بأنه طريقة  العلم  وما   –فرق. يعرف 

أيًضا   فتعرف  الطبيعة  أما  الطبيعة«.  قوانني  مع  يتوافق  »مبا  هو  »طبيعي«  كلمة  تعنيه 

باعتبارها مجموع كل القوى أو الظواهر يف مجمل الواقع املدرك. كل ما هو موجود فعًًل  

ميتلك خصائص، وبالتايل كل ما ميكن اإلشارة إليه أو قياسه أو اختباره بشكل موضوعي 

يعترب طبيعيًا. وهذا يتعارض متاًما مع ما هو خارق للطبيعة، الذي يعرف عىل أنه ما وراء  

الكون املادي وخارج واقعنا؛ إنه بعد فائق وخيايل ال ميكن متييزه عن األوهام أو منتجات  

مستقل عن القوانني الفيزيائية، بل ويتحداها، ولذلك ال ميكن رؤيته أو وصفه    وهو   – الخيال  

عن طريق العلم. عادًة ما يوصف استحضار القوى الخارقة أو الكيانات الخارقة غري القابلة  

وبالطبع   »معجزة«  أنه  عىل  الطبيعية  الظواهر  أو  األحداث  عىل  التأثري  أجل  من  للتفسري 

 قشنا يف الفصل األول.  »سحري« بطبيعته، كام نا

يزال أنصار    وخًلصة القول إن املعجزات = السحر. ال تصدقني؟ ابحث عن األمر. ما 

الخلقية يؤكدون أنهم ال يؤمنون بالسحر. ولكن التحدث إىل يشء ما لبث الحياة فيه هو  

األنظمة   أو استحضار  الغومل،  إن بعث  التعاويذ.  تعويذة، واإلنجيل ميلء مبختلف أشكال 

ومستحيلة  ا منطقية  غري  جميعها  العدم،  من  املعقدة  الحية  الكائنات  وإظهار  ملرتابطة، 

فيزيائيًا باالستناد إىل كل ما نعرفه عن كل يشء. وعىل الرغم من ذلك، هذا هو بالضبط ما 

 يروج له العلامء الزائفون ذوو الدوافع الدينية!
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كيف ميكننا اختبار هذه األفكار؟ كيف نستطيع التمييز بينها وبني آالف الخرافات  

التي ألفها البرش حول أشباح وآلهة يف الديانات األخرى؟ كيف ميكن أن نعرف ما إذا كان 

املعجزات   بني  التمييز  يستحيل  للتو؟  ما  شخص  اختلقه  أمرًا  وليس  حقيقيًا  هذا  من  أي 

تخيلة من العدم مهام أكد أي شخص عىل قناعته الشخصية. إنه ألمر  واالنطباعات الذاتية امل

سهل أن يثبت املرء املواهب الروحانية والكيانات النجمية واملظاهر السحرية يف عامل الخيال،  

 ولكن هذا ليس ممكنًا يف العامل الواقعي، حيث ال يتعامل العلم إال مع الطبيعة.  

عانية قادرون عىل رسد املًليني من املزايا العملية  إن أولئك الذي يدركون رضورة الطبي 

لها، ولذلك ينبغي أن يجد العلم طريقًة للتفريق بني الخيال والواقع من خًلل التحقق املستقل  

وعملية االستبعاد. هذا هو السبب الذي يجعل العلوم الطبيعية فعالًة عىل عكس علم الخلق،  

 اإلميان يف املستشفيات. ولهذا السبب أيًضا ال يعمل املعالجون ب

املعارف    لجمع  منهجيًا  »مرشوًعا  باعتباره  العلم  للعلوم  الوطنية  األكادميية  تعرف 

وهو    – حول العامل، وتنظيم تلك املعارف وتلخيصها يف قوانني ونظريات قابلة لًلختبار«  

 التعريف الذي يوافق عليه املعجم الصحفي األكادميي للعلوم والتكنولوجيا.  

ا ما يقول الدجالون اإلنجيليون الزائفون إن نظرية الخلق علمية، ولكن ال يوجد  غالبً  

أي أدلة ال شك يف دقتها وراء أي من مزاعمهم، وال يوجد أي طريقة لبناء أي فرضيات لرشح  

أي من ادعاءاتهم، إذ ليس هناك أي تجارب لدعمها. عًلوًة عىل ذلك، مينع اإلميان املؤمنني 

مفاهيمهم حيث يثبت ذلك. ولذلك ال يستطيع أنصار الخلقية إضافة أي    من االعرتاف بزور

يشء إىل مجموع املعارف، فهم ال يقدمون سوى حجًجا تهدف إىل تقليص ما نعرفه فعًًل.  

للتعرف عىل أخطائهم ولن يقبلوا تصحيحها، لذلك ال ميكنهم  إنهم ال يعرفون أي طريقة 

 ماهية العلم الحقيقي وآليته.   إثبات دقتها أو تطويرها. هذا يتعارض مع 
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الفكر    فجر  منذ  العلمي  التقدم  وجه  يف  الروحانية  توابع  وقف  ذلك،  عىل  وبناًء 

العقًلين، وكثريًا ما عارض جزء كبري من أتباع الدين السائد االكتشافات الحقيقية وقمعوها،  

 صبني. ألن اإلميان العقائدي ال يقوم عىل العقل وألنه من املستحيل إقناع املتع 

الشهري يف   الفيلسوف  تجرأ  ذلك هو مصري سقراط.  الكًلسيكية عىل  األمثلة  ومن 

إله يقذف   القرن الخامس قبل امليًلد عىل القول إن للربق سبب طبيعي، وأنه ليس بسبب 

الرماح السحرية. أدين سقراط بتهمة املعصية بعد رفضه للرتاجع، وهي جرمية تنطوي عىل  

ة. ولذلك حكم عليه الثيوقراطي الهيليني املتعصب )الذي يعاين  رفض االعرتاف بوجود آله

 من انعدام ثقته بنفسه( باإلعدام من خًلل تسميمه.  

العام    يف  األرض  كروية  املقدسة    300أثبتت  النصوص  ولكن  تقريبًا،  امليًلد  قبل 

البعض بهذا األمر حتى   آمن  أنه مسطح.  العامل عىل  املكتوبة بعد ذلك أرصت عىل وصف 

يزال البعض يؤمن بذلك حتى اليوم! مل يتوقع غاليليو أبًدا أن تسجنه    رص كولومبوس؛ وما ع

محاكم التفتيش اإلسبانية مدى الحياة ملجرد إثباته لنا أن األرض كوكب يدور حول الشمس.  

هناك العديد من أنصار الخلقية، حتى يف يومنا هذا، يعتقدون أن الشمس تدور حول األرض،  

ريقة ما هي مركز الكون بأرسه. يبدو أن األمر يتعلق مبا إذا كان املرء حر يف  وأن األرض بط

 تصديق ما أثبت أنه صحيح، أو االعتقاد بيشء آخر.  

قبل    للتطور  املناهضة  الدعاية  مصادر  أبرز  بالخلق  املختصة  األبحاث  معهد  كان 

الرتويج »لعلم    تشكيل منظمة األجوبة يف سفر التكوين. من الواضح أن هذا املعهد حاول

إكسبلد: نو إنتلجنس  الخلق«. حني أصدر بني شتاين فيلمه حول التصميم الذيك تحت عنوان  

قبل عدة سنوات، عقد بعض األشخاص يف املنطقة التي أسكنها ندوًة ما ملناقشة الفيلم.    أالود

)إن  كان املرسح ممتلئًا بالناس، ومل يكن هناك سوى ثًلثة أشخاص يف اللجنة. كان أحدهم
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مل تخني الذاكرة( موجوًدا لتقديم دفاع رمزي عن العلم. وكان هناك ناقد سيناميئ اعرتف 

بأن وجوده ليس مهاًم يف نقاش ذلك املساء. أما آخر أعضاء اللجنة فكان فرانك شريوين،  

الذي اعتربه معهد األبحاث املختصة بالخلق مدافًعا رشًسا بعد ذلك. )بدا األمر وكأنه محاولة  

ى لخلق وهم التكافؤ، مبا أن توماس هكسيل اشتهر بكونه مدافًعا رشًسا عن داروين(.  أخر 

من األمثلة عىل سفسطائية شريوين هو حني رصخ مرًة: »إذن هذه حرب وجهات نظر عاملية،  

وكل العلوم تعود إىل علم الخلق. هل توافق عىل هذا األمر يف هذا املساء؟ كل العلوم . . .؟  

 لعلم بالطبع هو البحث عن . . . ؟ الحقيقة!«.  حقيقة الله! وا

لقد كنت مهتاًم جًدا بهذا األمر يف تلك الفرتة، لدرجة أنني بدأت أعترب نفيس ناشطًا.   

مل يستطع أي من األشخاص الذين أعرفهم يف الحياة الواقعية تقريبًا فهم سبب اهتاممي 

ة عرش من عمره يف تلك الفرتة، من  الكبري مبا أفعل. كان ابني كونور، الذي كان يف الرابع

أشد نقادي يف ذلك الوقت. ولذلك أخذته معي ليك يتمكن من رؤية ماهية هذا الرصاع املثري  

 للجدل.  

لقد كانت تجربًة مهمًة بالنسبة له. كل ما تحدثه عنه شريوين هو هراء مطلق يستطيع   

أن يدحضه  الرعاة    أي شخص عاقل  يف لحظة، ولكن ما رآه كونور هو جمهور كامل من 

الساذجني الذين يقتنعون مبا يقوله بكل شغف. لقد رأى سيدات عجوزات ال يفقهن شيئًا  

يف العلم وساذجات للغاية كام يبدو يهززن رؤوسهن طوًعا كلام لقمهم شريوين أكاذيبه.  

مل ينطق الصبي بيشء، ولكن من الواضح مل أستطع أنا أو ابني تحمل خداع األبرياء عمًدا.  

 أنه كان منزعًجا لدرجة أنه كان يهتز.  

يف نهاية العرض التقدميي بعد أن أتيحت الفرصة للجميع للصعود والتحدث، شعرت   

املؤمنني   من  حشد  يب  وأحاط  الفور  عىل  استهدفت  ولكنني  شريوين  مواجهة  يف  برغبة 
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يتحداين بأسئلة غبية محرجة مثل: »إذا كنت تعتقد  املشحونني عاطفيًا، إذ حاول كل منهم أن  

أن أصلنا قردة، فأين ذيلك؟«. شعرت وكأنني محارص بعصابة حني اضطررت أن أرشح لهم  

ماهية القردة العليا، وأنها يف الحقيقة ال متتلك ذيواًل. متكن كونور بفضل حجمه الصغري  

الباركودا. كنت أ راه أمامي وهو يوبخ شريوين، حينها من التسلل بني الحشد مثل سمكة 

الرجل الذي كان بطويل عىل أقل تقدير. مل أمتكن من سامع ما قيل ومل أستطع الهرب أيًضا،  

أمام حشد   بشدة  وينتقده  لشريوين  االتهام  أصبح  يوجه  وهو  بأبني  أحدق  بقيت  ولكنني 

 منفصل من الجمهور حولهام. 

سوى   أحد  معه  يتكلم  مل  لحظات.  بعد  شريوين  تفرق    اختفى  أن  ومبجرد  ابني. 

الجمهور من حويل، أخربين الحشد املحيط بابني عام حدث: اتهم الصبي شريوين بالكذب  

بكل رصاحة وجرأة بناًء عىل سلسلة من النقاط. حاول شريوين أواًل الدفاع عن نفسه من  

اكه خًلل تشويش كونور مبزيج من الكلامت التي ال معنى لها، وهو تكتيك متكن ابني من إدر 

عىل الفور. وبعدها طالبه شريوين بأن يعطيه اسم نوع انتقايل. رد كونور برسعة وأعطاه 

الغرب. مل يكن شريوين يعرفه حتى ولذلك مل يجرأ عىل مناقشة األمر. مل يكن   اسم كلب 

شريوين مستعًدا بأي شكل من األشكال ألخذ أي دليل ضد موقفه يف االعتبار، وكان يقف 

ته لشخص يعرف أكرث منه. ولذلك حاول تغيري املوضوع، وطلب من الطفل  عاجزًا عند مواجه

الذي يبلغ من العمر أربعة عرش عاًما أن يعطيه مثااًل عىل طفرة مفيدة. ومرة أخرى أجابه  

كونور عىل الفور: »إن الربوتني الخامس ذو الصلة مبستقبًلت الربوتني الدهني منخفض  

القابلة للكرس طفرة مفيدة    ( مهم لكثافة العظام LRP5الكثافة ) املفرطة؛ إن العظام غري 

 بالتأكيد، أليس كذلك؟!«.  

وللمرة الثانية مل يتمكن شريوين من الرد عىل نربة كونور الساخرة. ربت الناس عىل   

الغرفة  من  فر  أنه  لدرجة  ويرتبك  يتعرق  شريوين  جعل  إنه  قالوا  بابني.  وتفاخروا  كتفي 



464 
 

لرشس« ملعهد األبحاث املختصة بالخلق؟ حرض كونور معي العديد حرفيًا! أهذا هو »املدافع ا

من املؤمترات العلامنية منذ ذلك الحني، وأنا فخور بأن أقول إنه وجد مكانه املناسب يف هذه  

 املجموعة.  

مهام كانت الحقيقة، وحتى لو مل تكن    –نعم يا فرانك، العلم هو بحث عن الحقيقة   

هم ما تؤمن به يف العلم؛ كل ما يهم هو سبب إميانك به. هذا هو  كام أردنا لها أن تكون. ال ي

السبب يف أن العلم الحقيقي ينقض اإلميان، فهو يعد بأن يبقى موضوعيًا، وأن يتبع الدليل  

الخطأ   كان  ولو  طريقه حتى  طول  عىل  وكل خطأ  أي  يرفض  أو  وأن يصحح  قاده،  أينام 

فضل أن نؤمن به. هذا ما رصح به كارل ساغان  يتحدى كل ما نعتقد أننا نعرفه اآلن، أو ما ن

االفتتاحي يف عام   ادعاءات مؤمتر   1987بالضبط يف خطابه  العلمي يف  التحقيق  للجنة 

 الخوارق: 

 

يف العلم، غالبًا ما نجد العلامء يقولون: »أتعلم، إنها حجة جيدة بالفعل؛ رأيي كان  

وجهة نظرهم القدمية مرًة   خاطئًا«، وثم يغريون رأيهم بالفعل ولن تسمعهم يعيدون

أخرى. هم حًقا يفعلون ذلك. ال يحدث هذا األمر بالقدر الًلزم ألن العلامء برش، وألن  

التغيري مؤمل يف بعض األحيان. ولكنه يحدث كل يوم. لكنني ال أذكر آخر مرة حدث  

 فيها يشء مامثل يف السياسة أو الدين. 

 

إعًلنات مكتو   فتنرش  الخلقية  املنظامت  مفاهيمها  أما  بدعم  الثابت  التزامها  بًة حول 

املسبقة والدفاع عنها، وتعلن مسبًقا أنها ترفض تغيري رأيها مهام بلغ حجم األدلة التي قد  

تكتشف. يجاهر اإلنجيليون املناهضون للعلم ببيان إميانهم يف منتدياتهم الخاصة، كام لو  
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ميتلكون عقواًل منغلقًة ومخادعًة    كام لو أن االعرتاف بأنهم  –أنه يشء يدعو إىل املفخرة  

ليس أمرًا يدعو إىل الخجل أو االعتذار. تنرش جميع املنظامت الخلقية بيان إميان خاص بها،  

تعرتف فيه أنها تفرتض استنتاجاتها منذ البداية ألسباب ال عًلقة لها باملعلومات الحقيقية،  

أنها   حتى  بأخطائها.  االعرتاف  ترفض  أنها  ذلك  من  ترفض  واألهم  بأنها  مقدًما  تعرتف 

 محاوالت إقناعها!

 

ظاهر أو متصور أو مزعوم يف أي مجال   دليل أي»البديهي هو أنه ال ميكن أن يكون 

صالًحا إذا تعارض مع النص  من املجاالت، مبا يف ذلك التاريخ والتسلسل التاريخي، 

 «. اإلنجييل

– Answersingenesis.org 

 

هذه   أن  يضمن  الشفوي  الوحي  إعجازي،  »إن  وبشكل  أواًل  نزلت  كام  الكتابات، 

وخالية  فيام يتعلق بجميع األمور التي تناقشها،  معصومة من الخطأ وموثوقة متاًما  

 ، سواًء كانت علميًة ]كذا[ أو تاريخيًة أو أخًلقيًة أو الهوتيًة«.  من أي نوع من األخطاء 

 معهد األبحاث املختصة بالخلق  –

 

 «.  املصدر الوحيد للحقيقة يف عاملناأن كلمة الله هي  »]هذه املدرسة[ . . . تؤكد

 أكادميية كانيون كريك املسيحية  –
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عددها   البالغ  اإلنجيلية  الكنسية  للكتب  األصلية  باملخطوطات  الوحي    66»إن 

الخطأ موضوعي،   الله معصومة ومنزهة عن  أجزاءها وكل األمور    وكلمة  يف جميع 

 التي تتحدث عنها )التاريخ والًلهوت والعلم وما إىل ذلك(«.  

 منظمة لحظات الخلق ملارك كادوالدر –

 

خال متاًما  »اإلنجيل هو كلمة الله املكتوبة التي أوحى بها. وألنه أوحى به كله، فهو  

السلطة املطلقة يف  ايل فهو  علميًا وتاريخيًا وثيولوجيًا وأخًلقيًا. وبالت  –من الخطأ  

إن الدليل الحاسم لتفسري اإلنجيل هو  املتعلقة بالحقيقة واإلميان والسلوك.    كل األمور

. ينبغي أن يتوافق عامل الله دامئًا مع كلمة الله، ألن خالق هذا العامل هو  اإلنجيل نفسه

يد ما ورد يف  حول الخلق لتأك  األدلة املاديةمؤلف هذه الكلمة. ولذلك ميكن استخدام  

ولكن أبًدا    اإلنجيل،  ينبغي  لتصحيح  ال  األدلة  تستخدم هذه  أو تفسريه.    اإلنجيلأن 

 «.  أولوية يف حال حدوث أي تعارض واضحللكلمة املكتوبة  يجب أن تكون

 جمعية غريرت هيوسنت الخلقية ملارك رامزي  –

 

اإلنسان   أثبتها  املقدسة، سواًء  النصوص  عنها يف  أعلن  التي  هي  املعلنة:  »الحقيقة 

أم ال.   الحاجة إىل  علميًا  اإلنجيل، فهي صحيحة أساًسا دون  إذا كانت موجودًة يف 

 . دليل إضايف
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، بغض النظر  البطًلن: هو الذي يتعارض مع الحقيقة التي أوحها بها الله». . .   

 دى انتشاره، أو مدى فعاليته الظاهرية أو منطقيته الواضحة«.  عن مدى علميته، أو م

 (3)الطبعة   2جامعة بوب جونز، نص يف علم األحياء موجه للطًلب، املجلد  –

 ]جميع التوكيدات مضافة[

 

ترصح جميع هذه املنظامت أنها سرتفض تلقائيًا ودون أي تفكري أو اعتبار جميع   

األوقات يف حال تعارضت مع تفسريها لفلكلور العرص   األدلة التي قد تظهر يف أي وقت من

الربونزي، وبذلك فهي ترفض فعًًل جميع األدلة التي قد تظهر، بغض النظر عام ميكن أن  

نكتشفه يف املستقبل ومهام كان قاطًعا. وبعبارة أخرى، لن يغري أي قدر من األدلة رأيهم  

 أبًدا، حتى ولو كانت الحقيقة صحيحة حًقا.  

كن أن تشارك أي منظمة علمية يف أمر أوروييل أو متحيز كليًا أو مخادع متاًما  ال مي 

أو حتى مقبواًل.   أهم مام تفضل تصديقه، لن يكون هذا رضوريًا  الحقيقة  إذا كانت  كهذا. 

 ولكن الحقيقة بالنسبة ألنصار الخلقية غري مهمة.  

ت صحتها، ولكن ال وجود مثة الكثري من الحقائق املتعلقة بالتطور التي ميكنني إثبا 

ألي حقائق تتعلق بالخلق أو تتوافق معه أو تدعمه. ال ميتلك الخلق آليًة، وال دليًًل واضًحا من  

أي نوع، وما من قانون ينطبق عليه أو ال يخالفه. ال ميكن تحديده أو إثبات صحته، أو التحقق  

الوقت نفسه متاًما يف كل  منه أو دحضه بأي طريقة يتقبلها أنصار الخلقية، ولكنه فند يف  

 مزعم يطرحه ويقبل االختبار.  
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العلم! يحاولون فصل العلم التجريبي    إلغاءإنهم ال يرغبون بدراسة العلم، بل يريدون   

ميكن  تجريبية  مًلحظات  عىل  يعتمد  كليهام  أن  حقيقة  متجاهلني  التاريخية،  العلوم  عن 

سوأ من ذلك أنهم يريدون إعادة تعريف  التحقق منها من خًلل فرضيات قابلة لًلختبار. واأل 

استبدال   من  السحرية  واملربرات  اإلميانية  الذاتية  االنطباعات  تتمكن  بحيث  عموًما،  العلم 

املنهج العلمي كلام شعروا برضورة للدفاع عن معتقداتهم. إنهم ال يتقبلون التساؤالت النقدية  

ي مجاالت دراسية يعارضونها أساًسا.  إال يف حال مل تتحد كتبهم املقدسة أو كانت تدافع عن أ 

ومخترص القول إن كل ما ميثله العلم أو يسعى إىل تحقيقه تهدده األجندة السياسية لهؤالء  

 املخربني املؤمنني بالخرافات. 

تفعله    ملا  نتائج  والرباكني جميعها  والربق  الرعد  أن  الزمان  قديم  أسًلفنا يف  اعتقد 

ا، وظنوا أن للنجوم والكواكب خصائص برشية، وأن املرض اآللهة، واعتربوا املذنبات نذيًر 

والسبب يف ذلك كله أن هذا ما يريدنا الدين    – هو لعنة سحرية، وأن الرصع تلبس شيطاين  

أن نؤمن به. مل يكن من املمكن أن نكتشف الحقيقة الواقعية يف كل حالة من هذه الحاالت  

يف كل حالة من هذه الحاالت مفتاًحا ملجاالت  لو بقينا مقتنعني بتلك األكاذيب. كان الواقع  

التي   البسيطة  املربرات  من  بكثري  تعقيًدا  وأكرث  مسبًقا،  نتخيلها  مل  كليًا  جديدة  دراسة 

اختلقناها بسبب جهلنا. ال شك يف أن هذا التوجه سيستمر، فإذا اكتشفنا مثًًل سبب االنفجار  

ء، فسيكون بحوزتنا أيًضا ثروًة من  العظيم أو تفسريًا أفضل ألصل الحياة والكون وكل يش

املعلومات الجديدة املطبقة عمليًا واملتطورة جًدا لدرجة أنها ستجعل إمياننا السابق باآللهة  

 واألشباح والسحر سخيًفا وغبيًا كام أثبت لنا كل مجال من مجاالت الدراسة حتى اآلن.  

أن تكون صحيحًة،    ميكنشياء  يستند العلم إىل العقًلنية، وهذا يعني أن العديد من األ  

دون وجود أدلة مادية    حًقاولكن ال ميكن للمرء أبًدا أن يدعي أن أي يشء صحيح باملطلق  

قبل   من  نقديًا  وتحليلها  وفحصها  منها  التحقق  وميكن  ودقيقة  حتاًم  وواضحة  ملموسة 
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ا تريد.  الخرباء يف مراجعة لألقران ورشحها كام ينبغي يف بنية نظرية. ميكنك أن تؤمن مب

طاملا أنك تعرتف بأنه إميان فًل حاجة لك يف الدفاع عنه. ولكن إذا زعمت أن إميانك بيان  

إذن أن تدافع عنه! إن اعتقادك بأن يشء ما صحيح حتاًم حني ال متتلك أدلًة    عليكللحقيقة،  

دليل عىل   أن  الحتمية دون  الترصيحات  اإلدالء مبثل هذه  إن  أمر مضلل.  لدعمه هو  كافيًة 

  افرتايض إلطًلق يعكس ماهية اإلميان، أما أن تعد مقدًما بأنك ستدافع إىل األبد عن تفضيل  ا

غري مدعوم حتى ولو واجهت سيًًل من األدلة املخالفة له يعكس ماهية التربيرية الدينية،  

 وهذا كله يعكس ماهية »علم« الخلق. 
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 للخلقية   أسيسيةالت  ة األكذوبة الثالثة عرش 

 »التطور احتيال« 

 

للمؤمنني بها الذين    حتى أبنّي عىل نحو مقنع مدى خداع الخلقية، أقّدم تحّديًا من جزئني 

( سمٍّ عاملًا تطوريًّا واحًدا كذب وهو يدعم التطور ضد  1يوّدون أن يدافعوا عن موقفهم: )

 يكذب وهو يدافع عن الخلقية أو يشجب التطور.  مل( سّم خلقيًّا محرتفًا واحًدا  2الخلقية، و)

تذكّر أن الكذب هو التضليل، أو إساءة تقديم املعلومات عمًدا من أجل الخداع. من أجل   

تحقيق الجزء األول من التحدي، عليك أن تحدد الشخص وتذكر نص كذبه، ثم تظهر خطأ  

امل كان يعرف خطأها عندما قالها. عليك إثبات الجزء األول من  عبارته، ثم كيف نعرف أن الع

واألحافري   الوراثة  علامء  بهم  وأعني  التطورية،  البيولوجيا  علامء  أحد  حق  يف  التحدي 

والجيولوجيا والحيوانات، إلخ.، وهم املختصون يف املجاالت املتعلقة تعلًقا مبارًشا بالتطور.  

الذين يقبلون املوقف العلمي السائد، وأال يكون من الذين    طبًعا، يجب أن يكون العامل هنا من

يقبضون من إجابات يف التكوين أو غريها من املنظامت املتحيزة. تذكر أيًضا أن املسألة هنا  

هي الكذب يف نقد الخلقية أو يف محاولة دعم التطور باملقارنة بها. ليس قصدي هنا أن  

وأستطيع تسمية بعضهم اآلن من ذاكريت. لكنهم  بل بعضهم يكذبون،    –  العلامء ال يكذبون

 ال يكذبون يف هذا الشأن. ال سبب يدفعهم إىل الكذب فيه. 

)وأقصد   منهم  املحرتفني  ليس  لكن  صادقون،  الخلقيني  بعض  إن  أيًضا  وأقول 

باملحرتفني أي أحد يكتسب دخًًل من التبشري بهذا الهراء(. ليس قصدي أنه ال ميكن أن يؤمن  

بالبحث يف    إنسان صادق الصادقون  املؤمنون  يبدأ  عندما  ولكن  بل هو ممكن.  بالخلقية، 

يغري   خياًرا  سيواجهون  ما  رسيًعا  املدعاة،  الجدلية  هذه  جانبي  كًل  عىل  والحجج  األدلة 

حياتهم: إما أن يبقوا صادقني، وإما أن يبقوا خلقيني، ألنهم لن يستطيعون أن يبقوا عىل  
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لوا بالتعريف الحقيقي للتطور الكربوي، ومن ثم يضطروا إىل  الجهتني بعد ذلك. إما أن يقب

اإلقرار بحدوثه، وإما أن يكذبوا ويقولوا إنه ال وجود لألنواع االنتقالية أو الطفرات النافعة.  

مؤلِّهون جعلوا   املحرتفون هم  الخلقيون  الخلقية وهو صادق.  عن  املرء  يدافع  أن  ال ميكن 

ا فهم يعرفون متاًما األكاذيب التي يجب أن يقولوها عند  حرفتهم االعرتاض عىل التطور، لذ

 كل إشارة، هذه هي الطريقة الوحيدة. 

فالبيّنة فيه عيّل. اطرح    بالخلقيني املحرتفني،  املتعلق  التحدي،  الثاين من  الجزء  أما 

أن أذكر عباراته الخاطئة وأثبت خطأها، ثم أن    أنت اسم أي خلقي محرتف، وسيكون عيلّ 

قالها. كام قلت يف كل فصل من  أظهر لك ك أنها خاطئة عندما  أنه كان يعرف  يف نعرف 

الفصول السابقة، كل خلقي محرتف وجدته يف حيايت كان مخادًعا عن عمد، ولوال ذلك ملا  

 استطاع أن يلعب لعبته، وال صعوبة يف تقديم إثبات لذلك. 

ن يجيب عن أي جزء  مل أزل أنرش هذا التحدي منذ عقود، ومل يستطع أحد إىل اآلن أ  

منه؛ ولكن عند أول وهلة، كلهم يظنون أن لديهم اإلجابة املثالية للجزء األول. معظمهم ال 

 يفكر إال يف رجل واحد، وكل اتهاماتهم تبدأ باالسم نفسه. 

(، عامل رائد يف البيولوجيا والطب والفلسفة. يف وطنه  1919– 1834إرنست هيكل ) 

طبيعة   عامل  كذلك  كان  لكنه  املقارن،  للترشيح  أستاذًا  الزمان  من  قرن  نصَف  عمل  أملانيا، 

ميدانيًّا. عىل مر أسفاره يف القارات املختلفة، اكتشف آالف األنواع بنفسه ووصفها وساّمها.  

أ  التصنيف، وأول من  علم  رائًدا يف  الحياة. نرش  كان  نتج خريطة برصية لشجرة سًلالت 

هيكل عرشات األعامل العلمية، كثري منها مصورة تصويرًا رائًعا، ألنه كان فنّانًا أيًضا. حاز  

يف زمانه.    كوزموسالرجل كذلك عىل جائزة بوصفه ناطًقا بالعلم، كان أشبه مبقدم برنامج  

املتحدة   الواليات  ُسّميت عىل رشفه، يف  النظر عن  وله جبال  لكن يرُصَف  نيوزيلندا.  ويف 

 إسهاماته العديدة يف البيولوجيا بسبب خطأين محرجني له. 
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، أن النوعني  1828كام أرشت من قبل، كان كارل إرنست فون باير أول من الحظ عام   

كلام كانا أشّد تقاربًا، كان منوهام أشد تشابًها. والحظ كذلك أن الحيوانات الفقارية لها شكل  

ك يف مراحلها الجنينية، أما الفرق فيظهر بعد البلوغ. براعم األذرعة ال ميكن تفريقها  مشرت 

عند تكّونها األول، لكنها قد تصبح جناًحا أو ذراًعا أو ساقًا أو زعنفة. عندما ننظر مرة أخرى  

إىل النمط نفسه، نرى أن صغار النوعني املتقاربني تتشابه فيام بينها أكرث من كبار النوعني  

نفسهام. نجد يف القرشيات مثااًل ممتازًا عىل هذا النمط. نعم، تبدو رسطانات البحر الكبرية  

مختلفة عن الكركندات أو الجمربيات الكبرية، من حيث أنها بًل ذيول، لكن صغار الرسطانات 

ذيول. تنطوي هذه الذيول يف قوقعة الرسطانات الناضجة، فًل يبقى منها إال طيّة أثرية    لها

أيًضا، وقد حرّيت مقتضياته علامء   تدل األجنة  النمط يف  الذيل. طبًعا، يستمر  عىل مكان 

 الطبيعة والترشيح يف القرن التاسع عرش. 

عىل سبيل املثال، درس هيكل عرشات األجنة تحت مجهر وفرّس تشابهها بأنه يدعم   

األجنة يعكس النسب  فكرته القائلة بأن »املرحلة الجنينية تلّخص تاريخ النوع«، أي إن تطور  

التطوري للكائن الحي. هذا »القانون الحيوي« الذي طرحه هيكل، قانون التوازي الجنيني،  

الطبيعة   عامل  أواًل  اقرتحها  التي  املتعالية  البيولوجيا  لفلسفة  عديدة  أفكار  من  فكرة  كان 

الجنني  تقريبًا. اعتقد هيكل أن تطور  1760هيلري يف عام – الًلماريك إتيني جوفري سانت 

يحايك تطور النوع، فهو مير مبرحلة يكون فيها سمكة، ثم برمائيًّا، ثم زاحًفا، هكذا بالتتايل  

مراحلها   يف  لألجنة  رسمة  مئة  نحو  هيكل  أنتج  الفكرة،  هذه  لتبيني  ثدييًّا.  يصبح  حتى 

  املختلفة. لكنه بعد ذلك أقر أن نحو ستة منها خطأ أو تخمني من جهته بسبب انعدام املراجع 

،  التاريخ الطبيعي للخلقالبرصية. يف النسخة األوىل من كتابه الذي حقق أفضل املبيعات  

أحد   نبهه  عندما  والسًلحف.  والدجاج  الكًلب  أجنة  لتمثيل  نفسها  الصورة  استعمل هيكل 

املراجعني إىل هذا، قال إنه لن يستطيع أحد أن مييز أي فرق يف هذه املرحلة، وهو محّق عىل  

ر إىل األدوات التي كانت يف زمانه. مل تكن هذه الخطوة بالرضورة كذبة، لكن  األرجح بالنظ
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شّوه اسمه يف أوساط العلم رغم أن الصور ُصّححت يف   –باعرتافه–انعدام املراجع لصوره 

 الطبعات الًلحقة. 

يرص الخلقيون اليوم عىل أن هيكل كان مدانًا باالحتيال يف محكمة أملانية، ولو أن   

و صحيًحا. اتهم املعارصون الخلقيون لهيكل، ومنهم رودولف فريتشو ولويس  هذا ال يبد

يف بحث لعامل    1997أغايس، اتهموا هيكل بالخداع، لكن تهمة االحتيال مل تظهر إال عام  

بعنوان    ساينساألجنة مايكل روبرتسون، فّصلته إليزابيث بنييس يف مقالة لها يف مجلة  

يقل أحد إن العامل ال ينبغي أن يقدم تخميناته عىل أنها    »أجنة هيكل: اكتشاف احتيال«. مل 

حقائق، اتركوا هذا للدين. لكن رسوم هيكل التي مل يكن لها أي مرجع يف طبعته األوىل مل 

تكن هي سبب اتهامه الحديث باالحتيال. بل كان السبب تحليًًل حاسوبيًّا لرسومه ومقارنًة  

نفسها يف   لألنواع  املجهرية  بالصور  عّدل هذه لها  أنه  التهمة  كانت  نفسها.  النمو  مراحل 

الرسوم حتى تدل عىل تشابه أكرب من الواقع، بناًء عىل انتقاد ملهارته الفنية. لكن تبني أن  

األجنة   وعلامء  بل  نفسها،  بالتهمة  معارصيه  من  هيكل  خصوم  ليتهم  كان  نفسه  التحليل 

 الحديثني أيًضا. 

رد ونرُشت يف مجلة البيولوجيا والفلسفة عام  تقّدم ورقة أخرى كتبها روبرت ريتشا 

بعنوان »أجنّة هيكل: مل يثبت االحتيال«، تقّدم دحًضا مقنًعا للتهم الواردة يف مقالة    2009

عام    ساينسمجلة   التهمة  1997املنشورة  أن  تظهر  والبيولوجية  التاريخية  األدلة  »لكن   ،

ا«. املوجهة لهيكل عابثة منطقيًّا، ساذجة تاريخيًّا، وم  بنية عىل صور مضللة جدًّ

 Anthropogenieكانت الصور التي ُحّقق فيها مأخوذة من الطبعة األوىل من كتاب   

األجهزة   من  استفادت  كلها  الًلحقة  الطبعات  لكن  أمره.  من  عجلة  يف  الكاتب  ألفها  التي 

الصور   إن  أصًًل.  خطأ  فيها  يكن  مل  الصور  لكن  الرسوم.  دقة  فيها  وتحسنت  املتطورة، 

أظهرت هذه األجنة وهي محاطة باملح    1997املجهرية التي نرشها مايكل روبرتسون عام  

ا. هذا وإن الدجاجة التي ُصّورت  وغريه من مواد األمومة، وهو ما جعل مظهرها مختلًفا جدًّ
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ُصّورت من زاوية مختلفة ومبؤثرات عدسية مختلفة عن غريها، أما السلمندر فكان حجمه  

هيكل بوضوح أن رسومه كانت لألجنة فقط، بإسقاط املح وما شابهه، وأنه   مختلًفا. لقد بنّي 

 جعلها كلها بالحجم نفسه واالتجاه نفسه حتى تسهل املقارنة، فًل رضر هنا. 

، خفف من موقفه بعد  1997يبدو أن روبرتسون، الباحث نفسه الذي اتهم هيكل عام   

  2002ه. يف ورقة نرُشت يف نوفمرب  ذلك، رمبا بعد أن ألقي الضوء عىل األخطاء يف اتهام

بعنوان »أبجديات هيكل للتطور   املراجعات البيولوجية ملجتمع كامربيدج الفلسفييف مجلة 

 . كيوك(: وجيوالنمو«، كتب روبرتسون )

للنمو   انتقادها مهمة بوصفها فرضيات  التي يكرث  الجنينية  إن رسوم هيكل 

ال  عىل  وأدلة  التعليم،  يف  ومساعدات  بعض  والتطور،  كانت  ولنئ  تطور. 

 االنتقادات للرسوم محقة، فإن بقيتها مغرضة. 

الغريب فعًًل يف انتقاد »إضافات« هيكل هو أن هذه الرسوم مل تكن رضورية. يشتيك   

كانت   املدرسية  الكتب  أن  من  كثريًا  طويلة–الخلقيون  غري    –وملدة  هيكل  رسوم  تحتوي 

الك أزالت  أن  بعد  حتى  ما،  لسبب  لكن  صوًرا  الدقيقة،  محلها  ووضعت  الرسوم  هذه  تب 

املجهرية   الصور  أن  يظنون  هل  باالحتيال!  للمؤلفني  الخلقيني  اتهام  يتوقف  مل  مجهريًّة، 

محتالة أيًضا؟ أو هل يعرتضون ملجرد أن هذه الصور تدل عىل التامثًلت نفسها التي رآها  

 هيكل؟ 

ق يف ذلك. يف رسالته  كتب داروين أن علم األجنة فيه أدلة مقنعة عىل التطور، وصد 

إىل جوزيف دالتون هوكر مثًًل، قال داروين: »مل ترضني أي نقطة يف كتابتي لكتاب األصل  

والحيوان   الجنني  الحيوان  بني  األصناف  من  كثري  يف  الواسع  الفرق  تفسري  أرضاين  كام 

فرتاض  البالغ، والتشابه الكبري لألجنة يف الصنف الواحد«. يرفض الخلقيون هذه املًلحظة با

أن   ثم  ومن  أنها مضللة،  يدعون  التي  من رسوم هيكل  كانت مستلهمة  داروين  نظرية  أن 
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أما   الحقيقية،  األجنة  إىل  داروين  أشار  بالعكس.  طبًعا هي  الحقيقة  لكن  احتيال.  التطور 

رسوم هيكل فلم توجد أصًًل إال بعد سنوات من الطبعة األخرية لعمل داروين. صادق هيكل  

وأقنعه بقانونه الحيوي، لكن داروين كان قد نرش عمله النهايئ، ومل يكن    داروين بعد ذلك

 لهيكل أي تأثري فيه. 

إنها    يقل مطلًقا  املتقاربة ومل  األجنة  بدقة تشابه  داروين  الشهري، وصف  يف عمله 

تنمو حسب مراحل البلوغ ألسًلفها يف التطور. البيولوجيا الحديثة تقّر بارتباطات كثرية  

ة الجنينية وتطور السًلالت، وتفرسها باستخدام نظرية تطورية دون االستدالل  بني املرحل

برأي هيكل تحديًدا. كان افرتاض هيكل األصيل أن النمو الجنيني يدل عىل نوع بالغ يف يف 

عام   ثبت بطًلنه  وقد  الحي،  للكائن  التطوري  التلخيص  1910التاريخ  فكرة  . حلّت محل 

النمو الجنيني والتطوري، تعرف باسم علم األحياء الناميئ  دراسة أدق بشأن التامثل بني  

التطوري. من اكتشافات هذا املجال أن األصل التطوري للريش حسب داللة املراحل االنتقالية  

يف السجل األحفوري تلخصه مراحل النمو الجنيني يف الدجاج. لكن الحقيقة التي أدركها 

يدات وتوقعات ميكن التحقق منها بشأن تاريخ  داروين، وهي أن علم األجنة يحتوي عىل تأك

 النوع، كانت ظاهرة قبل أن يرفع هيكل قلمه أصًًل. 

عن    شكليًّا  تفريقها  ميكن  ال  بلعومية  جيوبًا  متلك  الثدييات  أجنة  أن  خدعًة  ليس 

الفتحات الخيشومية )الغلصمية( يف أجنة األسامك الحديثة، وأن افرتاق النمو الجنيني منذ  

ة يوافق افرتاقه يف السجل األحفوري. هذه حقيقة، ليست احتيااًل، وال ميكن لها  تلك املرحل

أن تكون حقيقة لوال أن التطور حقيقة أيًضا. إن مل يكن التطور، فلامذا متلك أجنة الحيتان  

أربعة أطراف؟ ملاذا متلك أجنة األفعى الزجاجية أقداًما ذوات أصابع؟ ملاذا متلك أجنة الدجاج  

 ت ثًلثة أصابع؟ ملاذا ميلك أجنة البرش والطيور ذيواًل؟أيادي ذوا

هيكل إذن مل يكذب، عىل حد علمنا. نحن عىل األقل نعلم أنه مل يكذب رغم أنه كان  

يستطيع أن يكذب، وهي أمارة خري. وحتى لو كان يكذب، فكذبه مل يكن يف سياق نرص  
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يرّوج   كان  بل  بالتطور،  التطوريني  إقناع  يحاول  هيكل  يكن  مل  الخلقية.  عىل  التطور 

األجنة. خرس طرح هيكل أمام كارل إرنست فون باير،  للتلخيص، وهي نظرية بديلة لتطور  

 املرجع الرائد الذي اكتشف قوانني علم األجنة. 

التحدي    الجزء األول من  الثانية عىل  وهو تسمية عامل تطوري كذب وهو  – اإلجابة 

الخلقية أمام  التطور  أجاب عدة    – يدعم  ا،  بلتداون مان. حقًّ املحاوالت، هي  من حيث كرثة 

 أن أرشح لهم أن بلتداون مان ليس اسم عامل تطوري.  عن السؤال. كان عيلّ أشخاص هكذا 

النياندرتاالت    بعض  إال  اإلنسانية  األحافري  من  لدينا  يكن  مل  عام،  مئة  قبل 

إن محاٍم  وهو  دوسون،  تشارلز  قدم  ثم  املنتصب.  واإلنسان  وهاٍو  جوالكرومانيون  ليزي 

مل يكن بعد معروفًا. قيل إن هذه العظام اكتشفها  لألركيولوجيا، عظاًما وأدوات بدا أنها لنوع  

بعض عامل املناجم دون أن تذكر أسامؤهم، يف ساسكس يف املنطقة نفسها التي اكتشف  

 فيها أول ديناصور قبل قرن من الزمان. 

الربيطانيني بالعموم قبول لهذا الخرب، إذ قد أعجبهم أن يكون   كان بني اإلمربياليني 

أصل اإلنسان من بلدهم. لكن علامء فرنسا وأمريكا كانوا يشكون يف األمر، كانوا يشكون 

حتى يف أن الفك والجمجمة يتبعان لكائن واحد. وصف املتحف الربيطاين إنسان بلتداون  

الطبيعي عرضه بوصفه مجرد »مزيج من أحافري   بأنه حقيقي، لكن املتحف األمرييك للتاريخ

 القرود والبرش«، وهو ما تبني أنه الحقيقة بعد ذلك.

ظن إدوين راي النكسرت، مدير املتحف الربيطاين، أول األمر أن هذه القطعة اكتشاف   

مهم، لكنه شك يف أن الفك والجمجمة يتبعان للفرد نفسه. مل يعلق بشأن عمر الكائن ومل  

هو املسؤول عن األدوات التي وجدت من حوله. كان آرثر كنت، وهو أحد أعضاء    يعتقد أنه 

الجمعية الجيولوجية، أحد الشكاكني الربيطانيني كذلك. كان هرني فريفيلد أوزبورن، رئيس  

املتحف األمرييك للتاريخ الطبيعي، من املشككني باالكتشاف األويل أيًضا. لكن يف كل مرة  
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ن أصالة هذه العظام، ويف كل مرة كان يُتحّدى ادعاء أنها من  كان يعلو صوت الشك بشأ 

الحيوان نفسه، كانت يخمد هذه الشكوك والتحديات اكتشاف كان يجيء دامئًا يف الوقت  

وحدة  يف  يشك  كان  وإن  الًلحقة،  »باالكتشافات«  أوزبورن  اقتنع  النهاية،  يف  املناسب. 

ع أي  تربطه  ال  بلتداون  إن  وقال  والفك،  السجل  الجمجمة  يف  البرش  من  نوع  بأي  ًلقة 

 األحفوري. 

عام    عندئذ يف  مناسبة  بطريقة  األشياء  هذه  اختبار  يكن ممكنًا  تكن  1915مل  . مل 

االختبارات الكيميائية الشائعة اليوم موجودة عندئذ، ومل يكن لدينا فهم عميل لإلشعاع. قبل  

ب نتوقع  بالضبط ماذا  الجنوبية، مل نكن نعرف  القردة  التي مل تزل اكتشاف  الروابط  شأن 

غائبة بني البرش والقردة املعروفة يف ذلك الوقت. لكن عندما بدأنا ملء الفراغات يف تاريخ  

 التطور اإلنساين بآالف األحافري الحقيقية، ظهر منط جعل إنسان بلتداون شذوذًا واضًحا. 

بدأ يشكك    حتى آرثر سميث وودورد، الذي يُنسب إليه اإلسهام يف اكتشاف بلتداون، 

يف االكتشاف، إذ قال، »يبدو أنه ال مكان ملرحلة تشابه أي نوع بالغ من البرشانيات املوجودة.  

من الصعب حتى أن نفهم كيف ميكن أن يكون بلتداون )يونرثوبس( جزًءا من السلسلة«.  

شكك إف. إتش. إدموندز يف أصل أحافري حيوان بلتداون. هاجم هو وألفان مارستون طرائق  

أريخ التي استعملها داوسون، وأكدا أن تجميعة بلتداون كانت أحدث بكثري مام اقرتحا.  الت

شك مارستون وأشيل مونتيغ أيًضا يف أن يكون اليونرثوبس قطعة مركبة، وهو ما ثبتت  

صحته بعد ذلك. نتيجة ذلك، أُزيلت القطعة من املتحف وبقيت بعيدة عن العرض عقوًدا من  

األحفورة   ما  الزمن. خرست  كل  لها يف ضوء  مكان  ال  ألنها  النقاشات  معظم  أهميتها يف 

اكتشفناه يف العقود التالية، وبعد ذلك أُسقطت من قامئة أسًلف اإلنسان املحتملني، للسبب  

 نفسه. 

مع مرور السنني، تصاعدت االنتقادات ضد كل من روج لتجميعة بلتداون بسبب كل   

خم يف  أخريًا،  بشأنها.  خاطئ  أنه  تبني  من  ما  العظام  أُخرجت  العرشين،  القرن  سينيات 
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الصندوق مرة أخرى وفُحصت باستخدام أدوات حديثة. أواًل، أظهر التأريخ بالفلورين أنها  

ا، وتبني أنها معالجة كيميائيًّا حتى تظهر مبظهر الِقَدم والرتكب املعدين. ثم تبني   حديثة جدًّ

 شكله عمًدا بأدوات حديثة، يف تزوير متقن  أن الفك كان مأخوذًا من أورانغوتان، وأنه قد ُغرّي 

 ومدروس. 

ال يعرف أحد فاعل التزوير، أو حتى السبب الذي دفعه إليه. كانت األخطاء معروفة   

 ومذكورة، لكن مل يتوقع كثري من الناس االحتيال، بسبب جهلهم بالدافع.

ع يف املتحف قد يكون املذنب مجهواًل، لكن املشتبه بهم معروفون. كان بني املتطو  

التي تدير املتحف مشاكل. مؤخرًا، ُوجد صندوق   الربيطاين مارتن هنتون وبني السلطات 

بها   عولجت  التي  نفسها  بالطريقة  كيميائيًّا  عولجت  متحجرة  غري  عظاًما  يحتوي  لهنتون 

عظام بلتداون. أما تشارلز داوسون، الذي كان املتهم الرئييس يف ذلك الوقت، فكان يعترب  

وعديم الضمري، حتى بالنسبة ملحاٍم. نُسبت إىل داوسون كل االكتشافات املهمة ومل    طموًحا

. ُعرف داوسون بتزويره 1916يوجد أي دليل إضايف عىل إنسان بلتداون بعد أن مات عام  

الكتشافات أركيولوجية أخرى. من املًلَحظ أن السري آرثر كونان دويل، مؤلف ألغاز شريلوك 

داو  كان جار  كتاب  هوملز،  أيًضا  دويل  كتب  التنقيب.  أماكن  وكان حارًضا يف  العامل  سون 

الذي تحدث فيه عن تزوير األحافري عىل سبيل النكتة واملقلب. نرُش الكتاب يف العام    الضائع

 نفسه الذي نرُشت فيه »اكتشافات« بلتداون. 

ًوا يف  كان لدى دويل كل األدوات، وكان لديه الدافع، الدافع الديني. كان دويل عض  

عدد من منظامت الخوارق، وكان يعرتض عىل »طبيعانية« »الداروينيني«. رمبا أعّد دويل  

املتحف   العلامء يف  أجله هنتون، إلذالل  أعدها من  الذي رمبا  نفسه  للسبب  بلتداون  خدعة 

الربيطاين. لكن اعتقادات دويل بخوارق الطبيعة جعلته هو املخدوع. يف أعوامه األخرية،  

ل من األنصار املخلصني للباطنية والروحانية والظواهر النفسية، بل كان يعتقد  أصبح الرج

بالجنيات اعتقاًدا قويًّا! دفع دويل مثن هذا التحول من أصدقائه ومصداقيته، ال سيام عندما 



479 
 

مقنًعا   كوتنغيل  جنية  احتيال  كان  املخادع.  التصوير  باستخدام  صغريتان  فتاتان  خدعته 

الفتاتان    1983ىل مر أكرث من ستني عاًما. يف عام  لكثري من املؤمنني ع املسنّتان  –أقرّت 

أن معظم صورهام العجيبة مزورة )لكن ليس كلها(. رمبا كان هذا هو الدافع، رمبا    –عندئذ

كان إنسان بلتداون مجرد مقلب أُخذ عىل محمل الجد. لكنه مقلب مل يضحك بعده أحد، ولن  

 يسمح بعده أحد بحدوثه مرة أخرى. 

هذه الخدعة كذبة، لكننا ال نستطيع أن نجيب التحدي إن مل نستطع معرفة املذنب   

فيها. وحتى لو كنا نعرفه، فلن يكون األمر كذبة ضد الخلقية، وال محاولة لدعم التطور، ألن  

مصداقية العلامء. يف حالة داوسون، وحتى لو مل    نقضالدافع وراء معظم املشتبه بهم كان 

 ضح لنقض مصداقية العلامء، فإن مجرد فعله كان ليلحق رضًرا بها. يكن عنده دافع وا

يف قامئة أول أربع محاوالت مخفقة لإلجابة عن تحّدّي إليجاد عامل تطوري كذب   

كان  داروين  أن  أحيانًا  أسمع  كذبة.  ذاتها  بحد  الثالثة  اإلجابة  كانت  الخلقية،  ينقض  وهو 

اجع عن التطور يف رسير احتضاره. كل هذه  يكذب، وأنه مل يكن مؤمنًا بنظريته، وأنه تر 

زارت  أنها  السيدة  ادعت  هوب.  السيدة  تدعى  إنجيلية  امرأة  من  معظمها  كذب،  االدعاءات 

داروين قبل موته وأنه اعرتف لها بشكوكه. لكن كل أهل داروين ينكرون هذا األمر. قال ابنه  

كذب. أما ابنته هرنييتا فلم تكن  فرانسيس إن هذا االدعاء »غري صحيح« واتهم السيدة علنًا بال

تصدق أن السيدة رأت داروين أصًًل. »كنت موجودة لدى احتضاره. مل تكن السيدة هوب  

آرائه   من  رأي  أي  عن  )أيب(  يرتاجع  له... مل  أي مرض  أو يف  األخري،  حارضة يف مرضه 

اختُ  السيدة هوب  لقت يف  العلمية، ال يف وقتها وال قبل ذلك. نعتقد أن قصة محادثته مع 

»هلوسة   بأنها  هوب  السيدة  قصة  فوصف  ليونارد  ابنه  وأما  األمريكية«.  املتحدة  الواليات 

 تخيلية محضة«. 

لكننا ال نتحدث هنا عن كذبات الخلقيني؛ كان طلبي كذبة »تطوري«. أقرب يشء إىل  

إنسان نرباسكا. مرة أخرى، هو ليس   التي أسمعها هو  التحدي يف اإلجابات األوىل  إمتام 
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ساًم، وال عاملًا تطوريًّا، وال دعاًم للتطور أمام الخلقية، وال كذبة أو خدعة أصًًل. بل هو خطأ  ا

 تروجع عنه بعد ذلك، كام يحدث عادة يف العلم.

قبل افتضاح أمر خدعة بلتداون، اكتسب عامل حفريات أمرييك تاريًخا من اإلحراج   

  الهسبريوبثيكس  نرباسكا بأنه من  عندما وصف سنًّا من حيوان شبيه بالخنزير اكتٌشف يف

)برشاين العامل الغريب(. األسنان الخدية يف الخنازير والبيكاريات شبيهة شيئًا ما بأرضاس  

اختبار   عند  التفريق.  معها  صُعب  درجة  إىل  كثريًا  باليًا  كان  السن  وهذا  البرشانيات، 

ألنه مل يكن يؤمن  االكتشاف، ظن فريفيلد أوزبورن أن السن من إنسان، وهو يشء غريب  

يونيو   يف  كان  الحقيقي  اإلحراج  لكن  بلتداون.  يف    1922بإنسان  القصة  نرُشت  عندما 

لتخضع ملراجعة األقران. كام أرشت   ساينسبعد أسابيع من نرشها يف    إلوسرتيتد لندن نيوز

 من قبل، إن الطريقة العاطفية التي تقدم بها وسائل اإلعًلم القصص ترض العلم وال تنفعه.

بإنسان    ُخدعوا  كام  نرباسكا  بإنسان  ُخدعوا  العلامء  إن  يقولوا  أن  الخلقيني  يروق 

 بلتداون، لكنهم مخطئون.

»إن وجود برشاين يشبه اإلنسان بني أحافري أمريكا الشاملية أمر بعيد  

ق«.   ال بد له من أدلة قوية حتى يَُصدَّ

 ( 1192آرثر سميث وودورد ) –

»يجمع ]سن نرباسكا[ أوصافًا شوهدت يف أرضاس الشيمبانزي، ويف 

أرضاس إنسان جاوة، ويف اإلنسان، لكن... ليس آمنًا أن نؤكد أي يشء  

التشابه   الثًلثة...  بهذه  هيكليًّا  مرتبط  الهسبريوبثيكس  أن  من  أكرث 

الغوريًل  مجموعة  مع  هو  الهسبريوبثيكس  نوع  يف  السائد 

 والشيمبانزي«. 

 ( 1923ري وهلامن ) غريغو  –
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يف 1920»يف   البليوسيني  العرص  من  رضسني  أوزبورن  وصف   ،

الشبيهة   الرئيسيات  من  نوع  إىل  الرضسني  هذين  ونسب  نرباسكا، 

السنان   يكن  مل  الهسبريوبثيكس.  اساًم،  النوع  هذا  وأعطى  بالبرش، 

ا«.   محفوظني جيًدا، ومل تُقبَل صحة استنتاج أوزبورن قبواًل عامًّ

 (1924ر جورج غرانت مكردي )الربوفسو  –

العرص  يف  اإلنسان  وجود  عىل  يدل  قد  نرباسكا  سن  أن  اقرتاح  »إن 

أن  يجب  دراسة.  محل  يزل  مل  رشحت...  كام  هو،  املبكر  البليوسيني 

وامليوسني   البليوسني  الحقيقي يف عرص  اإلنسان  ادعاء وجود  يعترب 

 مجرد فرضية مل تدعمها أي أدلة مناسبة إىل اآلن«. 

 (1927تون إليوت سميث )غراف –

كل من رأى األحفورة وافق أنها تشبه أسنان البرشانيات. لكن املجتمع العلمي املعارص   

كله رفض صًلحية تأكيدات أوزبورن، أو طلب منه أدلة أقوى لدعمها، إال بعض االستثناءات  

 املرتددة.

أعوام    خمسة  بعد  حتى  األدلة،  هذه  يقدم  أن  طبًعا  أوزبورن  يستطع  من  مل  أخرى 

البحث. أخريًا، استنتج بحزن أن هذه األحفورة عىل األرجح مل تكن إلنسان. عندما يقر إنسان  

بخطئه بعد أن يدركه، وقبل أن يعرف أي أحد بشأن خطئه، فهذا أمر مرشف ال يصلح أن  

 يسّمى خدعة. 

تراجًعا    غريغوري،  كنغ  ويليام  الحيوان  عامل  السابقني،  أوزبورن  طًلب  أحد  نرش 

: »لكن املجتمع العلمي مل يقبل دون مزيد من األدلة صحة استنتاج  ساينسميًّا يف مجلة رس

 الربوفسور أوزبورن أن السن األحفوري من نرباسكا كان سنًّا إنسانيًّا أو برشانيًّا«. 
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كثريًا ما يتهم الخلقيون العلامء بتدبري قضية إنسان نرباسكا وباختًلق جمجمة كاملة   

الشعبية نرشت   املجلة  أن  الحقيقة هي  لكن  وهيكل وجهي من سنٍّ مل يكن إلنسان أصًًل. 

الرسوم   لهذه  استجابوا  أوزبورن(  العلامء حينها )ومنهم  وأن  القصة،  انطباع رّسامها عن 

يجة ذلك، مل تُطبع املقالة مرة أخرى. حتى عندما كان أوزبورن نفسه  بانتقادات شديدة. نت 

ال شك   "إعادة التشكيل"مؤمنًا بهذا الهسبريوبثيكس، انتقد ذلك الرسم قائًًل: »هذا الرسم أو  

أنه من تلفيق الخيال، وأنه خاٍل من القيمة العلمية، وأنه بًل شك غري دقيق... أحد أصدقايئ،  

ليوت سميث، أظهر تفاؤاًل شديًدا يف أهم مقاالته يف املجًلت والصحف  الربوفسور غرافتون إ

 عن الهسبريوبثيكس«. 

ومع أن إنسان بلتداون افتُضح عىل يد العلم التطوري نفسه، وأن إنسان نرباسكا مل   

يكن إال سذاجة بسيطة، اعرتف بها صاحبها بصدق دون إكراه، وأنه ليس يف تاريخ علم  

مثال آخر، يرّص الخلقيون عىل تصوير هذين الحادثني عىل أنهام كانا  األحافري البرشية أي  

كام لو كانا جزًءا من مؤامرة عاملية موحدة سخيفة تهدف إىل   –  مقبولني من جهة العلامء

. هؤالء الدعاة املجانني بالشك  من العدم خداع الناس حتى يؤمنوا بالتطور بداًل من الخلق  

أحافري   كل  أن  خيالهم،  يف  أخرى  واستثناءات  االستثناءات  هذه  عىل  بناًء  أيًضا،  يزعمون 

قبله   ومن  الوقت  ذلك  منذ  منها  وتأكّدنا  وجدناها  التي  باآلالف– البرشانيات  زائفة    –وهي 

نفسها مدانة قانونيًّا  أيًضا، حتى عندما تكون املراجع املدعاة التي تدعي هذه االدعاءات هي  

دينو«   »الدكتور  نفسه  يسمي  الذي  الدجال  هوفند،  كنت  السيد  عن  هنا  كًلمي  باالحتيال. 

ويدعي أنه خبري يف الديناصورات والكتاب املقدس. لكنه ملا كان جاهًًل وعاجزًا عن اإلسهام 

ظمة خلقية  األكادميية أو حتى تأليف كتاب، اضطر إىل التعاون مع تشك ببليكيشنز )وهي من 

من   مرسوًما  كتيّبًا  ليؤلف  كراهية(  مجموعة  الجنويب  الفقر  قانون  مركز  يعدها  أخرى 

 الدعايات الدينية السخيفة. 
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دعاية    بالكراهية، هي  املليئة  املتعصبة  الجاهلة  الدعايات  داديأشهر هذه  لقد  بيغ   .

يف مبارش  بودكاست  ويف  أوريجينز،  توك  موقع  يف  الغبية  الدعاية  هذه  بايبل    مزّقت  ذا 

، ويف خطايب الرئيس يف جامعة برورد يف يوم داروين. كان أسوأ جزء فيها بنظري  ريلودد

هو الصفحتان املتوسطتان، وفيهام لوحة تظهر فيها بعض البرشانيات املرسومة بطريقة  

. علّق  زحف التقدمسيئة، واملرتبة حسب تصوير رودولف زالنغر للتطور اإلنساين يف لوحته  

  البرشانيات بتشويهات فظيعة لألحافري اإلنسانية. هوفند عىل 

  3تقريبًا كل الخرباء متفقون عىل أن لويس مل تكن سوى شيمبانزي طوله    لويس: 

 أقدام.

ليس    الجنويب  القرد  أن  عىل  متفقون  الخرباء  كل  الكًلم.  بهذا  خبري  أي  يؤمن  ال 

ه أو  الحديثة،  املتطورة  والقرود  البرش  بني  هو  بل  إنساين شيمبانزي،  شكل  ببساطة  و 

 أسايس. 

 مبني من عظام فك أقر كثريون أنها إنسانية.  إنسان هايدلربغ: 

عظام إنسان هايدلربغ إنسانية ألنه كان إنسانًا، وإن كان من نوع أحفوري غري نوعنا. إنسان  

هايدلربغ من أحفاد اإلنسان املنتصب وهو عىل ما يبدو من أسًلف اإلنسان العاقل وإنسان  

رتال. وهو مل يُعرَف من عظم فك واحد، بل من أكرث من أربعة آالف عظم، منها جامجم  نياند

 متعددة متثل نحو ثًلثني فرًدا يف موقع واحد فقط، وعرشات يف مواقع أخرى. 

 بُني علميًّا من سن واحدة، اكتُشف فيام بعد أنها سن خنزير منقرض.   إنسان نرباسكا: 

 . ... ورفضه املجتمع العلمي كامًًل  

 تبني أن عظم الفك من قرد حديث.  إنسان بلتداون: 

 احتيال ُدبّر لنقض التطور، ال لدعمه.  
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 عام، لكن كل األدلة اختفت.  500,000يُقال إنه من  إنسان بكني: 

الثانية، لكن صور هذه    العاملية  فُقد نحو أربعون مثااًل عن إنسان بكني يف الحرب 

نسميه   كنا  الذي  بقيت.  إركتسأنرث األحافري  ثم    وبوبيثكس  املنتصب(  القرد  )اإلنسان 

  هومو إركتس )القرد اإلنسان البكيني(، يُعرف اليوم باسمه العلمي    سينانرثوبس بكننسس 

)اإلنسان املنتصب(، وهو معروف من أحافريه التي تنتمي ملئات األفراد، والتي وجدت يف 

 تختف كلها. أرجاء إفريقيا وآسيا وجنويب أوروبا. لذا فاألدلة عليه مل 

نياندرتال: )  إنسان  الحيوان  لعلم  العاملي  املجلس  الدكتور 1858يف  قال   )

ألكسندر جيمس إدوارد كيف إن فحوصه أظهرت أن الهيكل العظمي الشهري 

 عاًما كان لرجل مسن يعاين التهاب املفاصل. 50املوجود يف أملانيا قبل  

ن إنسان نياندرتال، وال عًلقة بني  نعم، كانت األحفورة األوىل إلنسان مريض، لكنه كا 

من   واألطفال  والنساء  الرجال  آالف  وجدنا  لقد  األحفورة.  تصنيف  وبني  املرض  ذلك  آثار 

النياندرتال، ووجدنا أحامضهم النووية، التي كانت دليًًل إضافيًّا عىل أنهم نوع مستقل عن  

 نوعنا!

الجديدة:  النوع يف1970يرجع إىل    إنسان غينيا  التي تقع إىل  . وُجد هذا  املنطقة   

 شامل أسرتاليا. 

برشاين    نوع  أي  وصف  مع  وصفه  يتفق  ومل  النوع،  هذا  بشأن  مرجع  أي  أجد  مل 

 حقيقي. يبدو أن هوفند اختلق هذا النوع من جيبه. 

كرومانيون: األقل    إنسان  عىل  أنها  ثبت  أحفورة  وأفضلها  أحافريه  أول  من 

ًّا لإلنسان   الحديث، فام الفرق؟مساوية جسميًّا ودماغي
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وجد يف أوروبا، وحل محل    إنسان عاقلال فرق. كرومانيون ليس تصنيًفا؛ بل هو أول   

 إنسان هايدلربغ. 

هذا العبقري يعتقد أننا جئنا من قرد. »وبينام هم يزعمون   اإلنسان الحديث:

 (1:22أنهم حكامء، صاروا جهًلء« )الرسالة إىل أهل رومية  

ت من قرد وحسب، بل هو عضو يف دون رتبة نازالت األنف، أي  اإلنسان الحديث مل يأ  

قرد بالتعريف! إن افتضاحك لجهلك الذي ال عذر له بشأن هذا املجال العلمي ليس حجة    إنه

ضده. هوفند وضوًحا ال يعرف ما الذي يتحدث عنه. وملاذا ال يستدل بهذه اآلية إال الذين أثبتوا  

 جهالتهم؟

كام تريد، وأن تقول للرجل إنك ال تصدقه. لكن يف رأيي، ال  من حقك أن تكون شكاكًا   

الخلقيني بالكذب   أتهم  أنا  تُعامل بتساهل.  أن  اعتباطًا وال  الكذب  اتهامات  تُطلَق  أن  يجوز 

أثبته إذا اضطر األمر. ال ينبغي أن تتهم  – ألنني أعرف أنني أستطيع أن  حتى يف املحكمة، 

ات ذلك يف الوقت نفسه واملكان نفسه، لكن احذر. إذا أحًدا بالكذب إال إذا كنت تستطيع إثب

أنه كان   أنه كان عاملًا بخطئه أو  استطعت أن تثبت خطأ أحد، فمن الصعب عادة أن تثبت 

قلة   تفرّسه  أن  ميكن  ما  الخبث  إىل  تنسب  ال  هانلون  قانون  يقول  أحًدا.  يخدع  أن  يحاول 

ع حتى أن تثبت أنه مخطئ، فأنت عندئذ  الكفاءة. لكن إذا اتهمت أحًدا بالكذب وأنت ال تستطي

للتمحيص وثبتت    –  كاذب قبل  تتحداه قد خضع من  الذي  االدعاء  خصوًصا عندما يكون 

صحته، ومن ثم فًل أساس النتقادك. لذلك فإن االتهام التايل باالحتيال عىل موقع شبكة  

 الخلق الشاملية الغربية هو يف حد ذاته احتيال: إنه كذبة. 

م أعاملهم وتربير ادعاءاتهم بأن التطور نظرية صحيحة، خدع  يف محاولة لدع

كثري من العلامء العامل واحتالوا عليه بزرع وتزوير األحافري التي يدعون أنها 

 اكتشافات حقيقية. 
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إال مجًلت مرسومة    ينتجون  الكذبة  املخادعون  هؤالء  يكن  اإلنرتنت مل  قبل صعود 

عىل الضحايا غري املتعلمني الذين لن يعرفوا أنهم  حمقاء أو أرشطة فيديو توزع يف الكنائس  

مؤلف   لوبينوف،  مارفن  نجد  هنا  الخًلفيُخَدعون.  دوري عظام  يف  الثاين  والخارس   ،

الكاذبني من أجل الرب، الذي قال يف أحد فيديوهاته: »اختُلق اإلنسان املاهر من مجموعتني  

اع مختلفة من الحيوانات يف نوع واحد  مختلفتني عىل األقل، ال عًلقة بينهام. إنه تجميع ألنو 

 مختلَق.« 

النوع    هذا  وكأن  املاهر،  لإلنسان  واحدة  أحفورة  إال  نعرف  ال  كأننا  لوبينوف  يتكلم 

اإلنسان  األفراد من  بقايا عرشات  العلامء وجدوا  لكن  بلتداون.  إنسان  مثل  تجميعة مزيفة 

يفان يُعّدان نوعني برشانيني  املاهر، ونحو ستة من إنسان بحرية رودولف. كان هذان التصن

يعّدونهام   اليوم  األحافري  علامء  من  كثريًا  جعلت  درجة  إىل  متشابهان  لكنهام  مختلفني، 

تنويعني يف نوع واحد. من الصعب أن يتخيل املرء أن لوبينوف مخطئ إىل هذه الدرجة  

ركبة. لذا  وهو ال يعلم. مل يستطع لوبينوف الداللة عىل أن أي أحفورة من هذه األحافري م

 فادعاؤه فارغ متاًما. كذبة. 

 ثم قال يف املقطع نفسه:  

أما اإلنسان املنتصب أو إنسان جاوة فليس نصف إنسان ونصف قرد كذلك. 

اإلنسان الذي اكتشف هذا النوع أقر قبل موته أنه احتيال. واعرتف أنه وجد  

وجمجمتني   إنسان  ساق  من  قدًما  خمسني  نحو  بعد  عىل  قرد  جمجمة 

 إنسانيتني، وأنه خلط هذه العظام ورتبها حتى يختلق كائنًا متخيًًّل.  

كام أظهرُت من قبل، ال ميكن أن يكون الكائن نصف إنسان ونصف قرد، كام أنه ال  

ميكن أن يكون نصف بطة ونصف طري. يف الحالتني، سيكون الكائن ينتمي إىل النوعني  

مًعا انتامًء كامًًل. عىل رغم كل األكاذيب التي يكررها لوبينوف وغريه من الخلقيون، تبني أن  
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( هو واحد من مئات األحافري  بيثيكانرثوبس إركتسف كذلك باسم  »إنسان جاوة« )املعرو 

األخرى التي وجدت إىل اآلن من نوع اإلنسان املنتصب. هذا يعني أن »جمجمة القرد« التي 

ذكرها كانت إنسانية حتاًم، وليست ملا يتخيل لوبينوف أنه قرد. كل جامجم القرود املتطورة 

ن السامت املميزة للجامجم البرشانية املنقرضة أنها  تتميز بُعرف سهمي واضح يف أعًلها. م

تكون خالية من هذا العرف، وأنها تكون مشابهة لجامجمنا، لذلك فإذا كانت العظام مخلوطة  

. لكن ما من دليل عندنا عىل وجود هذا الخلط والرتتيب   ومرتبة فعًًل، فليس ذلك فرقًا مهامًّ

بة من عنده. الجمجمتان الحديثتان اللتان ذكرهام  أصًًل. الظاهر أن لوبينوف اختلق هذه الكذ

الرجل مل يكونا عىل بعد خمسني قدًما؛ بل ُوجدتا يف كهف يف جبل عىل بعد أكرث من ستني  

! يوجني دوبوا، الرجل الذي اكتشف إنسان جاوة، روج لهذا النوع عىل أنه حلقة ضائعة  ميًًل 

الجبون منه أقرب إىل  العظام كانت  أن هذه  أنه  ألنه ظن  البرشانيات. تبني بعد ذلك  ا إىل 

مخطئ، لكن هذا ليس كذبة وال احتيااًل، ومل يحدث أي اعرتاف بأي احتيال، خًلفًا ملا ذكره 

لوبينوف. هذه كذبة أخرى من جيب لوبينوف. لذلك فكل هذه االتهامات الخلقية لًلحتيال  

 التطوري ليست إال احتياالت واختًلقات. 

مر بنفسه عندما أعلن أن جمجمة إنسان جاوة هي جمجمة قرد أثبت دوان غش هذا األ  

وليست جمجمة إنسان، ألنه أيًضا أعلن أن صبي توركانا »إنسان كامل« مع أن الجمجمتني  

 متطابقتان متاًما! هام للنوع نفسه!

ليسوا إال برًشا عاديني مصابني بصغر    إنسان فلوريس يقول الخلقيون أيًضا أن أفراد   

غر األدمغة. لكن ُوجد مجتمع كامل من هذا النوع. إىل اآلن نعرف عىل األقل  أي ص  –الرأس 

تسعة بالغني أحجامهم كأحجام الهوبيت. معاصمهم وكواحلهم أشبه بالقردة املتطورة منها  

النوع   الجنويب وال منلكها نحن. كان هذا  القرد  املنتصب، وعندهم عظام ميلكها  باإلنسان 

صانًعا لألدوات. أظهرت التصويرات املقطعية املحوسبة أن    أيًضا مييش عىل رجلني وكان

لرت( كانت فصوصها الجبهية متطورة عىل نحو فريد. مل يشك    0.147أدمغتهم الضئيلة )
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لإلنسان   شقيقة  هذه  الهوبيت  مجموعة  الناس.  من  ومختلف  مستقل  نوع  أنهم  يف  أحد 

نسان أبعد، لكنهم مع ذلك برش  املنتصب وضوًحا، وليست من نسله مثلنا. لذلك فعًلقتهم باإل 

 وضوًحا. 

بطريقة مشابهة، قال جون موريس من معهد البحث يف الخلق إن لويس )أول قرد  

جنويب عفاري وجدناه( مجمعة من قطع ال عًلقة بينها ُوجدت يف أماكن مختلفة. وقال إن  

يل وعمق أقوى األدلة عىل أنها متيش عىل قدمني هو مفصل ركبة وجد عىل بعد أكرث من م

أكرب مبئات األقدام يف طبقات األرض. لكن هذين االكتشافني لفردين مختلفني كل منهام 

التي تظهر يف   األدلة  النوع عىل امليش عىل قدمني. كل  يدل داللة مستقلّة عىل قدرة هذا 

صور لويس وجدت يف موقع واحد. كذلك فقد تكون الطبقة الجيولوجية الواحدة ضحلة،  

التعرية مكشوفة، أو ضائ  عة يف بعض املناطق، وعميقة يف مناطق أخرى، بسبب عوامل 

 والرتسيب والزالزل وغريها. 

قال هرني موريس، مؤسس معهد البحث يف الخلق، إن كل األحافري املعروفة لإلنسان   

القديم ميكن جمعها يف طاولة بلياردو. نعم، هذا الكًلم مل يعد صحيًحا. ستحتاج اليوم إىل  

 كامل! مسبح 

يف الوقت الذي يتهم فيه الخلقيون »التطوريني« باالحتيال، كان الخلقيون أنفسهم   

هم الذين يدبّرون االحتياالت. عىل سبيل املثال، ادعى رون ويات، وهو من خلقيي األرض 

متيز   الذي  يسوع،  لصلب  الحقيقي  املوقع  تحت  مبارشة  العهد  تابوت  وجد  أنه  الفتية، 

ي  مل  زلزايل«  أنه وجد حمض  بـ»صدع  ويات  ادعى  ذلك،  إىل  باإلضافة  أحد غريه.  ًلحظه 

كذلك  ويات  باع  عذراء.  من  مولود  أنه  أثبتت  الدم  اختبارات  إن  وقال  النووي،  يسوع 

مصنوعات قال إنها مأخوذة من موقع سفينة نوح، التي اكتشفها هو أيًضا. أصدقاؤه الذين  

ال تًلًّ يشابه قليًًل شكل القارب، ويعربون  كانوا يؤمنون به يرّصون اليوم عىل أنه مل يجد إ 

 عن غضبهم من أن فيديوهاته تصورهم وكأنهم يدعمون هذه االكتشافات.
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يف الرتاث الخلقي، إذا مل تستطع أن تجد دليًًل فعليًّا، أنشئ دليًًل بنفسك. عىل سبيل   

كساس، عدًدا املثال، يف ثًلثينيات القرن العرشين، حفر جورج آدمز يف مدينة غلن روز، ت

أثر   مع  إنساين  بأثر  اآلثار  هذه  بعض  ُمزجت  رميل.  حجر  يف  اإلنسانية  األقدام  آثار  من 

ديناصور، وباع الرجل هذه اآلثار بوصفها آثاًرا من العرص الطباشريي. استُخدمت هذه اآلثار  

الكاذبة إلقناع الناس أن العرص الطباشريي مل يكن إال قبل بضعة آالف من السنني. عرض 

هذه اآلثار عدد من املجموعات األصولية، إىل أن رشح ابن أخت آدمز يف سبعينيات القرن  

العرشين كيف ُصنعت. استعمل آدمز مطرقة وإزميًًل، ونّعم الحواف بحمض ملحي، وزاد  

من عمرها بغمرها بالروث. يبدو أن هذه الطريقة مل تزل مستعملة إىل يومنا هذا، ألن كل  

 مورة بالروث دامئًا. األدلة عىل الخلق مغ

كذلك، إذا مل تجد أي مرجع يدعم قولك، ميكنك أن تختلق مرجًعا من عندك، وإذا كان  

عون ال ميلكون الشهادات املناسبة، ميكنك أن تخرتع لهم شهادات. عىل سبيل   خرباؤك املدَّ

ي مل  الذين  القليلني  املحرتفني  الخلقيني  من  واحد  هو  بوهو  كارل  »الدكتور«  زالوا  املثال، 

اتُّهم   أنه  الرجال  هذا  خزي  ومن  بالوكيس.  نهر  يف  اإلنسان«  »آثار  عن  الدفاع  يحاولون 

باالحتيال حتى من طرف خلقيني آخرين. مثل كنت هوفند، السيد كارل بوهو دجال، يسمي  

منها  دكتوراه،  أنه ميلك ثًلث شهادات  يدعي  دكتوراه.  ال ميلك شهادة  دكتوًرا وهو  نفسه 

حته إياها جامعة غري معتمدة مل يحرض فيها درًسا يف حياته. ومنها شهادة  واحدة رشفية من

لهذه  فرع  من  إنها  الرجل  قال  الشهادة،  هذه  أمر  ُعلِم  عندما  إياها.  متنحه  مل  جامعة  من 

الجامعة يف أسرتاليا. لكن هذا الفرع غري موجود. أما شهادته الثالثة فهي شهادة رشفية 

خرى، وكونها غري معتمدة يعني أنه ال يحق لها أن تصدر أي  أخرى من جامعة غري معتمدة أ 

شهادة، رشفية أو غري رشفية؛ كان عليه أن يعلم ذلك، ألنه كان هو رئيس تلك الجامعة عندما  

أعطى نفسه تلك الشهادة. لكنه نجا من األمر. يدير بوهو اليوم متحًفا خلقيًّا ويدير عرًضا  

 ه ينقض التطور.تلفزيونيًّا أسبوعيًّا يدعي فيه أن
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ا،    ومع أن أمثلة حدوث االصطفاء الطبيعي تحت املراقبة املبارشة أصبحت كثرية جدًّ

ومع أن كثريًا من التجارب قاست هذه الظاهرة، مل يزل الخلقيون يحاولون إنكار أوىل هذه  

نات  أيقو لرتا الصناعية. قال جوناثان ولز، مؤلف كتاب  جاملًلحظات، وهي العثة املفلفلة يف إن 

ملّفقة  التطور كانت  الصور  ألن  احتيال  العثة  هذه  العثة  –إن  ألن  بل  التصوير،  لسهولة  ال 

املفلفلة ال تقف عىل لحاء شجرة، حسب ادعائه. لكن دراسة امتدت ثًلثني عاًما يف جامعة  

أثبتت أن معظم هذه العثات تقف    امليًلنية الصناعيةكامربيدج، أجراها مايكل ماخريوس عن  

 الشجر! رّصح ماخريوس يف رسالة إىل عامل الحرشات دونالد فراك، عىل لحاء 

إن ادعاء أن ]برنارد[ كاتلِول »زّور« النتيجة اعتداء عىل ذكراه. كان الرجل عاملًا 

رشيًفا وجيًدا يتحدث عن اكتشافاته بصدق وشفافية... إن امليًلنية يف العثة  

التطور الفعيل حسب عملية  واحدة من أهم األمثلة التي نعرفها عىل  املفلفلة  

. هذه الحالة مبنية عىل منهجية علمية  االصطفاء الطبيعي التي وصفها داروين

 جيدة، وهي متينة. ]التشديد من األصل[ 

يف إحدى ندواته املسجلة، نرى لحظة نادرة من الصدق الهزيل من كنت هوفند، وإن   

 د. كان ال يقصد أن ندرك أنه كان يتكلم عن نفسه دون أن يقص 

أن   عليهم  كان  وإذا  العامل،  هذا  الناس يف  عند بعض  الحقيقة  من  أهم  املال 

 يكذبوا عليكم حتى يحصلوا رواتبهم، فسيكذبون عليكم.

يندر أن يقول هوفند شيئًا صحيًحا فعًًل. لكن هذا القول صحيح، وإن كثريًا من الكهنة   

ت من بيع هذا الهراء الدوغاميئ.  اإلنجيليني واألساقفة الكاثوليكيني يجنون مًليني الدوالرا

ال ننس أن هوفند نفسه جنى مًليني الدوالرات من تبشريه حتى دخل السجن بتهمة االحتيال  

 الرضيبي. 
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ا. بل هو    الدينيني فقراء جدًّ املتطرفني  املال وحسب، ألن معظم  األمر ليس يف  لكن 

تصو  ميكن  كائن  أقوى  تسمع  بأنك  التظاهر  إىل  اإلميان،  إىل  ملك  حاجة  تسمع  بأنك  ره، 

وأنك   الخلود،  تدعي  أن  كذلك  ميكنك  حقيقتك.  من  أهم  تبدو  يجعلك  الشعور  هذا  الكون. 

تستطيع أن تطلب أن يصبح مجموع اثنني واثنني خمسة إذا اضطر األمر. ليس عليك سوى  

األقل   اآلخرين كذلك. عندئذ عىل  إقناع  باألمر، حتى يسهل  صادقًا،    ستبدوأن تقنع نفسك 

ن تكون غريب األطوار الوحيد الذي يعتقد أن األرض هي املركز املسطح للكون الذي  لكنك ل

نفسك   رقبتك وسميت  إذا ربطت منشفة عىل  أنك  فيه. ألنك تعلم  تتكلم  أن  ميكن لألفاعي 

إذا  إال  األمر  ينفعك  لن  خطأً.  ما  شيئًا  فيك  أن  الناس  من  العقًلنيون  فسريى  سوبرمان، 

ام أوهامك، ال سيام إذا كانوا يوّدون أن يتظاهروا بأنك سوبرمان  استطعت إقناع الناس باحرت 

 أيًضا. لقد شاهدت األمر من قبل.  

يعمل هكذا، وأنه مصمم عىل نحو لن يعمل فيه هكذا    اللكن املهم هنا هو أن العلم   

أبًدا. لقد شاهدنا عدة مرات الرشكات ذات النفوذ وهي تدفع مقادير ضخمة من املال لعلامء  

د حتى يشوهوا آثار انتشار الرصاص يف البيئة من البنزين، أو حتى يقولوا إن االحرتار  أفرا

العاملي خدعة، أو حتى ينفوا االرتباط بني السجائر واألمراض الكثرية املرتبطة بالتدخني. يف  

جميع هذه األحوال، ميكن أن يحيد العلامء األفراد، لكن العنارص الرضورية يف مامرسة العلم  

بأن العلامء اآلخرين، بأن األغلبية العظمى منهم، ستفضح هؤالء الكذابني حتى إذا    تقيض

الذين   كل  ليس  كاملصداقية.  أساسيتان،  واملسؤولية  الدقة  العلم،  مجال  يف  علامء.  كانوا 

يدعمون العلم صادقني، لكن بعض الناس يف العامل يرون الحقيقة أهم من أي مقدار من  

 لون العلم من أجل هذه الحقيقة، ويرفضون األكاذيب قطًعا، كالخلقية.املال. هؤالء الناس يقب

أحفورة    أي  تخدع  أن  ا  جدًّ املستبعد  فمن  باالتهامات،  األصوليني  هذيان  رغم  عىل 

مجموع   أمام  تثبت  أن  مزيفة  أو  مزورة  أحفورة  أي  تستطيع  لن  اآلن.  بعد  العلم  مختلقة 

العلامء األقران.  مراجعة  عملية  التزوير    التحاليل يف  يحتاجون  وال  يريدون  ال  الحقيقيون 
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مثل الخلقيني.    قبيل واالحتيال كام يريده الخلقيون، ألنهم ليسوا ملتزمني بالدفاع عن موقف  

التطور ال يحتاج إىل أي خدعة مزورة ألن أدلته الحقيقية وافرة ومل تزل يف تزايد. لذلك ترى  

ت مثااًل عن األمر، فًل تنظر أبعد من كرك صياح املدافعني الشكاكني اليوم أعىل. وإذا أرد

 كامريون:

إذا بحثت بنفسك، ستجد أن مزارًعا صينيًّا ألصق رأس طائر وأجزاًء من حيوان  

ناشيونال جيوغرافيك، مبا  ومنه  العاملي،  العلمي  املجتمع  كل  زاحف، وخدع 

 ظنوه نوًعا انتقاليًّا. ُسّمي هذا النوع أركيورابتور.

اسم أحفورة اشرُتيت بطريقة غري قانونية من مهّربني صينيني. مل    األركيورابتور هو  

يكن الرجل الذي اشرتاها، ستيفن ترسكاس، عاملًا؛ بل كان فنانًا قدميًا يصّور الحياة القدمية،  

وكان فنانًا جيًّدا، يدير متحف الديناصور يف بًلندنغ، يوتا، مع زوجته سيلفيا. كرّس الرجل  

لرسم   عمره  من  بالزوجني  كثريًا  اتصلت  قد  كنت  القضية،  هذه  قبل  التاريخ.  قبل  العامل 

ألخربهام مبقدار اإللهام الذي توفره منحوتاتهام لهاوي أحافري مثيل. رأيت أواًل معرضهام 

ا. معظم عملهام ينبض بالحياة   السياحي يف متحف داالس للتاريخ الطبيعي، وأعجبني جدًّ

 وس، بريش أو دون ريش.والجامل، ال سيام تصويرهام للدينونيك

إذا كانت    التي  الحظ، ُخدع ترسكاس بهذه األحفورة املجموعة بطريقة ذكية،  لسوء 

للعلم. دفع ستيفن   دوالر ليحصل عليها، ثم جعل    80,000صادقة ستكون إضافة مهمة 

الخرباء يفحصونها لكن بعد أن فات األوان. مل تر األركيورابتور إال حفنة قليلة من العلامء، 

كنهم جميًعا الحظوا أن األحفورة مركبة، وأن الفنانني الذين اشرتوها نُبّهوا مرة بعد مرة أن  ل

بعض األجزاء فيها قد ال تنتمي إىل الكل. الحظ عامل الحفريات فل كوري يف فحصه األول  

 أن القدمني متناظرتان متاًما وأن األحفورة أمُِتّت باستعامل لوح ولوح مقابل ال ارتباط بينهام 

وبني الذيل. استنتج معد التقرير كفن أولنباك أن األحفورة كانت مركبة من ثًلث عينات عىل  

األقل، وخمس عىل األكرث. أجرى عامل األحافري تيمويث رو التصويرات املقطعية املحوسبة  
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ودلت عىل أن القطع التحتية، والذيل، والساقني التحتيتني، ليست جزًءا من أحفورة واحدة.  

لرجل مًّلك األحفورة بأنها احتيال. الحظ عامل األحافري الصيني جو جنغ من أول فحص  أعلم ا

أحفورة  وجد  ثم  الصني،  إىل  وعاد  آخر.  ريش  ذي  دروموياصور  إىل  ينتمي  الذيل  أن  له 

أن   ثبت  هكذا  أمريكا.  يف  لألحفورة  املقابل  اللوح  هو  ذيلها  كان  كاملة،  ميكرورابتور 

 األركيورابتور مزيف. 

ترسكاس يستطيع أن يشرتي بيتًا بهذا املبلغ الذي دفعه من أجل أحفورة. صنع  كان   

ترسكاس منحوتة عىل صورة هذه األحفورة أيًضا. بعد أن استثمر كل هذا االستثامر يف يشء  

كان مقتنًعا به فعًًل، مل يرد أن يسمع أنه ُخدع. طلب الرجل من العلامء أن يلتزموا الصمت  

 م قبلوا ألنهم مل يريدوا أن يذلّوه أكرث. لكن اإلذالل كان مل يبدأ بعد. بشأن األحفورة، ولعله

استمّر إنكار ترسكاس لدفعه مثانني ألًفا مثن تزييف ال قيمة له، فحاول أن يقنع نفسه   

واآلخرين أن األحفورة حقيقية، حافظ الرجل عىل خطته األصلية، وهي نرش األحفورة يف  

جيوغرافيك كانناشيونال  مهام  يظن،    .  كامريون  جيوغرافيككرك  مجلة    ناشيونال  هي 

إىل   الورقة  هذه  يقدموا  أن  عليهم  كان  علمية.  مجلة  ليست  لكنها  العاديني،  للناس  شعبية 

املجلتني   املعجبني. لكن  أن يقيموا مؤمترًا صحفيًّا ويحصلوا عىل كل  األقران قبل  مراجعة 

مهّربة بطريقة غري قانونية، ومزورة  رفضتا الورقة ألن األحفورة ساينسو نيترش الرائدتني  

 وضوًحا بطريقة تزيد من قيمتها. 

نرشت    هذا،  كل  جيوغرافيكرغم  األحفورة    ناشيونال  أن  وبقناعة  بحامقة،  القصة 

ستخضع ملراجعة األقران فيام بعد، حتى بعد أن رفضها كل من عرف أي يشء بشأنها. بعد  

التزوير فيها.   املقالة، بنّي عدة خرباء  العلمي  نرش  لذلك فاألركيورابتور مل »يخدع املجتمع 

 العاملي« كام قال كرك كامريون، بل مل يخدع عاملًا واحًدا أصًًل. 
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من    أنه  تبني  املدعى  األركيورابتور  ذيل  أن  هي  هنا  املفارقة  هنا.  القصة  تنته  مل 

غري معروف أو موصوف بعد، وهو ديناصور ذو أربعة أجنحة وريش طائر    ميكرورابتور

الصغرية   الديناصورات  بني  املتوقعة  الحلقة  هو  امليكرورابتور  هذا  كان  يبدو.  ما  عىل 

كالكومبسنياثوس )أنيق الفك( واألركيوبرتكس )الطائر األويل(. لذا، كانت دليًًل أقوى عىل 

قورنت باألركيوبرتكس الذي كان يف أيام داروين. هذا   تطور الطريان من الديناصورات، إذا

الدليل بالتحديد، الذي يثبت تطور الديناصورات إىل طيور، تُُوقِّع قبل قرن من الزمان، عام  

1915 . 

ميلك  غريه؛  عنها  غفل  األركيوبرتكس  يف  صفًة  بيبي  ويليام  تشارلز  الطيور  عامل  الحظ 

فيتني. الطيور لها ريش عىل ساقيها، لكنه ليس  األركيوبرتكس ريش طريان عىل ساقيه الخل

ريش طريان كالذي يف أجنحتها. هذا الريش كان يف املكان الخاطئ، ومل يكن طويًًل مبا  

يكفي للطريان. فلامذا كان هناك؟ استنتج بيبي أن هذا الريش أثاري. فحص بيبي حاممة  

وهو أن   –   تأّسل رجعيحديثة الفقس لها ريش بدايئ يف ساقها العليا، وهو ما يدل عىل 

الصفات   هذه  تظهر  عادًة  وانحرست.  األجداد  يف  كانت  صفة  األحفاد  يف  أحيانًا  تظهر 

 وتختفي يف املرحلة الجنينية، لكن هذه الحاممة كانت قد فقست حديثًا وخرجت من بيضتها. 

الطيور  بدا أن األركيوبرتكس ميلك ريًشا طويًًل عىل ساقيه أيًضا، وأن أجنحته ليست كبرية ك

الحديثة. لذا، استنتج بيبي أن أسًلف الطيور كانت متلك أجنحة أصغر يف أول أمرها، ومل  

تكن كبرية مبا يكفي للطريان. رمبا كانت أجنحة الساق تساعد عىل التوازن عند الهبوط من  

األشجار، قبل أن تصبح أجنحة الذراع واسعة مبا يكفي لتقوم باألمر بنفسها. قال بيبي إن  

هو  هذا   امليكرورابتور  وهذا  الرباعي(،  )الطائر  »ترتابرتكس«  مر مبرحلة  التطوري  املسار 

 متثيل هذه املرحلة. كان ينبغي أن يسمى ترتابرتكس.
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الكاملة    األحفورة  اشرتى  ترسكاس  أن  لو  هنا.  الوحيدة  املفارقة  ليست  هذه  لكن 

الذي   املال  لو اشرتاها لرفض  للميكرورابتور، لكان حصل عىل مكافأة تكافئ  لكنه  دفعه. 

ا.   قيمتها، والسبب وراء ذلك محري جدًّ

آخر مرة مررت بيوتا، اتصلت بترسكاس وقلت له إنني يف طريقي ألرى متحفه. قلت   

له متى سأصل ومن سريافقني، وسألته إن كان ميكن أن يكون هنالك ألنني وددت أن ألتقيه.  

طع أن أفهم سبب عدم مباالته باألمر. تبني السبب  لكنه رفض. مل يأبه الرجل بلقايئ، ومل أست

عندما وصلت إىل املكان وتجولت يف الصاالت دون مرافق. كان من أعامله الرائعة شجرة 

سًللة بحجم الحائط، شجرة لألركوصورات نصف األشياء املذكورة فيها موضوعة يف مكان  

يوحي بأن الطيور مل تتطور    خاطئ. بدا يل أن جزًءا من الشجرة كان معكوًسا أصًًل، وكان

من الديناصورات أصًًل، وأن بعض الديناصورات )لكن ليس كلها( تطورت من الطيور. كانت  

الوقت   لها يف  الديناصورات ومؤسًسا  الطيور خارج  أصل  وكان  األصول  متعددة  الشجرة 

ستت  نفسه. نظرت إىل هذه الفوىض املختلطة عىل الجدار كام قد تنظر إىل مذبح لإللهة با

وجدته بالصدفة يف قبو جارك الذي يشبه السجن. عندئذ أدركت املشكلة: ستيفن ترسكاس  

 – Birds Are Not Dinosaurs)الطيور ليست ديناصورات( )  ينتمي إىل مجموعة تسمى

B.A.N.D). 

ألجل سبب ال أعرفه، اجتمع العاملان جون روبن وآالن فيدوتشيا وغريهام من العلامء   

انينيات القرن العرشين، وأقسموا أن ينكروا كل األدلة التي ميكن أن تدل  يف مجموعة يف مث

عىل أن الطيور جاءت من سًللة الديناصورات. كان هذا عندما بدأ جون أوسرتوم وتلميذه 

بوب باكر بنرش قوائم الصفات الطريية التي اكتُشفت يف الديناصورات، كام نرش سلسلة  

تي تشبه الطيور. ليس يل أن أفهم كيف ميكن لعلامء أن من وحشيات األرجل االنتقالية ال

يتطلب اإلميان مثل هذا املوقف. كانوا يعدون بأن يرفضوا األدلة التي    قبليًّايفرتضوا موقًفا  

مل تكتَشف بعد؟ ظننت أن هذا اختصاص الخلقيني. عىل حد علمي، فيدوتشيا هو املسيحي  
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اًما. فام السبب؟ ما السبب العلمي الذي ميكن  الوحيد يف هذه املجموعة، وهو ليس خلقيًّا مت 

 أن يكون يف االلتزام بعقيدة دوغامئية إلنكار األدلة؟

، لكنهم مل يزالوا  2005أُبطلت آخر حجة جيدة ملنكري األصل الديناصوري للطيور يف   

يكررونها. متى رأيت مقالة يف أي مكان تدعي أن الطيور مل تتطور من الديناصورات ألي  

م العاملان  سبب  هام  فيه.  دامئًا  فيدوتشيا  أو  روبن  اسم  املصدر. ستجد  راجع  األسباب،  ن 

الوحيدان اللذان يقوالن بهذا القول، وال يقوالن به ألي سبب معقول، بل التزاًما مبيثاق، حسب  

 ظني. هذا يف رأيي كذب، إن مل يكن احتيااًل، وأعرف عدة علامء أحافري يشاركونني هذا الرأي.

ى هذا ال يجيب تحّدّي بذكر اسم عامل تطوري واحد كذب وهو يدعم التطور  لكن حت 

ضد الخلقية. قد يكون ترسكاس كذب، لكنه ليس عاملًا )وإن كان موقعه يقول إنه عامل(. ال  

بد أن أذكر أنني وأنا أنهي كتابة هذه الفقرات، علمت أن ستيفن ترسكاس مات. أعتذر لذكري  

 املوىت حديثًا بسوء. 

أيي )ويف رأي آخرين(، روبن وفيدوتشيا يكذبان حتاًم، لكنهام ليسا ضد التطور  يف ر  

السائد، بل هام يحاوالن اقرتاح شجرة سًللية مقلوبة فاسدة. ليس مفاجئًا أن نجد الخلقيني  

إن األركيورابتور هو سلف   أن يقولوا  أراد ترسكاس وأصدقاؤه  يستدلون بهام دامئًا. رمبا 

 ؟ إن مجرد التفكري يف هذا يجعلني أهز رأيس مقطّبًا جبيني. من يدري–الديناصورات

فإذا مل ميكن اإلجابة عن النصف األول من التحدي، ماذا بشأن النصف الثاين؟ هل   

واحًدا   أن نسمي خلقيًّا محرتفًا  لقد    مل ميكن  التطور؟  ويشجب  الخلقية  يدعم  يكذب وهو 

ا كذبتهم  أذكر  مل  لكنني  بارزين،  كذابني  عدة  جميًعا  ذكرت  بها  يشرتكون  التي  لكربى، 

 ويقولونها يف كل مكان.

املسيحيني    وأن  العرقية،  العنرصية  أم  هي  الداروينية  أن  الخلقيون  يدعي  ما  كثريًا 

يؤمنون أن كل إنسان هو ابن من أبناء الله. يقولون هذا وكأن الذين يقبلون التطور ال ميكن  
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؛ قبل أن ينرش داروين نظريته بل وقبل ألف  أن يؤمنوا بالله. هم ال يعرفون تاريخهم حتى 

عام من والدته، كان يشيع بني املسيحيني االعتقاد بأن أعراق البرش املختلفة ليست مرتبطة  

 أصًًل. 

أعراق   أن  يعتقدون  املتدينون وغريهم  كان  املشرتك،  بالسلف  داروين  يقول  أن  قبل 

تقد أن األعراق املخلفة كام كانوا  البرش املختلفة ال يجمعها أي سلف مشرتك. كان بعضهم يع 

يرونها أتت إىل الوجود وتقاربت من أنواع حيوانية مختلفة، أو أنها نشأت من تلقاء نفسها  

من مصادر مختلفة. أما الذين يؤمنون بالله فكانوا يقرتحوا خيارات أخرى. املورمونيون مثًًل  

قد آخرون أن شخصية قابيل يف  كانوا يعتقدون أن البرشة السوداء هي »ِسمة الشيطان«. اعت

سفر التكوين تزوجت عروًسا من القرود. اعتقد آخرون أن الله خلق أنواًعا أخرى من البرش  

 من أوادم آخرين مل يذكرهم الكتاب املقدس، وهم سابقون لكل من ذكرهم الكتاب املقدس. 

الناس،    الله خلق عدة أعراق من  أن  ووضع كل  كان االعتقاد شائًعا يف أحد األزمنة 

عرق يف قارة منفصلة، حتى تبقى األعراق منفصلة. آمن األوروبيون بآدم وحواء، وآمنوا أن  

آدم وحواء كانا أبيضني. أما الشعوب األخرى فاعتقدت أنها من سًللة أخرى، ال ارتباط بينها  

جامعة    وبني األوروبية. لقد التقيت أناًسا مل يزالوا يؤمنون بهذه النظرية يف القرن العرشين!

كو كلوكس كًلن مل يزالوا يؤمنون بهذا إىل اليوم! كانت هذه الحجة العنرصية أفضل طريقة  

، خاف قابيل من أن يكتشفه اآلخرون، وهرب من 17–4:14لرشح معضلة سفر التكوين  

الله   حضور  بأن  القصة  توحي  أجنبية.  أرض  يف  مدينة  وبنى  زوجة  واتخذ  الله،  حضور 

حد، وأنه كان يف العامل برش آخرون سوى إخوة قابيل وأخواته، محصور بإقليم جغرايف وا

 إال أن الكتاب املقدس نيس أن يذكرهم. 

يف أسطورة خلق أخرى، خلق العمًلق بروميثيوس الناس والحيوانات من الطني، كام  

الحياة حرفيًّا يف كل  نُفخت  ثم  التكوين.  إليش ويف سفر  إنوما  السامية يف  اآللهة  فعلت 

ني. قال اإلله األب زيوس إن بروميثيوس خلق عدًدا كبريًا من الحيوانات، وأجربه  متثال طي
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عىل أن يجعل بعض هذه الحيوانات برًشا، لكن بأرواح بهيمية. هذا أول مصدر يقول فيه  

 الخلقيون بأن بعض البرش كاملو اإلنسانية وأن بعضهم اآلخر حيوانات بًل أرواح. 

هذا األمر مرة بعد مرة عرب التاريخ. كيف استطاع    لكن هذه هي البداية فقط. تكرر 

داروين أن يزرع العنرصية يف هؤالء الناس الذين عاشوا من قبله؟ مل يكن داروين هو الذي 

 رتّب األعراق األخرى ووصفها بالدونية، بل املؤلّفون القدماء. 

متساويًا، أما أرسطو  اقرتح داروين شجرة حياة تطورت فيها السًلالت املختلفة تطوًرا   

– فاقرتح سلاًّم للحياة فيه أنواع حيوية أعىل وأدىن، وفيه عرق واحد هو األرقى من كل البقية

ال من ناحية محددة بل بشكل عام، وكان من الشائع أن تصف مجموعة من املجموعات البقية  

 بأنهم حيوانات تحت البرش. 

ة أن املبرشين الكاثوليكيني يف العامل  كان األمر سيّئًا يف القرن السادس عرش إىل درج 

كاملو   األصليني  األمريكيني  بأن  أحدهم  فيها  جادل  التي  فاالدويد،  مناظرة  أقاموا  الجديد 

اإلنسانية. أما خصومه األربعة، وهم من رجال الدين الكاثوليك أيًضا، فقالوا بأن أهل هذه  

 يف زي البرش.  القبائل كانوا عدميي الروح والفكر، وأنهم حيوانات ناطقة 

لإلنصاف، مل يكن املتدينون امللتزمون وحدهم أصحاب هذه اآلراء. يف القرن الثامن   

عرش، كانت هذه املشكلة مشتعلة بني العلامء والعلامنيني أيًضا، ومنهم ديفيد هيوم وفولتري 

وعامل الطبيعة جورج بوفون، الذي قال إن أصحاب العرق األبيض قد »يتقهقرون« إىل سواد  

البرشة عندما ينتقلون إىل املناطق املدارية. قال بوفون كذلك إن يف زمنه ستة أنواع مختلفة  

 من اإلنسان. 

يف هذا القرن، قبل مئة سنة من داروين، صنف كارولس لينياوس البرش إىل ستة   

والسود  اآلسيويون،  والصفر  األمريكيون،  والحمر  األوروبيون،  البيض  مختلفة:  أنواع 

و  اعتقد  األفارقة،  نكتورنيس(.  )هومو  واألورانغوتان  تروغلودايت(  )هومو  الشيمبانزي 
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لينياوس أن البرش قرود، لكنه اعتقد أيًضا أن القرود برش. مل يكن وجود الغوريًلت مؤكًدا  

بعد، ومل يكن لينياوس يعرف بعد بوجود األسرتاليني األصليني. لكن بعد اكتشاف هذين  

لويد بوصفه أدىن أنواع البرش، ألنه مشابه للغوريًلت يف اللون.  النوعني، أُعلن النوع األسرتا

هكذا كانت سطحية علامء القرن الثامن عرش، ومل يكن الوضع أفضل يف زمن داروين. كانت  

هذه هي اللغة العامة للروحانيني والطبيعانيني عىل حد سواء، منذ زمن أفًلطون عىل األقل،  

 . فكيف ميكن إلقاء اللوم عليه؟ أي قبل آالف السنني من مولد داروين

حسب    أليفة«  و»حيوانات  »مامليك«  يعّدون  السود  العبيد  أبناء  كان  الحقيقة،  يف 

كان  فكيف  داروين.  فيه  ولد  الذي  العام  نفس  يف  أمريكا  يف  األسايس  القانوين  النظام 

لنكولن داروين سبب هذا؟ ُولد أبراهام لنكولن يف اليوم نفسه الذي ولد فيه داروين، وكان  

ا. قال لنكولن إن البيض أرقى بالعموم، وإن السود ال ينبغي أن يكونوا ناخبني   عنرصيًّا جدًّ

أو يف هيئة املحلفني، وال أن يؤّهلوا للمناصب العامة. مع هذا مُيَدح لنكولن بوصفه املحرر  

 العظيم، أما داروين فيُتَّهم بالعنرصية. فأين اإلنصاف؟ 

صل جامعة أورال روبرتس اإلنجيلية الطًلب فصًًل مؤقتًا حتى يف عرصنا الحديث، تف  

بسبب التواعد بني األعراق، وتطردهم يف حالة الزواج بني األعراق. بل إن جامعة كو كلوكس  

 كًلن يقولون إنهم خلقيون حرًصا، فمن النفاق أن يتهم املسيحيون داروين بالعنرصية. 

اروين، لكن أسوأ هذه الكذبات هي  لقد كذب الخلقيون كذبات كثرية بشأن تشارلز د 

، اقرتحت مرّشعة والية لويزيانا، شارون وسنت بروم مرشوع قانون  2001هذه: يف عام  

تقول فيه إن الخلقيني يؤمنون أن كل الناس متساوين، وأن لهم حقوقًا ال ميكن سلبها منها 

ن روجت لتربير  الحياة والحرية وطلب السعادة. قالت وسنت بروم إن كتابات تشارلز داروي

الداروينية تقيض بأن بعض أعراق البرش   العنرصية، ألن املفاهيم األساسية لآليديولوجية 

وأصنافهم أرقى جوهريًّا من غريها. بل بلغ بها األمر أن قالت إن أدولف هتلر كان داروينيًّا  
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التي تقول هذا؛ لقد سم عت  استغل هذه اآلراء العنرصية. ليست وسنت بروم هي الوحيدة 

 األمر مئات املرات يف حيايت، لكنه تشويه مقرف لكل املذكورين فيه. 

لذكر يشء واحد، مل تتفق الحشود اإلجرامية العنرصية األمريكية مع داروين يف أي   

يشء. هذا هو نقيض ما جادل به داروين! هذا هو ما يحدث عندما يكون املتطرفون الدينيون 

 انهم بالحياة والحرية وطلب السعادة. هم املسؤولني عن كل يشء. هذا هو إمي

طول عمري، كان الناس يقولون يل إن هتلر كان تطوريًّا. لذلك تحديتهم أكرث من مرة   

أن يظهروا يل أين دعم هتلر التطور أو قِبله. كانوا يشريون إىل املجلد الثاين، الفصل الرابع  

خرج اإلنسان من عامل الحيوان.  الذي ذكر فيه هتلر التطور وتكلم عن الذي أ   كفاحيمن كتاب  

يبدو هذا كأنه ترويج لفكرة داروين. لكن يف الفقرة نفسها، حدد هتلر أن كًلمه هنا عن  

التطور الثقايف، وقال إن ابتكارات اإلنسان كانت هي السبب، وليست أي عملية بيولوجية.  

ر األعىل للكائنات  يف الفقرة نفسها، يتكلم هتلر عن »ما يجب أن يقر به كل من يؤمن بالتطو 

الخلقيني ال يجدون حججهم يف   للتطور، لكن  يبدو أن هذا ترويج  الحية«. مرة أخرى قد 

 كًلمه. ينتقد هتلر هنا اعتقاًدا ال يؤمن به، وهو سبب تشكيكه ببدء األمر كله. 

أشار هتلر إىل قانون التطور الطبيعي، وشبهه بسيطرة القوي عىل الضعيف، لكن   

ق أنه ال يتكلم عن التطور باملعنى الدارويني. تكلم هتلر عن التطور الثقايف  الواضح من السيا

والسيايس والصناعي والعسكري، ويف املرة الوحيدة التي أشار فيها إىل التطور الطبيعي،  

كان ال يقصد األمر باملعنى البيولوجي وضوًحا. لهذا السبب، تستعمل بعض الرتجامت كلمة  

حتى عندما تكلم هتلر عن التطور العضوي، كان يتكلم عن إدارة   »منو« بداًل من »تطور«.

 املنظامت.

مل يذكر هتلر اسم داروين مطلًقا، واملرة الوحيدة التي يشري فيها هتلر إىل التطور   

الكتاب نفسه. ذكرت هذه   الدارويني، هي فقرة يف املجلد األول، الفصل الحادي عرش من 
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استعمل فيديوهايت،  التي يستعملها    الفقرة يف بعض  نفسها  الحجج  فيها مجموعة  هتلر 

فقط، أي إن التطور يحدث يف حدود محددة    الصغريالخلقيون. يقول هتلر إنه يقبل التطور  

فقط، وال ينتج إال تنويعات طفيفة يف »النوع« الواحد. قال هتلر إن التنوع الجديد محدود  

اوج األنواع املختلفة، وإن نشوء نوع جديد  باألنواع النادرة والهجينة العقيمة التي تنتج من تز 

هو أمر مستحيل. استعمل هتلر هذه الحجج الخلقية الشائعة، وقال أشياء مل يكن ليقولها  

أي »دارويني«. مل أجد أي عبارة لهتلر أقر فيها بالتطور الدارويني، إال الفقرة التي قال فيها  

ا التطور »خطيئة بحق اإلله األزيل«.  إنه يرفضه برصاحة. يف الفصل نفسه، قال هتلر إن هذ

 : أحاديث طاولة هتلرنجد يف  

من أين لنا الحق باإلميان أن اإلنسان مل يكن منذ البداية األوىل كام هو اليوم؟  

إن النظر يف الطبيعة يخربنا أن التطورات والتغريات تحدث يف عامل النباتات  

ا بحجم  منوًّا  نوع  أي  يف  نجد  ال  لكننا  أن والحيوانات.  يفرتض  التي  لقفزة 

 اإلنسان قفزها، إن كان قد تطور من يشء يشبه القرد إىل حالته اليوم.

ال يريد الخلقيون طبعا أن يقّروا بأن هتلر كان من جامعتهم، لكنهم ال ميلكون أي  

دليل إلقصائه. باعرتافهم، إن املعايري نفسها التي يستخدمونها ضده ميكن أن تقيص معظم  

وم. ال ميكننا أن نعرف معتقدات أي إنسان إال من خًلل ما يقوله؛ وهتلر مل املسيحيني الي

يصف نفسه رسًّا وال علنًا إال بأنه مؤمن بالله، وتحديًدا مسيحي، وتحديًدا كاثولييك. لكن يف  

ويف غريه، بنّي الرجل أنه خلقي. ال يهم أنه رّصح مرة ترصيًحا احتقاريًّا للمسيحيني    كفاحي

الحديث  بوصفهم قوة س انتامئاتهم–ياسية. معظم املسيحيني يف العرص  اختلفت    –مهام 

 يفعلون األمر نفسه. هذا األمر ال يقصيهم، وال يقصيه. 

منع هتلر كل كتب داروين وأمر بحرقها، وهذا دليل آخر عىل رفضه للداروينية. فعل   

يؤمن أن منو اإلنسان  جوزيف ستالني األمر نفسه، لكن ألسباب مختلفة. كًل الرجلني أراد أن  

لك   تسمح  ال  هكذا.  ليست  الحقيقة  لكن  باإلرادة،  الفردي  الطموح  عليه  يسيطر  أن  ميكن 
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الطبيعة أن تلعب إال باألوراق التي يف يدك. األهم هنا أن هتلر أشاد بالنقاء العرقي واألفضلية  

فضلية أمر متغري  العرقية، أما داروين فكان يعلّم أن النقاء يؤدي إىل عيوب خلقية، وأن األ 

 تحدده البيئة. إن إجحاف هتلر وعمل داروين ال ميكن أن يكونا عىل تناقض أشد من هذا. 

سألت هؤالء الخلقيني أن يظهروا يل أين قال داروين أي يشء يدل عىل أنه عنرصي.   

به  تبني أن أعامله الكاملة كلها ال تحوي إال فقرة واحدة ميكن أن تفرسَّ بهذه الطريقة، يف كتا

 ، الفصل السادس:أصل اإلنسان

ا إذا قيس بالقرون، تقيض فيه األعراق املتحرضة   سيأيت زمان، غري بعيد جدًّ

الوقت   ذلك  يف  العامل.  أرجاء  يف  محلها  وتحل  الوحشية  األعراق  عىل  حتاًم 

ستكون القرود املشابهة لإلنسان، كام قال الربوفسور شافهاوزن، قد انقرضت  

بني اإلنسان وأدىن أقربائه أوسع، ألنها ستفصل بني  أيًضا. ستصبح الفجوة  

اإلنسان يف حالته املتحرضة املتقدمة، كام نرجو، حتى القوقازي، وبني القردة  

وبني   األسرتايل  أو  الزنجي  بني  تفصل  فهي  اليوم  أما  كالبابون،  الدنيئة 

 الغوريًل. 

ين. لكن تذكر أنه  يبدو هذا القول عنرصيًّا عندما تسمعه أذن القرن الحادي والعرش 

إن يف  جيف  أنرثوبولوجي  مرجع  وكل  عادي  إنسان  كل  كان  عرش،  التاسع  القرن  يف  لرتا 

فإن   لذا  البرش،  أدىن  هم  السود  الزنوج  أن  قرون  من  يدرّس  كله  الغريب  العلمي  املجتمع 

داروين مل يكن يتكلم إال بلغة كانت عامة يف كل مكان يف العامل حتى زمانه. ميكن أن نعذر  

أنه ابن ثقافته يف ذلك الزمن. لكن داروين ال يحتاج هذا العذر  دا روين بعذر مناسب هو 

أصًًل. كان داروين أكرث تقّدمية مام تدل عليه هذه الفقرة ألنه تحدى الوضع القائم اجتامعيًّا  

ويف علم األنرثوبولوجيا. تذكر أن العلامء قبل أن يقرتح داروين فكرة السلف املشرتك كانوا 

الفكرة كانت شائعة حتى بني  يعتق أنواع مختلفة. هذه  أعراق اإلنسان هي  أن  دون جميًعا 
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أن   يرى  مخلًصا  خلقيًّا  أغايس  كان  أغايس.  لويس  كاألنرثوبولوجي  داروين  معارصي 

 لإلنسان مثانية أعراق مختلفة. 

يف زمن داروين كانوا يعتقدون بهذا. حتى اليوم، ذكر كن هام أن    كل الناس تذكر،   

ة مسيحية يف أسرتاليا تدرّس »عدم نرش اإلنجيل بني األسرتاليني األصليني ألنهم ليسوا  جامع

الدين والعلامء، بل وكل األوروبيني   العرق نفسه«. كذلك يف زمن داروين، كان رجال  من 

تقريبًا يعتقدون أن السود »أدىن« من البيض، وأن األعراق املختلفة أنواع مختلفة، لذا فًل  

 تقد داروين باألمر نفسه. إال أنه مل يكن يعتقد به. غرابة أن يع

، ستجد فيه تطوًرا يف تفكريه، إذ ستجده يف أول  أصل اإلنسانإذا قرأت كتابه األخري،   

الكتاب يقول أشياء تتوقعها، لكن مع تقدم عمله، بدأ داروين يشك يف فكرة األعراق املتعددة. 

د، وال قيمة لها داخل النوع اإلنساين، وأن  قال داروين إن كلمة »عرق« ليس لها تعريف جي

 الدميات )أو الجمهرات الوراثية( اإلنسانية ليست مختلفة مبا يكفي لتَعّد أنواًعا مختلفة. 

كان العنرصيون ومل يزالوا يدافعون عن أفكارهم بشأن النقاء العرقي بالتأكيد عىل   

غرينا من الناس هي أحكام  وجود فرق واضح. لكن داروين قال إن أحكامنا املتحيزة ضد  

وخاطئة  ميكن    –   سطحية  ال  األوروبية،  للعني  مختلفة  بدت  مهام  األخرى  الشعوب  وأن 

ببعض  القوقازيني  بعض  يشاركون  األفارقة  بعض  ألن  متسقة،  بطريقة  بينها  التفريق 

الصفات، واألمر نفسه يف كل مجموعة أخرى. كل عرق ميتزج باألعراق األخرى يف تاريخه،  

 ما مينع تحديد أي فرق حقيقي بني األعراق.وهو 

لتوضيح هذا، الحظ داروين أن األنرثوبولوجيني الخرباء أنفسهم قد يختلفون بشأن   

تصنيف فردين من اإلثنية نفسها فيصنفونهام عىل أنهام من عرقني مختلفني. األهم من ذلك  

ا أن يتفقوا عىل عدد األعراق أن داروين عّدد ادعاءات العلامء املعارصين له الذين مل يستطيعو 

 أصًًل. 
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لقد ُدرس اإلنسان بعناية أكرب من أي حيوان آخر، ومع هذا فإنك تجد أكرب 

تنّوع ممكن بني القضاة املؤهلني للحكم فيه، فبعضهم يرى تصنيفه عىل أنه  

نوع أو عرق واحد مفرد، وبعضهم يرى أنه اثنان )فريي(، وبعضهم يرى أنه  

أو ثًلثة )جاكينو(، وبع  أو خمسة )بلومباخ(،  أربعة )كانط(،  أنه  ضهم يرى 

ستة )بوفون(، أو سبعة )هنرت(، أو مثانية )أغايس(، أو أحد عرش )بكرنغ(، أو 

اثنني   أو  )دميوالن(،  أو ستة عرش  فنسنت(،  دو سانت  )بوري  خمسة عرش 

وعرشين )مورتن(، أو ستني )كروفرد(، أو ثًلثة وستني، يف رأي بورك. هذا  

 الحكم ال يثبت أن األعراق ال ينبغي أن تصنَّف عىل أنها أنواع، لكنه  التنوع يف

يظهر أنها تتدرَّج فيام بينها، وأن من الصعب اكتشاف صفات مختلفة واضحة  

 تفرق بينها. 

مل تكن هذه هي املرة الوحيدة التي شكك فيها داروين بآراء علامء آخرين يف مجاله.   

كانوا   زمانه  أهل  أن  داروين  الواحد  الحظ  باألصل  القائلون  مدرستني،  إىل  مقسومني 

والقائلون بتعدد األصول، والقائلون بتعدد األصول منقسمون إىل مجموعتني كذلك. وصف 

الذين ال يقبلون التطور ويرون  –داروين أول مجموعة من القائلني بتعدد األصول بالخلقيني 

ن البرش منسلّون من نوع أو  أن كل نوع هو خلق مستقل. كانت املجموعة األخرى تعتقد أ 

نوعني، الفرق بينهام كالفرق بني األورانغوتان والغوريًل. لكن داروين قال أن األمر لو كان  

أن   داروين  توقع  لذا،  البرش.  جامجم  مقارنة  عند  واضحة  أدلة  عليه  لدلّت  هكذا، 

 ترجع إىل  »الطبيعانيني... الذين يقبلون مبدأ التطور... لن يشكوا يف أن كل أعراق البرش

 سًللة بدائية واحدة«. 

توقع داروين كذلك أنه عندما يشيع قبول التطور، سيموت الجدال بني مدرسة األصل   

حيايت.   التوقع يف  هذا  »موتًا صامتًا غري مًلَحظ«. صدق  األصول  تعدد  ومدرسة  الواحد 

ية مثل  حسب علمي، كان آخر القائلني بتعدد األصول هم أصحاب الجامعات الخلقية العنرص
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مجموعة كريستيان آيدنتتي، وهي مجموعة إرهابية لها فروع كثرية، منهم النازيون الجدد  

املجموعة   هذه  أعضاء  الفدرايل،  التحقيقات  مكتب  كلوكس كًلن. حسب  كو  ومنهم رجال 

والتفجريات. حسب   واالعتداءات  الجرائم  عدد من  املسؤولني عن  هم  كانوا  لها  واملنتسبون 

ا مكافحة  اإلرهايب رابطة  مكفي،  وتيمويث  فرمين  مونتانا  املنتسبني  هؤالء  من  لتشهري، 

 املسيحي الذي فجر مبنى ألفريد مورا الفدرايل يف مدينة أوكًلهوما. 

واآلريني هم اإلرسائيليون الحقيقيون،    األنجلو اعتقدت جامعة كريستيان آيدنتتي أن   

الذين ال روح في املزيفني  الناس  اليهود مجموعة من  هم. من تعبرياتهم عن معاداتهم وأن 

للسامية نظريتهم لسًللة البذرة، التي يقولون فيها إن البيض هم أحفاد آدم وحواء من ابنهام 

الصالح هابيل. )دون ذكر لهوية زوجته.( رأت هذه الجامعة أن بذرة الشعب اليهودي بدأت  

كررها أفراد كثريون من  عندما لقح الثعبان حواء يف الجنة. إن فكرة ِجامع حواء والثعبان  

ملل مختلفة. وملا كان املسيحيون يعتقدون أن الثعبان هو الشيطان متنّكرًا، كان اليهود يف  

 نظرية سًللة البذرة، حرفيًّا هم سًللة الشيطان النذلة.  

ا    لكن الحقيقة هي أننا ال نجد من داروين أيًّا من هذه العنرصية التي كانت شائعة جدًّ

 التاريخ إىل زمانه، والتي متتد إىل كثري من منتقديه اليوم. بل نجد النقيض  من كل الناس يف

أي دعم للنقاء العرقي أو األفضلية العرقية، رغم أنه    أصل األنواعمتاًما يف الواقع. مل يقدم  

 يذكر أعراقًا مفضلة. لكن يف ذلك الكتاب، مل يكن داروين يتكلم عن البرش. 

أيًضا بأنه ألهم اإلبادة شبه التامة لألسرتاليني األصليني. لكنه  كثريًا ما يُتَّهم داروين   

بدأت قبل وصوله إىل    أصل اإلنسان يف كتابه   اإلبادة بوصفها مأساة، كانت قد  ذكر هذه 

هناك بأعوام. ليس لداروين أي عًلقة بهذه اإلبادة، ألنها بدأت قبل أن ينرش نظريته بعقود  

 من الزمن. 
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ا بتفوق البيض، ألنه يف كتابه األول،  كذلك مل يكن داروين مؤ   ،  رحلة البيجلمنًا حقًّ

عرّف »الهمج« بالسلوك ال بالسًللة، وقال إن األوروبيني ينبغي أن يفضلوا برشة التاهيتيني  

الداكنة عىل شحوبهم األبيض باملقارنة بهم. قال داروين إن أفضل ناس رآهم هم التاهيتيون، 

ا عسكريًّا زنجيًّا يف أمريكا الجنوبية. كان داروين يبغض  وإن ألطف إنسان عرفه كان قائدً 

الغزاة   تفضيل  ضد  أيًضا  داروين  كتب  كثريًا.  هذا  عن  كتب  وقد  العبودية،  جوانب  كل 

القوقازيني، وعارض إبادة الشعوب األصلية، وكثريًا ما انتقد عرقه باملقارنة مع قبائل ذات  

 برشة أدكَن، كان يشيد بها كثريًا.

إذا استمعت إىل كن هام من إجابات يف التكوين، سيبدو كأن الخلقيني هم    مع هذا، 

الذين يؤمنون أن كل البرش عرق واحد، وأن داروين هو الذي دعم العنرصية. ال. هذا دليل  

آخر عىل أن الخلقية قامئة كلّيًّا عىل الكذب. عىل رغم نشأة داروين يف األرستقراطية العرقية  

ية، مل يكن الرجل عنرصيًّا؛ بل كان أحد أكرث الناس تقدمية يف زمنه،  لرتا اإلمربيالجيف إن

 وقد أخطأ نّقاده يف حقه. 

ال يخلو العامل من علامء كاذبني، لكنك لن تجد أي كذبة قيلت يف دعم التطور، لن تجد   

يف التاريخ كله كذبة واحدة لهذه الغاية. أما رفض التطور وغريه من مجاالت العامل فقد  

ف العلمية  قيلت  األقران  مراجعة  عملية  تنّقح  رأينا،  كام  الحظ،  حسن  من  كثرية.  كذبات  يه 

من   ممنوعة  فهي  باملقابل،  للتطور،  املعارضة  الحجج  أما  االحتياالت.  وتفضح  األكاذيب 

االحتيال بالكامل عىل  قامئة  ألنها  األقران  دون سياق    –  مراجعة  واالقتباس  التشويه  عىل 

أو   املخرتعة  رجعيًّا  واألباطيل  هراًء  لتصبح  تعريفاتها  تغريَّ  التي  واملصطلحات  املحرفة، 

 تحريضيًّا ال ميكن أن تراه إال بروباغندا.

 باختصار، لو كان الخلقيون يعرفون كيف يفضحون االحتيال، ملا عادوا خلقيني.  
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 للخلقية   أسيسيةالت   ة الرابعة عرش   األكذوبة 

 جيل« »الخلق  

 

وكأن   العلم وجميع أشكال التقدم األخرى أيًضا،  ونينتقص كثريًا ما أسمع مؤمنني بالخرافات  

يف الوقت نفسه، يريدون حًقا املطالبة بتربير و   بطريقة ما.  ئفهم األشياء أو تحسينها سي

  وهم   ميكن أن يكون فيها إميانهم باألساطري القدمية علميًا.ما العلم، وكأن هناك طريقة  من

الخلقية يف فصول العلوم باملدارس العامة،    تدريس   سريوجونكانوا    نإ   مأنهحتى  يعرفون  

الخرافات مجرد  من  أكرث  إىل  يتوصلوا  أن  عىل  نفسها  فعليهم  قادرين  يكونوا  أن  يجب   .

دون عًلج.  حتى  بطريقة ما    يف ظلها معقواًل   االستشهاد بظروف يأملون أن يبدو موقفهم

)رغم أنهم يحاولون    عمليًاألن الدفاع القائم عىل األدلة عن أي من الخرافات نفسها مستحيل  و 

عىل    أملون أن تبدو علميةيحجج    بضعة يحاولون تقديم  ما  غالبًا  فإنهم  ذلك أيًضا(،    فعل

 . بالتخيل. تذكر أن هدفهم هو إقناع الناس وجود الرب

لًلختبار   قابلغري واضح أو  غريبينام ال يستطيع العلم أن يعلق عمليًا عىل أي يشء 

، فإن الغالبية العظمى من العلامء ال يؤمنون بأي نوع من اآللهة، وال حتى  للتزوير  قابلأو  

أعىل »بأي   الشهري   تقول عبارةكام  و غري محددة.    « قوة  نُ » ،  ةكريستوفر هيتشنز  سيت  لقد 

دليل    د دونوإن ما يؤكَّ ستثنائية ا تتطلب أدلة    ستثنائية اال ، إن االدعاءات  األوليةاملنطق  قواعد  

 . « ل أيًضادون دلي ميكن رفضه

بوجود    ةاألمريكي   الجامهري% من  94  نحو، يؤمن  2009وفًقا الستطًلع أجري عام  

باألكادميية  املرتبطني  أولئك  ذلك عىل  وإذا قرصنا  فقط.  العلامء  ثلث  يؤمن نحو  لكن  إله، 

 . بعكس العامة تقريبًا. فقط  % منهم7نحو سوى يؤمن ال الوطنية للعلوم فقط، 
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يبدو أن هناك انطباًعا سائًدا عن ماهية الرب ومن أين أتت هذه الفكرة بني امللحدين  

ن البرش األوائل اكتشفوا  إ   هذه الفرضية تقول   باطًلعهم يف أي مجال.   املعروفنيالجامعيني  

ال الطني  من  متاثيل  صنع  إ كيفية  الحال  كيف سيكون  وتساءلوا  هذه    أمكن  نرطب  إحياء 

الطينية.  افرتاضهم    األشكال  ورمباتخييل  الكان  بذلك  القيام  ميكن  أنه  هو  تم    قد  التايل 

الناس من  خلق    ة سحريال  تعاويذ ال قوى    ميلكجميًعا: شخص سابق    أتينا   وهكذا بالفعل،  

سؤال من أين  تجنب    فوريًا عليهم    تعني ذلك،    ومع .  الحياة   نسمة طينية ونفث فيهم    متاثيل 

 . ينموجود كانواأو  كانت أو لطاملا كان جاء هذا الشخص السابق؛ 

مرة   ألول  الرب  عن  الحديثة  أفكارنا  معظم  ظهرت  الطريقة  تخيًلت    –بهذه  من 

الخرافات  الوحل، ويختلقون  الذين يلعبون يف  الطفوليني  ال   البدائيني  التي  األشياء  لرشح 

ميكنهم فهمها، ألنهم ال يعرفون شيئًا عن ماهية العامل حًقا. بالنسبة ألولئك الذين يريدون  

وإعًلنها   مرجعيتهم، أو الذين يريدون تأكيد  الغرضمقصودة  حًقا تصديق تلك القصص  

أي متشكك ال  من    التخلصيقة إلقناع أنفسهم بأنهم عىل حق، فإن الخطوة التالية هي  كحق

ذابكاهنك.    يؤمن إوها نحن  السكانية يؤدي  امليكانيكا  انتقايئ قوي يف  لدينا ضغط  ىل  ! 

 دون أي أساس يف الواقع. منظمة، وكلها ظهور أديان 

هو لفت االنتباه إىل  سم مستعار  كالقب رع    اختياريسبب  كام ذكرت سابًقا، كان  

أيًضا باسم آمون رع،    وعرف،  ني املرصي  الشمس  الهواء  يإله  من  مركبًاإلًها    كانلقد  .  رع–ِمنأ 

ا أراه منوذًجا إلله  الغريب. يُظهر علم  الذي  اإلله    ثاراآل لتوحيد  أن  اليهودية  الوثنية ما قبل 

من اإلله األب    انحدرسامية   مجمع آلهة(، كان يف األصل جزًءا من  YHWHاليهودي، يهوه )

 إل.
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شرية، رغم أنها  ع وهي    أنه لديه زوجة، عىل  يهوه    ُصوِّر عام،    2800ذات مرة منذ نحو  

شرية، متاًما كام تم دمج  عإل. رمبا أصبحت أثريات قرينة إل  مع  ه  امتزاججزًءا من  رمبا  كانت  

ذي يدعوه املسلمون »الله« )الرب( ويدعوه اليهود »أبا« )األب(.  إل ويهوه مًعا يف يهوه/إل، ال

املركبة شائعة  لقد   اآللهة  مع  ل  ثالويثالفهوم  امل. يشرتك  جًداكانت  الهوية  مثًًل يف  يسوع 

   إل/الله/أبا/يهوه.

الجيل  كبرًشا موهوبني بطريقة سحرية،  ، كانت جميع اآللهة إما  يف وقت من األوقات

يف عشيقته    توغلمجسمة، مثل نهر أبسو الذي  أولية  أو عنارص    –السادس من إنوما إيليش  

مع ازدياد    متاًما مثل يهوه.  – تيامات، روح/إلهة املحيط. كان آمون كًلهام يف أوقات مختلفة  

  شكليد الجانب األويل يف تق  قوة اإلله يف نظر املتعبدين، أصبحت الزوجة نوًعا من العبء،

أهملت   النهاية،  يف  كان ن  ااإلله  واتبع  الزوجتانبرشي.  يهوه  أن  رغم  متوازية،  مسارات 

لهواء. يف حالته األولية الكاملة، أصبح آمون  ا وكان آِمن إله    اكنيرب اليصور عادًة عىل أنه إله  

. هكذا  أيًضا  قد يكون يف كل مكانو   أنه ميكن أن يكون يف أي مكان،عنى  غري مريئ، ما  

 أصبحت اآللهة كلية الوجود.

مل يفهم أحد أن  أحًدا    نأل و أجسادنا طوال الوقت.    عكسنشعر بالنسيم يتحرك  إننا  

مل تستطع التنفس،    نأنك ستموت إ   ولكنهم علموا جميًعا،  مواد جسيمية من    يتكونالهواء  

عندما يقول    أينح يهوه هذا الجانب أيًضا،  أن حركة الهواء روحية بطريقة ما. مُ   قداعتُ فقد  

 ، فإنه يتحدث عن الريح. «روح الله يرف عىل وجه املياه»  أن  2:  1التكوين  سفر 

العبادة الهرطقية لقرص الشمس،  مع  نسب إنشاء أول دين توحيدي حقيقي  يُ  ما  عادةً 

شبه   بالفعلأصبح  كان قد    رشيكآلهة   مجمعتطور هذا املفهوم من   للفرعون أخناتون.  ،أتِن

كب من إلهني،  مر له  كل اآللهة املرصية األخرى تجليات إل  اعتربت. بحلول ذلك الوقت،  توحيدي 
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يهوه الهواالفرعون  الجمع  وقد  إل.  -مثل  إله  بني  األول،  أحمس  واإلله  سابق،  الطيبي  ء 

وتلمسنا روحه    من األعىل دامئًا  رع، شيئًا كان ينظر إلينا  -الشميس رع. وهكذا، صنع آِمن

، بينام يجب تخيل كل إله آخر  فعًًل   يف كل مكان يف العامل. ميكن رؤية هذا اإلله والشعور به

 ؟ ه منافستهآخر ميكنإله  أي ،ن. إذنعىل أساس اإلميا

واألبطال لدرجة أنه يتضح أن صانعي  املختلفة  هناك أوجه تشابه كثرية بني اآللهة  

مبقدار رباين بالغ  يبدو أن الشعب الع   . املسننياألساطري استعاروا قوى ومغامرات من تقاليد  

فعل   هميكنإلهي إذن ؟  حًقا» أكرب وأسوأ من إله أي شخص آخر:  الحاجة لجعل إلهه ما دعت 

.  «العدم ، فسوف يتحدث به إىل الوجود، وسيظهر من  أن يكونيشء  ل  أرادأي يشء يريده! إذا  

 . يشء من هذا القبيل

صورت آلهة الصحراء والشياطني غالبًا كالجني )الجن(. يصور األدب اإلسًلمي املبكر  

وصفوا    بلعادًة يف زجاجات أو مصابيح،    يحتجزوا. مل  ماكرةعنارص هوائية    مالجن عىل أنه

أغلب  الهامئة  باألحيان   يف  الزوابع  تسمى  السبب  لهذا  حرة.  متجولة  بدوية  أرواح  أنهم 

الغبار»بـ للجني  « شياطني  الوسطى  القرون  رؤية  بني  قوية  تشابه  أوجه  أيًضا  هناك   .

 . زوبعة وانطباعاتنا الحديثة عن الرب. تذكر كيف صعد إيليا إىل الجنة؟ يف 

كان هذا االنتقال سهًًل بالنسبة ليهوه، ألنه يفرتض أن نقول اسمه كلام تنفسنا من  

  «الحياة  نسمةتنفخ  »أفواهنا. هذا مثايل إلله الهواء. منذ أقدم أساطري الخلق، كانت اآللهة  

. طوال وقت  الثاينالطيني لتحريكه، وهذه أيًضا سابقة واضحة لسفر التكوين    ايف غومله

اللحظة    هي  األول  هنفس  لحظة التقاط الطفل اعتقد مؤلفوه عموًما أن   ملقدس،تأليف الكتاب ا

ككائن حي. وبالطبع، كان القصد من الطوفان يف    «مفعاًم بالروح»التي يصبح فيها جسده  

األكرث  الوحيد  التعليق إنيف الواقع،  .«حياة ال نسمة » ميلكإغراق كل  السادس تكوين سفر ال
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أخرى أفضل من أي مقطع    يف الكتاب املقدس بأكمله يظهر مرةً   إيجاده  أمكننيحكمة الذي  

 يف الواقع من سوء فهم الجوانب الطبيعية للهواء.  اتمفاهيمنا عن الروحانيتنبع  آخر كيف 

ميتحنهم لرييهم أنه كام البهيمة   الربقلت يف قلبي: »من جهة أمور بني البرش، إن  

ن ما يحدث لبني البرش يحدث للبهيمة، وحادثة واحدة لهم. موت هذا  هكذا هم«. أل 

كموت ذاك، ونسمة واحدة للكل. فليس لإلنسان مزية عىل البهيمة، ألن كليهام باطل.  

يذهب كًلهام إىل مكان واحد. كان كًلهام من الرتاب، وإىل الرتاب يعود كًلهام. من  

وح البهيمة هل هي تنزل إىل أسفل،  يعلم روح بني البرش هل هي تصعد إىل فوق؟ ور 

إىل األرض؟ فرأيت أنه ال يشء خري من أن يفرح اإلنسان بأعامله، ألن ذلك نصيبه.  

 ألنه من يأيت به لريى ما سيكون بعده؟

دل  بتكتاب املقدس األمرييك الجديد. تس حسب ال  22-18:  3هكذا يقول سفر الجامعة  

كل من النسخة القياسية الجديدة املنقحة، والنسخة األمريكية القياسية، ونسخة امللك جيمس  

يف النسخة األمريكية الجديدة    46  : 23وباملثل، إذا قارنت لوقا    .«روح»بكلمة    «نسمة » كلمة  

أو النسخ القياسية الجديدة املنقحة من الكتاب املقدس مع نسخة امللك جيمس أو النسخة  

تعني نفس معنى    « لفظ أنفاسه األخرية» أخرى أن عبارة    يكية القياسية، فسرتى مرةً األمر

،  «شبحه »إىل الرب، وتخىل عن    « روحه»سلّم  ن يسوع  إ عندما تقول القصة    .« شبحهأسلم  »

األخرية»أو   أنفاسه  ف«لفظ  عن  ،  حالة  كل  يف  يتحدثون  أنه«  الحياة  نسمة»إنهم  لو    اكام 

مثال آخر،  إليك  توضح هذه الرتجمة ببًلغة األصل الغازي إلميان اإلنسان بروحه.  .  «روحه »

 أرواح يذهب إىل ساحة عظام إلحياء جيش من املوىت. مستحرض ، 10-5: 37حزقيال لدى 

هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: هأنذا أدخل فيكم روحا فتحيون. وأضع عليكم  

ا، فتحيون وتعلمون أين ا وأجعل فيكم روحً دً  وأبسط عليكم جلا وأكسيكم لحاًم عصبً 
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أنا الرب«. فتنبأت كام أمرت. وبينام أنا أتنبأ كان صوت، وإذا رعش، فتقاربت العظام  

الجلد عليها من   كل عظم إىل عظمه. ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط 

ح: هكذا قال  فوق، وليس فيها روح. فقال يل: »تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم، وقل للرو 

فتنبأت    السيد الرب: هلم يا روح من الرياح األربع وهب عىل هؤالء القتىل ليحيوا«.

 ا. ا جدً كام أمرين، فدخل فيهم الروح، فحيوا وقاموا عىل أقدامهم جيش عظيم جدً 

املرعب يف سفر الخروج إىل   الرباكنيبالنسبة إىل الدافع لتغيري صورة يهوه من إله  

وِض  فقد  نسبيًا،  الخفي  الهواء  سيناريو  إله  أرنولد  ح  فيلم  يف  أعتقد(  ما  )عىل  محتمل 

. لكن رفيقه الذي  «قوي عىل جبله»كونان الرببري بأن إلهه قوي    يزعمالقديم.  شوارزنيغر  

 . «ه السامء األبدية. إلهك يعيش تحتهو » رياح األربع يقول إن إلهه أكرب: يعبد ال

اإلله اليهودي. بالنظر إىل ذلك،   عن نطباعاال هذا العديد من العلامء امللحدين يتشارك 

ي نحتاج إىل  حقيقة أن اإلميان باآللهة ال يقدم تفسريًا ألي يشء، تخيل نوع األدلة التإىل  و 

وإن كان ذلك ممكنًا، فتخيل مدى اتساع    كهذا كان حقيقيًا حًقا.  يئًارؤيتها لتصديق أن ش 

التي يجب أن تتضاعف فوق ذلك لقبول أي يشء من الخرافات الكتابية   البيانات املوثوقة 

، لكن ما يزال اإلميان بالكتاب املقدس يتطلب أدلة أكرث من  األلوهية  ال منطقيةأيًضا. رغم  

قول كننا  ، ال ميأبًدا  اته أو دحضهاإلميان بإله. وبينام قد يجادل البعض بأن الرب ال ميكن إثب

ذلك عن الكتاب املقدس، والذي دحض يف كل ادعاء قابل لًلختبار يقدمه. وحتى لو متكنا  

   .ل الكتاب املقدس خاطئًامن إثبات وجود الرب، فسيظ

عىل حد علمي، مل تكن هناك سوى محاولة واحدة للدفاع عن مفهوم الرب والكتاب  

املمثل الطفل    ضيف استُ ،  2007سائل اإلعًلم الرئيسية. يف مايو يف و عىل حٍد سواء املقدس  

عىل  نايت الين  راي كومفورت يف برنامج    البًلهةالسابق كريك كامريون وزميله املدافع عن  
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من فرقة االستجابة    براين سابينت وكييل أوكونور  هناك  كان  هامقناة إيه يب يس. ومقابل

 العقًلنية. أدار مارتن بشري اللقاء أثناء مناقشتهم سؤال »هل الرب موجود؟«

عىل  علميًا  الرب  وجود  بإثبات  وكومفورت  كامريون  وعد  النقاش،  هذا  سياق  يف 

الوطني،   اإلميان100بالتأكيد  »التلفزيون  استخدام  دون  بالطبع.  «%،  ذلك  يحدث  مل   .

اإلثبات وبرصف    عوًضا عنفرتض املعتقدات الدينية )كام يعلم الجميع( عىل أساس اإلميان  تُ 

ا سلسلة  قدمالنظر عن الدليل. مل يكن لدى كامريون وكومفورت أي منهام. وبداًل من ذلك،  

 املدهشة.  حامقتهممن السخافات الخادعة التي تكشف عمق 

يجب أن   كأن انتقادهام –علم الكونيات والتولد التلقايئ  التهكم من يف البداية حاوال

الرب    وكأن  يتحدى التطور بطريقة ما. وكأن دحض التطور ميكن أن يعني الخلق افرتاضيًا.

إال بفشل العلم يف رشح ما مل يرشحه الدين. وكأن التطور مل يرشح بالفعل  إليه    ال يُشار

وجي جيًدا، حيث ال يقدم الخلق أي تفسري  بشكل كاٍف كل جانب من جوانب التنوع البيول

عىل اإلطًلق. وكأن العلم مل يدحض بالفعل كل خرافات سفر التكوين التي كان كامريون  

 يحاوالن إنقاذها. ما زاال وكومفورت 

لج ذلك،  إ  آعندما فشًل يف  استشهاداتفوريًا  توسل  تالتي    ة املعتاد  ةاألساسي  هامىل 

إليه هذه    أشارتغالبًا عكس ما    قصدواأدىل بها أشخاص  بتعليقات غري ذات صلة    املرجعية 

يُنظر إىل ألربت أينشتاين عادًة عىل أنه ممثل للعبقرية العلمية، لذلك   االقتباسات امللغومة.

أكرث   املتدين  شخصفهو  اقتباسهو ييسء  علمي.  ن  مبظهر  الظهور  محاولتهم  طوال   يف 

الرب ال يلعب الرند مع  »و  «والدين دون علم أعمىالعلم دون دين أعرج،  »حيايت، سمعت أن  

يف ضوء هذا االنسجام يف الكون  »آينشتاين،    بقولإليه  شار  في  الليلةاقتباس  أما    .«الكون

الذي أستطيع إدراكه، بعقيل البرشي املحدود، ما يزال هناك أشخاص يقولون ال يوجد إله.  
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ال يهم حًقا ما كان يعتقده    . «ه اآلراء لكن ما يغضبني حًقا هو أنهم يستشهدون يب لتأييد هذ

عيلّ   ا شخصً  يتعني  يزال  ما  لكن  مرة،  ذات  االقتباس  آخر  هذا  مع بعض   ومقابلته مقارنة 

 التوضيحات املهمة األخرى التي قدمها أينشتاين يف رسائله. 

لقد كان ما قرأته عن قناعايت الدينية كذبة، بالطبع، كذبة تتكرر بشكل منهجي. أنا  »

إذا كان يف ال   أؤمن بإله شخيص ومل أنكر ذلك مطلًقا ولكني عربت عنه بوضوح. 

داخيل يشء ميكن تسميته دين، فهو اإلعجاب غري املحدود ببنية العامل بقدر ما ميكن  

 . «لعلمنا أن يكشفه 

 ( 1954 )ريجوزيف ديسبنتي إىلرد يف  –

ه   للعامل، وليس بإلإنني أؤمن بإله سبينوزا، الذي يكشف نفسه يف التناغم القانوين»

 « يهتم بأقدار وأفعال البرش. . .

 ( 1929لحاخام هربرت غولدشتاين )إىل ا – 

مل أتحدث قط مع كاهن يسوعي يف حيايت وأنا مندهش من الجرأة عىل قول أكاذيب  »

 . «كذلك  كنت لطاملا  و   ملحد بالطبع،    إنني،كهذه عني. من وجهة نظر الكاهن اليسوعي،  

 ( 1945إىل غاي إتش رانري جونيور ) –

بالنسبة يل، إن الدين اليهودي مثل جميع األديان األخرى هو تجسيد للخرافات األكرث  »

ضعف البرش ونتاج  عن  بري  بالنسبة يل ليست سوى تع  ب«الر »صبيانية. . . إن كلمة  

التي ما   البدائية  املبجلة ولكن  املقدس سوى مجموعة من األساطري  الكتاب  له، وما 

فسري، مهام كان دقيًقا، ميكنه )بالنسبة يل( تغيري  . ال يوجد تللغاية   صبيانية تزال  

 . «هذا
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 (1954يف رسالة إىل الفيلسوف إريك غوتكيند ) –

فعًًل بحركة طبيعية    آمن باإلله اليهودي، أو أنه    قد آمنال يهم ما إذا كان أينشتاين  

  امتلكه أخرى أحب اإلشارة إليها عىل أنها إله. عىل أي حال، برصف النظر عن االحرتام الذي 

أي مصداقية للخرافات    يعِط   الدينية، فإنه مل  تجاه املامرسة الحديثة للثقافة والتقاليدرمبا  

 . يهمنياملوجودة يف الكتاب املقدس، وهذا كل ما قد  

يف تقديم    عميق  قصور  أينشتاين أيًضا، كشف كومفورت عن  ةبعد الفشل عىل جبه

  . . . . ثًلثة أدلة دامغة عىل وجود الرب  سننتج املعرفة ببساطة من خًلل النظر يف»األدلة.  

 . «عىل خلق دون خالق لالحصو عىل وجود خالق. ال ميكن  %100الخلق دليل علمي 

الرياضيات، فسيتعني   اآلن كام أوضحنا من قبل، إن أردت »إثبات« أي يشء خارج 

عليك استخدام التعريف القانوين، وهو رجحان ساحق من األدلة. مل يظهر كومفورت سوى  

مغالطة   عىل  مبني  مفرتض  استنتاج  األول  معروضه  كان  »الدليل«.  معنى  يعرف  ال  أنه 

أن يكون قد خلق عمًدا بواسطة كائن ذيك لغرض    منطقية: أنه ملجرد وجود يشء ما، يجب

افرت  ذلك،  مقصود. هذا  من  واألسوأ  املطلوب  إ اض غري مدعوم.  املصادرة عىل  مغالطة  نها 

« (creation)  املنطقية )حجة دائرية يضمن فيها االستنتاج يف املقدمة(. يقول إن »الخلق 

« بداًل من ذلك، فلن نجد أي  (reality)  ولكن إذا أسميناه »الواقع  –  (creator)  يتطلب خالًقا 

 . (realtor) واقعحاجة إىل مُ 

شيئًا وضعه الرب  »الثاين عىل وجود الرب:    »الدامغ« إىل دليله    كومفورتثم انتقل  

، لذلك نأمل أن  ينيف صميم قلبك أنك كاذب وقاتل وزايف كل واحد منا: الضمري. أنت تعرف  

   . «مغفرة الرب تحرك الوصايا ضمريك لتظهر لك أنك بحاجة إىل
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أخرى يقدم استنتاًجا مفرتًضا، وهذه املرة يعتمد االفرتاض عىل الجهل بالعلم،    مرةً 

 عىل سبيل املثال ال الحرص علم االجتامع وعلم الحيوان والتطور )بالطبع(. ه مبا في

كان يف كلية يف  و   كان خطايب العام األول حول التفسري الرئييس لتطور األخًلق.

حينها كيف أن الحيوانات التي    ذكرت  فلوريدا بدعوة من مؤسسة جيمس راندي التعليمية.

أن اإلنسان حيوان اجتامعي،    – راعية تظهر أيًضا تعاطًفا مع اآلخرين  باالعتامد عىل أم  نشأت  

طورنا   النحو  وأننا  هذا  وزمًلئنا عىل  وأصدقائنا  عائلتنا  مع  بالتعاطف  فطريًا  .  إحساًسا 

وأي شخص لديه كلب يجب أن يكون قادًرا    عىل جميع الحيوانات االجتامعية.  ينطبق هذا

عىل رؤية ذلك. أولئك الذين يتعاونون ويدعمون الصالح العام هم األكرث فائدة وإنتاجية،  

ألخًلق  عن الذا فإن مفهومنا    نبذ املنحرفون أو يسجنون أو ينفون أو يقتلون عادًة. بينام يُ 

لذلك،    ئة مليكانيكا السكان مدفوعة بضغط انتقايئ قوي. نتيجةً هو يف الواقع خاصية ناش

أيًضا من خًلل    وعزز  طورنا حتى خًليا عصبية مرآتية لتعزيز تعاطفنا مع اآلخرين. هذا 

إىل أن يكونوا    ونمييلذلك  إىل  الذين يفتقرون  حيث إن  التطوير املفرط للفصوص األمامية:  

 وقرص نظر ورجعية.  ،وقسوة ، أكرث أنانية

واملشاركة    جميع الحيوانات االجتامعية، مبا فيها البرش، لديها هذا الشعور بالرحمة

الذي يؤدي لدى العديد من األنواع إىل أعامل التفاين والدفاع وحتى التضحية بالذات لصالح  

 اآلخرين. 

حتى لو متكن راي من العثور عىل شخص من الجمهور شعر بالذنب حًقا حيال يشء  

ما، فلن يعني ذلك وجود أي إله أو أن أي يشء يف الكتاب املقدس صحيح، ال سيام الوصايا  

ال صلة لها بهذا النقاش حتى. ال ميكن تصديقها إال باإلميان، واملسيحيون ال يتبعون  و العرش.  

 ي حال. معظم الوصايا عىل أ 
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لدليله   يقدم    «الدامغ »بالنسبة  فهو  الرب،  وجود  عىل  الجذرية  »الثالث  الطبيعة 

 . « للتحول

كام أوضحت يف الفصل الثالث من هذا الكتاب، إن ما يختربه املسيحي املتحّول أثناء  

املتحولون   املتخيلة ال يختلف عام يختربه  الجديدة  أتذكر    ديانات أخرى عديدة.  إىلوالدته 

لحظة  النشوة الغامرة التي عاشتها يف  مبشاعر    هتفت ت شهادة امرأة يف تايًلند  أنني قرأ 

من    قبولها العديد  يف  الحال  هو  كام  أيًضا،  الهندوسية  يف  هذا  يحدث  حياتها.  يف  بوذا 

إن  الجهل بالدين.  إىل  هذه املرة    يستند أخرى لدينا استنتاج مفرتض،    مرةً   ،الطوائف. إذن

يعني أنك افرتضت   «كل قلبكب»البحث عن أي إله أو شبح أو كائن فضايئ أو أي ظهور آخر 

 بالفعل وجود هذه األشياء وأقنعت نفسك بها دون شك حتى ودون أي دليل.

التحو  هذا  عن  الديني  ينتج  الكيان  عن  النظر  مامثلة برصف  نتائج  أو    –ل  يسوع، 

قد يشعر شخص ما يف مقطورة  فم ال يهم.  كريشنا، أو بوذا، أو باست، أو زينو أو غريه 

يعتقد أنه التقط إرساالت روحانية لجنس   حنيواسعة يف الصحراء بنفس اإلحساس   مفردة

أنهم   يعتقدون  الذين  أولئك  اليشء نفسه عىل  ينطبق  نجم سرييوس.  الزواحف من نظام 

لحياتهم املاضية. النقطة    املتهلوس   التذكر بعض    لديهم  أنشأوا اتصاالت مع أقاربهم املوىت أو

 حتى.  أدلةألنها ال تعترب  «الدامغة»لزم حتى دحض أي من أدلة كومفورت املهمة هي أنه ال ي

أيًضا، حاول كومفورت وكامريون   إقناع أي شخص  ذلك حتاًم يف  عندما فشل كل 

ن  اعتمدت كليًا عىل الخوف والجهل. لكالتي من املناشدات العاطفية   بعظةترهيب الجمهور 

كان   بالخرافات؛  واملؤمنني  العظمة  بجنون  املصابني  باملتعصبني  مليئًا  يكن  الجمع مل  هذا 

بالفعل بالرب. سواء آمنوا    ري منهم يؤمن مجموعة أكرث فضواًل من الناحية الفكرية، وكان الكث
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عىل إنتاج  من عدم قدرة كامريون وكومفورت    صادقةأم ال، شعر كل الحارضين بخيبة أمل  

 ، سًليت مجلة  ا به. وكام كتب الناقد التلفزيوين والسيناميئ تروي باترسون يف  عدأي يشء و 

، شعرت بالحامس تجاه هذا الوعد، ثم بدأت أتساءل ملاذا مل يفعل ذلك أي  يف البداية

املسجل   التاريخ  يف  مرسحي  نجم  أو  فيلسوف  أو  الهوت  األكويني،    – عامل  توما 

 وأدركت أنني مقبل عىل خيبة أمل. –كان  اميانويل كانت، تينا يوثرز، أيً إ 

ناك إله، فإن دينه وتفسريه  أنه إذا كان ه  ه كومفورت زمًلئه املؤمنني بافرتاضأهان  

له   السخيف  املقبول    هامالضيق  الوحيد  قصد    دون  جامعتهها  ت وهي فكرة وصف  –الخيار 

وثنية.   يفعل و بأنها  كام  مرة  ذات  فكر  بأنه  بالتظاهر  الجمهور  بقية  كامريون  أهان 

عىل  العقًلنيون، وهي كذبة كشفها بنفسه بالصدفة عندما اتهم العقًلنية بأنها عقيدة قامئة  

 اإلميان، وبالتايل دحض حجته. 

أكرث   رأيي،  التوحيدية  يف  املقدس  الكتاب  بها  رسيالية  حجج  استشهد  التي  هي 

  ألن أموره غري املنظورة ترى منذ خلق العامل مدركةً »:  20  :1كومفورت من رسالة رومية  

غالطة املصادرة عىل املطلوب املنطقية. بعبارٍة أخرى، عليك أن  . إنها ملخص مل«باملصنوعات

كنت تؤمن بها    نمنطقية فقط إ تبدو  تصدقها بالفعل قبل أن تتمكن من تصديقها، أو إنها  

 لرب والعكس صحيح. عىل وجود اكل مغالطة منطقية حجة  تعد  هذا السبب ل بالفعل. رمبا

ضمنيًا أنه ال ميكن تبيان إلهه إال إذا كان املرء مصماًم بالفعل    أخريًا، اعرتف كومفورت

عىل    اعتمدالذي قدمه االثنان  وادعاء األدلة الوحيد    النظر عن األدلة،  برصفعىل اإلميان به  

إذا كانا يعرفان أن هذا ما    مراجع دينية وعدا سابًقا بأنهام لن يحتاجا إليها ولن يستخدماها.

أنه ليس لديهام أي امسيحدث، فإن فرضيتهم بأكملها كانت زائفة ألنه أيًضا   كانا يعرفان 

اإلثبات، وسيتعني عليهام االعتامد كليًا عىل تأكيدات اإلميان وتقديسهام    دليل، ناهيك عن 
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إن مل يكن  –أجده أمرًا ال يصدق  »،  1000وكام أشار مدون اليوتيوب تويف    للكتاب املقدس. 

أنه عندما يتعلق األمر مبعرفة كل األشياء والحصول عىل كل األشياء يف متناول     – مذهًًل 

 « يدك، فإنك تلجأ إىل الكتاب املقدس، وهو كتاب ميلء بأشياء نعلم أنها خاطئة!

أن   للدهشة  سًلسل  واملثري  عن  غافًًل  بدا  الثنايئ  أن  أظهرت  الًلحقة  املقابًلت 

. ذهبا إىل هذا املكان وكأنهام يعتقدان فعًًل أن لديهام شيئًا  املحفلإخفاقاتهام املطلقة يف هذا  

»ال    ااألدلة املزعومة التي أعلنا أنه  يقدماه، ورمبا خرجا معتقدين أنهام أظهراه. لكن معظم

 آالف املرات.  ميكن دحضها« دحضت بالفعل

لديك تكيف داخل أحد األنواع، لكنك مل تَر  »قال كامريون، مثًًل، يف تعليقات املتابعة:  

مرور مع  بأنه    تؤمن  إنكمن الحيوانات.    أبًدا أي حيوان ينتج أي يشء آخر غري هذا النوع

الوقت، سيتحول إىل يشء آخر، لكنك مل تره يحدث أبًدا. مل يره أحد من قبل، وهذا ما يسمى 

الكربوي. مل يره أحد   الفصل  «يظهر من قبل التطور  أدعو كريك كامريون لقراءة  أن  أود   .

الكتاب، حيث   الكربوي قد متت مًلحظته وتوثيقه    نبني الحادي عرش من هذا  التطور  أن 

ات املرات، سواء يف املخترب أو يف ظروف خاضعة للسيطرة الطبيعية يف  بشكل مبارش عرش 

 .امليدان

من الحيوانات    صنفأي،  –مل يجد العلم أبًدا شكًلً انتقاليًا حقيقيًا  »تابع كامريون:  

أخرى، أود أن أدعو    . مرةً « سواء كان حيًا أو يف السجل األحفوري  – آخر  صنفإىل    ينتقل 

كريك كامريون لقراءة الفصل التاسع من هذا الكتاب، أو مشاهدة الفيديو األصيل عىل موقع  

يوتيوب الذي يستشهد باكتشاف بضع مئات من االنتقاالت املحددة وفًقا ألدق تعريف لتلك  

عدم وجود يشء  حتى   الكلمة  التي ترشح سبب  الًلحقة  الفصول  قراءة  أيًضا  عليه  يجب   .

 . «صنف»يسمى  
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، وهذه  يشء واحد صحيحسوى  كومفورت    مل يقل بأكمله،    «النقاش »يف الواقع، يف  

كانت املشكلة أنني  »نا الجمل األخرى يف تلك الفقرة:  صحيحة فقط إذا ترك  الوحيدةالجملة  

االدعاءات   للنظر يف الدليل بنفيس، وإجراء البحث ومعرفة ما إذا كانت   كافيًا  وقتًامل أستغرق  

 . «يقدمونها صحيحة  التي

 . مل يفعل ذلك بعد 

ال ميكن إثباتها أو تأكيدها. ومع ذلك، فقد    غري مؤكدةكانت تعليقات راي كومفورت  

سيعاقب القتلة. إنه جيد.    »الربس لها كام لو كانت معرفة مؤكدة.  قدم تكهناته التي ال أسا

ين القتلة  أن  من  عادل. سيتأكد  هذا:إنه  أدرك  لكن  يستحقون.  ما  جًدا،    الربن  إ   الون  جيد 

املغتصبني أيًضا  باألطفال  ،والزناة   ، وسيعاقب    ،واملجدفني  ،والفاسقني   ، واملتحرشني 

 . «وحتى اللصوص والكاذبني  ،نافقنيوامل

وفقا إلشعياء   ليس  القتلة؟  بأنه    .7-5:  45الرب سيعاقب  نفسه  الرب  حيث يصف 

ليس كغياب للخري، وإمنا كخليقة يفتخر   – رشير بقدر ما هو صالح. يتفاخر بأنه خلق الرش  

، كان موىس نفسه قاتًًل، عىل األقل من الدرجة الثانية، قبل  12:  2وفًقا لسفر الخروج    بها.

الوصايا. قصة  من  طويل  بالرسقةو   وقت  مذنبًا  املتعمد  ،كان  بالبرش    ،والحرق  واالتجار 

وماذا عن فينحاس بن العازار يف    واإلبادة الجامعية )من بني العديد من الجرائم األخرى(.

العدد   غري  25سفر  من  األعراق  مختلط  زواج  تزوج  أنه  ملجرد  آخر  إرسائيليًا  قتل  لقد  ؟ 

الرب  الجرمية  هذه  يعاقب  مل  الرب  أن  عىل  األمر  يقترص  مل  بهذه إرسائيلية.  أمر  بل  برية، 

وليس   جيًدا  ليس  الرب  الدرجة  لهذه  بالكهنوت.  القاتل  وكافأ  العنيفة  املنهجية  العنرصية 

 عاداًل.
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. حتى يف الحاالت التي ال  28  :22لتثنية  سفر االرب سيعاقب املغتصبني؟ ليس وفًقا ل

الكتايتمكن فيها املغتصب من إبقاء ضحيته يف عبودية لبقية حياتها،   ب املقدس  ما يزال 

الناس هم    ،الجرائم يف هذه الحياة، وليس يف الحياة التالية. إذنعىل  عاقبة  املجب  تيقول إنه  

 من ينفذون العقوبات وليس الرب. 

، ألن سليامن كان  3:  11سيعاقب الزناة؟ ليس وفًقا ملا ورد يف سفر امللوك األول    الرب

 الزواج، وكان يُعترب رجل الرب.  إطارمحظية خارج  300و أمرية وزوجة  700لديه  

. حيث أمر  18-17:  31يعاقب املتحرشني باألطفال؟ ليس حسب سفر العدد  س  الرب

موىس بذبح عائًلت بأكملها، مبا يف ذلك األوالد الصغار، ولكن ليس الفتيات يف سن املراهقة  

أبقوهن  »ق الصحراء التابعني له  أنهن عذارى. منحت الفتيات الصغريات لقطاع طر   اعتقدإذا  

 . نبسبب نقاء جنسه فقط « لكم حيّات

سيعاقب الفاسقني؟ تقصد باستثناء معاقبتهم عىل املحظيات واألطفال األيتام    الرب

   الذين مل يتعرضوا للتحرش بعد واملستعبدين كأرسى حرب؟

نقوم  هل سيعاقب الرب املجدفني؟ حسنًا، قد يكونون يف ورطة، ألن أي يشء رشير  

أن يغفر   حتى عرض أطفالك األبرياء عىل حشود عنيفة ليتعرضوا لًلغتصاب    – به ميكن 

من ترك الغرباء يعانون من    ( بداًل 19والقضاة    19تكوين  الالجامعي الوحيش حتى املوت )

لكن ال تتحدى أبًدا دقة أو مرجعية الكهنة والعقيدة التي يبيعونها. ألن هذا  .  مثل هذه اإلهانة 

هذا ليس    برأيك؟  ذلكما السبب يف اآلن    اليشء الوحيد الذي لن يغفر لك إلههم من أجله.هو  

 ما نتوقعه يف حالة الكذب غري املربر. وإمناما يجب أن يتوقعه املرء من أي كائن حقيقي، 

سيعاقب املنافقني؟ ماذا عن كريك كامريون؟ يتوقع منا أن نصدق أنه فكر ذات   الرب

، وأنه مل  «اإلميان»عىل أساس    «آمن بالتطور »يعني أنه    ما   ر العقًلنيون،مرة متاًما كام يفك
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يتبنى معتقدات خرافية إال بعد البحث عن رجحان األدلة، رغم أنه ما يزال ال يعرف ما هي  

 األدلة؟ يا له من منافق!

منظمة  ليس وفًقا للعائدات الباهظة للمنظامت الدينية مثل    سيعاقب الكاذبني؟  الرب

، اللتان  (Living Watersمنظمة املياه الحية )و (  WayoftheMaster.comطريق السيد )

 لكاذب راي كومفورت. ل تعودان

  يعرفونهنا    الجميعأعتقد أن  »لخص تعليق كييل الختامي النقاش للجمهور بأكمله:  

 . «إلههم إطًلقًاعىل  دليل  أي  يقدمأنه مل 

مل يكن لديهام أي فكرة عام كانا يتحدثان يف    من الواضح أن كامريون وكومفورت

أي وقت، ال يف الواقع وال يف الخيال. ومن املؤكد أنهام مل يعرفا ماذا تعنيه كلمة »علم« أو 

 .عادةً  »معرفة« أو »إثبات« أو »دليل«. ال يعرف الخلقيون ذلك

أن  يف مناظرة مع مايكل شريمر، قال كينت هوفيند: »كل يشء معقد للغاية، يجب  

مايكل    برنامجخالق«. رأيت الخلقي الكندي لورانس تيسدال يقول شيئًا مشابًها يف    لهيكون  

كورين: »كل يشء يحتوي عىل معلومات ومعقد يجب أن يكون قد خلق«. هذا بالطبع ال 

يشمل الرب، الذي يجب أن يكون ال نهايئ التعقيد أكرث من أي يشء آخر. كام أنه ال يأخذ يف  

دون أي    –األمناط الناشئة والتعقيد املتزايد    تقدم قة أن جميع األدلة تشري إىل  االعتبار حقي 

 إشارة إىل وجود أي إله.

كًلنا  »، رأيت إريك ابن كينت هوفيند يقول،  عىل يوتيوب   غايزنيكريشيف برنامج  

استنتاجات مختلفة  إىل  نتوصل  لكننا  بالضبط؛  الحقائق  نفس  إىل  لسنا  «ينظر  نحن  ال،   .

وإن بيانات ال جدال فيها.    تعد  قق من الحقائق موضوعيًا وبالتايل، ميكن التحاًل كذلك. أو 

إثبات صحتها حتى ألولئك  ميكنيظل أنه  يعني للتحقق قابل دقيقة عىل نحو  كون الحقائق
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العقائدية   الدينية  املعتقدات  لكن  تصديقها،  يريدون  ال  عىل  تعتمد  الذين  ذلك  من  بداًل 

    اتية للتفضيل الشخيص واالفرتاضات الخاطئة وتأكيدات املغالطات املنطقية. االنطباعات الذ

لكن الحقائق املجردة ال تكون   ثانيًا، ميكننا تربير بعض الحقائق بطريقة مختلفة.

فقط  إذا أمكن أخذها يف االعتبار    أو  ،إىل  تشري بشكل إيجايب  أو إىل أن  مؤهلة كدليل ما مل

متاح    ،لـ واحد  غريه.  فحسب تفسري  كانت    دون  سواء  صحيحة  معينة  حقيقة  بقيت  إذا 

نها مجرد  إ ، فإن هذه الحقيقة ليست دليًًل؛  القضية محل التحقيق املتنازع عليها صحيحة أم ال

من الناحية املنطقية، ال ميكن اعتبار حقيقة واحدة دليًًل عىل استنتاجني مختلفني   حقيقة.

إىل الفريوسات    كًلنا وباإلضافة إىل ذلك، من الواضح أننا ال ننظر   حد.متنافيني يف وقت وا

اآلثار الترشيحية والجزيئية  أو  األشكال االنتقالية،  أو  رجعي،  التأسل  ال أو  القهقرية الداخلية،  

التنموية،  أو  الفسيولوجية،   والبيولوجيا  الجنني  للربوتني،    وأ تطور  الوظيفي   و أ التكرار 

نتواع امللحوظ، أو الطرق التي ال تحىص  األمناط الظاهرية املتقاربة، أو الجينات املتنقلة، أو اال 

لتأريخ الطبقات الجيولوجية، وال أي تسلسل هرمي مزدوج لفروع السًلالت الحيوية. كل من  

أدلة   هي  للتحقق  هذه  قابلة  تع دقيقة  األقران  ملراجعة  إيجايب  خضعت  بشكل  التطور  زز 

 . بشكل مبارشوتدحض الخلقية  

. مل يسبق ألحد أن رأى  «مخلوق» ه من قبل؟ مل نر أبًدا أي يشء  ر لكن هل تعلم ما مل ن

شكًًل معقًدا من أشكال الحياة )أو أي يشء آخر( يخرج بطريقة سحرية من العدم. ولكن  

وتعاوي والرقيات،  الطًلسم،  الخلقيون!  عنه  يدافع  ما  والسحر،  هذا  األولية،  العنارص  ذ 

 واالستبصار، والنبوءات كلها تفشل باستمرار يف كل اختبار. 

راندي، وهو ساحر سابق يف الس فيجاس ومتمرس    « املذهل»لتأكيد ذلك، قدم جيمس  

ملدة عرشين عاًما تقريبًا  ة للطبيعة،  جيًدا يف النواحي املستخدمة يف العلوم الزائفة الخارق
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جائزة قدرها مليون دوالر ألي شخص ميكنه إظهار أدلة قابلة لًلختبار لألشياء التي يجب  

إذا كانت هناك كيانات أثريية تؤثر عىل األشياء ذات   هياكل الأن نتوقع أن تكون صحيحة 

عن  ال املُحرك  هيدريك  جيمس  مثل  املحتالني،  بعض  فضح  الوقت،  ذلك  يف  بعد،  جزيئية. 

والوسيطة الروحية مورين فلني، واملعالج باإلميان بيرت بوبوف، وُمثني املًلعق أوري غيلر.  

وساطة  أو التخاطر،  الشفاء باإلميان، أو  العىل اإلطًلق أي دليل فعيل عىل    لكن مل يقدم أحد

بقة،  لحياة الساا، أو تذكر نجميةالجسام األ و و ذ عرافونال روحانيونال صدقاءاأل الروحية، أو 

 أو مظاهر طيفية من أي نوع. 

دقيقة تروج بشكل إيجايب  ال من مجاالت الدراسة أو حقيقة  إذن، هل هناك أي مج

لخلق سحري؟ يوجد هنا يف الواليات املتحدة عدد من القنوات الدينية، والكثري منها يدعي  

عرًضا أسبوعيًا عىل    كارل بوغ   « دكتور»القدم املحتال املعروف  فمثًًل،    وجود مثل هذه األدلة.

قال:   حيث  برودكاست،  ترينيتي  ندرس  » شبكة  الحياة نحن  أصول  وهنهذه  مسألة  اك  ، 

األدلة   من  هرم  مذهلة،  اإللهييمجموعة  والخلق  اإللهية،  والهندسة  اإللهي،  التناغم  .  «دعم 

 باءت بالفشل. ها حسنًا عظيم! أين هي؟ ما هي؟ ألن كل املحاوالت السابقة إلظهار 

  2005لعام    كيتسميلر ضد دوفرطور تحديًا رسميًا بارزًا للغاية يف قضية  واجه الت

التي عقدت يف محكمة املقاطعة األمريكية. كان ملجموعة من املحامني العاملني يف معهد  

ديسكفري فرصة أفضل بكثري إلثبات قضيتهم مقارنًة بكامريون وكومفورت، وكان كل منهم 

لقد انتظروا هذه اللحظة لسنوات، وخططوا مسبًقا    ت.أكرث ذكاًء من كامريون أو كومفور 

بشكل جيد كيف سيقدمون قضيتهم إلثبات التصميم الذيك كام يتضح من دليل التعقيد غري  

هي القابل لًلختزال. كانت إحدى املزايا العظيمة التي تفوقوا بها عىل كامريون وكومفورت  

يبدأوا. كان القايض جون إي جونز  أن وجود الرب أمر مفروغ منه حتى قبل أن    افرتاضهم

الثالث مسيحيًا جمهوريًا محافظًا رشحه ريك سانتوروم وعينه جورج دبليو بوش. حتى  
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الشاهد النجم، مؤلف الكتاب املدريس كينيث ميلر، عرّف نفسه بأنه كاثولييك تقليدي. كان  

 ينبغي أن يكون األمر سهًًل جًدا، أليس كذلك؟

القا التعقيد غري  أن هناك هياكل بيولوجية معينة ال ميكن  تنص حجة  بل لًلختزال 

اختزالها، وبالتايل ال ميكن أن تتطور لتصبح ما هي عليه ألن كل خطوة تدريجية للتطور 

النوع ال ميكن تقليصه وظيفيً   يجب أن تكون وظيفية. ا ال  وبالتايل، إن أي هيكل من هذا 

كان لدى مؤيدي التصميم الذيك حفنة من األمثلة التي دافع  . ميكن أن يكون قد تطور أيًضا

الكيميا  عامل  بيهي،  مايكل  ليهاي وزميل  عنها  الحيوية يف جامعة  معهد ديسكفري.  يف  ء 

التاركانت هذه واحدة م املدهشة يف  القضايا  املتحدة، وكتب  نالقا  يخن أكرث  وين للواليات 

حكمة عىل  لرد املفقط  ا. سأقدم أقرص ملخص  الكثري من األشخاص اآلخرين تصويرًا رائًعا له

 :بيهي احجج الدفاع، كام قدمه

 بيهي: 

 إن إزالة أي جزء من السوط البكتريي سيمنعه من العمل كمحرك دوار.

 رأي املحكمة: 

يستبعد الربوفيسور بيهي، بحكم تعريفه، إمكانية أن تكون مقدمة السوط البكتريي  

 بطريقة أخرى، كنظام إفرازي مثًًل. ال تعمل كمحرك دوار، ولكن 

 بيهي: 

 لن يجد العلم أبًدا تفسريًا تطوريًا لجهاز املناعة. 

 رأي املحكمة: 
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تلقى مثانية وخمسني منشوًرا خاضع ملراجعة األقران، وتسعة كتب، والعديد من  لقد 

ومع ذلك، أرص ببساطة عىل أن هذا مل    ؛املناعة حول تطور الجهاز املناعيفصول كتب علم  

 . «جيًدا كفايةً »يكن دليًًل كافيًا عىل التطور وأنه مل يكن  

 بيهي: 

يف    املعقد اإلنزميات والعوامل املساعدة    تتابع يجب أن يكون كل عنرص من عنارص  

 مكانه لعمل تخرث الدم. 

 : رأي املحكمة

ميكن أن يحدث تطور األنظمة الجزيئية املعقدة بعدة طرق. ميكن أن يجمع االصطفاء  

ثم، يف وقت الحق، يعيد دمج تلك األجزاء    دفعة واحدة  ما الطبيعي أجزاء من نظام لوظيفة  

ح التتابع الكيميايئ  رُش   . . . .وظيفة مختلفة  يمع أنظمة أخرى من املكونات إلنتاج نظام ذ

ال املعقد  الطريقةالحيوي  بهذه  الدم  تخرث  إىل  أدى  . ذي   .  . كشف   .  ذلك،  عىل  عًلوًة 

االستجواب املضاد أن إعادة تعريف الربوفيسور بيهي لنظام تخرث الدم كان مصماًم عىل  

إعادة  تكن  مل  إذ  حجته،  تبطل  والتي  األقران  راجعها  التي  العلمية  األدلة  لتجنب  األرجح 

 التعريف مربرة علميًا. 

 رأي املحكمة 

يف  ل دحض  قد  لًلختزال  القابل  غري  بالتعقيد  بيهي  الربوفيسور  ادعاء  أن  نجد  ذا 

األوراق البحثية التي راجعها األقران ورفضه املجتمع العلمي عموًما. باإلضافة إىل ذلك، حتى  

ا يزال ال يدعم التصميم الذيك ألنه اختبار  معقيد غري القابل لًلختزال، فإنه  لو مل يرفض الت

 وليس التصميم.  للتطور فحسب 



527 
 

أخرى، أين هذا الدليل عىل التصميم اإللهي؟ ألن كل الحجج    لذا يجب أن أسأل مرةً 

املقدمة للتعقيد غري القابل لًلختزال )أفضل حجج الخلقية عىل اإلطًلق( قد دحضت علميًا  

 رغم أن وجود الرب مل يكن موضع تساؤل.  –وكشفت يف محكمة قانونية  

قضية   قضائية سابقة،  دعوى  هناك  ضد  كانت  (، جعلت  1987)  أغويًلردإدواردز 

تدريس الخلقية غري قانوين يف املدارس العامة، لكن بعض الواليات وجدت منذ ذلك الحني  

تحديد ما إذا كان    كيتسميلر ضد دوفركان القصد من قضية    ثغرات حول ذلك واستغلتها.

متنكرة   فكرة خلقية  كان مجرد  إذا  ما  أو  عنه  الدفاع  علميًا ميكن  الذيك مفهوًما  التصميم 

عن خترب. كان أنصار التصميم الذيك يدفعون املدارس لقبول كتابهم املدريس،  عطف املمب

والناس يف   . الباندا  الشهود  أحد  العلوم  لتعليم  الوطني  املركز  من  فورست  باربرا  كانت 

قضية   قبل  املكتوبة  الكتاب  هذا  من  األوىل  الطبعة  نسخ  وجدت  ضد  القضية.  إدواردز 

ة ما يزال قانونيًا. أدركت أن اإلصدارات السابقة لقرار ، عندما كان تدريس الخلقي أغويًلرد

كلمة    1987 ظهرت  أينام  واحد.  ماكرو  أمر  طريق  عن  كبريًا  اختًلفًا  تختلف   »وبعده 

creationism( الخلقية)»  استبدلت إىل ،«intelligent design »)مبا يف  )التصميم الذيك ،

اليشء  نفس  إنهام  الذيك.  التصميم  تعريف  هو  الخلقية  تعريف  فإن  لذا  التعريف.  ذلك 

 .ية ، فإن التصميم الذيك = الخلقاملعاكسةبالضبط. رغم كل حججهم 

األكرث املثال  خطأ    كان  تسبب  عندما  هو  ذلك  عىل  أمر  وضوًحا  إرباك  يف  إمًليئ 

كلمة   ظهرت  فحيثام  بكلمة    « creationists»املاكرو.  استبدلت  األصل،   design»يف 

proponents»  كلمة  باستبدلت  ؛ إال يف حالة واحدة، حيث«cdesign proponentsists»؛  

أيًضا أن القضية بأكملها    بل أثبت ،  فحسب   هذا أن التصميم الذيك هو خلقية مقنعة  مل يثبت 

قال قايض املقاطعة جون إي   .تواألحداث السابقة التي أدت إليها كانت مزيًجا من االحتياال 

جونز الثالث، »من املفارقات أن العديد من هؤالء األفراد، الذين روجوا بقوة وفخر ملعتقداتهم  
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ثارهم وإخفاء الغرض الحقيقي  الدينية يف األماكن العامة، سيكذبون مراًرا وتكراًرا لتغطية آ 

 وراء سياسة التصميم الذيك«. 

، فإن الحجج الوحيدة  من هذا النوعواألكاذيب    ت برصف النظر عن سلسلة االحتياال 

انتقادات جاهلة لفجوات متضائلة وغري   اقترصت عىل التي قدمها املبرشون املعادون للعلم  

ادات الغامضة ضد العلم ما زالت ال تعترب  لكن االنتق  ذات صلة فعًًل يف تقدم العلم املتواصل.

اك دليل  حتى لو كان هن و  دليًًل عىل الخلقية حتى لو مل تكن هذه الحجج كلها خاطئة متاًما؛

حتى لو كان إلههم، فلن يكون هذا دليًًل عىل الخلق    . إلههم  قد ال يكونعىل وجود اآللهة، ف

أيًا من األدلة   وال ميكن أن يغري    لتطور واملعارضة لألساطري.ل  املؤيدةألن ذلك لن يستبعد 

تعتمد   قردة.  زالوا  ما  البرش  أن  زائف،  حقيقة  انقسام  عىل  جميع  فهي  الخلقية  ترفض 

ك سوى بديلني حتى يتخيلوا أن انتقاد  الخيارات األخرى وترص عىل أنه ال ميكن أن يكون هنا

 أحدهام سيربئ اآلخر افرتاضيًا. 

وكمثال عىل ذلك، يف مناظرة بني مايكل شريمر وكينت هوفيند، طرح الجمهور سؤااًل 

عىل هوفيند: »ما هو أقوى دليل لديك عىل الخلقية؟« أجاب عىل ذلك: »أعتقد أن الدليل عىل  

 كس«. الخلق سيكون االستحالة املطلقة للع

هوفيند يزعم بأن ما تم    كينت  السيدلذا فإن الدجال املدان باالحتيال والعلوم الزائفة  

ثبت أنه صحيح بالتأكيد هو أمر مستحيل، والخيار الوحيد الذي  أ و  ةً مبارش مًلحظته بالفعل 

خرج كل يشء من ال يشء  غري محسوس يُ  كائن خيايل روحيهناك ممكن هو أن    أنهيعتقد 

يقرتحه    بالسحر. ما  أن  هي  القوانني  يً فيزيائ  مستحيًًل   يعداملفارقة  جميع  يتحدى  ألنه  ا 

يف أي مكان يف    مل يسبق له مثيل وال موازي  غري معقول منطقيًا أيًضا، ألنهالطبيعية. إنه  
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دليل عىل وجود    مثة  أينالواقع لإلشارة إىل أنه ما يزال ميكن أن يكون صحيًحا بأي حال.  

 ، أو أن أي يشء ميكن أن ميتلك أي من هذه القدرات؟فعًًل مثل هذا اليشء 

إن دليل التطور، وحتى حدث التطور نفسه، ملحوظان بشكل مبارش وقابل لًلختبار  

إنها   قط؛  كذلك  تكن  ومل  أعًله  كاملذكور  ليست  الدينية  املعتقدات  لكن  بوضوح.  وواقعي 

ء كان أي من هذه املعتقدات صحيًحا أم ال، تؤكد صحتها دون  سواو فرتض عىل اإلميان.  تُ 

 مربر يف شكل دليل. 

برسور   ويتجاهلون  العلمية  املنهجية  بازدراء  الزائفة  العلوم  عن  املدافعون  يرفض 

يعرتفون بذلك رصاحًة وعًلنيًة. خذ،    –يف املايض والحارض–األدلة عن قصد، بل إن قادتهم  

   رتن لوثر، أب املسيحية الربوتستانتية، مثًًل، هذه االقتباسات من ما

ال يوجد عىل وجه األرض ما هو أخطر من عقل وافر املوهبة والرباعة، خاصًة إذا دخل  

يف األمور الروحية التي تخص الروح والرب. ألنه ميكن تعليم الحامر أن يقرأ أكرث 

يعمى  من إعامء مثل هذا العقل وقيادته بشكل صحيح؛ ألن العقل يجب أن يخدع و

 ويدمر. 

 ه. مسيحيًا فعليه أن يقلع عيني عقل من يريد أن يكون

يجب أن يدوس اإلميان تحت األقدام كل العقل والحس والفهم، وكل ما يرى أنه يجب  

 يبعد عن األنظار، وأال يرغب يف معرفة أي يشء سوى كلمة الرب. 

يف  –العقل هو العدو األكرب لإلميان؛ ال يتعلق األمر أبًدا بدعم األشياء الروحية، ولكنه  

 . يناضل ضد الكلمة اإللهية، ويعامل بازدراء كل ما ينبع من الرب  –كثري من األحيان

 وباملثل، انظر إىل هذه الدرر من هرني موريس، أب علم الخلق، 
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 من الواضح أن العلم أساء تفسري بياناته.   عندما يختلف العلم والكتاب املقدس، يكون

هو حقيقة    11-1االستنتاج الوحيد الذي يكرم الكتاب املقدس هو، طبًعا، أن التكوين  

 تاريخية فعلية، برصف النظر عن أي مشاكل علمية أو كرونولوجية مرتتبة عليه. 

الواقع ي  ، يف  بأنه إنهم  االقتناع  ب  نديلأن  علينا  ليس   عظون  إيجابية عن  ترصيحات 

، بل علينا أيًضا أن نرفض تلقائيًا دون مراعاة كل ما نجده  فحسب  حتى دون أدىن إشارة  التام

 يف سفر التكوين،  منظمة أجوبةكام يزعم كني هام من و مع تحيزهم املسبق.  متناسب غري

يجب أن ننظر إىل العامل من خًلل نظارتنا الكتابية. لدينا وحي من شخص يقول،  

  نقبل . لذلك عندما  «ما حدث يف املايض  إليكنت موجود.  أنا أعرف كل يشء؛ لطاملا ك»

آه  اآلن! ال  فهمت    لقد   هذا الوحي، نضع نظاراتنا، وننظر إىل الدليل، ميكننا القول، 

ميكن أن تكون األحافري قد تكونت قبل الخطيئة. مل يكن هناك موت قبل الخطيئة.  

أ  الرب  خلق  بالجيولوجيا.  يرتبط  هذا  عاملي.  فيضان  هناك  من  كان  مميزة  نواًعا 

 . وهكذا دواليك. «الحيوانات والنباتات. هذا يرتبط بالبيولوجيا

الحظ كيف يعرتف كني هام بالتحيز؟ إنه يشجع جمهوره عىل افرتاض استنتاجاتهم،  

موجودين عىل أنها وحي من    غريبحيث يتعامل مع الكلامت التي كتبها مؤلفون برشيون  

الرب. ثم يخربهم أن يتبنوا التحيز التأكيدي )النظارات الكتابية( وأن يتجاهلوا ببساطة كل  

تثبت    الخلقية: الكذب عىل النفس وكذلك عىل اآلخرين.   هي   ماوهذا كل    .ما يثبت خطأهم 

عرتافًا آخر بأنهم  يف الحقيقة جاهلة وغري نزيهة عمًدا، ألن هناك ا  يةأن الخلقطريقة  ال  هذه

ال يهتمون مبا هي الحقيقة حًقا. إنهم يريدون فقط تصديق ما يريدون تصديقه، وإذا مل  

ال يريدون معرفة ما هو صحيح، ويف بعض األحيان يعرتفون بذلك    فإنهميكن صحيًحا،  

 أيًضا. 
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سأكون أول من  » عىل يوتيوب، قال إريك ابن كينت هوفيند:  كريشني غايز  يف برنامج  

متحيز.  يعرت  منظور  من  األدلة  إىل  ينظرون  الخلقيني  بأن  أنتم  أيها  ف  هل  التطوريون، 

   «مستعدون لًلعرتاف بأنكم تنظرون أيًضا إىل األدلة من منظور متحيز؟

ولهذا يعتمد عىل الدعاية. لكن العلم    – انحياز بحكم التعريف    هوالجواب ال. الدين  

، وليس نتيجة محددة  يجب أن يفعل ذلك ألنه تحرٍ   .عمًدا يبدد الدعاية ألنه يقيض عىل التحيز  

كالدين. أن يخضع    سلًفا  اإلبطال، ويجب  اإلثبات ومحتمل  اقرتاح الزم  أن يكون كل  يجب 

بأي شخص وكل شخص    ملجموعة دامئة من االختبارات املستقلة وغري املقيدة حيث يرحب 

أنه   أن يكون موضع ترحيب يعتقد  فيه لكشفها    ميكن  العيوب  العثور عىل بعض  ملحاولة 

وتصحيحها. لن يُخضع الخلقيون معتقداتهم ألي من ذلك ألنهم غري مهتمني مبعرفة ما هو  

حقيقي حًقا. يريدون الدفاع عن معتقداتهم املفضلة، برصف النظر عام إذا كانت صحيحة  

   أم ال.

يف وقت الحق من نفس الحلقة، أوضح إريك أنه ال يهمه الدليل املقدم عىل اإلطًلق  

ألنه ال يهتم باألدلة. قال، »انظر، خًلصة القول، اإلجابة الخلقية هي أن الرب فعل ذلك بهذه 

.  بالنسبة يل، يا رجل.    كفايةً هذا جيد  » الطريقة«. ثم وافقه أحد رفاقه قائًًل    .  . هو فقط 

 . « [هصابعأ ]طقطق 

 كيف ميكن أن يكون ذلك جيًدا كفايًة ألي شخص؟

 .  «هذا جيد، أجل. لسنا بحاجة إىل العلم لدعمنا »ومع ذلك، يوافق إريك،  

كان ذلك اعرتافًا مدهًشا وفاغراً لألفواه! هذا الفرق بيننا. ال أستطيع اختيار تصديق  

لو مل أفضله. ليس لدي خيار  مضطر لقبول ما يشري إليه الدليل حتى   إننيما أريد تصديقه.  

يف هذا الشأن. حتى لو لكان لدي، فسأظل أرفض اإلميان، ألنني أريد أن أعرف ما هو حقيقي  
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حًقا. لذلك أنا بحاجة إىل دليل. أحتاج إىل العلم لدعمي، ألنه إذا مل يدعمني، فكيف يل أن  

يكون غري صحيح؛ أريد   أعرف ما إذا كان حقيقيًا؟ أحتاج ذلك أيًضا. ال أريد أن أصدق ما قد 

 أن أفهم ما هو حقيقي حًقا وأن أكون قادًرا عىل معرفة الفرق.     

 »ال ميكن للمرء أن يؤمن بأشياء مستحيلة«. 

 ستة أشياء مستحيلة قبل اإلفطار«.   ال يقل عن»ملاذا، كنت أصدق أحيانًا ما 

 . ثرو ذا لوكينغ غًلسإىل امللكة الحمراء يف فيلم  متحدثةأليس  –

فقرة   شاهدت  ماترز»لقد  عرضت    « فيث  حًقا.  أزعجتني  التي  نايتًلين  برنامج  يف 

  « يب يس»خلقي األرض الفتية بييل جاك وروستي كارتر يقودان مئات األطفال يف جوالت  

ذلك، ليس بسبب كذب    كان من املزعج رؤية.  ( عرب متاحف التاريخ الطبيعي كتابيًا)صحيحة  

الرجال املستمر عىل األطفال رسيعي التأثر، وتحريفهم كل يشء؛ بل بسبب الطريقة التي  

أيًضا، ألن دليلهم    « مملة» تفكري يف هذه الحفريات عىل أنها  يكيّفون بها صغار األطفال لل

رأيه املعيب  ترديد  الجاهل عمًدا يجعلهم يرددون ذلك عليه. كيف يجرؤ عىل إجبارهم عىل  

وإفساد فضولهم! والتحدث عن التكييف! كيف ال يكون ذلك مسيئًا؟! لو أنني كنت عىل مرمى  

الء  كًلمه أمام هؤ   ومصحًحاالسمع خًلل إحدى جوالتهم، لكنت قد أحدثت جلبة مناديًا له  

 . األطفال مبارشةً 

جاك:   املقدس»قال  الكتاب  إله  أصدق  أن  اخرتت  التطوريو ».  «لقد  اختار  أال لقد  ن 

  . يقول هذا متجاهًًل «لقد اخرتنا أن نصدقه. كًلهام مسألة إميان   يصدقوا إله الكتاب املقدس.

 املسيحيني. العلامء املحرتفون مثل:  « التطوريون»كل 

 قسم علم األحياء يف كلية مسيحية أصولية ، رئيس غ ريتشارد ج. كولين د. •



533 
 

 د. دينيس أو. المورو، أستاذ مساعد يف العلوم والدين  •

 د. كيث ب. ميلر، أستاذ مساعد يف الجيولوجيا  •

 املدافعون املنسيون عن داروين د. ديفيد ن. ليفينغستون، مؤلف كتاب  •

 د. هوارد جاي فان تيل، أستاذ يف علم الفلك،  •

 الرب والتطور د. ديفيد ل. ويلكوكس، عامل وراثة، ومؤلف كتاب  •

 الحق الطبيعي الدارويني الربوفيسور الري أرنهارت، مؤلف كتاب  •

إيجاد  مؤلف كتاب  و ،  هالدكتورا  درجة ميلر الحاصل عىل    الربوفيسور كينيث •

 إله داروين

 د. فرانسيس كولينز، مدير مرشوع الجينوم البرشي •

الربوفيسور القس جون بولكينغهورن الحاصل عىل درجة الدكتوراه، مؤلف  •

 الكواركات والفوىض واملسيحية كتاب 

كتاب   • ومؤلف  الخلوي  األحياء  عامل  فينيل،  غرايم  البرشي:  الدكتور  التطور 

 تالجينات وعلم األنساب وعلم تطور السًلال 

خلق  الرب  لف كتاب  الدكتوراه، مؤ   درجةعىل  الربوفيسور دونالد نيلد الحاصل   •

 الساموات واألرض 

 إله التطور د. دينيس إدواردز، مؤلف كتاب  •

 أعمق من دارويند. جون هوت، مؤلف كتاب  •

الحاصل   • كتاب   درجةىل  عالقس ستانيل جايك  فيزيايئ ومؤلف  الدكتوراه، 

 الكون والخالق 



534 
 

عىل   • الحاصل  باكر  ت.  روبرت  الحفريات    درجةالقس  عامل  الدكتوراه، 

 ة الخمسيني

اإلميان،   العلم عكس  أن  األحمق هو  تجاهله هذا  الذي  التايل  كونه عقًلنيًا  لاليشء 

. هذا يعني أن ما نصدقه ليس مسألة اختيار؛ إنه رشط إلزامي تفرضه  بالرضورة  وتجريبيًا 

   علينا معرفتنا باألدلة، وهذا املوقف ملزم التغيري وفًقا لفهمنا. 

 ماذا ستفعل إذا كانت الحقيقة أهم من أي يشء تفضل تصديقه؟ 

 ستشكك يف افرتاضاتك. •

 ستشك يف قناعاتك.  •

 ستتحدى تحيزاتك.  •

 ستبحث عن أي عيوب يف موقفك وتكشفها. •

 سرتفض هذه العيوب أو تصححها.  •

 سرتتاب يف املرجعية والشهادة واملوضوعية. •

 لن تصدق أي يشء بناًء عىل اإلميان. •

 . ا يشار إليه بشكل إيجايبستصدق فقط م •

 . حينهاوستصدق مؤقتًا حتى   •

الدين. يأيت ملخص لطيف ملوقف  أنك ستفعل عكس ما يفعله  اإلجابة األقرص هي 

 ، حيث يشتيك أحد رجال الدين، فازر بوب برنامج حلقة قدمية من املؤمن من

  كل ما لدينا لًلستمرار. ال يوجدحسنًا، فكر يف األمر؛ أدلة قليلة جًدا. إميان أعمى، هذا  

 ال يشء!  –أدىن دليل يف أي مكان 
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  تم قد  رمبا    .أيًا كانت إذا مل يكن هناك دليل عىل فكرة معينة، فًل داعي لتصديقها  

. ال ميكننا إعًلن اعتقاد اتخيلها من ال يشء ألنه ال أساس لها يف الواقع، وبالتايل ال صحة له

دليل ضده عىل اإلطًلق. أي  ومل يوجد    ،هو فحسب إيجايب إال إذا كان لدينا أدلة كافية تدعمه  

أننا كنا مخطئني طوال    حتى حينها، ال ميكننا قبوله إال مؤقتًا، ألنه إذا أكدت األدلة املستقبلية

ب يف ذلك. هذا إن كنا صادقني الوقت، فسنضطر إىل تغيري رأينا وفًقا لها حتى لو مل نرغ

   مع أنفسنا. 

تعرف األكادميية الوطنية للعلوم العلم بأنه »استخدام األدلة لبناء تفسريات وتنبؤات 

العملية«.  هذه  من خًلل  املتولدة  املعرفة  إىل  باإلضافة  الطبيعية،  للظواهر  لًلختبار    قابلة 

قابل لًلختبار، وليس طبيعيًا، وال يقدم  الدفاع عن اإلميان ال يعمل بهذه الطريقة. إنه غري  

من ذلك، يعتمد عىل الدفاعيات، فرع الًلهوت   وبداًل   تنبؤات، وال ميكنه إظهار معرفة أيًضا.

املعني بالرتويج اإللزامي وتعزيز اإلميان يف عقيدة دينية معينة، والدفاع اإلجباري عن هذا  

أو كل األدلة والحجج التي ميكن  دليل  أي  املعتقد من خًلل تربير األعذار املنهجي أو إنكار  

 تقدميها ضده.

كل  «ذلك الرب فعل». إنه حًقا سهل للغاية: يرشح مصطلح  ذلكجري يسأرشح كيف 

قواعد الطبيعة أو املنطق، فإنهم   كليشء بعدم رشح أي يشء. نظرًا ألن السحر مستثنى من  

عىل  و بطريقة ما أنهم عىل حق.  يثبت  يعتقدون أن هذا يعني أن أي يشء يبدو مستحيًًل  

هذا »بعبارة  فوريًا    ميكن رفضهأي يشء وكل يشء قد يشري إىل غري ذلك    العكس من ذلك،

تتكون جميع الدفاعيات املعادية للعلم    .باعتباره رد فعل غري محسوب  « ال يثبت أي يشء!

التعليقني    أشكال عمليًا من   للمناشدات،  األحمقنيمن هذين  املعتادة  الدعاية    باإلضافة إىل 

و  والشكوكية،  التافه،  والتعصب  الطويلة،  والحكايات  التحريضية،  التوسل  العاطفية 

 . باملرجعية
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خلقية؛ برصف النظر عن مدى  ميكنك رؤية هذا إذا بحثت عن بيان اإلميان ألي منظمة  

  هعلميته، أو مدى شيوع االعتقاد به، أو مدى قابليته للتطبيق أو منطقيته ظاهريًا، ال ميكن

اعتبار أي دليل من أي نوع إذا تعارض مع قصصهم املقدسة، التي يرصون عىل أنها    حتى

متاًما،  موقفهم غري نزيه  إن  يجب أن تحظى باألولوية يف حالة حدوث أي تعارض واضح.  

 يجب عدم التشكيك فيه أو تصحيحه أو رفضه.  مسبق، ألنه موقف  العلم  ليس عليهما  وهو كل  

عليهم الدفاع عن مفاهيمهم املسبقة ألنهم ممنوعون تحت وطأة مصري أسوأ من املوت 

مخطئني، ويجب عليهم الحفاظ عىل هذا االعتقاد    نأن يفكروا حتى يف أنهم قد يكونو   من

برصف النظر عن مدى خطأهم الواضح. حتى عندما يعلمون أنهم مخطئون، ما يزال يتعني  

 بحثًا عن الحقيقة!   ليس –. موقفهم هو تعريف للعقل املغلق األحوال  كل يف تظاهر ال

سنوات عديدة،  عرب اإلنرتنت ل   موحدينال أستخف بهذه االتهامات. لقد تجادلت مع  

موقع   عىل  النارشين  من  اثنني  سألت  عًلنية.  األخطاء  بهذه  يعرتفون  وهم 

ChristianForums.com    كيف سيكون رد فعلهم إذا كان لديهم آلة زمن ومتكنوا من العودة

بشكل مخيب    وغري منطقيةللة فكريًا  ض م مبالزمن لريوا أن يسوع مل يقم أبًدا. كانت إجاباته

 . لآلمال

 ، 0315ليزا ردت 

طلب مني  إذا وجدت أن يسوع مل يقم ثانيًة، فأنا لست متأكدة مام سأفعله. اإلميان يت

زورت النظام    إنك الذي يجب فعله هو القول    « املخلص»أن أصدق بأي حال. اليشء  

بطريقة ما لتظهر يل نسخة خاطئة من األحداث. اليشء املنطقي الذي يجب فعله هو  

اإلجابة(  ه  التوقف عن اإلميان. آمل بالتأكيد )وأنا أعلم أنك ستصاب بخيبة أمل من هذ

 حتى عندما تخربين عيني بخًلف ذلك. قيامته   ألصدقكفايًة  يكون إمياين قوي أن
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 شديد اللهجة،  3إنا  ردبينام كان 

إمياننا.  سأعطيك الجواب هنا. نحن ال نهتم باألدلة العلمية. هذا ليس ما يقوم عليه  

 إمياننا مبني عىل كلمة الرب!

تذكر أن األدلة عبارة عن مجموعة من الوقائع، بيانات دقيقة ميكن التحقق منها، تشري  

 الوقائع. إذا كنت ال تهتم بالوقائع، فأنت ال تهتم بالحقيقة.  نتيجة معينة. الحقيقة هي إىل

الخل »التطور مقابل  يوتيوب  رأيته عىل  فيديو خلقي  أول  الذي استضافته  كان  ق«، 

موقع   ورئيسة  مؤسسة  وهي  فولجر.  جانيت  باسم  سابًقا  املعروفة  بورتر،  جانيت 

Faith2Action،    غالبًا ، ولكنه معروف  «املنارصة لألرسة»موقع مخصص للدفاع عن القيم  

  هذا كان مقطع الفيديو  .  2007ملنع جرائم الكراهية لعام  إلنفاذ القانون املحيل    مبعارضته

 من األغنية االفتتاحية:  أكرث إنتاج مضلل رأيته يف حيايت، مبارشةً 

 ال ميكنني تجاوز األدلة، 

 ال ميكنني تجاوز اإلثبات.

 ال ميكنني تجاوز األدلة. 

 إن ذلك مستحيل. 

 إنكار الحقيقة  عجزي عنسبب أنت 

افرتاض إال  يسعني  بكلمة  أن    ال  تشري  سبب    «أنت»األغنية  هو  الرب،    إنكارهم إىل 

كانت كل جملة يف الفيديو بأكمله عبارة عن وابل    تجاوز األدلة!  يستطيعونللحقيقة ألنهم  

بالنسبة لبقية  »مستمر من األكاذيب الوقحة. مل ميض وقت طويل حتى قالت فولجر/بورتر،  

لكن هذه املرة ستسمع الحقائق    هذا الربنامج، سنضعك هنا حيث أجلس يف خانة املحلفني.
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، وليس وجهة  يس تفكري رغبويض التلفيق اإلعًلمي، ولحول التطور مقابل الخلق، وليس بع

 . « النظر املتحيزة ألقلية علمية. . . . الحقيقة هي أنك تعرضت للتضليل والخداع والكذب

فعلية؛   حقائق  أي  تعطنا  مل  صحيحة.  واحدة  كلمة  تقل  تلفيق  سوى  تعطنا    ململ 

ما    كلأقلية دينية تعرتض عىل العلم. هذا    صادر عنالمن التفكري الرغبوي    إعًلمي متحيز

 هي الدفاعية، اختًلق األعذار لتربير أو رفض كل ما ال ميكنك قبوله. كلها أكاذيب. 

مرشوعة، علمية  درجات  عىل  حاصلني  الخلق  علامء  يكون  عندما  يظلون    حتى 

  عني. بتحيز سابق وال يًلحظون العلوم أو ميارسونها، ما يعني أنهم يظلون مداف  متمسكني 

، عىل  أيقونات التطورمثًًل، حصل جوناثان ويلز، زميل يف معهد ديسكفري ومؤلف كتاب  ف

التطور. تقويض  هو  رصيح  لغرض  الدكتوراه  م  درجة  الروحي،  كان  زعيمه  اشتهر  وين؛ 

ن ميونغ مون، بتمويل تعليم الدكتوراه لويلز. أوضح مون أن الرب أراد أن يحصل  القس س

أخرى،    األحياء حتى يتمكن من »تدمري الداروينية من الداخل«. مرةً ويلز عىل شهادة يف علم  

 األمر كله يتعلق بالتحيز وتحريف املدافعني. 

مقدًسا. إننا  ال توجد حاجة عقًلنية للدفاعيات والعلم يرفضها. نحن ال نعترب التطور 

رمزًا رضوريًا  . جعلت السياسة املؤمنة بالخرافات التطور  الصحة  جيل   ندافع عنه فقط ألنه

خادعة  لكن محاوالتهم امل   للدفاع عن املنهج العلمي، وهو الهدف الحقيقي لألصولية الدينية.

لتقويض العلم تعمل أيًضا عىل إضعاف الهوتهم األبوي أكرث مام قد يضعفه اإللحاد عىل  

اية،  أن تكذب للدفاع عن حقيقتك، فهي مل تكن الحقيقة حًقا منذ البد  يجب إذا كان    اإلطًلق.

تحب الحقيقة. ولهذا السبب أيًضا ال يحبون    التشبه الحقيقة و  الومن الواضح أن الخلقية  

عندما يدعو العلم إىل إجراء تحقيق ناقد يف مراجعة األقران، تعتمد الدفاعية   حرية التعبري.
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تأكيدات من جانب واحد   الرقابة. إلعطاء مثال ييشء وال  تستند إىل  ال  عىل  إال  دافع عنها 

 ، 1616شهور، تأمل يف كلامت محاكم التفتيش املقدسة يف حكم غاليليو عام م

أحمق،   افرتاض  األرض، هو  تدور حول  وال  املركز  الشمس هي  أن  األول،  االفرتاض 

مع الكتاب املقدس؛   وسخيف، وخاطئ يف الًلهوت، وهرطقي، ألنه يتناقض رصاحةً 

ول الشمس، هو اقرتاح سخيف،  واالفرتاض الثاين، أن األرض ليست املركز بل تدور ح

 وخاطئ يف الفلسفة، ومن وجهة نظر الهوتية عىل األقل، معارض لإلميان الحقيقي.

موقع   بحثت يف  مجموعة  QuestionEvolution.comإذا  أو يف  الويب  عىل  إما   ،

، فسرتى أنهم يفتخرن يف ذلك، وافق مرشف موقعهم ذات مرة عىل Talk.Originsأخبار  

أشهر،  ورغم ذلك، بعد عدة    رابط خارجي ملجموعة تفنيدات من منظور تطوري.استضافة  

تقول،   الرئيسية  التطور »ظلت صفحته  قبل  من  إجابة  دون  األسئلة  هذه  لذلك    «.ينيتبقى 

ضغطنا عليه لتصحيح هذا الخطأ، وقال إنه سيفعل ذلك عندما يتيح له الوقت. لكن هذا كان  

يك نفس الكذبة. كل ما فعله هو إزالة الروابط إىل جميع  قبل عدة سنوات، وما زال موقعه يح

إجاباتنا خفية ليتمكن من التظاهر بأنها غري موجودة، بداًل من تصحيح اتهاماته الباطلة.  

لقد عرضت كل ذلك يف مقطع فيديو وأرسلت إليه رابطًا له منذ عدة سنوات، لكنه مل يرد ومل  

 يعرتف بعد بأن هذه األسئلة قد أجيبت. 

الشخصية،    كليوإ تجربتي  إىل  يستند  آخر  يزال  مثال  كفايًة    غبيشخص  هناك  ما 

الوسوم  لتشجيع   جميع  مع  باسمي،  سمي  إنرتنت  نطاق  بالفعل  اشرتي  كامريون  كريك 

بالطبع،    املنطبقة عيل، يف محاولة واضحة إلعادة توجيه محركات البحث التي تبحث عني.

املوقع أو االتصال بهم لتصحيحها، لذلك استخدموا  مل توجد طريقة لنرش التعليقات عىل ذلك  

أنه  لدرجة  إنه لجنون عارم    تلك الصفحة لنرش األكاذيب الحمقاء التي تحرف موقفي عمًدا. 
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وقد   بالدقة،  يهتمون  ال  لكنهم  هذا.  كل  خطأ  مدى  معرفة  ما  مستوى  عىل  عليهم  يتعني 

دونها  من  د افرتضوا استنتاجاتهم  لق  سمعناهم بالفعل يعلنون أنهم ال يهتمون باألدلة أيًضا.

ويتظاهرون  أحيانًا يناقضون أنفسهم    همها، لكنواعرتفوا بأنهم لن يغريوا رأيهم أبًدا بسبب

 بخًلف ذلك إذا اعتقدوا أن لديهم بعض الوقائع يف صفهم. 

يف   الخلق  عىل  أدلة  رسد  كيبيك  يف  الخلق  علم  رابطة  من  تيسدال  لورانس  حاول 

  نقوش لدينا آثار أقدام لبرش مع ديناصورات يف داكوتا. ولدينا »:  و ش مايكل كورينبرنامج 

 «.يف أونتاريو وصواًل إىل بريو بحرية الغاباتديناصورية من 

التطور يف   تعليم  أبحاث  وايلز من مركز  قاطعه خصمه، جيسون  النقطة  تلك  عند 

 « الديناصورية هي رسومات أصلية؟  النقوش»: مكغيل جامعة  

 .«رسومات أصلية للتريانوصورات»أجاب تيسدال،  

وايلز:   املخلوقات »قال  أنواع  لجميع  أصلية  رسومات  وجود  مثل  متاًما  صحيح، 

 . « الخيالية

ال  »،  بقوله  . أنهى التحدي«لكن هذه ليست خيالية؛ إنها متسقة »، أرص تيسدال،  « نعم»

أنني   أنه  . ما مل يعلمه هذا  «فأنا خلقي   أعرفأعرف شيئًا؛ ألنني    اليعني ذلك  الخلقي هو 

 استشهد للتو بتزوير معروف كدليل.

إذا بحثت عن القطع األثرية التي يتحدث عنها، ستجد أنها تتضمن رسومات لتنني  

فإنها  برأسني حيث ينمو الرأس الثاين من ذيله! حتى عندما يكون لهذه األشياء رأس واحد،  

  ا، ولكنها ليست ديناصورات. سحايل أو ثعابني أو متاسيح رمب  ؛ما تزال ال تبدو ديناصورات

  ا متثيليً  لقد تبني أن كل النقوش الصخرية التي ذكرها إما أنها يشء آخر أو أنها ليست رساًم 

 متعمًدا عىل اإلطًلق.
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أنشئت مؤخرًا قد  التي ذكرها من بريو  الشهرية  إيكا  العديد من حجارة  وعتقت    إن 

  مولها طبيب أسنان بريويف يسعى لًلحتيال عىل السياح السذج. من خدعة    اصطناعيًا كجزء

كام   داركيا،  كابريرا  خافيري  كانوا  اعتقد  اعتقد  القدماء  البريوفيني  أن  دانكن،  فون  إريك 

أنهم كانوا عىل علم باألنواع خارج كوكب  و قادرين عىل استخدام تقنيات طبية مستقبلية؛  

إلثبات ذلك،    نهم ركبوا الديناصورات املستأنسة.األرض وتكنولوجيا السفر بني النجوم؛ وأ 

اشرتى مئات الحجارة املنحوتة يدويًا والتامثيل الطينية من القرويني وأضافها إىل مجموعة 

لكن   الكولومبي.  قبل  ما  العرص  إىل  تعود  التي  األثرية  القطع  منحوتات    اختربتمن 

عمرها عقود عىل األكرث، وبعضها    ت األملانية والسويرسية ووجد أنالديناصورات يف املختربا

   حتوي عىل املاء.تزال  تجًدا لدرجة أنها ما  ة حديث

 املتورطني اعرتفوا بدورهم يف هذه الجرمية. اعرتف  نيحتى أن بعض الباعة املتجول

لتناسب طلبات كابريرا. السنني  الحجارة عىل مر  الفقراء بإنشاء آالف  ال تظهر    القرويون 

هذه تآكًًل طبيعيًا ولكنها تحتوي عىل آثار من ورق الصنفرة، وقد أعطيت مظهر القدم من  

الدجاج. براز  نقعها يف  املح خًلل  املزارعون  هذه  قال  أول  أنهم رسموا  زعموا  الذين  ليون 

عام   يف  دقة    1975الرسوم  عدم  سبب  هو  وهذا  املصورة،  الكتب  إىل  رجعوا  إنهم 

أنها   يبدو  من  قد  ديناصوراتهم.  تجر  فلينستونذا  أتت  مثًًل،  الثريوبودات،  تظهر  حيث   .

السريا ويصور  السبعينيات(  يف  بها  التفكري  عىل  اعتدنا  التي  )بالطريقة  توبسات  ذيولها 

 بنتؤات ظهرية مل تكن موجودة بالفعل. 

أكرث    وهم  –فيهم علامء الحيوانات الخفية    ناآلخرون يرفضون هذا، مبحتى الخلقيون  

ي  يريدمن   و   صدق أن  املنقرضة. استمرار  القدمية  الحيوانات  إنهم    أنهمحتى    جود  يقولون 

قال ستيفن    .حًقا   قدميًا للديناصوراتتصويرًا    ات أن هذه القطع األثرية ليست يستطيعون إثب 

 مايرز، نائب رئيس معهد ديسكفري، 
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كينت   موقع  من  ديناصور  نقش  عليها  إيكا  حجر  من  األصل  طبق  نسخة  اشرتيت 

هوفيند. لقد اندهشت عندما اكتشفت أن لهذا الديناصور املنقوش خمسة أصابع يد  

عىل جلده. ال أعرف وخمسة أصابع قدم، وصدفة سلحفاة عىل ظهره، وحلقات دونات  

 أي ديناصور كهذا.

أو رجال يركبون   ،نظريتي هي أن األحجار الحقيقية غري منقوش عليها ديناصورات

  أو تلسكوبات أو كوكبي نبتون أو أورانوس. ستكون هذه هي املزيفة.  ،ديناصورات

إحدى   واختبار  بفحص  الخرباء  ألحد  للسامح  سويفت  للدكتور  تحديًا  أقدم  أن  أود 

ديناصور.  أحجاره عليها  أن    املنقوش  رغم  أنه  ستيد  لنيل  املبارشة  املًلحظة  كانت 

الحجارة التي فحصها احتوت عىل صدأ النحاس، مل يكن هناك أي صدأ النحاس يف  

أن   الواضح  فمن  جًدا،  قدمية  كانت  الحجارة  أن  رغم  أنه  إىل  هذا  يشري  األخاديد. 

 املنحوتات كانت من أصل أكرث حداثة. 

يف سفر التكوين، والتي، كام تتذكر،    أجوبةكني هام  يف هذه األثناء، أعربت منظمة  

 متتلك متحف الخلق، عن خيبة أملها من أن الحجارة احتيالية: 

اإلنسان   معارصة  مبدئيًا عىل  املعقولة  األدلة  بعض  أن  بعد  فيام  تبني  الحظ،  لسوء 

– املثرية للجدل    «حجار إيكا أ » خاطئة. ومنذ ذلك الحني، ثبت أن    للديناصورات كانت 

كانت مزورة.    – ة مزعومة للديناصورات من بريو من عصور ما قبل اإلنكال ينقوش أص

. . . اتضح أن جراًحا بريوفيًا عديم الضمري قد اشرتى الحجارة من فنان محيل وثبتها  

ذلك   لندن منذ  الجيولوجية يف  العلوم  أنها قدمية. فحص معهد  يف متحفه، مدعيًا 

 أصلها الحديث.  وأكدإحدى األحجار الحني 
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يتعلق   ادعاء  كل  يف  حققت  لقد  تيسدال.  لورانس  أدلة  عن  القدر  بهذا    أكتفي 

ال ميكن تصديق أي منها ولو قليًًل. حاول مضيف الربامج    بالرسومات األصلية للديناصورات.

مناظرة مبارشة معي.  تيسدال أثناء وب دوتكو تقديم نفس نوع ادعاءات  اإلذاعية املسيحية ب

ته أن يعطيني مثااًل واحًدا عىل قطعة أثرية ميكن التحقق علميًا من أنها متثيل  يلذلك تحد

 استعراض للثقة الكاملة: يف فقال ما قبل كولومبوي للديناصور.  حقيقيبرشي 

أكرث من ثًلثني منها.  عطاؤك  إ أكرث من ثًلثني منها اآلن. ميكنني    عطاؤكإ ميكنني  

يف جمعية أريزونا التاريخية، مثًًل، استخرجت  .  فقط  ك واحدة أو اثنتني دعني أعطي

من  سيوف   بالقرب  عام  توسونقدمية  استخرجت يف  أريزونا،  إىل    .1924،  أشري 

املدن املفقودة يف أمريكا الشاملية  من كتاب،    331السيوف باملناسبة يف الصفحة  

ميكنك البحث عنها بنفسك. إنها متلك العديد من التصاميم الفنية املنحوتة    والوسطى، 

أحد السيوف براكيوصور دقيق. إذا نظرت إليه، ميكنك عرضه عىل  عىل  نقش    فيها.

أنه خرج من فيلم   لو  باركأي شخص، سيبدو متاًما كام  متتلك جمعية    . جوراسيك 

تنظر إىل صو  أن  السيف. ميكنك  التاريخية  رة براكيوصور. ال يوجد يشء  أريزونا 

غامض فيها عىل اإلطًلق. ال ميكنك أن تقول، »أوه، األذنني ليست صحيحة«، ال يشء  

آلن. أود أن  ا  ا ميكنني إعطاؤك إياه  منهامن هذا القبيل. هذا مثال واحد من ثًلثني  

 .اأشجعك عىل البحث عنه

علت، وما رأيته  يجب أال يشجع دوتكو أي شخص عىل النظر يف ادعاءاته، ألنني ف

من   املصنوعة  املتامثلة  السيوف  نسخ  من  مجموعة  إىل  يشري  إنه  للغاية.  مضحًكا  كان 

ليس الفوالذ أو الربونز أو الحديد، بل يشء عديم    (.PBالرصاص. هذا صحيح، الرصاص )

املوقد هذه صورة لصوروبود عىل طراز .  الفائدة متاًما كسيف توجد عىل أحد قطع زينة 

النا فلينستون   اعتقد  الديناصورات كانت مجرد مع لسان متشعب، ألنه رسم عندما  أن  س 
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أبناء    كبرية.  سحالٍ  أقرب  وهي  والثعابني،  املراقبة  السحايل  يف  فقط  السمة  هذه  تظهر 

ة عائلة الزواحف من الديناصورات،  توجد السحايل عىل الجانب األقدم من شجر   عمومتها.

ألن الكتابة العربية حوله لكن األمر يصبح أكرث تسلية   والتي مل يكن لديها ألسنة متشعبة.

 تدحض االحتيال. 

 ، ريبةاآلثار امل موسوعةكام كتب كينيث ل. فيدر يف كتابه 

كيف رشح  الصعب  من  تقطع  اكتنزت    كان  وكتابة  صور  أثرية  التينية  ديناصور 

إىل  ،  وعربية رمبا  تاريخها  قمني  800عام  يرجع  يف  يفجري  ،  القرن    بني  أوائل 

تو العرشين   أُوضح ذلك، نوًعا ما، مبجرد ترجمة    .مبارشةً   سونخارج مدينة  ولكن 

جميع الكتابات. يبدو أن الكتابة عىل القطع األثرية تحيك قصة مستعمرة رومانية  

   .900حتى   775اريخها إىل يهودية ظاهرية يف أريزونا، يعود ت

ر ما  و وعلم اآلثار، وعص ،  ء يف التاريخ الًلتيني والروماينعندما فحص خربا

ليست    –األثرية، أعلنوا أنها محض هراء    توسونقبل التاريخ الجنويب الغريب قطع  

أيًضا. التزييف  أريزونا وباحث    مزيفة فحسب، بل سيئة  عندما تأمل أستاذ جامعة 

،  الًلتينية املرموق جًدا، الدكتور فرانك فاولر، يف النقوش، اكتشف أن الكتابة، مجتمعةً 

مل متثل النقوش رسالة شاملة أو مفهومة، بل كانت عبارة عن مزيج من   ال معنى لها.

بدو أن حجة التزييف  لكن ي  العبارات غري املنطقية إىل حد كبري واملنفصلة واملتقطعة.

  القطعقد ثبتت عندما اكتشف فاولر أن جميع العبارات الًلتينية الفردية املنقوشة عىل  

لهاركنيس،   قواعد الًلتينية  – قد نقلت حرفيًا من ثًلثة كتب دراسية التينية  األثرية  

تاريخ    أقدمكان    لروف. القاموس القيايس للوقائع  أللني وغرينو، وقواعد الًلتينية  و

نة  من التواريخ املدو   يف الواقع  أحدث، وهو  1864نرش ألي من هذه األعامل هو عام  
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قطع    عليها. عىل  الًلتينية  الكتابة  نقش  من  حاول  عندما  أنه  ليذكر  فاولر  ومىض 

املنشورات   الصياغة، بأي شكل من األشكال، عام ظهر يف تلك األثرية، تغيري توسون

مثًًل – الفعل،  صيغة  بالًلتينية.   –تغيري  البدائية  املعرفة  إىل  حتى  افتقاره    أظهر 

لتحليل فاولر، يتضح أنه ال ميكن ألي من القطع األثرية أن تعود إىل ما قبل   نتيجةً و 

، وبالتايل ال يعود أي منها إىل الفرتة املزعومة للمستعمرة الرومانية التي  1864عام  

   .ذكروها

هد عيان عىل استخراج  كان بايرون كامينغز، مدير متحف والية أريزونا، شا 

ذكر أن القطعة األثرية املعنية كانت مغروسة يف حفرة  عىل األقل.  واحدة  قطعة أثرية  

مسبًقا   والتي    –موجودة  والحىص  الرمل  يف  حفرة  يف  زرعت  لقد  أخرى،  بعبارٍة 

ج كامينغز شهادته يف تقرير قدمه إىل جامعة  ُوطئت بعد ذلك بشكل غري مثايل. أدر 

آنذاك يف رشاء قطع   تفكر  كانت  التي  مقابل مبلغ ضخم.    توسونأريزونا،  األثرية 

مل يكن صعبًا  زرع القطع األثرية يف الحىص   يؤكد الجيولوجي جيمس كوينًلن أن 

 ويقرتح أن القطع األثرية قد ُوضعت هناك بعد أن هجر قمني الجري. 

األثرية مثااًل آخر عىل املحاوالت املبذولة لربط ثقافة العامل    وسونتتعترب قطع  

القديم القدمية بأمريكا قبل وقت طويل من رحًلت كريستوفر كولومبوس. إن قطع 

   احتياالت. تعترباألثرية، مثل العديد غريها،  توسون

مثااًل واحًدا يجازف بسمعته من أجله، أفضل مثال    طلبت من بوب دوتكو لقد  تذكر،  

مث فأعطاين  بدقة،  تأكيده  ميكن  الفاشل. لديه  التزوير  عىل  مضحًكا  إن    ملَ   أريت   ااًل  أقول 

 ؟االخلقيون ال يتمتعون بأي مصداقية إطًلقً 
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مل يكشف األصوليون أبًدا احتيال تطوري واحد أو مؤامرة علمية منذ أن بدأت حركتهم 

طويلة    قوائمتحتوي بعض املواقع الداعمة للعلم عىل    لكنهم ارتكبوا الكثري منهام!البلهاء،  

عليها    خدعمن   املتنازع  والتلفيقات  اإلجرامية  جانب   بالكامل الخلقيني  استشهادات   إىل 

  دلة إنجيلية األ   من  سبق فحصه  تثبت سبب كون كل ادعاءاألقران    خاضعة ملراجعةبأبحاث  

أردت يف أي وقت معرفة   نلذا، إ   خاطئ متاًما، إن مل يكن مخادًعا عمًدا.أو  مؤكد  إما غري  

تحدٍ  كل  عىل  متاًما  العلم  أجاب  موقع    كيف  يف  فابحث  اإلطًلق،  عىل  الخلقية  قدمته 

Talk.Origins .يف الفهرس املؤرشف الدعاءات الخلقيني   

بياناتهم  قلام يف  العديدة  العيوب  من  أيًا  الدينيون  األصوليون  ويواصل  يصحح   ،

القدمية واألساطري   الزائفةتكرار نفس القصص    متزايد   بشكل اليأسون  الراغبون يف اإلميان  

الحرضية بعد فرتة طويلة من معرفتهم بأنها غري صحيحة. هذا كل ما كان لديهم، وقبل  

بذلك. ينفذوا  أن  بإمكانهم  يزال  ما  كان  املعلومات،  هذه    باتت لكن    عرص   اإلشاعاتبعض 

الدفاعية   الدعاية  أنه حتى مصانع  لدرجة  زائفة عىل نحو سافر  اآلن  أصبحت  واالحتياالت 

االدعاءات   اتكاذيب وتزييفاأل حتياالت و اال غالطات و املمجربة عىل االعرتاف بذلك ألن دحض  

  ؛ بسهولة صيد السمك يف برميل   هذا  . إننوًعا من ألعاب اإلنرتنت   صارت  املختلفة  الخلقية 

دامئً  ُمساء فهمه ومشوًها بشكل  لقد تبني  إما  دفاعهم  أن كل يشء قدمه األصوليون يف  ا 

 اختباره أصًًل.  إن أمكن أو محرف عن قصد،  صارخ

. إذا كان هناك أي حقيقة فيها،  متاًما يف كل يشء    قطًعاخلقية خاطئة  هذا فقط ألن ال

فعلية عىل    فيمكن أن يكون الخلقيون علميني، ويكافأون عىل ذلك. أول شخص يأيت بأدلة

سبب  إن  ون فحسب بل بجائزة نوبل أيًضا.  الخلق سيقلب كل يشء، ويفوز ليس بجائزة متبلت

 ال يشء منه حقيقي.  ألن –أن يحدث   ميكنعدم حدوث ذلك هو أنه ال 
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أرشح   أن  أحاول  األورثولوجياألهمي  للخلقنيعندما  للجينات  التصنيفية  علم    ةة  أو 

التشكل املقارن، عادًة ما أسمع تعليقات مفادها أن »التشابه ال يعني سلًفا مشرتكًا، إنه دليل  

وغالبًا ما يستخدمون التطور املتسلسل للمركبات يف ادعائهم    عىل وجود مصمم مشرتك«.

ت  أن أي نسالة ظاهرة وهم. ولكن حتى لو تجاهلنا حقيقة أن السيارات الكبرية ال تلد سيارا

أن   حقيقة  تجاهلنا  لو  وحتى  السكانية،  الوراثيات  لقوانني  تخضع  ال  وبالتايل  مدمجة 

الحيوانات تتكاثر بشكل طبيعي دون الحاجة إىل تجميع بواسطة أي مصنع، يبقى هناك  

مؤرشات كثرية تثبت أن تركيبنا الحيوي هو بالتأكيد نتاج أصل مشرتك وال يستلزم أي مصمم  

 واضح.

 ، مصماًم ذكيًا. لقد تصور ما ميكن القول إنه أكرث السياراتهتلر، مثًًل كان أدولف  

اال  متعددة  اإلطًلق.  اإلنتاجية  عىل  )  ها ساملقد  ستعامالت  فاجن  »سيارة  VWفولكس   ،)

كان املقصود منها أن تكون اقتصادية وفعالة يف استهًلك الوقود .  الشعب« )عربة القوم(

  أمكن   .هاتعديلحًقا! خاصًة بعد    أمكنها ذلكوخفيفة الوزن، وميكنها السري عىل املاء حتى.  

وعرة(، وعربة  إىل باجا باغ )سيارة طرق  بسهولة  الكًلسيكية  تحويل سيارات فولكس فاجن  

طائرات خفيفة الوزن،  واع السيارات املخصصة، وحتى  أن   كثبان رملية، وسيارة رمال، وجميع

للغاية. التصميم  بسيطة  كانت  الرصاص    استخدمت   ألنها  عىل  املحتوي    بواسطةالبنزين 

مع ناقل حركة   « القفاز»  تكوين   وفق محرك ألومنيوم مكربن ومثبت يف الخلف ومربد بالهواء  

  األصلية، ومل تتغري إال قليًًل   )الخنفساء(  بيتلال عصوي قيايس للدفع الخلفي. كانت تلك هي  

.  كليًابعدها لفرتة من الوقت وعادت بشكل مختلف    ت توقف  أربعني عاًما تقريبًا.   عىل مدار 

النيكل والفوالذ محقون  حت متلك  أصب اآلن محرك أمامي، مربد باملاء، مصنوع من سبائك 

الرصاص   من  دفع  ناقل حرك  ذو  « مستقيم»  تكوين  وفقبالوقود وخاٍل  أوتوماتييك مع  ة 

 أمامي. 
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كًلهام منتجان لنفس املصمم )فولكس فاجن، وليس هتلر(، ومع ذلك فإن اليشء 

لذا   فقاعة.  شكل  عىل  املنظر  غبي  الهيكل  منط  هو  بينهام  املشرتك    يشبهان  فهامالوحيد 

فقط.    بعضهام لكنه  ةالعًلم  اسم  يتشاركانبشكل سطحي  ذلك غري  امالتجارية،   بخًلف 

   .انمرتبط

ما    من خًلل عملية التجربة والخطأ، تحسني تصميامته بالطبع وعادةً   ،للصانعميكن  

يحصل عىل فكرة    عندما  ، أوتكنولوجيا جديدة تتاح  أو كثريًا، خاصًة عندما    قليًًل   يفعل ذلك

لكن بإمكانه أيًضا أن يقرر بشكل تعسفي إلغاء كل ذلك وإعادة اخرتاع   أفضل عام يفعله.

كام أن يختار إنشاء األشياء    للصانعميكن    .داخلهمع تغيري كل يشء  مجدًدا  النموذج األصيل  

ال توجد قواعد  فعندها  قوى سحرية بداًل من العمليات الطبيعية  استخدم    ن، خاصًة إ يشاء

لكن ال ميكن ألنه    أن  للتطور  مطبقة.  السيارات،  نراها يف  التي  التغيريات  أنواع  أبًدا  ينتج 

 وبالتايل إنه مقيد بقوانني الفيزياء والنسالة. فحسب  مسألة ميكانيكا سكانية 

ا الطفرات  من  كاملة  مجموعة  عىل  الحصول  ميكنك  دفعة ال  تحدث  التي  لوظيفية 

يتغري يشء واحد  دون قصد.  تعمل  الطبيعة  فهدف معني.    أنها مصممة لتحقيق واحدة، ك

كل منها  يطور  التي  يف كل مرة، وميكن نقل هذه السمة إىل الفروع الًلحقة،  فقط عادًة  

هذه السمة التمييز املورفولوجي التايل والفروع    تحدد  –تعديًلته الفريدة للنموذج األصل  

، بشكل تدريجي، إىل ما ال نهاية، مع تقسيم فرعي جديد عند ويستمر ذلك  الحيوية الًلحقة.

التغيريات   من  سلسلة  يكشف  املنهجي  التصنيف  إن  أقول  عندما  أعنيه  ما  هذا  عقدة.  كل 

األساسية، وهذا ما نراه يف    التشابهاتالسطحية املجمعة ببطء فوق مستويات مركبة من  

إنه ليس مجباستمرار  الطبيعة ويف السجل األحفوري رد دليل عىل وجود سلف مشرتك  . 

   عاملي واحد، بل سلسلة نسب مفصلة لعدد ال يحىص من األسًلف عىل مستويات مختلفة.
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تحصل    التي شياء  األ هذا ما يجب أن نتوقع رؤيته من مصمم مشرتك، ألن  بالتأكيد ليس  

منعليه تشعيبي عادًة    الصانع   ا  أي مخطط  مع  تتناسب  اال  تطور  عند  لسيارات، ميكننا  . 

يف هذه الحالة، لن تكون سيارة شيفيه  و   لسامت املشتقة،من اهرمي    سلسلتتصنيفها وفًقا ل 

كورفري أكرث ارتباطًا بكورفيت وكاماروس من بيتل أو كارمان غيا. ميكن أن تظهر السامت 

، وتنقل أو تعدل يف مناذج متعاقبة مع عدم وجود  فريدة يف طراز أو منوذج واحد فقط ال

 أساسية دراماتيكية ممكنة يف أي وقت.  تنقيحات

يُ  قد  أو  أي وقت،  بالكامل يف  التصميم  تغيري  للصانع  أي  ولكن ميكن    منوذج جهز 

كن ومي  ميكن تبديلها بنامذج أخرى أيًضا.  واقل حركة أو خيارات أخرى مختلفةأو نمبحركات  

بعضهم البعض دون أي صلة سلفية، بحيث ميكن ملصنعي    تصاميم  ع رسقةللعديد من الصنا 

يف بناء السيارات وميكن لرشكات السيارات أن تقرر تصميم    الدراجات النارية البدء فجأةً 

 الدراجات النارية، وميكن للجميع بناء سيارات الدفع الرباعي الخاصة بهم.

طط تطوري، ألنه إذا تطورت جميع  أخرى، هذا النوع من األشياء مستحيل يف مخ  مرةً 

أن تتناسب كل الكائنات الحية مع مخطط تشعيبي ألبناء  بأي حال أشكال الحياة   ، فيجب 

تفعل( )وهي  املشرتكني.  واألسًلف  نصفها  .  العم  التي  الضمنية  العًلقات  تكون  أن  يجب 

املطلوبة يف كل حالة.  دقيقة عىل نحو ميكن التحقق منه وفًقا ملجموعة من املعايري املحددة 

  بالتايل  هذا و  ي سبب ودون سبب،أل أي يشء يريده،    لكن ميكن للصانع الساحر استحضار

 يتحدى التصنيف. 

جميع أفًلمنا أو أساطرينا حيث    إىل  النظرهذه طبيعة األشياء املخلوقة. ما عليك سوى  

  ا يُفرتض بها ذلك. ال تتناسب أبًدا مع التصنيف، حتى عندم  إنها  اخرتعنا أي مخلوق خيايل:

عروض الخيال العلمي حيث توجد كائنات فضائية  مثل متاًما  تنتهك دامئًا قوانني النسالة. و 
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  ني، ولكن لديها قلبحتى  من عوامل أخرى تبدو مثل البرش بالصدفة وميكنها التزاوج معهم 

غري  و مع بقائها متطابقة ظاهريًا،    ال ميكن أن تكون جميعها أصلية بشكل فريد  ودم أخرض.

داخليًا، ومتوافقة وراثيًا يف نفس الوقت. ميكنها ذلك إذا خلقت، ولكن ليس    قابلة للمقارنة

 إذا تطورت.

يف واقعنا البيولوجي، ميكن أن يكون هناك تقارب حيث يلعب أعضاء الفئات الفرعية  

الدالفني واإلكثيوصورات والكًلب والبرب –املتباينة الحًقا أدواًرا مامثلة ويتكيفون وفًقا لذلك  

ال يهم كم تبدو    ميكن تهجينها أبًدا.  نلكنها لن تصبح نفس اليشء ول  –التسامين، وغريها

حدد ماهيته. كلام كانت العًلقة  ي  ماهي    متشابهة من الخارج، ألن فسيولوجيا الكائن الحي

أوجه التشابه. ولكن إذا كانت مرتبطة بأي  بينهام أكرث بعًدا، كان عليك التعمق يف البحث عن  

شكل من األشكال، فكلام نظرت أعمق، كانت أكرث تشابًها. يشري هذا إىل سلف مشرتك، وليس 

 مصماًم مشرتكًا. 

خاطئة أخًلقيًا ومعنويًا أيًضا.  علميًا وتاريخيًا فحسب، بل إنها  الخلقية ليست خاطئة  

لهذا الجدل الغبي برمته هي أن هؤالء املتعصبني  املفارقة املحزنة واملضحكة يف نفس الوقت  

ميكننا االستشهاد بعرشات   بينامومع ذلك،    يدعون أنهم يعارضون التطور كقضية أخًلقية.

ال توجد  أنهم يكذبون بشأن العلم،  األمثلة حيث يعرف الخلقيون املؤثرون سياسيًا بوضوح  

ال داعي   للخلقية.  يف انتقاداتهم  نزهاء  ميكن فيها إثبات أن العلامء التطوريني غريكهذه  حالة  

الذي    لذلك. السيايس  واالنقسام  لها  أساس  ال  التي  والتأكيدات  الخداع  محاوالت  كل  رغم 

حجة دقيقة ميكن التحقق منها    أي   توجد أبًداالحقيقة هي أنه مل  فأحدثته حركة الخلقية،  

خر للعلم الفعيل. التطور البيولوجي أو أي سبيل آ حساب    لألدلة تشري إىل الخلق املعجزة عىل 

اعتبار الدكتور برييانان  مع  لعلم الخلق، ألن،   موثوق مل يكن هناك أي مؤيد.  وال يف أي فرتة

ط، مل  مناهًضا للتطور ألي وس رش بيانًا  ، كل من نغريب األطوار  االستثناء الوحيدايث  سيناب 
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لقد كشفوا جميًعا    ي قدر من الفهم العلمي.بداًل من أ  ةيفعل ذلك إال وفًقا ألجندة دينية سابق

حججهم كلها عىل    واعتمدتعن جهل ال يغتفر يف نفس املجاالت التي يدعون فيها الخربة،  

افرتاضات خاطئة، أو تحيز مجحف، أو مغالطات منطقية، أو محاكاة ساخرة سخيفة، أو 

  يانات مشوهة، أو شخصيات احتيالية مصطلحات خاطئة التعريف، أو مرجعيات محرفة، أو ب

 أو أكاذيب مطلقة. 

بارها،  خلقية: تلك التي ال ميكن اختلا  املؤيدة نوعان فقط من الحجج    يوجدوبالتايل،  

أو   إثباتها  أو  تبيانها  الوهم، وال ميكن  والتي ال ميكن متييزها عن تخيًلت  املعقولة،  وغري 

 التحقق منها أو دحضها؛ وتلك التي تم دحضها بالفعل. 
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 للخلقية  التأسيسية   ةالخامسة عرش األكذوبة  

 »التطور نظرية، وليس حقيقة« 

 

حسك بالهوية الشخصية واإلرادة  و ذكرياتك وطموحاتك، و أفراحك وأتراحك، و »أنت، 

يف الحقيقة إال سلوك التجمع الهائل للخًليا العصبية وجزيئاتها املرتبطة   لستمالحرة،  

 بها«. 

، يف DNAفرانسيس كريك، الحائز عىل جائزة نوبل ومكتشف جزيء الحمض النووي  –

 . الفرضية املذهلة

عند مقارنة استطًلعات الرأي لعامة الناس مع استطًلعات الرأي للعلامء، وجدنا أن نسبة  

بالله،   يؤمنون  ال  الذي  الناس  عامة  نسبة  نفسها  تقريبًا  هي  بالله  يؤمنون  الذين  العلامء 

وكًلهام أقلية. ومثة فرق كبري بني املتخصصني املتعلمني والعاّمة يف كيفية فهمهم لألشياء  

هم بها. فلدى العلامء منظور مختلف متاًما عن منظور عامة الناس. إذ يقول العوام  أو تفكري 

يكون ممكنًا    قدعادًة أن أي يشء ممكن، بينام يتحمس العلامء حني يتكشف لهم أن شيئًا ما  

كل يشء ممكن. فالبقرة ال ميكنها القفز    ليسيف الوقت الذي كان يُعتقد أنه غري ممكن.  

 وسع السعادين أن تتطاير من مؤخريت. هذه األمور ليست مستبعدة  عىل القمر، وليس يف

 الحدوث فحسب، إنها مستحيلة. 

وعىل غرار ذلك، غالبًا ما يقفز الناس إىل االستنتاجات، فيقبلون بسهولة مبا يؤمنون  

به مسبًقا أو يودون تصديقه بقليل من األدلة أو بدونها، ويطالبون بإثبات ال يقبل الشك عىل  

 يرغبون يف تصديقه. وحتى حني يعلمون بوجود مثل هذا اإلثبات، فإنهم يتهربون منه  ما ال

ويصمون آذانهم عن سامعه. أو رمبا ينزعون إىل أن يكونوا سلبيني، أو بغيضني، أو مصابني  

قائلني:   يجيبونك  تقول،  مهام  لذا  بحق.  ساخطني  يكونوا  أن  يودون  أو  االرتياب،  بجنون 
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…« ثم يقدمون تحريًفا فاضًحا ألشياء مل تتفوه أو تفكر بها أو تقصدها  أخرى»حسنًا، بعبارة  

حتى. يجنح الناس إىل أن يكونوا غري عقًلنيني أحيانًا. وكذلك العلامء يف بعض األحيان،  

لكن العلم نفسه ليس غري عقًلين. والطريقة الوحيدة لتصبح ثريًا ومشهوًرا يف العلم هي  

ية وراء ذلك صعبة وتتطلب فهاًم عقًلنيًا. إذا كنت ستواجه  بتحدي الوضع الراهن، واملنهج

مام   وأكرث  يعرفونه،  ما  تعرف  أن  عليك  سيتعني  إذ  خبريًا.  تكون  أن  األفضل  فمن  خرباء، 

 يعرفونه لتعرف شيئًا ال يعرفونه. 

يتخذ العلم نهًجا مختلًفا جًدا عن بعض االهتاممات البرشية األخرى. دامئًا ما يروَّج 

تحت ستار الحقيقة املطلقة، لذا بداًل من إعًلن »الحقيقة« كام يفعل اإلنجيليون،  لألكاذيب  

مييل العلم إىل أن يكون تجريبيًا، بل حتى مرتدًدا، ويفضل أن يكون محايًدا لتقليل االنحياز  

التأكد أن يكون   القضاء عليه، وأن يكون معقواًل قدر اإلمكان وقابًًل للتصحيح. واألهم  أو 

قد يكون هراًء  فهمك وتفس ملا  الدفاع عنه من تصديقك  للبيانات دقيقني بشكل ميكن  ريك 

واملجاهرة به عىل املأل كام يفعل الدين. لهذا السبب أيًضا مثة قلة من الناس الذين يعلمون  

بشأن األنواع االنتقالية والطفرات النافعة وغريها: يشتهر العلم بأنه فكري وليس عاطفيًا.  

مهيأ لتعليم الطًلب الجادين، وال يتعلق بالرتويج للعناوين املثرية. اإلثارة    إنه مجال أكادميي

مرفوضة يف العلم، لذا يصعب عىل الناس أن يتحمسوا بشأنها كام قد يتحمسون يف اجتامع  

 إحياء. 

عن   ونتحدث  املعرفة.  حق  نعرفه  وما  به  نؤمن  ما  بني  التمييز  نحاول  إننا 

كيفية معرفة األشياء، املعروفة أيًضا باسم نظرية املعرفة.   أال وهي دراسة –اإلبستيمولوجيا 

أشياء   يعرفون  الناس  أن  فكرة  وهل  إثباتها؟  ميكن  هل  قط؟  املعرفة  نظرية  أُثبتت  فهل 

 »محض« نظرية؟ 
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والتطبيق   العادية  املحلية  اللغة  بني  واالختًلف  الشبه  أوجه  إيجاد  هنا  علينا  يتعني 

حقيقة والقانون والنظرية )خصوًصا(. فغالبًا ما يحدث  العلمي ملصطلحات مثل الفرضية وال

 خلط بني كلمة »نظرية« وفرضية، لهذا سنتحدث عن ذلك الجانب أواًل. 

املتحركة  الكرتون  رسوم  يف  حرفيًا  املصطلحات  لهذه  العام  الفهم  توضيح  جرى 

مجلة  ، إذ كان دلربت ودوغربت يشاهدان األخبار عىل التلفاز. »يف هذه الحلقة من  دلربت

، سنستكشف نظرية التطور وسنهزأ ضمنيًا من األشخاص الذين  ساينتيفيك تروث جورنال

 يتبنون وجهات نظر متعارضة«. 

قال دوغربت عىل ذلك بصوت أجش: »أف! التطور، يا له من هراء! هل بإمكاننا تغيريه  

 من فضلك؟«. 

 إال إذا كنت جاهًًل«.  – أجاب دلربت: »التطور حقيقة علمية 

دوغربت عن املشكلة التي يواجهها معظم الناس. »إذا كان حقيقة، فلامذا ثم كشف  

 يسمى نظرية؟«. 

معقد   كل يشء  علمية.  أسباب  أيًضا. »مثة  املشكلة  يفهم  مل  دلربت كشخص  أجاب 

 للغاية!«. 

لنتجاهل الحقيقة بأنه ال يوجد برامج علمية تدعو نفسها »الحقيقة« مع أنه بإمكانها  

مع ذلك، وأن الربامج الدينية تدعو نفسها »الحقيقة« عىل الرغم من  ذلك بحق وتظل دقيقة  

عدم وجود أي حقيقة لها. دعنا نتجاهل أيًضا أن الربامج العلمية ال تسخر عادة من األشخاص  

غري املتعلمني الذين يتبنون معتقدات غري واقعية. فكريت هي أن دلربت أجاب بتلك الطريقة  

سمه، سكوت آدمز، يرفض التطور. لهذا السبب أيًضا تحدثت  ألن رسام الكاريكاتري الذي ر 

األخبار عن الحقيقة العلمية، بداًل من الدليل أو الدراسة. كيف ميكن لدلربت أن يفقه شيئًا ال  

 يفهمه حتى راسمه؟ لكن األمر يف الواقع ليس عسري االستيعاب.
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فرتاضات الذاتية غري إن مهمة الدين هي جعل األتباع يؤمنون. ومن شبه املؤكد أن اال 

املدعومة باألدلة ستكون خاطئة يف البداية بغض النظر عن املصدر، ومن دون أي وسيلة  

أخطاء   أكرث  ستصبح  فإنها  تصويبات،  ستصبح  التي  التغيريات  ملعرفة  وطريقة  للتنظيم 

عدة   أخطاء«  »أكرث  العبارة  يستخدمون  املحرتفني  األكادمييني  وجدت  )لقد  الوقت.  مبرور 

، وذلك حني يتحدثون عن الخلقية فقط(. كونها مجرد مسألة تفسري يجعل األمر أسوأ؛  مرات

إذ يحظر تغيري العقيدة املقدسة فور تدوينها، لذا ال ميكن تصويبها أيًضا. غري أن العلم يجب  

أن يكون مطواًعا للتغيري ألن هدفه اإلضافة إىل مجموع املعرفة وتحسني الفهم باستمرار، 

أي   فإن  اختباره لذا  من  نتمكن  فهمه؛ حتى  ينبغي  بل  ينبغي تصديقه،  ال  نقرتحه  تفسري 

العميل   إذا لزم األمر، ويجب تنقيح تفسرياتنا وفًقا لذلك. يقول  وتصحيحه، وحتى رفضه 

 : 1997عام    Men in Blackرجال بالبزات السوداء  كيه، الذي أداه تومي يل جونز، يف فيلم  

وخ ومذعورة  ألف وخمسامئة  الناس حيوانات خرقاء  قبل  ذلك!  تعرف  وأنت  طرية، 

عام، كان الجميع يعرفون أن األرض مركز الكون؛ ومنذ خمسامئة عام، كان الجميع  

يعلمون أن األرض مسطحة. وقبل خمس عرشة دقيقة، كنت تعرف أن الناس كانوا  

 مبفردهم عىل هذا الكوكب. فتخيل ما ستعرفه يف الغد. 

تكن   مل  ما،  يوًما  الواقع،  قرص  يف  األرض  بأن  تؤمن  األدىن  والرشق  آسيا  ديانات 

(،  8:4، ومتى  11–10:  4، ودانيال  22:40مسطح فحسب )كام هو موضح يف سفر إشعيا  

بل أيًضا بأنها مقسمة إىل أربعة أرباع )تُرجمت بشكل خاطئ عىل أنها »أطراف« يف إشعيا 

، حزقيال  18:37ب  ( ومحاطة بقبة بلورية ضخمة جسدت سامءهم )أيو 3:37وأيوب    12:11

(. مل تأِت هذه الفكرة من الكتاب املقدس أيًضا. فقد ُصوِّرت عنارص هذا 1:10و  26–22: 1

املنظور يف مصادر مختلفة من بًلد فارس مروًرا بشبه القارة الهندية ومنها إىل الرشق. علّم  

عليني، أن  قبل امليًلد(، الذي يعد أحد أوائل العلامء الف  495–569فيثاغورس السامويس )

( اإلسكندراين  إراتوستينس  واستنتج  كرة.  بدقة    196–276األرض  حجمها  امليًلد(  قبل 
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مذهلة. مع ذلك، بعد مئات السنني، كتب مؤلفو الكتاب املقدس عن عامل قريص الشكل، كام  

 بعد امليًلد(:   430–354فعل الًلهوتيون األوائل. وفًقا للقديس أوغسطينوس الهيبوين )

الجانب   عىل  برش  بوجود  أي  جغرافية،  متقابًلت  بوجود  القائلة  للحكاية  بالنسبة 

املقابل من األرض حيث ترشق الشمس حني تغرب عنا، برٍش يسريون بأقدامهم مقابل  

أقدامنا، فًل يوجد سبب لًلعتقاد بذلك. وأولئك الذين يؤكدون ذلك ال يّدعون امتًلك  

فحسب يتكهنون  بل  فعلية؛  معلومات  تقعر    أي  يف  معلقة  األرض  دامت  ما  أنه 

الساموات ومثة مساحة كبرية عىل أحد جانبيها كام عىل الجانب اآلخر، فإن الجزء  

 املوجود يف األسفل ال ميكن أن يكون خاويًا من السكان البرش. 

…إن كان ينبغي االعتقاد أو إثبات أن العامل دائري أم كروي الشكل، ال يستتبع أن  

ن  الجزء املقابل ل نا من األرض غري مغطى بالكامل باملاء، أو أن أي أرض هناك يخمَّ

 بأنها جافة يجب أن يسكنها البرش. 

 بعد امليًلد(:  565–500الحًقا، قال القديس بروكوبيوس القيرساين )

هناك   إىل  ذهب  قد  املسيح  أن  بد  فًل  األرض،  من  اآلخر  الجانب  ُوجد برش عىل  إذا 

لتخليصه مجدًدا  العناء  آدم  وتجشم  من  مكررة  نسخة  وجود  من  بد  ال  وبالتايل  م، 

 وعدن والحية والطوفان كتمهيدات رضورية ملجيئه! 

كانت مخطوطات البحر امليت )التي تتضمن سفر إشعيا وتعد أقدم الشذرات األثرية  

من الكتاب املقدس الفعيل( معارصة إلراتوستينس، وأحدث بقرون من فيثاغورس. كام أنها  

األعامل املنسوبة إىل متى ودانيال. نحن نعلم أن العديد من العلامء كانوا  أقدم بقرون من  

يعرفون مسبًقا أن األرض عبارة عن كرة، لكن مل يكن الجميع يعرفون ذلك. ومبرور الزمن،  

أكرث منهم بل حتى قمعوا   الذين يعرفون  الدوغامتيني حكمة هؤالء  املؤمنني  رفض بعض 
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يؤ  وظلوا  عليها.  وقضوا  كولومبوس  معرفتهم  قدم  حني  حتى  مسطحة  األرض  أن  منون 

 . 1492الدحض الفاصل يف عام 

الفنية   تحفته  بوس  هريونيموس  رسم  تقريبًا،  الوقت  هذا  املباهج  بحلول  حديقة 

. تُظهر األلواح الخارجية لهذه اللوحة ثًلثية األلوان األرض يف اليوم الثالث للخلق. األرضية

معلقً  مسطًحا  قرًصا  األرض  ت  يف  ُصريِّ الهيبوين،  أوغسطينوس  القديس  وصفها  كام  ا، 

التكوين   لسفر  ووفًقا  كروي.  بلوري  َجلَد  أيًضا  17–14:  1»تقعر«  الجلد  هذا  تضمن   ،

الساموات والشمس والقمر والنجوم وغريها. إذن، حتى بعد اكتشاف كولومبوس ألمريكا،  

يب يعتقدون ذلك ظل بعض الناس يعتقدون أن األرض مسطحة. وكُرث من الناس عىل الو 

أيًضا. من املدهش أن املؤيدين لنموذج مركزية األرض واألرض املسطحة يزدادون بكرثة حتى  

 اآلن، وسيستشهدون إما بالكتاب املقدس وإما القرآن لتربير معتقداتهم.

يعارض الخلقيون الحديثون التطور، وعلم الكون أحيانًا، بنفس الطريقة التي يرفض  

رض املسطحة نظرية كروية األرض )فكرة أن األرض كرة( أو بنفس  بها مؤيدو منوذج األ 

الطريقة التي ينكر بها مؤيدو مركزية األرض نظرية مركزية الشمس )الفكرة بأن الشمس  

هي مركز النظام الشميس وليس األرض(! لفت بيل مار األنظار ذات مرة إىل هذه النقطة  

 بالذات بنربة صوته الساخرة املعتادة: 

الرئيس بوش حديثًا أنه ينبغي للمدارس العامة أن تدرِّس التصميم الذيك جنبًا  اقرتح  

التطور »مجرد نظرية«. ثم جدد  التطور، ففي نهاية املطاف،  إىل جنب مع نظرية 

 الرئيس قسمه ليسوق اإلرهابيني مبارشة إىل حافة األرض. 

املنطق، حري بنا أن  بداًل من القسم مقدًما لدعم مفاهيمنا املسبقة والدفاع عنها ضد  

نشّكك يف كل معتقد ونتحرى عنه للعثور عىل العيوب وتصحيحها، وبالتايل زيادة معرفتنا.  

 ، »الجنة والجحيم«: كوزموسكام قال كارل ساغان يف الحلقة الرابعة من  
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مثة العديد من الفرضيات العلمية الخاطئة. وذلك عىل ما يرام؛ فهذا هو املَنْفذ ملعرفة  

أن  ما هو صحي الجديدة، يجب  األفكار  تُقبل  التصحيح. ويك  ذاتية  عملية  العلم  ح. 

 تصمد أمام معايري األدلة والتمحيص األكرث رصامة. 

اقرتح أرسطو يوًما أن كل يشء مصنوع من الرتاب والهواء واملاء والنار، وغالبًا ما  

لذي مُيثَّل باملجسم االثنا  مُتثَّل باملواد الصلبة الفيثاغورية »املثالية«. أما العنرص الخامس )ا

الراسخة واملضللة   املعتقدات  استناًدا إىل هذه  الحياة.  السطوح(، فكان يعد جوهر  عرشي 

بوضوح، وضع جورج شتال وغريه من علامء القرن السابع عرش نظريتني، هام: النظرية  

متب  سائًًل  )كونه  »الروح«  عنرص  بترسب  تُبث  الحياة  أن  عىل  تنطوي  التي  خرًا(  الحيوية، 

 ونظرية فلوجستون. 

عىل مدى عقود، تخيل العلامء األوروبيون أن نوًعا ال ميكن الكشف عنه من الهواء  

الناري يسمى فلوجستون موجود يف كل يشء قابل لًلشتعال. وعند احرتاق يشء ما، يعد  

خف  الرماد املتبقي مادة خالية من الفلوجستون. هذا ما يفرس كون املواد القابلة لًلحرتاق أ 

الهواء. وهكذا، اعتُرب الخشب غري املحرتق  الفلوجستون منها يف  إذ يتحرر  بعد احرتاقها، 

رماد خشب ما يزال الفلوجستون بداخله، بينام اعتُربت املعادن املتآكلة عبارة عن فلوجستون 

أنه   البداية  اعتُقد يف  الهيدروجني،  اكتُشف  الذي نسميه اآلن أكسيد. حني  زائد »كالكس«، 

 ستون نقي. فلوج

كانت هناك بعض التناقضات حيال هذا. ففي حني أنه من املنطقي أن تكون األجسام  

املحرتقة أقل وزنًا، مل كانت املعادن املتآكلة أكرث وزنًا؟ أعقب ذلك سلسلة من التجارب ورشع  

البيانات  جميع  ما  بطريقة  الفلوجستون  يفرس  قد  كيف  يفكرون  الرجال  هؤالء  بعض 

أنطوان  املتضاربة. أخرًي  إذ قرر  الراهن.  الوضع  النقدي  القياسات األدق والتفكري  ا، تحدت 

لوران الفوازييه أن االحرتاق والتآكل ال يحرران الفلوجستون يف الهواء، وإمنا هناك يشء  
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موجود أصًًل يف الهواء يشارك حتاًم. واكتشف مكونني يف الهواء العادي، أحدهام خانق مل  

 اآلخر يُعطى للتنفس. لقد اكتشف األكسجني. يتم التعرف عليه بعد، و 

»الفلوجستون خيايل«.  1783يف عام   إثبات إعًلنه بأن  ، كان الفوازييه قادًرا عىل 

فأشعل هذا فتيل الثورة الكيميائية، إذ تخلت الغالبية العظمى من العلامء عن نظرية شتال  

للفلوجستون«، »املضادة  الفوازييه  نظرية  لصالح  الفلوجستون  نظرية    حول  وهي  أال 

 األكسجني. رشح الفوازييه تفنيده لنظرية الفلوجستون من خًلل اكتشافه لألكسجني، قائًًل: 

ليس هديف استبدال نظرية مثبتة بقوة وإمنا محض فرضية تبدو يل أكرث احتاملية  

تفسريات  عىل  منطوية  يل  تبدو  إنها  كام  الطبيعة،  قوانني  مع  انسجاًما  وأكرث 

 اقضات أقل.اضطرارية أقل وتن

الخيمياء،   عوامل  من  الكيميائية  النظرية  انتشال  إىل  ذلك  أدى  املطاف،  نهاية  يف 

 وأصبح الفوازييه أخريًا معروفًا بأبو الكيمياء الحديثة. 

انطوت النظرية الحيوية عىل أن املركبات العضوية ميكن أن تُنقل من »قوة حيوية«  

الحية. ركّب فريدرش   الكائنات  اليوريا صناعيًا،  1882–1800فولر )موجودة فقط يف   )

دون الحاجة إىل الكىل، فأثبت أن الكيمياء العضوية عملية بيولوجية تحكمها نفس القوانني  

 التي تحكم املادة غري الحية. 

إذن، مل تعد أي من نظريات شتال صالحة بعد اآلن. إذ ُدحضت نظرية الفلوجستون  

عام   املذهب  1777يف  عن  نظريته  وفُنِّدت  مائة  ،  بعد  أنه  إال  عاًما.  خمسني  بعد  الحيوي 

فإن  ذلك،  التي تقول خًلف  الجاهلة  االدعاءات  الكثري من  الرغم من  عاًما وعىل  وخمسني 

 نظرية داروين ما تزال أقوى من أي وقت مىض. 

يصعب رشح ذلك لشخص عادي يف الشارع أو عىل اليوتيوب. نرش أحد مستخدمي  

قطع فيديو يقول فيه: »ما يزال التطور نظرية. إنه ما م  GEERUPاليوتيوب، يدعى غريوب  
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نظرية«. كان يقصد بهذا    ما تزاليزال نظرية. وقد مر مائتا عام عىل نظرية التطور، وهي  

اإلشارة إىل أنه مل يتم إثباتها إطًلقًا. وأنا ال ألوم الناس عىل عدم فهمهم هذا، فحتى يف العقد  

ك اختًلف بني النظرية األكادميية الفعلية والفرضية.  األول من القرن الثامن عرش كان هنا

إنكم مل   تعلم،  ذات يوم: ’حسنًا، كام  أحدهم يسأل  متدين: »سمعت  آخر  فيديو  قال مدون 

التطور‘ متحدثًا عن املسيحيني. وكان ردي: ’ ممم، ما من يشء لدحضه؛  أ تدحضوا نظرية 

 فنظرية التطور مل يتم إثباتها أبًدا‘«. 

إثبات يشء قبل أن يكون باإلمكان دحضه، وال ينبغي أن نثبت ونفنّد    ال يتعني عليك 

اليشء ذاته. فالعلم ال يسمح بإثبات يشء باإليجاب، إذ ال قيمة يف ذلك. كام قال الكوميدي  

أن   أنه ال يعرف كل يشء؛ وإال لتوقف«. بداًل من ذلك، يجب  العلم  أوبريان: »يعرف  دارن 

تى ميكن دحضها للكشف عن عيوب خفية. ذلك يعني أنه  تكون كل فرضية قابلة للتفنيد ح

 يجب أن تكون هناك طريقة لتحديد األخطاء: الكتشاف الخطأ فيها وإصًلحه. 

كبري،   بدعم  اآلن  يحظى  أنه  من  الرغم  وعىل  أيًضا،  التطور  تفنيد  ممكنًا  يزال  ما 

الواهية هي كل   العيوب  إن  واٍه. ولألسف،  أقوى من عيب  ذلك ما هو  ما يقدمه  فسيتطلب 

الكتب   أحد  يف  يرد  قانوين(،  بشكل  الخلقية  تُدرَّس  )حيث  لويزيانا  يف  عادة.  الخلقيون 

املدرسية ملادة العلوم أن وجود وحش لوخ نس يدحض التطور! أيًا كان من كتب هذا، فإنه  

مثل   ليست  البليزوصورات  أن  يجهل  إنه  كام  موجود.  غري  نس  لوخ  وحش  أن  يعرف  ال 

ل أن التطور ال يتطلب انقراض جميع الديناصورات. ففي نهاية املطاف،  الديناصورات، ويجه

 ما تزال الطيور موجودة. 

وحش يف   بوجود  الناقدين  غري  املفكرين  بعض  يعتقد  املشكلة،  من  لتوضيح جزء 

البحرية ويف جعبتهم »نظرية« تقول بأنه بليزوصور. وباملثل عىل جانب معبد أنغكور وات  

ا يبدو أنه خنزير. إنه إحدى النقوشات البارزة العديدة عىل شكل  يف كمبوديا نقش بارز مل

هذه  أنه يف  غري  أوراق.  بزخارف عىل شكل  املعبد، وجميعها محاطة  حيوانات يف جدار 
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الحالة، تظهر األوراق خلف الخنزير كأنها متصلة به. لذا فإن بعض املؤمنني بخلقية األرض  

تنمو حًقا من ظهر الحيوان وأنه ستيغوصور فعًًل.  الفتية »لديهم نظرية« تقول إن األوراق  

نهايته، ولكان برأس أصغر   ذيله أطول وأسمك مع أشواك عىل  لكان  أنه ستيغوصور،  لو 

 كان بأذنني طويلتني مدببتني أو حوافر.  ملا ومنقار بداًل من الخطم؛ يف املقابل، 

اعتقدوا بخًلف ذلك ال »نظرية«  إذن، إنه بالتأكيد ليس بستيغوصور، وأولئك الذين  

هذه   هي  ما  يعرفون  وال  النظرية،  بتعريف  جاهلون  إنهم  أيًضا.  ذلك  حيال  حوزتهم  يف 

النظرية، لذا فهم ال يدرون كيف يدحضونها. لهذا السبب يطالبون بغرائب مستحيلة ال ميكن  

، فلامذا ال تنمو  للتطور أن ينتجها. عىل سبيل املثال، سألني أحدهم: »إذا كان التطور صحيًحا

 لنا أجنحة للهروب من الحيوانات املفرتسة؟«. 

ذلك يف الواقع من شأنه أن يدحض التطور. إذا اكتشفنا شكًًل من أشكال الحياة غري  

املعروفة سابًقا، فيمكننا إضافة فرعه إىل شجرة الحياة، وال تظهر الشجرة ذاتها مسبًقا حيث  

إال حني نتمكن الحي  الكائن  التصنيف    ينتمي ذلك  أن يستوعب  تتبع تطوره. ال ميكن  من 

يكون   أن  املمكن  من  بريش.  ثدي  أو  فقاري  أرجل  كسدايس  املخلوقة،  الخيمرات  املنهجي 

للدجاج حراشف وأن تظل بعض الثدييات بحراشف، ألن كًلهام متفرع من شكل كان يُشار  

كنها ببساطة »تشغيل«  إليه سابًقا بالزواحف. لكنه يستحيل أن متتلك الثدييات ريش، وال مي

أي جني ميكنه إنتاج الريش، ألنها مل متتلكه قط. ميكن أن تنتج الطفرات الحراشف التي قد  

إنه   الحراشف؛  أو  تبدو كالريش لوهلة، لكنها ليست ريًشا حقيقيًا. فالريش ليس كالشعر 

بع املتمثلة  املتتالية  املراحل  تطورت بوضوح عرب سلسلة من  التعقيد  أنواع  بنية شديدة  دة 

أن تظهر بنفس الوقت مجدًدا نسخة مطابقة متاًما لذلك   متعاقبة. من املستحيل إحصائيًا 

املستوى من التعقيد يف الثدييات. عىل سبيل املثال، سيدمر التصوير النمطي لكل من املًلئكة  

ال    التاريخ العرقي املنسوب حاليًا إىل التطور ألن التطور  ساحر أوزوالسعادين الطائرة من  
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ال سيام إذا كانتا جناحني    –ميكنه تفسري نشوء رئيسيات بذراعني وساقني وطرفني آخرين  

 بالكامل. 

لهذا السبب أقول إن الله يف وسعه أن يخلق أي يشء يريده بالطريقة التي يريدها،  

لكننا إذا وجدنا يوًما بيغاسوًسا حقيقيًا حيًا، فذلك سيختزل التطور فوًرا إىل ريش حصان  

ألننا ال نتحدث عن الريش فحسب، بل عن البنية تحته أيًضا. ال توجد عملية تطورية قادرة 

ث  استيعاب مجموعة  عىل تطوير زوج  قادر عىل  األطراف عىل هيكل عظمي غري  الث من 

أخرى، ومن نوع مل يكن باإلمكان تشكيله بأي عملية تطورية. يعد خلط الحيوانات شائًعا  

يف األساطري، لكن التطور ال ميكنه أن يفرس منو أذرع ديناصور من جسد حصان، أو أي  

حدث بشكل طبيعي، وإذا وجدنا يوًما شيئًا  حيوان ثديي آخر. إن هذا ببساطة ال ميكن أن ي

القبيل، فهذا يعني أن التطور معيب بشكل أسايس وأن أشكال الحياة   حًقا    تُخلقمن هذا 

 بوسيلة أخرى. 

، يف ماريتا يف والية جورجيا، شهد  2006عام    سيلامن ضد مقاطعة كوبيف قضية  

ن يُعامل كنظرية وحسب«.  أحد الشهود أن »التطور مل يجتز االختبار، وال يستحق سوى أ 

وقال آخر: »لقد اعتربه داروين نظرية، وهو ما يزال نظرية؛ إذ مل يتم إثباته قط، ولن يتم  

إثباته أبًدا«. وكام سيقول أي فقيه لغوي حااًل، قد تحمل الكلامت معاٍن مختلفة يف سياقات  

امل لصالح  للنظرية  األكادميي  املعنى  للخلقية  املؤيدون  يستغل  كأن  مختلفة.  العامي،  عنى 

النظرية مجرد تكهن أعمى كام هو موقفهم. غري أن النظرية العلمية ليست بتخمني أو تكهن.  

 ألق نظرة عىل معناها يف القاموس. 

افرتاض أو منظومة من األفكار يراد بها تفسري يشء ما، ال سيام    التعريف العامي:

 ريه. يشء مبني عىل مبادئ عامة مستقلة عن اليشء املراد تفس

يف العلم، تفسري أو منوذج يغطي مجموعة كبرية من األحداث    التعريف األكادميي:

 يف الطبيعة وأكّده عدد كبري من التجارب واملًلحظات. 
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يف معظم الحاالت، تكون النظرية مجااًل للدراسة األكادميية. عىل سبيل املثال، درّسْت  

املوسيقى. وألين كنت أحمق ال يطاق   املدرسة الثانوية التي التحقت بها حصة تسمى نظرية

يف ذلك الوقت كام اآلن، أتذكر أنني يف أحد األيام انفجرت صارًخا عىل الصف: »ال ينبغي  

أبًدا!«. لألسف، ال   إثباتها  إنها مجرد نظرية؛ إذ مل يتم  لكم تدريس املوسيقى يف املدرسة. 

 تحدث عن الفكرة التي أطرحها. أعتقد أن أحًدا من الحارضين هناك قد فهم الدعابة. لكنها ت

نظريات   فإن  أبًدا،  إثباتها  ميكن  ال  أي  للدراسة،  مجااًل  املوسيقى  نظرية  كانت  إذا 

التطور وحتى االقتصاد ال ميكن إثباتها، وللسبب نفسه: الفكرة سخيفة. وحتى لو اجتازت 

األبد، فإننا مع ذلك لن نقول   اإل   إنهاالنظرية كل اختبار إىل  أثبتت، ألن  ثبات اإليجايب  قد 

موجود فقط يف مسائل الرياضيات أو القانون حيث أُثبت التطور فعًًل. إال أنه، يف العلم، مل  

يتم إثبات أي نظرية قط، وال ميكن إثبات أحدها أبًدا. فالنظريات ميكن دحضها فقط. وحني  

ي نظرية  يحصل ذلك، يجب استبدال النظرية التي تعمل بالتي ال تعمل. وال ميكننا تجاهل أ 

ملجرد أننا مل نتقن بعد كل جزء منها. إذ ال ميكنك استبدال ال يشء ال يعمل بيشء يعمل. إذا 

لكنه    –نجحت النظرية األصلية ولو قليًًل، فًل يزال يتعني عليك استخدامها، ورمبا تعديلها  

ليس يف وسعنا رفضها حتى نتمكن من استبدال يشء أفضل بها. ويف الواقع، إن نظرية  

 روين مدعومة بشكل أفضل من نظرية الجاذبية لنيوتن. دا

 نقطة من البيانات الدقيقة التي ميكن التحقق منها  الحقيقة:

 عبارة أو معادلة صحيحة دامئًا.  القانون:

 تفسري للحقائق/القوانني قابل لًلختبار، وميكن أن يكون قابًًل للدحض.  الفرضية:

 مل كل ما سبق. اإلطار املوحد للدراسة الذي يش النظرية:

دعنا نلقي نظرة عىل الحقائق. تذكر أن الحقيقة مجرد بيانات، أال وهي مًلحظة دقيقة  

بوضوح ال تقبل النقاش ألنه بإمكان أي طرف يجادل بشأنها التحقق منها مبوضوعية. لذلك 
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  إذا أثبتنا حقيقة الجاذبية، فسرنى أن األشياء متيل إىل السقوط. ماذا يعني ذلك؟ حسنًا، ال 

يشء حتى اآلن؛ فالحقيقة يف حد ذاتها ال معنى لها. ونحن بحاجة إىل فهمها بشكل محدد  

أكرث. عند دراستها عىل نطاق فليك، ميكننا وضع قاعدة عاملية: أن املادة تجذب املادة. هذه  

هي إحدى قوانني الجاذبية )القانون هو عبارة عامة عن الطبيعة تكون صحيحة دامئًا يف  

 تجذب املادة املادة؟ تلك هي النظرية!  ملاذاحددة من الظروف(. اآلن، ظل مجموعة م 

اآلن دعونا نلقي نظرة عىل حقيقة التطور. منذ فجر تربية املاشية والزراعة، رأينا أن  

منها سامتها   ولكل  القدمية،  العائلة  أشجار  الجديدة من  األعراق  تفّرع  تتباعد، مع  األنواع 

بدورها من خًلل املتغريات الجديدة املتباعدة بعد ذلك. هذه    وخصائصها املميزة التي ترثها

نة يف كل مستوى من   حقيقة واضحة عىل الفور يف أي سًللة يهتم املرء بدراستها ومتضمَّ

 مستويات التصنيف. 

يحاول املؤيدون للخلقية القول إن هذا غري مهم ألنه مجرد تطور صغري، لكن ذلك  

لو  ليس صحيًحا ألننا شهدنا بالفعل   أيًضا. وحتى  ذلك صحيًحا،    كانظهور أنواع جديدة 

فسيظل هذا مهاًم ألنه ما يزال تطوًرا وفًقا لقوانني الوراثيات السكانية والنسب مع التعديل  

«، وهو كتيب عرب 101الذي يجسد كل التطور. يف ما ييل كيف ميهد »التطور    –املتأصل  

 التطور: اإلنرتنت لجامعة كاليفورنيا يف بريكيل، موضوع 

التعريف    التعريف: هذا  ويشمل  بتعديل.  نسب  هو  باختصار،  البيولوجي،  التطور 

التطور عىل نطاق صغري )التغريات يف تواتر الجني يف مجموعة ما من جيل إىل  

الجيل التايل( والتطور عىل نطاق واسع )انحدار أنواع مختلفة من سلف مشرتك عىل 

  فهم تاريخ الحياة. مدى أجيال عديدة(. يساعدنا التطور عىل 

من    التفسري: فالكثري  الوقت.  مبرور  تغري  مسألة  مجرد  ليس  البيولوجي  التطور 

الجبلية   السًلسل  وترتفع  أوراقها،  األشجار  تفقد  الوقت:  مبرور  تتغري  األشياء 
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وتتعرى، لكنها ليست أمثلة عىل التطور البيولوجي ألنها ال تنطوي عىل نسب عرب  

 التوريث الجيني. 

مدى  يقول   عىل  اإلنجابية  املجموعات  يف  أليليًا  تباينًا  ليس  التطور  إن  املعارضون 

األجيال املتعاقبة ألن ذلك ال يعني التوليد التلقايئ ليشء ينشأ من ال يشء، أو عودة الرتاب 

إىل الحياة، أو تحول األسامك إىل زرافات، أو أي يشء آخر مثري للسخرية ال ميكن ألي عامل  

يوًما يؤيده  القش  أن  مغالطات رجل  إنها جميعها  تطوًرا؛  األشياء  تلك  أي من  ليس  لكن،   .

اختُلقت للتشويش عىل ماهية التطور، من قبل أولئك الذين يرفضون االعرتاف بحدوثه. لذلك  

مثااًل كًلسيكيًا عىل ذلك لجون موريس من معهد    إليكيطلقون عليه اساًم آخر بداًل من ذلك.  

 األبحاث املختصة بالخلق،

جيًدا   طبيعي  تاريخ  عامل  كان  فقد  الطبيعة.  يف  األمور  من  العديد  داروين  الحظ 

ما من   بطريقة  تتغري  متنوعة  نباتات وحيوانات  للمعلومات. شاهد  ومًلحظًا جيًدا 

ليشء   واحًدا  أساسيًا  نوًعا  نَر  مل  تتغري.  ورآها  التباين،  خًلل  ومن  التكيف،  خًلل 

د ذلك يف العلم أو يف علم الوراثة. مل يًلحظه  يتحول إىل يشء آخر. إذ مل يًلحظ أح

أحد وحسب. وما نراه هو التنوع. فالتنوع يحدث، والتكيف يحدث. أما التطور، فًل  

 يحدث. 

فعًًل، وقد اعرتف هذا األحمق به تًوا. لكنه افرتى أيًضا بشأن ماهيته.    يحدثإن التطور  

تلف جوهريًا من أي يشء؛ فذلك فالتطور ال يسمح ليشء بأن يتحول إىل آخر، إىل نوع مخ

يجعل   ال  ذلك  لكن  للتطور!  قوانني طبيعية  نعم، مثة  التطور.  قوانني  ينتهك  أن  من شأنه 

التطور قانونًا. واملؤيدون للخلقية يسيئون الفهم بشكل أسايس بخصوص مثل هذه الفروق.  

العلم والرئيسة   خذ بعني االعتبار الرأي املضلل بشكل صارخ لتريي ليو، املدافعة عن معاداة

 السابقة ملجلس التعليم يف تكساس، 
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وعليه فإن اسمهم تغري    –يريدون أن يكون التطور قانونًا )مثل الجاذبية(، ال نظرية  

من   باالستخفاف  ذلك  يفعلون  وهم  العلم…  يف  بالقوانني  التطور  نظرية  ملساواة 

يش سمعتَهم  السبب  لهذا  »نظريات«.  مجرد  اآلن  لتصبح  العلم  إىل  قوانني  ريون 

لوضع   »نظريات«  جميعها  يسمونها  إنهم  النسبية.  و»نظرية«  الجاذبية  »نظرية« 

التطور عىل أسس متساوية مع القانون. إنه ما يزال قانون الجاذبية وقانون النسبية،  

 وهي ما تزال »نظرية التطور«. 

دامئًا   النسبية  واحًدا فقط، ونظرية  قانونًا  ال  للجاذبية،  كانت  مثة قوانني عديدة  ما 

مثل   متاًما  الخاصة،  قوانينها  لها  النسبية  أن  )مع  النسبية  »قانون«  وليس  نظرية،  تسمى 

يف   للمشاركة  ليو  تريي  دعوة  إىل  دفعتني  التي  األسباب  أحد  هو  هذا  الجاذبية(.  نظرية 

. أليس محزنًا حني يضطر شخص مثيل إىل تثقيف مجلس التعليم  2005مناظرتنا يف عام 

ال تفقه ما تعريف النظرية، كام أنها ال تعرف ما يعنيه القانون. لذا سنتكلم  يف تكساس؟ إنها  

إثباتها.   فور  قوانني  تصبح  ال  النظريات  تكساس،  يف  التعليم  بخًلف  القوانني.  عن  اآلن 

والقوانني أقل من النظريات ومغلفة بالنظريات. النظرية هي أفضل ما ميكن الحصول عليه.  

ملسمى حرصيًا لدرجة أنه يجب إثبات الفكرة أو التفسري قبل أن  يف الواقع، لقد بات ذلك ا

 يصبح صالًحا كنظرية. 

أن   الواقع يجب  اتباعها. فكل يشء يف  الطبيعة  التي يجب عىل  القواعد  مثة بعض 

يتوافق مع قوانني الفيزياء. كل مام نسميه قوانني الطبيعة الفيزيائية هي عبارات عامة مبنية  

أنها صحيحة( يف ظل  عىل مًلحظات تجريبية   متكررة »مثبتة« صحتها باستمرار )تبني 

 ظروف محددة. عىل سبيل املثال: 

»يف جميع عمليات تبادل الطاقة، إذا مل تدخل    قانون كلفن الثاين للديناميكا الحرارية:

أي طاقة إىل النظام أو تخرج منه، فإن الطاقة الكامنة للحالة ستكون دامئًا أقل من  

 للحالة األولية«.  الطاقة الكامنة 
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 »لكل فعل رد فعل يساويه بالشدة ويعاكسه باالتجاه«.  قانون نيوتن الثالث للحركة:

جميع   خًلل  من  بوضوح  ودقيقة  موجزة  جمل  عن  عبارة  القانونني  هذين  كًل 

املًلحظات. بطريقة أخرى، ميكن التعبري عن القوانني مبعادالت رياضية، مثل قانون نيوتن 

الشهري   آينشتاين  قانون  أو  املثايل،  للغاز  بويل  قانون  أو  قانون بًلنك،  أو  للحركة،  الثاين 

. إن هذه قوانني فيزيائية، ومثة قوانني طبيعية أخرى أيًضا، MCE= 2تكافؤ الكتلة والطاقة،  

مثل قوانني مندل يف علم الوراثة أو قوانني كارل إرنست فون  –بعضها خاص بعلم األحياء 

 باير يف علم األجنة. 

أن   التي يجب  أيًضا قوانينه الخاصة  للتطور  باعتباره أحد جوانب علم األحياء، فإن 

ل أي مجال علمي آخر. حتى أن هناك بعض القوانني التي تكون خاصة  يتقيد بها متاًما مث

بالتطور سنتحدث عنها اآلن أيًضا. رمبا كان أول هذه القوانني التي اعرُتف بها رسميًا عىل  

هذا النحو هو قانون دولو يف الًلانعكاسية: »الكائن الحي غري قادر عىل العودة، ولو جزئيًا،  

 ًفا يف مراتب أسًلفه«. إىل مرحلة سابقة تحققت آن

آلية   التطور مسألة  أن  كان مفهوًما  التاسع عرش،  القرن  األول من  العقد  أواخر  يف 

أن   آنذاك لويس دولو  األحافري  الوراثة ودمجه. قرر عامل  علم  اكتشاف  قبل  سكانية، حتى 

سكانية   مجموعة  ترث  أن  مبجرد  أنه  أي  املعاكس،  االتجاه  يف  ينتقل  أن  ميكن  ال  التطور 

كملها سامت معينة، ال ميكن لتلك املجموعة أن تعود إىل نسخة من رصيد األسًلف. فالقيام  بأ

بذلك أشبه بالعودة إىل نقطة سابقة يف حياتك ومحاولة عيش كل لحظة بالطريقة نفسها  

متاًما إىل أن تصل إىل الوقت الذي غادرت فيه، دون أي انحراف، مثل أال يختلف حارضك  

كره. من الواضح أن أي تغيري من التغيريات الطفيفة العديدة يف الفرتة  الجديد عن الذي تتذ 

ألنه سيكون   التطور،  اليشء نفسه عىل  وينطبق  املحاولة ويحبطها.  تلك  الفاصلة سيعقد 

هناك العديد من الطفرات املحيطية املرتاكمة يف األنواع الحديثة التي ال ميكن إلغاءها جميعها 

 بأي محاولة لنقلها. 
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البرش عكس هندسة األُرُخص املنقرض من املاشية املوجودة، وحاولوا إعادة حاول  

هو   عليه  أن يحصل  للمرء  ما ميكن  فأفضل  الحية.  املاستيف  البولنبايزر من سًللة  تربية 

ديناصورات  هندسة  عكس  هورنر  جاك  األحافري  عامل  يحاول  الحيوان.  ذلك  مظهر 

و طائر أسرتايل من مسطحات الصدر يبلغ  الدرومايوصور باستخدام منوذج اإلميو. اإلمي

وهو   الوسطى،  الحياة  حقبة  من  مانريابتورا  هو  والدروميسيوميمس  مرتين،  ارتفاعه 

ديناصور ُسمي بهذا االسم ألنه يشبه طائر اإلميو شبًها تاًما باستثناء أنه ما يزال يحتفظ  

أو املعطلة لتصنيع    بذيل طويل وأذرع وظيفية. يريد هورنر إعادة تنشيط الجينات الخاملة

األسنان لدى الطيور ورمبا الجينات املرتبطة بالذيول الطويلة، عىل الرغم من أن توليد أيديها  

ذات األصابع الثًلثة بهذه الطريقة أمر مستبعد بشدة. وحتى لو نجح يف هذه األمور الثًلثة  

للدي التقليدية  األيقونية  الصورة  أنه  ففي نهاية    –ناصور  جميعها، فسيُنتج حيوانًا سندرك 

املطاف، إنه مسبًقا ديناصور حرفيًا. ولكن بغض النظر عن مدى املثالية التي قد تتصف بها  

تجاربه ونتيجته النهائية، فإنه لن يكون أبًدا دروميسيوميمس فعليًا. لو أننا منتلك الحمض  

-  اإلميو النووي للدروميسيوميمس، فينبغي أن يكون مختلًفا متاًما عن الحمض النووي يف

 سوراس الذي أنتجه هورنر.

يولد البرش أحيانًا بذيول صغرية، كام لو كنا نعود إىل أسًلفنا سعادين العامل القديم؛  

وباملثل، ُعرث ذات مرة عىل دلفني بزعانف خلفية، ما يجعله أساًسا دلفينًا رباعي األرجل،  

وهي صفات جرى تعطيلها يف  متاًما كام تظهر األحافري أنها كانت كذلك. تعد هذه تأسًلت،  

مرحلة ما من التاريخ التطوري لذلك الكائن الحي ولكنها حديثة مبا يكفي لدرجة أنه قد تتم  

عىل   األشخاص  بعض  قدرة  يف  أيًضا  السبب  هو  هذا  نادرة.  حاالت  يف  تشغيلها  معاودة 

يابًا تحريك آذانهم يف حني ال يستطيع معظم الناس فعل ذلك، ويف امتًلك بعض الخيول أن

يتم   ما  نادًرا  فهي  متنحية؛  تزال  ما  تنشيطها  املعاد  الجينات  هذه  الخيول.  معظم  بخًلف 

 التعبري عنها، وال تعد تطوًرا يف االتجاه املعاكس.
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ال يعني ذلك أن الطفرات ال ميكن عكسها. وحتى إذا انترشت طفرة معينة يف مجموعة  

التأثري عىل املجموعة السكانية بأكملها. كلام زادت عائلية محددة، فقد ال تنترش إىل درجة  

تجميعة الجينات، زاد تثبيطها لكل من حجم الطفرات وتأثريها. ذلك يعد قانونًا أيًضا، لكنني  

 ال أدري أتجشم أحد العناء لتسمية ذلك القانون. دعونا نسميه قانون التثبيط الجيني. 

لة فادوما يف زميبابوي حالة تُعرف باسم  عىل سبيل املثال، يعاين العديد من أفراد قبي

الوسطى   الثًلثة  القدم  أصابع  تختفي  وفيها  األصابع،  املرئية    –انعدام  األطراف  من  ليس 

هذا   كالنعامة. وعىل  كبريين  إصبعني  إىل  القدم  تُقسم  إذ  أيًضا.  القدم  داخل  بل  وحسب، 

ان إىل الداخل قليًًل، ما يؤمن يُعرفون باسم قبيلة »أرجل النعام«. يتقوس إصبعا القدم املتبقي

بعض املزايا يف كل من الجري وتسلق األشجار. لكن هذه امليزة ليست مهمة بشكل كاٍف  

لًلنتقاء الطبيعي أو الجنيس يف املجتمع البرشي الحديث. وبالتايل، مل تنتقل هذه الصفة  

بجينات العائًلت    الجديدة إال إىل عدد قليل من األحفاد. وكلام اختلطت جينات تلك العائلة

األخرى، قل احتامل التعبري عن هذه الخاصية يف الجيل القادم. إن تأثري تجميعة الجينات  

السائدة كبري جًدا. فالجينات الجديدة لديها فرصة أكرب لًلنتشار عرب املجموعات السكانية 

 املنعزلة األصغر. وهذا عامل مهم للتطور سنعود إليه الحًقا. 

خر يستحق الذكر هو أن العديد من األنواع املختلفة تظهر سامت مثة وجه التباس آ 

تقاربية، كأنها تتبع اتجاه موضة وليس الجينات املتأصلة. أوضح مثال عىل ذلك هو األسنان  

»السيفية«. مثة سًللة منقرضة من أنواع عديدة من القطط ذات األسنان السيفية املعروفة  

إىل   باإلضافة  امليزة،  عمومة    –   يدياتالنيمرافبهذه  أبناء  من  أخرى  منقرضة  سًللة  وهي 

شبيهة بالقطط مرتبطة ارتباطًا وثيًقا تشرتك جميعها بتلك السمة أيًضا. لكن أسنانًا شبيهة  

باألسنان السيفية كانت تظهر أيًضا لدى مجموعة متنوعة من الثدييات األخرى غري املرتبطة  

د ورثت السمة من بعضها. ظهرت هذه األنياب ارتباطًا وثيًقا، وبالتايل ال ميكن أن تكون ق

األسرتالية   الجرابيات  إحدى  لدى  أتروكسالكبرية  لدى    تيًلكوسميلوس  وحتى 



570 
 

الجورجونوبسيا، وهي زواحف شبيهة بالثدييات بحجم األسد من العرص الربمي. وقد بلغت  

كون أسوًدا  كل من هذه الحيوانات نفس املثوى االفرتايس، كام لو كانت جميعها تحاول أن ت

من نوع مختلف. ومع ذلك، فإن األسنان السيفية هي مجرد تقارب عريض، وهو جني ينشط  

أحيانًا وميكن أن يظهر يف أي مجموعة فرعية من كلبيات األسنان، ألن هذه األنياب الكبرية  

كانت موجودة أيًضا لدى القرنيات الرهيبة )وهي رتبة من الحافريات غري املألوفة والشبيهة  

 الكركدنيات بشكل غامض من العرص الباليوسيني(. ب

العملية   الناحية  من  كانوا  الكارتون  رسامي  أن  أتذكر  صغريًا،  طفًًل  كنت  حني 

يصورون أي حيوان ثديي من عصور ما قبل التاريخ باعتباره نسخة من الثدييات الحديثة  

رد منط من عصور ما قبل  ذات األسنان السيفية. إال أن هذه امليزة مل تكن شائعة، ومل تكن مج

اإلندونييس   كالبابريوسة  الحديثة  األنواع  يف  أيًضا  نفسها  السمة  هذه  تظهر  إذ  التاريخ؛ 

والفظ، وحتى يف بعض األنواع اآلسيوية لأليائل. نعم، لدينا أيائل بأسنان سيفية! يف بعض 

للسخرية.  مثرية  أنيابها  وتصبح  الثدييات  يف  الجيني  التبديل  ينقلب  كنت   األحيان،  إذا 

مفرتًسا، فسيعود ذلك بنفع أكرب عليك. وإذا مل تكن كذلك، فاكتشف ما يف وسعك أن تفعله  

 بها.

تكمن الفكرة يف أنه عىل الرغم من الحقيقة أن التأسًلت تظهر أحيانًا، وبعض األمناط  

فإن   أجناس مختلفة،  تقارب بني  أو  أكانت تظهر يف جنس واحد  تبدو متكررة، سواء  قد 

ولو ما يزال صحيًحا. وقد جرى إثبات هذا القانون حتى يف ظروف املخترب. هذا هو  قانون د

السبب يف صعوبة عكس تكاثر أشكال األسًلف، أو إعادة هندسة السامت السابقة، الخاملة 

 اآلن يف الجينوم الحديث. 

قد يتم عكس الطفرات الفردية، وقد تتذبذب األلوان والنسب، ومن املمكن أيًضا تطوير  

ألطراف واألعضاء ثم فقدانها مرة أخرى الحًقا. لكن اشتقاقها األويل واختزالها الًلحق ييل  ا

 آليات مختلفة، ال ميكن عكس أي منهام. 
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عىل   دولو  مبدأ  يف  غولد  جاي  ستيفن  هارفارد  جامعة  يف  الشهري  األستاذ  توسع 

أكرث تنوًعا، إذ مًلحظة أخرى تصلح أيًضا كقانون تطوري. وأشار إىل أن األشكال املعممة  

لديها أصول أكرث للتكيف، يف حني أنه كلام كان النوع أكرث تخصًصا، زاد تقييده مبعايري  

 تخصصه الضيقة. 

عىل سبيل املثال، تكيّفت الحيتان لتصبح زعانفها أرجًًل ثم أعادت تلك األرجل إىل  

أخرى بالطريقة  زعانف، ومع أنها بتصميم مختلف، لكنها اآلن غري قادرة عىل تكييفها مرة  

السابقة للعودة إىل اليابسة. وباملثل، شكلت الطيور أجنحة من أذرعها ولكنها ال تستطيع  

»إعادة تطوير« أيدي أسًلفها مرة أخرى، ألن أصابعها قد اختُزلت وأُعيد امتصاصها وال يوجد  

الزاوية،    يشء للبناء عليه. قد تتسبب السًللة املشتقة بشكل كبري يف حرش نفسها بفعالية يف 

إذ تصبح شديدة التخصص بحيث ال ميكنها التكيف مع ظروف جديدة تُفرض عليها. يؤدي  

هذا إىل طريق تطوري مسدود. ويف الوقت نفسه، ينبغي أن تتحسن قدرة األشكال األكرث  

 بدائية وعمومية عىل التكيف مع أي حالة أو مثوى قد تخلقه الظروف البيئية الجديدة. 

الراكونات م التنوع املعمم. إنها أمناط نووية قاعدية قارتة  تُعد  ثااًل مًلمئًا عىل هذا 

والفقامت   عرس  )ابن  الكلبية  اللحوم  آكًلت  لجميع  املتاميزة  غري  لألسًلف  عام(  )شكل 

من   والراكونات  اللواحم.  عائلة  شجرة  من  الكلب  جانب  الكلبيات  تعد  والدببة(.  والكًلب 

ية الهيكلية كًلب بدائية ما تزال متتلك أياٍد. وعىل الرغم  الراتونيات، ما يعني أنها من الناح

من أنها مألوفة جًدا، ميكن اعتبارها أحافري حية بسبب تشابهها مع تاج كل اللواحم الكلبية.  

  قادرة  تزال   ما   فهي(.  البنية   حيث  من  الراكونات  مع)كانت أسًلف جميع الكلبيات متشابهة  

ديها يف أثناء امليش منتصبة، كام ال يزال بإمكانها تسلق  بأي  وحملها  باألشياء  اإلمساك  عىل 

 األشجار واستخدام األشياء، يف حني ال تستطيع الدببة والكًلب وغريها فعل ذلك. 

إن تطور اللواحم الكلبية األخرى كمفرتسات حفارة لألرض قد جعلها تدفع الوظائف 

عيب من ناحية واحدة فحولته إىل  الدقيقة ألصابعها السابقة مثنًا لذلك. طال الكًلب هذا ال 
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قدمها   عىل  )تطأ  السري  أخمصية  تعد  التي  الكلبيات  باقي  بخًلف  مختلف.  بتطبيق  ميزة 

بالكامل(، إن الكًلب حيوانات إصبعية، تسري دامئًا عىل أصابع قدمها. هذا يزودها بنابض  

عالية. لكنها  ملشيتها ما يجعلها مفرتسة خارقة قادرة عىل الجري ملسافات طويلة برسعات  

 ال تستطيع التقاط أو حمل أي يشء إال باستخدام أفواهها. 

ننا نحتفظ باألصابع الخمسة جميعها  أ   من حيث لحسن الحظ، ما يزال البرش معممني  

عىل األطراف األربعة، متاًما مثل أسًلفنا حني زحفوا أخريًا من البحر إىل األبد. لكن فكوكنا  

لشفقة. ليس لدينا ذيول بعد اآلن، وال ميكننا استعادتها،  ومخالبنا تضاءلت وباتت مثرية ل 

ألنه ال يوجد ضغط انتقايئ للعمل عىل تأسل وإعادة بناء الفقرات املفقودة. إذن، تلك سمة  

 تكيفية أخرى قد فقدناها وما يزال بإمكان األنواع األخرى توظيفها.

وطفيفة، ألن التطور عند   وفًقا ملبدأ التدرجية لداروين، كانت كل هذه التغريات بطيئة

كل مستوى مجرد مسألة نسب متغرية، سواء كانت كيميائية أو شكلية. عىل الرغم من حدوث  

انتقائية   البيئية ضغوطًا  الديناميكيات  طفرات مهمة بتواتر منتظم تقريبًا، نادًرا ما تطبق 

مل وفًقا  نسبية  برسعة  التكيف  عىل  التحوالت  تُجرب  ذلك،  تفعل  وحني  غولد  جوهرية.  بدأ 

يف   االستمرار  عادًة  يتم  لن  املتخللة  الحاالت  أن  عىل  أيًضا  هذا  وينص  النقطي.  للتوازن 

تفضيلها، وبالتايل ستكون قليلة نسبيًا ويصعب العثور عليها يف السجل األحفوري. بالطبع،  

العلامء مخططًا للتطور الكربوي   ما زلنا نعرث عىل املئات منها منذ ذلك الحني، وقد رسم 

الذي يحدث يف الوقت الفعيل بشكل أرسع بكثري مام اقرتح سابًقا. ومع ذلك، حتى يف تلك  

الحاالت، يتطلب حدوث االستجابات الجوهرية عادًة مئات األجيال، إن مل يكن عرشات اآلالف 

 منها، ما يعني أنه حتى التوازن النقطي ما يزال تدريجيًا. 

ي مبا أسميه مبدأ أحادية العرق، لكن عامل  يبدأ تحديد قوانني التطور للتأريخ العرق

التصنيف إرنست ماير وصفه بأنه قانون داروين الثاين، وهو مبدأ السلف املشرتك. كل جنس  

أو نوع أو شعبة جديدة تطورت يوًما بدأت باالنتواع، واألنواع الناشئة حديثًا هي دامئًا نسخة  
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تفرع إىل أنواع جديدة مل تعد قادرة عىل  معدلة مام كان عليه أسًلفها. لكننا نجدها أيًضا ت

الفرع   أنها ما تزال جزًءا من نفس  التكاثر مع أنواع أسًلفها أو شقيقاتها، عىل الرغم من 

 الحيوي. 

ليس هناك ارتقاء عىل السلم التطوري، وال اتجاه واضح، وال حتى بالرضورة أي تقدم  

سن؛ بعضها يصبح أصغر. وبينام  نحو هدف ضمني. فاألشياء ال تزداد حجاًم دامئًا أو تتح

يحتفظ بعضها اآلخر بنمط يبدو خالًدا، هناك العديد من النسخ املختلفة. يُضاف كل منها  

إىل مصفوفة دامئة التوسع من التصميامت املختلفة مع عدد كبري من التأثريات والتعديًلت  

ل مسار يف وقت  عىل منوذج أسايس أنشأه أسًلفها. وغالبًا ما يجرب االنتقاء الطبيعي ك

واحد ويواصل إعادة اختبار الخيارات السابقة مع كل مجموعة جديدة من األحفاد. لذا، إن  

كان هناك مصمم ذيك لكل شكل من أشكال الحياة، فًل بد أنه يتحسس طريقه يف الظًلم،  

ألننا نحصل عىل مجموعة متنوعة من التصميامت، يخفق كثري منها بالكامل، ونادًرا ما نجد  

 مياًم أفضل بشكل ملحوظ.تص 

يرتبط هذا النمط مبارشة مبا وصفه ماير عىل أنه قانون داروين الثالث، وهو تضاعف 

األنواع )املعروف عىل نطاق واسع اآلن باسم التنوع الحيوي(. إنه الفهم أن نوًعا واحًدا قد  

ذا دواليك من  يتباعد إىل مجموعتني متاميزتني أو أكرث، وقد تتباعد أحفادها مرة أخرى، وهك

 خًلل شبكة متفرعة من األسًلف املشرتكة. 

النظراء.   الذي راجعه  املستقل  التجريبي  البحث  أُثبتت صحة كل هذا من خًلل  لقد 

ومثة طرق عديدة لتتبع هذه السًلالت عن طريق األمناط الجينية واألمناط الظاهرية. يكشف  

وصفه عىل أنه قانون، ولكنه    التصنيف الظاهري طريقة ثالثة عىل شكل اتجاه آخر ميكن

أصبح بداًل من ذلك مجااًل دراسيًا كامًًل يف حد ذاته، أال وهو علم األحياء الناميئ التطوري  

evo devo. 
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أثناء تتبعك ألي سًللة واضحة إىل الوراء من خًلل متتاليات   آنًفا أنه يف  لقد قلت 

أصله، سيزداد تشابه األشكال القاعدية  األحافري، كلام اقرتبت من »تاج« أي فرع حيوي أو  

آلباء نسب فروعها الشقيقة. ألنه كلام توغلنا إىل الوراء أكرث، أصبحت أكرث ارتباطًا. وباملثل،  

فإن صغار نوعني من األنواع املرتبطة ارتباطًا وثيًقا ستبدو أكرث شبًها من البالغة. فإذا مل  

 طلق عليها اسم قانون تشابه األنواع الشقيقة.يعرب أحد آخر بعد عن تلك املًلحظة، أود أن أ 

كل ما يتطلبه العلم التطوري يف الواقع نجده حًقا من خًلل علم األحياء. وعىل هذا،  

 فإن التطور نظرية موحدة ترشح عمليًا كل يشء ميكننا إثبات صحته يف التنوع الحيوي. 

ا مطلًقا، بل إنها خاطئة  ليس الحال كذلك مع الجاذبية. فنظرية الجاذبية مل يتم إثباته

بوضوح! أحد األسباب هو أنها تتنبأ بشكل غري صحيح بكيفية دوران عطارد حول الشمس.  

أنها أدق، لكنها  النيوتونية وقد ثبت  حلت نظرية النسبية أللربت أينشتاين محل امليكانيكا 

تعم لن  أخرى،  بطريقة  خاطئة.  أنها  اآلن  نعرف  الجسيامت  عن  أشياء  أيًضا  ل  تفرتض 

ميكانيكا الكم. فلامذا ال يطالب املدافعون عن الخلقية بتدريس كل من نقاط القوة والضعف  

 ثغرات يف تلك النظرية!  هناكيف نظرية الجاذبية؟ ال سيام وأن 

خًلل ترشحه األول للرئاسة، ُسئل حاكم أركنساس والقسيس املعمداين مايك هاكايب  

الدا  ليست  »برصاحة،  أجاب:  وقد  التطور.  نظرية  عن  إنها  راسخة؛  علمية  حقيقة  روينية 

 التطور«.  نظريةللتطور، ولهذا سميت 

إن هذا إلثبات عىل أنه ميكنك الرتشح للرئاسة، حتى لعدة مرات، إذا كنت جاهًًل. وذلك 

 ما حدث مع وليام جيننغز برايان، وجورج دبليو بوش أيًضا. 

العلم   أتكلم عن  أن  كان يف وسعي  لو  املثريين لإلحراج  أمتنى  الرئاسيني  ملرشحينا 

علمية   ليست حقيقة  الجاذبية  أن  أيًضا  أكانوا سيقولون  أسألهم  أن  أود  بازدياد. شخصيًا، 
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هذه   يعترب  بعضهم  أن  مسبًقا  رأينا  لكننا  الجاذبية.  »نظرية«  تسمى  أنها  ملجرد  راسخة 

 التسمية خيطًا من خيوط »نظرية« مؤامرة علمية. 

إىل أن »الداروينية« غري موجودة. ويف أحسن األحوال، إنها تقترص    أود أن أشري أيًضا

فقط عىل افرتاض داروين، االنتقاء الطبيعي للطفرات، التي مل تُفهم بعد، وبالتايل فهو من  

مخلفات القرن التاسع عرش. افرتض داروين أن وحدات املعلومات تُنقل من كًل الوالدين،  

ك الوحدات، واتضح أن اآلليات التي ابتكرها كانت خاطئة.  لكنه مل يتمكن من تخيل ماهية تل

لقد افرتض أن الصفات املوروثة جاءت من »الربيعامت«، وهي أساًسا بذور الخًليا، التي من  

 املفرتض أن تطرحها الخًليا لتتجمع وتتكاثر يف كائن حي جديد. 

الوراثة علم  أيب  بلقب  أيًضا  )املعروف  مندل  يوهان  غريغور  أبوت  كاهنًا  كان   )

أصبحت  –أوغسطينيًا منساويًا من القرن التاسع عرش، وقد حدد أن هناك عوامل غري مرئية  

الربيعامت الجينات، وليس  النباتات.    –تعرف باسم  هي املسؤولة عن توريث الصفات يف 

الوراثة بشكل مختلف عن بريعامت داروين، وبعد فرتة وجيزة من نرش كتاب   يعمل علم 

مندل قوانني معينة يف علم الوراثة ُسميت الحًقا باسمه. مل يدركوا أهمية   ، حددأصل األنواع

عمله حتى مطلع القرن العرشين. لكن اكتشافاته دفعت إىل تأسيس الدراسة الجينية ووفرت  

 الحاضنة الرضورية آللية التطور التي اقرتحها داروين.

الدارويني بالداروينية  بذلك االكتشاف، استبدل االصطناع التطوري الحديث لًلنتقاء  

علم الوراثة املندلية واالكتشاف الًلحق آللية أخرى، أال وهي االنحراف الجيني. مل يعد التطور  

 »داروينية« بعد اآلن، ومل يكن كذلك أبًدا. وبعضهم يربطه اآلن بنظرية الخلية. 

( شوان  ثيودور  األنسجة 1882–1810كان  علم  أسس  أملانيًا  فيزيولوجيًا  عاملًا   )  

الحديث من خًلل تعريف الخلية عىل أنها الوحدة األساسية لبنية الحيوان التي تصنع األجزاء  

من   وغريها(  العصبية،  واألنسجة  والغضاريف،  والعضًلت،  والعظام،  )كاألسنان،  األولية 
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الخًليا   أن  أيًضا  فهل ستقول  الخلية.  أسس نظرية  وقد وضع هذا  الخلوي.  التاميز  خًلل 

 ية راسخة ألنها تسمى »نظرية« أيًضا؟ ليست حقيقة علم 

تعريف   إىل  مسبًقا  تطرقنا  وقد  والحقيقة.  النظرية  بني  الفرق  هاكايب  يعرف  ال 

الحقائق، وسنناقش ذلك مجدًدا يف النهاية، لذا سنتحدث اآلن عام تعنيه »النظرية« حًقا يف  

 اق أسيموف: العلم. لكن أواًل، لتوضيح ما ال تكون النظرية عليه، سأترك األمر إلسح

يجعل ]الخلقيون[ »النظرية« تبدو كام لو أنها يشء حلمت به بعد أن كنت مخموًرا  

 طوال الليل. 

-هذه املشكلة قامئة منذ التاريخ؛ وقد الحظت يف مرات عديدة ظهور تأثري دانينغ

املتخصصني   الخرباء  ما عىل  تفوقوا بطريقة  قد  أنهم  الحمقى  الُجّهال  اعتقاد  مع  كروجر 

الفًلحني  األفضل   فيديو ألحد  لقد صادفت مقطع  املثال،  تعلياًم يف كل مكان. عىل سبيل 

الساذجني املتخلفني عىل اليوتيوب يقول فيه: »لذا فإن تطورك… ميلء بالثغرات؛ إنه محض  

وما من طريقة لديك إلثبات أن التطور موجود. وإذا كان أصلنا من القردة،    – نظرية. ال يوجد  

 ك قرود؟ ها«. فلامذا ما يزال هنا

 والسؤال األنسب هو، ملاذا ما تزال قرًدا؟ 

ال ميكننا إثبات نظرية ما ألن ذلك يتعارض مع القواعد التي تفرضها لعبة العلم. لكنه  

إثبات أن التطور موجود وأنه يعمل، متاًما كام ميكننا إثبات أن الجاذبية تعمل،    يف وسعنا

  يتم إثباتها قط. عىل الرغم من أنها أيًضا »مجرد« نظرية ومل

وال حتى يف هريوشيام. إال أنه، مثلام يعد التطور    –مل يتم إثبات النظرية الذرية أيًضا  

ومثة   الذرية.  النظرية  عىل  كليًا  تعتمد  الحديثة  الكيمياء  فإن  الحديث،  األحياء  علم  أساس 

الكًلسييك إلقاء نظرة عىل منوذجنا  النظرية! ما عليك سوى  للبنية    ثغرات هائلة يف تلك 

الذرية: إنه خاطئ، ونحن نعلم أنه خاطئ، لكننا ما زلنا ندرسه يف املدارس عىل أي حال.  
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ألن الذرات عىل الرغم من عدم رؤيتها فعليًا وفهمها من الناحية النظرية فقط، فهي ما تزال  

، بور-حقيقة ال ميكن إنكارها. وقد ابتكرنا سلسلة من النامذج غري الكاملة )منوذج رذرفورد

ومنوذج  املداري،  الغًلف  ومنوذج  اإللكرتونية،  السحابة  ومنوذج  الكوكبي،  املدار  ومنوذج 

دقيقة يف تطبيقات   لكنها جميعها غري  التي ميكن توظيفها يف تطبيقات محددة،  الكم( 

 أخرى. وما زلنا نحاول اكتشاف منوذج واحد يعمل يف جميع الحاالت. 

واحدة لدمج نظرية الكم مع نظرية النسبية،   يحاول الفيزيائيون أيًضا ابتكار نظرية

التي ال تعد   إليه هو نظرية األوتار،  والعمل كنظرية موحدة لكل يشء. وأقرب ما توصلنا 

مجموعة   تجتز  ومل  جوهرية،  تجريبية  بأدلة  إثباتها  يتم  مل  ألنه  اآلن،  حتى  فعلية  نظرية 

تقي إىل أعىل مستوى من  الفحوصات النقدية التي يجب أن تجتازها كل فرضية قبل أن تر 

الثقة ميكن أن يصل إليه العلم. كام قلت، يف يومنا هذا، ال يتأهل اليشء إىل نظرية حتى  

 نعرف الكثري عنه ويتم إثباته بشكل فعال. 

بالطبع، ما زال الذين يقدسون الكتب القدمية يعرتضون عىل ذلك. وقد رأيت الداعية  

ن قدر التطور باعتباره »نظرية، وليس حقيقة«، إذ  التلفزيوين اإلسًلمي، ذاكر نايك، يحط م

قال: »مل أصادف كتابًا يقول ’حقيقة التطور‘. فكل الكتب تقول ’نظرية التطور‘. وما من  

كتاب صادفته يقول ’حقيقة التطور‘«. حسنًا، نايك مرحب به الستعارة أي كتاب من كتب  

 ىل( ملؤلفته جوليا بريدج مثااًل: )الطبعة األو الكيمياء خذ  –العلوم الدراسية يف كليتي 

تعد النظرية مبدأً موحًدا يرشح مجموعة من املًلحظات التجريبية والقوانني املبنية  

لذا يتم اختبار   النظريات للتنبؤ بالظواهر ذات الصلة،  أيًضا استخدام  عليها. ميكن 

عديلها  النظريات باستمرار. وإذا ُدحضت إحدى النظريات بالتجربة، فيجب نبذها أو ت

 لتصبح منسجمة مع املًلحظات التجريبية. 
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كام أوضحنا سابًقا، تتألف النظرية من الحقائق. فهي تحليل لكيفية عمل الواقع، غري 

العلم   يظل  أن  يجب  السبب  لهذا  كاملة.  نظرية  يوجد  وال  ثغرات  تحوي  نظرية  كل  أن 

 موضوعيًا.

وسع يتناول بعض النقاط  عىل سبيل املثال، ما يسميه البعض »نظرية« الكوكب املت

املثرية التي ال تفرسها الصفائح التكتونية كام ينبغي. قام أحدهم بقص جميع القارات يف  

أطلس العامل ولصقها عىل بالون أزرق. وقد بدت متناسبة مع بعضها دون وجود محيطات.  

ك مثريًا  ثم نفخ البالون، فأصبح كأنه كرة أرضية عادية وظهرت املحيطات كام ينبغي. كان ذل

منو   كيفية  لرشح  آلية  وجود  عدم  هو  واحد  لسبب  وهم.  محض  يزال  ما  لكنه  لإلعجاب، 

الكوكب. ومن أين جاءت الكتلة اإلضافية؟ ليست هذه املشكلة الوحيدة مع هذه »النظرية«،  

 كام وصفها الجيولوجي االستشاري تيمويث كييس:

القائل إن االندساس ال تعتمد نظرية األرض املتوسعة اعتامًدا كبريًا عىل اال  فرتاض 

الكونية   للنظائر  عديدة  دراسات  إجراء  خًلل  من  االندساس  تأكيد  أن  إال  يحدث. 

( املبارشة والشائعة لحركة الصفيحة املندسة  GPSوقياسات نظام التموضع العاملي )

 قد دحض منوذج األرض املتوسعة. 

ا، فُدحضت من خًلل  تستحرض »نظرية« الكوكب املتوسع افرتاضات ال ميكن تربيره

تفرسه   ما  كل  تفسري  عن  عجزت  إذ  التكتونية،  الصفائح  تدعم سوى  ال  جازمة  مًلحظات 

التكتونيات. لكن، تذكر أيًضا أننا سخرنا من ألفريد لوثر فيغرن، الذي كان أول من اقرتح  

التكتونية، حتى يوم رحيله، عىل الرغم من أن نظريته قد حظيت بقبول   نظرية الصفائح 

ي منذ ذلك الحني. لقد فهم أيًضا ما يفهمه جميع العلامء الجيدين، قائًًل: »ينبغي أن نكون  عامل

له،   العلم  يقدم  عام  النظر  بغض  جديد،  اكتشاف  كل  يعدل  أن  الحتامل  دامئًا  متأهبني 

 االستنتاجات التي نتوصل إليها«. 
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لويس باستور  مل تحظ النظريات األخرى بأي منافسة إطًلقًا. عىل سبيل املثال، رفض  

)الذي دحض فرضية التولد التلقايئ الخارقة للطبيعة( فكرة أن األمراض التي تصيب الجسم  

ذات أصل خارق للطبيعة، وهو اعتقاد روج له الزعامء الدينيون لفرتة طويلة. يف أوائل القرن  

كتابه   يف  هيبون  من  أوغسطينوس  القديس  دّون  الشياطنيالخامس،   De  كهانة 

Divinatione Daemonum  يجب أن تُنسب كل أمراض املسيحيني إىل هؤالء الشياطني؛« ،

الوالدة  حديثي  األطفال  وحتى  حديثًا،  دين  املَُعمَّ املسيحيني  رئييس  بشكل  يعذبون  فهم 

 األبرياء«. 

بعد أكرث من ألف عام، كتب مارتن لوثر يف القرن السادس عرش يف »عن األمراض 

 وأسبابها«، 

ال   املرض،  ما  يف  وهذا  للمرض،  املسببة  الطبيعية  األسباب  يف  إال  األطباء  ينظر 

يعالجونه، أو ال، بأدويتهم. غري أنهم ال يعتقدون أن الشيطان يصيب أحدهم مبرض  

الشيطان؛   أمراض  ملقاومة  أمثل  دواء  هناك  يكون  أن  ينبغي  طبيعية.  أسباب  دون 

الدواء من   كلمة الله… لذا يف األمور  تحديًدا، اإلميان والصًلة، إذ ميكن استحضار 

من   الضمري  عىل  أكرب  تأثريًا  ويحدث  املسحات  من  الكثري  الواعظ  يطبق  الروحية، 

 الرجل العادي. 

عىل الرغم من عمل باستور وعمل كرث آخرين قبله وبعده، ما يزال البعض يتبنون  

يوزنت   مجموعة  ذلك  عىل  مثال  وأقرب  الحايل.  الوقت  يف  املعتقدات  هذه  مثل 

alt.talk.creationism  حيث كتب أحد املؤمنني بالخلقية يدعى ستيف موسكات يف هذا ،

القرن تحديًدا: »مثة أمراض عديدة تسببها الشياطني مبارشة بينام ميكن إرجاع سبب البقية  

 منها إىل الخطيئة يف جنة عدن«. 

يف وسع العلم فحص التفسريات الطبيعية فقط، وقد أورد باستور ذلك يف اقرتاحه  

إثبات نظرية  ب التطور، ال ميكن  الجراثيم. عىل غرار  الشياطني، بل  أن األمراض ال تسببها 
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الجراثيم أبًدا، عىل الرغم من أننا نعلم أنها صحيحة دومنا أدىن شك وميكننا أن نظهر ذلك  

 حتى أنه ما من نظرية علمية منافسة لها.  –

ذكر   عىل  أتينا  األخري،  الفصل  دوفيف  ضد  كيتسميلر  وسائل  رقضية  كانت  وقد   .

األخبار املتلفزة لذلك الحدث ذات صلة هنا. إذ أفاد بيرت جينينغز من قناة إيه يب يس نيوز:  

»يف يومنا هذا، لقد أصبح املعلمون يف بلدة ريفية يف بنسلفانيا أول املوجودين يف البًلد 

الفي  الوحيدة«. شارك  النظرية  التطور ليس  أن  الطًلب  أن يخربوا  الوثائقي  الذين يجب  لم 

نوفا   بربنامج  الخاص  املحك«  عىل  الذيك  التصميم  القيامة:  عضو   NOVA»يوم  شكوى 

 مجلس إدارة مدرسة دوفر بيل باكنغهام يف ما يتعلق بالكتب املدرسية املقرتحة حديثًا. 

بالنظر إىل كتاب علم األحياء الذي طلبه املعلمون، الحظت أنه ممزوج بالداروينية.  

ت ما بني اثني عرش وخمسة عرش مثااًل يتحدث عن نظرية داروين أعتقد أنني أحصي

يف التطور. مل تكن النظرية يف كل صفحة من صفحات الكتاب، لكنك ستجد داروين 

 بني كل فصيلن من فصول الكتاب؛ وذلك الستبعاد أي نظرية أخرى. 

د نظرية أخرى. فليس يف جعبة الخلقيني سوى عدد قليل من الفرضيات، وق  توجدال  

ُدحضت جميعها بالكامل، عىل الرغم من أنهم لن يقبلوا بذلك أبًدا. وما يزالون يحاولون إحياء  

 الحجج التي ثبت خطؤها مسبًقا منذ قرن عىل األقل. وهي تضم: 

، رّوج له )بإصدارات مختلفة( أرسطو، ورينيه ديكارت، واعتُرب نظرية  املذهب الحيوي

 له.  يف عهد جورج شتال حتى فُنِّد تفسريه

الكواكب  مدارات  ضمن  األفًلطونية  الهندسة  عىل  إدراج  تنطوي  فرضية  وهي   ،

 التصميم اإللهي الذي اعتمده يوهانس كيبلر بقوة ثم دحضه يف النهاية. 
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، فرضية وضعها السري ريتشارد أوين ويف نهاية املطاف كان  النامذج البدائية اإللهية

ني يف العرص الحديث قد تبنوا فكرة  عىل الرغم من أن الخلقي   –هو من نبذها أيًضا  

 مامثلة عن »األنواع املخلوقة« باستخدام مصطلح »البارامينات«. 

  1990، وضعها املؤيد للخلقية املحرتف والت براون يف عام  صفائح الطوفان املائية 

عىل أنها »نظرية«، وهي فكرة غري مدعومة وال ميكن الدفاع عنها. وقد كان من املمكن 

ًلن عنها كفرضية بشكل صحيح، إال أنها فشلت يف تفسري البيانات التي  أن يتم اإلع

ُجمعت سابًقا من خًلل علم طبقات األرض املغناطييس لقرشة املحيط، والرواسب  

العلوية، وتدفقات الحمم األرضية، املرتبطة بالتأريخ بالنظائر املشعة، والعينات اللبية  

رية، وعدد ال يحىص من األمور األخرى.  الجليدية، وطبقات الرتسب الحولية األحفو 

 وعىل هذا، ُدحضت قبل تقدميها. 

الدعم   مع  سواء  الحيوي  للتنوع  الوحيد  التفسري  هو  الطبيعي  باالنتقاء  التطور  إن 

االستداليل أو الصًلحية العلمية. إذ مل يكن هناك سوى نظرية بديلة واحدة ضده، وقد كانت  

تأليف معظم العهد القديم، اقرتح العامل اليوناين  نسخة سابقة من التطور. قبل قرون من  

أناكسيامندر )وكذلك أرسطو( أن أشكال الحياة الحديثة، ومن ضمنها البرش، قد تطورت من  

 ومع أن ذلك كان عىل »سلم« تطوري، فقد رُفض منذ ذلك الحني.  – أشكال أبسط 

الديني آنذاك. يرجع    يبدو أن هذه املًلحظة قد كان لها تأثري بعيد املدى عىل املجتمع 

تاريخ البهاغافاد غيتا من حيث السياق إىل نفس الوقت تقريبًا )القرن السادس قبل امليًلد(  

ويبدو أن الرب كريشنا، وهو البطل األسايس يف الغيتا، يتفاعل مع »التطوريني« يف عرصه  

يقول األشخاص  عىل غرار الطريقة التي ما يزال الخلقيون املعارصون يتفاعلون بها اليوم. »

ذوو الطبيعة الشيطانية، إن التجسيد الكوين بأكمله غري حقيقي، فهو من دون خالق، ومن  

دون مسيطر أعىل، ومن دون سبب، ناشئ من التعايش الطبيعي بسبب الشهوة فقط، ليس  

 ( 8:16إال«.)
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رددت شخصيات من عرصنا هذا أفكاًرا مامثلة وتجادلت بشأنها. ولطاملا كانت قابلية  

لكنها غري مفهومة عىل اإلطًلق. ت املعرفة  التكاثرية حقيقة معروفة حق  حول املجموعات 

وقد كان جان باتيست المارك أول من حاول تقديم تفسري لذلك. فاقرتح أن الزرافات التي  

متد رقابها للوصول إىل طعام أعىل ستمنح نسلها رقابًا أطول بطريقة أو بأخرى. ثبت عىل  

 التطور من خًلل الخصائص املكتسبة فرضية فاشلة، لكنها قدمت نوًعا  الفور أن نظريته يف

من التحكم الشخيص عىل التقدم العرقي الذي استقطب الطموحني يف السياسة. إذ تبنى  

كل من جوزيف ستالني وماو تيس تونغ مثًًل، الًلماركية ونددا علنًا بالداروينية، كام فعل 

ء الثًلثة جميعهم بالداروينيني وال ميكنهم التمييز بني  هتلر؛ غري أن الخلقيني ينعتون هؤال 

 إخفاق المارك ونجاح داروين.

مبقارنة الليسينكووية الًلماركية بالداروينية املندلية، يشري التطور الًلماريك إىل أنه  

إذا مترّن الرجل الهزيل بشكل طبيعي لزيادة قواه، فإن أطفاله سريثون دافعه لفعل اليشء  

نفسه باإلضافة إىل أنهم سيولدون بكتلة عضلية زائدة. أما التطور الدارويني، فريى أن كل  

أطفالنا سريث نوًعا مختلًفا من القوى والعوائق، وأنه بعد أجيال عديدة »ستنتقي«  طفل من  

عىل   السيطرة  وهم  لضامن  رغباتنا.  أو  طموحاتنا  عن  النظر  بغض  معينة  صفات  البيئة 

املنديل   الوراثة  علم  ليسينكو  تروفيم  السوفييتي  الزائف  العامل  استنكر  البرشية،  التنمية 

ة. بينام ألّف جوزيف ستالني دعاية الماركية ورّوج لها معتقًدا أن  باعتباره أسطورة رأساملي

)الشيوعي املثايل( ميكن خلقه من خًلل علم النفس الشمويل بداًل من    اإلنسان السوفييتي 

التكاثر. نتيجة لذلك، أُعيدت كتابة القواميس الروسية لوصف الجينات كمفاهيم أسطورية،  

»كداروينيني ُصنفوا  الذين  تعرضوا  وهؤالء  أو  الغوالغ  يف  ُسجنوا  أو  طُردوا  منشقني   »

 للتصفية بطريقة ما. 

بينام نقلب رسيًعا بني القنوات، نتوقف عند محطة تلفزيونية مسيحية، حيث يقول  

أحدهم: »عندما يتعلق األمر مبوضوع األصول، فهناك بشكل أسايس وجهتا نظر: نظرية  
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فرع من فروع الخلقية وأن استوىف حتى أحد  التطور ونظرية الخلق«. إال أنه مل يسبق ألي  

املعايري املطلوبة للنظرية. وليس يف وسعها ذلك ألن العلم يتطلب كًًل من الدقة واملساءلة.  

وتصحيحها،   املقرتحة  التفسريات  يف  األخطاء  الكتشاف  طريقة  هناك  تكون  أن  ينبغي 

ي منها صحيًحا بدرجة ما. كام وتحديد عىل وجه اليقني أهي خاطئة كليًا أو جزئيًا، أو أكان أ 

 :تاريخ موجز للزمنقال ستيفن هوكينغ يف كتابه  

تعد النظرية نظرية جيدة إذا كانت تستويف متطلبني: يجب أن تصف بدقة مجموعة  

عشوائية،   عنارص  بضعة  سوى  يحوي  ال  منوذج  أساس  عىل  املًلحظات  من  هائلة 

 ملستقبلية. ويجب أن تقدم تنبؤات محددة حول نتائج املًلحظات ا

ال نجد مطلًقا متثيًًل إيجابيًا للشكوكية الصحية يف وسائل اإلعًلم الرتفيهية. ويعد  

واحًدا من أفضل األمثلة    Dragonslayerصياد التنني  بعنوان    1981الفيلم الصادر يف عام 

  التي قد تخطر يف بايل. لكن املتشكك كان فيه رشيرًا قاتًًل، وكان متوقًعا منا أن نقف إىل

جانب املؤمنني بالسحر. يقول تلميذ الساحر بعد الدنو منه وتحديه: »آها، إذن أنت تبحث عن 

 اختبار. ونحن ال نجري االختبارات!«. 

كان رد فعل الرشير مثريًا لإلعجاب: »أنا عىل يقني من أنك ال تجريها. فهم ال يجرون 

ت تجري محادثة مع ظل جدتك يف  االختبارات أبًدا. وال العديد من األعامل الحقيقية. أوه، أن

غرفة مظلمة، جرعة أو جرعتني من الحب الغريب، لكن أن تصبح متشكًكا، ملاذا، إنه اليوم  

 الخطأ، والكواكب ليست مصطفة، واألحشاء متلبكة، ’نحن ال نجري االختبارات! ‘«. 

 كان ذلك اتهاًما لطيًفا بالروحانية. فلامذا كان عليه أن يكون الرجل السيئ؟

إثباتها.  ي إمكانية  النظرية إىل أجل غري مسمى، وهذا سبب آخر لعدم  نبغي اختبار 

يتطلب الدين اقتناًعا مطلًقا، لكن العلم ينصح بعدم ذلك. فهو يتطلب الفهم بداًل من االعتقاد،  

لذا ينبغي أن يستند إىل أدلة ميكن التحقق منها؛ وينبغي أن يرشح املًلحظات ذات الصلة  
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اسها من الدقة؛ وينبغي أن يصمد أمام التحليل النقدي املستمر يف مراجعة بدرجة ميكن قي

األقران؛ ويجب أن يكون قابًًل للتفنيد أيًضا. فإذا مل يحقق كل هذه الرشوط مًعا، فهذا ليس  

 علاًم. وإذا مل يستوف أيًّا منها، فمن املحتمل أنه الدين. 

سيلامن   ظرة مرة أخرى عىل قضيةبالعودة إىل املفهوم الخاطئ الشائع، دعنا نلقي ن

والشهادة العلنية لتدريس التصميم الذيك يف مدارس املقاطعة. عرّب أحد    ضد مقاطعة كوب

األشخاص املشاركني يف ذلك عن تفسريه للتصميم الذيك يف حلقة من سلسلة بني وتيلر 

امل،  ! إذ قال: »التصميم الذيك نظرية تنص بوجود مخطط شبولشيت عىل شوتايم بعنوان  

 وخالق من نوع ما يجّمع العامل عىل ما هو عليه«. 

يحاول هذا الرجل تصوير التصميم الذيك وكأنه يشء مختلف عن الخلقية، عىل الرغم  

ثم  النحو.  هذا  عىل  الذيك  التصميم  وعرّفت  الخلقية  التمست  قد  السابقة  الشهادة  أن  من 

عمى«( تنص عىل أن خالًقا خلق  اعرتف بأن التصميم الذيك »نظرية« )يعني بها »تخمينًا أ 

 الخليقة. بعبارة أخرى، التصميم الذيك هو الخلقية. 

كام مر معنا يف الفصل السابق، وخًلل هذا الكتاب، فإن التصميم الذيك ليس بنظرية  

مطلًقا؛ إنه خديعة، ومخطط ُصمم بهدف تقويض العلم الرشعي. وال يُعد فرضية حتى، كونه  

 يُقدم آلية، وال ميكن دحضه. وما من يشء يدعمه، وال يُنتج شيئًا،  ال يستند إىل أي دليل، وال

ألنه ليس إال تخمينًا ال ميكن اختباره. مل تُثبت صحة أي جزء منه، بل ثبت خطأ معظم أجزائه،  

إذن ما من فائدة مرجّوة منه يف أي مجال، ألن املعلومات الدقيقة وحدها ميكن أن يكون لها  

السب لهذا  أنظمة  تطبيق عميل.  التطور يف  مبادئ  اإليدز  الباحثون يف مرض  يستخدم  ب 

 عًلجهم، ويجب عليهم ذلك، ألن الفريوس يتطور.

عىل سبيل املثال، يُعد سّم ذكر العنكبوت سيدين القمعية الوتراء ساًما فقط بالنسبة  

  عىل الرئيسيات. فًل   سوى لخط واحد من الفقاريات: إنه قاتل لجميع الرئيسيات، وال يؤثر  

ميثل خطرًا عىل الحيوانات الفقارية الكبرية األخرى، ولكن إذا ما تعرض اإلنسان إىل لدغة  
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أن هذا اليشء يقتل   إذا كنت تعلم  التغافل عن تصنيفنا.  الحامقة  العنكبوت، فمن  من هذا 

 السعادين فقط، فعليك أن تعلم أنه ميكن أن يقتلك أيًضا. 

مبليارات الدوالرات يف الطب، وعلوم السموم، والزراعة،  لهذا السبب لدينا صناعات  

والتكنولوجيا الحيوية، حيث قمنا بأبحاث نالت جائزة نوبل، واعتمدت جميعها عىل وظائف  

التطور، وما كانت لتعمل إال إذا كان التطور صحيًحا بشكل واقعي. وأولئك الذي يُجادلون 

ريات األخرى التي يقللون من شأنها أيًضا،  أن التطور »مجرد« نظرية، ال يُدركون كل النظ

من ضمنها نظرية االنفجار العظيم. لنقتبس من ستيفن هوكينغ مرة أخرى، وهذه املرة من  

  حديثه يف مؤمتر تيد توك بعنوان »استجواب الكون«:

حتى عرشينيات القرن العرشين، اعتقد الجميع بأن الكون ثابت بشكل أسايس، وال  

نكتشف الحًقا بأنه يتوسع، وأن املجرات البعيدة تتحرك بعيًدا عنا.  يتغري مع الزمن. ل

هذا يعني أنها كانت ال بد أقرب إىل بعضها يف املايض. وإذا استقرأنا األمر مرة أخرى،  

هو   هذا  سنة.  مليار  عرشة  خمس  قبل  بعضها  فوق  جميعها  كانت  بد  ال  أنها  نجد 

 االنفجار العظيم، وبداية الكون. 

املرا تزال  تكفي  ما  ال  الحالية  النظريات  ألن  اآلن،  حتى  مجهولة  للكون  األوىل  حل 

لتفسريه، لذلك ال ميكننا حتى اآلن التأكد من ماهية »التفرّد« أو من مصدره ومكانه. يُحب  

الخلقيون تشويه ذلك بالقول إنه مل يكن هناك يشء يف البداية، وبعد ذلك انفجر العدم، لكن  

الحايل إىل أن التفرّد مل يكن نقطة يف الفضاء، بل كان النقطة    األمر ليس كذلك. يشري فهمنا

الوحيدة التي اجتمعت فيها كل من املادة والطاقة والزمكان يف آن مًعا، ومل يكن هناك يشء  

 خارجها، وال حتى فراًغا للفضاء الخايل، إىل أن تضخم الكون من تلك النقطة. 

من يتباطأ كلام اقرتبنا من رسعة الضوء  ينبغي يل أن أذكر فرضيتني ذات صلة. ألن الز 

وتحت تأثري الجاذبية املفرطة، ويصبح التفرّد شديًدا جًدا، تخيل نظام إحداثيات ديكاريت  

يكون فيه الزمن خطًا مقاربًا، عىل هذا تساوي الثانية الواحدة الًلنهاية حني يكون الزمن  
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التفرّد  T = zeroصفرًا   الغريبة يف ذلك، هي أن  أبديًا عىل  . السمة  الكوين ميكن أن يظل 

 الرغم من أن للكون بداية. 

مثة احتامل متزامن آخر: إننا نعلم أن الجاذبية تحني نسيج الزمكان. ولعل التشوه  

القفز )الرتامبولني( خري مثال    سطح حصرية الذي تُحدثه كرة البولينغ عند سقوطها عىل  

عىل ذلك. ميكن أن يُظهر عرض توضيحي مدريس، كيف يبدو دوران كرة التنس حول كرة  

البولنيغ. لكن الجاذبية املفرطة ال تحني نسيج املكان فحسب؛ بل تخرتقه وتخلق فيه ثقبًا،  

فرّد يجمع كل املادة  األمر الذي يُفرس عىل ما يبدو وجود الثقوب السوداء. حسنًا، إذا كان الت

أكوانًا   لنقل  آخر،  مصدر  ثقبًا يف  تُحدث  ورمبا  هائلة،  هناك جاذبية  فسيكون  الكون،  يف 

أو  متعّمًدا  يكون  أن  بالرضورة  ليس  لذلك،  املحّفز  كان  أيًا  رابًعا.  مكانيًّا  بُعًدا  أو  متعددة، 

نقطة مفردة يف نسيج  عرضيًا. ستندفع محتويات البعد الرابع إىل الفضاء ثًليث األبعاد عرب  

الزمكان، ويتضخم الكون من هناك دون الحاجة إىل إله أو تعويذة، أو ثعبان ناطق. لكن  

 هذه رؤيتي الشخصية يف نهاية األمر. 

وقتنا   يف  الناس  ألذىك  وفًقا  ومقنع  قوي  بدعم  العظيم  االنفجار  نظرية  تحظى 

املؤمنون بالخلق مع ذلك؟ كيف يفرسون   الواضح  الحايل، فكيف يتعامل  الكوين  التوسع 

الكونية   الخلفية  إشعاع  يربرون  كيف  املجرة؟  تسارع  يفرسون  كيف  العكسية؟  وآثاره 

 امليكروي الذي تنبأت به النظرية واكتشفته الحًقا؟ 

بداية،   للكون  أن  »أثبتوا«  قد  العلامء  إن  بالقول  ويُسعدون  شيئًا،  يفرسون  ال  إنهم 

جار العظيم. لكن اكتشاف االنفجار العظيم هو  ويستخدمون تلك الحجة لدحض نظرية االنف

 إثباتنا عىل أن للكون بداية! وذلك مثال عىل سذاجة الخلقية. 

لنقتبس تعليق جاهل آخر من مقاطعة كوب: »يجب علينا املطالبة بأن تتفق نظرية  

لنظرية   ال ميكن  إذ  إىل حقيقة.  نظرية  من  كانت سرتتقي  إذا  الحقائق  مع جميع  التطور 

 ن تجتاز هذا االختبار كتفسري ألصل اإلنسان«. التطور أ 
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من دون اإلشارة إىل أن الخلقية ال متت للحقيقة بصلة، مثة الكثري من األكاذيب التي 

إىل مستوى   يرتقي  أن  العلم ميكنه  بأن ال يشء يف  التوضيح  ويتعني عيل  عليها،  تستند 

إال إذا كانت الحقيقة تجسد »الحقيقة«، ألن الحقيقة تعني أنه ال يوجد يشء آخر لتعلمه. )

الحقائق، يف هذه الحالة، يتعني عىل النظريات أن تنزل إىل مستوى الحقيقة، ال أن ترتقي  

إليها(. هذا هو السبب يف أن العلم، كونه موضوعيًا، يتطلب أن يُعترب كل يشء نظرية بغض 

 النظر عن قوة إثباته. 

ي كان بإمكان أعظم العقول يف  نجحت نظرية التطور يف اجتياز كل االختبارات الت

والحقلية،   املخربية  التجارب  خًلل  من  عدة،  بطرق  وأُثبتت  يضعوها.  أن  الحديث  العرص 

إىل   باإلضافة  الحيوية،  والنظم  األحافري،  علم  يف  املركبة  االكتشافات  بفضل  أكرث  وُعززت 

رية التطور  التطورات يف علم األجنة، والبحوث الجينومية، والهندسة الحيوية. أصبحت نظ 

اليوم، واحدة من أقوى النظريات يف العلوم. فام من حقيقة ال تتفق مع نظرية التطور، ومل  

التعليم يف العديد من أنحاء   تفشل بأي اختبار مطلًقا. لكن، مع األسف، إن القامئني عىل 

العامل، من ضمنهم يف بعض مناطق الواليات املتحدة، يحولون دون إيصال هذه املعلومات  

  ىل الطًلب، فامذا تتوقع؟إ

قال أحد املؤمنني بنظرية الخلق يف مقاطعة كوب: »ال أعتقد شخصيًا أن التطور أكرث  

أعىل   النظرية  تعد  نظرية.  من  أكرث  يشء  يوجد  ال  هامة:  نقطة  هذه  نظرية«.  مجرد  من 

تضم   معرفية  ومجموعة  دراسة  مجال  إنها  إليه.  الوصول  للعلم  ميكن  الثقة  من  مستوى 

النظرية »مجرد« فرضية؛  مجموع ليست  الطبيعية.  والقوانني  والفرضيات،  الحقائق،  ة من 

إال  ما هي  فالقوانني  النظريات تدريجيًا إىل قوانني؛  الحقائق. وال تتحول  تتألف من  فهي 

العلمي   املجتمع  الواقع  )ويف  للعلوم  الوطنية  لألكادميية  وفًقا  للنظريات.  تابعة  مكونات 

 د التطور حقيقة ونظرية. العاملي بأكلمه(، يُع
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كنت قد أرشت إىل أن أول فيديو شاهدته عن املناظرة بني التطور والخلقية »التطور  

مقابل الخلق«، كان أيًضا اإلنتاج األكرث تضليًًل عىل اإلطًلق. وأود ختاًما أن أتطرق إىل يشء  

ة علمية، كام قاله مقدم ذلك الفيديو: »حسنًا، كام ترون، فإن التطور نظرية، وليس حقيق

 يُعترب بشكل عام«. 

 هذا خاطئ. 

ازدياد، وأن   الحيوي والتعقيد يف حالة  التنوع  التطور يحدث، وأن  أن  إنها لحقيقة 

 كًلهام يحدث بشكل طبيعي بوسائل تطورية ليس إال.

إنها لحقيقة أن األليًلت تتنوع بتميز متزايد يف املجموعات اإلنجابية، وأنها تتسارع  

 ملعزولة جينيًا. يف املجموعات ا

إنها لحقيقة أن االصطفاء الطبيعي، واالصطفاء الجنيس، واالنحراف الجيني، قد أُثبت  

 بأن لها جميعها تأثريًا قابًًل للتنبؤ يف توجيه هذه االختًلف. 

إنها لحقيقة نشوء طفرات مفيدة وهامة تتوارثها األجيال الًلحقة، ووجود مجموعة  

ال الدالالت  من  متعددة  األجيال  مستقلة  من  العديد  مدى  عىل  السًلالت  هذه  لتتبع  حيوية 

 السابقة. 

إنها لحقيقة أن الطيور تُعد فرًعا من فصيلة الديناصورات، كام هو الحال مع اإلنسان  

 الذي يُعد فرًعا من فصائل القرود، والرئيسيات، والوحشيات الثدية، وثانويات الفم الفقارية. 

أنه   لحقيقة  الجين  جرى إنها  أشكالها  تتبع  أكرث  إىل  الحيوانات  لجميع  الجامعي  وم 

املقارن، وعلم وظائف   التشكل  علم  أيًضا من خًلل  األشكال  تلك  أُشري إىل  األساسية، وقد 

 األعضاء، والتطور الجيني. 
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إنها لحقيقة أن كل يشء عىل األرض له أقارب محددون، يعيشون بالقرب منه، أو 

 يظهرون يف السجل األحفوري. 

قة أن السجل األحفوري يضم املئات من األنواع االنتقالية، حتى وفًقا ألضيق  إنها لحقي 

 تعريفاته، وأن كًًل من التطور الصغروي والكربوي قد لوحظا بشكل مبارش. 

 !حقيقةإن التطور 
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 نبذة عن الكاتب 

  مدرس علوم، وناشط علامين، ومناظر، ومتحدث عام. يشارك يف تقديم بودكاست   عن ر آر 

ويكتب يف ريزن آدفوكيتس عىل شبكة بايثوس. شغل منصب املدير السابق ملنظمة    من-رع

كام  امللحد.  األمرييك  للتحالف  الحايل  والرئيس  تكساس،  والية  يف  األمريكيون  امللحدون 

ريخ العرقي، الذي يهدف إىل جعل شجرة الحياة التطورية يرتأس مرشوع مستكشف التأ 

ن بسلسلة الفيديو الشهرية التي تكشف  بأكملها عىل شكل موسوعة عىل اإلنرتنت. يُعرف آر 

 للخلقية.  أسيسيةالتاألكاذيب 
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