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 مازالت اآلالت اجلزيئية ترفع حاجزًا منيًعا أمام امتداد الداروينية العاملية""

 عامل كيمياء حيوية. –مايكل بيهي 
 
 

 عجب أّن علماء املستحااثت قد جتّنبوا نظرية التطور لفرتة طويلة فال يبدو أّّنا حدثت مطلًقا"" ال 
 عامل مستحااثت.-انيلز ايلريدج 

 
 

 ذع حول االنتقاء الطبيعي جانًبا حتت اسم محاية العلم"" إنّه لشيء ساخٌر أن يوضع النقد العلمي الاّل 
 عامل كيمياء حيوية. –مايكل بيهي 

 
 

كان من املمكن إثبات وجود أي عضو معّقد ال يُرّجح أنّه قد تشّكل عن طريق العديد من التعديالت املتعاقبة   " إذا
 والطفيفة، فسوف تنهار نظرييت متاًما."

  صاحب نظرية التطور -نتشارلز دارو 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 :املقدمة
واإلحلاد، وأشهد أن ال  الزيغأهل  بل  مبعرفة سبيل أهل اإلميان، وجّنبنا سُ احلمد هلل الذي أنعم علينا ابإلسالم، وأمّت نعمته 

ه أبمسائه وصفاته، وأشهد أن حممًدا عبده من آمن بربوبيته، وأفرده أبلوهيته، وتعّبد  شهادة  ،وحده ال شريك له إله إال هللا
 بعد:، أما والربهانجة احل ، ليقيم عليهمابهلدى والبيانللناس أرسله  ،ورسوله

ومل يكن ه واحليل، ب  أبلوان من الش   يف كل زمان فيها الباطلُ  رجُ ي  إىل قيام الساعة،  إهلية، ابقيةٌ  فإّن صراع احلق والباطل سنةٌ 
 لُيفت   ، العلم جبلبابمتجلبًبا  ،بثوب جديد يسرت به سوءتهيتال  "اجلديداإلحلاد "أتى  فقد ،من األزمان زماننا هذا بدًعا

 !بريق العبارات خلفويلهث األمساء  وتستهويه، به من ال يعرف حقائق األشياء ومضامينها
ها قد أرهق اخاوية عن معرفة احلق بدليله، ونفوسً  اصدورً صادفت  حني، نصيًبا كبريًامن هذه اهلجمة  لشبابناوقد كان 
عاملنا اإلسالمي يراوح مكانه بني  ترى بينما، غربي عند الابلتقدم العلممنبهرة  وأتخرها بني األمم، وعقواًل ة حال األمّ 

 ه!ال يف حاملي يف احلقّ  الضعف   وظّنت   فتحرّيت  ، حىت أّنكه الفسادينخره بال تنمية ، احلروب والصراعات
ما  أن يقولمنابر لكل من شاء  أصبحت تنا، يف فضاء مفتوح، ومواقع تواصل  نانهيك عن ظهور دعاة يتكلمون أبلس

م حىت وصلت معاوهلُ ، ، وأصول املّلةالنبوة مث جاوزوها ليصلوا لذاتشبهات التشكيك ابلسّنة، صياغة  فأعادوا شاء،
اإلحلاد،  رةفهيأت قلوهبم لبذ، قلوهبم، وزعزعت اإلميان يف عند هؤالء ، فخلخلت اليقنيلضرورات العقل ومسّلمات الفطرة

حىت صار ك اجلهد لدفعها ودرئها، ذلالشبهات، وما بذلوا معشار فاجتهدوا يف تتبع  ،بداء الِكرب واإلعراض وسقوها
 !مث يُتبعه آبخر سهًما ويغرزه يف صدر نفسهمنها ليأخذ  الشبهاتميّد يده جلعبة  منهم الواحد

" أميتوا الباطل بعدم نشره" من أهل احلّق يف مواجهة هذه النازلة، اترة حبجة واضح  ؤ  كّل هذا كان حيدث مع تباط
، وع زوِه للتحرر من قيد التكاليف الشرعية ومسوه: بنزوات خلف بيننا كانت أطّم وهي التنكر لوجود إحلاد حقيقيوأخرى  

 شهوات!
كاف على هذه ّطالع  يكن لديهم ا، هو أن كثريًا من علماء الشرع ودعاته مل التباطؤ هذا سامهت يفولعّل من األمور اليت 

عن التصّور   املواجهة نتيجة طبيعية لقصور التصّور، فاحلكم فرعٌ  وضعف اإلحجام فكانالنازلة ليعرفوا أصوهلا ولوازمها، 
 كما هو معلوم.

رون، وتكاتفت اجلهود، وبدأت األعمال ترتى، طويال، فما لبث إن مشّر املشمّ  هذا التأخر مل يدم   وهلل احلمد أنّ لكّن 
 .أابطيل وكشفنوعة ما بني تعزيز يقني، ورّد شبهات، مت واجلهود تتكامل، حىت خرج لدينا ويف فرتة قياسية أعمالٌ 

للمكتبة الشرعية،  نفيسةلت هذه األعمال إضافة ، فشكّ املفيدة لكتب األجنبيةت اوتُرِج فخرجت املؤلفات اجلديدة، 
 للمعرفة الثقافية عموًما. اوإثراء مميزً 
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النظرية  تعيدحتدايت كارثية  الثبات أمام عنعجز النظرية الداروينية  بّينتحد الكتب اليت ستعرض أويف هذه الورقات سن 
 حقيقية.بتفسريات شكاالت اإل عن مواجهة وعاجزة قاصرة، "جمرد نظرية علمية" لتبقى هناك ،ها الطبيعيحملّ  إىل

حتدي الكيمياء احليوية -ن األسود صندوق دارو ) :املسّمىهذا الكتاب هو لعامل الكيمياء احليوية الدكتور مايكل بيهي 
 مركز تكوين. نشر عربمركز براهني، و  بواسطةرجم إىل اللغة العربية تُ وهذا الكتاب  (-لنظرية التطور

، وبطبيعة ليكون معينا على فهم احملتوىابختصار جوهر الكتب وبيان صلب فكرته، مع ذكر مدخل موجز  وقد قمتُ 
ا متام التفاصيل فال غىن ملريدها للقارئ، وأمّ الفكرة  وهراالختصار مع عرض جهي احلال فإن طبيعة مثل هذه األعمال 

 الكتاب. أصل عن
 :كالتايلبياّنا   إىل مقدمة ومبحثني وخامتة، هذه الورقة متُ قد قسّ و 
 قدمة.امل

 مطالب:أربعة وفيه مدخل، : املبحث األول
 يكل بيهي.ماد. ابملؤلف موجز تعريفٌ املطلب األول:  -
 الثاين: التعريف ابلكتاب.املطلب  -
 املطلب الثالث: املقصود بنظرية التطور. -
 الكيمياء احليوية.علم عن نبذة  :الرابعاملطلب  -

 :ثالثة مطالبوفيه  ،قراءة وصفية للكتاب املبحث الثاين:
 ، وكيف يهدم نظرية التطور.لالختزالغري قابل التعقيد سؤال املطلب األول:  -
 .يف كتابهعلى سؤال التعقيد بيهي مايكل املطلب الثاين: األمثلة اليت ذكرها الدكتور  -
 .الغريب يف اجملتمع العلمي زالتحيّ املطلب الثالث:  -
 اخلامتة.

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول: مدخل، وفيه أربعة مطالب:
 يكل بيهي.ماد. ابملؤلفتعريف موجز املطلب األول:  -
 ابلكتاب.: التعريف الثايناملطلب  -
 .التطورنظرية املقصود ب: الثالثاملطلب  -
 الكيمياء احليوية.علم عن : نبذة الرابعاملطلب  -

  



(6) 

 

 املطلب األول: تعريف موجز ابلدكتور ما يكل بيهي.
م، من 1978استاذ العلوم البيولوجية جبامعة ليهاي يف بنسلفانيا، حاصل على الدكتوراة يف ختصص الكيمياء احليوية عام 

 اجلامعة.نفس 
له ما يناهز األربعني مقالة يف جمالت علمية حمّكمة متخصصة يف جمال الكيمياء احليوية، وحّرر جمموعة من املقاالت 

  New York Times, American Spectator Boston Review, (1).لبعض الدورايت مثل: 
 

*** 
 

  

                                 
 (، وينظر: موقع جامعة ليهاي للتعريف باملؤلف وأحباثه على هذا الرابط:7) :مركز براهني للكتاب متهيد( 1)

https://www.lehigh.edu/bio/Faculty/Behe.html 

https://www.lehigh.edu/bio/Faculty/Behe.html
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 : التعريف ابلكتاب.الثايناملطلب 
 .-حتّدي الكيمياء احليوية لنظريّة التطّور –ن األسود صندوق دارو ان الكتاب كاماًل هو: عنو 

، فاملقصود بـ"الصندوق األسود" هو: املصطلح الذي درج الفكرة املركزية للكتابومن خالل العنوان نستطيع فهم 
 استعماله يف وصف النظام أو اآللة اليت ُُيهل كيفية عملها.

ن يف مأزق كبري جًدا، حيث قال دارو لّية" فتعقيدها البالغ يضع الداروينية : "اخلون هسود لنظرية دارو والصندوق األ
" إذا كان من املمكن إثبات وجود أي عضو معّقد ال يُرّجح أنّه قد تشّكل عن طريق العديد من التعديالت بنفسه: 

  (1)املتعاقبة والطفيفة، فسوف تنهار نظرييت متاًما."
وبقّدرة عالية من بيان هتافت نظرية التطور حني توضع أمام إشكاالت حقيقية وأسئلة ولقد استطاع الدكتور مايكل بيهي 

 جوهرية.
ن لنظريته جنحت بيولوجية التطّور بعد قرابة قرن  ونصف من طرح دارو يشري الدكتور مايكل بيهي ملوطن اإلشكال بقوله: "

 أمناط احلياة اليت نراها حولنا. تعليلبقّوة يف 
كثريين أّن انتصارها اتمٌّ، لكّن ال ُيري عمل احلياة احلقيقي على مستوى احليوان أو العضو الكامل. ويظهر ابلنسبة لل

ُمُن احلياة يف التفاصيل،  واجلزئياُت هي ما فاألجزاء األكثر أمهّية من الكائنات احلّية هي أشياء أصغر من أن تُرى إذ ت ك 
 يقوُد تفاصيل احلياة.

  (2)؟"لكْن هل تشرُح أساس احلياةاحلصان،  ن حوافرقد تشرُح فكرة دارو 
 هذا االقتباس وكذلك االقتباس القادم يشرح ابختصار طبيعة املشكلة وحيدد مكان اهلّوة بدقّة.

حيث يقول الدكتور بيهي: " لقد مضى حىت اآلن حوايل نصف قرن منذ أن مّتت صياغة االصطناع احلديث للتطور 
 كبرية من األحباث وفق النموذج احلريّف الذي تقوم بتعريفه.  الدارويين. حيث مّت إجراء جمموعة

؛ بينما وبشكل -مثل التغري التكّيفي يف التلّون عند العثّ  –ورغم ذلك فإن جناحات النظرية حمصورٌة ابلتطور الصغري 
ن كيف تكو   -العلى سبيل املث –ملحوظ ليس لديها سوى القليل لتقوله عن التساؤالت اليت تثري اهتمامنا بشكل أكرب 

  (3)؟" العث  من األساس
مما سبق تتضح لنا فكرة الكتاب ومشكلة البحث كما يُعرّب عنها يف الوسط األكادميي، وابقي العرض والتفاصيل يف 

 مبحث دراسة الكتاب التايل.
*** 

  
                                 

 (، بواسطة: مقدمة مركز براهني للكتاب.189هارفارد: ) صل األنواع، طبعة جامعةأ( 1)
 (.30ن األسود: )ندوق دارو ص( 2)
 (.66ملصدر السابق: )ا( 3)
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 : املقصود بنظرية التطور:الثالثاملطلب 
كالتغري عرب الزمن ويستخدمها آخر   يستخدمها شخص مبعىن بسيطمصطلح التطور كلمة مرنة قد "يقول مايكل بيهي: 

 مبعىن حتديد كل أشكال احلياة من سلف مشرتك دون حتديد آليات التغيري.
يعترب التطور عملية ظهرت فيها احلياة من مادٍة غري حيٍة مث تطورت   -أي: من وجهة نظر بيولوجية-ويف معناه الكامل 

ن لكلمة تطور وهو ما تعنيه كلمة تطور يف الوسط العلمي وهو ارو هو املعىن الذي اعتمده د، وهذا كليًّا بوسيلة طبيعية
  (1)ما سنستخدمه خالل هذا الكتاب كله." 

 خالف. للتطور ليست حملّ  " مثّة معان   وملزيد إيضاح:
مع الظروف البيئية املتغرّية(، من تلك املعاين: )تغرّي الكائنات احلّية مبرور الزمن(، و)إمكانية تكّيف الكائنات احلّية 

 دون أذى! التطور" إًذا لرتكها الناسُ كلمة "   لو كان هذا فقط ما تعنية ة(.و)إمكانية تغري تتابع اجلينات يف اجلماعة احليّ 
ة، ولعّل هذا هو الذي ُيعل اهليئات التدريسية ومعلمو األحياء عندما ُيسألون عن ما يدّرسونه حول أصل الكائنات احليّ 

 ة مع مرور الزمن، الكائنات احليّ فإّنم غالًبا سيجيبونك بتقدمي "التطور" يف صورة بريئة كهذه: " ابلطبع أنت تؤمن بتغرّي 
 املضادات احليوية، .. هذا هو التطور!" ك مسعت عن اجلراثيم اليت ُتطوِّر مقاومتها ضدّ ومن املؤكد أنّ 

 وجّنبهم حمّل اخلالف؛ لكّنهم يف واقع األمر ُيفون القضية اليت هي حملّ رمبا لّطف هذا الوصف شيًئا من خماوف العامة 
 اخلطورة يف السجال حول التطور.

ل ابلفعل التطور، والذي ال ُيالف يف صحة وقوعه أحد، ولكّنه مما ال عالقة له نعم اجلراثيم اليت تطوِّر املقاومة اجلرثومية متثّ 
 القها يف البيولوجيا التطورية.ة ابلدعاوى العريضة اليت يتم إطالبتّ 

 تدعي البيولوجية التطورية حدوث أمرين:
الذين ميلكون جهازًا مناعًيا عاجًزا  –، والبشر -مقاومتها ضد املضادات احليوية اليت تطِّور –احندار اجلراثيم  -1

 واحد يف املاضي السحيق. مشرتك   رى، من سلف  خ، والكائنات احلّية األ-عن صّد اجلراثيم
نتجت اجلراثيم وكّل الكائنات احلّية األخرى ابلصدفة والضرورة، وابلتايل من غري غاية أو أتتم العمليات اليت  -2

 خطّة ُمدركة.
رتك الكامل، ووفًقا هلذا االّدعاء يوجد يدور حول التاريخ الطبيعي، ويعرف ابلسلف املشرتك أو السلف املشّ االّدعاء األول 

 لكائنات احلّية.سلٌف مشرتٌك ترجع إليه كل ا
 أّما االّدعاء الثاين فيؤّكد على أّن التغريات التطورية تتم آبليات ماديّة خالصة، وال تفتقر إىل توجيه ذكّي.

  (2)ويعترب الذكاء وفق هذه النظرة حالة انجتة عن التطور بداًل من أن تقوده." 
  

                                 
 (.20) :األسود صندوق دارون( 1)
  79صفحة:وينظر  د.جوناثان ويلز. )ترمجة مركز براهني ونشر مركز تكوين.( –(. تأليف د. ويليام دميبسكي 31) صميم احلياة:ت( 2)
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 الكيمياء احليوية.عن علم : نبذة الرابعاملطلب 
ز وحتفّ  ،ل اخلالاي والنسج"الكيمياء احليوية تعىن بدراسة األسس املطلقة للحياة: اجلزيئات اليت تشكّ : املؤلف بقوله اعر فه

  (1)واالصطناع الضوئي واملناعة وأمور أخرى." للهضمالتفاعالت الكيمائية 
جيع الكائنات احلية، من هي فرع العلوم الذي يستكشف العمليات الكيميائية اليت حتدث داخل ": وبتعبري آخر

 (2)".البكترياي إىل النبااتت واحليواانت
يُعىن بدراسة األنظمة احليوية يف كافة الكائنات، مثل: اإلنسان، واحليوان، والنبات،  " :علم الكيمياء احليويةفإذن 

ومتفاعاًل بنشاط مع العلوم ذات العالقة، مثل: علم  اواألحياء الدقيقة، والفريوسات، على مستوى جزيئي دقيق، مستفيدً 
  (3)".الكيمياء، واحليوان، والنبات، واألحياء الدقيقة، وعلوم الطب، والصيدلة، والزراعة

 
*** 

  

                                 
 (.29األسود: ) صندوق دارون( 1)
 http://www.biochemistry.org/education/schoolsandcolleges/whatisbiochemistry.aspx :مجعية الكيمياء احليوية (2)
 /753https://sciences.ksu.edu.sa/ar/nodeامللك سعود، قسم الكيمياء احليوية: امعة ج( 3)

http://www.biochemistry.org/education/schoolsandcolleges/whatisbiochemistry.aspx
https://sciences.ksu.edu.sa/ar/node/753


 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاين: قراءة وصفية للكتاب، وفيه ثالثة مطالب:
 نظرية التطور.املطلب األول: سؤال التعقيد غري قابل لالختزال، وكيف يهدم  -
 .يف كتابهعلى سؤال التعقيد املطلب الثاين: األمثلة اليت ذكرها الدكتور مايكل بيهي  -
 املطلب الثالث: التحيز يف اجملتمع العلمي الغريب. -
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 املطلب األول: سؤال التعقيد غري قابل لالختزال، وكيف يهدم نظرية التطور.
من  ة تبلغ درجةً بعض األنظمة احليوية أو األنواع احليّ  " ابلتايل:ختزاللالالتعقيد غري قابل سؤال " ّجةحُ ميكن اختصار 

 يعي.ا عرب االنتخاب الطبأقل تعقيدً  ر أّنا قد تطورت من مراحلالتعقيد حبيث يستحيل تصوّ 
، وإزاحة ومتكاملة سقةبصورة متّ جيع أجزاءه  تعملس والرتابط متعددة شديدة التناسقفريدة و  ب من أجزاء  النظام املركّ ف

 !النظام أبكملههذا ة ف فاعليّ توقّ  ي إىلالنظام يؤدّ  هذا جزاءأأي جزء من 
ألن وظيفة  ؛يف إطار دارويين تدرُيي تقليدي ليتم شرحهاا دة بشكل ال ميكن اختزاهلا تبدو صعبة جدً األنظمة املعقّ ف

 بشكل أساسي. النظام تظهر فقط عندما يكون النظام مكتماًل 
ظم على الرغم من التقدم العلمي الكبري الذي أحرزه العلم يف نصف القرن املاضي يف فهم كيفية عمل النُ لذا يقول بيهي: "

  (1)"م يف شرح كيفية ظهور هذه النظم بطريقة داروينية.مل حيرز سوى القليل من التقدّ فإنّه دة، الكيميائية احليوية املعقّ 
املأخوذة من صفحته  ةكما يف الصور   ظام غري قابل لالختزالعلى النّ  كمثال    "مصيدة الفئران"م الدكتور مايكل بيهي وقدّ 
 اجلامعة: موقع على

 
 

هبذا املثال امليكانيكي البسيط " مصيدة الفئران البسيطة" لفهم طبيعة اإلشكال الذي يفرضه سؤال التعقيد غري  بدأ فقد
 واألنظمة احليوية متعددة اخلالاي.رطة التعقيد، كالعني قابل لالختزال، قبل الولوج يف األنظمة مفّ 

 يف حتديد التعقيد غري قابل لالختزال هي تعيني كّل من وظيفة النظام واألجزاء املكونة له كافّة. فاخلطوة األوىل:
 تتكون من عّدة أجزاء: هفمصيدة الفئران هذ 

 "Platform" قاعدة خشبية مسّطحة. -1

                                 
 https://www.lehigh.edu/bio/Faculty/Behe.htmlلف التعريف بالدكتور بيهي على موقع جامعة ليهاي: م( 1)

https://www.lehigh.edu/bio/Faculty/Behe.html
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 "Hammer" تتوىل فعلًيا عملية سحق الفأر. مطرقة معدنية -2
 "Spring"للضغط على القطعة اخلشبية واملطرقة حني تكون املصيد ملّقمة.  ذو أطراف ممتدة انبضٌ  -3
 "Catch" ل عليها.ئيالقطٌة حساسة تتحرر عند تطبيق أي ضغط ض -4
 "Holding Bar" قضيب معدين يتصل ابلالقطة ميسك ابملطرقة عندما تكون املصيدة ملّقمة. -5

 اءل فيما إذا كانت جيع املكوانت مطلوبة ألداء الوظيفة.أن نتس واخلطوة الثانية:
  (1) واضح.واجلواب يف هذا املثال: نعم وبشكل 

نستنتج أّّنا  (2)لي ي والسلف التخيّ ق بني السلف املادّ يفر تال وبعدوحني نعرف أنه هذا املثال ليس له أسالف وظيفية، 
  (3) صغرية!نتج بشكل غري واع من تطويرات ، وأّّنا مل تُ مصّنعة كنظام كامل

 
بقوهلم: "يعترب النظام معقًدا بشكل غري قابل وشرحوه  وهذا السؤال مسّاه مؤلفو كتاب "تصميم احلياة" بـ"الفكرة اخلطرية"

ال ميكن تبسيطها  -أي: جمموعة من جزئني مرتبطني أو أكثر –لالختزال إن احتوى على أنظمة فرعّية متعددة األجزاء 
، نسمي كل واحدة من هذه األنظمة الفرعية متعددة األجزاء ابللّب غري قابل دون تدمري الوظيفة األساسية هلذا النظام

يكفي حتديد األجزاء  إىل أن قالوا: " وملعرفة فيما إذا كان نظام معقّدا غري قابل لالختزال ال (4) ."لالختزال من النظام
اليت يفقد النظام وظيفته األساسية حبذفها إذ ال تغّطي بقّية األجزاء غياهبا. فتحديد هذه األجزاء خطوة مهمة ولكن غري  
كافية لتحديد األنظمة املعقدة غري قابلة لالختزال إذ حنتاج أيًضا إىل إثبات عدم وجود أي نظام له لّب أبسط حيقق 

  (5)سية."نفس الوظيفة األسا
 وسنسوق يف املطلب القادم األمثلة اليت ذكرها الدكتور بيهي يف كتابه.

 
*** 

  

                                 
 بتصرف (.86األسود: ) صندوق دارون( 1)
 بتصرف (.88ملصدر السابق: )ا( 2)
 بتصرف (.94ملصدر السابق: )ا( 3)
 (.257صميم احلياة: )ت( 4)
 (.259ملصدر السابق: )ا( 5)
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 يف كتابه:على سؤال التعقيد  املطلب الثاين: األمثلة اليت ذكرها الدكتور مايكل بيهي
يف البداية اشار املؤلف إىل أن اخرتاع اجملهر اإللكرتوين بعد احلرب العاملية الثانية أظهر اخللية اليت كانت تبدو بسيطة جًدا 

 خمتلفة جًدا. بشكلحتت جمهر ضوئي 
 وقال: " مسح هذا املستوى من االكتشاف للبيولوجيني ابلوصول إىل أعظم صندوق أسود.

ر دارو السؤال عن كيفية عمل احلياة   ن وال معاصريه اإلجابة عنه.الذي مل يقد 
فقد عرفوا أبّن العيون للرؤية؛ لكّن كيف تتم الرؤية هبا ابلضبط؟ كيف يتخثر الدم؟ كيف حيارب اجلسم املرض؟ الُبىن 

؟  تبدواملعقدة اليت مت كشفها ابجملهر االلكرتوين كانت نفسها مكّونة من مكوانت أصغر. ما هي هذه املكوانت؟ كيف 
 كيف تعمل؟

  (1)، كما ستعيدان إىل القرن التاسع عشر"ءالكيميااإلجابة عن هذه األسئلة إىل عامل البيولوجية وإىل  ستأخذان
 

فإننا عند ذكر األمثلة لن نستعرض التفاصيل العلمية إذ ذاك سيخرج هذه الورقة عن مقصدها، ويف النهاية  وللتنبيه
!، وسنستعري نفس حجة مايكل بيهي فكما أن سيؤول األمر بنا إىل نسخ الكتاب ككل إن أردان استيفاء العرض حقه

 صار.أمثلته املعّقدة غري قابلة لالختزال، كذلك هي غري قابلة لالخت
 

  .)اإلبصار( الرؤيةاملثال األول: 
وقال: " التطّور التدرُيي للعني  بنّي املؤلف آلية عمل اإلبصار وحجم التعقيد الكبري فيها وأنّه ال ميكن أن يتشّكل فجأة

  (2)البشرية مستحيل بطريقة ما لوجود العديد من املظاهر املعّقدة اليت بدت غري معتمدة على بعضها البعض."
 ن الكثري من العامل أن العني تطورت من بنية أبسط، لكّنه مل حياول أن يشرح من أين أتت  نقطةقال: " أقنع دارو مث 

ن األنظار عن هذا السؤال حول املنشأ األويل للعني: من الصعب أن تكون معرفة  بدايته...بل على العكس صرف دارو 
وبعد أن عرض رؤيا  (3)"لنا من معرفة أصل احلياة نفسها كيف لعصب  أن يصبح حساًسا للضوء أكثر أمهّية ابلنسبة

ن أهنا بسيطة تتضمن يف رحيية والبنيوية اليت اعتقد دارو الكيمياء احليوية اختصر النتيجة بقوله: "إن كل اخلطوات التش
  (4)".ل لغويةمذهل ال ميكن التحايل عليها حبي الواقع عمليات بيوكيمائية معقدة بشكل

 
 

                                 
 (.39) األسود صندوق دارون( 1)
 (.49)املصدر السابق ( 2)
 (.50)املصدر السابق ( 3)
 (.56)املصدر السابق ( 4)
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 الثاين: قنابل اخلنفساء.املثال 
 .على العدو املهاجم من ثقب موجود يف القسم اخللفي هلا تقوم اخلنفساء برش حملول ساخن مغلي  

وتقاسيم اجلهاز الدفاعي بتعقيداته الكبرية، من مزج املواد الكيميائية إىل هذه ة العمل املؤلف بعرض آلي   قام
اة ذات عضلة عاصرة، وفص ل كل هذا مستعينا ف عرب قنإرساله إىل حجرة التخزين املتصلة حبجرة القذ

 بالصور املساعدة.
: " أن  سلسلة األحداث اليت من املمكن أن تكون قد أدت إىل تطور عملية يف مثل هذا عق ب بقولهمث 

 والرباعة تتجاوز نطاق التفسريات احليوية املبنية وفق أساس اخلطوة فخطوة البسيط. -التناسق-التعقيد 
 (1)قل تبد ل يف التوازن الكيميائي سينتج عنه مباشرة سباق النفجار اخلنافس." إن  أ

 
 .اهلُْدباملثال الثالث: 

  (2).بعض اخلاليا تسبح مستخدمة ُهْدبًا، واهلدب عبارة عن ُبىن تشبه الَشعر وتضرب مثل السوط
سرتى تسع بىًن عصوية حول احمليط تسمى  لشرائح مقطعية بواسطة اجملهر اإللكرتوين وعند تقطيع اهلدب 

أنيبيبات، وكل واحدة من التسع تتكون من حلقتني مدجمتني، وكل حلقة مكونة من ثالثة عشر ضفرية 
  (3) ضفائر.مفردة، واحللقة األخرى مرتبطة باألوىل ومكونة من عشر 

بقوله: " إن التعقيد يف عمل اهلدب وأنظمة  وعل ق لبيان كيف يعمل اهلدب املعقد الرتكيب، مث ساق فصاًل 
احلركة املائية األخرى أصيل يف وظيفتها وال يعتمد على صغر حجم النظام أو كربه... السؤال اآلن كيف 

  (4) اهلدب؟ظهر 
 أن البحث عن املنشورات العلمية اليت كتبت يف السنني"  :ويف هذا املثال أشار املؤلف إشارة مهمة وهي
وحيث أن مقولة " نظرية التطور هي أساس علم األحياء  .السابقة سُيظهر أكثر من ألف ورقة حبثية..

 ال بأس به من األوراق البحثية ذات املستوى احلديث كله" منتشرة بشكل واسع؛ فإن أحدنا يتوقع أن عدًدا
دين السابقني كان هناك ورقتان املهين املنشورة حول اهلدب تبحث عن تطوره ... لكن  احلقيقة أن ه يف العق

                                 
 (.73)صندوق دارون األسود ( 1)
 (.111)املصدر السابق ( 2)
 ( بتصرف.112)املصدر السابق ( 3)
 .(119)املصدر السابق ( 4)
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  (1)"حبثيتان فقط حاولتا اقرتاح منوذًجا لتطور اهلدب... ومل تناقش أي من الورقتني تفاصيل كمي ة مهمة.
 ب مبلحوظات مهمة على تلك الورقتني.مث عق  

 

 .السوط البكتريي: الرابعاملثال 
 ليس له نظري يف خاليا أكثر تعقيًدا.أداة عوم مبهرة؛ أال وهي السوط والذي بعض البكترييا لديها 

تعوم عن طريق تدوير سوطها، إًذا فالسوط البكتريي يعمل   ام اكُتشف أن بعض البكتريي1973يف عام 
 كدافعة دورانية، على العكس من اهلدب الذي يعمل كمجداف.

ورية العلمية التط املنشورات إىل أنوكيفية عمله، وبعد ذلك اشار  املعق دة ذكر املؤلف أجزاء هذا السوط
وبأن النظرية الداروينية مل تعط تفسريًا للهدب أو السوط، وتعقيد  (2)حول السوط البكتريي مفقودة متاًما،

  (3)أنظمة احلركة املائية املرهق يدفعنا للتفكري بأهنا ]الداروينية[ لن جتد تفسريًا أبداً.
 

 ر الدم.املثال اخلامس: ختث  
معظم الناس ال يعطوهنا الكثري من التفكري، وعلى الرغم من  عروفة جًدا لدرجة أن  تبدو عملية ختث ر الدم م

د للغاية، حيث يتكون النظام النسيجي ر الدم معق  الكيميائي احليوي أن ختث   ذلك قد أظهر االستقصاء
عيوب أو ظهور -بشكل معقد من أجزاء بروتينات معتمدة على بعضها، وأن  غياب أي  من هذه املكو نات 

  (4). سيسب ب فشل النظام، فال يتخث ر الدم يف الوقت أو املكان املناسبني  -فيها
كما أن  التخث ر جيب أن يتم بسرعة وإال سيستمر النزيف حىت املوت، وإذا حدث التخثر يف الوقت أو 

قتصر على اجلرح املكان اخلطأ قد ُتوقف اخلثرة الدوران كما حيدث يف النوبات القلبية، كما أهنا جيب أن ت
 (5)فقط وإال سيتصلب النظام الدموي، ويف األخري جيب أن يضبط ختثر الدم بإحكام.

  (6) ختم الشرح بقوله: " تفشل النظرية الداروينية يف مواجهة مثل هذا التعقيد املبطن لظاهرة بسيطة."مث 
  

                                 
 (.221)صندوق دارون األسود ( 1)
 (.128)املصدر السابق ( 2)
 (.130)املصدر السابق ( 3)
 (.137)املصدر السابق ( 4)
 ( بتصرف واختصار.137)املصدر السابق ( 5)
 (.165)املصدر السابق ( 6)
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 املثال السادس: التنقل بني حجر اخللية.
 اخللية إلدخال الربوتينات إىل احلجرات:هناك ثالث طرق تستخدمها 

  (1)النقل املبوب، النقل عرب الغشاء، النقل احلويصلي.
 مشاكل هائلة. يواجهونظرًا لتعقيد هذا النظام غري قابل لالختزال، فإن التدرج الومهي يف التطور الدارويين 

لنظام ال ميكن له ذلك بأسلوب ألن هذا النظام عند نقطة ما سيتوجب عليه أن يربز إىل الوجود، وهذا ا
اء احليوية أن أحًدا مل ياخلطوة خبطوة، حيث يظهر البحث يف الكتب الدراسية واألدبيات املهنية يف الكيم

ن خرساء يف مواجهة تكون نظرية دارو  بينما يشرح فيه كيف ميكن لنظام كهذا أن يوجد؛ يقدم طريقا مفصاًل 
 التعقيد اهلائل.

 
  (2).ام املناعيالنظ: السابعاملثال 

بدأ املؤلف بتوطئة وضرب مثااًل ليقر ب فكرته قائال: ال ميكن للحجِر أن يتحول إىل بندقية عرب سلسلة من 
 خطوات صغرية.

، وكيف أن هناك مئات املاليني من األنواع املختلفة لألضداد، مت صنع  مث بدأ بتفصيل عمل اجلهاز املناعي
مصنًعا للتصدي لألجسام الغريبة، وكيف  يصبح لديناكل نوع من هذه األضداد يف خلية منفصلة، وكيف 

تعرف " باالنتقاء النسيلي" واسرتسل املؤلف يف بيان  اخلاليا تيتم انتقاء اخللية الصحيحة من بني تريليونا
 لتعقيد تفصيلًيا، ليصل لنفس اإلشكاالت السابقة على الداروينية.ا

 
  

                                 
 (.185) نظر التفاصيل: صندوق دارون األسودا( 1)
 (.201)املصدر السابق ( 2)
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 .وحدات بناء اخللية :الثامناملثال 
ذكر املؤلف بعد استطراده يف شرح بناء اخللية واجلزيئات اليت تعمل فيها، ويف فصل خاص مساه " بيت 

مدينة ميالن يف إيطاليا، ولكن نا القصيد" ما نص ه: " ال يلزمنا إال األحذية لنصل إىل روما منطلقني من 
استعمال قارب،  منإذ ال بد  للوصول إىل روما من جزيرة صقلية جمرد أحذية من سنحتاج إىل أكثر

 .وللوصول إىل روما من كوكب املريخ سنحتاج إىل أدوات عالية التقنية جد ا
ز عالية التقنية: اإلنزميات اليت حتف  ىل أدوات إن املواد اليت تستعملها اخللية حتتاج م AMP)( (1)صنع جزيء ف 

التفاعالت يف طريق االصطناع ضمن اخللية. ففي غياب اإلنزميات بكل بساطة لن حتدث التفاعالت اليت 
 حناها يف الشكل.وض  

عرب طرق بسيطة فإن هذه الطرق البسيطة  (AMP)النقطة اليت ننبه عليها أنه حىت لو أمكننا صنع األدنني أو 
إال بقدر ما تكون األحذية سلًفا للسفن  (AMP)لطريق البيولوجي املستخدم لتصنيع ليست سلًفا ل

  (2)الفضائية."
 

 إن أراد معرفةمن العودة للكتاب نفسه للقارئ ، البد ظمة املعق دة واليت ساقها املؤلفهذه األن 
ا يف البداية العمل املختصر كما أشرن ا، فمن الصعب جًدا ذكرها يف مثل هذتفاصيل التعقيد كاملة

 .تفاصيله نقل كلإذ غرضنا هنا ذكر املثال ال 
 

*** 
  

                                 
  (.239نظر: صندوق دارون األسود )ا( 1)
 (.241(، لالطالع على الشكل املشار إليه يف النص انظر صفحة )249) ملصدر السابقا( 2)
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 املطلب الثالث: التحيز يف اجملتمع العلمي الغريب.
الذريع يف تفسري  فشل النظرية فها هلدم الداروينية وأبانَ بعد أن ذكرنا األمثلة اليت ساقها املؤلف، وكيف وظ  

مناوئته لكل من يعارض نظرية التحي ز العلمي يف اجملتمع الغريب، و سألة إىل م رأيُت أن أشري، التعقيد ذلك
 على اجملتمع العلمي هناك. الداروينية ةهيمناستمرت ، وهبذا التحي ز وغريه وإقصاءه ندارو 

عملي هنا هو نقل امتعاض بعض العلماء هناك من هذا التحي ز واعرتاف بعض الداروينية بتمسكهم 
 الق!اخلبة هلم، أعين اإلقرار بوجود يكون البديل كارثًيا بالنسكي ال طبعاً   ةبالدارويني

م ذكي فإن فرضية كهذه جيب فمثاًل يقول أحدهم: "حىت لو كانت مجيع املعطيات تشري إىل مصم  
   (1)استبعادها من العلم ألهنا متثل نظرة غري مادية."

 من قبل جمتمع العلماء خوفًا من إعطاءفغالًبا ما يتم صرف النظر عن النقد لذلك يقول الدكتور بيهي: " 
ذع حول االنتقاء الطبيعي جانبًا ذخرية للمؤمنني بنظرية اخللق،  إن ه لشيء ساخٌر أن يوضع النقد العلمي الال 

 (2)" حتت اسم محاية العلم
نتقاد ال ميكنك ا : يف أمريكا بإمكانك انتقاد الرئيس ولكن  قوهلم بعض الصينيني ومن الطريف أن ه حُيكى عن

 !ال ميكنك انتقاد الرئيس ويف الصني ميكنك انتقاد دارون ولكن   ،دارون
يكشف حالة  ي( الذexpelled –الشيخ عبداهلل العجريي إىل الفلم الشهري )مطرود  استفدُت من إشارةوقد 

  (3)ارس يف املؤسسة األكادميية ملخالفي نظرية دارون يف اجملتمع الغريب.اإلقصاء اليت متُ 
  :-وهي مستفادة من الكتاب- اليت ال ختفي نربة الضجر فيهافهاك بعض أقوال العلماء 

 :وحىت اآلن يصدم السجل األحفوري العديد من علماء  " عامل املستحاثات نايلز ايلريدج
يشري إىل انعدام األدلة يف  .املستحاثات البائسني الذين يبحثون فيه عن شيء ليتعلموه عن التطور"

  (4)افري!سجل األح
  عامل الوراثة جون ماكدونالد: "لقد أوصلتنا أحباث العشرين عاًما املنصرمة يف أسس التكي ف الوراثية

  (5) إىل التناقض األعظم!"

                                 
(1 )9Evolution's achilles' Heels  ( 236، بواسطة مشوع النهار.) 
 (.69األسود ) صندوق دارون( 2)
(3 )g-EPymcWp5https://www.youtube.com/watch?v=V 
(4 ).95York, P., Wiley, New Reinventing Darwin) 1995Eldredg, N. ( 
(5 ).93, 14 Annual Review of Ecology and systematicslecular Basis of Adaptation" ) " The Mo1983McDonald, J. F. ( 

https://www.youtube.com/watch?v=V5EPymcWp-g
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  أن  األدلة الداعمة لوجهة نظر  -بشكل غري متوقع-والتطور جريي كوين: " حنن نستنتج  البيئةعامل
  (1) ُأُسسها النظرية واألدلة التجريبية اليت تدعمها ضعيفة": إن الداروينية احلديثة ضعيفة جدًّا

 هابريت يوكي: " املعلومات احملتاجة لبدء حياة ال ميكن أن تكون قد تطورت  واضع نظرية املعلومات
  (2) واقرتح أن احلياة تعترب شيًئا موهوبًا مثل املاد ة والطاقة." -عن طريق املصادفة

 
 نظرية!كوهنا باختصار ميكن القول بأن الداروينية أضحت عقيدة أكثر من  

إن  التاريخ وليس قويل هذا ُُمرتًعا بل قد قيل مثله على لسان األستاذة اجلامعية لني مارجوليس: "
سيحكم يف النهاية على مذهب الداروينية احلديثة بأن ه طائفة دينية ثانوية يف القرن العشرين ضمن 

  (3)الديين املنتشر لعلم األحياء األجنلوساكسوين." املعتقد
 

*** 
  

                                 
(1 ).140,726 The Genetics of Adaptation: A Reassessment," American naturalist ,) " 1992Orr, H. A., and Coyne, J. A. ( 
(2 ) .9, Cambridge University Press, Chap. Information Theory and Molecular Biology) 1992Yockey, H. ( 
(3 )381-378, 252," Science, Science's Unruly Earth Mother) "Lynn Margulis: 1991ann, C. (M 
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 اخلامتة: 
 .برمحتهاحلمد هلل الذي من  علينا مبعرفته، ورزقنا اليقني بعظمته، وجن انا من ختبطات أهل الزيغ 

فكما الحظت أيها القارئ الكرمي حجم املأزق الذي تعيشه هذه النظرية وكلما تطو ر العلم زاد حجم 
 وال بد.املأزق 

باع العالج الرباين يف التعامل مع مثل هذه وإن كان من نتيجة أختم هبا هذه الورقة فهي توجيهية بات  
 الضالالت.

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی }اإلعراض عن أهل الشبه والضالل. قال تعاىل:  أوالً:

 {جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يئی جئ حئ مئ ىئ
 .[68]سورة األنعام:

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ}وقال تعاىل: 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  جئی ی ی یېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 [ 140]سورة النساء: {مب ىب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }مىت ما أشكل عليك شيء فبادر بالسؤال. قال تعاىل:  ثانيًا:

 [ 43]سورة النحل: {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پپ
 

على حجته، وأعيد  أرجو أن أكون قد ُوفقت يف بيان وجهة نظر املؤلف، وتسليط الضوءويف األخري: 
 اصيل األمثلة ألن مثل ذلك متعذر يف مقام االختصار.التذكري أن ه مل يكن من شرطي ذكر تف

 واحلمد هلل رب العاملني
 
 

 
 ماجد بن فرحان الدبيلي 
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