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 ملخص

يهدف هذا املقال تحليل نظريات التطور بمنهج علمي للبحث عن حقيقة بداية الخلق، من خالل مناقشة الركائز 

، وخصوصا املاضية سنوات 150التي تتواجه مع االكتشافات العلمية على مدى ال األساسية لنظريات التطور 

ومختلف مجاالت حيث يوجد تناقض كبير بين أفكار نظريات التطور  سنة املاضية، 50مع مكتشفات العلوم لل 

 . ولنحيط بهذا املوضوع املتشعب، فإن دراستنا لهذه النظريات إنطلقت من عدة محاور، أهمها:الحديثةالعلوم 

االحتماالت الرياضية الغير قابلة لالختزال تبين استحالة تشكل البروتين/ الحياة دراسة  •

 بالصدفة 

الغير قابلة لالختزال تبين استحالة تشكل  تلقيح عند أزهار األركيديات وفي جميع النباتاتآلية ال •

 التوالد بالصدفة 

غير  والجزيئات الذراتقوانين الديناميكا الحرارية الغير قابلة لالختزال تبين استحالة تحول  •

كون جزيئات أخرى غاية في التعقيد
ُ
 املنتظمة تلقائيا لت

 ختزال وتبين استحالة تشكل الحياة بالصدفةالثوابت الكونية الغير قابلة لال  •

 10إلى  6خالل زمن يتراوح بين  اململكة الحيوانية ال يمكن تفسير ظهور كل الشعب املوجودة في •

 عن طريق الطفرة والتحول االنحرافي لوظائف جينية منفردة.  باالنفجار الكمبيري  ماليين سنة

سية للكائنات الحية تظهر فجأة وبدون أي دليل يبين بأن املجموعات الرئي السلم الستراتيغرافي •

   .على التغييرات البطيئة وبدون أية حلقات وسطية

 من األحياء بدون تطور  وعند العديداألعضاء املركبة معقدة التركيب ظهرت منذ بداية الحياة  •

القرن التاسع وظيفة لم يكن يعرفونها بعد في لها األعضاء الضامرة التي اعتمدها التطوريون  •

 عشر

 عدة أنظمة وخصائص تفرد اإلنسان عن القردة دفع التطوريون لتزوير الحلقات الوسطية •

 الصفات املكتسبة ال تورث، وداروين لم يكن يعلم شيئا عن علم الوراثة •

 اختراع األشكال الوسطية بتزوير الحفريات التطوريين محاوالت  •
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الكائنات الحية تظهر بدون روابط مع سابقاتها: ال وجود االنفجار الكمبيري وغيره يبين بأن  •

 للتطور 

 تاريخ األرض البليونتولوجي تميزه حلقات االنقراض الجماعي •

 تاريخ ظهور االنسان بحسب دراسات علم الوراثة للسكان •

 ، ومقارنتها مع التصور االسالمي(YECنشأة األرض بحسب مدرسة الخلق املباشر ) •

مشابهة لالنقراضات الجماعية التي تمت في  بحلقة لالنقراض الجماعييتميز تاريخ االنسان  •

  تاريخ األرض

ثم ننتقل في هذه الورقة إلى اعتماد علم الوراثة البشرية لتحديد أسالف اإلنسان من خالل دراسة تسلسل 

كروموسوم شجرة آدم ، والحمض النووي DNA Yالبشري، و  Yالحمض النووي ومفهوم الهابلوغروب كروموزوم 

، التي تعتمد تحليل اختالف الحمض النووي النادر في مناطق ترميز البروتين في  mtDNAللميتوكوندريا، وشجرة 

الجينوم. وهي طريقة مخفية في األدبيات التطورية. ومن ثم تقديم النموذج األمثل لتفسير ظهور الحياة، من خالل 

 واالنقراض الجماعي إعتمادا على البيانات الجينية والسلم الستراتيغرافي. دورات الخلق املباشر 

افق التام بين معطيان علم وراثة الساكنة وتفسير ظهور االنسان الذي يقدمه  وفي األخير، نشير الى التو

 القرآن والسنة، فال وجود لنظريات التطور في القرآن والسنة، والنظريات التوفيقية خاطئة ومخادعة.
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Summary 

This article aims at analyzing evolutionary  theories based on scientific method, searching for 

the truth of the beginning of creation, through discussing the basic pillars of the theory of 

evolution and its ideas that are confronting scientific discoveries over the past 150 years, 

especially the last 50 years, where we find a great contradiction between the evolution theory 

ideas and the various fields of modern science. For the sake of encompassing  this complex 

topic, Our study of these theories will concentrate on  several axes, the most important of which 

are: 

 • The study of irreducible mathematical possibilities that shows the impossibility of self-

forming protein  / life creating by chance  

• The pollination mechanism of archaic flowers and in all irreducible plants shows the 

impossibility of random reproduction.  

• Irreducible laws of thermodynamics show the impossibility of atoms and random molecules 

automatically transforming into other extremely complex molecules  

• Irreducible cosmic constants demonstrate  the impossibility of life forming by chance  

• The emergence of all the branches present in the animal kingdom during a time span ranging 

between 6 to 10 million years by the Cambrian explosion cannot be explained by mutation or  

aberrate  transformation of individual genetic functions.  

• The stratigraphic scale shows that the main groups of organisms appear suddenly without any 

evidence of slow changes and without relying on any intermediate links.  

• Compound organs of complex structure appeared since the beginning of life and in many 

organisms without evidence of evolution  

• The so-called “atrophied organs “   that evolutionists adopted were proved to have significant 

function that they did not know back in the nineteenth century.  

• Discovering specific systems and characteristics that infer uniqueness in humans and distance 

man from apes resorted evolutionists to shamelessly falsify the so-called “ intermediate links “  

• Acquired traits are not inherited, and Darwin was unaware of genetics  
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• Evolutionists' attempts to invent intermediate forms by falsifying fossils.  

• The Cambrian Explosion and other facts show that living organisms appear without links with 

their predecessors: No evolution is observed. 

 • The paleontological history of the Earth is marked by cycles of mass extinction  

• The history of the emergence of humans, according to studies of the the population genetics. 

• The earth emergence according to the school of direct creation (YEC) ; And compare it with the 

Islamic perception 

• Human history is characterized by a cycle of mass extinctions similar to the mass extinctions 

that occurred in the history of the earth, Then we move on in this paper to the adoption of 

human genetics to identify human ancestors by studying the DNA sequence and the concept of 

the human Y chromosome haplogroup, the DNA Y chromosome of Adam tree. The 

mitochondrial DNA, and the mtDNA tree, which relies on the analysis of rare DNA variation in 

protein coding regions in Genome. It is a method hidden in the evolutionary literature. And 

then provide the optimal model for explaining the emergence of life, through cycles of direct 

creation and mass extinction, depending on genetic data and the stratigraphic scale. 

 Lastly, we refer to the complete compatibility between the two facts : 

the science of population genetics and the interpretation of the emergence of man presented 

by the Qur’an and Sunnah. No evolution theories could be observed in the Qur’an and Sunnah, 

and the compromising theories are false and deceptive.  

 

Keywords: 

 The theory of evolution ; Mathematical probabilities ; The pollination 

mechanism ;reproduction of orchids ; bacterial eyelash ; genetics ; the laws of 

thermodynamics ;Cosmic constants ; The mutations ; intermediate species ; Compound 

members, Atrophied organs ; Human uniqueness ;Acquired genetic characteristics ; Fraud ; The 

Cambrian explosion ; Mass extinction ; Evolving dates ;Stratigraphic scale ;human genetics ; 

Haplogroup ;Human ancestors ;DNA sequencing ; Adam tree Y DNA chromosome ; Human DNA 

mutation ; DNA Mitochondria ; mtDNA tree ;The molecular clock, lineage ;Sequence coverage, 

Phylogenetic tree ; Creation of man ; The flood of Noah ; The Holy Koran ; The sunnah ; 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap


 العدد السادس

  
The international journal of recherch and Scientific Meditation 

 http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap 

19 

P
ag

e1
9

 

Synthesis theories,The optimal model Mass extinction, Emergence of life, Cycle of life , 

Creationism. 

 

إعتمدت نظريات التطور عدة قواعد أساسية وعلى رأسها: التحول الفجائي بالصدفة والتطور التدريجي 

والتصاعدي للكائنات الحية من كائنات بدائية إلى كائنات متطورة والتشابه التصاعدي، والتطور التدريجي، 

 والصدفة، والطفرات، والتشابه الجيني، وفكرة وجود أعضاء أثرية ضامرة. 

يما يخص االنسان، قدمت االنسان الحالي على أساس أنه ينحدر من سالالت بشرية، وامللفت للنظر هو أن وف

 تطور العلوم لم يؤثر على أصحاب نظرية التطور، وال يزالون يرددون نفس املبادئ بصفة عامة. 

 1.8و  [3] [2]  م تسميتهامليون فقط ت 1.8-1.75منها  [1]  تريليون نوع على األرض 1يعيش حالًيا ما يقرب من 

تمثل هذه األنواع الحية حالًيا أقل من واحد باملائة من جميع األنواع و  [4]. مليون موثقة في قاعدة بيانات مركزية

  [6] [5]. التي عاشت على األرض

أنها تباعدت وتتفق جميع نظريات التطور على أن أوجه التشابه بين جميع األنواع املعروفة في الوقت الحاضر إلى 

 [9] [8]يأتي أول دليل على الحياة من توقيعات الكربون الحيوي ، و  [7]. خالل عملية التطور من سلف مشترك

مليار سنة من غرب جرينالند. في  3.7التي تم اكتشافها في صخور ثانوية عمرها  [10]وأحفوريات ستروماتوليت 

 [11]مليار سنة في غرب أستراليا.  4.1، تم العثور على "بقايا حياة حيوية" محتملة في صخور عمرها 2015عام 

في شكل كائنات ، تم اإلبالغ عن أدلة مفترضة ربما تكون أقدم أشكال الحياة على األرض 2017في مارس و [12]

دقيقة متحجرة اكتشفت في رواسب تنفيس حراري مائي في حزام نوفواجيتوك في كيبيك، كندا، والتي ربما عاشت 

مليار سنة، ولم يمض وقت طويل بعد  4.4مليار سنة، وليس بعد فترة طويلة من تشكل املحيطات قبل  4.28منذ 

 . [14] [13] مليار سنة. 4.54تشكل األرض قبل 

 

  بالصدفةالحياة و  البروتينتبين استحالة تشكل الغير قابلة لالختزال االحتماالت الرياضية  .أ

 

، فليس مقبول منطقيا أن تنجح الصدفة في تكوين الخلية الحية األولى "عشوائيا"  21ونحن نعيش القرن ال

اعتمدت نظريات التطور على فكرة التولد التلقائي بالصدفة بينما يفشل العلم بكل إمكانياته في إنجاز ذلك...لقد 

 [15]بالنسبة للتطوريين، وفي علم األحياء، فإن التولد التلقائي أو بالصدفة هو أصل الحياة، ، فوأنه أصل الحياة

من مادة غير حية )مثل املركبات العضوية  -بحسب زعمهم –وهي العملية التي نشأت من خاللها الحياة 17] [16]

 تزال غير معروفة عند التطوريين، في حين أن تفاصيل هذه العملية ال ،   [20] [19] [18]البسيطة ( كما يعتقدون 

ا واحًدا، 
ً
فإن الفرضية السائدة عندهم هي أن االنتقال من الكيانات غير الحية إلى الكيانات الحية لم يكن حدث

بل عملية تطورية لزيادة التعقيد والتي تضمنت التكاثر الذاتي الجزيئي، والتجميع الذاتي، والتحفيز الذاتي، وظهور 

 . [23] [22] [21]وكل ذلك بالصدفة.  أغشية الخاليا

وعلى الرغم من أن حدوث النشوء التلقائي غير مثير للجدل بين التطوريين، إال أن آلياته املحتملة غير مفهومة 

 . [24]هناك عدة مبادئ وفرضيات حول كيفية حدوث النشوء الذاتي. ف. حتى عند التطوريين أنفسهم جيًدا
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بتجاهلها للتأثيرات الواعية والشديدة التعقيد؛ واشتهرت بتقديمها للعمل التراكمي   نظرية التطور  اشتهرتوقد 

عشوائية املعتمد على الصدفة واملؤدي إلى تعقيد تكيفي ومنظم، لكن التصميم لالختالفات ال

 .الصدفة يدحض الخلية في

وعلى عكس ما تقتضيه نظريات التطور من أن اآللية التطورية تدفع الى تحسن الخلق عن طريق العشوائية 

ال يمكن  ،البروتينات على اختالف أشكالها مكونة منتعتبر  األحياء اإلنسان وجميع جسد عضياتوالصدف، فإن 

كون جزيئات أخرى غاية في التعقيد
ُ
والحسابات  ،أن تتجمع تلقائيا بمرور الزمن بنظام وتخطيط معين، لت

تبين بأن احتمال ظهور هذه األنظمة في وقت واحد   -التي ال يريد التطوريون القيام بها-الرياضية للصدفة 

 .الصدفة يدحض هافيالدقيق واملعقد مستحيل، فالتصميم 

ض األميني نوعان من الحم الطبيعة بترتيبات مختلفة، ويوجد في حمضا أمينيا 20البروتينات من تراكب تتشكل 

حمضا من  20فعال البد أن تكون جميع ال بروتين هما حمض أميني أيسر وحمض أميني أيمن، للحصول على

، فلو لشكله تعتمد على طريقة طيه ليقوم بعمله في املكان املناسب البروتين النوع األيسر ألن وظيفة

 ولن الطي ستتغير طريقة البروتين واحد أيمن في حمض وجد

مكونة من أحماض أمينية عسراء بطريقة صحيحة دون وقوع  بروتينات تنتج فالخلية بوظيفته، البروتين يقوم

األحماض، فهذه العملية الدقيقة تتم عندما تسرب األحماض  سلسلة واحد أيمن في حمض ء أو تسربأخطا

، ال األحماض بالعمل كمفتش يقوم بالتخلص من هذه DTD األمينية من النوع األيمن فيقوم على الفور أنزيم

كل كامل فتتسرب بعض األحماض سلسلة األحماض بش بتنقية تنتهي هذه العملية هنا ألن هذه الخطوة ال تقوم

حيث توجد نقطة التفتيش الثانية، فبمجرد دخول األحماض من النوع  الريبوزوم الباقية حتى تصل السلسلة إلى

اعتقال األحماض األمينية املتسربة حيث يحدث تحفيز لتغيرات تكوينية شكلية األيمن مع السلسلة تبدأ عملية 

 20املطلوب من  البروتين ويتم التخلص من باقي األحماض بشكل كلي ثم تتم عملية الترجمة ويتشكل الريبوزوم في

ال يعمل إال في وجود نظام النسخ وتكوين البروتينات وحتى تتم عملية النسخ  النتخاب الطبيعيفا حمض أيسر،

وال انتخاب طبيعي، فاحتمال  طفرة البد من تواجد كل هذه املكونات في وقت واحد وإال فشلت العملية وبالتالي ال

  . [bis 24] الصدفة يدحض الخلية ظهور هذه األنظمة في وقت واحد مستحيل، فالتصميم في
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%81%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


 العدد السادس

  
The international journal of recherch and Scientific Meditation 

 http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap 

21 

P
ag

e2
1

 

 

افية التكون العشوائي للبروتينات.للصدفة حسابات رياضية   لم يقم بها داروين أو دوكينز  تبين خر

أوضح تشارلز داروين كيف يمكن للقوى الفيزيائية العمياء محاكاة  [25]": يقول البيولوجي ميكائيل دونتون 

تأثيرات واعية وشديدة التعقيد؛ وكيف يؤدي عمل تراكمي لالختالفات العشوائية إلى تعقيد تكيفي ومنظم، 

 “ للبعوض واملاموث، وللبشر، وبالتالي بشكل غير مباشر إلى الكتب وأجهزة الكمبيوتر.

لة املاضية تسارع اكتشاف مستويات متزايدة من التعقيد في النظم الحية ؛ وقد وقد شهدت السنوات القلي

تجلى هذا بطريقة ملفتة للنظر بشكل خاص في دراسة جينات الكائنات الحية األعلى حيث تم العثور على املزيد 

حتى أن هناك حاالت ، ADNواملزيد من الحاالت تتداخل فيه جينات مختلفة في نفس تسلسل الحمض النووي. 

 ةقراءالوالذي، عند  ARN messagersنفسه في الرنا املرسال  ARNينتج فيها تسلسل الحمض النووي الريبي 

 .(Nature, 1987 (326), p. 42 et Science, 1987 (235), p. 1514) ، ينتج تسلسالت مختلفة من األحماض األمينيةاملتحركة

في أمثلة أخرى، تتم قراءة نفس املقطع من اللولب املزدوج ذهاًبا وإياًبا إلنتاج بروتينات متميزة، وهو ما يعادل و

ا ملعنى القراءة! 
ً
، (Science, 1987 (235) p. 1514)استخدام نص، نفس سلسلة األحرف لتمثيل كلمتين وفق

أن العديد من البروتينات لها وظائف مختلفة ، ال بباإلضافة إلى وجود جينات متداخلة، يبدو و عالوة على ذلك، و 

: وهكذا، في ذبابة الفاكهة، البروتين املقابل للجين سيما فيما يتعلق بالبروتينات املشاركة في التحكم في التشكل.

لعب دوًرا في التطور الجنيني من خالل تحديد النمط األساس ي لتجزئة األجنة يي ذال ,Fushi Tarazu فوش ي تارازو 

 ..(Science. 1988 (239), p. 170) .تدخل لتحديد مصير فئة معينة من الخاليا العصبيةي بحيثوظيفة أخرى مختلفة تماًما  وله، 

بحساب احتمالية اكتشاف أنواع األنظمة  -أو أي عالم أحياء آخر  -لم يقم داروين أو دوكينز ، هذاوباإلضافة إلى 

طريق البحث العشوائي، ضمن املهلة الزمنية املخصصة، التي ظهرت فيها الحياة املعقدة املوجودة في الطبيعة عن 

من العبث االدعاء بأن البعوض والفيلة نشأت عن طريق عمليات الصدفة عندما ال نعرف حتى ف إلى يومنا هذا.

 اآلن فرص اكتشاف جزيء بروتين وظيفي واحد عن طريق عمليات الصدفة!

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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مجموعات "ببتيدية" تتكون من عدة مئات من األحماض  املكونة منالبروتينات ف الرياضية،ومن الناحية 

كما وضح ويليام ستوكس: "لو أحضرنا مليارات الكواكب مثل و  .، مرتبة ترتيبا محكما غير قابل لالختزالاألمينية

ا مليارات السنين فلن كوكب األرض وامتألت كل هذه الكواكب عن آخرها باألحماض األمينية وانتظرنا عليه

وتحوي الخلية الواحدة آالف البروتينات املختلفة، ويمتلك الجسم البشري ما  [26]نحصل على بروتين واحد".

ا نموذجًيا، فهو عبارة عن سلسلة من و  وتين مختلف.ألف بر  100يزيد عن 
ً
 حمض أميني. 300إذا اعتبرنا بروتين

من األحماض األمينية الشائعة في الحياة. هذا يعني أن عدد التوليفات املمكنة من األحماض األمينية  20هناك  

مرة في حد ذاته( ، أو في النظام الذي  300مضروًبا في  20، أي 300أس  20) 30020في البروتين الذي نمذجه هو 

 صفًرا!( 390متبوًعا بـ  1، أي الرقم  390أس  10) 39010نعرفه أكثر ، مع رقم عشري ، 

ا، أي  .39010االختيار هنا من بين 
ً
ا ممكن

ً
اة. مرة من مليار تريليون بروتين تشكل كل الحياة القابلة للحي 1.5بروتين

ا! مع مثل هذه الفرص، ال يمكن ألي جسد أن يتشكل. 37810بمعنى آخر، لكل اختيار صحيح، هناك 
ً
 اختياًرا خاطئ

 وللحصول على بروتين واحد بالصدفة، سيكون األمر كما لو كانت الطبيعة تأخذ من قاع حقيبة تحتوي على:

املليارات املليارات من املليارات املليارات املليارات من مليارات املليارات من املليارات من املليارات املليارات من  

املليارات املليارات من املليارات املليارات من املليارات املليارات من املليارات املليارات املليارات املليارات املليارات 

ليارات املليارات من املليارات من املليارات املليارات املليارات من املليارات بمليارات املليارات من املليارات من امل

 -املليارات املليارات من املليارات من املليارات من املليارات من املليارات من البروتينات 

يحصل احتمال واحد لتكون بروتين لتكون البروتينات،  ومن بين كل هذه االحتماالت لإلنتاج العشوائي 

 بالصدفة، ثم يتكرر مليون مرة.

د أنه ال يمكن االدعاء بأن البعوض والفيلة نشأت عن طريق عمليات الصدفة عندما يستحيل إذا، فمن املؤك

 تكون جزيء بروتين وظيفي واحد بالصدفة!

ا، قاعدة بيانات 18876679، ومن إجمالي 2012علما بأنه في عام 
ً
ا متميًزا معروف

ً
نوفمبر  11بتاريخ  UniProt بروتين

 نية "فقط". لكن عدد الهياكل املعروفة يتزايد بمعدل سنوي متزايد باستمرار بنية بروتي 86172، تم تحديد 2012

 . RCSB PDB Statistics بحسب 

مشكلة التطوريين هي أنه بالنسبة فقط لحوالي ألفي إنزيم، فإن فرص الحصول عليها جميًعا 

يمكن تصوره وال يمكن وهو احتمال خيالي بشكل ال ، 4000010( = 2010) 2000 بالصدفة هي واحدة فقط في

 [27a] التغلب عليه حتى لو كان الكون كله يتكون من الحساء العضوي 

نيوكلوتيدات مطلوبة في املتوسط  5فإلنشاء سلسلة من  :نيوكليوتيداتالونفس الحسابات الخيالية تنطبق على 

   [27b] .مليار سنة. وعمر األرض ال يكفي لها، فكيف لتشكل دسم بشري كامل 2يلزمنا 

   [28] :ال يمكن أن يتطور  البروتين 

ال يمكن أن يتطور، فالدراسات أجريت عن  البروتين كما أثبتت أبحاث أخرى أن

معقدة ال يمكن اختزالها كما جاءت بنتائج ال تدعم  كيميائية أظهرت أن لديها هياكل البكتيرية البروتينات أبسط

الذي يعتبر جزيء الحياة يتكون من سالسل  البروتين ، ألنالتطور  على دفع طفرات لعدم قدرة التطور  فرضيات

حمض نووي ريبوزي  على الشرط الوراثي نيوكليوتيدية بثالث قواعد وراثيا الذي يعبر عنه االحماض األمينية من

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1#cite_note-87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AB_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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اقع  الجينات من الحمض النووي ، وقام الباحثون بالتالعب بشفرةمنقوص األكسجين البكتيرية بتغيير مو

في الخلية، فكانت  البيولوجي الناتجة في التفاعل مع هدفها البروتينات باألحماض األمينية تباعا، ثم اختبرو

النتيجة إظهار البروتين عدم التسامح مع تلك األحماض األمينية املحورة أو قبول أي تغيير بمحتواه، وبدال من 

وأتت هذه النتائج لتدعم البحوث املسبقة في عدم امكانية  [28a] .ذلك فإنها دمرت وظيفة البروتين

حتى في أبسط البروتينات البكتيرية من املستحيل أن تتغلب على العقبات  العشوائية فالطفرات ،البروتين تطور 

قطاعات الرئيسية من البروتينات بأن تقاوم عمليا أي لخلق وظيفة جديدة، بل أنها أظهرت أيضا كيف ُصممت ال

أقل تعقيدا، ويمكن تخيل ما يمكن أن يحدث  بكتيرية تغيير، كانت هذه النتائج على بروتينات بسيطة و

أو التي  األحماص األمينية معقدة ذات سالسل أطول من بروتينات في

  [28b] . [28c] .املدمجة في هياكلها والنيوكليوتيدات وريبو والكربوهيدرات ،املعادن أيونات وي تحت

تثبت بأن تسيد  الجينات ، فان دراسةريبوزي منقوص األكسجينالحمض النووي الونفس القاعدة تنطبق على 

  [28d] .مليون سنة 100طفرتين في مجتمع معين يحتاج إلى 

خيال لصدفة والعشوائية من اوهكذا يتبين بأن كل ما سبق أن قاله املالحدة والتطوريون حول نشأة الحياة 

افات ال عالقة لها بالعلم االعتماد على الصدفة لتفسير ظهور الحياة هراء، ألنها عاجزة عن تفسير ظهور ، وأن وخر

بروتين واحد من بين عدد أنزيمات الكائنات الحية، فكيف بالخلية الكاملة وهي تعمل منتظمة في جسم االنسان 

افق الضرورية املتقنة التصميم واملبرمجة  -ترليون خلية  40 -ألف مليار40البالغ بأكثر من  وكأنها مدن بها كل املر

 للقيام بكل مهامها في تنسيق بديع وفي قمة اإلبداع.

 الغير قابلة لالختزال: نماذج للظواهر  .ب

 30a] [تبين استحالة تشكل التوالد بالصدفة وفي جميع النباتات آلية التلقيح عند أزهار األركيديات

، أنها بحاجة إلى كل عنصر من أجزائها الفردية في مكانه لكي يعمل، بحيث املعقدة النظم سمات من         

نظام معقدة بشكل ال يمكن اختزاله عن طريق إزالة أي من األجزاء املكونة لها التي  تعقيد يستحيل الحد من

التعقيد غير  ومن أمثلة  [29]   ،ال يمكن تجاوزه التطور  ال تزال تحافظ على وظائفه، بحيث يقف كعقبة أمام

تعج الحياة بأمثلة ال حصر لها تدل على عدم إمكانية اعتماد فكرة و  ما يلي: الحيوانات في القابل لالختزال

التطور التدريجي والتصاعدي أو التحول الفجائي للكائنات الحية من كائنات بدائية إلى كائنات متطورة ومنها: 

                  .آلية التلقيح عند أزهار األركيديات 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF
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    The pollination mechanism of the Coryanthers orchid    

 
 aNgraecumفهي آلية تعمل بطريقة معقدة، وتعمل بجهازين منفصلين ومتعاونين، يمثل هذا الرسم 

sesquipedale زهرة أوركيد ال مثيل لها ، تبحث عن فراشة ال مثيل لها. تسمى "نجمة مدغشقر ،   Orchid in 

rainforest, Star of Madagascar, Angraecum sesquipedale, East Madagascar, Madagascar, Africa "

سم. يحتوي  30، وتحتوي الزهرة على أوراق كبيرة بيضاء على شكل نجمة ورحيق يمكن أن يصل طوله إلى أكثر من 

مس الفراشة مع السحلية )مقطوعة على الرحيق الذي يفرزه النبات، وهو سائل حلو يجذب حشرات العلف. تتال 

في الدائرة( ، مما يسمح لها بإغراق خرطومها قدر اإلمكان في الرحيق. ثم يغطي رأسه بحبوب اللقاح التي ستودعها 

 في بساتين الفاكهة األخرى.

عند  سم والذي يوجد في آخره رحيق واألخر  30الواحد هو أنبوب الزهرة الطويل جًدا يمكن أن يصل إلى أكثر من 

حشرة لها خرطوم طويل مناسب لطول أنبوب اللقاح عند الزهرة مما يسمح لها بالوصول إلى الرحيق املوجود في 

 الجزء السفلي من الزهرة.

 فليس صحيحا أو مقنعا ما قاله داروين، من أن النبات والحيوان كانا قد تكيفا مع بعضهما البعض بمرور الوقت

رج هذين الجهازين عند كائنين مختلفين ويعمالن باالعتماد على بعضهما البعض وليس من املنطقي أن يظهر بالتد

 من خالل جهازين معقدين، ال بد من أن يظهرا معا، وفي نفس الوقت ونفس اللحظة.

ال يمكن تصور قيام الصدفة والتطور التدريجي عن طريق سلسلة من الهياكل الوسيطة للحصول على هذا 

 يح املعقدة هذه، ترتبط بحسابات أخرى ال تقوم بها الطبيعة لوحدها.العمل، وخلق آلية التلق

ومن األمثلة العديدة والغير محدودة لعدم إمكانية اعتماد فكرة التطور التدريجي والتصاعدي أو التحول الفجائي 

نقسام االختزالي للكائنات الحية من كائنات بدائية إلى كائنات متطورة: حسابات االنقسام الخلوي الغير مباشر واال 

 .املعقد للحصول على األمشاج

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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، معمارية تحفة تعتبر بيوت النمل األبيض )التي يبلغ ارتفاعها ما بين خمسة أمتار وستة( :النمل األبيض بيت •

ضوء  الذي ال يستطيع الخروج في النمل األبيض ي املعقد كل ما يحتاج إليهوتوفر هذه البيوت بنظامها الداخل

، وأماكن لليرقات وغرف وممرات وقنوات للتهوية بسبب طبيعة تكوين جسمه، فبيوته بها نظام الشمس

البارد، ففيها كل ش يء واألغرب من كل ذلك هو  للجو خاصة وغرف ومخارج أمنية الفطر خاصة إلنتاج

بحجم  النمل األبيض ، فبمقارنة حجم [30b]أعمى الذي يبني هذه البيوت هو في الحقيقة النمل األبيض أن

أكبر من حجمه بثالثمائة مرة، فاللنمل األبيض صفة  معماريا ينفذ مشروعا نملال البيوت التي يبنيها يتبين أن

ن بنائه إلى قسمين وإعادته مرة أخرى يتبين أن كل أخرى، فعند تقسيم بيت من بيوته وهو في املراحل األولى م

م النمل األبيض املمرات والطرق تتداخل وتتالقى بعضها مع بعض، ويواصل ِّ
قط  البيت عمله كأنما لم يقس 

  .[30c]إلى قسمين وكأنه يتلقى أوامره من مصدر واحد ال غير

ِ   الشجر بنقر جذوع أعشاشه نقار الخشب يبني :لنقار الخشب النقر املتتالي • دون أن يتعرض إلى نزيف 

يشبه إلى حد ما قيام إنسان  نقار الخشب وهو يقوم بهذا النقر القوي، فما يفعله املخ في

برأسه، ولو أن إنسانا قام بذلك فاألرجح أنه سيتعرض لصدمة في املخ ثم نزيفه،  الجدار في مسمار بضرب

 3و 2صلب في زمن يتراوح ما بين  شجرة نقرة من جذع 43إلى  38أن ينقر ما بين  لنقار الخشب بينما يمكن

نظام يخفف شدة  جمجمته ثواني دون أن يصيبه ش يء أبدا. فبنيته قد خلقت مناسبة ملثل هذا العمل، ففي

نة خا أنسجة الضربات ويمتصها، وهو يتكون من   .[30d]الجمجمة تقوم بذلك عظام صة بينمليِّ

الدامس دون أي مشقة مستخدما نظام  الظالم في الطيران الوطواط يستطيع :الوطواط عند السونار نظام •

يقة أشكال األجسام املحيطة من خالل ، وهو نظام يتحدد عن طر السونار استكشاف مثير، يطلق عليه

ويستطيع اإلنسان متوسط السن بصعوبة تمييز صوت تردده عشرون  .املوجات الصوتية صدى

بتصميمه الفريد تمييز أصوات  السونار عن طريق نظام الوطواط ، بينما يستطيعالثانية في ذبذبة ألف

ذبذبة في الثانية، وهو يرسل هذه األصوات في جميع االتجاهات ترددها ما بين خمسين ألفا ومئتي ألف 

قويا جدا،  الوطواط الذي يستقبله الصوت بمعدل يتراوح بين عشرين وثالثين مرة في الثانية، ويكون صدى

حتى إنه ال يدرك فقط وجود أجسام ما حوله، بل يستطيع كذلك تحديد مكان فريسته وهي تطير 

  .[30e]مسرعة

، التمويه للحفاظ على حياته فن إخفاء نفسه الذي يطلق عليه الحيوان من املميزات التي يتمتع بها :التمويه •

اقتناص فريسة أو لحماية نفسه  للصيد والحيوان يسعى إلخفاء نفسه لسببين، إما استعدادا و

يختلف عن سائر أساليب التخفي األخرى ألنه يشتمل على عناصر  والتمويه األخرى، القناصة الحيوانات من

الذي  القمل ما يقوم به التمويه والجوانب الجمالية، ومن أمثلة والتناغم واملهارة الشديد الذكاء كثيرة مثل

بالتخفي في شكل شوكة وهو يهدف بهذا األسلوب إلى  النبات ، فهو يتغدى على سيقانعصارة النبات يمتص

فلديه طبقة سميكة  الحبار ، أماالنباتات ويضمن أال تحط على هذه الطيور  خداع أعدائه

، وتكون هذه األصباغ في املطاطة الصبغة امللونة تحتوي أكياسا من الجلد تحت

التي تحتوي على األصباغ  الخاليا ما تنتفخ خطر ، وعند استشعاربنية أو سوداء أو حمراء أو صفراء الغالب

لون الصخرة التي يقف عليها متخذا أفضل وسيلة  الحبار ناسب، وبذلك يأخذاللون امل الجلد وتضفي على

يمكنه إخفاء نفسه بإعطاء جسمه  الحبار م التمويه هذا يعمل بإتقان شديد لدرجة أن، ونظاللتمويه ممكنة

  .[30f]الحمار الوحش ي خطوطا تشبه خطوط
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لخفض  للطيران تقنيات مختلفة الطيور املهاجرة تستخدم :القطرس عند طائر الطيران تقنيات •

، فهذه الطيور القطرس التي تستخدم هذه التقنيات طائر الطيور  املستهلكة إلى أدنى حد، ومن الطاقة كمية

الواحد منها عند انبساطها ثالثة أمتار  جناحي يبلغ عرض البحار في املائة من حياتها فوق  92التي تقض ي 

لساعات دون  الطيران ، فهو يستطيعطيرانه هو كيفية القطرس ونصف، وأهم ما يميز طائر

وبسط جناحيه باستمرار باالعتماد  الهواء على اإلطالق، ويقوم بذلك عن طريق االنسياب في أجنحته تحريك

يبلغ عرضها ثالثة أمتار ونصف  أجنحة وعلى الرغم مما يتطلبه تثبيت .الريح على

يستطيع التحليق بهذا الشكل لساعات طويلة، ويرجع  طائر القطرس هائلة، فإن وقوة طاقة من الهواء في

تكون أجنحة  الطيران مولده، وخاللالخاص الذي منحه الخالق لهذا الطائر منذ  التشريحي ذلك إلى النظام

عضلية، وتظل األجنحة منبسطة بفضل  ثابتة، لذلك فهو ال يحتاج إلى استخدام أي قوة القطرس طائر

التي  الطاقة التحليق، كما يقلل من كميةو  الطيران األجنحة فقط مما يساعده على سهولة عضالت طبقات

كما أنه ال يستهلك طاقة في إبقاء أجنحته  هبجناحي يستهلكها الطائر في الطيران، ذلك أن القطرس ال يضرب

  [30g] .فقط يمثل له مصدر طاقة غير محدود الرياح مفتوحة، فتحليقه لساعات معتمدا تماما على

الكبرى، ومنها آلية التحول املطلوب إلنتاج  التطور  إشكالية النظم الحيوية يعتبر تعقيد :الرؤية نظام

يتطلب  مقلة العين داخل الحمض النووي متتابعة في طفرة ، فحدوث كلالعين املعقد املتمثل في الجهاز ذلك

، ويجب الدماغ ووظيفة واألعصاب العظام تحوالت جذرية ومتزامنة وشديدة التعقيد والترابط داخل بنية

، بالرؤية في ذات الوقت عن طريق طفرات فاعلة في جميع الجوانب املتعلقة التطورية سلوك مئات من املسارات

،  [30h]واالنتقاء الطبيعي ل هذه التغيرات تتطلب أكثر بكثير مما يمكن توقعه من الطفرات العشوائيةومث

نجد  العين اجاملسؤولة عن إنت الجينات واحد فقط، وهو عدد مقياس اتخاذولتقريب مدى صعوبة تلك العملية ب

، أي ما ذبابة الفاكهة البدائية الحشرة في تلك بالعين املرتبطة الجينات من 501أنه تم التعرف حتى اآلن على 

 7500نجد أن أكثر من  الفقاريات بأكمله، وفي الكائنات األكثر تعقيدا مثل جينومها حجم في املائة من 3.5يعادل 

البشرية قاطبة، ومن ذلك  الجينات في املائة من 30، أي ما يعادل شبكية العين جين يتداخل في تركيب وتنظيم

مريعة تتخطى حدود املنطق  فرضية فحدوث طفرات متزامنة على هذا العدد الهائل من املسارات والجينات هو

، وحتى على املستويات التكوينية األقل العين مل األرقى بين أجزاء تشكلوتتزايد مع مستويات التكا

، بما في الرؤية كل جزء من نظام لتطور  تلك املشاكل الخطيرة في وضع تفسير الداروينية تدرك

مثل هذا  ،[30i]الدماغ في وفصوص القفوية بأكمله البصري  والنظام وشبكية العين العين ومقلة العدسة ذلك

وأن معجزة الرؤية الحقيقية تكمن في تلك  باملعجزة مو عملية الرؤيةالتكامل والتنظيم أدى بالخبراء أن يس

فكل هذه األنظمة املختلفة يجب أن تعمل معا كوحدة متكاملة  ،[30j]التي يمكن أن تنتجها الحسابية العملية

مثال، ُيتساَءل حول امكانية إنتاج مثل هذه  أسد النمل ، وعند دراسة أعضاء أقل تعقيدا في دراسةالرؤية لتحقيق

املتزامنة التي  الطفرات لطفرات عشوائية، وفرص حدوث مثل هذه االنتقاء الطبيعي النظم املعقدة بواسطة

ذلك يلقى  ،[30k]يمكنها أن تفعل ذلك، وجدوى هذه الطفرات في إنتاج الهياكل التي تالئم بعضها البعض بدقة

للضوء والتي استخدمت كحلقات  البقع الحساسة طريقا مسدودا فحتى أبسط نظم الرؤية وأكثرها بدائية مثل

في املكان والوقت املناسب لكي  اإلنزيمية تتطلب وجود مجموعة كبيرة ومعقدة من النظم التطور  أولية في سلسلة

 BAE كشف علماء في، ماثلةاملص صومن الق.....ال يمكن اختزاله متعمل، وهي بحد ذاتها تعقيد ال يصدق ونظا

Systems و City ،University of London  كيف أن األبحاث تعمل على كيفية طيران الصقور هو إلهام تقنيات
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جديدة للطائرات التي يمكن أن تساهم في سالمتها في الهواء والديناميكا الهوائية وكفاءة استهالك الوقود، وأنه 

 [30L] .يمكن تطبيق هذه التقنيات خالل العشرين سنة القادمة

غير املنتظمة  والجزيئات الذراتا الحرارية الغير قابلة لالختزال تبين استحالة تحول قوانين الديناميك  .ت

كون جزيئات أخرى غاية في التعقيد
ُ
 تلقائيا لت

اق ض هذا  البديهي القانون الفيزيائي الكوني هذا بتجاهلها  نظرية التطور  اشتهرت 
َ
ن
ُ
واألساس ي، وهي تطرح آلية ت

املتفرقة وغير املنتظمة وغير الحية قد تجمعت تلقائيا بمرور  والجزيئات الذرات القانون بالكامل، فهي تدعي أن

كون جزيئات أخرى غاية في التعقيد مثل
ُ
حمض  واألحماض النووية البروتينات الزمن بنظام وتخطيط معين، لت

كون بعد ذلك املاليين من األنواع الحية األكثر وحمض نووي ريبوزي نووي ريبوزي منقوص األكسجين
ُ
، ثم لت

تعقيداعلى عكس ما تقتضيه نظريات التطور من أن اآللية التطورية تدفع الى تحسن الخلق عن طريق 

القوانين  الذي يعد من-  قوانين الديناميكا الحرارية من القانون الثاني ة والصدف، فإنالعشوائي

إذا ما  الزمن وتؤول إلى الخراب بمرور والخلل االضطراب بأن كل األنظمة يصيبها  يقض ي -األساسية الفيزيائية

تركت دون تدخل خارجي في ظل الظروف الطبيعية، وهذا الخلل والخراب يتناسب طردا مع الزمن الذي يمر عليها. 

التي  الحتمية ، وهذه هي النهايةتفنى وغير الحية تبلى وتتعرض للتلف والخلل ومن ثم الكائنات الحية إن جميع

يعتبر  يعامل رياض  ، وهذا القانون هوالقانون  بطريقة أو بأخرى طبقا لهذا الكائنات ستواجهها جميع

في النظام ارتفع هذا  واالضطراب ، وكلما زادت نسبة الخللديناميكي حراري  غير املستغلة في نظام للطاقة مقياسا

واالضطراب، العامل الذي يعبر عن درجة الخلل 

 

 بأسره يتجه بشكل ال يمكن تجنبه نحو حالة من الخلل واالضطراب والالنظام الكون  بأن القانون الثاني ويقض ي

[31x] سيكون  القانون الثاني عمليا ونظريا، بل إن علماء العصر يتفقون على أن القانون  لقد ثبتت صحة هذا

،  [31y] هو النموذج املسيطر من القوانين خالل الفترة القادمة من التاريخ، ووصف بأنه القانون األول للكون 

نظرية  فبينما يقر هذا القانون بأن هناك اتجاها دائما وغير عكس ي نحو الخلل واالضطراب تفترض
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
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في  نظرية التطور  فقد وقعت، [31z]تتخذ أشكاال أرقى وأكثر تنظيما باستمرار وبمرور الوقت الحياة أن التطور 

في التناقض  األحياء يتمثل في إحدى املشكالت التي واجهها علماء ا الحراريةقوانين الديناميك  بسبب الحرج املأزق 

، ذلك أن النظم سواء كانت حية أو غير حية يجب أن تبلى بمرور  والقانون الثاني نظرية التطور  الصريح بين

فهناك استحالة لتكون أشكال ، [31t]نظرية التطور  الوقت لتصبح أقل تعقيدا وانتظاما وليس أكثر كما تزعم

دة بصورة تلقائية طبقا للقانون الثاني، وعدم جدوى الفرض القائل بوجود وتكون أشكال معق الحياة من

معقد  جزيء عضوي  في ظل الظروف الطبيعية، ففي ظل هذه الظروف ال يمكن أن يتكون أي الكائنات الحية من

التركيب تلقائيا، بل إنه يجب أن يتحلل طبقا للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، فكلما زاد تعقيد 

الحية أصبحت أقل ميال لالستقرار على حالها، وبالتالي يصبح من املؤكد أن تؤول إلى التحلل  الخلية تركيب

يسير نحو املوت ونحو  الكون  بآالف التجارب يقول بأن مختبريا والتالش ي، فهذا قانون ثابت

بأن الكون يسير نحو األفضل ونحو األحسن واألكمل، إذن وقانون آخر )أي التطور( يقول  واالنقراض االنهدام

ثاني يقول أن التطور يستهلك ويبدد الطاقة الكلية في في صميمه، فالقانون ال العلم تصادم فرضية التطور  فإن

 .[31q] لى عكس من ذلكع نظرية التطور  ومفهوم الكوكب سبيل الحياة على

 

 تبين استحالة تشكل الحياة بالصدفةقابلة لالختزال  غير ال الثوابت الكونية .ث

 

حدث فيها للصدفة والثوابت الكونية مضبوطة بشكل دقيق جًدا بحيث لو خضعت إضافة إلى ما سبق، فإن و 

  كمية فيزيائية هو الفيزيائيالثابت و ) الحياة تشكلت، وملا أصال تغيير طفيف جدا ملا تشكل الكون 
ً
يعتقد عموما

بالثابت  يمكن مقارنتها [31e]    [31d]         [31b]    [31c]   .  [31a]بالنسبة للزمن وثابتة بأنها عاملية في الطبيعة

كسرعة الضوء، على سبيل  .، والذي يمثل قيمة عددية ثابتة ال تدخل فيها القياسات الفيزيائية مباشرةالرياض ي

  ميل في الثانية(( 186282ة متر في الثانية )أو املثال، هي ثابت أساس ي يقاس بواحد

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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هذه الثوابت الكونية مضبوطة بشكل دقيق جًدا بحيث لو حدث فيها تغيير طفيف جدا ملا تشكل الكون، وملا 

 
ً
 حالة

ً
ة
َ
افة، وممن يزعم حدوث الكون ُصدف ظهرت الحياة، وهذا الضبط الدقيق يجعل من الصدفة خر

 ليس هناك تفسير نظري دامغ يشرح ملاذا تمتلك هذه الثوابت تلك القيم.تستدعي العالج العقلي، ألنه 

ت عن بعضها البعض، بتسارع مطرد، ومثل اكشفت فيزياء الكون عن استمرار تمدد الكون ، وتباعد املجر وقد 

 نعرف طبيعتها،في املائة من الكون، وال  72هذا التنافر ال يمكن أن يتم بدون وجود الطاقة املظلمة التي تشكل 

 CRITICAL COSMOLOGICAL  والتي تدفع بعكس الجاذبية، وللكون مقدار من الكثافة الكونية الحرجة

DENSITY ،والثابت الكوني ، وبسببها يتمدد الكون بصورة مسطحة في كل االتجاهات كدائرة تتوسع بال انقطاع

COSMOLOGICALCONSTANT  الذي يعمل على استمرار الكون ويساوي غر صفي ال ةأحد الثوابت املتناهيهو

لضاعت جزيئات و زاد بقدر طفيف الزدادت قوة الطرد  صفر، ولو  122حاصل قسمة واحد على واحد وأمامه 

صغر بشيئ طفيف، لتغلبت الجاذبية على كل تمدد، والنهار الكون على  و ول املادة ولن تكون نجوم وال مجرات،

 .ألرض أن تزوالفسبحان من يمسك السماوات وا...نفسه

Table of universal constants[32] جدول الثوابت الكونية 

Quantity Symbol Value 
Relative Standard 

Uncertainty 

characteristic impedance of vacuum  

 
376.730 313 461... Ω defined 

electric constant (permittivity of free 

space)  

8.854 187 817... × 10-12F·m-

1 
defined 

magnetic constant (permeability of 

free space)  

4π × 10-7 N·A-2 = 1.2566 

370 614... × 10-6 N·A-2 
defined 

gravitational constant (Newtonian 

constant of gravitation)  

6.6742(10) × 10-11m3·kg-1·s-

2 
1.5 × 10-4 

Planck's constant 

 
6.626 0693(11) × 10-34 J·s 1.7 × 10-7 

Dirac's constant 
 

1.054 571 68(18) × 10-34 J·s 1.7 × 10-7 

speed of light in vacuum 
 

299 792 458 m·s-1 defined 

Table of electromagnetic constants 

Quantity Symbol Value1 (SI units) Relative Standard Uncertainty 

Bohr magneton 

 
927.400 949(80) × 10-26 J·T-1 8.6 × 10-8 

conductance quantum 

 
7.748 091 733(26) × 10-5 S 3.3 × 10-9 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_of_free_space
https://en.wikiversity.org/wiki/Electric_constant
https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_permeability
https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_permeability
https://en.wikiversity.org/wiki/Gravitational_constant
https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_constant
https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light
https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units
https://en.wikipedia.org/wiki/Bohr_magneton
https://en.wikipedia.org/wiki/Conductance_quantum
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Coulomb's constant 

 
8.987 742 438 × 109 N·m2C-2 defined 

elementary charge 

 
1.602 176 53(14) × 10-19 C 8.5 × 10-8 

Josephson constant 

 
483 597.879(41) × 109 Hz· V-1 8.5 × 10-8 

magnetic flux quantum 

 
2.067 833 72(18) × 10-15 Wb 8.5 × 10-8 

nuclear magneton 

 
5.050 783 43(43) × 10-27 J·T-1 8.6 × 10-8 

resistance quantum 

 
12 906.403 725(43) Ω 3.3 × 10-9 

von Klitzing constant 
 

25 812.807 449(86) Ω 3.3 × 10-9 

Table of atomic and nuclear constants 

Quantity Symbol Value1 (SI units) 
Relative Standard 

Uncertainty 

Bohr radius 
 

0.529 177 2108(18) × 10-

10 m 
3.3 × 10-9 

Fermi coupling constant 
 

1.166 39(1) × 10-5 GeV-2 8.6 × 10-6 

fine structure constant 

 
7.297 352 568(24) × 10-3 3.3 × 10-9 

Hartree energy 
 

4.359 744 17(75) × 10-18 J 1.7 × 10-7 

quantum of circulation 
 

3.636 947 550(24) × 10-

4 m2 s-1 
6.7 × 10-9 

Rydberg constant 
 

10 973 731.568 525(73) m-1 6.6 × 10-12 

Thomson cross section 
 

0.665 245 873(13) × 10-

28 m2 
2.0 × 10-8 

Weinberg angle|weak mixing 

angle  
0.222 15(76) 3.4 × 10-3 

Table of physico-chemical constants 

Quantity Symbol Value1 (SI units) 
Relative Standard 

Uncertainty 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb_constant
https://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_charge
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_flux_quantum
https://en.wikipedia.org/wiki/magnetic_flux_quantum
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magneton
https://en.wikipedia.org/wiki/Conductance_quantum
https://en.wikiversity.org/w/index.php?title=SI&action=edit&redlink=1
https://en.wikiversity.org/wiki/Fine_structure_constant
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atomic mass constant (unified atomic 

mass unit)  

1.660 538 86(28) × 10-

27 kg 
1.7 × 10-7 

Avogadro's number 
 

6.0221417(10) × 1023 1.7 × 10-7 

Boltzmann constant 
 

1.380 6505(24) × 10-

23 J·K-1 
1.8 × 10-6 

Faraday constant 
 

96 485.3383(83)C·mol-1 8.6 × 10-8 

first radiation 

constant 

 
 

3.741 771 38(64) × 10-

16 W·m2 
1.7 × 10-7 

for spectral radiance 
 

1.191 042 82(20) × 10-

16 W · m2 sr-1 
1.7 × 10-7 

Loschmidt 

constant 

at =273.15 K 

and =101.325 

kPa 

 

2.686 7773(47) × 1025 m-

3 
1.8 × 10-6 

gas constant 
 

8.314 472(15) J·K-1·mol-1 1.7 × 10-6 

molar Planck constant 
 

3.990 312 716(27) × 10-

10 J · s · mol-1 
6.7 × 10-9 

molar volume 

of an ideal gas 

at =273.15 K 

and =100 kPa 

 

22.710 981(40) × 10-

3 m3 ·mol-1 
1.7 × 10-6 

at =273.15 K 

and =101.325 

kPa 

22.413 996(39) × 10-

3 m3 ·mol-1 
1.7 × 10-6 

Sackur-Tetrode 

constant 

at =1 K 

and =100 kPa 

 

 

-1.151 7047(44) 3.8 × 10-6 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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at =1 K 

and =101.325 

kPa 

-1.164 8677(44) 3.8 × 10-6 

second radiation constant 
 

1.438 7752(25) × 10-

2 m·K 
1.7 × 10-6 

Stefan-Boltzmann constant 
 

5.670 400(40) × 10-

8 W·m-2·K-4 
7.0 × 10-6 

Wien displacement law constant  4.965 

114 231... 

2.897 7685(51) × 10-3 m 

· K 
1.7 × 10-6 

Table of adopted values 

Quantity Symbol Value (SI units) 
Relative Standard 

Uncertainty 

conventional value of Josephson 

constant2  

483 597.9 × 109 Hz 

· V-1 
defined 

conventional value of von Klitzing 

constant3  
25 812.807 Ω defined 

molar mass 
constant 

 
1 × 10-3 kg · mol-1 defined 

of carbon-12 
 

12 × 10-3 kg · mol−1 defined 

standard acceleration of gravity (free fall 

on Earth)  
9.806 65 m·s-2 defined 

standard atmosphere 
 

101 325 Pa defined 

 

ثوابت عديمة  6على ” مارتين ريس“، يركز عالم الفلك ”ستة أرقام فقط: القوى العميقة التي تشكل الكون “وفي كتابه 

املتدخلة في الضبط الدقيق للكون من خالل الثوابت الفيزيائية الستة عديمة  األبعاد اعتبرها أساسية للفيزياء

 [34b] [34c] [34d] [34e] [34a] [33]األبعاد. 

 

 ثم نشوء الحياة بالتدرج ومن ثم تفرعها. 1953ميلر عام  على تجربةأطروحة بداية الحياة بالصدفة  واوقد اعتمد

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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الظروف التي كان يعتقد أراد بها التطوريون محاكاة ( تجربة كيميائية Miller)أو تجربة  Miller-[35]كانت تجربة 

 ( أنها موجودة على األرض املبكرة واختبرت األصل الكيميائي للحياة في ظل تلك الظروف.1952) وقت التجربةفي 

خالل هذه التجربة، لم يتم خلق أية خلية حية، وتم فقط ترتيب بعض األحماض أألمينية التي ليس لها أية ، و لكن 

أألمينية بتشكيل سالسل جيدة من البروتينات عن داللة علمية، فمن املستحيل رياضيا أن تقوم بعض األحماض 

  واألجساد بالتدرج. طريق الصدفة، ثم تتحول هذه إلى خاليا

وجود عدد أدنى من الجينات الالزمة للحياة يدحض افتراض نشوء الحياه بالتدرج تفترض نظرية التطور ، نشوء 

 . لو صح ذلك االفتراض لكان خليه حيه بطريقه ذاتيه ثم تطورها بالتدريج الى كائنات بسيطة ف
ً
األكثر تعقيدا

باإلمكان ايجاد مخلوقات بسيطه ذات جين واحد او اكثر. لكن الحقائق العلمية تدحض هدا االفتراض اذا ال 

  [36] جين ، فكيف يمكن افتراض نشوء الحياه بالتدرج ومن ثم تفرعها. 200يمكن إيجاد ابسط بكتيريا باقل من 

ينية مليلر ليس له أي معنى وليست له أي أهمية، وفي مغالطة واضحة ألنه استخدم في ومركب األحماض أألم

التجربة غازات لم تكن موجودة في الجو البدائي لألرض، حيث تشير املزيد من األدلة الحديثة إلى أن الغالف 

 .[37ميلر ]الجوي األصلي لألرض كانت له تركيبة مختلفة عن الغاز املستخدم في تجربة 

افيين يرددون وجود الكائنات الحية املجهرية في الفضاء الخارجي للكرة  وال يزال العديد من الخر

، وكل األبحاث العلمية تثبت وجود درجة الصفر املطلق في الفضاء؛ التي ال تستطيع  ك"إرينيوس" األرضية،

سب قربها وبعدها عن الكائنات املجهرية العيش فيه، وتتغير الحرارة في كواكب مجموعتنا الشمسية ح

 و+ 300فقد تتراوح ما بين  الشمس،
ً
 وحتى إن استطاعت العيش  430ليال

ً
فإنها ال تستطيع  -وهذا مستحيل-نهارا

وعوامل أخرى كثيرة كالضغط وغيره.. ومن هنا تصادم  مقاومة اإلشعاع الكثيف للموجة القصيرة القاتلة،

 .ةالتفسير األول وتعارض مع معطيات العلوم الحديث

 ما إلى مواد عضوية صدفة، )أرنست هيكل ( أما تفسير 
ً
ثم أعطت  وقوله بأن املواد الغير العضوية تحولت يوما

  البروتوبالسمية صدفة وأعطت آالف األجزاء  ثم تكونت بروتينات صدفة، أحماض أمينية صدفة،
ً
وأعطت آالفا
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هذا التفسير يتعارض مع حسابات الصدفة ثم في األخير أعطت خلية حية صدفة..  صدفة، A.D.N من السالسل

 التيسبق أن ذكرناها.

 

ماليين  10إلى  6خالل زمن يتراوح بين  اململكة الحيوانية تفسير ظهور كل الشعب املوجودة في يمكنال  .ج

 عن طريق الطفرة والتحول االنحرافي لوظائف جينية منفردة.  باالنفجار الكمبيري  سنة

 

ينتج عن طريق تعرض الجسم لإلشعاع أو لبعض املخاطر ، خلل في نظام تشفير وتسلسل الحمض النوويالطفرات هي 

 الكيميائية واألدوية أو الحرارية إلخ !! 

بحيث يتسبب النشاط التفاضلي ملسارات إصالح الحمض النووي عبر مناطق مختلفة من الجينوم البشري في توزيع 

  a[39[  [38]  .اٍو داخل جينومات الورمالطفرات بشكل غير متس

الكائن الحي والذي  نواة الخلية املوجود في الحمض النووي الصبغي على أنها قطع أو استبدال في جزء الطفرات تعرف

التفاعالت  أو اإلشعاع ، ويحدث هذا القطع أو االستبدال نتيجة تأثيرات خارجية مثلالوراثية يحمل كل املعلومات

على أنها تحول الكائنات الحية إلى شكل أكثر  الطفرة ، وال يمكن أن ننظر إلىالتطور  وهي التي يستغلها مؤيدوا الكيميائية

ا تطورا وكماال، ألن التأثير املباشر للطفرات ضار. وال يمكن أن تأخذ التغيرات الناتجة عن الطفرات سوى شكال مشابه

وفلتات الطبيعة، ويرجع ذلك إلى  واإلعاقة الوفيات ، أيوتشيرنوبل وناغازاكي هيروشيما لذلك الذي عانى منه الناس في

لن تؤدي إلى ش يء غير  العشوائية معقد جدا وأن التأثيرات الحمض النووي الصبغي سبب بسيط جدا هو أن تركيب

إلحاق الضرر بهذا التركيب، فالطفرات صغيرة وعشوائية وضارة، وهي تتسم بندرة حدوثها، وتتمثل أفضل االحتماالت في 

، إن  [39a] لتطور كونها غير مؤثرة، وتلمح هذه السمات األربع إلى أن الطفرات ال يمكن أن تؤدي إلى تقدم على صعيد ا

حدوث تغير عشوائي في كائن حي يتسم بقدر عال من التخصص إما أن يكون غير مؤثر أو ضارا، ذلك أن التغير 

ال يمكن أن يحسن أداء الساعة، بل أغلب الظن أن هذا التغير سيضر بها أو لن يؤثر فيها  ساعة اليد العشوائي في

وليس مستغربا عدم ظهور أية طفرة  b[39[ .ال يحسن املدينة بل يجلب لها الدمار فالزلزال على أحسن تقدير،

، فالطفرات التي تسبب تغييرا غير أخطاء النسخ والتكرار هي طفرات فقد أو نقص في الحمض  [39c] .مفيدة حتى اآلن

لم يتم رصدها أبدا، ذلك أن الطفرات العشوائية التي تمت دراستها على املستوى  للتطور الكبير الوراثي، والطفرات املطلوبة

وع الذي تحتاجه الجزيئي لم تضف أي معلومات، فيدور التساؤل فيما إذا كاتت الطفرات التي تمت مالحظتها هي من الن

التي أصابتها طفرة هي [39d]  الجينات فقد أثبتت كل الطفرات أنها ضارة، فكل e[39[ .النظرية لدعمها والجواب هو كال

ضروريا من عملية التطور، فيدور التساؤل عن كيفية عبارة عن جينات ضارة، فالناس يظنون أن الطفرات تشكل جزءا 

فقد كان  f[39[ .إمكان أن ينتج تأثير جيد )أي التطور إلى شكل أعلى من أشكال الحياة( من طفرات كلها ضارة تقريبا

 ، ألنذباب الفاكهة مفيدة، فقد أجريت عدة تجارب إلنتاج طفرات طفرة الفشل مصير كل الجهود املبذولة من أجل تكوين

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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جيال بعد  الذباب تتكاثر بسرعة كبيرة ومن ثم تظهر فيها الطفرات بسرعة، وقد أدخلت الطفرات على هذا الحشرات هذه

التي تم إجراءها في  ذباب الفاكهة جيل، ولكن لم تالحظ أية طفرة مفيدة قط، فمن بين آالف التجارب الرامية إلى إنتاج

، وقام  g[39[ إنزيم جميع أنحاء العالم ألكثر من خمسين سنة، فلم يالحظ أحدا أبدا ظهور نوع جديد متميز، أو حتى

باملواد  ، والبرودة واإلضاءة والظالم واملعالجةالحرارة لظروف قاسية من ذباب الفاكهة بتعريض أجيال من الوراثة علماء

ة أو مؤكدة الضرر، فال ، فنتج عن ذلك كله جميع أنواع الطفرات، ولكنها كانت كلها تقريبا غير مفيدواإلشعاع الكيميائية

الذي أنتج فيها، وفي الواقع  القوارير كان بإمكانه أن يصمد خارج الوراثة يوجد غير عدد قليل من الوحوش التي صنعها علماء

الكثير من األطباء من خالل  h[39[ .أو العودة إلى طبيعتها األصلية العقم أو املوت إن هذه الطافرات إما أن يكون مصيرها

، املالريا دراستهم للتعقيد الهائل للجسم البشري، يمكنهم تقبل حدوث انتقاء لبعض الطفرات التي تعمل على مقاومة

تقدم أي ، والعديد من التغييرات الطفيفة األخرى ال يمكنها تحويل النوع، ولكن مثل هذه الطفرات ال الجلد وخصائص

تفسير حقيقي حول منشأ وتشكيل األجهزة والنظم املعقدة فجميع عناصر النظم الحيوية تقريبا يجب أن تكون موجودة 

أنظمة معقدة متخصصة ال  في وقت واحد بدال من أن تتطور تدريجيا في ما سمي نظام كل ش يء أو ال ش يء، وفي داخل الجسم

أو يمكن تشكيلها من قبل الطفرات املتتابعة، حيث يتوجب على جميع املكونات أن تكون موجودة لتعمل  يمكن اختزالها

والجهاز  والذوق  الغدد الصماء ونظام والجلد والتوازن  الرؤية النظم املعقدةتلك األنظمة بشكل صحيح وتشمل هذه 

i[39[ . ووظائف األعضاء والتشريحية البيوكيميائية ، وغيرها من األمثلة على املستوياتوالهضمي واملناعي الدوري و التنفس ي

، ناهيك عن شبكة مترابطة من األنظمة غير النظام املعقد الذي ال يمكن اختزاله فعلية ألصل تفسيرات ال يوجد لديها فالداروينية

اإلنسان ككل، وبالتالي فجسم اإلنسان يمثل نظام معقد ال يمكن اختزاله على النطاق  جسم القابلة لالختزال التي تشكل

في املائة فقط، فإنه من املتوقع  1بنسبة  للحمض النووي كما أنه لحدوث تغير في قاعدة التسلسل الخلوي واألجهزة والنظم

التلقائية القياسية، وظهور كل الشعب املوجودة  الطفرة مليون سنة تحت معدل 10أن يستغرق مثل هذا الحدث 

ن تفسيره عن طريق التحول االنحرافي ال يمك الكمبيري باالنفجار  ماليين سنة 10إلى  6خالل زمن يتراوح بين  اململكة الحيوانية في

  .j[39[ .لوظائف جينية منفردة
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
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التقدم والتنوع في و  وكيف يمكن لخلل عشوائي في نظام تشفير وتسلسل الحمض النووي من إنتاج كائنات حية ؟

 الخلق؟

  : B. G. Ranganathan [40] يقول العالم رانغانثان

إن الطفرات صغيرة وعشوائية وضارة !!.. وهي تتسم بندرة حدوثها، وتتمثل أفضل االحتماالت في كونها غير  "

مؤثرة !.. وتلمح هذه السمات األربع إلى أن الطفرات ال يمكن أن تؤدي إلى أي تقدم على صعيد التطور !! إن حدوث 

،كون غير مؤثر أو تغير عشوائي في كائن حي يتسم بقدر عال من التخصص، إما أن ي
ً
ذلك أن التغير العشوائي  ضارا

في ساعة اليد مثال ال يمكن أن ُيحسن أداء الساعة ، بل أغلب الظن أن هذا التغير سيضرِّ بها أو لن يؤثر فيها على 

 ..!! "أحسن تقدير .. والزلزال ال ُيحسن املدينة: بل يجلب لها الدمار

على التقرير الصادر عن لجنة التأثيرات الجينية لألشعة الذرية  Warren Weaver وُيعلق عالم التطور َورن ويفر

كلت لدراسة الطفرات التي يمكن أن تكون قد نتجت عن األسلحة النووية املستخدمة في الحرب العاملية 
ُ
)والتي ش

 الثانية( 
ً
 : [41] قائال

 التي "
ً
أصابتها طفرة هي عبارة عن جينات ضارة !! سيتحير الكثيرون من حقيقة أن كل الجينات املعروفة تقريبا

 من عملية التطور ، فكيف يمكن أن ينتج تأثير جيد )أي التطور 
ً
 ضروريا

ً
فالناس يظنون أن الطفرات تشكل جزءا

 ..!! "إلى شكل أعلى من أشكال الحياة( من طفرات كلها ضارة تقريبا ؟

جوء إلى عشرات التجارب الحرارية واإلشعاعية بل وقد عمد العلماء إلى دراسة مئات الطفرات عن طريق الل

والكيميائية على حشرات ذبابة الفاكهة )لقصر دورة حياتها وأجيالها(: فلم يخرجوا بطفرة واحدة مفيدة أو 

ألن كل ذلك سيتطلب وجود شيفرات وراثية  –أضافت إلى الحشرة عضوا لم يكن فيها من قبل أو وظيفة جديدة 

 .Gordon R يقول عالم الوراثة التطوري غوردون تايلور  -كما نرى في خلق هللا تعالى !  لكل صفة بكل دقة وإحكام

 [42] Taylor : 

من بين آالف التجارب الرامية إلى إنتاج ذباب الفاكهة التي تم إجراؤها في جميع أنحاء العالم ألكثر من خمسين  "

 ظهور نوع جديد متميز !!.. أو 
ً
 ..!! " حتى إنزيم جديدسنة : فلم يالحظ أحٌد أبدا

  Michael Pitman : [43]ويقول العالم مايكل بيتمان

لقد قام مورغان وغولدشميدت ومولر وغيرهم من علماء الوراثة بتعريض أجيال من ذباب الفاكهة  "

لظروف قاسية من الحرارة، والبرودة، واإلضاءة، والظالم، واملعالجة باملواد الكيماوية واإلشعاع. فنتج عن 

 تافهة أو مؤكدة الضرر !! فهل هذا هو التطور الذي 
ً
ذلك كله جميع أنواع الطفرات، ولكنها كانت كلها تقريبا

اقع ال ، ألنه ال يوجد غير عدد قليل من الوحوش التي صنعها علماء الوراثة كان  صنعه اإلنسان ؟ في الو

اقع، إ ن هذه الطفرات إما أن يكون مصيرها املوت، بإمكانه أن يصمد خارج القوارير الذي أنتج فيها !! وفي الو

بل وكيف ينتج عنه نظام ، . )عن صفحة الباحثون املسلمون( ..!! " أو العقم، أو العودة إلى طبيعتها األصلية

فهذا نظام عاقل ال  !!تظهر بين الفينة واألخرى عن طريق الطفرة والعشوائية DNA repairتصحيح أخطاء 

 عالقة له بالعشوائية، وناتج عن نظام إلهي لتصحيح أخطاء نسخ الحمض النووي من نفسه لنفسه.

 

يبين بأن املجموعات الرئيسية للكائنات الحية تظهر فجأة وبدون أي دليل على  الستراتيغرافي السلم .ح

   .ت البطيئة وبدون أية حلقات وسطيةالتغييرا
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التدريجي والتصاعدي أو التحول الفجائي للكائنات الحية من كائنات بدائية إلى  فكرة التطور  اعتمد التطوريون 

يبين بأن املجموعات الرئيسية للكائنات الحية ظهرت فجأة في [44] لكن السلم الستراتيغرافي ، كائنات متطورة

نفس الوقت فكل املجموعات األساسية من الكائنات الحية املتطورة: مفصليات، ال فقريات، مرجان، ديدان، 

 Cambrianأثناء بداية حقبة الكامبري مستقلة مستقلة عن الحقبة التي قبلها قناديل البحر.. كلها ظهرت 

Period  لدرجة أنها توصف باإلنفجار الكمبيري Explosion cambrienne  مليون سنة  -520 -530، منذ حوالي

   .وبدون أي دليل على التغييرات البطيئة وبدون أية حلقات وسطية

م بها التطوريون، ويفيد دراسة السجالت الصخرية ظهور  Cambrian explosion االنفجار الكامبري  و  
ِّ
ظاهرة ُيسل

%( في هذه الفترة القصيرة من عمر األرض بدون تطور صغير وال 95شعب الحيوانات املعروفة )أكثر من معظم 

وال يمكن للتطورين بجميع نظرياتهم تفسير بقاء أكثر من ثلث الكائنات الحية بدون أي تغيير منذ ظهورها في  كبير.

 .االنفجار الكمبيري إلى يومنا هذا
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 كيب ظهرت منذ بداية الحياة وعند  العديد من األحياء بدون تطور األعضاء املركبة معقدة التر  .خ

 ص:  ÉVOLUTION une théorie en crise [45]في كتابه   [45]يقول العالم األسترالي ميكائيل دونتون  

Cil bactérien  إن الشعيرات  من أقدم وسائل الحركة في األرض التي تستعملها البكتيرياالشعيرة البكتيرية

جهاز الدوران الوحيد في الطبيعة وهو  -يقول دونتون  -املحركة للبكتيريا وهو كائن بدائي كما يزعم التطوريون 

 (5) متطور جدا ال يوجد نموذج يشبهه في الطبيعة فما هو مصدره وكيف تطور؟

 . وال يزال كما ظهر بدون تطور 

 الشوكية واألعين عند كائنات العصر الكمبيري.وكذلك الشأن بالنسبة لألجهزة 

 : )عن موقع الباحثون املسلمون(– وهو أحد دعاة التطور   Frank Salisbury –[46] يقول فرانك سالزبوري

 معقد التركيب مثل العين : قد ظهر أكثر من مرة !! في الحبار والفقاريات  "
ً
واملفصليات على سبيل إن عضوا

املثال.. إن من العسير التفكير في الكيفية التي ظهر بها مثل هذا العضو مرة واحدة!! فكيف بالتفكير في ظهوره كل 

 ..!! "هذا العدد من املرات كما تقول النظرية التركيبية الحديثة؟!! إن التفكير في هذا يصيبني بالدوار

 (6) منذ بداية الحياة بدون تطور ظهرت  البكتيريا والحشرات مناعة .أ
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 [51] [50] [49] [48] [47]  

التي  الطفرات تباققامت باس املضادات الحيوية وبعد ظهور  البكتيريا حسب التطوريين فإنعند البكتيريا: 

معا،  واالنتخاب الطبيعي الطفرات يجمع بين التطور  وهذا جعلوه دليال على املضادات الحيوية تحميها من هذه

قبل اكتشاف أو  البكتيريا ولكن دار التساؤل فيما لو كانت تلك التكيفات )وليس الطفرات( هي أصال موجودة في

، هذه التطور  بواسطة آليتين ال تشكالن دليال على رياالبكتي مناعة تحدث [280]استخدام املضادات الحيوية

واألخرى بناء مقاومة نتيجة فقدان بيانات  البكتيريا ا فياملقاومة املوجودة فعلي الجينات اآلليتين إحداهما نقل

املضادات  تكون لديها معلومات وراثية للمقاومة قبل استخدام البكتيريا ، فكثيرا منطفرة وراثية بسبب

التجارية، وال يعرف العلماء سبب وجود هذه املعلومات الوراثية كما ال يعرفون ملاذا تم الحفاظ عليها  الحيوية

تدور حول موضع وسيط تأرجحا تارة  وراثية هي مجرد تقلبات والفيروسات البكتيريا فالطفرات في[47] وإبقاؤها،

 5]1 [ ]، وال يوجد لها أثرا تطوريا نهائيااليمين أو إلى اليسار إلى

 رحلة الذين أصابهم املرض وماتوا أثناء البحارة تم العثور على جثث بعض 1986وفي دراسة أجريت سنة 

كان منتشرا في  البكتيريا ، كما عثر في أجسامهم على نوع منتجمد محفوظة في حالة 1845استكشافية عام  قطبية

فحوص معلمية ُوجد أنها تحمل خواص مقاومة ضد كثير  البكتيريا القرن التاسع عشر، وعندما أجريت على هذه

للمضادات الحيوية  البكتيريا فمقاومة [48] ،إنتاجها إال في القرن العشرينالتي لم يتم  املضادات الحيوية من

الحديث بسبب استخدام تلك املضادات، فعندما قام الباحثون  الضغط االنتقائي ظاهرة طبيعية تسبق

ألف سنة كانت  30املحفوظة داخل رواسب دائمة التجمد عمرها  اللبكتيري القديم الحمض النووي بتحليل

فاكتساب [49] املفاجئة بالتعرف على مجموعة متنوعة للغاية من الجينات املقاومة للمضادات الحيوية،

على هذا النحو ليس من النوع الذي يصلح ألن يكون نموذجا أوليا للطفرات  املضادات الحيوية مقاومة ضد

النظرية ينبغي أال تضيف ، ذلك أن التغييرات الوراثية التي يمكن أن توضح نظرية التطور  املطلوبة لتفسير

أن النقل  االبكتيريا فحسب بل ينبغي أن تضيف معلومات جديدة للكون الحيوي، كم جينوم معلومات إلى

 .ينتشر فقط حول الجينات املوجودة فعليا في بعض األنواع للجينات األفقي

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1#cite_note-280
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AB_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1#cite_note-282
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1#%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86
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نظور ظاهرة امتالك كثير من البكتيريا معلومات وراثية ملقاومة األدوية قبل استخدام املضادات مومن نفس  

الدفاع الجماعي عند البكتيريات في مقاومة أنواع األدوية وظاهرة اختيار البكتيريات الحيوية التجارية، ظاهرة 

رغم أنها من  –تعترف املجلة  Scientific American م من مجلة1998ففي عدد مارس  [50a]لنوعية طعامها

اثية للمقاومة قبل كثير من البكتيريا كانت لديها معلومات ور  : بالتالي –املنشورات الشهيرة الداعية للتطور 

استخدام املضادات الحيوية التجارية !! وال يعرف العلماء سبب وجود هذه املعلومات الوراثية!! كما ال يعرفون 

  [50a]ملاذا تم الحفاظ عليها وإبقاؤها

جريت عام   [50a]  -م 1988ديسمبر  29في عدد  Medical Tribune وكذلك نقرأ بوضوح في مجلة
ُ
في دراسة أ

ارة الذين أصابهم املرض وماتوا أثناء رحلة قطبية استكشافية عام  م1986 : تم العثور على جثث بعض البحِّ

 في القرن التاسع عشر .. 1845
ً
م : محفوظة في حالة تجمد ، كما ُعثر في أجسامهم على نوع من البكتيريا كان منتشرا

د أنها تحم جريت على هذه البكتيريا فحوص معملية: ُوج 
ُ
ل خواص مقاومة ضد كثير من املضادات وعندما أ

 ..!! "الحيوية التي لم يتم إنتاجها إال في القرن العشرين

 وعند الحشرات

م األحياء فرانسيسكو أياال  فيقول  –وهو أحد دعاة التطور أنفسهم  - Francisco J. Ayala [50b]ويعترف عال 

املناعة ضد أكثر أنواع املبيدات الحشرية : كانت موجودة لدى يبدو أن التنوعات الوراثية املطلوبة الكتساب :

بات الكيميائية التي صنعها اإلنسان ضد الحشرات
ِّ
 جميع الحشرات التي تعرضت للمرك

، و يزعمون التطور  كما يعتقد أنصار االرتقاء دليال على الدي دي تي ضد مادة الحشرات فال يعد ما تبديه بعض

، فهذه املواد التي تعرضت لهذه الكائنات الحية تمت في طفرات أتت بها املكتسبة واملناعة أنها أمثلة للمقاومة

يق التحور ضد هذه املادة فقد كانت ليست مميزات تم اكتسابها الحقا عن طر  الحشرات الخواص التي تتمتع بها

، فهذا الحدث للمبيدات الحشرية الحشرات بعض تنوعات هذه الكائنات الحية لديها هذه الخواص قبل تعرض

، فبعض الحشريات كانت لديها بالفعل مناعة املضادات الحيوية ضد البكتيريا أيضا ينشأ بنفس منطق مقاومة

بعد اختراع هذه املادة،  انقرضت ضد هذه املادة، فالحشرات التي لم تكن لديها مناعة ضدها قد

كامنة فقد زاد عددها بمرور الوقت، وكان من نتيجة ذلك أن أصبح ذلك  مناعة التي كانت لديها الحشرات أما

على تلك الحشرات،  الدي دي تي أثير مادة، وعندما حدث هذا توقف تاملناعة النوع من الحشرات كله له هذه

املبيدات  ضد أكثر أنواع املناعة املطلوبة الكتساب الوراثية وهذه الظاهرة هي ما يشار إليها عموما، فالتنوعات

 .الحشرات التي صنعها اإلنسان ضد للمركبات الكيميائية كانت موجودة لدى الحشرات التي تعرضت الحشرية

[51b] [51a] 

 

 (7) في موضوع التشابه التصاعدي قدم التطوريون معلومات مغلوطة ومتجاوزة علميا 

 

سواءليس فقط على مستوى الصفات الوسيطة عند إجراء مقارنات  حلقاتلل التامتم تأكيد الغياب فقد 

على املستوى الجزيئي من خالل دراسة مكثفة للغاية ألنها ركزت على املقارنة ، اثنين في اثنين ، من الخارجية، بل 

  .(Science, 1988 (239), p. 748) .شعب 10فئة تنتمي إلى  22ريبوسومات ممثلين من  .S RNA 18 متواليات

 وتشمل املجموعات التي تم فحصها أنواًعا متنوعة مثل ديدان األرض ونجم البحر والروبيان والبشر. 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AB_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9
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وقد تبين أنهم جميًعا على مسافة جينية تقريًبا من حقل مشترك مفترض ، من حيث الحمض النووي الريبي 

 الريبوزومي.

نتظام في التنويع الجيني في ظل نظرية داروين تزداد فقط عندما إن صعوبة تقديم تفسير معقول ملثل هذا اال 

حيث يقدم وجود الجينات ، ( .(Ann. Rev. Biochem, 1987 (56), 195النوى )تتراكم األدلة على تعقيد الجين في جينوم حقيقيات 

 متجددا ، بأنها جينات مختلفة ، مشفرة بسلسلة معينة من النيوكليوتيدات ، وهي ظاهرة 
ً

املتداخلة مثاال

دائما عدم  وتؤكد تعكس الخصوصية واالستقاللية الجينية،، .(Nature, 1987 (326), p. 42 et Science, 1987 (235), p. 1514)تبدو متكررة 

 )عن كتاب دونتون: الصفحة األخيرة( طوريون من حلقات وسطية.يتخيله التوجود ما 

بالحلقات الوسطية، ال على هذه النظريات غير مصاحب  هالتشابه التصاعدي الذي تعتمدباإلضافة الى أن 

بازدياد غير مصاحب و  ،بتطور في القدرات العقلية وال على املستوى الجزيئي، فإنه غير مصاحب  مستوى األجساد

أو تغير في عدد الجينات فعددها مرتفع عند البكتيريا األولى التي ظهرت في األرض، باإلضافة الى أنه يبقى ثابتا عند 

 .وأي تغيير فيه يؤدي إلى تشوه النوع ال إلى تحوله لنوع آخر كل نوع من األنواع الحية

   .بل لتصميم مشترك للتطور  وهو دليل على أن املادة املشتركة ليست نتاجا

ليس من أسالف  الهوموإيركتوس أن ريبوزي منقوص األكسجينالحمض النووي ال أثبتت فحوصاتفمثال، 

وأما ما قيل بأن ]2e5] [2b5] [2c5] [2d5[ .سلف مشترك ليسا من والقرد األمر الذي يجعل اإلنسان]2a5[  البشر

في املائة فمصدره  98.5يصل إلى  والشمبانزي  لإلنسان الحمض النووي اثبتت أن التشابه بين الجينوم أبحاث

كما أنها تمت بطرق مثيرة للجدل حتى ]2f5[ بروتين 100000من أصل  بروتينا 40إلى  30دراسة قديمة تمت على 

 ولم يحصل على نفس النتائج وبين أن هناك تالعبا بالنتائج األولى، التجربة بإعادة العلماء قام أحد

[52g] في املائة 95وكشفت دراسة أخرى أنها ال تتعدى [52i] [52h] وعند دراسة كائنات حية أخرى يتضح عدم

وتبين هذه الحقيقة أن مبدأ التشابه ليس دليال [52i] التطور  كتلك التي يدعيها أنصار جزيئية وجود أي عالقة

بين الكائنات الحية هذه بديهة طبيعية وضرورة حياتية  البروتين جزيئات فمسألة تشابه .التطور  على

 ، [52k] تكاد تكون متطابقة والدجاج اإلنسان فمثال نسبة تشابه بين والهرم الغذائي للسلسلة الغذائبة الزمة

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC


 العدد السادس

  
The international journal of recherch and Scientific Meditation 

 http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap 

42 

P
ag

e4
2

 

 !!؟؟% 98.5وليس بنسبة  %،80االختالفات بين بروتينات الشيمبانزي واإلنسانومن ناحية أخرى: فإن  

، يعني أكثر من الشيمبانزي !!فهل C57BL/6J[54] أو تسلسل % 99نسبة التشابه بين جينات اإلنسان والفأرو [53]

  54bis) (% مع الخنزير98وحوالي  أبناء عم هم أيضا ؟!!!أو لهم سلف مشترك قريب ؟!!اإلنسان والفأر 

% فهل نحن نشبه اإلسفنج أو على نفس أفرع شجرة  70 [55]نسبة تشابه جينات اإلنسان واإلسفنج املائيو 

% فهل نحن نشبه الذباب أو  60 [56]نسبة التشابه بين جينات اإلنسان وذبابة الدروسوفيال  التطور معه ؟!!

وخصوصا في !!! اختالفات كبيرة بين اإلنسان والشمبانزي وتوجد  تطورنا منه  أو أوالد عم له أو أوالد خال حتى ؟!!

 ، حيث يختلف جذريا من حيث الهيكل واملحتوى الجينى.Y الكروموسومات الكبيرة مثل الكرموسوم الذكرى 

[56] 

 Michael Denton : [56a] تور مايكل دانتون الدك املوضوع يقول وفي هذا 

م فقد عجزت  -على املستوى الجزيئي -إن كل نوع من األحياء ُيَعد  "
َ
 وغير مرتبط بوسطاء، ومن ث

ً
 ووحيدا

ً
فريدا

عن تقديم الوسطاء الذين يبحث عنهم علماء األحياء من دعاة التطور منذ  -شأنها شأن املتحجرات-الجزيئات 

فعلى املستوى الجزيئي : ال يوجد كائن هو جد مشترك أعلى، أو كائن بدائي أو راٍق مقارنة بأقربائه !! وال زمن طويل، 

 قبل قرن من اليوم, فربما لم تكن فكرة التطور العضوي 
ً
يكاد يوجد شك في أنه لو كان هذا الدليل الجزيئي متاحا

 ..!! "لتجد أي قبول على اإلطالق

نفس الصدف والعشوائية والطفرات في أكثر من كائن في أكثر من مكان في أكثر من زمان  فال يتخيل عاقل أن تتكرر 

ووجود التشابهات ليس فقط على مستوى جينات أعضاء  املزعومة؟ !وفي مراتب مختلفة على شجرة التطور 

ونراه في  ، الكون كلهفي البنية الخلوية للكائنات الحية وفي مكونات نراه ووظائف الكائنات الحية، بل يوجد تشابه 

ذلك ألن هذه املادة املشتركة ليست ، [56c] .املقارنة الكمية بين الشبكة العصبية والشبكة الكونية

 بل لتصميم مشترك. للتطور  نتاجا

وهو يشكل معضلة للتطوريين واملالحدة عموما: فهي متواجدة في معظم الكائنات الحية) رغم أنها متباعدة تماما 

التشابه التصاعدي دليل على أن هذا و ونات الكون، في شجرة التطور التي يؤلفها التطوريون كل فترة( وفي مك

 خالق الكائنات الحية واحد ترك التشابه في الخلق، ليدل التشابه على الخالق الواحد سبحانه وتعالى.

!!..  

ها لكل األعضاء الضامرة التي اعتمدها التطوريون وظيفة لم يكن يعرف .د

 ( 8) في القرن التاسع عشرالتطوريون 
 

كأحد  (Vestigiality األثارية ) األعضاء في كتابه )أصل األنواع( مصطلح Charles Darwinيذكر تشارلز داروين 

ويقدمها كبقايا حيوانية متنوعة على أساس ، األعضاء الضامرة ويعرفها بأنها تلك -أهم أدلة السلف املشترك 

 أنها لبقايا اإلنسان القديم

وتكون هذه األعضاء  النوع الكائن الحي تكون أصغر وأبسط من نظيرتها في أفراد من نفس، وأنها أعضاء في جسم 

أو أن  [57]لها وظيفة جديدة تمامافقدت أو شبه فقدت وظائفها األساسية خالل التطور أو تضمر أو أصبح 

  [58]؛ فال يوجد تفسير لوجودها سوى حدوث تطور التطور  تختفي تماما. ويقدمونها كدليل على صحة
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 (التي يذكرها التطوريون لكن األعضاء الضامرة أو األثارية أو الالوظيفية 
فقالوا  نظرية التطور  فاستغلها مؤيدوا يعرفون وظيفة لها بعد في القرن التاسع عشر، العلماء هي أعضاء لم يكن

أو غيره وأنها دليل على  اإلنسان جسد والجدود الحيوانية التي لم يعد لها وظيفة في األسالف من وآثار أنها بقايا

اإلنسان، فمثال في تلك  جسد عضوا في 86عندما تم اإلعالن عن قائمة ال 1893 ، بدأ ذلك منذ[59]التطور  صحة

ألنه في وقته لم يعرف ش يء  والزعترية والصنوبرية لنخاميةالغدة ا مثل الغدد الصماء ائمة كانتالق

، لكن مع التقدم العلمي تم اكتشاف أن لكل تلك األعضاء دورا يلعبه وبروتيناتها الخلية أصال وال الهرمونات عن

 (علمي لكل تلك األعضاء  مرجع 51)في مراجع البحث:  [60]الجسم في

اش املستخَدم في حيث إنه ال يمكن تحديد األعضاء التيي ليس لها وظائف دون لبس، الطريقة التي يبنى بها النق

 قطعا. نظرية التطور  ال تشكل أي دليل لصالح الضامرة هذا املوضوع ليست ذات قيمة علميا، فاألعضاء

 على تطور  أعضاءالجهل بوظيفة و 
ً

نة ال ُيعتَبر دليال ، ومن العيب  كيف أن أشخاصا يصفون  زعومامل هاُمَعيَّ

.
ً
ٌر فعال  من تلك األعضاء ضام 

ً
 أنفسهم بالباحثين ال يزالون يعتقدون أنَّ كثيرا

التطوريون لتزوير عدة أنظمة وخصائص تفرد اإلنسان عن القردة دفع  .ذ

  [61]الحلقات الوسطية

 

 عليا األخرى ال الرئيسيات ، وتميز اإلنسان عنالعليا األخرى  الرئيسيات لعدة أنظمة تميز اإلنسان عن هناك نشوء

 [61a] :على سبيل املثال
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1. 
افق مع التعديل في تركيب قدمين املش ي على ، على عكس القرود التي واملخيخ الحوض منتصبا بالتر

بة بين األربعة أطراف منحنيا ًوبين القدمين منتصبا ليست ممكنةتمش ي على أربع، فاملشية املر 
ِّ
 .[61b]ك

[61c]  

 .جيدة للغاية حاسة ملس ، مع بصمات أصابع تمتلكالذراعين وقصر الساق استطالة .2

 [61d] .القردة العليا أكبر بثالث مرات من الجمجمة أكبر بكثير وكذلك الدماغ .3

، والتعديل في النظام العصبي املركزي خاصة في بالنطق ينتج عنه السماح البلعوم تعديل في .4

 .والتي تسمح بالتمييز املحدد للحديث فص صدغي منطقة

 .الجهاز العضلي تغير في .5

 .واللسان والشفاه اليدين تعديالت في عضالت .6

 .الشعر زوال .7

شبكة  املجسمة، وتقدم والرؤية قريبة بما فيه الكفاية إلدراك املسافات العينين املساحة بين .8

 .تقدم رؤية األلوان املختلفة العين

 .الفائقة والفريدة والقدرة العقلية والخبرة الذكاء .9

على  الحمض النووي مليون زوج من قواعد 35تصل إلى  والشمبانزي  بين اإلنسان الجينية االختالفات .10

 [61e] .أقل تقدير

اقعية علم االحصاء يدحض افتراضات نظرية التطور من خالل  ودراسات .11 من  –كشف املحاكاة الو

 رقمية شاملة ((John Sanford et Al, 2015 -الناحية البيولوجية
ً
ستخدم هذه الدراسة محاكاة

َ
: ت

 .Mendel’s Accountant بمحاكات برنامج

اقعي عبر عمليات الطفرة / االنتخاب  .12 لفهم أنواع سالسل النوكليوتيدات التي يمكن إنشاؤها بشكٍل و

 األفراد من هذا النوع سيحتاجون إلى فتراٍت زمنية  ، وتستنتجمعقول الطبيعي، مع إعطاء إطاٍر زمني 
ِّ
أن
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، ألن الوقت الالزم إلنشاء سلسلٍة من إلنشاء حتى أقصر سلسلة من النيوكليوتيدات الوظيفية خيالية

  [62].، وعليه فلن تقوم الحياة أبدا فوق األرض!!مليار سنة 2خمس نيوكليوتيدات هو في املتوسط 

الدراسات التي تحاول التغلب على املجهول )ماليين السنين( باستخدام الحواسيب تفشل باستمرار في حتى ف

، فيتضح أمر بخصوص إثبات التطور املاكروي، أو قدرة اآلليات الداروينية على إحداث أي تطور، لكن مع ذلك

إلثبات  التجريبي في توفير الدعم النظري بعد فشل الدعم الداروينية في التطور وفشل الطفرة فاعلية معدل

ومدة الوقت الذي  والشمبانزي  البشر ألخرى بينويدور التساؤل عن كافة االختالفات ا.  السلف املشترك قصة

مختلف جدا بحيث يستحيل معه أن  والشمبانزي  بين اإلنسان Y الكروموسوم الذكري  يستلزم ذلك، كما أن

 .[63] يكونا من سلف واحد

 ليس من أسالف البشر الهوموإيركتوس أن منقوص األكسجين الحمض النووي الريبوزي وأثبتت فحوصات

[61h] سلف مشترك ليسا من والقرد األمر الذي يجعل اإلنسان. [64L] [64k] [64j] [64i] [64]  

 

 ، وداروين لم يكن يعلم شيئا عن علم الوراثةتورث ال الصفات املكتسبة  .ر
ى امليراث الليِّن ة وراثة الخصائص املكتسبة، والتي تسمِّ ر المارك في العصر الحديث بسبب نظريِّ

ِّ
والتي ، 6]5[ يتم تذك

ة موجودة من قبل تطوير هذه . ومع ذلك، فإن فكرة هذه 1809ذكرها في كتابه الفلسفي لعلم الحيوان عام  النظريِّ

ين 
ِّ
ر، وكانت مقبولة في وقته من قبل العديد من املؤرخ ة التطوِّ ل إال قسم صغير من نظريِّ

ِّ
ة، ولم تشك النظريِّ

ر البيولوجي  للتطوِّ
ً
ة متماسكة حقا ل نظريِّ ة بكونها أوِّ ة التطوريِّ ، [66] الطبيعيين. تألفت مساهمة المارك في النظريِّ

ة بتكييف القوِّ  قامتحيث  ة ة البيئيِّ ة من خالل استخدام الكائنات الحيِّ خصائص بعض المع البيئات املحليِّ

ة األخرى  ص من أخرى، والتفريق بينها وبين الكائنات الحيِّ
ِّ
عن طريق استعمال بعض الخصائص ، [67] .والتخل

ص من بعضها اآلخر، من خالل قانونين: 
ِّ
 والتخل

ل: االستعمال وعدم   االستعمالالقانون األوِّ

 هذا العضو 
ً
ا ر واملستمرِّ ألي عضو تدريجيِّ ز االستخدام املتكرِّ

ِّ
ه، يحف ل: في كل حيوان لم يجتاز حدِّ نموِّ القانون األوِّ

ة التي استخدم فيها. في حين أن اإلهمال الدائم ألي  ه تتناسب مع طول الفترة الزمنيِّ ر وينمو، ويمنحه قوِّ ليتطوِّ

ل ت
ِّ
ى يختفي في النهايةعضو يضعفه بشكل تدريجي، ويقل

ِّ
ة، حت  من قدرته الوظيفيِّ

ً
ا   .[68]دريجيِّ

 [68]القانون الثاني: توريث الخصائص املكتسبة

( ما جاء بهذه النظرية الالماركية التي ادعت 1884 – 1822فندت نتائج بحوث العالم )جريجول مندل( ) لقد

 )طوماس مورجان(. إمكانية توريث األجيال التالية لتلك الصفات التي اكتسبها أسالفهم وكذلك العالم

ولذلك يجب مراجعة كل ما كتب الرياض ي الذي اكتسب مهارات وقام بتقوية عضالته ال يورث مهاراته ألبنائه، ف

ميدان البيولوجيا النووية: ألن داروين ال يعلم شيئا عن علم الوراثة، ونظريته التي تشكل  في 1953قبل تاريخ 

الجزء األساس ي املكون لنظريات التطور ال تستند إلى املعطيات العلمية الحديثة ، وخصوصا  قوانين علم 

 [69]نتقال الصفات الوراثية التي لم تكن معروفة زمن داروين وظهرت بعده . الوراثة والخبر الوراثي و كيفية ا

، 1800وكمثال على غياب املنطق العلمي الحديث في الدراسات القديمة فإن قانون اإلستعمال واإلهمال )المارك 

نتيجة إلهماله أو  الذي يزعم أن بعض أعضاء الكائن بتغير بالضمور أو الزيادة أو الضغط او القوة (:1859داروين 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
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افة استطالة أعناق الزرافات  كثرة استعماله قانون خاطئ ال يفرق بين الصفات الوراثية وغير الوراثية، مثل خر

للوصول إلى األشجار ذات األوراق العالية مع توريث الصفات املكتسبة ألجيال تالية. فهذه الزرافات لم تمت، وال 

قام الباحث )وايزمان( في تجربة طويلة األمد قطع خاللها ذيل الفئران مباشرة  تزال إناثها تحمل رقابا قصيرة. وقد

بعد والدتها، ولم يحصل على فئران بدون ذيل. وأذكر بأن ختان أبناء املسلمين، وأبناء اليهود لم يورث أية طائفة 

ت الوراثيات املخزنة في أبناء مختنين . أما صغر أعين الخلد وضمور أسنان بعض الفقريات فذلك راجع إلى الصفا

الصبغيات فهذه صفات تكون موجودة قبل اإللتقاء مع الظروف الخارجية مثل: اختالف سمك الجلد عند 

املولود في أخمص قدميه وليونته في الوجه. ولو كان قانون اإلهمال واإلستعمال يعمل لصالح األنواع ملا انقرضت 

 ظروفها. بعض الحيوانات مثل الديناصورات عندما تغيرت

وقد أشرت في هذا البحث للمفاهيم األساسية التي تقوم عليها نظريات التطور، ولم أشر إلى العديد من 

اإلخفاقات املتتالية، كما تشير لذلك الكاتبة التطورية إلين مورجان املتخصصة في األنثروبولوجي علم تاريخ 

 . ناإلنسا

 محاوالت اختراع األشكال الوسطية بتزوير الحفريات  
"التطور" صحيحا بال شك إذا كان يعني ببساطة أن العديد من األنواع التي تعيش اليوم لم تكن  بالطبع ، سيكون 

موجودة في املاض ي. لكن ادعاء داروين بأن جميع األنواع هي أحفاد معدلة من سلف مشترك، وبأن طفرات 

 ، لعدم وجود األنواع الوسطية.النتقاء الطبيعي قد أنتجا تعديالت، ليس صحيًحاالحمض النووي وا

 وخالل كل هذا العبث والتزوير

لم يستطع التطوريون أن يخبرونا كيف طورت القردة صفة ثنائية األقدام، والتناسق بين طول الذراع / الساق 

 اللغوية املعقدة التي يتميز بها اإلنسان عن غيره.البشرية، وأعمدة الفقاريات املستوية، واملهارات 

 و لم يستطع التطوريون أن يخبرونا إذا تحول البشر من القردة، فلماذا ال تزال هناك قردة؟

ولم يستطع التطوريون أن يخبرونا ملاذا ال توجد دائًما واحدة من هذه األشكال الوسيطة املفترضة، وأين هي بقايا 

 10الكائنات الخيالية في سجل الحفريات؟ علما بأن تتراوح تقديرات عدد األنواع الحالية على األرض من هذه 

ا،  14ماليين إلى 
ً
مليون برية بحسب مركز إحصاء الحياة البحرية كما أشارت املجلة  6.5مليون بحرية و 2.2مليون

 العلمية

 the Census of Marine Life Science Daily 

http://www.sciencedaily.com/rele.../2011/08/110823180459.htm 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110823180459.htm?fbclid=IwAR2nOUnZPWwDVeQF4kOtJ88CYcOoNxGVwsJSE22z2FQ5Z2h_ZXM-cZJf2WQ
https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110823180459.htm?fbclid=IwAR2nOUnZPWwDVeQF4kOtJ88CYcOoNxGVwsJSE22z2FQ5Z2h_ZXM-cZJf2WQ
https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110823180459.htm?fbclid=IwAR2nOUnZPWwDVeQF4kOtJ88CYcOoNxGVwsJSE22z2FQ5Z2h_ZXM-cZJf2WQ
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ن املفروض أن تكون هناك املاليين من هذه الحلقات املفقودة، أو هذه األشكال االنتقالية سواء وبالتالي فإن م

 حية بيننا، أو في الحفريات. 

فكل نوع ال بد له من وسيط انتقل بواسطته إلى النوع التالي! ولكن ال ش يء من ذلك تحقق أبدا. مثل هذه 

كال الوسطية و تبنت سيناريوهات خيالية سواء تعلق األمر العقبات دفعت التطوريين الى محاولة اختراع األش

 (7بخلق االنسان أو بتفسير ظهور الحياة. )

 

الذي قام في بداية القرن العشرين والذي كان   [71]تزوير وخديعة البيولوجي التطوري أرنست هايكل  •

هدفه تقديم دليل على التطور من خالل خلق رسومات ألجنة كائنات حية مختلفة: مثل البشر والدواجن 

 واألسماك ووضعهم جنبا إلى جنب. 

بيع ثم تختلف في أسا 4وشكلت الرسوم التوضيحية الدرامية املزورة، للكلب واألجنة البشرية، تبدو متطابقة تقريًبا في 

 1868أيام من جنين الدجاج ، قدمها هيجل في عام  8أسابيع و  6أسابيع، كما هو موضح أعاله جنين سلحفاة ملدة  6

  [71]كدليل مقنع على التطور. تم اآلن قبول هذه الصور على أنها صور احتيالية تماًما 

واليوم، وفي كل الدوائر العلمية تبين أن هذه الصور مزورة ومشوهة، والغياشيم التي أظهرها هايكل عند الجنين 

اإلنطالقة الجنينية للقناة السمعية ملنتصف األذن، والغدة الدرقية والغدة  البشري ليست في الحقيقة إال 

خبراء  5ملزور األملاني هينكل بالتزوير من طرف الصعترية، وليست لها أية عالقة بعالم الحيوان. تمت إدانة ا

 .Jenaبجامعة جيينة 

 

 عرض دورات التزوير في نظريات التطور مرتبطة بخلق االنسان

عاًما مما سموه ب "االكتشافات"، لم يستطع أنصار التطور اكتشاف وجود "أنواع وسطية" حقيقية  150بعد 

 بين القرد والرجل، ولجؤوا الى الغش والتزوير

 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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في حفرياتها جسمها املمتليء  نظرية التطور  التي رأى مؤيدوا السمكة سيالكانث وهيالسمكة    •

الكبيرة فتخيلوا أنها هي  زعانفها االبرمائيات، وكذلك رأو  وبقايا أعضاء داخلية ظنوا أنها مثل

إلى اليوم  حية ألنه لم يراها أحد منقرضة ، فقالوا أنهاالبر التي انتقلت باألسماك إلى البرمائيات جد

لكي يسهل  املاء مليون سنة وأنها كانت تعيش قرب سطح 70ند وأنها عاشت م

 22 لكن ذلك لم يكن صحيحا ففي .نظرية التطور  فجعلوها إحدى أدلة البر إلى القفز عليها

في  والصيد الغوص حيث مع تطور أدوات 1938 من سنة ديسمبر

من هذا النوع ليتأكدوا بأنها ال زالت حية  سمكة أول  اصطياد تم واملحيطات البحار أعماق

ولذلك لم يكن يراها أحد إلى ذلك الوقت،  األعماق ، أي لم تنقرض أصال، ولكنها تعيش فياليوم إلى

، العالم ، ثم توالت عشرات االصطيادات لها حول البرمائيات وأن أعضائها الداخلية ليست مثل

 وهو الرئيس جي سميث التطوري الكيمياء حتى أن أحد من انخدع بها في البداية وهو عالم

كويالمانث حية هو مثل إن العثور على سمكة »:الذي قال إنجلترا أسماك جنوب ملتاحف الشرفي

   [72] .«الشارع في ديناصور  العثور على

وجزء  فك عظمة العثور على نظرية التطور  فقد ادعى مؤيدوا إنسان بلتداون  أحفورة •

كانتا  والجمجمة واألسنان ،القرد ، وأن عظمة فكها أشبه بفكبإنجلترا داخل حفرة جمجمة من

، وزعموا أن عمرها أكثر من أربعين ألف سنة، فأعدت لها رسومات اإلنسان وجمجمة بأسنان أشبه

اإلنسان وأنها اكتشاف مذهل عن اإلنسان  تطور  ها دليال مهما علىوتأويالت، وقدموها بوصف

تجربة طريقة اختبار الفلور  البريطانيين املتحجرات حاول علماء 1949 وفي سنة   [73] [74] .البدائي

، فكانت النتيجة أن إنسان بلتداون  ختبار على متحجرةاملتحجرة، فأجري اال  تاريخ لتحديد

ألكثر من بضع  األرض ويدل هذا على أنها لم تظل مدفونة في فلور  ال تحتوي على أي الفك عظمة

فقد تبين أن عمرها ال يتجاوز بضعة  الفلور  التي احتوت على مقدار ضئيل من الجمجمة ن، أماسني

قد تآكلت  األورانجوتان إلى تنتمي الفك ف من السنين، كما اتضح أن األسنان املوجودة في عظمةآال 

هي مجرد أدوات بسيطة مقلدة شحذت  املتحجرات اصطناعيا، وأن األدوات البدائية املكتشفة مع

سنة  40للجمهور بعد   [76]وبالتحليل املفصل كشف هذا التزوير،  [75] فوالذية بواسطة أدوات

الفك  تخص إنسانا عمره نحو خمسمائة سنة في حين كانت عظمة فالجمجمة ،1953وذلك سنة 

على نحو خاص في شكل صف ثم اضيفت  األسنان مات مؤخرا، وقد تم ترتيب قردا تخص السفلي

اإلنسان، وبعد ذلك تم تلطيخ كل هذه  لكي يبدو الفك شبيها بفك املفاصيل وتم حشو الفك إلى

، ثم بدأت هذه اللطخ باالختفاء عند عتيقا إلكسابها مظهرا بثنائي كرومات البوتاسيوم القطع

 .، فقد ظهرت األدلة على حدوث كشط صناعي فكانت األدلة واضحة على زيفهاالحمض غمسها في
[77]  

ذات  الحلقة الوسطى املفقودة أنهاحفرية الروديستوس التي زعم    •

وهو مدير متحف  فيليب جنجريتش كما قال مكتشفها الحوت لتطور  والزعانف األرجل

، ففي مقابلة أجراها معه بصفته مكتشف الحفرية، كانت بأمريكا بجامعة ميشيغان الحفريات

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_(%D8%AE%D9%84%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B2_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_(%D8%AE%D9%84%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%82_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8_(%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83_%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83_%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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حفرية الروديستوس املوجود باملتحف  هيكل املفاجأة أن من أجراها معه لم يجد

، وال الزعنفتين األماميتين مثل الحيتان وكما رسمها جنكريخ الرسم الخلفية التي في الزعنفة وال

افه األمامية األماميين  والذراعين واليدين أيضا، فسأله عن السبب فرد بأنهم وجدوا أطر

للروديستوس، وأنهم يتفهمون أنه ال يملك هذا النوع من األذرع التي يمكن أن تنتشر مثل الزعانف 

حيث اعترف جنجريخ بأخطاء أخرى متعمدة في   [78]الحيتان التي في

باسم داروين، لقد أضاف » :فعلق قائال الحوت لتطور  الحفريات باقي

لنفس  الزعانف له، وقد أضافوا أيضا ذيل عندما لم يتم العثور على حيوان ىإل الحوت ذيل العلماء

   [79] «عندما لم يكن له األرض ي الحيوان هذا

م أنها أركيورابتور  أحفورة   • ع 
ُ
التي  والطيور  األرضية الديناصورات بين الحلقة املفقودة التي ز

وخصوصا  التطور نظرية  بالفعل، وقال مؤيدوا الطيران تستطيع

افيك مؤسسة األولى، وقالوا بأنها  الطيور  سبقت الريش ذات الديناصورات أن ناشيونالجيوجر

، لكن الطيران تجرب ديناصورات ه العلماء منبدائية وحديثة، وأن ذلك ما يتوقع صفات خليط

 en:Xu وزائفة، اكتشفت هذه الفبركة على يد عالم األحافير الصينياكتشف أن األحفورة مفبركة 

Xing (paleontologist) بدائي،  طائر مدمج بجسم ديناصور  ذيل الذي أثبت أن العينة تتكون من

دت مؤسسة ناشيونال بأنها تعامل مجموعة من علماء ق 
ُ
املتحمسين الذين صرحوا  الحيوان وقد انت

افهم عن ، وأن أول من الديناصورات تطورت عن الطيور  ملجرد رغبتهم في أن تكون  العلم بانحر

تعرض للخطر بسبب هذا التزييف هو الحقيقة والتقييم العلمي لألدلة، لدرجة أن هذا املشروع صار 

مجلة  انتقدت 2000عام  مجلة ناتشر ، كما أن  [80]واحدا ومن أعظم األكاذيب في عصرنا الحالي

افيك الشعبية الفارغة غير  بالصحافة ُوصف بأنه أشبه المق الستعجالها بنشر ناشيونال جيوغر

  [82] [81] املدعومة بالدليل، والتي تعتمد على إثارة العواطف، وذلك من قبل عالم أحافير متميز

افيك ، وهناك من صرح أن    [83] .عرفت أن الحفرية مزيفة فكتمتها ناشيونال جيوجر

لعام كامل  ياإسبان وجدت في جمجمة تم الترويج لجزء من 1983حفرية رجل أورك ففي عام  •

  . [84]عمره أربعة أشهر حمارل ، وتبين الحقا أنهاأوراسيا باعتبارها أقدم أحفورة لإلنسان في

علن عن اكتشاف ضرس متحجرة سنة  نبراسكا متحجرة إنسان •
ُ
يعود  نبراسكا غرب 1922فقد أ

ركة يحمل صفات مشت الضرس أن هذا نظرية التطور  ، فزعم بعض مؤيدواالعصر البليوسيني إلى

إنسان  ال يقبل الجدل، وأنه يعود إلى التطور  وأنه دليال على والقرد بين كل من اإلنسان

إنسان نبراسكا وجسده. وفي  رأس فقط أعادوا بناء الضرس لهذا، واستنادا منتصب القامة جاوة

العظمي إلنسان نبراسكا، ووفقا لهذه األجزاء املكتشفة  الهيكل ر على أجزاء أخرى منعث 1927سنة 

   [85] .خنزيرا بريا بل يخص رداق وال إنسانا يخص الضرس حديثا لم يكن

اكتشفت ألجزاء  1927حيث في سنة  KNM-ER 1470 التي سميت إنسان بحيرة رودولف أحفورة •

، فأطلق نفس االسم على الطائفة التي من املفترض أن تمثلها هذه كينيا تخص متحجرة في
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وعلى  األنثروبولوجيا مليون سنة وأنها أعظم اكتشاف في تاريخ 2.8املتحجرة، وقدمت على أن عمرها 

ومع ذلك كان وجهه  القرد الجنوبي أنها آثارا كاسحة، وأن سعة جمجمته صغيرة مثل

واإلنسان، لكن بعد فترة قصيرة  القرد الجنوبي بين الحلقة املفقودة اإلنسان، وأنه هو وجه مثل

واألمر من املمكن أن يكون قد  الجمجمة جاء نتيجة لصق معيب ألجزاء الجمجمة اتضح أن وجه

املحاكاة  أجريت دراسات حول وجه اإلنسان وبمساعدة 1992حدث عن عمد، وفي سنة 

في وضع ال يكاد  الجمجمة ألول مرة تم تركيب الوجه على الجمجمة عندما أعيد بناء الحاسوبية

يكون عموديا وأشبه ما يكون بالوجوه املسطحة لإلنسان العصري، وفي الدراسات األخيرة 

بشكل ملحوظ مكونا مالمح  الوجه أظهرت أن الحياة الفعلية ال بد أن يبرز التشريحية للعالقات

صغر ، فاتضحت الحقيقة أن   [86]القردة الجنوبية ، بل تشبه باألحرى وجوهالقرد تشبه مالمح

حجم جمجمتها وكبر أنيابها وغيرها من الصفات التي أشارت إلى أن املتحجرة تشارك القردة 

مشتركة  صفاتا وتحمل كذلك مثل النماذج األخرى املبكرة لإلنسان  [87]الجنوبية هذه الصفات

ذات البنية الصغيرة وال توجد هذه الصفات في النماذج اإلنسانية املتأخرة أي  القردة الجنوبية مع

كان يجب أال يصنف تحت فئة األنواع البشرية مثل  الكائن ا، فهذ  [88]املنتصب القامة اإلنسان

اإلنسان القادر على استخدام األدوات وإنسان رودولف بل على العكس يجب ضمه إلى الفئة 

   [89] .الخاصة بأنواع القردة الجنوبية

العادي  الشمبانزي  أنها تطابق كثيرا حفريات التطور  نظرية التي قال عنها مؤيدوا لوس ي أحفورية •

منتصبة القامة،  املش ي اللذان يدالن على أن لوس ي كانت قادرة على والركبة تماما إال جزء الحوض

قطعة وعند تجميعه يعطي  40أكثر من  لكن تبين أن حوض لوس ي كان مفتتا إلى

حوض البشر  عظمة أي ال يستطيع الوقوف منتصبا أو املش ي بسهولة، بعكس للشمبانزي  حوضا

، فعندما أعيد وانحنائها بالعضالت بانتصاب وسهولة التصالها املش ي القادرة على

البشرية لم تكن موجودة بالكامل أصال بل تم  الركبة ، عظمةالبشر ليكون مثل الحوض تشكيل

افق مع  نفسها املوجودة مشكوك فيها  العظام تكوين ركبة البشر، وحتىتركيبها وإكمالها بما بتو

شفت
ُ
لوس ي  هيكل في البابون  لقرد عظمة ومنها ما تم اكتشاف أنه ال يمت لألحفورة بصلة، فقد اكت

منتصبة رغم  املش ي التي ال تستطيع والقردة الشمبانزي  فبالنسبة لتشابه األحفورة مع . [90]الشهير

الفك  ، ولديها شكل  [91]الصغير عند مقارنتها يتبين أن جمجمتها تشبه القرود املخ حجم

، كما أن كاحلها   [92]عكس فك اإلنسان وشكل هيكلها محرج يظهر في شكله غير بشري  السفلي

رق بينها وبين متجه للخلف مثل القردة على عكس اإلنسان املتجه لإلمام فيتبين بكل وضوح أن الف

ترجح لهم  هيكلها ، وعندما درس بعض علماء الحفريات  [93]اإلنسان ال يخطيء فيه أحد

  . [94] [95]يتسلق الشجر فحسب لقرد أنه

دم 1996سنة  الصين الذي تم اكتشافه في en:Sinosauropteryx يدعى ديناصور  أحفورية •
ُ
، وق

، الصحف ، وتصدرت أخباره عددا من عناوينريش ذو ديناصور  الحلقة املفقودة للعالم بوصفه

بإثارة على  التطور  دة كشفت التحاليل املفصلة أن التراكيب التي صورها أنصارومع امل
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اقع للريش بصلة. في البداية اتار علماء الحفريات ضجة حول صور  ريش أنها طائر وال تمت في الو

كان  شيكاغو الحفرية التي تم توزيعها، ولكن في اجتماع جمعية الحفريات الفقارية الذي عقد في

الحكم مختلفا، فقد قال ما يقرب من ستة علماء حفريات غربيين ممن شاهدوا العينات إن 

، الجلد بالية تحت ألياف كوالجينية التراكيب ليست ريشا حديثا، فوجد أن التراكيب هي عبارة عن

  . [96]بالطيور  وبالتالي ليست لها أي عالقة

مليون سنة، وقدمت  47وتم تقدير عمرها بحوالي  أملانيا في 1983اكتشفت سنة  إيدا أحفورية •

والكنز املفقود  التطور  على أنها أعجوبة العالم الثامن وحجر رشيد كحلقة مفقودة 2009 سنة

وتمايز  الثدييات البشر وانفراده عن باقي الذي سيكشف غموض التطور املبكر لسلف

سحيق ببقية  سلف الناقصة لوصل االنسان في الفسيفساء ت بأنهاوصور  الرئيسيات أفرع

بأسالف البشر  الحيوانات وعندما درسها العلماء اكتشفوا عدم صلة تلك  [97] [98]الثدييات

أسالف  في تاريخ تطورية ال تمثل داللة إيدا منقرض، وقدمت أدلة بأن قرد ليمور  وأنها مجرد

  . [99] [100] [101] [102] [103] [104]البشر

 
 

االنفجار الكمبيري يبين بأن الكائنات الحية تظهر بدون روابط مع  .ز

 ال وجود للتطور و  ،سابقاتها

 
 big bang» ري"يفي الحديث عن "االنفجار الكبير في علم الحيوان في العصر الكمب  [105]ال يتردد بعض العلماء

zoologique au Cambrien  » مليون سنة من  5، حيث ظهرت في فترة جيولوجية ضيقة جدا لم تستمر أكثر من
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،  Annelids  ،Molluscs  ،Echinodermsالسنين تقريًبا جميع شعب الكائنات الحية الرئيسية املعروفة حالًيا )

Chordés ).[106] ، إلخ . 

 . Ediacaran diversificationظاهرة مماثلة، لكنها أقل أهمية: تنوع اإلدياكاران  الكمبيري وقد سبقت االنفجار  

-هي أقدم آثار للحياة متعددة الخاليا، يعود تاريخها إلى  Ediacaran fossilsوُيعتقد عموًما أن أحافير إدياكاران 

مليون  1200-ل منذ حوالي مليون سنة ، وقبل هذه الكائنات الحيوانية ، عاشت الطحالب الحمراء بالفع 585

سنة، ودائما بدون أي رابط تطوري بين هذه  gabonionts -2100هنا ، تم تأريخ الجابونيون  -سنة وما قبلها 

 .  [107]الكائنات الحية 

ا تتجمع مًعا في شكل 
ً
وقبل هاتين الظاهرتين، كانت معظم الكائنات الحية بسيطة وتتألف من خاليا مفردة، وأحيان

 .  [107] مستعمرات

الذي ناقض افتراضات نظريته، وقال في  السجل األحفوري في حيرة من أمره حيال تشارلز داروين لقد كان

ة السفلى ترسبت، وكان العالم يعج يريالكمبأن األمر الذي ال يقبل الجدل أن الطبقة » :أصل األنواع كتابه

كانت خالية تقريبا  الكمبيري  تحت طبقات الصخور  ، فقد اعترف رغم كل ش يء أن«بالكائنات الحية

ت بشكل مفاجيء أنواع حية تنتمي إلى العديد من بل وأضاف أنه ظهر  الحفريات من

الحفرية املعروفة. فبدون أي دليل على  الصخور  أسفل باململكة الحيوانية الخاصة الرئيسية األقسام

قديمة سابقة كان  لسالالت صراحة أن عدم وجود أشكال داروين لكائنات حية سابقة، يعترف سالالت وجود

  . [108]لكنه تمنى أن تسهم البحوث املستقبلية في اكتشافات أدلة مفقودة نظريته برهانا صحيحا ضد

 40زاد الوضع سوءا على سوء، فحاليا يعرف أن  داروين عاما تقريبا مما قاله 150فبعد 

باملائة من كل أنواع  80إلى  50، وهو ما يعادل الكمبيري  في طبقات العدم رئيسية ظهرت من حيوانية مجموعة

، الكمبيري باالنفجار  تسمى هذه الدفقة الدراماتيكية للمخلوقات األرض الكائنات الحية التي وجدت على ظهر

فارغة في  طبقات صخرية ىظهرت فجأة عل الحفريات يعلمون أن أقدم الجيولوجيون  كانحتى في عصر داروين 

  . [109]ةالكمبيري التي كانت تعرف حينها بالصخور  الحقبة تلك

أن أنواعا من الكائنات ترتقي من أنواع أخرى، في مراحل تدريجية بطيئة مع  التطوريون الجدد يفترض

إن املشكلة  .الوقت ، وأن األنواع األكثر اختالفا تحتاج ملزيد من املراحل التطورية وملزيد منالزمن مرور

هو مجموعات ضخمة من املخلوقات تظهر  (للتأريخ اإلشعاعي مليون سنة وفقا 540حوالي ) الكمبيري االنفجار  مع

تدريجي سابقة لها، فعشرة ماليين سنة  تطور  في فترة قصيرة جدا بحوالي عشرة ماليين سنة مع عدم وجود مراحل

، وهي أيضا قصيرة جدا أمام اعتقاد أشد التطوريين حماسا في أنه يمكن أن الجيولوجي الزمن في البصر هي كلمح

دت، لكنها تآكلت في ما بعد، أن حفريات سالف داروين زعم .الرئيسية نوعا من الكائنات الحية 40يتطور  ة ربما ُوج 

في معظم الصخور، لذا فقد  الكمبيري عصر ما قبل  وطبقات الكمبيري  بين طبقات صخرية صحيح أنه ال توجد

هو التساؤل فيما إذا ما  الفرضية بدت فرضية داروين ذات مصداقية، مع ذلك فإن االختبار الحقيقي لصدقية

فقد تفاقمت املشكلة  أحافير بما تحمله من العالم زالت توجد هذه الطبقات الصخرية الحاسمة في أماكن من

، مع القليل من الحفريات فيها، ولم تأتي تلك الكمبيري ما قبل  ى تعود إلىأخر  صخور  عندما تم العثور على

  .[110]لها أسالفا لذا فهي ال يمكن أن تكون  الكمبيري العصر  بأي عالقة تربطها مع حفريات الحفريات الغريبة
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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والكائنات املجهرية التي عثر عليها في طبقات ما  البكتيريافعلماء الحفريات وجدوا أحافير لكائنات صغيرة جدا ك 

، لذلك فإن الكمبيري ما قبل  كانت متوفرة في للتحجر وهذا يوحي بأن الظروف املثالية الكمبيري قبل العصر 

  [109]ُوجد في ذلك الوقت كان يمكن أو يجب أن يوجد متحجرا حيوان أي

 

تاريخ األرض البليونتولوجي تميزه حلقات االنقراض الجماعي  .س

 والخلق املباشر موجات الفناء الدوريةب

 
منذ ظهور الحياة على األرض، تخلل هذه االنقراضات "الطبيعية" خمس حلقات من االنقراض الجماعي )حددها 

 (1982جاك سيبكوسكي وديفيد إم راوب في عام 

االنقراض في العصر الكمبيري، لكنها غير معروفة جيًدا وال تتناسب مع مجموعة وقد تم وصف العديد من فترات 

مليون سنة، على الحدود  445فمنذ حوالي  ،الخمسة الكبار، وهي االنقراضات الخمسة الكبرى في تاريخ األرض

٪ من أجناس 57٪ من العائالت و 27بين األوردوفيش ي والسيلوريان ، حدث انقراض جماعي ، نتج عنه اختفاء 

 .[112]٪ في املستوى النقدي85، وتقدير  [110] [111]الحيوانات البحرية 

ي ، والذي يشمل عدة مراحل انقراض ، على مليون سنة مضت ، قض ى االنقراض الديفون 360و  380منذ ما بين 

 ٪ على مستوى األنواع.75وتقديًرا بنسبة  11٪ من أجناس الحيوانات البحرية 50إلى  35من العائالت و  19٪

[113] 

٪ من الحياة  95الترياس ي هو األكبر. ما يقرب من -مليون سنة مضت، كان االنقراض البرمي 245و  252بين 

٪ من األنواع البرية )النباتات والحيوانات(. سبق هذا االنقراض حدثان أقل حجًما ،  70البحرية تختفي وكذلك 

ا( وانقراض الكابيتانيين )إن( ) 273وهما انقراض أولسون )
ً
ا(  260مليون

ً
 [114]مليون

ت ٪ من العائال 35٪ من األنواع البحرية، و 75الجوراس ي اختفاء -مليون، شهد انقراض العصر الترياس ي 201قبل 

 الحيوانية، بما في ذلك معظم ثنائيات الجسم وآخر البرمائيات الكبيرة.

٪ من األنواع، بما في ذلك الديناصورات 50مليون سنة، قتل انقراض العصر الطباشيري والباليوجيني  66قبل 

 غير الطيور.

  

 ويظهر السلم الستراتيغرافي 

 فترات مستقلة عن الحقب التي قبلها

 [115] السجل الحفرى: فيوالظهور الجيولوجى املفاجئ لحيوانات متعددة الخاليا 
عن  "phylum" الحيوانات الرئيسية؛ حيث تميزت كل شعبة "phyla" حيث ظهرت ألول مرة شعب •

 األخرى 

تخطيطى للجسم مثل املرجان، واألسماك، و مفصليات األرجل مثل القشريات و بتصميم تركيبى  •

 والعنكبوتيات والحشرات، و الالفاقاريات البحر؛ كنجمة البحر و قنافد البحر، و الحبليات، والفقاريات 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
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مليون سنة، التى تعد  5فترة جيولوجية ضيقة جدا لم تستمر أكثر من  فيحدث االنفجار الكامبرى قد  •

تراكيب جميع أشكال  فيو من ثم فإن جميع التحديثات ، الجيولوجيين ال ش ئ من تاريخ األرض بلغة

 يغياب أالكمبيرى، مع العصر  فيتلك الفترة الجيولوجية الضئيلة من تاريخ األرض  فيالحياة قد وقعت 

 فيبالغة التعقيد بأشكال الحياة البسيطة جدا  الكمبيرى وساطات إنتقالية تربط حيوانات العصر 

جميع األحوال؛ إن خطة البناء الجسمى و  فيالحقيقة و  فيو  .رى يالطبقات الصخرية السابقة للكامب

رى يالعصر الكامب فيالتجانس العضوى املثبت وجودها 

 
الطبقات األقدم لها مباشرة  فيmorphological antecedents تراكيب بنائية سلفية يال تمتلك أ •

 .)نهاية ما قبل الكامبرى(

و تشكل الصخور الكامبيرية على األقل ثلثى التصاميم التركيبية أو خطط التشكيل الجسدى للمملكة  •

و كما ذكر فالينتاين و جابلونسكى و إيروين: )كل الشعب الحية قد نشأت في نهاية االنفجار  .الحيوانية

خصوصا و بشكل درامى، ظهور جميع شعب الالفقاريات بهياكل خارجية غير عضوية (. و ي ر يالكامب

مثل الرخويات، و شوكيات الجلد، و مفصليات metazoa شاملة الحيوانات املتقدمة عديدة الخاليا

، و كذلك االكتمال و التمام على morphological األرجل ، مع اتساع عريض في الشكل و التركيب

ع  
ُ
)املستوى الش  .( أي املتعلق بالشعبة الحيوانية أو النباتية  phyletic َبو يِّ

 تلك الحقبة عماتماما ونشأة األعضاء ليفصل  املعقدةالعصر الكمبيرى أول ظهور للتراكيب  سجل •
و بشكل مفاجئ نوعا و تفصيال بخلق آخر مختلف ال يتداخل  morphological isolation قبلها [116]

التدرج أو التطور، كذلك سجل ثباتية عضوية و تركيبية و وظيفية بدون تغيير  فينوع سابق  يمع أ

 Niles ، و قد سجل نايلز إيلدردجincremental alteration بالزيادة أو اإلضافة أو التعديل

Eldredge ركودا stasisثالثيات الفصوص املنقرضة في trilobiteالعصر الديفونى التالى للكمبرى  في. 
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انفجار الحقبة الكمبرية قد سجل توقفا دراميا مفاجئا  فيإن االنبثاق املفاجئ لحيوانات كثيرة متنوعة  •

محتوى املعلومات )أو التعقيدية املحددة( للعالم البيولوجى؛  في quantum increase للتزايد الكمى

ذوات  إال لوجى ال يتضمن فلمدة ثالثة باليين سنة أو خمسة أسداس عمر األرض؛ ظل تاريخ األرض البيو 

الخلية األحادية أو أكثر قليال جدا كالطحالب الخضراء، و ظهرت أول خلية مع نواة و عدد من 

 .بليون سنة أى بعد بليون سنة من تاريخ األرض 2.7منذ  eukaryotic cells الكروموزومات
 

فناء دورية )صغيرة أو كبيرة( وجود موجات فناء دورية وتشير الحفريات إلى مرور األرض في موجات  •

تأتي كل خمسين مليون عام تقريبا، حيث يتم الخلق املباشر يتم دائما بعد االنقراضات الجماعية، 

افية و  تفصل عن الحقب التي قبلها، يكون االنبثاق املفاجئ  -فناء جماعي -بعد كل فجوة استراتيغر

كل فجوة وموت الكائنات الحية السابقة  . فبعدالخلق املباشر لحيوانات كثيرة متنوعة من خالل 

 تعود الحياة بكائنات جديدة قد تشبه سابقاتها أو تختلف عنها اختالفا جذريا. 

افية ا ةفجو : فناء جماعي و دورات للحياةتعاقب الخلق املباشر في تاريخ األرض ضمن  • يليها ستراتيغر

 . تعاقب الخلق املباشر 

أو أن التنوع  [117a] [117b] مليون سنة، 30إلى  26دث بشكل دوري، كل لقد تم اقتراح أن أحداث االنقراض تح

 مليون سنة 62يتقلب عرضًيا كل 

. [117c]  ا للغاية يتناسب مع كل
ً
وبالتالي فإن السلم الستراتغرافي وباقي املعطيات العلمية تعطينا شرًحا بسيط

ومع ذلك، خلص مؤلفون آخرون إلى أن البيانات املتعلقة  البيانات. وال يحتاج إلى أفكار التطوريين الخيالية.

باالنقراض الجماعي البحري ال تتناسب مع فكرة أن االنقراضات الجماعية الدورية، أو أن النظم البيئية تتراكم 

 إلى النقطة التي يكون فيها االنقراض الجماعي أمًرا ال مفر منه
ً
 [117d] .تدريجيا

في مجموعة متنوعة من  -وجود موجات فناء دورية  – [117e]وجادل آخرون بأن هناك أدلة قوية تدعم ظاهرة   

مع وجود أدلة إضافية في شكل تباين دوري متزامن في املتغيرات الجيوكيميائية غير [117f]   السجالت،

 [117g] .البيولوجية

البشرية الحديث يبين بأن تاريخنا تميز بحلقة عكس التواريخ التطورية، علم الوراثة على  .ش

  سنة تفصلنا عن آدم6000لالنقراض الجماعي و 
 بيولوجيا:  •

تتبع تاريخ كل نوع من من  الدراسات الجديدة املستندة إلى التركيبة السكانية مكنت .1

 [118]  الكائنات الحية على حدة

ترميز البروتين في الجينوم واحدة من أكثر التقنيات الجينية يعتبر تحليل اختالف الحمض النووي النادر في مناطق 

االختالفات بين النيوكليوتيدات الدراسات الجديدة املستندة إلى التركيبة السكانية رصد وت إفادة في هذا الصدد،

 ها.التي تتيح تتبع تاريخ كل نوع من الكائنات الحية على حدة، ومعرفة فترات نموها وتدهورها وطبيعة هجرات

دمج تحليل اختالف الحمض النووي النادر إحصائًيا مع البيانات من لباحثين اوتمكن هذه التقنية الجديدة 

افية املستمدة من النمو السكاني في جميع أنحاء العالم إلنشاء مقاييس زمنية تتعلق بالتنويع الجيني  الديموغر
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 لبشرية لتحديد عمر التكتالت ا البشري، بحيث تسترشد بعدد الطفرات

 (. SNP)التغير الفردي للنيكليوتيد 

2. Y-MRCA أحدث سلف مشترك للكروموسوم Y  ،املعروف باسم Y- chromosomal 

 [118]Adam 

-Y ، املعروف باسم Y أحدث سلف مشترك للكروموسوم Y-MRCAفي علم الوراثة البشرية، يعتبر     

chromosomal Adam    الذي ينحدر منه جميع الرجال األحياء حالًيا من األب وهو أحدث سلف مشترك. 

لجميع الذكور األحياء حالًيا مشتقة مباشرة من  Y حقيقة أن كروموسومات Y-MRCA يعكس مصطلح

 (10) .لهذا السلف البعيد Y كروموسوم

 
 

  MRCA "-mt[118] أحدث سلف مشترك من األم باسم "حواء امليتوكوندريا .3

 

، الذي سمي على اسم  mt-MRCA"ُيعرف املفهوم املماثل ألحدث سلف مشترك من األم باسم "حواء امليتوكوندريا

 .، وهي أحدث امرأة ينحدر منها جميع البشر األحياء بشكل أمومي من األم mtDNA انتقال
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مجموعات فردانية  أو Haplogroup Chromosom Y  البشري  Yالهابلوغروب كروموزوم  .4

 [118] كروموسوم 

 ؛ أي من األب. Y كروموسوم واي في علم الوراثة البشرية هو مجموعة جينات بشرية تؤخذ من

وتمكن دراستها من معرفة طريقة انتشار البشر على األرض وتعيين السالالت البشرية، وذلك بتتبع الصفات 

 الوراثية املتوارثة عن األب والجد وجد الجد، وهكذا، فيتتبع الباحث الخط الوراثي الرجالي. 

 مهًما في عدة ميادين: Yويعد معدل الطفرة على كروموسوم 

 أي عمر مجموعات الهابلوغروب(،  ، TMRCAإلى أحدث سلف مشترك )***لتقدير الوقت 

 ***لدراسات الطب الشرعي 

 ***لتحديد األنساب.
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 في علم األنساب Y-SNPوقد مكنت جهود دراسة التسلسل واسعة النطاق عدة تقديرات مستقلة ملعدالت طفرة 

كان القارات األخرى، تمكن العلماء من تتبع ومن خالل مقارنة جينوم السكان األفارقة املعاصرين مع جينوم س

مسار الهجرات البشرية. ويمكن وصف االختالفات في الحمض النووي البشري عبر السكان واملجموعات العرقية 

باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات. ولعل من أكثر التقنيات الجينية إفادة في هذا الصدد هي تحليل 

ر في مناطق ترميز البروتين في الجينوم، ألن التقلبات في هذه املناطق أقل تكرارا من اختالف الحمض النووي الناد

 االختالفات الجينية العديدة التي تحدث في املناطق التنظيمية غير املشفرة.

 [118] إنشاء مقاييس زمنية تتعلق بالتنويع الجيني البشري  .5
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تعتمد الدراسات الجديدة املستندة إلى التركيبة السكانية ديناميكيات سكان العالم املرصودة وال تعتمد على 

اقعية، حيث  -كالتي يقوم بها التطوريون -مقاييس زمنية افتراضية  يمكن للباحثين دمج وبالتالي فهي أكثر دقة وو

افية املستم دة من النمو السكاني في جميع أنحاء العالم إلنشاء هذه املعلومات إحصائًيا مع البيانات الديموغر

 .مقاييس زمنية تتعلق بالتنويع الجيني البشري 

 ما يدمجون مقاييس زمنية عميقة افتراضية و 
ً
ما يجعل هذا النوع من البحث فريًدا هو أن التطوريين عادة

التغيير الجيني بمرور الوقت، لكن مأخوذة من سلطة علماء األحافير أو سيناريوهات أخرى مماثلة ملعايرة نماذج 

الدراسات الجديدة املستندة إلى التركيبة السكانية تعتمد ديناميكيات سكان العالم املرصودة وال تعتمد على 

 مقاييس زمنية افتراضية.

الحديث ستكون الناتجة عن الطفرات  Y: االعتماد على االختالفات في الكروموسوم نموذج .6

 منذ أصل البشرية

واإلناث  XYاليوم. نظًرا ألن الذكور هم  Yاختالفات كروموسوم  ، من السهل اشتقاق توقعاتYEبالنسبة للخلقيين 

XX فآدم قد أعطى ،XY  وأعطت حواءXX لذلك، كان هناك كروموسوم .Y وبالتالي عند آدم،  واحد موجوًدا في الخلق

(.وعليه، فإن جميع Carter, Lee, and Sanford 2018; Sanford et al. 2018)  [119] وهو بدون اختالفات.تج نستن

الحديث ستكون نتيجة للطفرات منذ أصل البشرية، ومن السهل أيًضا اشتقاق  Yكروموسوم الاالختالفات في 

 التوقعات التطورية.

ونظًرا ألن أنصار التطور يفسرون جميع االختالفات الجينية في النهاية عن طريق الطفرات، فإنهم يفسرون أيًضا 

النظرية، يمكن أن تمثل االختالفات في من الناحية و بواسطة الطفرة. وبالتالي،  Yجميع االختالفات في كروموسوم 

وللمقاييس الزمنية  YECومعدالت الطفرات اختباًرا مباشًرا آخر لـأصحاب مدرسة الخلق املباشر  Yكروموسوم ال

 التطورية.

 خالل النطاق الزمني التطوري Yتراكم الطفرات في الكروموسوم  مقارنة .7

 .Poznik et al)ة املنخفضة وعمليات التسلسل عالية التغطية تماشيا مع ما هو معروف بالفعل من مقارنات التغطي

( 1مرة أسرع )الجدول  17إلى  10، كشفت البيانات ذات التغطية العالية عن معدل طفرة لكل جيل، بمتوسط (2016

  [120] .(Helgason et al. 2015; Xue et al. 2009). دراسات منشورة سابًقاخالل من 

  
Xu et al. 2009 

Helgason et al. 

2015 

Karmin et 

al. 2015 

Maretty et 

al. 2017 

Sequence coverage  

(given in units of fold-coverage 

 40 35.5 12.4 15.5 تغطية التسلسل 

Average mutation sper base pair 

per generation 

متوسط زوج قاعدة سبير الطفرة لكل 

 3.0E-08 3.00E-08 3.02E-07 5.0E-07 جيل
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95% confidence interval 

 فاصل الثقة

8.9E-9 to 

7.0E-8 

2.85E-8 to 

3.16E-8 

(not 

given) 

3.5E-07 to 

6.4E-07 

Table 1. Y chromosome mutation rate by study. Y دراسة معدل طفرة الكروموسوم 

  

اقع 59إلى  8نبأ لعمر البشرية بقيم بمقدار تتالتوقعات التطورية  ا للو
ً
 :ضعف

خالل النطاق الزمني التطوري، الجذر التطوري. تم تحويل معدالت  Yبمقارنة تراكم الطفرات في الكروموسوم 

املشتقة من عمليات تسلسل التغطية العالية إلى وحدات من الطفرات  Yالطفرة املستندة إلى نسب الكروموسوم 

. Karmin et al مقارنة هذه البيانات بأطوال الفروع املشتقة منبو ، سنوًيا ومضاعفة على النطاق الزمني التطوري

 (، بناًء على موضع الجذر التطوري النموذجي.2015)

، Karmin et al. 2015ات في حجم السكان )على سبيل املثال دراسة ونظًرا ألن أشجار النشوء والتطور تسجل التغيير 

 الحالية قد سجلت أيًضا تغييرات في حجم السكان البشريين في املاض ي. Yيجب أن تكون شجرة الكروموسوم 

تغييرات في حجم السكان ألعمار بنحو  Yبعبارة أخرى، يجب أال تسجل الجذور العميقة لشجرة الكروموسوم 

في حجم السكان قيم وأرقام  Yام، ولكن يجب أن تسجل التغييرات الجذور العميقة لشجرة الكروموسوم ع 200000

إلى  8تنبأت التوقعات التطورية بقيم طول الفرع بمقدار (. ولهذا، 2019من املاض ي القريب )بحسب ورقة جينسون 

 (14ضعًفا.)  59

(، .(Hardy and Carter 2014عام فقط  6000منذ حوالي  -آدم وحواء  -درسة الخلق املباشر، فقد عاش و بحسب م

على سبيل  سنة 300000إلى  200000لكن الفكر التطوري الحالي يضع أصل اإلنسان العاقل الحديث إلى ما يزيد عن 

 Karmin et al. 2015).) [121]املثال، انظر

 

ا في عام  Y هابلوغروب الكروموسوميةال، وقد تم اإلعالن عن اكتشاف مجموعة  
ً
، وقام 2013غير معروفة سابق

، لكن  [122a]التطوريون بتعديل تواريخهم املرتبطة بتحديد أعمار كل من آدم وحواء انطالقا من هذه الدراسات

ري، فالفرق كبير جدا بين التواريخ التي يقدمها البش Y-MRCA تعديالتهم كانت طفيفة للغاية في العمر املقدر لـ

 [122b]التطوريون وتلك التي نحصل عليها من دراسة الوراثة البشرية 

 BRIANو)   Dr. Nathaniel T. Jeanson and Ashley D. Holland on December 4, 2019غير أن 

THOMAS, 2016 )   بأن معدالت الطفرات املستندة إلى  ، تقول عتمدة على علم الوراثةمقدموا دراسة حديثة

تؤكد  الدراساتوضح بأن هذه تفي األدبيات التطورية، و  النسب من عمليات تسلسل التغطية العالية مخفية

سنة من معدل الطفرات البطيئة اليوم ستنتج  6000،  وبإن  معام فقط ألسالف اإلنسان من جهة األ  4500تاريخ 

 بالضبط العدد املقاس اليوم من اختالفات مقدرة للحمض النووي.

 [122c] 

 .بشكل غير مبرر مقارنة مع دراسة بريان طوماس[123]تقديرات التطوريين مفخمة  وبقيت
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إلى ما بعد العمر األكثر  Y-MRCA القديمة إلى تأخير العمر املقدر لـ Y-haplogroup وقد أدى اكتشاف مجموعة

ر مبرر مقارنة مع ، لكن تقديرات التطوريين تبقى مفخمة بشكل غي2015اعتباًرا من عام  .mt-MRCA احتمالية لـ

 في دراسته: علم الوراثة يؤكد الخلق املباشر آلدم وحواء،  ( BRIAN THOMAS, 2016طوماس)بريان دراسة 

التي تؤكد بأن كل هذه االختالفات نشأت عن طريق الطفرات منذ (، 2019 ، وآخرون .Nathaniel Tودراسة )

  [122a] البشرية.م، وهو الزمن الذي يفصلنا عن آدم: أب عا 6000حوالي 

 
 

على عكس التواريخ التطورية، علم الوراثة البشرية الحديث يبين  .ص

 تجمع أصل البشرية حاليا في ثالثة جذوع
  من القواعد اآلزوتيةأزواجا إلى كل جيل جديد من خليتها البويضية  mtDNA تنقل األمهات ،الناحية البيولوجية من

(- adénine-thymine ou guanine-cytosine - منظًم  -الثايمين أو الجوانين  -األدينين ) لترميز الحمض  ةالسيتوزين

 من األصل. في بعض األحيان، يترك خطأ نسخ الحمض النووي، املعروف باسم الطفرة، قاعدة مختلفة ب النووي. 
ً
دال

 mtDNAبشرية واحدة في الحمض النووي امليتوكوندي   تكشف العديد من الدراسات التجريبية أن حوالي طفرة

 -الطفل من تلك البويضة  كون لخلية بيضة األم في مكان واحد، يت mtDNA تحدث كل ستة أجيال. عندما تتحور 

 .ترث هذا االختالف الذي يترك أثًرا جينًيا يدل على األصل -حقة باإلضافة إلى ذلك، إذا كان الطفل أنثى، فإن أحفاد ال 

 mtDNA.من خالل الحمض النووي امليتوكوندي 

النطاق الزمني لألصول البشرية  -بشكل مباشر-معدالت الطفرات البشرية القائمة على النسب وقد تم حديثا حساب 

 .(mtDNA)في مجال اختالفات الحمض النووي البشري في امليتوكوندريا 

 mtDNAدراسات متعددة على مدى العقدين املاضيين عن متوسط معدل طفرة  فقد كشفت على سبيل املثال،و 

سنة  6000( في نطاق mtDNAالعاملية  في امليتوكوندريا ) كل اختالفات الحمض النووي البشري  حصرالذي 

 (Frello 2017a, 2017b; Jeanson 2017a, 2017b :انظر أيًضا التبادل التالي ;Jeanson 2013, 2015, 2016) فقط

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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 تاريخ االنسان يتميز بحلقة لالنقراض الجماعي 

 دليل بعنوان: علمية ورقة في ( .December on Holland D. Ashley and Jeanson T. Nathaniel Dr ,4 2019) يقول 

 األب مليراث عام 4500 تاريخ إلى تشير النسب إلى املستندة الطفرات معدالت البشري: Y للكروموسوم الجزيئية الساعة

 البشري.

 بتنزيل تسلسالتقام كما 
ً
املأخوذة من جميع مجموعات  mtDNAالحمض النووي امليتوكوندي  جينسون أوال

األشخاص الرئيسية. ثم استخدم برنامًجا قياسًيا يرتب التسلسالت األكثر تشابًها بشكل أقرب مًعا. والنتيجة هي رسم 

 [122b] [122c] [122d] [122e] [122f] [122g [122a]] .تخطيطي شبيه بشجرة يصور خطوط النسب

 

  ،سنة منذ نوح 4365التي تسببها الطفرات خالل الـ  mtDNA عدد االختالفات في الحمض النووي امليتوكوندي وبين

 بالقرب من  وبحسب العمر عتمدت الدراسة على زمن األجيال، فعلى األكثر، يمكنوقد ا
ً
الذي تلد فيه النساء عادة

ا في ال 115أن تنتج  15سن 
ً
، إضافة هذه االختالفات إلى االختالفات  .mtDNA حمض النووي امليتوكوندياختالف

 mtDNAالحمض النووي امليتوكوندي  ، فإن123الثمانية املقدرة قبل فيضان نوح لدى دراسة جينسون يعطي 

هو أكبر عدد  123، فالجدول الزمني يشير إلى أن 123.4البشري األكثر تنوًعا على اإلطالق يظهر في الواقع اختالفات  

 الحمض النووي امليتوكوندي التي يجب مالحظتها اليوم.  mtDNA من االختالفات في

مئات متواليات الحمض [123]( Jeanson, N. T. 2016وعندما رسم عالم األحياء البحثي الدكتور ناثانيال جينسون )

من  mtDNA على مخطط شجرة، كشف املشروع عن نمط واضح، نشأ (mtDNA) النووي للميتوكوندريا البشرية

 من واحدة فقط، حيث تظهر بيانات جينسون أن شجرة الحمض النووي 
ً
ثالث "جذوع" أو عقد مركزية بدال

ي، يحمل كل شخص على قيد الحياة اليوم واحًدا من ثالثة البشرية لها ثالث عقد، وبالتال mtDNA امليتوكوندي

الثالثة هذه البشرية  mtDNA متواليات فريدة من نوعها لألجداد، حيث تتبع اتجاهات الحمض النووي امليتوكوندي

 .وهو تقاطع مذهل بين علوم القرآن والسنة وعلم الوراثة الحديث -بأسرها إلى زوجات أبناء نوح الثالث 
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( حالة مقنعة بأن أصل 2019والورقة املصاحبة لها مًعا )جانسون  الدراسةنتائج الواردة في هذه الأعطت وقد 

 عام املاضية، أي بعد الطوفان. 4500أحدث سلف ذكر شائع عاملًيا يتحدد الـ 

 YECأصل بيانات تجعل أيًضا هذه الفإن  ،mtDNA (Jeanson 2016)باالقتران مع النتائج املنشورة سابًقا من و 

 ألحدث األسالف الشائعة من الذكور واإلناث استنتاًجا صعًبا لدحضه.

قد  االنسانأن من خالل دراسات علمية ب تؤكد( YEC) بحسب مدرسة الخلق املباشرنشأة األرض : مالحظة

 الذين يتفقان مع هذا الطرح، ، غير أن القرآن والسنةعام تقريًبا 6000منذ هللا بقوله "كن فيكون" خلقه

هذه املدرسة في مسألة عمر األرض، فالقرآن والسنة يؤكدان ما تؤكده االكتشافات العلمية الحديثة في  نيخالفا

ويعتبر هذا عنصر من عناصر من اإلعجاز العلمي في تحديد  أن االنسان لم يظهر في األرض إال منذ مدة قصيرة.

  bis[123[.النبوي ملدة خلق األرض وفترة ظهور االنسان في التاريخ الجيولوجيالقرآن الكريم والحديث 

تم بين هللا ومالئكته حول آدم يبين بأن خلق آدم تم بعد خلق السماء  يذكره القرآن والذي ففي الحوار الذي

دراسة السلم  واألرض وإتمام خلق الكائنات الحية وكل عناصر الحياة فوق األرض، وهذا بالضبط ما نشاهده في

الستراتيغرافي الذي يبين حقيقة هندسة ظهور الحياة والكائنات الحية وتكديس الثروات واملواد الخام في األرض 

 قبل نزول آدم إليها.

 يمكننا من فهم النصوص الغيبية في القرآن والسنة ودعمها على ضوء العلوم الحديثة •

ل  ، في الزمنفي بعض اآليات في إطار النسبية  ، وذكرهاوقد تطرق القرآن للموضوع في عدة آيات
ُ
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"(صحيح مسلم ، الحديث رقم  ل 
ي 
َّ
 39في الكتاب  6707الل

التربة ثم الجبال ثم النباتات وبأن األنعام كلها  األحداث:بالرجوع إلى السلم الستراتيغرافي نرى وقوع كل هذه و 

ظهرت قبل ظهور اإلنسان/ وهكذا فاملكتشفات العلمية تعيننا بشكل كبير على فهم بعض النصوص من القرآن 

والسنة فهما أشمل، وتبين أن مسؤولية اإلنسان عظيمة في حمل أمانة استخالف هللا في أرض تم تمهيدها 

 .هذه املدةالستقبله طول 

ويؤكد القرآن الكريم وأحاديث املصطفى أن التاريخ الجيولوجي هو خدمة لإلنسان الذي لم يظهر في األرض إال 

 .مليار قبل قدوم االنسان 4.8)آخر يوم الجمعة(، ألن هللا عز وجل هيأ املوارد الطبيعية في حوالي  بعد إصالحها

لتقدير األرزاق هي بالضبط التي نقرأها في السلم  2/3م الثلثين كفترة خلق األرض وتبريدها ث 1/3ونسبة الثلث 

 .وهذه النسب هي املذكورة في اآلية، الستراتيغرافي

من وعلى عكس ما تنص التعاليم التطورية التي تقول بأن البشرية جمعاء نشأت من مجموعة وهكذا 

علم الوراثة البشرية كشف يأسالف تشبه القردة نشأت منها أيًضا الشمبانزي، 

.MAY 16,  BRIAN THOMAS, PH.D ,أن كل البشرية نشأت من أبناء نوح الثالثة وزوجاتهم. ويظهر الحديث 

بأن معدالت الطفرات املستندة إلى النسب من عمليات تسلسل التغطية العالية مخفية في األدبيات ، و 2016

 عام كعمر ألب البشرية 6000دى وم األقربألسالف اإلنسان ر كعمعام  4500التطورية وتؤكد املعدالت تاريخ 

  .آدم

 ،طوفان نوح هو انقراض جماعي كما هو الشأن ملا حدث عبر تاريخ األرضوي

بعض القراء بشأن ما يرون أنه عقدة رابعة في الجزء السفلي األيمن من الشكل املحرر اتصل ببصدد هذه الدراسة، و 

ال ينبغي اعتبار هذه املنطقة عقدة ألن املسافة بينها وبين ، فأجاب في نفس الدراسة: "جينسون من ورقة الدكتور 

، وليس األجيال  20أقرب عقدة مركزية تقارب ضعف املسافة بين العقد املركزية الثالث. ربما تعني هذه املسافة 
ً

جيال

اطق أخرى متباعدة تماًما مثل املنطقة اليمنى العشرة أو نحو ذلك من األجيال النسائية قبل الطوفان. توجد عدة من

السفلية، ومع ذلك ال يتم الخلط بينها وبين العقد ألن الفروع األخرى تتكدس أكثر حولها. فقط العقد املركزية الثالثة 

 .لها أطوال الفروع القصيرة املتوقعة من عدد األجيال قبل الفيضان

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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قد  mt-MRCAو  Y-MRCAوالغريب، وبعد هذا االكتشاف، فإن التطوريين يقولون بأنه ليس من الضروري أن يكون  

 عاشا في نفس الوقت. فكيف للبشرية أن تحيى بدون ذكر وأنثى؟

تشير إلى احتمال أن يكون الشخصان قد عاشا  - 2014اعتباًرا من عام -تطوريون آخرون يقولون بأن التقديرات  لكن

احتفظ التطوريون بأرقامهم الضخمة بالرغم من االكتشافات كما أشرنا سابقا، فقد و  [124]في نفس الوقت. 

 .الحديثة

 

 موجات فناء دورية باشر بعد النموذج األمثل لتفسير ظهور الحياة وتنوعها: الخلق امل .ض

كل ن إبالرغم من أن نظريات التطور معتقد أساس ي في عالم البيولوجيا من قبل الكثير من الباحثين والعلماء، ف

 في جميع امليادين العلمية يوما بعد يوم،تتواجه مع االكتشافات العلمية الحديثة تبرز بأن نظريات التطور  الدراسات

، فإذا كانت الدراسات القديمة في هذا امليدان لم تعتمد إال على الصفات الخارجية وذلك منذ عهد داروين الى اليوم

لألنواع الحية، فإن الدراسات الحالية تعتمد على معطيات جديدة برزت في السنين األخيرة وأعطت نتائج قلبت 

،معطيات علم األنتروبولوجيا القديمة، وذلك بشهادة جل 
ً
فأقل ما يمكنه أن يقال عن  مراكز البحث املختصة عامليا

فترات ظهور نظريات التطور؛ أن الوسائل املستعملة في ميدان العلوم الطبيعية آنذاك، وسائل بدائية إلى حد كبير، 

فقة أو ومن هنا نستنتج أن أحسن منهج لدراسة نظريات التطور هو دراستها في قالبها التاريخي، ألنه يبين مدى موا

 .تعارض هذه النظريات مع الحقائق العلمية املتجددة

واالنتخاب  التطور  نظرية تجعل منالتي و  املكتشفة حديثا،وقد ذكرنا في البحث، العناصر والحقائق العلمية  

 وتضحد أصولها وركائزها التي بنيت وأسست عليها. دروبا من الخيالالطبيعي 

، وعوضا عن داروين فالسجل األحفوري لم يكشف هذا قط آثارا لألشكال املتوسطة التي افترضها •

، فإن تاريخ األرض البليونتولوجي تميزه حلقات االنقراض الجماعي بموجات الفناء الدورية والخلق ذلك

 ، ولو[123] وقد خلقها هللا خلقا مباشرا فجأة، األجناس تظهراملباشر، حيث 

ببطء عبر  تطورها الكائنات الوسيطية املختلفة أثناء حفريات بمليارات من األرض المتألت التطور  صح

، وانتقائه عليه التطور  والتخبط الذي من املفترض أن يعمل العشوائية الزمن، وتتجلى فيها أخطاء

 .وإلى اليوم داروين لكن هذا ما لم يحدث تماما كما اشتكى

 ال يتردد بعض  150بعد مرور و  •
ً
في الحديث عن "االنفجار الكبير في علم الحيوان في   [105] العلماءعاما

، حيث ظهرت في فترة جيولوجية ضيقة «  big bang zoologique au Cambrien» العصر الكمبيري"

مليون سنة من السنين تقريًبا جميع شعب الكائنات الحية الرئيسية  5جدا لم تستمر أكثر من 

وقبل هاتين  . [106]، إلخ.(  Annelids  ،Molluscs  ،Echinoderms  ،Chordésاملعروفة حالًيا )

الظاهرتين، كانت معظم الكائنات الحية بسيطة وتتألف من خاليا مفردة، وأحياًنا تتجمع مًعا في شكل 

 .  [107]مستعمرات 

ولم يتحقق الشرط األساس ي بظهور الحلقات األساسية، لذلك شهدت )نظرية( التطور أكبر عدد  •

من محترمة بما لم نره في أي نظرية علمية  ممكن من عمليات )الغش( و)التزوير( و)التلفيق( في أدلتها

!
ً
 قبل وال نعتقد من بعد أيضا
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


 العدد السادس

  
The international journal of recherch and Scientific Meditation 

 http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap 

66 

P
ag

e6
6

 

عد من األدلة على أن الكائنات الحية لم تتغير، أي أنها لم تتطور فالحفريات ال وجود للتطور: ف •
ُ
على و  ،ت

بين الكائنات الحية بديهة طبيعية وضرورة حياتية  البروتين جزيئات تشابهالصعيد الجزيئي ، فإن 

 تكاد تكون متطابقة والدجاج اإلنسان فمثال نسبة تشابه بين والهرم الغذائي للسلسلة الغذائبة الزمة

 .[126] .بل لتصميم مشترك للتطور  ، ذلك أن هذه املادة املشتركة ليست نتاجا[125]

مليون عام تقريبا، يعقبها الخلق مرور األرض في موجات فناء دورية )صغيرة أو كبيرة( تأتي كل خمسين و  •

 املباشر الذي يتم دائما بعد االنقراضات الجماعية وهو ما تم بالفعل بعد طوفان نوح

التطور يقوم على التلفيق إلثبات صحته  م إيجاد  لألشكال املتوسطة ، أصبحدسنة من ع 150بعد و  •

واحد فقط وعلى الفور تم  ضرس والنظريات املحترمة، ولعل حادثة العثور على العلوم من بين كل

املاض ي غير املوجود أصال  وسلفه في تطور اإلنسان الحلقة املفقودة جعل هذا الضرس دليال على

أو مثل تلك  .منقرض بري  أمريكي لخنزير ، ثم بعد ذلك اتضح أن الضرس كاننيبراسكا فأسموه رجل

والتي على الفور تم جعلها تمثل سلف  جمجمة الحادثة األخرى عن عثورهم على جزء صغير من

أو تلك العظمة األخرى  .لحمار ان أيضا فسموه ساعتها رجل أورك ثم تبين بعد ذلك ان الجمجمةاإلنس

، فيعلق على دولفين التي عثر عليها ثم جعلت ترقوة لسلف االنسان فتبين بعد ذلك أنها جزء من ضلع

املشكلة مع الكثير من علماء » فيقول  تيم وايت جامعة كاليفورنيا في األنثروبولوجيا هذه الواقعة أستاذ

األنثروبولوجيا هي رغبتهم امللحة إليجاد أسالف اإلنسان، لذلك فإن أي شظايا من العظام تصبح 

من  التطور  ، التي يعتمد عليها كلاالستدالل الدائري  فهذه بعينها هي مغالطة [127]  » عظاما ألسالف

على عكس : « عندما قال رونالد ويست إلى يومنا هذا، وكما اعترف بذلك العالم التطوري داروين أيام

، ألننا نستخدم تلك النظرية لتفسير نظرية داروين ما يكتبه معظم العلماء فإن سجل األحافير ال يدعم

السجالت الحفرية، ولذلك فنحن مذنبون في االستدالل الدائري حين نقول أن السجل األحفوري 

 [128]  » يدعم هذه النظرية

قائمة  الداروينية وأصبح التطور يقوم على الجهل، ومنذ القرن التاسع عشر عندما وضع أحد علماء  •

، ثم مع توالي الكائن الحي وهو يجهل وظيفتهم في التطور  صحة على آثريا عضوا ضامرا أو 86فيها حوالي 

لم يتبقى من هذه القائمة عضو واحد ليس له فائدة بعكس ما  والتشريحية العلمية االكتشافات

 .جسم اإلنسان وأنه ليس لها فائدة في التطور  أنها من بقايا نظرية التطور  افترض مؤيدوا

، [130] لم تقدم شيئا للعلم، وبأنها [129] بأنها أكبر خدعة في تاريخ العلومنظريات التطور ووصفت  •

  بل تسببت في تأخيره وتشويه صورته النقية.

العلمي في  باإلعجاز وعلى عكس ذلك، وكما هو الشأن في املحاور العلمية املختلفة، فيما يصطلح عليه حديثا 

حدد القرآن الكريم بتناسق مع العلوم الحديثة منهج "السير في األرض" كشرط للبحث في فقد  القرآن والسنة،

أهم املحاور العلمية التي نتداولها في عصرنا في املعاهد العلمية  يشمال  علما بأن القرآن والسنة ،املوضوع

فهو معجز فيما احتوى من علوم ومعارف لم يجمعها كتاب قبله وال بعده، وتحققت  ،الجامعية وغيرها

 باكتشافات العلماء لبعضها في العصور املتأخرة كحقائق ثابتة في األنفس واآلفاق لم تتوصل إليها البشرية إال في

افق الكبير بين املكتشفات العلمية  القرون األخيرة وخصوصا في القرن العشرين. لقد أصبح الفتا للنظر التو

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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العصرية واملعطيات العلمية في القرآن والسنة، حيث سبق القرآن الكريم العلوم الحديثة في الحديث عن 

والسنة النبوية املشرفة قاما على امتداد  العديد من املحاور العلمية الدقيقة، بل لقد تبين أن القرآن الكريم

   [131]  .التاريخ بإزالة الفكر الخرافي من تصور الناس وزودا البشرية بمعلومات ضرورية عن الكون والحياة
 

وجعله شرطا أساسيا للبحث في هذا املوضوع وأكد عدم اتباع  حدد القرآن الكريم منهج "السير في األرض" 

 املضلين للوصول لتفسير ظهور الحياة: 

 20العنكبوت آية فانظروا كيف بدأ الخلق" قل سيروا في األرضقال تعالى: "

 51س الكهف (ما أشهدتهم خلق السماوات واألرض وال خلق أنفسهم وما كنت متخذ املضلين عضدا)وقال تعالى: 

لقد شكل السير في األرض املنهج العلمي املتبع في العصر الحديث عند أكبر املؤثرين في الفكر الحديث، واعتمد  

 كل واحد منهم بدون استثناء السير في األرض والبحث في األماكن الدالة على آثار بداية الخلق ومنها: 

 عمليات التجمد والذوبان. بشكلة تاملات غار كامل ◼

 .بعد تفكك كربونات الكالسيوم ةتشكلاملف و لكهاو  ◼

والدالة على  ، جيةلطبقات باليوبيولو ة التي تحتوي على حفريات لها قيمة ملحوظ اتتحجر املقع امو و  ◼

 ية السابقة.االيكولوجاألنظمة 

 تهاوأهميمعدن التي تحتوي على العديد من أصناف املعادن اهتمام استثنائي بالنسبة لتكوينها تالومواطن  ◼

 تاريخية.الجمالية أو جية أوالبيترولو البعلم البلورات  ةمتعلق

تمكن من إعادة تشكيل التاريخ سلسلة الصخور والرواسب التي  دراسة ومواطن الطبقات الستراتيغرافية: ◼

 ةهيكليال، ةبنائيلا ،ةيجبيترولو ال، ةيجفينومينولو ال تهالها اهتمام استثنائي بالنسبة لتكوينها الطبقي وأهميالجيولوجي و 

 ة.تاريخيالو 

مأوى للنباتات والحيوانات املهددة باالنقراض مكان يختص باحتوائه على مجموعة من الصخور والرسوبيات   ◼

أي وسط جيولوجي يحتوي على حميلة بيئية وبخصائصه الصخرية والجيوكيميائية يصبح مكانا ملأوى للعديد من 

 والحيوانية املهددة باالنقراض .األنواع  النباتية 

 أماكن الجيومورفولوجيا: لتتبع تطور املناظر الجيولوجية. ◼

 . النيازك على األرض سقوط ن آثارئة عالناشاألماكن  ◼

مايكل   Michael Dentonاالكتشافات العلمية والدراسات الحديثة، لقد قدم البروفيسور    إعتماد ◼

 Michaelبعنوان " التطور: نظرية في أزمة ".  1985وية( لكتابه الصادر عام دينتون ) األخصائي في الكيمياء الحي

Denton, Evolution: A Theory in Crisis. London: Burnett Books, 1985  بقوله: تتواجه نظرية التطور .

يات سنوات املاضية حيث يوجد تناقض كبير بين أفكار نظر  20ببساطة مع االكتشافات العلمية على مدى ال 

التطور واالكتشافات العلمية الحديثة. وذلك في مختلف املجاالت العلوم: أصل الحياة، علم الوراثة السكانية، 

علم التشريح املقارن، علم املتحجرات، نظم الكيمياء الحيوية: فنظرية التطور هي اآلن في كامل "أزمتها ". لقد كانت 

من مظهر وطول ولون جلد،  -لى الصفات الخارجية لألنواع الحيةالدراسات القديمة في هذا امليدان تعتمد فقط ع

فإن الدراسات الحالية تعتمد على معطيات جديدة كعلم املناعة وعلم الكمياء الحياتية أو علم الوراثة ، وهذه 

الدراسة التي برزت في العشرين سنة األخيرة أعطت نتائج قلبت معطيات علم األنتروبولوجيا القديمة، وذلك 
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شهادة جل مراكز البحث املختصة عامليا، فأقل ما يمكننا أن يقال عن فترات ظهور نظريات التطور أن الوسائل ب

 املستعملة في ميدان العلوم الطبيعية آنذاك، وسائل بدائية إلى حد كبير.

افة عنه:قال تعالى:"  وبهذا سبق القرآن الكريم العلم الحديث في تنظيم البحث العلمي في هذا امليدان وطرد الخر

العنكبوت “قل سيروا في األرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم هللا ينشأ  النشأة اآلخرة إن هللا على كل ش يء قدير

في هذا املوضوع .. والسير في األرض منهج علمي متبع في ،   وجعل منهج السير في األرض شرطا أساسيا للبحث 20آية

 الدراسات الحديثة ألنه يمكن من جمع املعلومات من مناطق متفرقة لتشكيل رؤية علمية عن بداية الخلق. 

 

 ثانيا: انسجام تام للرؤية القرآنية لظهور الحياة مع التفسير العلمي 

رها لظهور الحياة بانسجام تام مع التفسير العلمي الحديث لكرونولجيا تنسجم الرؤية القرآنية في تفسي             

خلق األرض والسماوات..وكرونولوجيا ظهور الحياة. لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن للخلق بداية، حيث ظهرت 

 ت التطور.مليار سنة وارتبطت بظهور املاء، فالخلق ليس أزليا كما كانت تدعي نظريا 3.5أول بكتيريا منذ حوالي 

حيث تتفق جميع الدراسات الحديثة بأن ظهور الحياة فوق األرض ارتبط بظهور املاء بعد مرحلة تشكل األرض 

ا لحسابات 
ً
وبعد مرحلة التبريد التي خضعت له، فاستقرار املاء على األرض لم يكن محض الُصدفة، لكن كان وفق

رت وُوضعت بصفة مذهلة وُمع
َّ
ا لشروط تتالت وتوف

ً
جزة من طرف الخالق سبحانه الذي جعل األرض مهيأة ووفق

ارة األخرى، فمجيئ املاء مباشرة بعد تشكل األرض  الستقبال املاء واستقراره فيها دون غيرها من الكواكب السيِّ

 مكنها من التبرد ومكن الحياة من الظهور حسب الترتيب املنطقي والتاريخي والعلمي الذي ذكرته اآلية الكريمة:

ير الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من املاء كل شيئ حي، أفال يؤمنون؟"س "أولم 

 ، 30األنبياء

 وهكذا انسجم تفسير القرآن الكريم لظهور الحياة بانسجام تام مع كرونولجيا خلق األرض والسماوات.

 

 : لم تستطع البشرية تتجاوزها مفاهيم وحدودعدة ثالثا: ربط القرآن الكريم مسألة الخلق ب

 

وجود للتطور في الخلق لظهور الكائنات  تطور، فال املفهوم األول: خلق هللا الكائنات الحية خلقا مباشرا بدون 

 الحية بدون روابط مع سابقاتها.

افية ما يقرره القرآن الكريم من أن هللا عز وجل خلق كل ش يء وال يمكن بحيث تبين  املعطيات الستراتيغر

للصدفة خلق جزيئة بروتينية واحدة.. فقد ظهرت األنواع الرئيسية بشكل فجائي بأشكال متكاملة ومنسجمة مع 

أوساط العيش في العهد الكمبيري وغيره بخلق مستقل وغير مرتبط بتطور خلق سابق له. وخلق هللا الكائنات 

بدون وجود ألي رابط تطور بينها. مصداقا الحية خلقا مباشرا، في إطار دورات للحياة تعاقبت في تاريخ األرض 

قال فمن ربكما يا موس ى؟ قال ربنا الذي أعطى كل ش يء وجل: )وقوله عز  ﴾،لقوله تعالى: ﴿هللا خالق كل شيئ

 ( 50خلقه ثم هدى ( )سورة طه آية : 

 

في العهد الكمبيري،  بعد الظهور الفجائي املفهوم الثاني: خلق هللا الكائنات الحية في إطار تعاقب لدورات للحياة

افية بين  تتالى ظهور األنواع الرئيسية للكائنات الحية عبر الحقب املتالحقة، بحيث تفصل الفجوات الستراتيغر

 كل حقبة وحقبة.
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وبعد كل فجوة وموت الكائنات الحية السابقة تعود الحياة بكائنات جديدة قد تشبه سابقاتها أو تختلف عنها 

يتم في إطار دورات للحياة تعاقبت في تاريخ األرض ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: )قل اختالفا جذريا، كل هذا 

،  وقال عز   24هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده.قل هللا يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون(.س يونس آ 

 (.20﴿هللا يبدأ الخلق ثم يعيده﴾)سورة العنكبوت  وجل:

افية أن هللا عز وجل خلق األنواع الرئيسية في إطار دورات للحياة بشكل فجائي وهكذا تبين الفجوا ت الستراتيغر

وبدون تطور ودون أية حلقات وسطية وال مقدمات وال بسبب التغييرات الصغيرة التي تتراكم خالل الفترات 

شت خالل األحقاب السابقة إلى الزمنية الطويلة.. وتهييئا  لقدوم اإلنسان ، بحيث تحولت الكائنات الحية التي عا

مواد أولية وتوفير جميع شروط الحياة لخدمة اإلنسان الذي لم يظهر إال منذ آالف من السنين مصداقا لقوله 

(،وقوله تعالى: )هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا( 20 اآلية – تعالى: )وجعلنا لكم فيها معايش()سورة الحجر

 .29س البقرة 

 

 املفهوم الثالث: قدر هللا لكل نوع من الكائنات الحية برنامجه الوراثي الذي ال يتطور وال يتغير

سواء تعلق األمر باإلنسان أو بأي كائن حي آخر،  فقد أعطى هللا لكل كائن حي برنامجا وراثيا خاصا                        

تفاعله مع األوساط الخارجية، لقد قدر هللا عز وجل  بحيث ال يحدث التغيير إال وفق برنامجه والوراثي وحسب

ى  َسوَّ
َ
َق ف

َ
ل
َ
ي خ ذ 

َّ
ى ال

َ
ل ع 

َ  
َك األ ِّ

َم َرب 
ح  اس 

ِّ
َر  لكل كائن حي برنامجه الوراثي وهداه وفق ذلك البرنامج )َسب  دَّ

َ
ي ق ذ 

َّ
َوال

َهَدى( )س األعلى:
َ
ذي أعطى كل ش يء خلقه ثم ( ، ومصداقا لقوله تعالى: )قال فمن ربكما يا موس ى؟ قال ربنا ال1ف

(، ولقد أمر هللا نبيه نوح عليه السالم فقال سبحانه: )قلنا احمل فيها من كل زوجين 50هدى ( )سورة طه آية : 

(، ولم يأمره بحمل نوع واحد يتطور فيما بعد إلعطاء باقي األنواع، وما كان من تطور فهو 40اثنين()سورة هود آية: 

داخل النوع 

كتطور اللون 

خل النوع دا

 البشري. 

إن عدد 

الصبغيات  عند 

كل نوع من 

الكائنات الحية ثابت ال يتغير مع التوالد على امتداد الزمن، ليس فقط عند اإلنسان بل عند جميع أنواع الكائنات 

الحية، ولكي يستمر هذا الوضع فإن االنقسام االختزالي يصبح حتميا عند تشكل األمشاج من أجل تشكل أمشاج 

جل عودة الصيغة األصلية عند اإلخصاب، وأي تغيير في أعداد أو شكل الصبغيات بنصف عدد الصبغيات ومن أ

يؤدي لتشوهات خلقية.. قال تعالى: )يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 

غيره يصطدم مع قانون (، وكل تصور خارج هذا اإلطار سواء عند اإلنسان أو 1منهما رجاال كثيرا ونساء()س النساء:

دورات الحياة التي خلقها هللا عز وجل لكل نوع من أنواع الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية، بحيث تنطلق كل 

دورة من عدد أصلي ثابت من الصبغيات عند الذكر واألنثى ثم ينقسم عند كل منهما انقساما اختزاليا يعطي 

في املشيج األنثوي، وعند اإلخصاب تعود الصيغة األصلية األولى،وأي نصف عدد الصبغيات في املشيج الذكري و

 خروج عن هذه الرياضيات التي قدرها هللا سبحانه وتعالى لكل نوع ، يعطي تشوها وعقما. 

 البرنامج الوراثي عند جميع الكائنات الحية ثابت ال يتطور وال يتغير

الطماط

 م

البص

 ل

الق الكلب الكوباي الدرة

 ط

 الضفدعة الحصان اإلنسان الغوريال

24  16  20  62  78  38  48  46  64  26  
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املفهوم الرابع: خلق هللا تشابها ال تطابقا في الخلق، ليدل التشابه في الخلق على الخالق الواحد سبحانه وخلق 

 .وإبداع ال يستوعبه فكر التطوريون  التشابه في تنوع حيوي 

فهذا التشابه التصاعدي بين الكائنات الحية و"غير الحية" والذي تعتمده كل نظريات التطور ال يدل على حدوث 

التطور لعدم وجود أية دليل على ذلك بل هو  دليل على أن الخالق لهذه الكائنات واحد سبحانه، خلق الخلق 

ه وجعله متشابها في البنية الخلوية املتشابهة عند الكائنات الحية وحتى مع شكل الذرة وشكل املجموعة وأبدع

الشمسية وشكل املجرات ، حيث البنية الخلوية املوحدة دالة على الخالق الواحد ..وخارج هذا املشهد العظيم 

افات التطوريين وضالالتهم. قال هللا يُر واملحسوس، فإنك ال تلقى إال خر ٍر َيط  ائ 
َ
ض  َوال ط

ر 
َ
ي األ ٍة ف 

ن  َدابَّ  تعالى﴿َوَما م 

 
َ
ُرون

َ
ش م  ُيح  ه   

ى َربِّ
َ
ل  إ 

مَّ
ُ
ٍء ث ى 

َ
ن  ش  اب  م 

َ
ت ك 

 
ي ال ا ف 

َ
ن
 
ط رَّ

َ
م  َما ف

ُ
ك
ُ
ال
َ
ث م 

َ
َمٌم أ

ُ
 أ
َّ
ال ه  إ 

اَحي 
َ
َجن  ﴾ سورة األنعام..  (38) ب 

 

 ذا التشابه فال يمكن لفكر التطوريين استيعابهأما التنوع اإلحيائي الذي يوجد في الطبيعة واملصاحب له

وال زلنا نكتشف الجديد في هذه األرض من أشكال في الحياة لم نكن كل مكان،  فيوجود متنوع بيولوجى هائل فهو  

 قبل،  نتصورها من
ُ
َيَرة خ 

 
ُهُم ال

َ
 ل
َ
ان

َ
اُر َما ك

َ
ت
 
اُء َوَيخ

َ
ُق َما َيش

ُ
ل
 
َك َيخ (قال تعالى: )َوَربُّ

َ
ون

ُ
ر ك

 
ا ُيش ى َعمَّ

َ
َعال

َ
  َوت

 َّللاَّ
َ
َحان  ُسب 

  68القصص: 

 
َ
ُق َما ال

ُ
ل
 
(،وقال تعالى: )َوَيخ

َ
ُمون

َ
ل ع 

َ
فسبحان الذي  82 يقول له كن فيكون  أن إذا أراد شيئا أمره إنما وقال تعالى:) ت

 ( 83بيده ملكوت كل ش يء وإليه ترجعون 

 

قرنا بأن البشرية جمعاء عاجزة إلى يوم الدين عن خلق الحياة ولو في  15املفهوم الخامس: أكد القرآن الكريم منذ 

 شكل ذبابة أو بعوض..

قال تعالى:) يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون هللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 

 دروا هللا حق قدره..(وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه، ضعف الطالب واملطلوب، ما ق

 وقال عز من قائل:)إن هللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها(

  ( س االسراء  85 وتيتم من العلم إال قليال    ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوقال عز من قائل: )

عام لم  50فمن بين آالف التجارب الرامية إلى إنتاج ذباب الفاكهة التي تم إجراؤها في جميع أنحاء العالم ألكثر من 

يتم إنتاج وال أنزيم ذبابة، وتزخر األرض بعدد هائل من األنواع الحية يقترب تعداده من تسعة ماليين نوع 

ف:نباتات ،حيوانات ثديية ،زواحف ،حشرات ،بدائيات ميكروبية دقيقة...وغيرها، لم تستطع البشرية خلق مختل

 حشرة منها.

 

 يقرر القرآن الكريم أن هللا خلق التوازن املحكم والتكامل والتعاون،  املفهوم السادس:

 وليس الصراع من أجل البقاء

ن  إن مبدأ التوازن املحكم والتكامل  والتعاون ال تستطيع تفسيره جميع الفلسفات املادية، قال هللا تعالى:﴿َوَما م 
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 49اآلية -سورة القمر﴿إنا كل ش ئ خلقناه بقدر﴾  20-19الحجر  وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ﴾ 

 وإن كل ش يء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم﴾.﴿

قال اإلمام القرطبي في كتابه الجامع ألحكام القرءان "إال أمم أمثالكم "أي هم جماعات مثلكم في أن هللا خلقهم  

 وتكفل بأرزاقهم وعدل عليهم فال ينبغي أن تظلموهم وال تجاوزوا فيهم ما أمرتم به " 

تتبعة للعالقات بين األحياء والذي تزخر بها الشاشات التلفزية في عصرنا الحديث،  تبين والبرامج الوثائقية امل

مدى الروابط املعقدة التي تجمع بين الكائنات الحية، وتبين للناس عامة أن التجمعات اإلحيائية ال  تعيش 

 عرف منه البشرية إال القشور.الصراع من أجل البقاء بل تعيش توازنا محكما وتكامال..وتحمل من األسرار ما لم ت

( للصدفة العمياء وال يعطونها لصاحبها سبحانه.
ُ
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ُ
َيك

َ
ن  ف

ُ
 املفهوم السابع: كيف يعطي التطوريون )ك

ملاذا يرى التطوريون وغيرهم الكون يتوسع في كل لحظة ويتكون بناء السماء من ال ش يء وال يؤمنون بأن هللا  

كلم/الثانية(، فيتكون بناء السماء من 300000) لكون بسرعة الضوءففي كل لحظة يتوسع ا، خلقهم من عدم

رى اتضح أنها تشكل أكثر من 
ُ
% من البناء 99العدم،  أي يمتأل الكون بمادة البناء املكونة من مادة مظلمة ال ت

%  1إال أقل من الكوني وال تعرف عنها البشرية شيئا. وأن كل ما نراه من مجرات وغبار وغاز ودخان كوني ال يشكل 

كما خلق اإلنسان وباقي األحياء ، هو هذا الكون الهائل كما في حالته األولى يبنيه خالقه من ال شيئ فها: من الكون 

 قال تعالى: ، من ال شيئ
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 ( للصدفة العمياء وال يعطونها لصاحبها سبحانه. العمياء وال يعطونها هلل ؟؟ كيف يعطون )ك

لقد خلق هللا فال وجود لنظريات التطور في القرآن والسنة، والنظريات التوفيقية خاطئة ومخادعة.،  •

وعلى امتداد السلم الكائنات الحية خلقا مباشرا، وهذا نراه جليا واضحا من خالل اإلنفجار الكمبيري 

 الستراتيغرافي، وعلى مستوى التركيب الجزيئي.

و خلق هللا الكائنات الحية داخل حميالت بيئية عالية التنظيم واإلتقان والتوازن في إطار تعاقب لدورات  •

رها لإلنسان املرتقب..حيث تحولت الكائنات الحية التي عاشت خالل األحقاب السابقة إلى للحياة وسخ
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وسخر لنا مجموع ـ ما سخر لإلنسان مكونات املجموعة الشمسية تعمل في دقة متناهية لخدمته ك •

يتموضع بدقة متناهية داخل املجموعة الشمسية وتخدمنا مجموعتنا الشمسية  األرض ي الذيالكوكب 

من خالل تموضع خاص على مستوى مجرتنا وكل املاليير من املجرات في ارتباط دقيق ومدهش يعمل 

 الحنا.لص
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وتعيش في ظل  ،كلههذا الكون  ها ومبدعيسع النفس البشرية السليمة مع كل هذا إال أن تحب خالق وال 

 .رحمته ورعايته
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