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" بيتس هاستي"بقلم 

 
: عإٌٔٝ ؽبثبْ ِٓ وٕيغزٕب عؤااًل ػٓ اٌزطٛس ٚاٌىزبة اٌّمذط 

 

ويف يىْٛ اٌىزبة اٌّمذط صبدلًب فٝ دبٌخ رطٛس اٌذيبح ػجش ِالييٓ اٌغٕيٓ ؟ اٌزطٛس دميمخ "

." ٚالؼخ ٚاٌذٌيً ِب دذس ٌٍذصبْ 

 

" ِٚبرا دذس ٌٍذصبْ ؟"فغأٌذ 
 

 عُ إٌٝ 61 ٍِيْٛ عٕخ ِٓ ديٛاْ صغيش يؾجٗ اٌضؼٍت يصً اسرفبػٗ إٌٝ 60ٌمذ رذٛي خالي "

." اٌذصبْ اٌزٜ ٔشاٖ اٌيَٛ ٚيجٍغ اسرفبػٗ أوضش ِٓ ِزشيٓ ٌىٕٗ فمذ وً أصبثغ لذِيٗ 

 

" ٘ال أسيزّبٔٝ وزبثىّب اٌّذسعٝ ؟. دمًب ؟ ٘زا رذٛي ٘بئً "فمٍذ 

 

: ٚجذد أْ اٌىزبة اٌّذسعٝ يمٛي 

ًّب ؽىً اٌذصبْ وّب ٘ٛ اٌيَٛ "  .  اٌصٛس اٌزبٌيخ رٛضخ ويف رغيش اٌذصبْ . ٌُ يىٓ دائ

وبْ يجٍغ اسرفبع :  ٍِيْٛ عٕخ ٚإٌيىُ اٌّفبجأح 60اعزغشق رطٛس اٌذصبْ دٛاٌٝ 

" (لذِبْ) عُ 61اٌذصبْ األٚي 

 

: فٝ ٔٙبيخ اٌصفذخ ٚجذد ٘زٖ اٌذجخ إٌّطميخ اٌؼجيجخ 

.  اٌذصبْ األٚي وبْ ٌذيٗ أعٕبْ دبدح . يأوً إٌّش اٌٍذُ فمط ٚأعٕبٔٗ دبدح جًذا "

" ِبرا يمٛي ٌٕب ٘زا ػٓ ٔٛػيخ طؼبِٗ ؟

 

." اٌٍذُ فٙٛ وبْ آوً ٌذُ : "أجبة أدذ أصذلبئٝ اٌصغبس لبئاًل 



 ٍِيْٛ عٕخ ٌىبْ 60ٌغجبق اٌخيً أليُ ِٕز  " ٍِجٛسْ"أصجذ ثبٌز٘ٛي اٌؾذيذ ، إرا وبْ وأط 

ً٘ يّىٓ أْ يىْٛ رٌه صذيًذب ؟ ػمذد ػضِٝ " ! ٚٔزٛسس ثبسن"أصجخ عجبق والة ٚألليُ فٝ 

ػٍٝ اٌٛصٛي إٌٝ أصً اٌّٛضٛع ألجً خبطش صذيمٝ فبٔطٍمذ إٌٝ اٌّىزجخ ٚ٘زا ِب اوزؾفذ 

. ثؼذ اٌجذش اٌؼّيك 

   

عٍغٍخ اٌذصبْ ُرمذَ غبًٌجب 

ػذد . وذٌيً ػٍٝ اٌزطٛس 

أصبثغ اٌمذَ األِبِيخ ٚاٌخٍفيخ 

رٕبلص أصٕبء رطٛس اٌذصبْ 

ٌىٓ اٌذجُ صاد ِٓ دصبْ 

صغيش ؽجيٗ ثبٌىٍت إٌٝ 

اٌذصبْ اٌضخُ اٌزٜ ٔشاٖ 

رُ اٌؼضٛس ػٍٝ خيٛي . اٌيَٛ 

 أصبثغ فٝ اٌمذَ ِغ 3ٌٙب 

خيٛي راد إصجغ ٚادذ ِّب يذي 

يؼيؼ اآلْ دصبْ اٌفبالثيال اٌصغيش اٌزٜ يجٍغ اسرفبػٗ . ػٍٝ أٔٙب ػبؽذ فٝ صِٓ ٚادذ 

 . ( ثٛصخ17) عُ فمط 43

 

فٝ األٚدبي ثبٌمشة ِٓ " دصبْ"رُ اوزؾبف ِب ٔطٍك ػٍيٗ أٚي دفشيخ 1841فٝ  .1

، جّجّخ وبٍِخ رؾجٗ سأط " سيزؾبسد أٚيٓ"ٚجذ اٌؼبٌُ اٌزٜ ػضش ػٍيٙب ، " . ٌٕذْ"

أعّب٘ب . اٌضؼٍت ٌٙب أعٕبْ خٍفيخ ِزؼذدح وّب فٝ اٌذيٛأبد راد اٌذٛافش 

Hyracotherium .  َٛيجذ أٜ صٍخ ثيٕٙب ٚثيٓ دصبْ اٌي ٌُ .

إيجبد صٍخ ثيٓ ٘زا اٌّخٍٛق اٌصغيش " وٛفبٌغىٝ" دبٚي ػبٌُ آخش ٚ٘ٛ 1874فٝ  .2

 . ٍِيْٛ عٕخ ٚثيٓ دصبْ اٌيَٛ 70اٌؾجيٗ ثبٌضؼٍت ٚاٌزٜ ظٓ أْ ػّشٖ يجٍغ 

ثبٌزؼبْٚ ِغ ػبٌُ رطٛس ؽٙيش " ِبسػ. ط. أٚ" رؼبْٚ ػبٌُ دفشيبد أِشيىٝ 1879فٝ  .3

أػذ ". ٔيٛ يٛسن"فٝ " ٘بوغٍٝ"ٌإلػذاد ٌّذبضشح ػبِخ أٌمب٘ب " رِٛبط ٘بوغٍٝ"

ًّب رخطيطًيب دبٚي ثٗ إظٙبس اٌزطٛس اٌّضػَٛ ٌٍمذَ األِبِيخ ٚاٌخٍفيخ " ِبسػ" سع

ٚٔؾش سعّٗ ٘زا فٝ اٌّجٍخ األِشيىيخ ٌٍؼٍَٛ . ٚعيمبْ ٚأعٕبْ اٌّشادً اٌّزؼذدح ٌٍذصبْ 

اٌشعُ ٌُ يزغيش ٚيجيٓ رغٍغاًل .  ٚوزٌه فٝ ػذح ِٕؾٛساد ٚوزت ِذسعيخ 1879فٝ 

 

 



٘زا ِب ٔشاٖ فٝ . اٌذصبْ ٌُٚ يمطغ اٌغٍغٍخ أٜ رغييش ِفبجئ " رطٛس"ِزذسًجب جّياًل ٌـ

 .اٌىزت اٌّذسعيخ 

 

هل السسم الرى اقتسحه هاكسلي ومازش صحيًحا ؟ : السؤال هو 

ِغ أٔٗ رٕغيك ثبسع ٌزشريت اٌذفشيبد ثفشض دذٚس اٌزطٛس إال أْ ِؼظُ . اإلجبثخ ثىً ثغبطخ ال 

ُِضًٍ " جٛسط جيٍٛسد عيّغْٛ"ػٍّبء اٌزطٛس ِضً  . رشاجؼٛا ػٕٗ ٚلبي أٔٗ 

 

إرًا ِب ِؾىٍخ اٌذصبْ ِغ ٔظشيخ اٌزطٛس ؟ 

إْ وبٔذ صذيذخ ٌىٕذ رٛلؼذ إيجبد دفشيبد اٌخيٛي األٚائً ثأدٔٝ طجمبد اٌصخٛس  .1

رُ اٌؼضٛس ػٍٝ ػظبَ اٌخيٛي اٌّفزشض أٔٙب اٌخيٛي األٚائً ػٍٝ أٚ . ٌىٕه ٌُ رزٛلغ 

" ِبسػ"ػٍك . أديبًٔب يجذٚٔٙب ثجبٔت دفشيبد اٌخيٛي اٌؼصشيخ . ثبٌمشة ِٓ اٌغطخ 

ػٍٝ اٌخيٛي اٌذيخ راد األصبثغ اٌّزؼذدح ٚلبي أْ ٕ٘بن دبالد فٝ اٌجٕٛة اٌغشثٝ 

اٌمذَ األِبِيخ ٚاٌخٍفيخ ٌٙب إصجؼبْ إضبفيبْ ٚدجّٙب ِزؾبثٗ رمشيًجب ٚ٘زا "األِشيىٝ فيٙب 

" إٌّمشضProtohippusيزٛافك ِغ لذَ اٌـ
(1 . )

يٕبيش)فٝ ٔبؽيٛٔبي جيٛجشافيه 
 

1981 

 ، ٚٚادذ ِٓ Pliohippusصٛسح ٌمذَ ِب يطٍك ػٍيٗ اٌذصبْ األٚي،  (74، صفذخ 

يمٛي " . ٔجشاعىب" اٌذذيش اٌٍزاْ رُ اٌؼضٛس ػٍيّٙب فٝ ٔفظ اٌّٛلغ اٌجشوبٔٝ ثـ Equusاٌـ

أال يٛدٝ ٘زا " . ػبؽذ ػؾشاد ِٓ األٔٛاع راد اٌذٛافش فٝ عٙٛي أِشيىب: "اٌىبرت 

ثٛجٛد ٔٛػيٓ ِخزٍفيٓ ثذاًل ِٓ اٌزطٛس اٌزذسيجٝ ألدذّ٘ب ؟ 

ال يٛجذ ِىبْ فٝ اٌؼبٌُ ٔجذ فيٗ رزبثغ اٌزطٛس ٌٍذصبْ ثصٛسح ٚاضذخ ، ٌىٓ رُ جّغ  .2

. فزبد اٌذفشيبد ِٓ ػذح لبساد ثبفزشاض رمذَ اٌزطٛس ٚاعزخذِٛ٘ب ٌيؤيذٚا افزشاضبرُٙ

ًّب ِٛضٛػًيب   .٘زا ِٕطك يٍف فٝ دٚائش ٚال ُيؼزجش ػٍ

ٌٕظشيخ رطٛس اٌذصبْ ػذح ِؾبوً جيٕيخ خطيشح ٚال ثذ أْ رزغٍت ػٍيٙب ، ويف ٔفغش  .3

اٌزغيشاد فٝ أػذاد اٌضٍٛع ٚاٌفمشاد اٌمطٕيخ داخً رمذَ اٌزطٛس اٌّضػَٛ ؟ فّضاًل ػذد 

 .18 صُ اعزمش أخيًشا ػٍٝ 19 15ٚضٍٛع اٌّشادً اٌّزٛعطخ ٌٍذصبْ يزشاٚح ثيٓ 

 . ِشح أخشٜ 6 صُ ػبد إٌٝ 8 إٌٝ 6صػّٛا أيًضب أْ ػذد اٌفمشاد اٌمطٕيخ يزشاٚح ِٓ 

 ػٕذِب افزشض ػٍّبء اٌزطٛس أْ اٌذصبْ رطٛس رذسيجًيب فٝ اٌذجُ ػجش ِالييٓ ٚأخيًشا .4

أوجش دصبْ يؼيؼ اٌيَٛ ٘ٛ . اٌغٕيٓ ٔغٛا أْ خيٛي اٌيَٛ رزٕٛع فٝ اٌذجُ ثٕغجخ وجيشح 



 عُ  43 اٌجبٌغ Fallabella ٚأصغـش دصبْ ٘ٛ اٌفالثيال Clydesdale وٍيذعذيًاي

 .يٕزّٝ االصٕبْ ٌٕفظ اٌفصيٍخ ٌُٚ يزطٛس أدذّ٘ب ِٓ اآلخش . اسرفبًػب  ( ثٛصخ17)

 

الخاتمت 

اٌجذش اٌزٜ لّذ ثٗ رشوٕٝ ِزذيشًا ، ٌّبرا رغزّش اٌىزت اٌّذسعيخ اٌؼٍّيخ فٝ اعزخذاَ اٌذصبْ 

وّضبي ػٓ اٌزطٛس ثيّٕب رُ إصجبد خطأ اٌشعُ اٌزخطيطٝ وٍٗ ؟ ٌّبرا يغزّشْٚ فٝ رؼٍيُ أطفبٌٕب 

ؽيئًب ٌيظ ػًٍّيب ؟ 

 

: ِذيش اٌّزذف األِشيىٝ ٌٍزبسيخ اٌطجيؼٝ " ٔيٍض إٌذسيذط. "لبي د

ٚضؼٖٛ فٝ اٌىزت اٌّذسعيخ وّب ٌٛ وبْ  (لصص خيبٌيخ)أػزشف ثأْ اٌىضيش ِٓ ٘زا "

ٚ٘ٛ ػٓ  (فٝ اٌّزذف األِشيىٝ)صذيًذب فأؽٙش ِضبي ِبصاي ِؼشٚضًب ثبٌطبثك األعفً 

ُّؼذ ِٕز دٛاٌٝ  رُ رمذيّٗ وذميمخ ٚالؼيخ فٝ وزبة ِذسعٝ .  ػبًِب 50رطٛس اٌذصبْ اٌ

..."أسٜ أْ ٘زا أِش يذػٛ إٌٝ اٌشصبء. ٚساء اآلخش 
(2)

 

 

. أٚافك 

 

ثغيذٔٝ " آؽفيٍذ"، دوزٛساٖ فٝ اٌمبْٔٛ ٚاٌال٘ٛد ٚؽيخ فٝ اٌىٕيغخ اٌّؾيخيخ فٝ " بيتس هاستي"

 Australian Presbyterian Livingوبرت دائُ ثّجٍخ .  عٕٛاد 9ثأعزشاٌيب ديش خذَ ٌّذح 

Today .  
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