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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب أن يناقش أكثر األطروحات املادية واإلحلادية
شهرة وانتشارا ،والتي استعملت كل الوسائل ،ومارست كل اخلدع لتفسري
نشأة احلياة وتنوعها تفسريا ماديا يبعدها عن احلاجة إىل اهلل ،وإىل تصميمه
املبدع ،وعنايته الرحيمة.
وبام أن النظرية التي تولت ذلك هي نظرية التطور ،بمراحلها
املختلفة ،فإن هذا الكتاب هو مناقشة علمية هادئة لكل أطروحات تلك
النظرية ،وردود علمية عليها ،وإجابات عن كل الشبهات التي تطرحها،
ابتداء من نشأة احلياة ،وانتهاء بتنوعها إىل الصورة التي نراها عليها.
وقد اعتمدنا يف هذه الردود عىل ما ذكره العلم احلديث من حقائق مل
تكن موجودة زمن دارون والعلامء الذين وقفوا يف صفه ..فالعلم اليوم يسري
بخطا رسيعة نحو حتطيم هذه النظرية واألسس التي تقوم عليها ..بل
ظهرت مؤسسات ومجعيات كثرية من الغرب نفسه تبني أن هذه النظرية مل
يبق هلا ما يسندها ،ويدل عليها ،ال من احلفريات ،وال من غريها ..ولذلك
رموها باخلرافة والدجل ..وكوهنا حتولت إىل أداة أيديولوجية ،ال نظرية
علمية.
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املقدمة
حياول هذا الكتاب أن يناقش أكثر األطروحات املادية واإلحلادية شهرة وانتشارا ،والتي
استعملت كل الوسائل ،ومارست كل اخلدع لتفسري نشأة احلياة وتنوعها تفسريا ماديا يبعدها
عن احلاجة إىل اهلل ،وإىل تصميمه املبدع ،وعنايته الرحيمة.
وبام أن النظرية التي تولت ذلك هي نظرية التطور ،بمراحلها املختلفة ،فإن هذا الكتاب
هو مناقشة علمية هادئة لكل أطروحات تلك النظرية ،وردود علمية عليها ،وإجابات عن كل
الشبهات التي تطرحها ،ابتداء من نشأة احلياة ،وانتهاء بتنوعها إىل الصورة التي نراها عليها.
وقد اعتمدنا يف هذه الردود عىل ما ذكره العلم احلديث من حقائق مل تكن موجودة زمن
داروين والعلامء الذين وقفوا يف صفه ..فالعلم اليوم يسري بخطا رسيعة نحو حتطيم هذه النظرية
واألسس التي تقوم عليها ..بل ظهرت مؤسسات ومجعيات كثرية يف الغرب نفسه تبني أن هذه
النظرية مل يبق هلا ما يسندها ،ويدل عليها ،ال من احلفريات ،وال من غريها ..ولذلك رموها
باخلرافة والدجل ..وكوهنا حتولت إىل أداة أيديولوجية ،ال نظرية علمية.
وانطالقا من هذا ،فقد حاولنا أن نعطي القارئ الكريم ثقافة علمية مبسطة ترتبط هبذه
النظرية وغريها من التفسريات املادية للحياة ،ليتبني من خالهلا حظها من العلم ،ولتكون له
القدرة العلمية عىل مناقشة الدعاوى اإلحلادية املتعلقة هبا.
باإلضافة إىل ذلك ذكرنا الكثري من شهادات العلامء املتخصصني وانتقاداهتم هلا..
وألن غرضنا من الكتاب ،ومن السلسلة عموما هو حماولة استيعاب كل أصناف
الشبهات التي يتعلق هبا املالحدة ،واستيعاب الردود عليها ،فقد رجعنا إىل املراجع الكثرية التي
حتيص تلك الشبهات ،أو تلك التي ترد عليها.
وقد وجدنا أن املراجع األساسية لكل من كتب يف التعريف هبذه النظرية أو الرد عليها
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كتب هارون حيي الكثرية ،واملخصصة أصال للرد عىل هذه النظرية ،فقد اعتمدنا عليها كثريا،
ال لكوهنا كتبه فقط ..وإنام لكوهنا مجعت الكثري من االقتباسات والنقول من العلامء واملختصني
يف الغرب ،سواء من أولئك الذين ال يزالون يؤمنون بنظرية التطور ،أو من الذين تراجعوا
عنها.
وقد حاولنا أن نرتب الشبهات والردود ترتيبا علميا ليتسنى للقارئ أن يطلع عىل كل
جزئية بتفصيالهتا املختلفة ،ويطلع يف نفس الوقت عىل الردود العلمية الكثرية املرتبطة هبا.
وبناء عىل ذلك قسمنا الكتاب إىل سبعة فصول بدأت بالرد العلمي عىل التفسريات
املادية لنشأة احلياة ،وانتهت بالرد العلمي عىل قرص احلياة عىل املادة دون العقل والروح..
وبينهام رددنا عىل كل الشبهات التي يعتمدها التطوريون لتفسري التنوع يف احلياة.
وهذه الفصول السبعة هي:
أوال ـ الصدفة ..واخللق :وقد خصصناه للرد عىل التفسريات املادية لنشأة احلياة..
واعتربنا أن كل تلك التفسريات ليست سوى رجم بالغيب ،وال دليل علمي يثبتها ،وحتى لو
ثبتت فإهنا ال يمكن أن تفرس التعقيدات الكثرية املرتبطة بالربوتني أو اخللية أو احلياة.
ثانيا ـ التطور ..والعلم :وقد خصصناه إلثبات عدم توفر العلمية الكافية لنظرية التطور،
بل إهنا جمرد ختمني وخيال ،وال عالقه هلا بالعلم ،وذلك لغياب مجيع مقاييس النظريات العلمية
فيها من البيانات الرصدية ..والتنبؤات الدقيقة ..واملنطقية العلمية ..واالنفتاح للنقد..
واملعلومات الدقيقة ..وعدم التحيز ..وغريها.
ثالثا ـ العشوائية ..والتصميم :وقد خصصناه لذكر ما رد به دعاة التصميم الذكي ،وهي
النظرية الغربية التي تأسست يف العقود األخرية للرد عىل نظرية التطور ،وذلك باعتامد أسس
علمية منطقية أعانت عليها االكتشافات العلمية احلديثة ..وتناولنا فيه نامذج عن التعقيد
املتخصص ،واإلبداع املقصود ،والتصميم الذكي ،والتعقيدات غري القابلة لالختزال.
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رابعا ـ الرصاع ..والسالم :وقد خصصناه للرد العلمي عىل ما يعتمده أصحاب نظرية
التطور من تفسري احلياة عىل أساس الرصاع من أجل البقاء ..وقد رددنا عليها ببيان العالقة
احلقيقية بني الكائنات وجتاوزها للرصاع ..وبينا أن كل ما نراه هو تعبري عن التوازن املحكم
واملقادير املضبوطة التي بنيت عليها احلياة ،كام بني عليها الكون.
خامسا ـ التكيف ..والعناية :وقد خصصناه للرد العلمي عىل ما يعتمده أصحاب نظرية
التطور من آليات لتفسري التطور من االنتقاء الطبيعي ،أو الطفرات الوراثية ،وغريها ..وبينا أن
ما نراه من تنوع هو نتيجة للعناية اإلهلية ،وليس للتطور الذايت للكائنات احلية ،فهي أعجز من
أن تفعل ذلك.
سادسا ـ الغريزة ..واإلهلام :وقد خصصناه للرد العلمي عىل التفسريات املادية للسلوك
احليواين أو اخلصائص املودعة فيه ،وبينا أن كل ذلك عناية وإهلام وفضل إهلي ،والعلم ال
يستيطع تفسري ذلك إال بذلك ..فنظرية التطور تعجز عن تفسري التعقيد املرتبط بالسلوك
احليواين دون إرجاعه ملصدر خارجي.
سابعا ـ املحدودية ..واالمتداد :وقد خصصناه لبيان الرؤية الدينية للحياة ،وكوهنا أكرب
من أن تنحرص يف هذا العامل املحدود ،وقد ذكرنا ما يدل عىل هذه الرؤية من األدلة العلمية،
والشهادات املرتبطة هبا من كبار العلامء واملتخصصني.
وكعادتنا يف هذه السلسلة التي حتاول تبسيط احلقائق العلمية ،ووضعها يف قوالب
مشوقة ،فقد اعتمدنا بعض األحداث الرمزية ،التي جتعل القارئ يشعر بنوع من التسلية
واملتابعة لألحداث باإلضافة إىل ما يستفيده من معلومات ،أو قدرات عىل اجلدل واملحاجة
واملناظرة.
وقصة هذا اجلزء تبدأ من خالل زيارة يقوم هبا سبعة من العلامء املتخصصني يف احلياة
ونظرية التطور للمدينة التي يسكن هبا املؤلف ..ويسعى املؤلف بكل جهده ليتواصل معهم،
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ويرد عىل األطروحات املادية التي جاءوا هبا ..لكنه يرصف عن ذلك من طرف اجلهات املنظمة
للزيارة.
لكنه ،وبعد أن ييأس من االلتقاء هبم يفاجأ هبم يدقون باب بيته ،ثم خيربونه بأن معلم
اإليامن هو الذي أرسلهم إليه ليكتب قصصهم.
ثم حيكي كل واحد منهم قصة رحلته إىل اإليامن ،وكيفية توبته من التفسريات املادية
للحياة يف كل فصل من فصول الكتاب.
هذه هي قصة هذا اجلزء ..و ننبه إىل أن اهلدف منها هدف علمي ،وليس الرواية وال
أحداثها ،ولذلك مل نتبن يف كتابة األحداث مناهج الكتابة الروائية بصيغتها العادية ..وإنام
حاولنا أن نمزج بني العلم والتسلية حتى نخفف عىل القارئ ،ونيرس له التحصيل
واالستيعاب ،كام نيرس عليه املناقشة والتفاعل.
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البداية
يف صباح ذلك اليوم الذي حدثت يل فيه هذه القصة التي سأحكيها لكم كنت مارا عىل
بعض املراكز الثقافية ..وهناك رأيت مجعا من الشباب يتحدثون بأصوات مرتفعة ،وقد جذبني
إليهم أين سمعت بعضهم يذكر دارون ،وكتابه عن أصل األنواع ،ويذكر معه أسامء كثرية،
فاقرتبت منهم ،ألسمع حديثهم.
فرأيتهم يلتفون حول إعالن عن حضور سبعة من كبار علامء احلياة إللقاء حمارضات يف
ذلك املركز الثقايف ،الذي بدا له أن يقيم أياما ثقافية علمية أطلق عليها وصف [األيام التنويرية
لكشف أرسار احلياة :بدايتها ،وتطورها]
وقد امتألت عجبا أن هيتم ذلك املركز ،ويف تلك املدينة البسيطة بمثل هذه املسائل ..يف
نفس الوقت الذي يغفل فيه عن التنوير بالقيم األخالقية واحلضارية والعلمية والصحية التي
حيتاجها املجتمع أكثر من حاجتهم إىل التعرف عىل تاريخ احلياة ،وكيف بدأت ،وكيف
تطورت ..والذي ال يعدو أن يكون نوعا من الرجم بالغيب ،أو احلديث الذي ال معنى له.
وامتألت بالعجب أكثر أن أولئك الشباب الذين اقرتبت منهم ألسمع حديثهم ،كانوا
يتحدثون برسور عظيم ،وكأن وليا من أولياء اهلل قادم إليهم ،لينيلهم من بركاته..
قال يل بعضهم ،وهو ال يكاد يملك نفسه من الفرح :أرأيت يا عم ..نحن الذين اقرتحنا
عىل مدير هذا املركز استضافة هؤالء العلامء الكبار ،حتى نساهم يف تنوير مدينتنا ،ونبعد عنها
شبح اجلهل..
قلت  :عن أي جهل تتحدث؟ ..الناس بحاجة إىل توعية وتربية ..وال حيتاجون إىل
احلديث يف مثل هذه املسائل التي مل تثبت علميا..
بمجرد أن قلت هذا ،راح أحدهم يرصخ بغضب شديد غري مراع فوارق السن بيننا،
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وهو يقول :دع عنك هذه األغلوطات ..فالتطور حقيقة علمية ،تدعمها ماليني احلفريات،
والتجارب املعملية ،واألبحاث اجلينية.
قال آخر ،وهو ال يقل عن صاحبه غضبا :التطور واقع مثبت ،وآلياته أصبحت معروفة
متاما ،وهلذا يتم دراستها كل يوم يف كل معامل العامل ..ويتم تدريسها يف مجيع جامعات العامل
املعرتف هبا ..بل ال يستطيع اليوم عامل حمرتم أن ينفي أو يرفض التطور ،وإال فإنه ينتحر بذلك
انتحارا علميا أكاديميا.
قال آخر :بل إن نظرية التطور تضاهي يف درجة إثباهتا نظريات نيوتن وأينشتني التي
ثبتت باألدلة املعملية والرصدية مئات األلوف من املرات.

قال آخر :أال تعرف [دوكنز] ذلك العبقري األملعي ،صاحب كتاب [اجلني األناين]
الذي صحح فيه ما وصفه بسوء الفهم للداروينية ..حيث ذكر أن االنتقاء يكون عىل مستوى
اجلينات ،وليس مستوى األنواع أو األفراد كام كان ُيعتقد.
قال آخر :لقد أثبت دوكينز أن جمتمع اإلنسان املبني عىل قانون اجلينات األناين ،من
املمكن أن يكون منفر ًا ومزعج ًا العيش فيه ..لكن استنكارنا ذلك كله لن يؤدي إىل تعديله..
فنحن ولدنا أنانيني ..هكذا خطط لنا يف جيناتنا األنانية ،ولن نستطيع إفساد خططها.
ثم التفت يل ،وهو يقول :أرأيت أمهية هذه األفكار ..إهنا ليست أطروحات علمية
جمردة ،بل إن هلا صلة مبارشة بحياتنا ..فبدوهنا ال يمكننا أن نعرف حقيقتنا.
مل أجد ما أقول له ..إال أنني عدت أدراجي إىل بيتي ،وأنا ممتلئ باألمل والغثاء من هذه
املوضات اجلديدة التي صارت خترج لنا كل حني ،لتمأل حياتنا بكل ما يبعدنا عن ربنا وديننا..
وحينها تذكرت مقولة [ألكسيس كاريل]( :إن نظريات النشوء واالرتقاء هي مصدر كل
اهلموم اإلنسانية ،وإهنا يف احلقيقة ليست إال حكايات خرافية وجدت من حيميها ومن يقدمها
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()1

للجامهري بحلة خادعة ال يعرفها كثري من الناس)

وصدق يف ذلك ،فام كان االستعامر وال الرأساملية وال كل تلك اجلرائم البشعة التي
ارتكبت يف القرون األخرية إال ابنة رشعية لنظرية التطور يف جتلياهتا االجتامعية.
وهكذا ..ما كانت بدع املوضة التي خترج لنا كل حني ،والتي يطرح معها الكثري من
احلياء والعفة واألدب إال مظهر من مظاهر ذلك الفكر اخلطري الذي حول من اإلنسان لعبة
ُيتالعب هبا باسم التطور والتقدم والسري إىل األمام ..والذي ال خيتلف أحيانا كثرية عن السري
إىل اهلاوية نفسها.
لكني بمجرد أن دخلت بيتي انبعثت يف مهة عجيبة ،أردت من خالهلا أن أستعيد جتربة
أولئك الشباب الذين مررت عليهم يف رحلتي السابقة ..رحلتي إىل الكون املوحد ..فقلت يف
نفيس :دعي عنك احلزن واألمل ..فلن ينفعك يف هذا املحل إال اإلرادة والعزيمة..
ثم رحت أشحذ إراديت وعزيمتي ،وأخرج من بيتي قاصدا مدير ذلك املركز ،طالبا منه
أن يسمح يل ببعض الوقت للحديث مع أولئك الزائرين الذين يريدون أن ينرشوا سمومهم
بيننا.
قال يل املدير ،وهو يتملقني ،أو يريد أن يرصفني بأدب :ما بك يا رجل ..كيف تنزل
بنفسك إىل هذا املستوى ..فأنت لك قيمتك وحرمتك ..وهؤالء الذين تتحدث عنهم ـ مع
شهرهتم الكبرية ـ لن حيلموا باحلديث معك ،وال باجللوس إليك ،فشتان بينك وبينهم ..فال
تضع وقتك الثمني يف احلديث إليهم ..وامكث يف بيتك لتخرج لنا من كنوز املعرفة ما تعودت
أن خترج.
قلت :أتريدين أيضا أال أحرض ما يريدون تقديمه من حمارضات؟
قال ،وهو يبتسم بخبث :أجل ..فوقتك أثمن من أن تضيعه يف االستامع إليهم ..وإن
(  )1اإلنسان ذلك املجهول ،ص .158

11

احتاجوا إىل احلديث إليك ،فسيأتون هم إليك بأنفسهم ،من دون أن تتوسل وتتوسط للحديث
إليهم.
مل أجد ما أقول له ..لكني عرفت بعد ذلك أنه مل يكن يريد من قوله ذلك إال أن يرصفني،
وقد تأكدت من ذلك من بعض الذين حرضوا جملسه ،وأخربوين أنه كان حريصا عىل توفري
اجلو هلؤالء الزوار حتى ال يعكر صفوهم أحد ..وحتى يظهر هو اآلخر بصورة املتقدم املتحرض
الذي تقدم يف سلم االرتقاء ،ومل يبق يف مستنقع الثباب واالستقرار.
***
وقد ازداد يقيني بالنية املبيتة ملدير املركز عند بداية أشغال األيام الدراسية ،ويف اليوم
األول منها ..فعندما دخلت القاعة امتألت عجبا من الرجل الذي كلف برئاسة اجللسة ،فقد
كنت أعرفه جيدا ،وأعرفت تقلباته وتطوراته املختلفة ،وغري املنضبطة ..والتي يربطها مجيعا
بالدين..
أذكر جيدا أنه عندما زارنا بعض الشيوعيني ،وكلف حينها بتقديم حمارضته ،راح يثني
عليه وعىل الشيوعية ،وحيول منها دينا سامويا ،وحيول من كتاب [رأس املال] لكارل ماركس
كتابا من الكتب املقدسة ..بل يضيف إىل ذلك كله اعتباره املادية الديالكتيكية من اإلسالم..
بل راح يتالعب باآليات الكريمة ليستدل هبا عىل شيوعية اإلسالم.
وهكذا عندما زارنا بعض دعاة الغرائز من تالمذة فرويد ..راح حيطم كل جدران العفة
واحلياء واألدب التي جاء هبا اإلسالم ليحول منه إىل دين غرائزي هبيمي ممتلئ بالفحش
والبذاءة.
وهكذا عندما زارنا بعض رجال األعامل من الرأسامليني ..فقد راح يلقي خطبة طويلة
حياول أن يثبت فيها أن رسول اهلل  مل يكن مليونريا فقط ،بل كان ملياديرا أيضا ..ثم راح
يصف لنا احلياة املرتفة التي كان يعيشها ..مقتنصا يف ذلك كل شادرة وواردة ،يقبل ما يشاء
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هواه ،ويرفض ما يشاء.
وهكذا مل خيتلف أمره يف ذلك اليوم ..فبعد أن اجتمعت اجلموع راح بصوته املجلجل،
يصيح :ال شك أنكم مجيعا تتطلعون ملعرفة حقيقة احلياة ..وكيف نشأت ..وكيف تطورت إىل
ما هي عليه اآلن ..وقد جاءكم من أقىص األرض من يرشح لكم ذلك..
وأحب قبل أن يتقدم هؤالء األعالم الكبار ليرشحوا لكم بتفصيل ما ينص عليه العلم
احلديث يف آخر تطوراته أن أخربكم أن كل ذلك ال يتناقض مع القرآن ،وال مع الدين ..فديننا
دين التطور ،ال دين الثبات والسكون..
ثم راح يذكر املعرتضني عىل نظرية التطور ،متهام إياهم بالتخلف واملروق واإلساءة
للدين ،ويقول يف ذلك( :)1افهموين جيدا ..فاالعرتاض عىل نظرية التطور ليس له أي سبب
علمي ..بل إين أكاد أجزم أنه أيضا ليس بسبب ديني ..فال يوجد تعارض بني الدين وبني
التطور إطالقا(.. )2

(  )1من مقال بعنوان :نظرية التطور والقرآن ،بترصف ..وانظر يف املوضوع مقاال بعنوان :االستدالل بالقرآن عىل فرضية التطور
املوجه ..قراءة نقدية ،سلطان العمريي ،جملة البيان.
(  )2نذكر هنا لألسف أولئك الباحثني من املسلمني الذين مل يتمعنوا جيدا يف مدى علمية نظرية التطور ،وراحوا يلوون أعناق
النصوص املقدسة ليثبتوها من خالل القرآن الكريم بتكلف كبري ممقوت.
وقد قال املفكر املسلم اهلندي [وحيد الدين خان] يف هؤالء كتابه [االسالم يتحدى] ( :هناك نوع آخر من علامئنا يدركون
موقف الفكر احلديث من قضية الدين و لكنهم ،لشدة تاثرهم بالفكر احلديث ،يرون ان كل ما توصل اليه أئمة الغرب يعد من
املسلامت العلمية ،و من ثم تقترص بطولتهم عىل اثبات هذه النظريات،التي سلم هبا علامء الغرب،هي نفس ما ورد يف القرآن الكريم
و كتب االحاديث االخرى) و يتم قوله بعد ذلك ( :وأ وضح مثال يف هذا،هو تلك اجلامعة من علامئنا الذين قبلوا نظرية النشوء
واالرتقاء ،الن علامء الغرب اعلنوا اقتناعهم الكامل بصدقها ،بعددراساهتم و مشاهداهتم ،و اضطروا بناء عىل هذا اىل تفسري جديد
لالسالم يف ضوء النظرية اجلديدة،و حني احتاجوا اىل لباس جديد ،قاموا بتفصيل ثوب لالسالم مرة أخرى ،ولكنه ثوب مشوه
املعامل ،ال أ ثر فيه من روح االسالم ،التي ضاعت مع االجزاء املقطعة يف عمليية التلفيق اجلديدة)
و يقول د .عمرو عبد العزيز صالح يف كتابه [الداروينية املتاسلمة]( :اراد العقالنيون املسلمون حماكاة عقالنيي العرق التارخيي
الغريب ،يف ترويج ان دينهم يقبل نظرية التطور ،و القذة بالقذة قاموا طبعا برتويج الداروينية باالسالم عنوة ،و بالرغم من اهنا ملحدة
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السبب يف إنكار هذه النظرية هو بمنتهي البساطة [الغرور اإلنساين] ،فهو الذي دفعه
ألن يتوهم أنه أفضل من الكائنات األخرى ..ولذلك حياول أن يربأ بنفسه من أن يكون من
ساللة القردة أو غريها من الكائنات.
لكنا إن عدنا إىل قرآننا ،وقرأناه قراءة جديدة بعيدة عن قيود السلف واخللف ،بل بعيدة
عن قيود اللغة التقليدية ..فسنراه ينص عىل نظرية التطور برصاحة ليس دوهنا رصاحة(.)1
اسمعوا إىل القرآن الكريم ،وهو ينص برصاحة عىل [نظرية األبيوجينيسيس] التي تقول
بنشأة احلياة يف أعامق املحيطات..
ِ
ِ
َش ٍء َح ٍّي ﴾ [األنبياء:
ثم راح يرتل بصوت خاشع قوله تعاىلَ ﴿ :و َج َع ْلنَا م َن املَْاء ُك َّل َ ْ
 ،]30ويعقب عليها بقوله :لقد استنبط املفرسون من هذه اآلية استنباطات كثرية منها أن املاء
له فوائد للجسم ..وأننا نحتاج إليه لنعيش ..وأن كل األحياء تتكون من نسبة عالية من املاء..
لكن كل هذه التفاسري ومهية خاطئة ذلك أن أي قارئ منصف يستطيع أن يري بجالء
أن كل هذه التفاسري هي تقويل عىل النص ..فاآلية ال تتحدث عام ذكروا ،وإنام تتحدث حتديدا
عن نشأة احلياة ..إهنا تتحدث عن اخللق األول ،وليس عن فوائد املاء.
ويؤكد ذلك قوله تعاىل﴿ :واهللَُّ َخ َل َق ُك َّل داب ٍة ِمن م ٍ
اء َف ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِِش ع ََىل َب ْطنِ ِه َو ِمن ُْه ْم
َ
َ َّ ْ َ
َم ْن َي ْم ِِش ع ََىل ِر ْج َل ْ ِ
ِ
َش ٍء َق ِدير﴾
ني َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِِش ع ََىل َأ ْر َب ٍع َ ْ
خي ُل ُق اهللَُّ َما َي َشا ُء إ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
[النور ..]45 :فاملاء املقصود هنا هو مياه املحيطات كام أسلفنا ،والتي نشأت منها أول خلية
حية.
راح يتمعن يف أثر كالمه عىل مجهور احلارضين املمتلئني باالستغراب ،ثم قال :بعد
اصال و اليصح الزواج منها ،اال اهنم انطقوها الشهادتني بعجالة ثم اعلنوا انتصارهم :قد تزوجت الداروينية باالسالم..هكذا خرج
اىل النور مولودها املشوه:الداروينية املتاسلمة!)
(  )1سنذكر الرد املفصل عىل هذه املقوالت بتفصيل يف ثنايا الرسالة ،وخاصة يف مقدمة فصل [التطور والعلم] ،وإن كان
الكتاب ردا عليها.
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هذا ..ماذا عن تطور الكائنات؟ ..ماذا يقول القرآن يف ذلك؟
راح يقلب صفحات مصحف بني يديه ،ثم يقول :اسمعوا هلذه اآلية التي تنص عىل
نظرية التطور بكل رصاحة ..فاهلل تعاىل يقولَ ﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا اإلنسان ِم ْن ُس َال َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
ني﴾
[املؤمنون ..]12 :املفرسون القدامى بحكم معارفهم املحدودة راحوا يفرسون اآلية بأهنا تعني
أن كل منا كبرش هو هناية ساللة طويلة بدأت بخلق اإلنسان األول من طني ..لكن لغة القرآن
القوية الواضحة تعاند هذا التفسري بوضوح ..فهي تنص عىل أن بني اإلنسان وبني الطني يوجد
ساللة ..والساللة الهي طني وال هي إنسان ،أليس هذا واضحا وضوح الشمس؟ ..كيف
اليستطيع كل من يقرأ هذا الكالم أن يتساءل كيف يكون تفسري املفرسين صحيحا؟ ..كيف
يكون املقصود من الساللة أهنا ساللة البرش حتي سيدنا آدم إذا كانت اآلية توضح أن الساللة
مل تكون أناسا مثلنا؟
ثم راح يتساءل :أتعلمون ماهو الطني؟ ..أليس هو مركبات مجادية خملوطة باملاء؟ ..فاهلل
إذن خلق من هذا حياة ..ومن احلياة نشأت ساللة ..ومن الساللة نشأ اإلنسان ..أليس هذا
وصفا رائعا ودقيقا ملا تقوله نظرية التطور؟
صفق بعض احلضور من الشباب ،وتبعتها تصفيقات أخرى كثرية ..فازداد انتفاخ
الرجل ..وراح يزيد يف درجات تصعيده ليجعل من القرآن الكريم كتابا ألصل األنواع ،مثلام
حوله يف جمالسه السابقة إىل كتاب يف الرأساملية أو الشيوعية أو الفوىض األخالقية.
بعد انتهائه من حديثه ،وبعد أن كدت أنفجر من ذلك التالعب بالنصوص املقدسة ،بدأ
العلامء حديثهم ،وقد محدت اهلل عىل أنه كان حديثا ممتلئا باملصطلحات الغريبة ،واألرقام
الكثرية ،والتي مل يفهمها أحد من الناس..
بعد انتهاء اجللسات ،رفعت يدي طالبا التعقيب ..لكن مدير املركز بعد أن ملح يدي،
وهي ترتفع تقدم إيل ،وكأنه مل يرين إال تلك اللحظة ،ثم راح يصافحني بحرارة ،بل يعانقني،
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وكأنه مل يرين منذ سنوات ،ثم راح يأخذ بيدي إىل مكتبه ،ويطلب من العامل أن حيرضوا يل بعض
احللويات والقهوة والشاي ،وهو يقول بكل تزلف :مرحبا بك يف مركزنا ..كم نفرح بزيارتك
يا رجل ..مل ال ترشفنا كل حني؟
ثم متلص مني ،بعد أن تركني حمجوزا يف مكتبه ،وكلام كنت أنوي اخلروج منه ،يقسم
عيل السكرتري بالبقاء ريثام حيرض القهوة والشاي ..ثم خيربين بأن املدير سيغضب منه أو يفصله
إن خرجت من غري أن أرشب شيئا..
وهكذا بقيت يف انتظار القهوة والشاي إىل أن انفض املجلس ،وخرج الناس ..وخرجت
معه من دون أن أقف أي موقف ،أو أديل بأي حديث.
***
لكن ..ويف وقت متأخر من الليل سمعت طرقا شديدا عىل الباب ،فخرجت مرسعا،
فرأيت أولئك العلامء السبعة يقفون أمام الباب ،ويطلبون مني أن أدخلهم إىل البيت برسعة،
ثم ما لبثوا أن دخلوا مرسعني ،وكأهنم خيشون أن يتعقبهم أحد.
تصورت يف البداية أن مدير املركز هو الذي أرسلهم يل ..لكني علمت منهم أهنم
خرجوا خلسة من الفندق الذي يقيمون فيه ،وأن الذي أرسلهم يل ،ليس مدير املركز ،وإنام
معلم اإليامن.
قلت :أتقصدون أن معلم اإليامن هو الذي أرسلكم يل ،ودلكم عىل بيتي؟
قال أحدهم :أجل ..ونحن مل نقصد هذه البالد إال لزيارتك..
قلت :لكن كيف تعرفتم إىل معلم اإليامن ..وكيف دلكم عيل ..وملاذا؟
قال :رويدك ،فنحن أضعف مما تتصور ..وأنت أقل من أن تفهم حقائق الوجود،
فلذلك سلم لربك ،وال تسأل مما مل تؤت علمه.
تعجبت أن يكون املتحدث إيل هبذه الصيغة ،وهذا األسلوب ،وهذا اإليامن هؤالء
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العلامء الذين جاءوا لنرش اإلحلاد يف البلدة ،وهتديم عقائدها.
لكني بعد أن عاينت ما عاينته يف رحلتي السابقة إىل الكون املوحد مل أستغرب ذلك ،بل
رحت أقول هلم :مرحبا بكم ،وأنا طوع أمركم ،ومس ّلم لكم ،وملعلمي معلم اإليامن ..فهل
تطلبون مني شيئا؟
قالوا :أنت تعلم ملا أرسلنا إليك ..فهلم أحرض قلمك ودواتك وقراطيسك لنميل عليك
قصة رحلتنا إىل احلياة املوحدة.
قلت :احلياة املوحدة ..ما تعنون بذلك؟
قال أحدهم :لقد رحلت يف رحلتك السابقة من الكون امللحد إىل الكون املوحد..
وسرتحل يف هذه الرحلة معنا من احلياة بحسب الرؤية اإلحلادية إىل احلياة بحسب الرؤية
التوحيدية.
قلت :هل تريدون مني أن أسافر أيضا؟
قال :ما دام لك خيال يمكن أن يسافر ،فال حاجة لك أن تتعب قدميك.
قلت :مل أفهم ما تعنون؟
قال :لقد مررنا يف حياتنا برحلة طويلة ،مررنا فيها بتجارب خمتلفة ،واعتقدنا اعتقادات
متباينة إىل أن هدانا اهلل لإليامن ،ونحن نريد منك أن تسجل حديثنا ،وخرب رحلتنا من اإلحلاد
إىل اإليامن.
قلت :ولكنكم سبعة ..فهل رحلتم مجيعا رحلة واحدة؟
قال :ال ..بل لكل منا رحلته اخلاصة به ..وقد التقينا يف األخري يف رحاب اإليامن ..وقد
دعانا معلمنا إىل أن نزورك لتكتب أخبارنا ،كام نقصها عليك ،فلعل ذلك يشفع لنا عند ربنا.
قلت :ما دمتم قد عدتم لإليامن ..فكيف جئتم هلذه البلدة لتنرشوا اإلحلاد؟
قال :نحن مل نأت لننرش اإلحلاد ..وإنام جئنا لننرش اإليامن.
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قلت :واملحارضات التي ألقيتموها يف الصباح ،واألرقام التي نطقتم هبا ..وذلك الشيخ
الذي قدم لكم بتلك األحاديث الرعناء.
قال :ال شأن لنا به وبتخرصاته ..وما ذكرنا تلك األرقام إال لندعم اإليامن ..وسرتى
من حديثنا مع أهل مدينتك بعد أن نقص عليك قصتنا ما يملؤك بالعجب.
قلت :فهال أذنتم يل ألقدم لكم طعاما قبل أن تبدؤوا حديثكم..
قالوا :ال شأن لنا يف طعامك ..فوقتنا حمدود جدا ..فأحرض سالحك ،وتعال لتكتب ما
نمليه عليك.
مل أجد إال أن أسلم هلم ،فأحرضت أقالمي ودوايت وقراطييس ،ورحت أجلس إليهم،
هبيئة التلميذ الذي يكتب كل ما يمىل عليه فهمه أو مل يفهمه.
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الصدفة ..واخللق
بدأ أوهلم احلديث ،وقال :تبدأ قصتي من ذلك اليوم الذي اجتمعت فيه مع مدير مركز
األبحاث الذي كنت أعمل به ،فقد طلب حضوري إليه ،بعد أن رأى بعض أبحاثي ،وأعجبته
كثريا.
وعندما دخلت إليه راح يقول يل :نحن فرحون بأن يكون يف مركزنا باحث مثلك ..لكنا
نريد منك أن تتوجه بأبحاثك وجهة أخرى ،لعلها أنفع للبرشية من الوجهة التي تعمل فيها
اآلن.
قلت :لكن الوجهة التي أعمل فيها نافعة جدا ،فأنا أبحث يف الكائنات احلية الدقيقة،
وتأثريها عىل البيئة ،وهذا يفيدنا كثريا يف واقع احلياة العملية.
قال :أجل ..أعلم ذلك ..لكن ذلك يمكن أن يقوم به آخرون بدال عنك ..وهلذا ،فأنا
أريد منك شيئا آخر ..أو باألحرى املركز يريد منك شيئا آخر أكثر نفعا للبرشية ..بل البرشية
نفسها هي التي تريد ذلك منك.
قلت :أنا يف خدمتك ،وخدمة املركز ،وخدمة البرشية ..فمرين بام شئت.
سكت قليال ،كاملرتدد ،ثم قال :قد تقول بأن ما أريد أن أكلفك به نوع من الفلسفة أو
امليتافيزيقا ..أو تذكر أن فيه نوعا من البعد عن العلمية ..لكني أبادرك ،فأقول بأن قولك هذا
غري صحيح ..فالعلم اآلن راح خيرتق حجب الغيب ،ليكشف حقائق الوجود ،حتى ال يرتك
لغريه أن ينرش اخلرافات بني البرشية.
قلت :أنا إىل اآلن مل أفهم ما تقصد ..ولست أدري هل ملا تريد أن تطلبه مني عالقة
بالفلسفة أم ال ..لكن إن كان ذلك ،فاعذرين ،فأنا رجل علم وخمابر ،وال عالقة يل إطالقا
بالفلسفة.
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قال :ما تقول يا رجل ..هل يمكن ألحد من الناس أال تكون له عالقة بالفلسفة؟ ..أال
تعرف أولئك الفلكيني والفيزيائيني الكبار الذين وضعوا النامذج الكثرية التي تواجه املؤمنني
الذين راحوا يستثمرون احلقائق العلمية الدالة عىل نشوء الكون ليثبتوا هبا وجود اهلل؟
قلت :بىل ..أعرف ذلك ..وقد ذكر بعض أساتذتنا الدوافع النفسية لكل تلك النامذج،
فقال( :اعتقد علامء الكون ّ
مر السنوات
أن عليهم االلتفاف وراء املشكلة ..لقد حاولوا عىل ّ
املاضية إثبات عدة نامذج خمتلفة للكون تتفادى احلاجة إىل بداية ،مع االستمرار يف اشرتاط
انفجار عظيم ..يبدو اآلن من املؤكّد ّ
أن الكون كانت له بداية)
قال :ولكنهم نجحوا يف ذلك..
قلت :أجل ..هم نجحوا يف حتقيق أغراضهم الفلسفية ،ولكنهم مل ينجحوا يف حتقيق
أغراضهم العلمية ،فكل ما ذكروه من نظريات ونامذج مل تكن سوى دعاوى ال دليل عليها.
قال :ال هيم ذلك ..فقد يأيت ما يدل عليها يف املستقبل.
قلت :وقد يأيت ما ينقضها ..بل إنه ال يمكن ألحد من الناس أن يربهن عليها يف يوم من
األيام ..لقد قال بعد علامء الفيزياء الكبار عن [نظرية األوتار]( :إهنا نظرية حتتاج ملصادم
هيدروين بحجم جمرة الختبارها وهذا غري ممكن ..حسنا لو قلنا ـ طبقا للنظرية ـ إن الكون خلق
نفسه ،فمن أوجد النظرية؟ ومن أوجد القوانني الفيزيائية اخلاصة هبا؟ ..ورغم ذلك فال توجد
هلا معادلة فيزيائية حتى اآلن ..أطلب منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية ..لن يفعلوا الهنم ببساطة
اليمتلكوهنا)
وقال آخر عن صاحب نظرية األكوان املتعددة ،والتي قال عنها الربوفسور [جون
بولكنجهورن] الفيزيائي الشهري معربا عن نقده الشديد هلا( :إهنا ليست فيزياء ..إهنا يف أحسن
األحوال فكرة ميتافيزيقيه ،وال يوجد سبب علمي واحد لإليامن بمجوعة من األكوان املتعددة)
وقال آخر( :إن فلسفة هوكينج حتديدا ما أعارضه ،فهي كام وصلتني مثال واضح عىل
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التعامل ،فطرح أن العلم هو مصدر املعلومات الوحيد ،وأننا لدينا فهم كامل لكل َشء هراء،
بل هراء خطري أيضا ،فهو يشعر العلامء بالكرب والغرور بشكل مبالغ فيه)
قال :ال بأس ..ربام يكون هلؤالء احلق فيام يذكرون ..ألن الكون الواسع ال يمكن
اإلحاطة به ،وال التجربة عليه ..ولكن ما أريد أن أطلبه منك سهل ،ويف املتناول ..فنحن كام
تعلم ال نبحث يف الكائنات الضخمة ،بل نبحث يف الكائنات الدقيقة ..نحن ال نستعمل
املراصد الكربى العاجزة ،بل نستعمل املجاهر اإللكرتونية الدقيقة.
قلت :إن كان ملا تريد أن تطلبه مني عالقة بالعلم ،فذلك اختصايص ..يمكنني أن أبحث
فيام تشاء ..وأنت فرسه بعد ذلك كام تريد ..أو يمكنك أن حترض من الفالسفة من يستفيد من
نتائج أبحاثي ليوجهها كام يشاء.
قال :ال بأس ..اتفقنا عىل ذلك..
قلت :فام تريد مني؟
قال( :)1الشك أنك تعلم أن نظرية التطور طرحت يف أواسط القرن التاسع عرش ،ويف
ذلك ذلك احلني مل تكن العلوم والتكنولوجيا متطورة بمثل ما هي عليه اليوم ..فقد كان علامء
ذلك القرن ُُيرون أبحاثهم يف معامل بسيطة ،وبأجهزة بدائية جد ًا ..وذلك ما جعلهم يقعون
يف بعض االعتقادات الباطلة التي ترسبت يف أذهاهنم يف غضون العصور الوسطى ،وال تزال
مؤثرة يف ثقافتهم حتى اآلن.
قلت :أعلم ذلك ..ومن ذلك قوهلم :إن للحياة طبيعة بسيطة يف أساسها ،أو كام عرب عىل
ذلك الفيلسوف اليوناين الشهري أرسطو الذي قالّ :
(إن احلياة تبدأ صدفة بمجرد وجود بعض
املواد التي ال حياة فيها ،وتكون هذه املواد متالزمة جنبا إىل جنب يف بيئة مبتلة رطبة ومن هنا
تبدأ احلياة) ..وهكذا اعتمد داروين يف بناء نظريته عىل فكرة أن( :احلياة هلا طبيعة بسيطة يف
السلوك الواعي لدى اخللية :هارون حييى ،ترمجة :مصطفى الستيتي..
(  )1انظرّ :
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أساسها)
قال :أجل ..وقد اعتنق علامء احلياة ما ذكره داروين ونارصوه ،وبنوا أفكارهم عىل
أساسه ،وكان من أهم منارصي داروين [أرنيست هايكل] الذي كان يعتقد أن اخللية احلية ـ
والتي مل تتمكن املجاهر البسيطة حينذاك من رؤيتها بشكل صحيح ـ بسيطة التكوين بطبيعتها،
وقال عنها كام تصورها( :إن اخللية ما هي إال بالونة بسيطة مملوءة بسائل هالمي)
قلت :وهلذا ،فإن الكثري من النتائج العلمية التي ذكرها هايكل وداروين وهكسيل
وغريهم مل تعد نتائج علمية العتامدةا عىل أفكار بدائية ،ولعدم تطور الوسائل حينها.
قال :وهلذا طلبت منك ومن بعض الباحثني الكبار أن تقوم بدورك يف هذا املجال.
قلت :مل أفهم ما تعني.
قال :الشك أنك تعلم أن تلك النظريات التي طرحها هايكل وداروين وهكسيل
وغريهم كان هلا أثرها الكبري يف مواجهة اخلرافة واجلهل والتطرف واإلرهاب الذي يلبس عادة
لباس اإليامن ..وتعلم أيضا أهنا وإن مل تكن علمية بالشكل الكايف ،لكنها مع ذلك استطاعت
أن تؤدي ذلك الدور االجتامعي اخلطري يف مواجهة التطرف والعنف ..ولذلك نحتاج إىل
إحيائها من جديد ،وبأساليب أكثر علمية.
قلت :ال أرى عالقة بني تلك النظريات والتطرف والعنف.
قال :كيف ال ترى ذلك ..وأنت ترى يف نرشات األخبار أن كل ما حيصل من جرائم بيد
أولئك اإلرهابيني من املسلمني ..ولوال إيامهنم بام يسمونه إهلا ،ملا وقعوا يف ذلك.
قال ذلك ،ثم أخرج من مكتبه شيكا ،وأمضاه ،وهو يقول :دعنا من كل هذه التفاصيل..
هذا شيك وفره لك املركز ،يمكنك أن تضع فيه املبلغ الذي تشاء ،لتسد به ديونك ،ولتتجنب
دخول السجن ..فال يصح أن يدخل عامل مثلك السجن ..فمكانك هو املخرب ،وليس وراء
القضبان احلديدية.
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ثم ابتسم ،وقال :نحن نعرف جيدا الظروف الصعبة التي متر هبا ..ولذلك ال نريد أن
ندعك حتت رمحة أعدائك ..ال نريد منك يف مقابل هذا سوى أن تثبت عدم حاجة نشأة احلياة
إىل مصدر خارجي..
أو بعبارة أخرى ال نريد منك سوى أن تضع نظرية جديدة لـ [نشأة احلياة صدفة] يف
لباس علمي يتيح هلا املزيد من القبول يف العرص احلايل ،وبالوسائل احلديثة ..وال هيم أن
تعارض يف املستقبل أو ال تعارض ..املهم أن تبقى هلا فعالية ،ولو ملدة قليلة من السنني.
َ
وإن استطعت أن تقنع باحثني آخرين ليؤدوا هذا الدور معك ،فلك ذلك ،فالبحث
اجلامعي أهم وأقوى تأثريا من البحث الفردي ..لكن ال نريدهم إال من كبار علامء احلياة يف
العامل ..ولذلك لك أن تتنقل حيث تشاء ..وتتصل بنا لنهبهم من األموال ما يرغبون ..فكل
َشء موفر لك.
***
ال أكتمكم أين حينها ،وبمجرد أن رأيت الشيك سال لعايب ،وتشتت ذهني تشتتا تاما،
فقد كنت يف حاجة مالية شديدة ..فقد استدنت من بعض البنوك مبلغا ضخام لرشاء بيت يف
ضاحية املدينة ،ووفرت فيه كل مستلزمات األبحاث التي أريد إجراءها ..وكنت أحلم أن
أكسب وراء تلك البحوث أمواال كثرية أسدد هبا ديوين ،لكن ذلك مل حيصل ،فقد كانت النتائج
التي وصلت إليها عكس املتوقع ،وقد جعلني ذلك أهنار اهنيارا تاما.
وهلذا تركت معميل ،والتحقت بذلك املركز الذي حدثتكم عنه ،وقد علمت بعد ذلك
أهنم علموا بام حصل يل ،وباملبالغ الضخمة التي أحتاج إىل سدادها ،فراحوا يستعملون هذه
الوسيلة إلقناعي بام يريدون طرحه ..ونجحوا يف ذلك.
بعد أن عدت إىل بيتي ،رحت أقلب دفاتري بحثا عن الفريق الذي يمكنه أن يساعدين
يف املهمة اخلطرية التي وكلت يل ،وبعد جهد كبري استطعت أن أمجع أسامء عدد منهم ،كلهم من
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كبار الباحثني ..ومل تكن لدي مشكلة سوى املسافات الطويلة التي تفصل بينهم.
لكن املبالغ املالية الضخمة التي هيئت يل جعلتني أقوم بمهمة التواصل معهم ،من غري
أي عناء..

الصدفة ..والرجم بالغيب:
كان أول عامل قمت بزيارته ،واحلديث معه يف هذا الشأن ،عاملا بيولوجيا كبريا ،كانت له
صلة نسبية بذلك العامل التطوري املخادع [أرنست هيجل] ،صاحب النظرية التي يطلق عليها
[نظرية التلخيص] ،والتي ثبت زيفها وخداعها بعد ذلك ،واعرتف أرنست نفسه بام فعله.
عندما دخلت مكتبه الذي كان يشبه مكاتب رجال األعامل ،ال مكاتب العلامء واخلرباء،
قال يل ،وهو يصافحني بحرارة :لدي لك الكثري من الصفقات التجارية املهمة التي ختلصك
من كل ديونك.
قلت :أرجو أال تكون مثل شبيهاهتا التي أوقعتني فيها.
قال :ال ختف ..هي مضمونة مائة يف املائة ..فأنا أفكر يف اخرتاع مركب حيوي مجيع
املسكرات مثل الكحول والكلوروفورم والبنزين ..ومسببات النشوة مثل األفيون ومشتقاته..
واملهلوسات :مثل امليسكالني وفطر األمانيت والبالذون والقنب اهلندي..وغريها مجيعا ،مع
تفادي السلبيات املرتبطة هبا ..وأنا أحتاج إىل فريق بحثي لتحقيق ذلك ..وال شك أن لك من
القدرات ما يسمح باخرتاع هذا املنتوج الذي سيغزو األسواق ،وحيولنا إىل ملياديرات بني
عشية وضحاها.
قل ت :دعني من هذه العوامل ،فأنت تعرف أين قد تبت من أمثال هذه الصناعات التي مل
جتر عيل سوى الوبال.
قال :فهل تراك جئتني بصفقة أخرى أكثر جدوى؟
قلت :أال تعرف احلديث سوى عن الصفقات؟ ..لقد جئتك لغرض علمي.
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قال :لقد انتهينا من العلم بعد خروجنا من اجلامعة مبارشة ،ونحن اآلن يف طور التجارة
بالعلم ..فإن كان لك صفقة مهمة ،فهاهتا ،وإال فاذهب إىل طلبة اجلامعة ،واعرض عليهم
مشاريعك.
قلت :يمكنك أن تعترب أين جئتك بصفقة..
هنض من مكتبه ،وراح يصفق ،ويقول :هذا ما كنت أنتظره منك ،فهلم هبا.
ذكرت له ما حدثني به مدير املركز ،فراح يقول يل :األمر بسيط جدا ،يمكنني عرب الفريق
البحثي الذي تريده أن نحيي أي نظرية من النظريات ،وندعمها بخدع جديدة ،لتؤدي دورها
الوقتي ،وال بأس بعد ذلك أن تنتقد ،لتخلفها نظريات أخرى ..فام دام اهلدف هو إبعاد اهلل عن
خلق احلياة ،فهذا سهل جدا.
ثم ابتسم ،وقال  :إننا نقدم بذلك خدمة لإلنسانية ..فأنت ترى ما ُيره اإليامن باهلل من
مآس للبرشية ،فقد صار اسم اهلل مربرا لكل اجلرائم ..وفوق ذلك ال يمكن للحياة أن حتلو،
وأن نامرس فيها كل حريتنا ،ونحن نعتقد بإله حياسبنا عىل الصغرية والكبرية ،بل يتوعدنا بعد
ذلك بالعذاب الشديد إن خالفنا القوانني التي يسنها.
قلت :ال بأس ..فام هي البدائل التي تقرتحها ،والتي يمكننا من خالهلا أن نواجه
الطروحات اإليامنية.
قال( : )1هي كثرية جدا ..من أمثلتها أننا يمكن أن نلبس نظرية [احلساء البدائي] ثوبا
جديدا من العلمية ،متناسبا مع التطورات اجلديدة ..فأنت تعلم أن أثواب تلك النظرية والتي
لبستها منذ سنة  1924قد بليت كثريا ..وحتتاج إىل تبديل..
سكت قليال ،ثم قال :لقد القت حينها استحسان العلامء من خمتلف األوساط العلمية..
فهي تذكر أن احلياة نشأت ببساطة من زمن سحيق يف القدم ،حيث كان لألرض غالف جوي
(  )1من مقال بعنوان :ثامنية نظريات حول نشأة احلياة عىل األرض ،موقع الباحثون املغاربة.
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صغري حيتوي عىل العنارص األساسية لنشأة احلياة من الكاربون ،واهليدروجني ،واآلزوت،
وغريها ..حينها تعرضت األرض ألشكال خمتلفة من الطاقة ،مما أدى إىل ارتباط هذه العنارص
وتصلبها فيام بينها ،مشكلة مركبات كيميائية ،أعطت انطالقة للحياة عىل األرض.
قلت :ولكن هذا يطرح تساؤالت حول كيفية نشوء احلياة فقط عرب هذه العنارص
واملركبات البسيطة؟
قال :هذا ما جتيب عليه نظرية [التولد التلقائي] أو [التخليق الذايت] ،وهي التي تذكر
أن احلياة نشأت يف ظروف طبيعية انطالقا من مركبات غري حية..
قلت :لكن كيف تم ذلك؟
قال :يمكن طرح الكثري من التوقعات لكيفية ذلك ..ويف ذاكريت اآلن الكثري منها..
ومجيعها يمكنها أن تصمد فرتة طويلة ،حتى تأيت بدائل هلا.
قلت :فهات أوهلا؟
قال :أوهلا هو القول بأن احلياة نشأت أول مرة حتت اجلليد ..حيث تشري جمموعة من
األدلة إىل تغطية اجلليد للمحيطات قبل حوايل  3ماليري سنة من اآلن ،حيث تشكلت طبقة
جليد سميكة بعمق مئات األمتار نتيجة البعد السحيق بني األرض والشمس آنذاك ،وعكس
ما هو عليه اآلن ،وهذه الطبقة محت املركبات العضوية بقاع املحيطات ومكنتها من التفاعل
فيام بينها لتعطي بذلك انطالقة للحياة.
قلت :دعنا من هذا ،فام أصعب تصديقه؟
قال :ال بأس ..فلنذكر بأن احلياة نشأت بسبب الكهرباء.
قلت :كيف ذلك؟ ..إن إثبات هذا صعب ،بل مستحيل.
قال :رغم أهنا فكرة غريبة نوعا ما ،إال أنه يمكننا أن نذكر بأن احلياة تشكلت بفعل
الكهرباء ،فقد تم اثبات قدرة الكهرباء عىل تشكيل أمحاض أمينية وسكريات بسيطة انطالقا
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من عنارص بسيطة يف الغالف اجلوي ..وبذلك فإنه يمكن أن نذكر أن الربق هو السبب يف
ظهور احلياة عىل األرض ،وذلك بصعق األدخنة الصاعدة من الرباكني ،والغنية بالعنارص
األساسية للحياة مشكال بذلك جزيئات أعقد ،شكلت أسس احلياة.
قلت :دعنا من هذا ،وحدثنا عن توقع آخر أكثر عقالنية؟
قال :فلنذكر هلم أن احلياة نشأت بسبب [التبذر الشامل]
قلت :فام [التبذر الشامل]؟
قال :هي نظرية تنص عىل أن احلياة عىل األرض تطورت من كائنات جمهرية فضائية،
دخلت لألرض عن طريق نيازك قادمة من املريخ ..مما ُيعل منا امتدادا لكائنات فضائية
متطورة.
قلت :إن هذا سيدعو إىل التساؤل أيضا عن سبب نشأة احلياة يف املريخ ..فلذلك حدثنا
عن توقع آخر أكثر عقالنية؟
قال :فلنذكر هلم أن احلياة نشأت من [احلمض النووي الريبوزي] ،فهذا احلمض له دور
أسايس يف ترمجة اجلينات إىل بروتينات ..وبذلك يمكن أن تنشأ احلياة بتشكل هذا احلمض
النووي الريبوزي انطالقا من احلساء البدائي.
قلت :إن هذا يطرح تساؤالت أخرى كثرية ..فهل هناك توقع آخر؟
قال :أجل ..يمكننا أن نذكر أن مكونات احلساء البدائي استمرت يف التفاعل فيام بينها،
وبمرور الزمن أنتجت هده التفاعالت جزيئات أكثر تعقيدا من سابقتها ،فشكلت أساس احلياة
عىل األرض.
قلت :إن هذا يطرح تساؤالت كثرية ..فهل هناك توقع آخر؟
قال :أجل ..يمكننا أن نذكر أن الرشارة األوىل للحياة ظهرت عرب املتنفسات املائية
احلرارية ،وهي فتحة تشبه املدخنة يف قاع املحيط ،تنفث مياه معدنية حارة غنية بالعنارص
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األساسية ،وهي بذلك توفر ظروف مالئمة وعنارص أولية لتشكل احلياة عىل األرض.
قلت :فهل هناك توقع آخر؟
قال :أجل ..يمكننا أن نذكر [تربة األرض الطينية] ،فقد قدم باحثون من جامعة
غالسكو الشهرية باسكتلندا نظرية حول نشأة احلياة من تربة األرض الطينية ،لكوهنا غنية
بالعنارص األساسية للحياة ،وقد حاجج الباحثون من خالل هذا الطرح عىل أن كل تلك
العنارص قد تفاعلت فيام بينها لتعطي جزيئات معقدة كاحلمض النووي [دى إن إيه] وجزيئات
أخرى مشكلة بذلك قاعدة انطالق احلياة عىل األرض.
قلت :فهل هناك توقع آخر؟
قال :أجل ..يمكننا أن نذكر تلك النظرية اجلديدة التي ظهرت بمعهد [ماساتشوستس
للتكنولوجيا] ،والتي تفرتض أن تعريض املادة لطاقة خارجية داخل محام حراري ُيعلها تنتظم
وفق نظام أكثر كفاءة يف تبديد الطاقة ،وقد أكدت الدراسات املنجزة أن تعريض جمموعة من
الذرات للطاقة ُيعلها تنتظم وفق نظام أكثر كفاءة يف تبديد الطاقة.
قلت :فهل هناك توقع آخر أكثر علمية وعقالنية؟
قال :أجل ..يمكننا أن نذكر هلم نظرية [سفانت أرينياس]
قلت :فمن هو [سفانت أرينياس]؟
قال :إنه صاحب النظرية التي تنص عىل أن احلياة التي نراها عىل سطح البسيطة اليوم
كانت قد نشأت من كائنات حية أخرى أتت من عامل أو كوكب آخر غري كوكبنا األريض ..وقد
وضع نظريته يف هناية القرن التاسع عرش بناء عىل معرفته بأن كثري ًا من البكترييا والفطريات
تنتج جراثيم تنقلها الرياح من مكان آلخر حيث يمكنها بتوفر الظروف املالئمة أن تنبت لتكون
مستعمرات جديدة للكائنات املنتجة هلا ،وبناء عىل ذلك قدم نظريته والتي تعني أن الكائنات
احلية التي نراها اليوم نشأت من أجسام تشبه اجلراثيم أتت من عامل أو كوكب آخر غري كوكبنا
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األريض ..وبتوفر الظروف املالئمة إلنبات هذه األجسام يف أرضنا نمت فأعطت الكائنات
احلية التي نراها اليوم.
قلت :ولكن هذه النظرية مل تأخذ يف عني االعتبار كيفية وجود احلياة عىل كوكبنا
األريض ،ومل تأخذ يف اعتبارها كيفية نشأهتا سواء كان ذلك هنا أو يف عامل آخر؟
قال :ذلك ال هيم ..فنحن ال نريد أن نثبت حقيقة علمية ،وإنام نريد أن نضع افرتاضات
خمتلفة ينشغل هبا البرش عن التساؤالت املحرية التي ال تؤدي إال إىل اإليامن.
قلت :دعنا منها ..فهي غريبة جدا ..فهل هناك توقع آخر أكثر علمية وعقالنية؟
قال :حاليا ..ليس لدي أي توقع آخر ..لكن ال تقلق ،يمكنك أن متر عيل بعد أسبوع
واحد فقط ،ألضع بني يديك جمموعة أخرى جديدة من التوقعات ..لكن ال تنس أن تقدم
مبلغا من املال يقوي خيايل عىل التفكري ..فخيايل ال يمكن أن يتحرك من دون مال.

الصدفة ..والتوالد الذايت:
وهكذا ضممت إىل فريقي العضو األول ،والذي مل يصعب عيل التعامل معه ،فقد كان
ال خيتلف كثريا عن مدير املركز الذي كنت أعمل به..
لكن الصعوبات الشديدة القتني مع سائر األعضاء الذين سجلتهم يف دفرتي ..فكلهم
رفض العرض رغم احلاجة الشديدة ..وكلهم راح يؤنبني عىل التفكري هبذه الطريقة.
وكان أوهلم عاملا بيولوجيا كبريا ،كانت له صلة نسبية بالطبيب الكبري [لويس باستور]،
وبمجرد أن التقيت به ،وعرضت عليه الفكرة ،وأخربته أين اتفقت مع [أرنست هيجل] بشأن
ما يمكننا عمله ،حتى راح يضحك بصوت عال ،وهو يقول :أال تزال عائلة [أرنست هيجل]
متارس دورها القذر يف تاريخ العلم ،أمل يتخلصوا بعد من احليلة واملخادعة؟ ..أمل يكفهم ما
فعل جدهم من جرائم؟
قلت :وما الذي فعل؟
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قال :لقد قدم جمموعة من أشهر رسوماته عام 1874م ملراحل اجلنني البرشي ،حيث
قام بتزييف احلقائق ووضع بصمة تطورية يف كل مرحلة جنينية لدرجة أنه رسم خياشيم
مزعومة للجنني اإلنساين ،بل وأضاف صورتني من عنده أصال دسهام بني صور مراحل اجلنني،
إىل الدرجة التي قال فيها عامل األجنة الربيطاين الدكتور [مايكل ريتشاردسون] وزمالؤه يف سنة
1997م( :يبدو أن هذا [أي رسومات هيغل] من أكرب عمليات التزييف يف علم األحياء!)
قلت :مل َ تلقي عليه هذه التهمة اخلطرية ،فلعل ذلك ما وصل إليه جهده وعلمه
وتفكريه ..وال يمكن اعتبار التفكري بحال من األحوال خداعا أو احتياال؟
قال :صدقت يف ذلك ..لكن الواقع التارخيي كشف باألدلة القطعية أن [أرنست هيجل]
مل يكن جمرد خمطئ ،وإنام كان خمادعا أيضا ،ففي هنايات عام 1908م اكتشف الدكتور [بر إس]
التزوير الذي قام به ،وكتب مقالة يف إحدى اجلرائد متحديا أرنست هيجل وداعيا له لالعرتاف
بام قام به من تزوير.
وانتظرت األوساط العلمية جواب العامل التطوري املتهم بالتزوير ،وبعد تردد قارب
الشهر ،كتب هيغل بتاريخ 1908 /12/14م مقالة حتت عنوان (تزوير صور األجنة) ،حيث
اعرتف فيها بعملية التزوير التي قام هبا قائال( :إنني أعرتف رسميا ـ حسام للجدال يف هذه
املسألة ـ أن عددا قليال من صور األجنة نحو ستة يف املائة أو ثامنية موضوع أو مزور)
ثم عقب عىل هذا االعرتاف بقوله( :بعد هذا االعرتاف ُيب أن أحسب نفيس مقضيا
عيل وهالكا ،ولكن ما يعزيني هو أن أرى بجانبي يف كريس االهتام مئات من رشكائي يف
ّ
اجلريمة ،وبينهم عدد كبري من الفالسفة املعول عليهم يف التجارب العلمية وغريهم من علامء
األحياء ـ البيولوجيا ،فإن كثريا من الصور التي توضح علم بنية األحياء وعلم الترشيح وعلم
األنسجة وعلم األجنة املنترشة املُعول عليها مزور مثل تزويري متاما ال خيتلف عنه يف َشء)

()1

(  )1نقل املقالة الكاتب اإلنجليزي فرانسيز هيتشينج يف كتابه الشهري (عنق الزرافة  -حيث أخطأ داروين).
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بل إن علامء الداروينية احلديثة مل ُيدوا ُبدا من التملص من هذه الفضيحة للحفاظ عىل
استمرار املخدر التطوري ساري املفعول يف عقول الغافلني وامللحدين والالدينيني ،فهذا أحد
شوه هيجل املبدأ
مؤسيس الدارونية احلديثة وهو [جورج جايلورد سيمبسون] ،يقول( :لقد َّ
النشوئي الذي تناوله ،فقد ثبت اليوم علميا بام ال يدع جماال للشك ،أن األجنة ال متر بمراحل
ارتقاء األجداد)
قلت :ال بأس ..قد أعرتف معك بكون [أرنست هيجل] اجلد كان خمادعا ،لكن ما ذنب
[أرنست هيجل] احلفيد ..أم أنك تريد أن تلقي ذنب األجداد عىل األحفاد؟
قال :ال ..ال أقول هذا ..ومعاذ اهلل أن أقوله ..ولكن ما ذكرته يل من مشاهد لنشأة احلياة
ذكرين بام فعله [أرنست هيجل] اجلد ،فهو الذي استعمل احليلة واخلداع لتمرير فكرته ..ونفس
الِشء راح يفعله [أرنست هيجل] احلفيد ..فتلك املشاهد ال يقبلها العقل وال املنطق ،وال تعدو
أن تكون جمرد رجم بالغيب ال يمكن التحقق العلمي منه بحال من األحوال.
قلت :ال بأس ..ربام يكون ما تقول مقنعا ،ولكن ما رأيك يف إحياء نظرية التوالد الذايت،
وحماولة بعث احلياة فيها؟
ضحك بصوت عال ،وقال :ال شك أنك تريد أن تعود بنا مئات السنني إىل الوراء..
قلت :كيف ذلك؟
قال( : )1أنت تريد أن نقول للعامل بعد كل هذا التطور العلمي :إن الرباغيث متولدة من
مواد غري حية كالغبار ..وأن الديدان نشأت من اللحم ..وأن الضفادع وبعض الكائنات املائية
نشأت مبارشة من طني اجلداول والربك ..وأن األسامك والزواحف والفئران يمكنها أن تنشأ
تلقائي ًا من تربة رملية أو حتى من مواد متعفنة ..وأن اإلنسان نفسه يمكن أن ينشأ من بركة من
الوحل بطريقة التوالد الذايت.
(  )1انظر :مقاال بعنوان [نظريات نشأة احلياة] ،واملعلومات الواردة فيه موجودة يف مواقع ودوائر معارف علمية كثرية.
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أو تريد أن نذكر هلم بأن [فان هلمونت] الذي اشتهر بتجاربه يف التمثيل الضوئي للنبات
ذكر بأنه لو أخذنا كمية من القمح ،وبعضا من التبن والقش ،وقطعة من قامش قديم ،وقطعة
أو قطعتني من مالبس داخلية وسخة ..ثم أضفنا إىل الكل قلي ً
ال من املاء ،ثم تركنا هذه
املجموعة يف مكان هادئ لعدة أيام ،فإنه رسعان ما تولد هذه املجموعة جمموعة من الفئران.
قلت :ال أريد أن أقول هذا بالضبط ..ولكن أال يمكن إحياء هذه األفكار بطريقة أخرى
علمية؟
ابتسم ،وقال :كيف تقول ذلك يا رجل ..فقد انتقد تلك النظرية كل الباحثني املحققني
ابتداء من [فرانسيسكو ريدي] الذي أثبت بتجربة بسيطة أن يرقات الذباب توجد يف اللحم
املتعفن نتيجة لفقس البيض الذي تضعه أنثى الذباب عىل اللحم ،ال من توالدها ذاتي ًا ومبارشة
من اللحم املتعفن ،فلو جنبنا اللحم من الذباب ،وذلك بتغطية الوعاء املحتوي عىل اللحم
وبقطعة من القامش النظيف الستحال ظهور الريقات مهام تعفن اللحم وطال تعفنه ،إال أن
ترك اللحم بدون تغطية و ّلد عليه يرقات الذباب ..وقد أدت هذه التجربة وجتارب أخرى من
هذا القبيل إىل أضعاف شوكة نظرية التوالد الذايت.
قلت :ولكن ..وبعد اخرتاع املجهر يف هناية القرن السابع عرش عىل يد العامل [أنطون فان
ليفنهوك] ،واكتشافه لكائنات دقيقة مل تكن ترى بالعني املجردة ،بل ظهرت خالل املجهر
الضوئي ،عاد فأنعش نظرية التوالد الذايت بعض الِشء ،ذلك أن وجود هذه الكائنات الدقيقة
يف السوائل املتخمرة ال يمكن رشحه إال عىل أساس فكرة التوالد الذايت.
وكان من بني الذين وجدوا يف اكتشاف ليفنهوك انتعاش ًا لفكرة التوالد الذايت القسيس
[الويلزي نيد هام] ،لذا أجرى عدة جتارب ،وجد من خالهلا أن حساء حلم الضأن سوف يؤدي
إىل إنتاج كائنات دقيقة حتى بعد تسخينه لدرجة الغليان.
قال :لكن تلك التجارب مل تكن علمية ،فقد وجد القسيس اإليطايل [الزورا
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سباالنزاين] أن احلساء الذي اعتمد عليه [الويلزي نيد هام] كان عرضة للتلوث باهلواء بعد
التسخني مما يرشح ظهور امليكروبات يف جتاربه ..وإلثبات ذلك قام بعدة جتارب سخن فيها
احلساء ملدة طويلة تستمر بالساعات ،وعاملة بطريقة حتول دون تلوثه باهلواء ..ويف هناية هذه
التجارب مل يظهر أي نوع من امليكروبات.
وهكذا أجرى قريبي [لويس باستور] جتارب عديدة قدمت دالئل قاطعة عىل عدم
صحة التوالد الذايت ..و قد أثبت أن اهلواء ملئ بالكائنات الدقيقة التي يمكنها أن تنمو عىل
احلساء بتعرض احلساء للهواء . .ذلك أنه لو عرضنا احلساء املعقم هلواء معقم فإنه ال تنمو أية
ميكروبات عىل احلساء ،إال أن احلساء بتعرضه هلواء غري معقم تنمو عليه كائنات دقيقة خمتلفة..
وبناء عىل هذه التحارب فقد رصح باستور قائال( :سوف ال حتيا أبد ًا نظرية التوالد الذايت بعد
أن رصعتها هذه التجارب البسيطة)

الصدفة ..واحلساء البدائى:
بعد أن ذكر يل كل ذلك ،وذكر استحالة أن يبيع علمه باملال ،رحت أبحث عن عضو
آخر من الذين سجلتهم يف دفرتي ،وكان عاملا بيولوجيا كبريا ،وكانت له صداقة طويلة
بالكيميائي واإلحيائي األمريكي [ستانىل ميلر] الذي اشتهر بسبب دراساته يف جمال التولد
التلقائي ،وبالتحديد يف جتربته التي حاول أن يثبت فيها إمكانية إنشاء مركبات عضوية من
خالل عمليات كيميائية بسيطة من مواد غري عضوية.
كان اسمه [جيفري بادا]( ،)1وقد ذكر يل عند لقائي به ،أنه الطالب الثاين الذي خترج
عىل يدي [ستانيل ميلر] ،وأنه كان قريبا جدا منه ،بل كان معينا له يف كل التجارب التي قام هبا.
بل أخربين فوق ذلك كله أنه بعدما مات ميلر بالسكتة الدماغية عام  ،1999ورث
صناديق من العينات التجريبية من معمله ..وذكر يل بحامسة أنه بينام كان يق ّلب فيها وجد
(  )1انظر مقاال بعنوان :اعادة حتليل جتارب ستانيل ميلر املنسية عن نشأة احلياة! ،من موقع :أنا أصدق العلم.
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مكتوبا عىل إحداها بخط ميلر [عينة التفريغ الكهربائي]
لقد قال يل ،وهو ال يكاد يملك نفسه من الفرح :لقد كانت هذه هي التجارب األصلية
التي قام هبا أستاذي وصديقي [ستانيل ميلر] عام  1953وهو يف جامعة كولومبيا ..لقد كانت
صناديق العينات حمفوظة جيدً ا و ُم َع َّلمة بحرص مثلام وصفها ميلر يف مذكراته..
قلت :هال رشحت يل بتفصيل ماذا فعل أستاذك وصديقك ..وهل يمكن االستفادة من
جتربته يف إثبات عدم حاجة صدور احلياة إىل اخلالق؟
قال :مع كوين تلميذا وفيا ألستاذي وصديقي [ستانيل ميلر] ،ومع إعجايب الشديد
بشخصيته واجتهاداته إال أنه من الصعب عيل أن أحكم هذا احلكم ..ذلك أن اهلدف الذي
انطلق منه يف إجراء جتربته مل يكن هدفا علميا ،بقدر ما كان هدفا ميتافزيقيا ،واألهداف
امليتافزيقية أقرب إىل الفلسفة منها للعلم.
سكت قليال ،ثم قال :لعلك تعلم أن الرويس امللحد [الكسندر ايفانوفيتش أوبارين]
كان أول من أخرج فرضية [احلساء البدائى] إىل الوجود ،وقد ذكر فيها أن احلياة بدأت ىف وقت
مبكر من حياة األرض يف حميطات مائية ،نتيجة ملزيج من مواد الكيميائية ،وبعض املركبات
العضوية األولية من الغالف اجلوي ،ونوعا من الطاقة.
قلت :ال هيم اهلدف ..بل هتم النتيجة ،فهل استطاع أن يثبت إمكانية نشوء احلياة من
تلك التجربة التي قام هبا؟
قال( :)1من الصعب قول ذلك ..فاحلياة شأن آخر متاما ..كل ما قام به أستاذي ميلر أنه
حني كان طالب دراسات عليا بجامعة شيكاغو عام  1953حاول أن حيرض واقعا حياكي فيه
ظروف األرض ىف وقت مبكر ..وباستخدام خليط من املكونات التي ادعى أهنا كانت متثل
القرشة األرضية قديام وهى( :املاء ،امليثان ،األمونيا ،اهليدروجني) وتعريضها لطاقه كهربية ممثلة
(  )1انظر :نظرية التطور وحقيقة اخللق ،أمحد حييى  ،وكتب هارون حيي يف الرد عىل نظرية التطور.
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ىف صعقات متثل طاقة الربق.
قلت :فام كانت نتيجة جتربته؟
قال :لقد كانت النتيجه هي أنه حصل عىل مادة عضوية ممثلة ىف أمحاض أمينيه بسيطة،
وافرتض أنه كانت اخلطوة األوىل للحياة ..فضال عن كمية من القطران كناتج بلمرة.
قلت :هذه جتربة مهمة ..ويمكن أن تكون منطلقا ألبحاث أخرى تستطيع أن تواجه
الرؤية اإليامنية التي تفرتض وجود اخلالق.
ابتسم ،وقال :لقد كان هذا هو املوقف الذي وقفه كل املاديني عندما سمعوا بالتجربة،
أو أعادوا تكرارها ..ذلك أهنا كانت بمثابة قشة الغريق للفكر االحلادي ،حيث تم االحتفاء
هبا ،واعتامدةا كنموذج عمىل ملحاكاة ظروف خلق احلياة األوىل.
قلت :هي بالفعل كذلك ..فلم هذا التشاؤم؟
قال :أنا ال أتفاءل ،وال أتشاءم ،ولكني أحرتم عقيل ..فالتجربة كانت مليئة بالثغرات
التي جتعل منها جمرد حماولة يائسة ،ال قيمة هلا من الناحية العلمية.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أول اإلشكاليات التي تطرحها التجربة ،والفرضية املرتبطة هبا هي أن معطيات
االفرتاض والتجربة كانت انتقائيه بامتياز ،وغري ممثلة للظروف احلقيقيه جلو األرض البدائى..
ذلك أن [أوبارين] ،وهو أول من اقرتح جو األرض البدائية املختزل املكون من املاء ،وامليثان،
واألمونيا ،واهليدروجني ،أيت من كونه خمتصا بعلوم الكيمياء ،ولذلك راح خيتار هذه العنارص
بالضبط ،وليس من معطيات حقيقيه متوفره عن جو األرض البدائى.
وبناء عىل ذلك راح يقوم بتوليف املركبات األولية القادره عىل إنتاج حساء عضوي ،مع
رضورة استبعاد األكسجني أواملركبات املؤكسدة من اخلليط.
قلت :هل تقصد أنه مل يكن هناك أي حساء بدائي للحياة عىل األرض؟
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قال :أجل ..فبعد بعد ميض سنوات من جتربة ميلر التى حاكى فيها ظروف أوبارين
املقرتحهّ ،بني التحليل اجليوكيميائى الدقيق أن اجلو الذي ساد عىل األرض مل يكن خمتزال كام
افرتض لتكوين احلساء البدائى للحياة ،وأن مثل هذه األجواء املختزلة ،إذا كانت موجودة ىف
أي وقت مىض ،فإهنا مل تدم طويال.
باإلضافة إىل ذلك فإن الغالف اجلوى الذى متت حماكاته ىف التجارب كتمثيل لنشأة
احلياة كان يتألف يف املقام األول من غاز امليثان ،واألمونيا ،ومستويات عالية من اهليدروجني..
والعلامء اآلن ُيمعون عىل رفض ذلك السيناريو.
ف اجليوكيامئيني اليوم يعرفون أن الغالف اجلوي لألرض يف وقت مبكر مل حيتوي عىل
كميات ملموسة من هذه املكونات ..بل إن الغالف اجلوي لألرض يف وقت مبكر كان خمتلفا
جدا عام افرتضه ميلر..
بل إنه ال أحد يعرف األساس الذي استند إليه ميلر ىف تقدير تلك املكونات عىل أهنا
حماكاة فعلية جلو األرض وقتها ..فالعلامء يتفقون عىل أن املصدر الرئييس للغازات هو الرباكني،
والرباكني ينبعث منها أول اكسيد الكربون ،وثانى اكسيد الكربون ،والنيرتوجني ،وبخار املاء،
ومن املرجح لدى العلامء أن هذه الغازات كانت وفرية جدا يف الغالف اجلوي يف وقت مبكرمن
حياة األرض.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن تلك التجارب كانت تفرتض الغياب الكىل لألكسجني،
باعتباره عدوا للتجربة ،مع أنه كان متواجدا بوفرة ىف جو األرض البدائى ..فوجود األكسجني
احلر من شأنه أن يدمر أى مادة عضوية ناشئه ،ولذلك جتنب ميلر تلك اإلشكاليه باستبعاد
األكسجني من جو التجربة ..وهذا خالف ما كان واقعا ىف جو األرض البدائي.
قلت :هل ما تقوله صحيح ..وكيف غاب عنه هذا؟
قال :ما أسهل أن يغيب عنه ..ألن هدفه مل يكن الوصول إىل احلقيقة العلمية ،وإنام كان
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الوصول إىل احلقيقة امليتافزيقية..
فالباحثون اآلن يعتقدون أن غاز األكسجني كان موجودا عىل األرض يف وقت مبكر،
ألن غالف ها احتوى عىل الكثري من بخار املاء ،واإلنحالل الضوئي للمياه الناجم عن األشعة
فوق البنفسجية يف الغالف اجلوي العلوي سيكون مصدرا رئيسيا لألكسجني احلر يف الغالف
اجلوي ،حيث أنتج األكسجني بمعدالت مرتفعه للغاية عىل األرض البدائية ،لعدم وجود درع
األوزون ،واملصنوع من األكسجني ،ملنع ضوء األشعة فوق البنفسجية.
وقد كشف حتليل أقرب عصور ما قبل الكمربي للصخور الرسوبية عىل وجود
األكسجني احلر ،وبمستويات مماثلة ملا هو عليه اليوم ..كام نرشت جملة العلوم [عدد ديسيمر
 ]1995مقاال جلون كوهني يظهر ذلك بوضوح ،ويؤكد خمالفة جو األرض البدائى ملا افرتضه
ميلر يف جتربته ..وذلك ما يؤكد عدم صالحيتها.
بل إن األمر ازداد تأكيدا مع االكتشافات اجليولوجية احلديثة ،فقد تم العثور ىف طبقات
األرض القديمة عىل املعادن املؤكسدة (اهليامتيت) يف وقت مبكر قبل  3.8مليار سنة ،وهو
دليل ال يقبل التشكيك عىل وجود األكسجني بمعدالت مرتفعه جدا كام هى اآلن.
وهكذا كان األمر مع الدرسات والتأكيدات من قبل اجليوكيميائني ،والتي ذكرت أن
الظروف املؤكسدة ،والتمثيل الضوئى تواجدا عىل كوكب األرض منذ أكثر من  3،7مليار سنة،
وأن احلياة كانت موجودة تقريبا يف أقرب وقت كانت األرض قادرة عىل دعم ذلك.
وهكذا راحت تتواىل التأكيدات العلميه الدالة عىل وجود األكسجني احلر ىف غالف
األرض بعد وقت قريب جدا من تشكلها ،حيث تم اكتشاف وجود نطاقات واسعه من
الكائنات احلية املعتمده عىل التمثيل الضوئى حلياهتا.
قلت :وهل ترى أن هذه االكتشافات كافية وحدها لتهديم النظرية؟
قال :أجل ..فاملفروض يف أي جتربة علمية وفق املنهج العلمي مراعاة مجيع الرشوط
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املرتبطة بالتجربة ،حتى تصح نتائجها ،وإال فإن إجراء أي تعديل عليها سيؤثر ال حمالة يف
مصداقية النتائج.
قلت :فقد كان اكتشاف وجود األكسجني يف تلك املرحلة وحده ما تسبب يف هتدم
األسس التي تقوم عليها النظرية؟
قال :أجل ،فيكفي إثبات وجود األكسجني لتنهد النظرية ،ذلك أن جتربة ميلر ويوري
وشبيهاهتا اليمكن أن تتم ىف جمال حيتوى عىل األكسجني كام أكد ميلر ذلك بنفسه ،وهذا يناقض
ما كانت عليه طبيعة الغالف اجلوى ىف تلك العهود املبكرة.
قلت :ولكن أال يوجد خالف بني الباحثني يف هذا حتى يمكن االستفادة منه؟
قال :بىل ..يوجد من يدافع عن نموذج ميلر ،ولكن من دون االعتامد عىل أي دليل
حقيقى ..وأغلب علامء اجليولوجيا اليوم يؤكدون تواجد األكسجني بنفس نسبة وجوده اليوم
ىف الغالف اجلوي ،بل وىف أعامق البحار قبل  3.46مليار سنه من هذا الوقت.
باإلضافة إىل هذا ،فقد غاب عن بال املدافعني عن نموذج ميلر ،والقائلني بغياب
األكسجني من جو األرض املبكر حقيقة مهمة وخطرية جدا ،وهي أنه إذا مل يكن هناك أكسجني
ىف ذلك الوقت من عمر نشوء احلياة فلن يكون هناك أوزون ،لذلك لن تكون هناك محاية من
األشعة فوق البنفسجية التى تنفذ لتدمر املواد الكيميائية احليوية املتكونه ىف احلساء البدائى
املزعوم.
***
عىل الرغم من كون حديث [جيفري بادا] يتناقض متاما مع مبتغاي ،لكن صدقه
وإخالصه وموضوعيته يف طرح فكرته ،والتي خيتلف هبا مع نفسه ،ومع أستاذه ..كل ذلك
جعلني أحاول التعرف عىل كل التفاصيل ،وبكل دقة وموضوعية.
قلت :أظنني اقتنعت هبذا ،فدعنا منه ،وحدثنا عن احلساء البدائي ..وهل هناك أدلة
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جيوكيميائية عىل وجوده يف أي وقت مىض عىل األرض؟
قال :إذا كان هناك ىف أي وقت مىض حساء بمركبات عضوية أولية ،فالبد أن حتتوي
الصخور الرسوبيه القديمه عىل عالمات واضحه وطبقة كبرية بسمك يرتاواح بني ( 1ـ 10
مرت) من القطران تطوق األرض ألهنا من نواتج التفاعل االوىل كام بينت جتارب انتاج األمحاض
األمينية ..ولكن ليس هناك أى أدله جيولوجيه كشفت عن هذه الطبقة.
بل مل ُيكتشف أي دليل جيوكيميائى عىل أنه كان هناك حساء ىف عمر األرض املبكر ،مع
أنه ك ان البد للصخور الرسوبيه ىف تلك الفرتة الزمنية أن حتتوي عىل نسبة كبرية بشكل غري
اعتيادي من الكربون أو املواد الكيميائية العضوية لكن هذا مل حيدث.
وكذلك ال توجد أى أحافري يمكن أن يدل حتليلها الكيميائى عىل خطوات ما قبل
احلياة ،وخطوت ظهور احلياة عىل األرض ،وهذا يؤدي بنا إىل نتيجه واضحه وهي أن كل ما
يطرح من سيناريوهات وتوقعات ليست سوى جمرد فروض بدائيه غري مدعمة بأي دليل ،بل
إهنا متناقضه مع الشواهد العلمية.
قلت :ولكن ما هي األسباب التي جعلت العلامء يتمسكون هبذه التجارب،
وبالفرضيات املرتبطة هبا مع كل هذه املشاكل املنهجيه القاتله ىف أصل االستدالل هبا؟
قال :لعل أهم تلك األسباب التي جعلت الكثري يتمسك بتجارب ميلر ومثيلتها عىل
إمكانية نشأة احلياة عىل األرض بطرق طبيعية عشوائيه هو عدم وجود بديل مقرتح أفضل منها،
وهو ما أقره عامل األحياء التنموية [جوناثان ويلز] ىف كتابه [أيقونات التطور] ،حيث قال:
(نحن ال زلنا جاهلني جهال عميقا بكيفية نشأة احلياة ،ومع ذلك الزالت جتربة ميلر أوري
تستخدم كأيقونه للتطور ،ألنه مل يظهر َشء أفضل منها ..وبدال من قول احلقيقة ،أعطينا
انطباعا مضلال أن العلامء أثبتوا جتريبيا اخلطوة األوىل يف أصل احلياة)
سكت قليال ،ثم قال :لكن مع ذلك ،ونتيجة للتشكيك العلمى الواضح يف تلك
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الفرضية وما ارتبط هبا من جتارب ،وبعد ما يقارب القرن من اعتامد نموذج احلساء البدائى،
ختىل مجهور العلامء عن التمسك هبا ،لتهافتها وعدم صالحيتها ..بل اضطر أنصار التطور
والنشأة العشوائيه إىل البحث عن سيناريو بديل ..حتى رصح [نيك لني] وفريقه بجامعة لندن
عام  ،2010بأن نظرية احلساء البدائي ال تصمد ،وأهنا صارت من املاىض.
لكنه بدل أن يقر بنظرية اخللق اإلهلي للحياة ،راح يقرتح بأن احلياة نشأت يف الفتحات
احلرارية املائية حتت سطح البحر ..ومل يكن قصده من ذلك إال اخلروج من األزمه التي يوقع
فيها التخيل عن احلساء البدائي ،مع أنه ال يقوم عىل دعم ما ذكره أى دليل.
***
بينام كنت مع [جيفري بادا] منشغلني بتلك األحاديث العلمية الراقية إذ جاء تلميذ من
تالميذه حيمل كتابا بيده ،وهو يقول :هل سمعت أستاذنا ما ذكره [كارل بوبر] يف هذا الكتاب،
فقد قال( :التقدم العلمى غري املسبوق ىف البيولوجيا جعل مشكلة أصل احلياة لغزا أكرب مما كان
عليه قبل ذلك ،فقد اكتسبنا مشاكل جديدة وأكثر عمقا)
قال جيفري :صدق [كارل بوبر] يف قوله هذا ..فقد كان القدماء يؤمنون بالتوالد الذايت،
وهو ما جعلهم ال يقعون يف الكثري من اإلشكاالت التي نقع فيها اليوم ..أما يف زماننا هذا،
وبعد إدراكنا ألرسار احلياة ،فإن األمر صار أشد تعقيدا ،وأكثر غموضا.
قال التلميذ :ولكن العلامء استطاعوا أن ينتجوا أمحاضا أمينية ضمن بيئة معينة ..أفال
يكون ذلك اكتشافا ألصل احلياة؟
قال جيفري :لنسلم جدا بأن التجارب التي أجريت يف سبيل حتقيق ذلك نجحت ىف
توليف اجلو الفعىل لألرض ،فهل أمكنها فعال خلق احلياة؟
سكت التلميذ ،فقال جيفري :من املغالطات التي يوهم هبا أنصار النشأة العشوائية عامة
الناس وغري املتخصصني هوالقول بأن إنتاج بعض األمحاض األمينية ُيعل من خلق احلياة أمرا
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ىف حدود اإلمكان.
بل يتعمد بعضهم اللجوء إىل تسطيح مستفز حتى ظن غري املتخصصني أن إنتاج اخللية
احلية ال خيتلف عن تصنيع قطعة جيىل ىف مصنع حلوى.
قال التلميذ :لكنه ال يمكن أن تقوم احلياة من دون أمحاض أمينية؟
قال جيفري :أجل ..ولكنها مع ذلك ليست سوى مادة عضوية بسيطة جدا خالية متاما
من احلياة ..بل هي جمرد لبنة بناء بسيطة وأولية ..ويمكن تشبيهها باستخراج معدن األملينوم
باعتباره أحد املعادن املستخدمه ىف بناء طائرة وجعلها تطري ..فبالطبع لن يطري معدن األملنيوم
اخلام إال ىف الطائرة ،وداخل نظام مصمم وذكى بالغ التعقيد.
وهكذا األمحاض األمينية ،فإهنا مع أمهيتها ال متثل أى قيمه بيولوجية إال ىف اخللية ،ومع
اعتبار الفارق الشديد ىف نسبة التعقيد بني الطائرة واخللية.
سكت قليال ،ثم قال خماطبا تلميذه :لتقريب الصورة لك يمكننا متثيل األمحاض األمينية
بأهنا جزء من جمموعة احلروف ..واخللية احلية هى كتاب مؤلف من ماليني احلروف لتشكيل
ملحمة روائية بالغة احلنكة ..واإلشكال احلقيقى يكمن ىف االستخدام الذكى لرتتيب تلك
احلروف ،وليس جمرد تراكامت وتراكبات عشوائيه ناجته من عمليات فزيوكيميائه.
قال التلميذ :صدقت أستاذي ..فاخللية ـ كام رشحتها لنا ـ نظام كونى مستقل له إرادة
ختالف تلك القوانني ..ونظرة قريبة ىف اخللية تثري الذهول من ذلك التصميم الدقيق املحكم،
فهى مدينة كاملة من اآلالت اجلزيئيه املتعاضده املتكامله التى ال تضاهيها عوامل التقانات
النانوية ..فمع اهتزازها أو التفافها أو زحفها املتواصل يف أرجاء اخللية ،تقطع هذه اآلالت،
وتلصق وتنسخ جزيئات جينية ،وتقوم بنقل ّ
املغذيات من مكان إىل آخر ،أو حتوهلا إىل طاقة،
وتبني أو تصلح األغشية اخللوية ،وتنقل الرسائل امليكانيكية والكيميائية والكهربائية.
***
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انرصف التلميذ ،فقال يل جيفري ،وهو حياورين :ال بأس ..فلنتخط ذلك التعقيد املذهل
ىف تركيب اخللية ،والكايف وحده إلقناع أى عاقل بحتمية تصميمه ..ولنتناول أهم اإلشكاالت
التى تيل مرحلة تكوين احلساء البدائى واملكونات األولية.
قلت :هل هناك مشاكل أخرى ال تزال تعرتض احلساء البدائي؟
قال :إن شئت الصدق ..فاملشاكل التي يثريها احلساء البدائي أكثر بكثري من احللول التي
يضعها..
قلت :فام هي املشكلة اجلديدة التي تريد أن تذكرها يل؟
قال :من أبرز ألغاز احلياة ،والتى تقف بقوه ضد كل النظريات العشوائيه التي حتاول
تفسريها ،تلك الغائية والتوجيه املستقل للحياة بعيدا عن العمليات الكيميائية الطبيعية.
فبتخطى تلك العقبات التي مرت هبا أمثال تلك التجارب ،وبافرتاض نجاحها ىف حماكاة
جو األرض وإنتاج مادة عضوية أولية للحياة ،وختليق األمحاض األمينية ،فإن ختليقها من مواد
أولية ليست اجلزء الصعب ..فاإلشكال احلقيقى هو احلصول عىل نوع األمحاض األمينية
املطلوبة للحياة ،وطريقة تنظيمها.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أنت تعلم أنه يوجد أكثر من  2000نوع من األمحاض األمينية يف الطبيعة ،بينام ال
يدخل ىف الرتكيب احليوى للخلية إال  20نوعا فقط ..وعالوة عىل ذلك ،يتم جتميع الذرات
التي تشكل كل األمحاض األمينية األساسية يف شكلني متناظرين عرفا باسم (اليد اليرسى،
واليد اليمنى) مقارنة بتناظر كلتا يدي اإلنسان ..فلكل يد نفس املكونات ،ومع ذلك فهي
خمتلفة.
ومثل أيدينا ،تأتى األمحاض األمينية يف شكلني حيث تتألف من نفس املكونات ،ولكن
هي صور طبق األصل من بعضها البعض ،وهلذا تسمى األمحاض األمينية العرساء ،واألمحاض
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األمينية اليمينيه.
لكن املذهل هو أن جزيئات األمحاض األمينية الالزمه للحياة كلها عرساء التوجه ،وكل
السكريات املوجودة يف األمحاض النووية الالزمه للحياة يمينية التوجه ،أما تلك األمحاض
األمينية املنتجة يف املخترب فهي نصف عرساء ،ونصف يمينية ،وتسمى راسيامت ،وهنا تكمن
مشكله قاتلة ،وهي أن السكريات العرساء واألمحاض األمينية اليمينيه تكون سامة وقاتلة،
وحتول دون أى حماوله للتخلق احليوى املزعوم من تلك املخاليط الراسميه امللوثه.
وعالوة عىل ذلك ،فقد تم تصميم مجيع اإلنزيامت لتعمل فقط مع سكريات اليد اليمنى
واألمحاض األمينية العرساء ..لذلك إذا تم ارتباط محض أمينى واحد يمينى االجتاه أثناء جتميع
بروتني ،فإن ذلك الربوتني الناتج لن يكون له أي قيمة للحياة.
قلت :لكن ملاذا استخدمت الربوتينات البيولوجية األمحاض األمينية العرساء فقط.
قال :ال يزال األمر لغزا ..ألن الكيمياء غري املوجهة تعطى نسبا متساوية من كال
النوعني ،وهلذا راحوا حياولون اخلروج ذلك املأزق األوىل بتفسريات أفضل ما يقال عنها :إهنا
فرضيات غري مدعومة بأي دليل ،بل هي جمرد ختيالت فقط لتخطى تلك العقبة التى تعاند
قوانني الكيمياء األوىل ،وتظهر إرادة مستقله للحياة.

الصدفة ..ومشكلة البلمرة:
بعد أن ذكر يل كل ذلك ،وذكر يل مثل صاحبه استحالة أن يبيع علمه باملال ،رحت
أبحث عن عضو آخر ممن سجلتهم يف دفرتي ..وكان يعمل يف املركز الطبى بجامعة [بايلور]
بوالية تكساس األمريكية ،وهو [جوزيف كوهن] ،الذي كان باإلضافة لكونه عاملا بيولوجيا
كبريا ،جراحا بذلك املركز.
وكنت قد علمت بعد ذلك أنه من العلامء الذين انتقدوا نظرية التطور ،فقد عرض ىف
بحث نرشه بعنوان [دحض الدارونية] بعض األخطاء البارزة التى تكتنف النظرية ،وعىل
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رأسها استحالة نشوء احلياة من مواد كياموية فقط ،مربهن ًا عىل ذلك بأن املعلومات التى حيتوهيا
احلامض النووى [دى إن إيه] تتطلب معلومات من الطبيعة اخلارجية.
وقد ذكر يف بحثه ذلك أن جسم اإلنسان عبارة عن منظومة شاملة لكى تؤدى وظائفها
ىف احلفاظ عىل حياته ُيب توافر مكوناهتا األساسية واملواد الكياموية الالزمة لعملها دفعة
واحدة وبصورة متزامنة.
وقد أيد كوهن آراء علامء الكيمياء احليوية من أن جسد اإلنسان يعمل كوحدة واحدة،
وىف حالة نزع أى عضو من أعضائه يتوقف الباقى عن أداء وظائفه ،مما يدل بجالء عىل أن
اإلنسان خلقه اهلل منذ البداية ـ كام هو ـ بجميع أعضائه دفعة واحدة ،وليس بالتدرج الطبيعى
عضو ًا عضو ًا كام تدعى نظرية دارون.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد ذكر أن اجلسد البرشى مكون من عدة أجهزة ال يمكن اختزاهلا
أو االنتقاص منها عىل أى مستوى ،بدءا من الترشيح الفسيولوجى العام إىل منظومة الكيمياء
احليوية.
وخلص يف األخري إىل أن خلق اإلنسان هبيئته البديعة ال يمكن أن يصدر إال عن خالق
حكيم ،مشري ًا إىل أن نظرية التطور تفتقر إىل أية براهني عن أصل عضو واحد من أعضاء
اإلنسان ،ناهيك عن شبكة متكاملة بالغة التعقيد يتألف منها اجلسد البرشى.
عندما التقيت به ،وحدثته عن األبحاث التي نريد إجراءها ،وذكرت له ما قاله يل
[جيفري بادا] نظر إيل مبتسام ،وقال :كل اإلشكاالت التي طرحها لك صديقي جيفري ال
تساوي شيئا أمام اإلشكاالت التي مل يذكرها.
قلت :فهل هناك إشكاالت أخرى مل يذكرها؟
قال :أجل ..فباإلضافة ملا ذكره لك [جيفري بادا] ،فإن هناك إشكاليات كثرية ال يمكن
حلها وفق الظروف املفرتضه ،ومن أمثلتها كيفية ربط األمحاض األمينية أو اجلزيئات العضوية
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األساسية األخرى لتشكل سالسل طويلة (البوليمرات) مثل الربوتينات أو [رى إن إيه]
كنموذج ذاتى التكرار..
قلت :ما تعني بقولك هذا؟
قال :أعني [البلمرة] ..والشك أنك تعرفها ..فهي العملية التي من خالهلا تشكل
[املونومرات] ،أو اجلزيئات العضوية البسيطة روابط تسامهية مع بعضها البعض إلنتاج
[البوليمرات] ،أو اجلزيئات العضوية املعقدة.
ولذلك ُيب أن حتتوي [املونومرات] املكونة للحساء البدائى عىل األمحاض األمينية،
والسكريات ،والدهون ،والكربوهيدرات البسيطة ،والقواعد النيرتوجينيه ،والبوليمرات،
وهي سالسل من تلك املونومرات.
سكت قليال ،ثم قال :سأقرب لك هذا بمثال قياسى ..فإذا افرتضنا أن [املونومرات]
كاألمحاض األمينية حروفا ..وافرتضنا [البوليمرات] كالببتيدات والدهون الفوسفاتية و[رى
إن إيه]و [دى إن إيه] كلامت ومجال ..فإنه يمكن بكل بساطه يدركها أى بيولوجى اعتبار اخللية
بمثابة جملد ضخم مصمم ومؤلف بفعل قرحيه عبقريه ليحكى ملحمة بالغة التعقيد ،وليس
جمرد تراكامت عشوائيه لركام من تلك احلروف أو تلك الكلامت.
لكن مع استحالة أن تصنع احلروف بمفردها كلامت ومجال مفيدة ،فضال عن أن تصنع
روايه ملحميه ضخمه ،فإنه ال توجد أى فرص اللتقائها وترابطها باألساس ىف حيز معني يوفر
هلا إمكانية الرتابط.
قلت :أال يمكن أن تنشأ البلمرة ىف ظروف النشأة الطبيعية املقرتحه؟
قال :ذلك مستحيل ..ألن هناك الكثري من املشاكل التي تعرتض حتقيق ذلك ..منها مثال
أن فرضيات احلساء البدائى والفوهات احلارة تفرتض حدوث التخلق قبل احليوى ىف حيز
مائى كاملحيطات ..ووفقا ملبدأ [انزياح التوازن] أو مبدأ [لو شاتيليه] فإن وجود منتج كهذا
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اليمكن بحال من األحوال أن يسري عكس التوازن إلنتاج بوليمرات وجزيئات معقدة ،ألن
املاء هو باألساس مذيب وخمفف للمونومرات ليجعل فرص التقائها معدومه.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن املركبات العضوية تتحلل برسعة إذا تعرضت حلرارة عالية من
الفتحات احلرارية يف أعامق البحار ،لذلك فإن خطوة البلمرة يف األصل الكيميائي للحياة ال
يمكن أبدا أن جتري يف حيز هائل من املياه ،كاملحيطات ،وفرص التقاء املونمرات مستحيلة.
ولذلك فإن تركيب الربوتينات واألمحاض النووية من السالئف العضوية ولبنات
احلساء البدائى يمثل واحدا من أصعب التحديات لنموذج التخلق قبل احليوى ..فهناك العديد
من املشاكل املختلفة التي يواجهها أي اقرتاح ..وهواستحالة البلمرة ،وتكوين املعقدات يف
املياه.
فمع افرتاض بدء احلياة يف املحيطات،فان اجلزيئات العضوية املفرتض تكوهنا ىف املاء
سوف يتم تدمريها عىل الفور خالل عملية التحلل املائي ،وهو إضافة جزيء املاء بني جزيئني
املستعبدين (اثنني من األمحاض األمينية يف هذه احلالة)
وعالوة عىل ذلك ،متيل املياه لكرس سالسل األمحاض األمينية وتفكيكها عن بعضها
البعض إن وجدت تلك الربوتينات املزعومه التى شكلت يف املحيطات برتابط األمحاض
األمينية منذ  3.5مليار سنة مضت.
قلت :أعلم ذلك ..فإن تشكيل البوليمرات حيتاج بالرضوره إىل ظروف جافه.
قال :وهذا ال يتفق مع فرضيات التخلق الالحيوي املطروحة..
قلت :وعيت هذا ..فهل هناك مشكلة أخرى غري هذا؟
قال :أجل ..املشكلة األخرى هي أن األمحاض األمينية مع كوهنا بطبيعتها قادرة عىل
االرتباط يف العديد من املواقع من قبل العديد من أنواع الروابط الكيميائية..إال أن تشكيل
سالسل ببتيد يتطلب تقييد وصالهتا إىل روابط الببتيد فقط ،ويف املواقع الصحيحة فقط.
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و ُيب منع تشكل كل أنواع الروابط األخرى ،وهى ليست مهمة سهلة يف اخلاليا احلية،
ذلك أنه يتحكم فيها نظام معقد من اإلنزيامت البالغة التخصص ،واملوجودة لضامن عدم
حدوث أى روابط غري مالئمه ،وبدون هذا النظام اإلنزيمى ،فإن هذه الروابط الكيميائه
العشوائيه تدمر فورا الربوتينات املنتجة..
قلت :وعيت هذا ..وهي حقا مشكلة عويصة.
قال :لس ذلك فقط ..فثمة مشكلة أخرى ،وهي التأثرياحلرارى اهلادم لروابط الببتيد
وكرسها يف املاء ،والتى ال تتشكل ىف الطبيعه بدون املركبات ذات الطاقة العالية مثل

ATP

واإلنزيامت ..حتى أن تكون رابطه ببتيديه واحده فقط من ارتباط محضيني أمينني فقط يصعب
تشكيلها حتت الظروف الطبيعية ،فامذا عند بروتني متوسط يتكون من أربعامئة من األمحاض
األمينية؟
وقد وضع الكيميائيون معادالت الختبار فرص ذلك االحتامل وفق الظروف
الكيميائية والفيزيائيه الطبيعية ،وخرجوا بأرقام مذهلة ،ذكر بعضها عىل أننا بحاجة إىل حميط
من احلساء البدائى بحجم يساوي  10أس  229من األكوان املنظورة ،وذلك إلنتاج جزيء
واحد من أي بروتني مع  100من الروابط الببتيديه..
قلت :وعيت كل هذا ..ولكن أال يمكن إُياد أي حل هلذه املشكلة؟
قال :هل تقصد حال علميا ..أم حال خمادعا؟
قلت :هل يمكن أن يكون يف عامل العلم حلول خمادعة؟
قال :أجل ..عندما يصبح العلم خادما للهوى وللرغبة حينها يتحول إىل ثعلب خمادع..
وقد حصل هذا ..ذلك أنه عندما عرف أنصار النشأه الطبيعية والتطوريون استحالة تكون
املعقدات احليويه الالزمه كلبنة بناء للحياة األوىل ىف املحيطات املائية ،ورأوا أهنا عقبة ال يمكن
ختطيها بسهولة ،جلأوا إىل اقرتاح سيناريوهات خيالية وغري واقعية لتخطى االزمة.
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ومن بني تلك االقرتاحات اقرتاح [سيدنى فوكس] الذي نال اهتامما كبريا باعتباره حال
لتلك األزمة..
قلت :فهل حلها بالفعل؟
قال :لقد استخدم فوكس احلرارة الشديدة كآلية القيادة يف نموذجه..حيث تم تسخني
خليط خاص من األمحاض األمينية النقيه واجلافه يف حوايل  175درجة مئوية لفرتة زمنية
حمدودة ..ثم تم توقيف التسخني ،وحرك املنتج مع املاء الساخن ،وتم إزالة املواد غري القابلة
للذوبان عن طريق الرتشيح ،وعندما برد املحلول املائي ترسب عىل شكل كريات ..وبتحليلها
تبني أهنا تتكون من البوليمرات ،أو سالسل من األمحاض األمينية.
وقد ادعى فوكس أهنا ـ أي ما سامه [بروتينات حرارية ،أو اخلاليا شبية الربوتينات]
شكلت اخللية األوىل ..وادعى أيضا أن هذه املركبات متتلك خصائص احلفاز أو إنزيم ..بل إنه
ادعى فوق ذلك أن هذه املعقدات يمكنها التكاثر باالنقسام إىل حد ما بنفس طريقة اخلاليا
احلقيقية..
قلت :فهل استطاع هبذا السيناريو جتاوز األزمه؟
قال :أنت ترى أن فوكس اقرتاح ظروفا خيالية ال يمكن توافرها لتامم نجاح ذلك
السيناريو ،حيث ال يمكن أن تتوافر درجة التسخني املقرتحة إال عىل حواف الرباكني برشط أن
يسقط املطر بعدها بساعات قليلة ..وهذه الظروف غري واقعيه ال يمكن أن يتم توافرها عىل
سطح األرض فضال عن أن تنجح ىف إنتاج كميات كافيه من املعقدات ..باإلضافة إىل هذا،
فقد واجهت هذا االقرتاح إشكاالت كثرية قاتلة..
قلت :فهال ذكرهتا يل ..لعلنا نجد حلوال هلا.
قال :يستحيل ذلك ..فمن تلك املشاكل مثال االنقطاع الواضح ىف السلسله املزعومه،
فبدال من أن يستخدم فوكس املكونات األولية التى حصلت من جتارب احلساء االوىل من
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أمحاض أمينيه راسميه بنسب متساويه ،وهى غري صاحله للحياة ،استخدم أمحاضا أمينيه
بيولوجية بلوريه نقيه عرساء التوجه الكفى ..وهذا إشكال ال يمكن ختطيه.
قلت :أال يمكن أن يوجد مكان عىل األرض يتم العثور فيه عىل خليط من األمحاض
األمينية النقية؟
قال :أجل ..يوجد ..وهو مكان وحيد فقط.
قلت :إذن حلت املشكلة..
قال :أجل ..لكن مع العلم أن ذلك املكان الوحيد ليس سوى خمترب عامل يف القرن
العرشين ..أما يف الواقع ،فإن جمموعة كبرية ومتنوعة من املركبات الكيميائية العضوية التى
يبلغ عددها باآلالف يمكن أن تتكون عىل األرض البدائية ،واحتامل وجود خليط من األمحاض
األمينية النقية ترتاكم يف أي مكان يفرض أنه يمكن انتاجها هو الصفر املطلق.
ذلك أهنا ستكون ممزوجة مع السكريات ،واأللدهيدات ،والكيتونات ،واألمحاض
الكربوكسيلية واألمينات ،البيورينات ،الربيميدينات ،واملواد الكيميائية العضوية األخرى.
وتسخني األمحاض األمينية يف أي درجة حرارة تقريبا مع خليط من هذه املواد الكيميائية
سيؤدى يقينا إىل التدمري الكامل لألمحاض األمينية.
قلت :أجل ..هذه مشكلة كبرية ..وهذا العامل وحده يلغى خمطط فوكس متاما من أي
نقاش عقالين.
قال :ليس ذلك فقط ..بل إن نموذج التكاثر اخللوى الذى اقرتحه فوكس ،والتجارب
التى تلته لتفسري االنقسام عباره عن ظاهره فيزيائيه بسيطة ليس هلا اى عالقة بانقسام اخلاليا
ىف الكائنات احلية.
ذلك أن انقسام اخلاليا حتى يف أبسط الكائنات يتطلب آليات معقدة بشكل ال يصدق
لنسخ كل وحدة ىف اخللية بدقه بالغه ونظام مذهل ..بخالف ما يذكره أنصار النشأه الطبيعية
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من أنه جمرد ظاهرة فيزيائية بسيطة ،مثل فصل فقاعة الصابون إىل قسمني ،وهى ظاهره ال متت
للنسخ املتامثل الدقيق ىف احلياة بصله ،ألهنا عمليه عشوائيه بحته كانقسام كريات الدهون أو
فقاعات الدهون بسبب التحريك أو االهتزاز إىل كريات صغريه.
لذلك فإن االستدالل هبذه الطريقه السطحية عىل التكاثر هو استهزاء تام بالعقول
وتستطيح ال يمكن جتاوزه.
وهلذا نرى أنصار النشأه الطبيعية ،ولتمرير مثل هذه األفكار السطحية يلجأون إىل
التحايل عىل احلقائق بتصوير جدار اخللية عىل أنه جمرد حاجز ملنع حمتويات اخللية من اهلرب
واالختالط مع الوسط املحيط أو القدره عىل االستقطاب الفيزيائى العشوائى ..ولكن غشاء
البالزما يفعل أكثر من ذلك بكثري ..فاملغذيات ُيب أن متر عربها إىل الداخل لتستطيع اخللية
البقاء عىل قيد احلياة ،والنفايات واملنتجات ُيب أن متر إىل اخلارج ..وهكذا يتم اخرتاق الغشاء
عرب قنوات انتقائية للغاية ومضخات تشكلت من جزيئات الربوتني.
قلت :هذه مشكلة ال تقل عن سابقاهتا.
قال :ليس ذلك فقط ..فهناك مشكلة أخرى أخطر من اجلميع ..وهي مشكلة الوقت
وفرص االحتامالت..
قلت :أجل ..فالوقت ـ كام يذكر االحيائى الشهري [جورج والد] ـ (هو بطل هذه
املؤامرة ..تعطى الكثري من الوقت ،واملستحيل يصبح ممكنا ،واملمكن يصبح من املحتمل،
واملحتمل قد يصبح مؤكدا ..وما عىل املرء إال االنتظار والوقت نفسه ينفذ املعجزات)
قال :لكن ىف حالتنا هذه يصبح الوقت عامل هدم ،ال عامل بناء ..ذلك أنه يدخل
املعادلة يف نطاق االستحاالت العقلية.
قلت :كيف ذلك؟
قال :سأرشح لك إىل أى مدى من الزمن يتوجب علينا االنتظار؟ ..وكم من الوقت كان
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متاحا عىل األرض لنشوء احلياة؟
لقد عاشت البكترييا يف وقت مبكر قبل  3.5مليار سنة ..واحلياة كانت موجودة يف
وقت سابق قبل  3.8مليار سنة..وبالنظر إىل عمر األرض املفرتض األرض حوايل  4،5مليار
سنة ،وبالنظر إىل أن القرشة األرضية مل تتصلب حتى قبل  4مليار سنة ،فإنه لن يكون هناك إال
 200مليون سنة لتظهر احلياة عىل األرض ..وهذا الرقم يعترب ضئيال جدا للسامح لفرص احلياة
األولية بأن حتدث وفق ظروف طبيعية ..وبالطبع ال يمكن اعتباره رقام ذا أمهيه مقارنة بام سيتم
ذكره وفق االحتامالت التى تم اجراؤها.
فوفقا للقانون اإلحصائى املعروف الذى صاغه عامل الرياضيات [اميل بوريل] ىف كتابه
الذى يناقش فيه حدود االحتاملية الرياضيه حلدوث حدث ما ،ذكر أن أى حدث تتجاوز نسبة
االحتاملية له  1من 10:أس  ..50أي (واحد بجواره مخسني صفرا) حدث يمكن القول عىل
وجه اليقني أنه لن حيدث أبدا بغض النظر عن إمكانية توافر الوقت أو املكان املخصص له.
وبناء عىل هذا عندما ننظر يف االحتامالت الرياضية إلمكانية تكوين بروتني بسيط مكون
من (100محض امينى) وفق الظروف الكيميائية ووفق ظروف مثاليه ألقىص نسبه احتاملية
ممكنه ،نجد أن احتامل احلصول عىل ذلك الربوتني الصغري املكون من مائة من األمحاض األمينية
العرساء (مع العلم بأن الربوتني املتوسط لديه ما ال يقل عن  300من األمحاض األمينية
العرساء) ..هي نفسها احتاملية احلصول عىل نفس الوجه للعملة عند رميها  100مرة.
ومن أجل احلصول عىل نفس الوجه من العمله عند رميها  100مرة ُيب علينا أن نرمى
عمله واحدة  10أس  30مره (اى تكرارحاصل رضب  30 10 × 10مرة) كحد أدنى متاح
عىل أقىص تقدير ليسمح بحدوث ذلك ..واملدى الزمنى إلمكانية حدوث ذلك يتعدى عمر
الكون املنظور بمراحل..
وقد أجرى بعض علامء الكيمياء وعلوم املادة حسابا الحتامل تكوين بروتني متوسط
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احلجم ،فوجدوا أنه  10 / 4.9أس  191وهو رقم يتعدى حد االحتامل املمكن بقانون بوريل
بأشواط ..ومع ذلك ،فإن ذلك الربوتني املتوسط يقف عىل مسافه شاسعه من تركيب اخللية
البالغ التعقيد..
ومثل ذلك أجرى الفيزيائى [فريد هويل] ،و[شاندرا يكواماسينغ] أستاذ الرياضيات
التطبيقية وعلم الفلك ،حسابا الحتامل احلصول عىل اخللية عن طريق العمليات الطبيعية،
وكانت النتيجة هي  10 / 1أس  ..40000وهذا االحتامل فقط الحتاملية تكوين اإلنزيامت
اخللويه كمواد خام ،ومل يتعرض الحتامل تصميم النظام ،فهذا أمر آخر متاما تعجز أى آليه عن
اخلوض فيه.
وقد صور العاملان احتامل تكوين تلك اإلنزيامت بأنه ال يمكن أن حيدث حتى لو تألف
الكون كله من احلساء العضوى ..وكان هلذه النتائج دورا كبريا يف تغيرياعتقاد السري فريد هويل
إىل االعتقاد يف حتمية اخللق.

طي الربوتني:
الصدفة ..و ّ
بعد أن ذكر يل كل ذلك ،وذكر يل مثل صاحبه استحالة أن يبيع علمه باملال ،رحت
أبحث عن عضو آخر ..وكان اسمه [ديفيد برلنسكي] ،وهو عامل يف الرياضيات والبيولوجيا
اجلزيئية والفلسفة.
وقد علمت بعد ذلك أنه من الذين انتقدوا نظرية التطور ،واإلحلاد الذي يروج باسمها
نقدا شديدا بعدما تبني له حجم الزيف والغش الذي يسوقه امللحدون والتطوريون للناس
باسم العلم ،وخصوصا يف العقدين املاضيني بقيادة [ريتشارد دوكينز] وقد كتب يف الرد عليه
كتابه الشهري [وهم الشيطان] عام 2008م.
وقد شاهدت له باإلضافة إىل ذلك حوارا مصورا باسم [العنيد] ،وهو ميلء باعرتافاته
من سخرية العلامء احلقيقيني من خرافة التطور ،وميلء بالسخرية العلمية من افرتاضات التطور
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اخليالية ونقاط ضعفها القاتلة.
بعد أن التقيت به ،وقدمت له العرض السخي الذي ذكره يل مدير املركز ،قال يل بكل
برودة :لو كنت أريد املال ،لرتكت العلم ،وذهبت إىل التجارة ..أو ملارست السياسة ..أو رصت
مهربا أو تاجر خمدرات ..لكني مل أرد إال العلم ..والعامل املحرتم ليس تاجرا وال لصا وال
خمادعا.
أعجبتني قوة شخصيته هذه ،فرحت أطرح عليه ما ذكره [جوزيف كوهن] ،فقال يل:
املشكلة ليست فيام ذكره فقط ..فهناك مشاكل كثرية أعقد بكثري جتعل من تلك الفرضيات جمرد
لغو وخرافة.
قلت :هل هناك مشاكل أخرى غري التي ذكروا؟
قال( :)1أجل ..أمل تشاهد الرقصه البيولوجية التى اعجزت العقول؟
قلت :ما تعني؟
قال :إهنا تعبري عن عملية واحدة من العمليات بالغة التعقيد التى حتدث داخل اخللية
احلية ..بل هي جمرد عملية بسيطة حتدث ملادة حياة تلك اخللية ،وهى الربوتني.
قلت :فام هي هذه العملية؟
قال :أمل تفكر يوما يف رس التنوع اهلائل يف أشكال وألوان وروائح وتراكيب الكائنات
احلية التي يزيد عدد أنواعها عن عدة ماليني؟
قلت :أعلم أن الرس يكمن يف الربوتني.
قال :ال تسمه باسمه هكذا حافيا ..بل هو اجلزئ املعجز والتحفه البيولوجية التي
صنعها اخلالق القدير.
(طي الربوتني :الرقصه البيولوجيه التى اعجزت العقول) ،إعداد فريق
(  )1استفدنا املادة العلمية الواردة هنا من مقال بعنوان ّ
صفحة نظرية التطور وحقيقة اخللق ،بمنتدى التوحيد.
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قلت :أراك شديد اإلعجاب به.
قال :وما يل ال أكون كذلك ..والربوتني هو أعظم مكونات األجسام احلية شأنا ،وال
يزال حيري العلامء بتشكيالته املذهلة عددا وتنوعا ..فهناك الربوتينات التي تدخل يف بناء خاليا
أعضاء احليوانات كاجللد واللحم والعظم والشعر والريش واألظفار والغضاريف والقلب
والكبد والرئة واملعدة والعني واألذن وغري ذلك من األعضاء ..وهنالك الربوتينات املوجودة
يف أوراق وأزهار وثامر وبذور النباتات التي تتفاوت تفاوتا كبريا يف ألوان وروائح أزهارها
وطعم ثامرها وبذورها ..وهناك الربوتينات التي تقوم بالعمليات الكيميائية واحليوية داخل
اخلاليا احلية املختلفة كاألنزيامت واهلرمونات التي ال حرص لعدد أنواعها ..باختصار الربوتني
هو رس احلياة.
قلت :أجل ..فالربوتينات حتوي منظومه هائله من التنوع والتباين.
قال :واملذهل األكثر يف ذلك هو أهنا تتكون من لبنات تسمى األمحاض األمينية ال
يتعدى عددها  20فقط ..وهذه األمحاض األمينية تتجمع مع بعضها البعض ،لتكوين عرشات
املاليني من الربوتينات املتخصصة يف وظائف معينة ،يف كل الكائنات احل ّية التي تعيش فوق
األرض؟
أخذ بيدي إىل مكتبه ،ثم أخرج صورا كثرية أرانيها بحامسة ،وهو يقول :انظر معي داخل
أغوار اخللية املجهريه لرتى أى عامل مذهل تكون فيه ..ولرتى كيف حيدث هذا التباين والتنوع
الوظيفى البالغ االتقان ىف الكائنات احلية..
أراين صورة منها ،وهو يقول :انظر ..إن األمر ببساطه ال يعدو كونه معجزه بيولوجية
تسمى بطى الربوتني ..إن الربوتني يف هذه الصورة يشبه قالده هبا حبات خرز خمتلفة األلوان،
هى األمحاض األمينية ..كل لون يمثل محض أمينيا معينا.
انظر إىل هذه االلتواءات والربوزات واالنخفاضات والتجاويف التى يتخذها جزيء
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الربوتني ىف عملية الطى ..إهنا ليست عشوائية أبدا ..إهنا نفسها ما حيدد وظيفة الربوتني املتكون
من تلك العمليه البالغة التعقيد ..فالربوتينات تنثني وتلتوي وتلتف يف شكل حلقات أو
حلزونات ،بينام تنضغط بعض الربوتينات األخرى يف رقائق مطو ّية تشبه اآللة املوسيقية
(األكورديون) ،وكذلك يف أشكال أخرى.
أراين صورة أخرى ،وهو يقول :انظر إىل الزوايا والشقوق يف طيات أي إنزيم هضم،
وهو ليس سوى نوع من أنواع الربوتينات ..انظر إليه ..فباستطاعته احتجاز جزيئات النشاء
ثم االقرتاب بعد ذلك من الكيامويات التي حتللها إىل سكر ..وهكذا تكمن البكرتيا
والفريوسات بقوة يف ثنايا وط ّيات األجسام املضادة ،التي متسكها بإحكام ،.بينام تطلب
(النجدة) من آليات الدفاع األخرى بجهاز املناعة يف اجلسم.
أراين صورا أخرى ،وهو يقول :انظر إىل هذه األشكال املختلفه والرائعة لربوتينات
خمتلفه ..فالشكل املحدد ما هو إال مفتاح أو قالب ألداء وظيفه حمدده أو لبنه معينه ىف كيان
احلياة املهيب حيث تدخل ىف تركيب التنوع اهلائل لرتاكيب اجلسد.
سار يب إىل مكتب آخر ،وهو يقول :لن تنتهي جرعة الدهشة إىل هذا احلد ..بل هناك
الكثري مما يعجز العقل ويقعده عن االستيعاب..
أراين لوحة كبرية معلقة يف اجلدار تشبه اللوحات الزيتية ،وهو يقول :انظر إىل ذلك
اخليط من احلبات امللونة ،صفراء وخرضاء ومحراء وزرقاء وبنية ..إهنا ليست جمرد ألوان
عشوائية ..بل إن احلبات الصفراء تنجذب إىل بعضها البعض مثل املغناطيسات ..وتتنافر
احلبات اخلرضاء مع مثيالهتا ..وتنجذب احلبات احلمراء بقوة ضعيفة إىل احلبات الزرقاء ،ما مل
توجد بجوارها حبة بنية اللون ..وتذكر أيضا أن احلبات احلمراء تفضل أن تستقر بني احلبات
الصفراء ،ما مل توجد حبات خرضاء بينها!
كون تسلس ً
ال عشوائي ًا من بضع مئات من احلبات امللونة املختلفة ـ التي متثل
كل هذا ّ
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األمحاض األمينية ـ وتنبأ بالرتكيب ثالثي األبعاد ،الذي سوف ينطوي اخليط ذاتيا إليه!
ختيل أن لكل بروتني تسلسال لألمحاض األمينية خاص به وحده فقط ،وينتهي بطريقة
ما ،بالط ّية املميزة له وحده فقط.
التفت إيل ،وهو يقول :إن مثل هذه السلسلة املعقدة يمكن أن تنطوي بعدد كبري جد ًا
من الطرق املختلفة ..ومن ثم كيف يتأتى للربوتني أن ينتهي بالشكل الصحيح له بالضبط؟
مل أجد ما أقول له ،فقال :ال يمكن اإلجابة عن هذا السؤال بالتخمني ،أو باتباع طريقة
التجربة واخلطأ ..فعمر الكون نفسه يعد قصري ًا مقارنة بالوقت الذي يستغرقه بروتني صغري
لتجربة باليني من الط ّيات املمكنة واحدة وراء أخرى ،وصوالً إىل الط ّية الصحيحة!
فتح حاسوبا كان أمامه ،ثم فتح بعض ملفاته ،وهو يقول :هل ترى رسعة هذا اجلهاز
يف حل العمليات التي تعرض عليه؟
قلت :أجل ..هو إبداع من إبداع احلضارة.
قال :لكن عملية الطي وجتميع الربوتينات لنفسها حتدث برسعة أكثر بكثري ..إهنا رسعة
مذهلة جدا ،تقريبا يف أجزاء من مليون يف الثانية ..رغم أن هذا الوقت يعترب رسيعا للغاية
بالنسبة لإلنسان ،إال أنه طويل بشكل ملحوظ ألجهزة الكمبيوتر لكي تقوم بمحاكاته.
فجهاز الكمبيوتر حيتاج يوما كامال لكي يستطيع حماكاة  1نانوثانية ( 1000000/1من
الثانية) من الطي ،وبالتايل حيتاج الكمبيوتر إيل  10آالف يوم لكي يقوم بعملية طي واحدة..
وبحساب رسيع :سيحتاج لثالثني عاما لكي ينتهي منها ،وهذه فرتة طويلة جدا للحصول عىل
نتيجة طي واحدة.
أراين بعدها فيديو ملحاكاة حاسوبية توضح مدى احتاملية توجيه وطى سلسله بسيطة
جدا مكونه فقط من  6امحاض أمينيه حيث متثل اخلرزات امللونه األمحاض األمينية ىف سلسلة
الربوتني.
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ثم قال :ليس هذا فحسب ..بل األمر يتعدى ذلك إىل عمليه أخرى بالغة التعقيد ال
يمكن اختزاهلا أو تبسيطها.
قلت :ما تقصد؟
قال :هل تعلم ماذا حيدث لومل يتم الطى بشكل صحيح ،وكيف تتالىف اخللية ذلك؟
قلت :ماذا يمكن أن حيدث؟
قال :لو تأخرت يف مرحلة بين ّية واحدة ،لتعرضت للتكتل مع بروتينات أخرى ،أثناء
عملية الطي ،وهذا ربام يكون مدمر ًا للخلية ،حيث تتحول هذه الربوتينات إىل (بريونات) أي
بروتينات ُم ْع ِدية ،قد تصل إىل اخلاليا العصبية يف املخ ،وتقوم بتدمريها ،تاركة فيها فجوات
عديدة فيبدو النسيج العصبي كاإلسفنج.
وقد اكتسب هذا املجال النشط من البحث العلمي ،املزيد من االهتامم يف الوقت احلارض
إثر تزايد معرفتنا بأن أخطاء عملية طي الربوتني ،ربام تفيض إىل اضطرابات صحية خطرية مثل
مرض (الزهايمر) وأمراض االعتالل الدماغي اإلسفنجي مثل مرض كرويتزفيلد جاكوب
وهو الشكل البرشي ملرض (جنون البقر)
لكن املذهل هو ما اكتشفه العلامء يف أواخر الثامنينيات من القرن العرشين ،حيث
اكتشفوا أن اخلاليا حتتوي عىل جزيئات خاصة مرافقة ،هي نفسها عبارة عن بروتينات يطلق
عليها (الربوتينات املقرتنة) ،وهي تساعد يف توجيه جزيئات الربوتينات غريكاملة النضج بعيد ًا
عن املؤثرات السيئة ،ومحايتها لكي تنطوي بالطريقة الصحيحة.
وقد أصيب الباحثون بالدهشة من هذا (التعاون اجلزيئي) ،ومن ثم خضعت
الربوتينات املقرتنة ألبحاث علمية دقيقة للتعرف عىل طبيعتها والدور الذي تقوم به يف إمتام
عملية طي الربوتني.

الصدفة ..والتقنيات املعقدة:
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بعد أن ذكر يل كل ذلك ،وذكر يل مثل صاحبه استحالة أن يبيع علمه باملال ،رحت
أبحث عن عضو آخر ،كان اسمه [جوناثان ويلز] ،وهو عامل البيولوجيا اجلزيئية األمريكي
الذي اعرتف بأنه كان ملحدا ،ولكن بعد دراسته للبيولوجيا اجلزيئية ،ومع االكتشافات احلديثة
الدالة عىل الغائية واخللق تراجع ،وأصبح من املؤمنني ،بل صار من أعدى أعداء نظرية التطور
وفضحها وكشف زيفها للناس ،وقد ألف يف ذلك كتابه الشهري [أيقونات التطور]
وقد سمعت أنه كان باإلضافة لتخصصه يف علوم احلياة ،صاحب مهارات كثرية يف
تقنيات اإلعالم اآليل ،وقد علمت أنه قام بذلك املزج بينهام ليفهم رس احلياة من خالل تلك
التقينات املعقدة التي توفرت يف احلواسيب.
وقد أردت من زيارته ،ومن وضعه ضمن فريق البحث ،أن أستفيد من التقنيات احلديثة
املتوفرة يف ذلك العامل اجلامد ألثبت من خالهلا الصدفة يف عامل احلياة ..لكن صاحبي ،وبعد أن
ذكرت له هذا ،راح يقول يل ،وهو يمسك بيده بعض القطع من حاسوب مفتوح كان أمامه:
كام أن اخللية ممتلئة بالتعقيد ،ولكل جزء منها دوره اخلاص ،فكذلك عامل احلواسيب ممتلئ
بالدقة العالية ،ولكل جزء دور املحدد املضبوط.
وضع القطعة من يده ،ووضع الغطاء عىل احلاسوب ،وراح يقول يل :دعنا منه ..وهيا
بنا نتحدث ..فلعل حديثنا أنفع لنا من هذه اآلالت املتجمعة ،والتي ال معنى هلا ،وال جدوى
منها.
قلت :كيف تقول ذلك ..وهذه اآلالت إبداع عظيم ..وبه وصلت البرشية إىل ما
وصلت إليه من تطور؟
قال :لك احلق يف ذلك ..ولكنه تطور متناقض ..أو باألحرى هو تطور أعرج ..أو
باألحرى تطور أعور.
قلت :ماذا تعني؟
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قال :ماذا يقول أصحابنا يف اخللية احلية ،وكيف نشأت أول خلية؟
قلت :هم يذكرون أهنا نشأت بالصدفة ،وأنه كان للزمن واملادة تأثريمها يف نشوئها،
ونشوء كافة أصناف احلياة بعدها.
قال :ولكنهم إن ذكروا هذه األجهزة ..والتي ال تعدو أن تكون سوى خردة بسيطة أمام
تعقيد احلياة ..راحوا ينظرون إليها بانبهار ..وينفون عنها الصدفة ..بل ينسبون كل جزء فيها
لصانعه ومصممه وخمرتعه.
قلت :هم يذكرون ذلك ألهنم رأوا الصانع واملصمم واملخرتع ..وقد صممه أمامهم.
قال :فهل رأوا أول خلية ،وكيف نشأت؟
قلت :ال ..ال يمكن ذلك ،فتلك اخللية نشأت قبل اإلنسان ،بل قبل كل الكائنات
احلية ..ومل تكن هناك أي أداة لتصوير ذلك املشهد.
قال :فلم جترؤوا وراحوا يصفوهنا بدقة ،وكأهنم رأوها رأي العني.
قلت :احلدس العلمي هو الذي دهلم عىل ذلك..
قال :بل هو الرجم بالغي ب ،واهلرب من احلقيقة ..فإن كان هذا اجلهاز امليت حمتاجا
لعقل يصممه ويبدع يف تفاصيله ،فكيف باحلياة التي هي أكثر تعقيدا؟
راح يمسك بقطعة من قطع األجهزة كانت أمامه ،ثم يقول( :)1انظر إىل هذه الدائرة
تتكون من ثالثة ترانزيستورات فقط ،علام ّ
بأن الرتانزيستور ما هو إال
املتكاملة البسيطة ..إهنا ّ
وصلتني من أشباه املوصالت ،كل وصلة منها جمرد سيلكون مشوب بفلز آخر ..وهذه الدائرة
تصنع متكاملة ،حيث تطبع مبارشة من السيلكون والشوائب واملواد العازلة ،لتخرج يف صورة
دائرة.
تكون هذه الدائرة يف الطبيعة صدف ًة ،أسهل
حدق يف وجهي ،ثم قال :أليس احتامل ّ
(  )1استفدنا املادة العلمية الواردة هنا من :كتاب [خرافة دارون :حينام تتحول الصدفة إىل علم] ،م .حممد محدي غانم.
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تكون اخللية احل ّية بالصدفة؟
وأبسط بمراحل من ّ
قلت :كيف تقول ذلك؟ ..هذا مستحيل من الناحية العلمية.
قال :إننا يف النهاية ال نتحدث سوى عن بعض الرمل ..فالسيلكون هو املادة األساسية
يف الرمل ..وهو يمأل أرجاء الكرة األرضية ..وماليني السنني كافية وأكثر من كافية لتفعل به
تم العثور يف طبقات األرض املختلفة
املعجزات ،تبعا لنظرية الصدفة اخلالقة ..فهل يا ترى ّ
عىل رشائح حتتوي عىل هذه الدائرة؟
قلت :ذلك غري ممكن ..ما بك يا رجل؟
راح يستأنف حديثه من غري أن يلتفت لكالمي :إن كان تكون األشياء املعقدة بالصدفة
أمرا واردا ،فمن املنطقي أن نتو ّقع العثور عىل دوائر أخرى ..ور ّبام تكون بعض هذه الدوائر قد
اتصلت بالصدفة ،فكّونت دائرة جتمع خانتني مجعا حسابيا بنظام العد الثنائي ..وباحتاد اثنني
تكونت دائرة تقوم بجمع خانتني ثنائيتني مع األخذ يف االعتبار باقي مجع خانتني سابقتني..
منها ّ
وبصدف بسيطة أخرى نشأت دوائر الطرح والرضب والقسمة!
صحت فيه ليسمعني :إن ما تقوله هرقطة يف ميزان العلم.
راح يكمل حديثه من غري أن يلتفت يل :وعىل مسار آخر ،كانت جمموعات من القطع
قد احتدت مع بعضها بالصدفة لتكوين ّأول قالّب ..وبتواليف منه ظهرت بالصدفة مسجالت
القيم ..وبتجمع هذه األشياء معا ظهرت وحدة احلساب واملنطق إىل الوجود بالصدفة..
تكون أول مشغل دقيق يف الوجود ..وهكذا
وهكذا أخذت الطبيعة عرب ماليني السنني ّ
استمرت سالسل الصدف السعيدة بال كلل وال ملل عرب عرشات املاليني من السنني لصنع
باقي أجزاء احلاسب اآليل!
لست أدري كيف شعرت بنشوة عند حديثه ،فرحت أدع له الفرصة ليتحدث براحته،
راح يقول ،وهو سارح يف خياله :ليس هذا فقط ،فقد حدث بالصدفة أن وصل سلك هذا
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احلاسب إىل بركة محضية تو ّلدت فيها الكهرباء ،فبدأ عمله ..ومع بعض الصدف الصغرية،
تطور بالصدفة إىل
فتكون فيه ّأول نظام ،مل يلبث أن ّ
راحت املعلومات ُختزن عشوائيا يف ذاكرتهّ ،
ثم توالت إصدارات هذا الويندوز ،وظهرت تطبيقات املكتب وبرامج عرض
ّأول ويندوزّ ،
الصور واألصوات واألفالم ،ثم ظهرت تطبيقات الرسوم املجسمة ،وبدأت تصنع بالصدفة
نامذج أفالم ثالثية البعد فيها نباتات وحيوانات وبرش.
تتحول بالصدفة إىل لغات ذكاء
تطورت لغات الربجمة عىل ذلك الكمبيوتر ،وبدأت ّ
ثم ّ
ّ
صناعي!
ّ
تتطور آالت وحمركات ،فاستخدمها برنامج الذكاء الصناعي
وعىل مسار آخر ،كانت ّ
ليصنع اإلنسان اآليل ،الذي استغل ذكاءه وبراعته الكيميائية لتخليق ّأول خلية ح ّية معملية،
وصنع نامذج النبات واحليوان واإلنسان التي أنتجتها برامج الرسوم املجسمة ،ليجعل من
الكرة األرضية مكانا أمجل!
ويف مسار آخر ،كان واحد من األناس اآلليني يفكّر أنّه ال يمكن أن يكون قد جاء إىل
األول ،وع ّلمها لبعض الكهان ،قبل أن ّ
حتل كارثة
الوجود بالصدفة ،فاخرتع فكرة الصانع ّ
تبق إال بعض البرش والكائنات
جيولوجية عىل األرض تقيض عىل احلواسب واآلالت فلم َ
احلية!
التفت إيل ،وقال :هل سمعت ما ذكرت ..هيا أرسع بكتابته ..وال تنس أن تكتب عىل
هذه النظرية العلمية اسمي..
قلت :ولكن النظرية العلمية حتتاج إىل إثبات؟
قال :ال تقلق ..ف ّ
كل ما عىل العلامء من اآلن فصاعدا هو البحث عن بقايا اجلهاز األول
عبقري ،ويكتشف ّ
أن
التي انقرضت يف طبقات الصخور األوىل ..وربام يأيت يف املستقبل عامل
ّ
كتلة من الرمال مشوبة بالفسفور قد تصلح كبداية ألشباه املوصالت ،وتوضع يف متاحف
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التاريخ الطبيعي ،ومتنح االسم العلمي سليكينو ناندينو!
ثم يفكّر آخر يف تلفيق دليل من أجل الشهرة ،فيلفق ّأول بدائية ،وتعرف يف املراجع
ّ
باسم [ناندينو كمبورس] ..وهكذا تتواىل االكتشافات العلمية العبقرية التي تؤكد نظريتي،
مهام عال رصاخ أعداء العلم واحلقيقة!
ترووا
التفت إيل ،وقال :طبعا إن واجهنا بعض السذج ،فسنجيبهم بكل بساطة :مهالّ ..
يف أحكامكم ..من يزدري النتيجة التي وصلت إليها هذه النظرية ،فعليه أن يعود إىل البداية:
تكون أي َشء بالصدفة؟ ..تذكروا أنه مهام كان االحتامل ضئيال ،فلدينا
هل من املستحيل ّ
ماليني السنني حلدوث الصدفة ..إنه نفس الكالم الساذج الذي تقولون إنه علم ،وإنه أصل
املخلوقات احلية؟! ..فلامذا ترفضون هذا وتصدقون ذاك؟!
مل أدر ما أجيبه به ،فقال :هذا الذي ذكرته لك ليس كالمي ،إنه كالم العلامء الكبار الذين
تقرون هلم بالعلمية ..لقد قال السري [ ْف ِرد هويل] يف إحدى مقابالته التي ُنرشت يف جملة الطبيعة
يف ترشين الثاين (نوفمرب) سنة ّ ( :1981
إن ظهور خل ّية ح ّية للوجود عن طريق الصدفة ،يشبه
ظهور طائرة بوينج  747عن طريق الصدفة ،نتيجة هبوب عاصفة عىل حمالت ألدوات
اخلردة!)
***
بعد أن مررت عىل هؤالء األعضاء مجيعا ،وغريهم ممن مل أذكر لكم ،جلست مع نفيس،
واسرتجعت كل ما سمعته ،ورحت أتأمله بعيدا عن كل ألوان اهلوى ،وما هي إال حلظات حتى
رحت أمزق الشيك الذي قدم يل ..ثم أقول خماطبا ريب من غري أن أعرفه :يا رب كل َشء ..يا
من أنشأ احلياة وأوجدها ..أعتذر إليك ،ألين كنت أريد أن أصبح معوال هيدم احلقائق ..فأبت
حقائقك إال أن تنترص ..يا رب كل َشء ومليكه ..يا من أبدع كل ما يف الكون واحلياة ..ودبر
كل ما فيهام ..ها أنذا بني يديك قد مزقت من أجلك كل األموال التي وهبت يل ..فهب يل من
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فضلك العظيم ما خيلصني من الورطة التي وقعت فيها.
قلت ذلك ،ثم ذهبت إىل مدير املركز ،وأنا أمحل الشيك املمزق ،ثم أعرضه عليه ،وأنا
أقول :ها هو الشيك الذي سلمته يل ..مل أرصف منه شيئا ..وأنا أعتذر إليك ..وأقدم يف نفس
الوقت استقالتي من العمل يف مركزكم.
قال يل ،وهو مندهش ملا يرى :لكنك ستعرض نفسك للسجن.
قلت :السجن أهون عيل من أن أشوه حقائق الوجود ..وأصبح شيطانا حيارب ربه.
قلت ذلك ،ثم أردت أن أنرصف ..لكنه استوقفني ،ثم راح يكتب شيئا ..وهو يقول:
بورك فيك ..لقد نجحت يف االختبار ..وهذا الشيك من عندي ..وليس من املركز ..وفيه سداد
ديونك مجيعا ..باإلضافة إىل أموال أخرى يمكنك أن تستفيد منها يف بناء مركز أبحاث أكثر
تطورا ..خذه واعتربه جواب اهلل لك ..فال يضيع أحد سأل اهلل ،ومد يده إليه.
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التطور ..والعلم
بعد أن انتهى األول من حديثه ،قال الثاين ،وهو يلتفت يل :أرجو أن تكون قد سجلت
كل ما ذكره زمييل وصديقي بكل دقة ..فهناك من يصطاد يف املاء العكر ،ويتصيد حىص
األخطاء ليقيض هبا عىل جبال احلقائق.
قلت :ال ختف ..فلقلمي من الورع ما يمنعه من الزيادة والنقصان ..لكن مع ذلك
ارمحوين ،وارمحوا مستواي العلم ،فأنا أفهم من كالمكم مجله ،وال أحيط بتفاصيله.
قال :ونحن ال نطلب منك التفاصيل ..بل نطلب منك فقط أن تفهم منه ما يفهم منه
سائر الناس ..فلكل علم أهله..
قلت :كالم صديقكم يف احلقيقة مع كونه يدخل بنا يف بعض متاهات العلم الضيقة إال
أنه مملوء باجلامل ..فقد أشعرتني كلامته بمحبة اهلل وتعظيمه ..وأخرجتني من كثري من ظلامت
التعتيم والوهم التي كنت أتصور هبا حقيقة احلياة ..فقد كنت أراها ممتلئة بالبساطة ،ومل أكن
أعلم أبدا أهنا بذلك التعقيد .وقد كنت فوق ذلك أتصور أن ألولئك املاديني بعض احلجة فيام
يقولون ..لكني اكتشفت أهنم أبعد الناس عن العلم وحججه ،وأهنم ال خيتلفون يف تالعبهم
بالعلم عن تالعب سدنة األديان املزيفة.
قال :صدقت يف هذا ..وما دمت قد اقتنعت به ..فهلم لتسجل عني كل ما أقوله..
وبالدقة التي سجلت هبا حديث صاحبي ..فهو قد حدثكم عن رحلته من الصدفة إىل اخللق..
وأنا سأحدثكم عن اكتشايف للخدع التي يامرسها التطوريون ،واخلرافات التي ينرشوهنا.
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :أنت تدعوين هبذا للبدء من حديثي من آخره ،ال من أوله.
قلت :ال بأس ..فأحيانا ال يفهم أول الِشء إال بعد فهم آخره.

64

قال :أنت تعلم حسبام حدثك صديقي األول أن هناك نظريتان يف تفسري بداية اخللق..
النظرية التي تقول بالعشوائية والصدفة ..والنظرية التي تقول باخللق والغائية.
قلت :أجل ..علمت هذا ..وقد ذكر من األدلة الكثري ما يؤيد وجهة النظر الثانية ،والتي
تدل عليها كل حقائق الوجود.
قال :فهكذا األمر فيام نراه من مظاهر احلياة يف الكون وتنوعها ،فقد اضطر القائلون
بالصدفة إىل حيلة التطور ،حتى يتهربوا من نظرية اخللق املقصود..
قلت :هذه نظريتهم ..فام نظرية املؤمنني؟
قال :املؤمنون يؤمنون بنظرية اخللق اجلديد.
قلت :ما تعني هبا؟
اخل ْل ِق ْاألَ َّو ِل
قال :أعني هبا تلك احلقيقة العظيمة التي نص عليها قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َعيِينَا بِ ْ َ
س ِمن َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
يد ﴾ [ق ،]15 :فهي النظرية العلمية البديلة لنظرية التطور القديمة
َ
َب ْل ُه ْم ِيف َل ْب ٍ ْ
أو احلديثة ،والتي وجهت هلا إشكاالت كثرية جتعل من املستحيل أن تتحقق بالعلمية املطلقة
أو بالعلمية النسبية.
ذلك أن نظرية اخللق اجلديد ال تلغي وجود تقارب بني املخلوقات ..وإنام تعني أن اهلل
تعاىل باعتباره خالقا ،ال يطور اخللق السابق ليتحول إىل خلق جديد ،وإنام خيلقه ابتداء ،كام
صور ذلك بدقة عند ذكره خللق آدم عليه السالم ،والذي ورد يف النصوص القرآنية والنبوية أنه
خلق من طني ،ومن محأ مسنون..
وكام صوره بدقة عند ذكره لناقة صالح عليه السالم ،والتي أخرجها من الصخر آية من
ِ ِ ٍ
ِ
َري ُه
آيات اهلل ..كام قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َىل َث ُمو َد َأ َخ ُ
اه ْم َصاحلًا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
ض اهللَِّ و َال َمتسوها ِبس ٍ
وها َت ْأ ُك ْل ِيف َأ ْر ِ
وء
َقدْ َجا َء ْت ُك ْم َب ِّينَة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َه ِذ ِه نَا َق ُة اهللَِّ َل ُك ْم آ َي ًة َف َذ ُر َ
َ َ ُّ َ ُ

َف َي ْأ ُخ َذ ُك ْم ع ََذاب َألِيم ﴾ [األعراف]73 :
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قلت :صدقت يف هذا ..فقد كان هلذه الناقة املخلوقة خلقا جديدا من الصفات
واملميزات ما مل يكن لسائر النوق ،فقد كانت تعطيهم لبنا كثريا ،كام أهنا تستقي كثريا ،قال
ِ
ِ
ِ ِ
رش ُب َي ْو ٍم َم ْع ُلو ٍم﴾ [الشعراء]155 :
رشب َو َل ُك ْم ْ
تعاىلَ ﴿:ق َال َهذه نَا َقة َهلَا ْ
قال :و هكذا فإن من مقتضيات اإليامن بالبعث اإليامن باخللق اجلديد ،فاإلنسان عند
بعثه لن يتطور من كائن آخر ،وإنام سيخلق من جديد من تراب األرض ،وبخصائص جديدة
ختالف اخلصائص التي ولد هبا يف هذه النشأة.
وهلذا رد اهلل تعاىل عىل الذين يفرضون عليه ماذا يفعل ،وكيف يفعل ،بقولهَ ﴿ :أ َف َعيِينَا
س ِمن َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
بِ ْ
يد ﴾ [ق ،]15 :ومعناها ـ كام يذكر املفرسون ـ:
َ
اخلَ ْل ِق ْاألَ َّو ِل َب ْل ُه ْم ِيف َل ْب ٍ ْ
(أعجزنا عن اخللق األول حتى نعجز عن اخللق اجلديد؟ أي مل نعجز عن اخللق األول وهو
إبداؤه فال نعجز عن اخللق اجلديد وهو إعادته)
واملراد باخللق اجلديد (تبديل نشأهتم الدنيا من نشأة أخرى ذات نظام آخر وراء النظام
الطبيعي احلاكم يف الدنيا فإن يف النشأة األخرى وهي اخللق اجلديد بقاء من غري فناء وحياة من
غري موت)
قلت :بورك فيك ..وقد ذكرين حديثك هذا بام ورد يف القرآن الكريم من القدرات
العظيمة التي آتاها اهلل للمسيح عيسى عليه السالم ،ومنها إحياء املوتى ،وإبراء األكمة
واألبرص ..والتي وصلت إىل حد القدرة عىل اخللق بإذن اهلل ..والتي وردت يف مواضع من
القرآن الكريم ،وبصيغ متعددة ،منها قوله تعاىل عىل لسان املسيح معربا عن فضل اهلل
وال إىل َبنِي إِ ْرسائِ َيل َأ ِّين َقدْ ِج ْئ ُت ُك ْم بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َأ ِّين َأ ْخ ُل ُق َل ُك ْم ِم َن ال ِّط ِ
عليهَ ﴿:و َر ُس ً
ني ك ََه ْي َئ ِة
َ
ال َّط ِري َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِ
يه َف َي ُك ُ
ون َط ْ ًريا بِإِ ْذ ِن اهللَِّ﴾ [آل عمران]49 :
ْ
خت ُل ُق ِم َن ال ِّط ِ
ني ك ََه ْيئ َِة ال َّط ْ ِ
ومنها منة اهلل عليه بالقدرة عىل ذلك ،قال تعاىلَ ﴿ :و ِإ ْذ َ ْ
ري ِب ِإ ْذ ِين

ِ
يها َف َت ُك ُ
ون َط ْ ًريا بِإِ ْذ ِين ﴾ [املائدة]110 :
َف َتنْ ُف ُخ ف َ
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وهذه اآليات فيها رد شديد عىل أولئك الذين حييلون عىل اهلل أن خيلق أي أمة من األمم
ابتداء ،ويتصورون أنه يفتقر إىل أن يطور خلقا سابقا ،ليحصل منه خلق جديد ،وكأنه عامل يف
مصنع ،أو خمرتع يف خمرب ،وليس قادرا عىل كل َشء ..خيلق ما يشاء ..متى يشاء ..كيف يشاء.
ولذلك هم يصادمون النصوص الرصحية التي تنص عىل أن آدم عليه السالم خلق من
تراب ،ومن طني ،ليحولوه إىل كائن متطور عىل كائن سابق ،وأن تلك التسوية التي ذكرها
القرآن الكريم ليست سوى ألفاظا عبثية اعتباطية ال داللة حقيقية هلا.
واملشكلة أن هؤالء يف تكلفاهتم يربطون ذلك بالقرآن الكريم ،فيستدلون بقوله تعاىل:
ِ
يسى ِعنْدَ اهللَِّ ك ََم َث ِل آ َد َم َخ َل َق ُه ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث َّم َق َال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون ﴾ [آل عمران،]59 :
﴿إِ َّن َم َث َل ع َ
ويلبسون عىل أنفسهم وعىل الناس ،بأن اهلل شبه املسيح بآدم غافلني عن أن املشبه به ال يساوي
املشبه يف كل الوجوه ..وغافلني عن أن اهلل تعاىل ما ذكر ذلك إال ليبني أن له اإلرادة املطلقة،
ولذلك ـ كام خلق آدم عليه السالم ـ من غري أبوين ،فهو قادر عىل خلق املسيح من غري والد.
قال :صدقت ..ولو أن هؤالء ختلوا عن كربيائهم ،وراحوا حيرتمون لغة القرآن الكريم،
ال ِمن َمحَإٍ مسنُ ٍ
ويتدبروا قوله تعاىل﴿ :وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلم َالئِك َِة إِ ِّين َخالِق ب َ ِ
ون
رشا م ْن َص ْل َص ٍ ْ
َ ُّ
َ
َ ْ
َ
َ ً
(َ )28فإِ َذا سوي ُته و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي َف َق ُعوا َل ُه س ِ
اج ِدي َن﴾ [احلجر ]29 ،28 :والذي ورد
َ َّ ْ ُ َ
َ
ْ ُ
يف مواضع متعددة من القرآن الكريم ..ملا وقعوا فيام وقعوا فيه ..وملا فضلوا أي فرضية مهام
كانت عىل هذه احلقائق املقدسة.
قلت :بورك فيك ويف إيامنك ..ولو أن هؤالء نظروا فيام خيرتعونه من خمرتعات يزهون
هبا ،لكان ذلك وحده كفيال بتسليمهم خلالقهم ،واعرتافهم بقدرته املطلقة عىل اخللق ابتداء من
غري حاجة ألي وسائط.
قال :صدقت ..فهل كان اجليل الثاين من جهاز الكمبيوتر صناعة جديدة ،أم أن
املخرتعني راحوا إىل نفس اجلهاز القديم ينقصون منه ويضيفون ،حتى حتول إىل جيل جديد..
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الشك أن الواقع مل يدل عىل هذا ..بل إن كل جيل من األجيال يقتيض أن يصنع صناعة خاصة
تتناسب معه ،مهام كان القرب بينه وبني األجيال السابقة.
قلت :بورك فيك ..وقد ذكرين موقفك اإليامين هذا بأولئك السلبيني الذين يقرؤون
ض و َال َخ ْل َق َأ ْن ُف ِس ِهم وما ُكن ُْت مت ِ
ِ
َّخ َذ املُْ ِض ِّلنيَ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ
ُ
ْ َ َ
قوله تعاىلَ ﴿ :ما َأ ْش َهدْ ُ ُهت ْم َخ ْل َق َّ
ِ ِ
الس ْم َع
ع َُضدً ا ﴾ [الكهف ،]51 :ويقرؤون معها قوله تعاىلَ ﴿ :و َال َت ْق ُ
ف َما َل ْي َس َل َك بِه ع ْلم إِ َّن َّ
َان َعنْ ُه َم ْس ُئ ً
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأو َلئِ َك ك َ
وال ﴾ [اإلرساء ]36 :ثم يظلون مصممني يف الدفاع
َوا ْل َب َ َ
عن هذه الفرضية التي مل تستوف حقها من األدلة..
مع أنه ال عالقة هلا بكفر وال إيامن ..فاهلل تعاىل قادر أن خيلق كل أمة من األمة خلقا سويا
منفصال من دون أن حيتاج إىل هذه الفواصل التطورية ،التي تنبئ عن القصور أكثر من إنبائها
عن العلم الشامل ..كام أنه قادر عىل أن ُيعل بعضها يرتبط ببعض ..فكل ذلك يف قدرة اهلل
تعاىل.
قال :اإلشكال ليس يف ذلك فقط ..وإنام يف أمرين آخرين سأوضحهام من خالل رسدي
لقصتي ..أما أوهلام فهو أن هذه النظرية يف حال ثبوهتا أو عدم ثبوهتا ال عالقة هلا بأي جمال من
املجاالت العلمية الواقعية ،فسواء قلنا :إن الزرافة تطورت عن حيوان سابق ،أو خلقت خلقا
جديدا ..فإن ذلك لن يغري من الزرافة ،وال من فوائدها أو مضارها شيئا ..وبذلك فإن البحث
يف هذا نوع من الرتف العقيل مثله مثل البحث يف أهيام السابق البيضة أم الدجاجة.
والثاين :أن هذا فيه الكثري من التكلف ..فاهلل تعاىل ما أشهدنا خلق كونه ،وال َشء منه،
واالستشهاد باحلارض عىل الغائب قياس فاسد ..مع أنه مل يثبت يف املخابر أي دليل عىل التطور..
كل م ا فيه بضاعة كالمية مزجاة خالية من كل دليل ..ال هيدف أصحاهبا إال إىل تفسري كيفية
نشوء احلياة ،وحماولة عزل اهلل عن ذلك النشوء ،ابتداء أو استمرارا.
***
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بعد توضيحه للفرق بني التطور والتنوع ،أو التطور واخللق اجلديد ،اعتدل يف جلسته،
ومحد اهلل وصىل عىل نبيه  ..ثم قال :ما عساي أقول لكم ..ومن أين يا ترى سأبدأ قصتي؟
ثم سكت قليال ،وقال :ربام أحسن بداية حلديثي هي تلك املحارضة التي سمعتها يف
بعض املؤمترات ،واخلاصة بأبحاث التطور ..فقد نزلت عيل حينها أول أنوار اهلداية التي
جعلتني أراجع كل معاريف ومواقفي ،وأضع نفيس يف السكة الصحيحة التي ُيتمع فيها العلم
مع اإليامن.
لقد كنت قبلها جمرد إمعة مقلد ،أحفظ ما يقال يل ،ثم أردده كالببغاء دون أن أن يمر عىل
مراكز التحليل والوعي يف عقيل ،لكني بعد سامع تلك املحارضة ،وما حصل فيها من تعقيبات
رحت أفكر جيدا يف كل معاريف ،وأصححها وفق ما تقتضيه احلقيقة ،ال وفق ما يقتضيه اهلوى.
لقد كانت املحارضة بعنوان [تطور احليتان من أسالف برية] ( ،)1والتي راح صاحبها
يامرس كل صنوف احليلة ليقنعنا بأن بعض الثدييات تطورت قبل  60مليون سنة إىل حيتـان،
حيث غامرت بعض الثدييـات ،ونزلت إىل املـــاء بحثا عن الطعـام ،فبدأت ختتفي مع الوقت
األرجل اخللفية ،وحتولت األرجل األماميـة إىل زعـانف ،وتغري شكل األنف ،واختفى الشعر
وحتول إىل جلد.
وبدل أن حيدثنا صاحب املحارضة عن التجارب العملية املثبتة هلذا راح يقص علينا
حكايات من سامهم كبار أحبار العلم الذين أرقهم البحث عن رس وجود احليتان يف البحر..
وكأن اهلل الذي خلق هذا الكون العظيم يعجز أن ُيعل يف البحر من الكائنات من يشاهبه يف
الرب.
(  )1استفدنا املادة العلمية الواردة هنا من مقال مطول بعنوان :تطور احليتان من أسالف برية ،وهو من موقع :أنا أصدق العلم..
وفيه املصادر ،والتفاصيل الكثرية املرتبطة باملوضوع..
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فذكر لنا تلك النقاشات العلمية حول أصل احليتان يف فرتة ما قبل النظرية الداروينية،
والتي كانت تدور حول أصل احليتان ،وعالقته بالثدييات الرب ّية ..وذكر لنا من ذلك ما كتبه
[جون راي] عام  1693من ّ
أن احليتان حيوانات ثديية معتمد ًا يف ذلك عىل التشابه بني احليتان
والثدييات الرب ّية.
ثم ذكر لنا نظرية داروين املرتبطة هبذا ،وهي أن احليتان تطورت من الدببة ،مقدم ًا
فرضية عن إمكانية أن تكون الضغوط االصطفائية سامهت يف تطور الدببة إىل حيتان..
ومل ينس أن يذكر لنا أن داروين اضطر حتت وطأة السخرية التي تعرض هلا لسحب
فرضية الدببة السابحة هذه من النسخ الالحقة من كتابه [أصل األنواع]
ثم ذكر لنا اقرتاح [فالور] عام  1883والذي يذكر بأن احليتان متتلك صفات أولية
ربية ،وذكر لنا بحامسة أن (هذا ما أكدَّ أن اجتاه تطور
وأثرية غري وظيفية تتميز هبا الثدييات ال ّ
بري إىل نوع بحري وعىل أسس علم التّشكل (املورفولوجيا) ربط [فالور]
السلف كان من نوع ّ
بني احليتان وذوات احلوافر)
ثم ذكر لنا أنه يف بدايات القرن العرشين اقرتح كل من [ايربهارد فراس] و[تشارلز
اندروز] أن الرسيدونتات ،وهي حيوانات مفرتسات من آكلة اللحم البدائية ،وهي منقرضة
حالي ًا هي أسالف احليتان.
ثم ذكر لنا أنه يف ٍ
وقت الحق ،افرتض [ويليام ديلر ماثيو] ،وهو من متحف التاريخ
الطبيعي األمريكي أن احليتان أصلها حيوانات ملتهمة احلرشات.
ثم ذكر لنا أن [ايفرهارد يوهانس سليرب] حاول أن يمزج بني الفكرتني ،فافرتض أن
احليتان هي سليلة ما دعاه [بارنس] بالـ [ creodontsـ  cumـ  ،]insectivoresوهو حيوان مفرتض
ُيمع بني صفات احليوانات املفرتسة واحليوانات آكلة احلرشات ..مع العلم مل ُيكتشف حيوان
هكذا حتى اآلن.
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ثم ذكر لنا أن [فان فالن] ربط عام  1966و[سزاالي] عام  1969بني احليتان األوىل
والـ [ ،]mesonychid condylarthsوهي آكالت حلوم بدائية من ذوات احلوافر منقرضة حالي ًا
وحجمها تقريب ًا بحجم الذئب ،اعتامد ًا عىل صفات األسنان.
ثم راح يرجح لنا هذا االحتامل األخري بتخرصات كثرية صدعت رؤوسنا ،ومألت
القاعة شغبا ..فبعد انتهاء حمارضته ،خرجت التعقيبات الكثرية التي ترد عليه ،وبعضها كان
ينترص للدببة ..وبعضها لتلك احليوانات االفرتاضية ..وبعضها لذوات احلفريات.
لست أدري حينها كيف تذكرت ما يطلق عليه [اجلدل البيزنطي] ،لعلكم تعرفونه ..إنه
ذلك التعبري املستعمل للداللة عىل املناقشات التى التؤدى إىل شئ ىف النهاية ..ألنه ال يمكن
ألحد من الناس أن يرحل إىل أحقاب التاريخ لريى حقيقة ما جرى.
ومل يكن هذا موقفي لوحدي ،بل كان موقف رئيس اجللسة الذي مل يستطع إدارهتا وال
التحكم يف القاعة بعد الشغب الكثري الناتج عن انتصار كل فريق لوجهة نظره ..حينها اضطر
ألن يرضب بمطرقته رضبا عنيفا عىل مكتبه ،وهو يقول :اسمعوا مني هذه القصة أوال ..ثم
عودوا إىل ما كنتم عليه.
أطرق اجلميع ساكتني ،فقال :حدثني جدي أن أهل بيزنطة كانوا حمارصين بجيش،
وطال احلصار  ،وبدل أن يبحثوا يف خمرج ألزمتهم راحوا يبحون يف أهيام األسبق البيضة أم
الدجاجة ..واهنمكوا ىف النقاش واجلدل حول هذه القضية ،وطال خالفهم حوهلا ..ثم ما لبث
اخلالف أن حتول إىل معركة ..وحني دخل أعداؤهم عليهم املدينة وجدهم أرضا رخوة لتحقيق
مجيع مآربة ..ألن ذلك اجلدل البيزنطى شغلهم عن كل َشء.
بعد أن انتهى رئيس اجللسة من حديثه ،قال :واآلن يمكنكم أن تعودوا للجدل التطوري
الدارويني الذي ال يقل عن اجلدل البيزنطي ..وال تنسوا أن عقولكم ومعاملكم التي تشغلوهنا
بمثل هذه القصص التي ال معنى هلا حمتاجة ألن تبحث فيام يرتبط بواقعنا العميل ..فالبرشية
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بحاجة ألن تعالج الكثري من األمراض ،والبيئة بحاجة ألن تستعيد عافيتها بفعل السموم التي
أفرزهتا هذه احلضارة ،ولذلك إن كان لكم فراغ من وقت فامألوه بالبحث يف هذه األمور ،قبل
أن تدمر عليكم األرض ،وحيصل لكم ما حصل للديناصورات.
بعد أن انتهى رئيس اجللسة من حديثه هذا ،ساد صمت طويل القاعة ،قطعه رئيس
اجللسة بقوله :اسمحوا يل ما دمت رئيسا هلذه اجللسة ،واحرتاما هلذا السكون الذي عاد للقاعة
بعد القصة التي رسدهتا أن أسألكم سؤاال وجيها أرجو أن جتيبوين عنه بكل علمية ومصداقية.
أشاروا إليه أن يسأل ،فقال :أرى أننا قبل أن نتساءل عن أصل احليتان ..وهل هي
الدببة ،أم آكالت احلرشات ،أم ذوات احلوافر ،أم تلك احليوانات االفرتاضية ..أن نتساءل أوال
عن مدى علمية نظرية التطور يف حد ذاهتا ..وهل هي رضورة علمية ،أم أن هناك خيارات
علمية أخرى غريها؟
وأرجو من الذين يودون اإلجابة عىل هذا السؤال اخلطري أن يرتكوا اللغة املنغلقة يف
احلوار ،بل يتعاملوا مع املسألة بعلمية جمردة ،وبعيدا عن التشخيص ..ألنا هنا نناقش هذه
النظرية من ناحية علميتها ،وال هيمنا من قال بذلك أو مل يقل..
قام أحد احلارضين ،وقال :مل أقم هنا ألجيب عىل السؤال الكبري الذي سأله حرضة
رئيس اجللسة ،وإنام أردت ـ وباعتباري أستاذا يف املنهجية العلمية ـ أن أذكر لكم بأننا نحتاج
لإلجابة عىل ذلك السؤال أن نحتكم للمعايري العلمية التي يعتمدها اخلرباء يف هذا املجال.
وبام أنني عضو مؤسس ملجلس البحوث الوطني بالواليات املتحدة األمريكية،
فسأعرض عىل حرضاتكم التقرير الذي نرشناه بخصوص هذه املعايري ..والذي قصدنا منه
املحافظة عىل سالمة واستقامة تدريس العلوم ..فاملنهج العلمي يتميز عن غريه من مناهج
وهيئات املعرفة باستخدام املعايري التجريبية ،واحلجج املنطقية ،ومبدأ الشك.
وُيب أن تلبي التفسريات العلمية بعض املعايري املحددة ..منها مثال أن تكون متسقة
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مع األدلة التجريبية والرصدية حول الطبيعة ..وُيب أن تكون هلا القدرة عىل التنبؤ بدقة
بخصوص األنظمة التي يتم دراستها ..ومنها أن تكون بعيدة عن التفسريات املبنية عىل
األساطري ،واآلراء الشخصية ،والقيم الدينية واإلهلامات الذاتية ،واملعتقدات اخلرافية ..فكل
هذه األمور قد تكون مفيدة شخصيا أو اجتامعيا ،ولكنها ليست تفسريات علمية.
ثم راح يفصل لنا معايري النظرية العلمية الستة ،ويطلب من احلضور أن يطبقوها عىل
نظرية التطور.

التطور ..والبيانات الرصدية:
بعد أن انتهى من حديثه قام بعض العلامء ،وقال :بخصوص املعيار األول ..وهو
البيانات الرصدية  ،فإين أحب أن أرصح حلرضاتكم بأن ما يذكره التطوريون من أن التطور
عملية قابلة للمالحظة غري صحيح ..ذلك أهنم يتعمدون اخللط بني معنيني كالمها يطلقان
عليهام لقب [التطور] ،أحدمها مقبول وعلمي ،وآخرمها مرفوض وخال من العلمية ..ثم
حياولون االستدالل باألول عىل صحة الثاين.
قال بعض احلضور :كيف ذلك ..هال وضحت لنا أكثر.
قال( : )1أنتم تعلمون أن نظرية التطور مرت بمراحل متعددة ..فمنها القديمة ..ومنها
احلديثة ..أو الرتكيبية احلديثة ..وهي امتداد لنظرية داروين القديمة ،والتي افرتضت أن التنوع
احليوي يعود إىل أصل واحد..
رشحا
وملا كانت هذه النظرية ال هتتم بآلية التطور ،فقد جاءت الدارونية احلديثة لتقدم ً
آللية التطور استنا ًدا عىل علم وراثة العشائر مع إبقاء أسس الدارونية الكالسيكية كاالنتقاء
الطبيعي واجلنيس وغريمها.
وبناء عىل ذلك ،فقد ظهر تعريف آخر للتطور ،وهو مقدار التغري يف تكرار املورث يف
(  )1انظر يف هذا مقاال رائعا بعنوان [تطور نظرية التطور] ،إسامعيل عرفة.
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العشرية ،مع إبقاء التعريف األول ..ومن هنا صار عندنا مفهومان منفصالن للتطور :التطور
الدقيق ،والتطور الكبري.
التغري يف الصفات املورفولوجية
أما التطور الكبري ،وهو املقصود باألصالة ،فيعني
ّ
واجلينية مما يتسبب يف االنتقال من نوع إىل نوع آخر ..بخالف التطور الدقيق أو الصغري ،والذي
يتم التغري فيه عىل مستوى النوع الواحد نفسه ،كتطوير كائن حي ملقاومته نحو جسم غريب،
أو تغيري لون جللد ،أو تغيري يف حجم عضو معني من اجلسم ،أو نحو ذلك.
وهذا مما ال إشكال فيه ،ذلك أن هجرة األوروبيني مثال إىل أسرتاليا واختالطهم
بالشعب األسرتايل األصيل ،أدت إىل اختالط العرقني ،وقد أثر ذلك عىل أوالدهم ،بحيث
أصبحت أشكاهلم متزج بني األصلني ..وهم يعربون عن هذا بالتطور البيولوجي
لألسرتاليني ..ومن أمثلته أيضا ظهور فريوس األنفلونزا كل مرة بصورة جديدة ،بحيث ال
تؤثر فيه اللقاحات السابقة.
وهلذا كان لوجود تعريفني للتطور أثر كبري يف إحداث اخلالف بني أنصار نظرية التطور
ومعارضيها ،إذ حني يقدم البعض أدلة صحيحة عىل التطور كظهور فريوس األنفلونزا اجلديد،
يمتعض اآلخرون ،ويأخذون بنقد جوانب أخرى للنظرية تفرتض األصل املشرتك لإلنسان أو
كل األحياء.
وقد عرب عن هذا اخللط [مايكل بيهي] بقوله( :الدارونية احلديثة فرست التطور الدقيق
بشكل رائع ،لكن عند احلديث عن التطور الكبري فعىل التطوريون أن يصمتوا)
وهذه املقولة هي واقع احلال يف معظم اخلالفات الني نراها ،فاملؤمن ينتقد التطور الكبري
فريد عليه امللحد بأدلة عىل التطور الدقيق ،ولذلك ال يصلون ألي نتيجة.
وهلذا ذكر [نيكوالس كومنينلس] ،األستاذ بجامعة ميزوري ـ كنساس ،يف كتابه
[Demise

 ،]Darwin'sأنه من األخطاء الشائعة يف االستدالل العلمي استخدام التك ُّيفات
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امللحوظة يف التطور الصغري الفرتاض صحة التطور الكبري ،واالنتقال من نوع إىل نوع آخر.
وكمثال عىل ذلك التحايل واخلداع قام أحد أشهر املواقع املؤيدة للتطور ()Talk origins
بإيراد أكثر من عرشين حالة ا ّدعى فيها املوقع رصد االنتواع بالفعل (أي االنتقال من نوع إىل
فتبني له أن هذه اال ّدعاءات
نوع) ،لكن قام اجليولوجي األمريكي كييس َلسكني بفحصها مجي ًعاّ ،
غري صحيحة عىل اإلطالق ،وأنه يف احلقيقة ليس هناك حالة واحدة من احلاالت املذكورة
التغريات عىل
حدث فيها التطور الكبري الذي يتسبب يف ظهور نوع جديد ،بل كانت مجيع
ّ
مستوى النوع الواحد فحسب.
ويف جتربة ملفتة ،قام الباحث التطوري بجامعة ميتشيجن األمريكية ،ريتشارد لينسكي،
برصد عالمات التطور يف البكرتيا ملدة  20سنة بتعقب ً 40،000
جيال من البكترييا ،ويف
تغري جني واحد مفيد أو بنّاء طوال هذه املدّ ة.
أقر أنه مل يكن هناك ّ
النهاية ّ
وقد ع ّلق أستاذ علم اجلراثيم بجامعة بريستول الربيطانية [آالن كلينتون] عىل ذلك
ً
متسائال( :ولكن أين هو الدليل التجريبي؟ ال يوجد ا ّدعاء يف األدبيات العلمية أن نوعًا من
الكائنات احلية قد تطور إىل آخر .البكرتيا ،وهي أبسط صور احلياة املستقلةُ ،تعترب مثالية هلذه
ً
أجياال كل  20إىل  30دقيقة ومتثل جماميع كل  18ساعة .ولكن طوال 150
الدراسة ،فهي تنتج
عا ًما من علم اجلراثيم ،ال يوجد دليل واحد أن نوعًا من البكترييا قد تغري إىل آخر)
قال بعض احلضور :بناء عىل هذا ،أهيام خيلو من العلمية ..هل التطور الدقيق أم التطور
الكبري؟
قال :بال شك ..التطور الكبري هو الذي خيلو من العلمية ،وهو الذي يقصد عند
اإلطالق ..ولذلك نرى دوائر املعارف العلمية تعرف نظرية التطور بأهنا (النظرية التي تفرتض
أن كل الكائنات قد نشأت من أصل واحد ،والذي نشأ بدوره من مادة غري عضوية)
بل إننا إذا سألنا أي عامي أو مثقف عن معنى [نظرية التطور] ،فإنه حتام سيجيب بأهنا
75

(النظرية التي تفرتض أن أصلنا من القرود)
وبناء عىل هذا ،فإن عرض أمثلة ،مثل تطور الفراشات الداكنة والفاحتة ال يعترب دليال
عيل التطور ..ذلك أهنا ال تدخل يف إطار التطور الكبري.
وهلذا نجد التطوريني عاجزين عن تقديم أي معلومة عن كيفية تطور االمبيا إىل اإلنسان
عن طريق اكتساب معلومات وراثية جديدة عىل مدار احلقب اجليولوجية القديمة التي مل
يشهدها أحد.
بل إن التطوريني أنفسهم يعرتفون بذلك ،وقد عرب عن ذلك أحدهم بقوله( :تثبت
التجارب أن عملية االنتقاء الطبيعي حتدث بالفعل ،ولكنها ال تثبت حدوث تطور الكائنات،
مهام تباينت أعداد األنواع املختلفة من الفراشات يف الشكل واللون تظل كل الفراشات من
البدايه للنهايه )Biston betularia
وقال آخر( :مل تظهر آليات التطور املزعومة [االنتقاء الطبيعي والطفرات العشوائية] أي
قدرة عيل زيادة املحتوي اجليني ألي كائن حي ،كام أنه مل ير أحد عملية تطور من قبل)
وألجل هذا نرى املشاهري من التطوريني أمثال [دوكنز] يراوغون عندما ُيربون عيل
الدفاع عن موقفهم اإليامين من التطور ،ففي إحدى مناظرات دوكنز عىل إحدى القنوات
التلفزيونية عىل يد أحد القائلني بنظرية اخللق ،قال دوكنز( :التطور بالفعل تتم مالحظتة،كل
ما يف األمر أنه مل يتم مالحظته أثناء حدوثه)
ثم راح يراوغ لالستدالل عىل ذلك بقوله( :إن رفض التصديق بشئ مل تره بعينيك هو
أمر مناف للعقل ،فكر يف األمر ،أنا مل أر نابليون بعيني من قبل ،ولكن هل هذا يعني أن نابليون
غري موجود؟)
وهذا الرد يدل عىل أن دوكنز والتطوريني يعتمدون إلثبات نظريه التطور ،وبشكل
أسايس عىل األدلة التارخيية ال األدلة العلمية التجريبية ،وهم بذلك يقعون فيام يتهمون به
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املؤمنني باألديان والغيبيات.
وهكذا فإن نظرية التطور سقطت يف االختبار األول الذي وضعه جملس البحوث
الوطني [ ،]NSESوالذي ينص عىل أن (أي نظرية علمية البد أن تعتمد عىل األدلة التجريبية
والرصدية) ..وقد فشلت نظرية التطور يف أول اختبار ملصداقيتها كنظرية علمية بتخلفها عن
هذا املعيار.

التطور ..والتنبؤات الدقيقة:
بعد أن انتهى من حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن ذكر لكم زمييل وصديقي ختلف نظرية
التطور عن تطبيق املعيار األول من املعايري العلمية ،فسأذكر لكم أنا ختلفها عن تطبيق املعيار
الثاين ،وهو [التنبؤات الدقيقة]
وهذا التخلف ابتدأ من واضع النظرية نفسها ،فقد اعرتاف داروين بأن هناك حتديات
خطرية تقف عقبة يف طريق إثبات نظريتة.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله( :ملاذا ال نجد األشكال االنتقالية مطمورة بشكل كبري يف
كل الطبقات اجليولوجية ،ال تظهر اجليولوجيا أبدا أي شئ عن مثل تلك السالسل العضوية
املتدرجة بدقة ،وهذا أخطر اعرتاض يمكن أن يوجه ضد صحة نظريتي)
وقد كان داروين يطمع يف أن تثبت االكتشافات الالحقة يف السجل االحفوري نظريتة،
وبناء عىل ذلك فإن التنبؤ الدقيق لنظرية التطور هو اكتشاف كميات كبرية من األشكال
االنتقالية.
لكن صار املستقبل الذي كان حيلم به داروين بحد ذاته عبئا عىل الداروينية وكام يقول
جونثان وليز( :إن االكتشافات العلمية اجلديدة جاءت لتقيض عىل هذا األمل متام ًا ،وربام أنكم
مل تقرأوا عن هذا يف الكتب الدراسية ،إال أن احلقيقة هي أن شجرة التطور اخلاصة بداروين
أصبحت بالفعل يف وضع املنهار)
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وبعد مرور  100عام عىل تلك النبوءة الداروينية خرج علينا [ستيفني جاي جولد]
ليقول( :إن الندرة الشديدة لألشكال االنتقالية يف السجل األحفوري ال تزال الرس التجاري
لعلم األحافري)
كام اعرتفت جملة [ ]National Geographicمؤخرا بقوهلا( :ميضء ولكن متقطع ،يبدو
السجل األحفوري كفيلم للتطور فقد منه  999من اصل  1000صورة)
وهكذا يعرتف التطوريون أن  99.9باملائة من الدليل مفقود ،ومع ذلك حياولون دائام
خداعنا بنامذج مزيفة حللقات انتقالية ليربروا هبا نظريتهم.
وبناء عىل تلك املخادعات التي يامرسوهنا ،فقد خرج علينا بعضهم ،وهو [ستيفن
سامها بـ [التوازن املتقطع] ،ليعطي
جولد] يف عام 1972م بآلية جديدة لالنتخاب الطبيعي ّ
تفسريا تطور ًيا للحفريات اجلديدة املكتشفة ،فاقرتح أن الكائنات احلية متر بفرتات استقرار ال
ً
تظهر فيها أنواع جديدة ،تعقبها فرتات حتول عنيف ،مما يتسبب يف ظهور أنواع جديدة خمتلفة
بشكل مفاجئ.
ليس ذلك فحسب ،وإنام طرح جولد كذلك أن السلف املشرتك املفرتض يف نظرية
التطور ليس سل ًفا واحدً ا ،وإنام عدة أسالف يف احلقيقة.
لكن تلك الطروحات مجيعا ال تتوافق وأصل نظرية التطور ..فقد أورد داروين يف كتابه
[أصل األنواع] أن الطبيعة ٌّ
كل مستمر ،ال انقطاع فيها وال فجوات ،وال قفزات.
ٍ
حينئذ،
التصور الذهني احلتمي العلمي السائد
وهي النظرة املتفقة مع [الباراديم] ،أو
ّ
الذي آمن فيه العلامء بعمومية قوانني الطبيعة وثبوهتا وا ّطرادها ،بال ختلف وال مصادفة.
التطور ،رفضها
تغري هذا البارادايم أم بقي ،إال أن هذه الفكرة ،وهي تق ّطع
ّ
لكن سواء ّ
التغريات ـ كام يذكر داروين ـ (حتدث بشكل متواتر
داروين حتديدً ا بشكل قاطع ،ألن القول بأن ّ
ومستمر هو قول حيتوي يف احلقيقة عىل معجزة)
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وبناء عىل هذا يمكننا أن نتساءل عن قيمة استبعاد معجزة اخللق اإلهلي إذا تم استبداهلا
التطور املتقطع.
بمعجزة
ّ
ثارت بعض الضجة يف القاعة ،أوقفها رئيس اجللسة ،ثم طلب من العامل أن يتحدث،
قائال له :نرجو أن تلتزم باملوضوع ،فأنت تتحدث عن مدى تطبيق نظرية التطور للمعيار الثاين،
وهو [التنبؤات الدقيقة]
قال العامل :أجل ..فهذا التحول املفاجئ من تنبؤ داروين بوجود سلسلة عضوية دقيقة
التدر ج إىل فرضية جولد هو بمثابة اعرتاف عام بعدم قدرة التطور عيل تقديم تنبؤات دقيقة،
وهكذا وبقليل من املرواغة أصبح غياب الدليل أكرب دليل عىل صحة النظرية.
مل تكن تلك النبوءة الوحيدة التي فشلت النظرية يف إثباهتا ،ولكن بشكل مماثل فشلت
كل التكهنات األخري مثل [االعضاء الضامرة] إذ كان التطوريون يظنون أن تلك االعضاء
وال [دى إن إيه] هي بقايا أسالفنا التي تناقلتها عرب احلقب اجليولوجية حتى فقدت وظيفتها،
وكانت تعترب من األدلة الدامغة عىل صحة نظرية التطور.
لقد عرب بعض العلامء عن فشل نبوءة نظرية التطور املرتبطة هبذا ،فقال( :إن يف الفشل
يف التعرف عىل آثار الـ [دى إن إيه] غري املشفر للربوتني سوف خيلد كأكرب غلطة يف تاريخ
األحياء اجلزيئية)
ومثل ذلك أيضا فشل نبوءات داروين يف اعتباره أن االكتشافات احلديثة ستقودنا إىل
اكتشاف األصل املشرتك لكل الكائنات احلية عىل األرض ..حيث أنه مل يكشف لنا السجل
األحفوري عن أي حياة قبل العرص الكامربي ،وهو احلقبة اجليولوجيه التي ظهرت فيها أول
أشكال احلياة عىل األرض وظهرت بشكل معقد ،ويبلغ عمر تلك احلقبة  600مليون سنه
تقريبا ،وبذلك مل يتم إُياد األصل البدائي املشرتك للكائنات احلية.
لقد علق [دوكنز] عىل ذلك املوقف احلرج قائال( :عىل سبيل املثال ،تعترب طبقات
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الصخور الكامربية (التي يبلغ عمرها حوايل  600مليون سنة) أقدم الطبقات التي وجدنا فيها
معظم جمموعات الالفقاريات األساسية ..ولقد عثرنا عىل العديد منها يف شكل متقدم من
التطور يف أول مرة ظهرت فيها ..ويبدو األمر وكأهنا زُ رعت لتوها هناك دون أن متر بأي تاريخ
تطوري ..وغني عن القول أن مظهر عملية الزرع املفاجئ هذا قد أسعد املؤمنني باخللق)
وبناء عىل هذا كله ،وبالعودة إىل [ ،]NSESفإن العلم احلقيقي ُيب أن يقدم توقعات
وتنبؤات دقيقة ،ولكننا نجد نظرية التطور يتم اثبات فشلها بشكل مستمر نتيجة تنبؤاهتا
اخلاطئة.
ولذلك ،فإن النتيجة التي أخرج هبا هي أنه (إذا كان  100عام من البحث الدقيق مل يؤيد
أكرب تنبؤ لنظرية التطور ،فإن نظرية التطور غري علمية)

التطور ..واملنطقية العلمية:
بعد أن انتهى من حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن ذكر لكم زمييل وصديقي ختلف نظرية
التطور عن تطبيق املعيار الثاين من املعايري العلمية ،فسأذكر لكم أنا ختلفها عن تطبيق املعيار
الثالث ،وهو [العقالنية املنطقية]
وحتى يتضح لكم هذا جيدا ،ختيلوا معي أنكم أبرصتم إنسانا آليا يسري عىل قدمني ،وهو
حيمل بكفيه طردا ملصقا عليه عنوان دقيق ..ثم يذهب إىل ذلك العنوان بالضبط ،ويسلم له
الطرد.
ألستم عندما ترون هذا تسبحون بحمد من صنعه وصممه وأبدعه ،وتعتربون من جادل
يف ذلك ،وتصور أنه جمرد آالت جتمعت بطريقة عشوائية عرب الزمن الطويل جمرد خرافة ،وأنه
قول ال يستند للعقالنية ،وال املنطقية؟
سكتوا مجيعا ،فقال :هذا هو الواقع الذي نقع فيه نحن أنصار نظرية التطور ..ففي
الوقت الذي نعترب فيه التقانة وما توصلت إليه من إنجازات عبقرية أنجزها العقل اإلنساين
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نعترب يف نفس الوقت التجمع احليوي الذي يتشكل منه اإلنسان جمرد تشكل عشوائي انطلق
من الصدفة والطفرة ،وليس من مبدع حكيم مصمم.
ثارت ضجة يف القاعة ،فقال العامل :ال بأس ..لن أذكر اإليامن ..وال اخلالق ..وسأعود
إىل ما كنت فيه ..فقد كنت أود أن أذكر لكم بأن اكتشافات علم التقانة احليوية قد دفع بمبدأ
[التجميع الذايت] إىل اعتباره جمرد سذاجة فكرية.
سأرضب لكم مثاال يقرب لكم هذا ..أنتم تعرفون ذلك الربوتني املسمى [،]kinesin
والذي يعترب نموذجا مصغر لرجل الربيد ،وهو يوجد بشكل كبري يف كل خلية حية ليؤدي دوره
املتمثل يف نقل حزم الربوتني مستخدما طرقا رسيعة ذاتية التجميع تسمي [ ،]micro tubuleوهو
يتحرك عىل قدمني بشكل يشبة حركه اإلنسان متاما ،وبطريقة ما تعرف اخلاليا أيا من االجزاء
اخللوية ُيب تصنيعها ،ويتم ذلك يف مصانع صغرية توجد يف اخلاليا تسمي [ ،]Ribosomeثم
يتم بعد ذلك تغليفها يف عضيه خلويه تسمي [ ،]Golgi apparatusوبطريقة ما ترسل هذه
األجهزة إشارات للربوتني الناقل [ ]Kinesinلكي حيمل تلك الشحنه التي تم تغليفها ،وينقلها
إىل مكاهنا املناسب.
إن هذا يشبه متاما ذلك اإلنسان اآليل الذي حتدثنا عنه ..بل إنه أكثر تعقيدا منه ،وهو من
الصغر بحيث ال نستطيع أن نقارن بني مدى اإلبداع بينهام ..فلذلك كان من العقالنية واملنطقية
أن نضع أحكاما واحدة للجميع ،فال نميز بني ما نصنعه وبني ما نجده جاهزا ..فكام احتاج ما
نصنعه إىل عقل مبدع ،فكذلك حيتاج ما وجدناه جاهزا إىل صانع أكثر إبداعا وعلام وخربة.
قامت ضجة أخرى يف القاعة ..فقال العامل :ال بأس ..لن أتعرض يف حديثي لإليامن..
أنا أدعوكم فقط إىل تطبيق شفرة أوكام( )1عىل الدعاوى املرتبطة بنظرية التطور ،مثلام تطبقوهنا
(  ) 1هذه الشفرة أو املبدأ منسوب للفيلسوف اإلنكليزي [ويليام أوكام] هو أول من صاغ هذا املبدأ عام  1285حيث استنتج
يف أبحاثه املتعلقة هبذا املبدأ أن (التعددية ال ينبغي أن تفرض دون رضورة ،أي أن األولوية لألبسط ولألقل تكلفة ،واألقل تشعبا
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عىل كل الدعاوى..
ألستم تعتربوهنا أحد أهم املبادئ املنطق ّية التي تشمل تطبيقاهتا طيفا واسعا من املجاالت
الرياضيات؟
املتباينة من علم املنطق ،ونظرية املعرفة ،واالقتصاد ،وحتى الفلك والفيزياء وربام ّ
ألستم مجيعا تطبقوهنا ،وبتلقائية ،ومن حيث ال تشعرون يف كل املجاالت ..ففي
االقتصاد تعتربون هذه الشيفرة من أهم املبادئ االقتصادية ..ويف الرياضيات تفضلون أقل
الرباهني تعقيدا عند تساوي تلك الرباهني بالنتيجة ودرجة عموميتها ..ويف الفيزياء والفلك
تفضلون أقل التفاسري تعقيدا لظاهرة طبيعية ما عند وجود عدة تفاسري حمتملة ..وبفضل هذا
املبدأ استطعتم التفريق بني الفيزياء وامليتافيزياء ..وبني الكيمياء واخليمياء(.)1
فهلموا طبقوا هذه الشيفرة عىل نظرية التطور ..ولتكن لكم مكاييل واحدة ،فال يصح
للعامل أن تكون له مكاييل مزدوجة.
رشب قليال من املاء ،ثم قال :ما أذكره لكم ليس كالمي فقط ..بل هو كالم مجاهري كبرية
من العلامء الذين نحاول التسرت عىل ترصحياهتم..
منهم [جوناثان ويلز] عامل األحياء األمريكي الذي سافر عىل متن سفينة ،وظل يراقب
مناقري البط ،مثله مثل السيد داروين متاما ..وقد حتدث يف كتابه الذي سجل فيه مالحظاته عام
ذكرته لكم ،فقال( :من النادر للغاية أن يتم إطالع املجتمع كله بام يقوم به العلامء املتخصصون
من تفسريات علمية تتعلق باإلهبام والغموض العميقني بخصوص أصل اإلنسان ،وبديال عن
ذلك نتلقى جمرد خرب عن آخر نظرية هلذا الشخص أو ذاك ،وال ينقلون لنا احلقيقة التي مل
بطبيعة احلال) ،وقد عرب عن ذلك بقوله( :من العبث القيام بعدد أكرب من اخلطوات إلنجاز َشء ما ،بينام يمكننا إنجازه بعدد خطوات
أقل)
الذهب والفضة بالصناعة ،ويرشح العمل الذي ِ
(  )1اخليمياء :هي علم ينظر يف املادة التي يتم هبا تكوين ّ
يوصل إىل ذلك ،وتلجأ
ّ
الرؤية الوجدانية يف تعليل ال ّظواهر ،وكثري ًا ما جلأ اخليميائيّون إىل تفسري ال ّظواهر ال ّطبيعية غري املعروفة لدهيم عىل ّأهنا
اخليمياء إىل ّ
بالسحر.
ظواهر خارقة ،وترتبط ّ
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يستطيعوا هم أيضا فهمها بخصوص هذا املوضوع ،فيتم الرتويج للنظرية وتزيبها بشكل دقيق
وباالستعانة ببعض الرسوم والصور املتخيلة إلنسان الكهف أو جلد اإلنسان بوضع كثري من
املاكياج عليها ،والواضح أن أحدا من قبل مل ينسج خياال واسعا إىل هذا احلد بخصوص جزئية
بسيطة إىل هذا القدر يف أى فرع من فروع العلم املختلفة)
إن [جوناثان ويلز] عامل األحياء املتخصص ينص بكل رصاحة عىل أن الداروينية ال
تعدوا أن تكون خيـاال علميا ،ال حظ له من العقالنية ،وال املنطقية.
وقبله رصح العامل [ريتشاد ليكي] وهو أحد علامء [الباليوأنثروبولوجيا] ،وهو العلم
الذي يبحث يف أصول اإلنسان القديم ،فقد قال( :لو أنكم جئتم برجل علم ذكي ماهر من فرع
خمتلف من فروع العلم ،وأطلعتموه عىل ما لدينا من دالئل غري كافية فإنه سيقول لكم وبكل
تأكيد :انسوا هذا املوضوع ،فليس لديكم دعامة أو سند كاف لالستمرار فيه ..فالدالئل لدينـا
غري كافية إطالقا)
وقال( :لقد أصبحت الفكرة التي تقول بأن تاريخ تطور الكائنات احلياة عبارة عن
مسألة أو قضية استكشافية جمرد خرافة ..فلو كان هبذا الشكل ووجدنا حفريات كثرية لكائنات
شبيهة باإلنسان لكان من الرضوري أن تتحول حكاية التطور إىل شكل أكثر وضوحا غري أن
احلقيقة هي أنه عندما كان حيدث َشء كان حيدث َشء آخر عىل النقيض متاما من األول)
وهكذا رصح [هنري جي] املحرر العلمي يف جملة الطبيعة بقوله( :إن عملية أخذ
جمموعة من احلفريات والقول بأهنا تعكس وجود سلسلة قرابة هي يف الواقع ليست فرضية
علمية يمكن إخضاعها لالختبار ،وكل ما يف األمر أهنا جمرد حكاية أو حدوته من أحاجي
منتصف الليل املسلية التي قد تكون موجهة أو مرشدة لإلنسان يف كثري من األحيان إال أهنا
ومع ذلك ال تستند ألي أساس علمي)
وهكذا رصح [ميلفورد ولبوف] و[آالن ثورن] ،فقد ذكرا أن (اإلنسان منتصب القامة
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ليس إال تصنيفا خياليا ال وجود له ،وأن احلفريات التي أدجمت يف هذا التصنيف هي عبارة عن
اإلنسان العاقل من أعراق خمتلفة)
بل إن الكثري من العلامء اآلن يف بالدنا ينادون قائلني( :نحن يف حاجة ماسة وعاجلة إىل
عدم الدفع بالعلم إىل دائرة اخلرافة ..فام الذي يستفيده العلم من معرفة درجات القرابة بني
احليوانات املختلفة ..إن العلامء كفوا عن أن يكونوا علامء أنساب!!)
لقد عرب [جريج كرييب] عن اإلفالس الذي وقع فيه التطوريون قائال( :لو أنكم قضيتم
حياتكم كلها يف مجع العظام والقطع الصغرية من اجلمجمة والذقن ،فإنكم ستشعرون برغبة
ملحة يف أن تبالغوا يف أمهية هذا القطع الصغرية التي قمتم بجمعها)
سكت قليال ،ثم قال :إن كل الدالئل العلمية اآلن تقف ضد نظرية التطور ..وبفضل
هذه الدالئل والقرائن تعرضت نظرية التطور للسقوط يف الكثري من املناطق التي كانت
تتبناها..
ففي الواليات املتحدة األمريكية اعتبارا من النصف الثانى من التسعينات ،اختذت عدد
من الواليات القرار برضورة تدريس القرائن التي تشري إىل عدم صلوحية تدريس نظرية التطور
يف مدارسها ..ومجيع أعضاء هذه احلركة من رجال العلم الذين هلم رصيد مهني يف أكرب
جامعات الواليات املتحدة األمريكية.
حتى إن الربوفيسور كينيون ،وقد كان واحدا من أشهر املدافعني عن نظرية التطور
بأطروحته التي قدمها يف السبعينات فيام يتعلق بأصل احلياة والتطور الكيميائي ،حتول هو أيضا
إىل واحد من ممثيل احلركة املضادة لنظرية التطور ،وحتدث عن أن أصل احلياة ال يمكن أن يفرس
بالتطور وإنام باخللق.

التطور ..واالنفتاح للنقد:
بعد أن انتهى من حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن ذكر لكم زمييل وصديقي ختلف نظرية
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التطور عن تطبيق املعيار الثالث من املعايري العلمية ،فسأذكر لكم أنا ختلفها عن تطبيق املعيار
الرابع ،وهو [االنفتاح للنقد]
ثم رفع كتابا بيده ،وقال :هذا الكتاب واحد من عرشات أو مئات النامذج التي تدل عىل
االنغالق الفكري الذي يعانيه الدراينيون.
الشك أنكم تعرفونه إنه كتاب [التطور :نظرية يف أزمة] الذي أصدره [مايكل دنتون]
عام  ،1985والذي أثار الكثري من اجلدل ،بل من العنف واملواجهة من طرف التطوريني،
لسبب بسيط ،وهو أنه أقر فيه باحلقيقة ،ورصح فيه بام جبن غريه أن يرصح به ،لقد ذكر فيه أن
نظرية التطور باالصطفاء الطبيعي نظرية يف أزمة علمية حقيقية.
وهلذا ُوصف من قبل العديد من البيولوجيني بأنه نقض ألركان نظرية التطور وهدمها
بأسس علمية ..وبسبب هذا تعرض الكتاب ومؤلفه إىل محلة كبرية من التشوهيات ،ال لكونه
غري علمي ،وال غري منسجم مع املنطق ..ولكن لكونه ناقض اخلط العام املرسوم مسبقا،
والقائل بقبول نظرية التطور حتى وإن كانت تناقض يف كثري من نقاطها احلقائق العلمية
الواضحة.
سكت قليال ،ثم قال :إن هؤالء املنغلقني من التطوريني يستخدمون نفس األسلوب
الذي حصل يف االحتاد السوفييتي إبان عهد ستالني ..ففي تلك الفرتة ،اعتربت الشيوعية،
األيديولوجية الرسمية لالحتاد السوفييتي فلسفة (املادية اجلدلية) هي األساس لكل العلوم..
ولذلك أمر ستالني بأن تتمشى كل البحوث العلمية مع املادية اجلدلية.
ومع ذلك ،تم رفع هذا االلتزام عند اهنيار االحتاد السوفييتي ،وعادت الكتب إىل كوهنا
نصوصا علمية فنية عادية حتتوي عىل نفس املعلومات ..بل إن التخيل عن سخافات مثل املادية
اجلدلية مل يتسبب يف ختلف العلم ،بل أزال عن كاهله الضغوط وااللتزامات املفروضة عليه.
وهكذا نرى يف الوقت احلارض أنه ال يوجد سبب يدعو إىل ربط العلم بنظرية التطور،
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فالعلم يقوم عىل املالحظة والتجريب ،بينام تعرب نظرية التطور ،من ناحية أخرى ،عن فرضية
متصلة بامض ال يمكن إخضاعه للمالحظة.
سكت قليال ،ثم قال :اسمعوين أهيا العلامء ألقول لكم بكل رصاحة :إن ما يقع فيه دعاة
نظرية التطور من انغالق وتشدد ال خيتف عن ذلك العرص الذي كان هناك فيه إمجاع عيل
سطحية األرض ..وقد اهتم حينها بالزندقه والتكفري كل من خالفهم ،واتبع الدليل ..وهذا هو
واقعنا احلايل مع أصحاب نظرية التطور ،واملؤسسات العاملية الكربى التي تدعمها.
وهلذا نراهم يرتكون االحتجاج العلمي املبني عىل األسس املنطقية التجريبية ،ويلجؤون
إىل أساليب ال عالقة هلا بالعلم من أمثال ادعائهم أن النظرية مقبولة بشكل واسع يف املجتمع
العلمي.
وكأن صحة أي نظرية تعتمد عىل األغلبية املفرتضة ألتباعها ،ال عىل ما يدل عليها من
أدلة ..وهلذا يامرسون نوعا من الضغط النفيس والدعاية اخلالية من اللغة العلمية.
لقد أقر الدكتور [أدرا دينكل] ،وهو برفيسور يف الفلسفة ،ومساند لنظرية التطور،
بالطبيعة اخلاطئة هلذا األسلوب ،فقال( :هل احلقيقة التي يؤمن هبا العديد من األناس البارزين
أو املنظامت أو اهليئات يثبت صحة نظرية التطور؟ ..هل يمكن اثبات النظرية بقرار املحكمة؟..
هل احلقيقة التي يؤمن هبا الشخصيات أصحاب السلطة ُيعلها صحيحة؟)
ثم راح ُييب عىل هذه التساؤالت بقوله( :أريد أن أسرتجع حقيقة تارخيية ..أمل يقف
وخصوصا العلامء يف ذاك الوقت ،وتكلم عن
جاليلو ضد الشخصيات اهلامة واملحامني،
ً
احلقيقة لوحده ،وبدون أي دعم من أي شخص؟ ..أمل تكشف حماكم اإلستقصاء حاالت
أخرى مشاهبة؟)
ويف األخري ختم كلمته بقوله خماطبا أولئك التطوريني املنغلقني( :إن كسب دعم الدوائر
البارزة واملؤثرة يف صنع القرار ال يصنع احلقيقة ،وليس له عالقة باحلقيقة العلمية)
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سكت قليال ،ثم قال :وأحب أن أضيف إىل ما ذكره الدكتور [أدرا دينكل] أننا إذا تأملنا
الواقع العلمي جيدا ،وبنظرة حيادية ،فإننا نجد نظرية التطور غري مقبولة من املجمتع العلمي
كله ،كام يشيع أنصار نظرية التطور ..بل إنه خالل العرشين سنة ماضية ،نرى أعدادا حمرتمة من
العلامء ترفض الداروينية بشكل متصاعد.
لقد ترك معظمهم عقيدهتم الدوغامتية يف الداروينية بعد رؤية تصميم ال عيب فيه يف
الكون ويف الكائنات احلية.
واألهم من ذلك كله أن الذين ختلوا عن النظرية هم أعضاء من جامعات مشهورة ،ومن
مجيع أنحاء العامل ،خاصة يف الواليات املتحدة ،فهم خرباء وأكاديميون يف مناصب علمية مثل
البيولوجيا والبيوكيامء وامليكروبيولوجي وعلم الترشيح وعلم الدراسات القديمة وغريها من
احلقول العلمية ..فلذلك ،فإنه اخلطأ الكبري القول بأن األغلبية من املجتمع العلمي تؤمن
بالداروينية.
سكت قليال ،ثم قال :ال بأس ..حتى لو فرضنا أن هناك إمجاعا عىل قبول هذه النظرية،
فهل االحتكام إىل اإلمجاع من الناحية العلمية احتكام صحيح؟ ..وهل اإلمجاع العلمي معصوم
من اخلطأ؟
إن التاريخ أكرب شاهد عىل أن اإلمجاع العلمي أخطأ يف مواقف كثرية ..فأنتم تعرفون ما
حدث جلاليلو عندما خالف نموذج أرسطو العلمي للكون ،واملجمع عليه من العلامء يف ذاك
الوقت ..وكانت الكنيسة تساند هذا النموذج.
نفس احلالة تنطبق عىل نظرية التطور ،فهي النموذج احلايل املستخدم يف األحياء واملجمع
عليه يف وقتنا هذا ،والذي يسانده اللويب اإلحلادي ..فاإلحصائيات وجدت أن 93باملائة من
العلامء األعضاء يف (أكاديمية الواليات املحدة الوطنية للعلم) هم مالحدة ..وهذه النتائج
تشري أن تغري النموذج املستقبيل لنظرية التطور سيكون بطيئًا بالنسبة للنظريات املنافسة بعد
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معرفة عقيدة الكثري من العلامء.
ليست قضية جاليلو وحدها احلالة الفريدة املترضرة من اإلمجاع العلمي ..ففي عام
ِ
تطهري األيدي خ ّف َض حادثة احلُ َّمى الوالدية بشكل كبري
كتشف [إجناز سيميلويز] أن
َ
 ،1847ا
ِ
القرون
يف عيادات الوالدة ..والتي كانت السبب الوحيد واألكثر شيوع ًا يف وفيات األمهات يف
الثامنة عَرشة والتاسعة عرشة..
نتائجه التي
لكن اإلمجاع العلمي َمل َيقبل حينها دليل [سيميلويز] التجريبي ..ورفض
َ
ِ
حتقار ،بحجة أنه َمل ْ يوافق الرأي املؤَ َّسس يف تلك الفرتة ..وقد قيل
وصل إليها ..بل نظر إليها با
عنه حينها :إنه ال قاعد َة علمي َة ال ّدعاءاتِه ..وقيل إنه مل يأت بِشء جديد.
َرش [أوليفري ويندل هوملز] مقال ًة عن قابلية
وهذا ما حصل أيضا عام  ،1843حني ن َ
ِ
هومجت من املؤسسة العلمية بحجة خمالفتها
وجهات نظره
الوالدية لكن
عدوى احلُ َّمى
ْ
َ
لإلمجاع.
ِ
ِ
املعدية
الطبيعة
َرش الدّ كتور [ألكساندر جوردن] ورقة عن
بل إنه ويف عام  1795ن َ
ِ
ِ
النظافة الصحيحة لكي متنع من انتشار املرض ..لكن ورقته
الوالدية وأمه ِية سلوكيات
للح َّمى
ُ
قوبلت أيضا باملعارضة القوية.
تصوروا لو أن ما يطلق عليه [اإلمجاع العلمي] تواضع ،وسمع لتلك األبحاث
وناقشها ،وجرهبا ،واستفاد منها ..كم يا ترى من أرواح ستنقذ؟
ولكم أيضا أن تتساءلوا كم من األرواح تسبب فيها ذلك اإلمجاع العلمي الذي يرفع
اآلن شعارا لتمرير هذه النظرية؟
لقد عرب عن هذا املعنى [مايكل كريتشتون] حني ذكر أن اإلمجاع يمكن استخدامه يف
جماالت الدين أو السياسة ،ولكن ال مكان له يف العلم ،ذلك أنه يعتمد فقط عىل األدلة املكتشفة
من التجارب العلمية ،وال يعتمد عىل أعداد العلامء..
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لقد عرب عن ذلك بقوله( :دعنا نكن واضحني :األسلوب العلمي ليس له أي عالقة
باإلمجاع ،اإلمجاع هو عمل السياسة ..العلم يف الوجه املقابل ،حيتاج إىل حمققني يصادف أهنم
عىل صواب ،وهذا يعني أن لديه معلومات قابلة لإلثبات باملراجع يف العامل الواقعي ..أما
اإلمجاع العلمي فليس له عالقة ،فالذي له عالقة هي النتائج القابلة لإلنتاج ..أعظم العلامء يف
التاريخ كانوا عظامء بالفعل ألهنم كرسوا اإلمجاع ..ال يوجد َشء اسمه إمجاع علمي ..إذا كان
هناك إمجاع فهو ليس علام ..وإذا كان هناك علم فهو ليس إمجاعا ..نقطة عىل السطر)
وعرب عن ذلك يف موقف آخر بقوله( :اإلمجاع يستخدم عندما ال يكون العلم صل ًبا بام
فيه الكفاية ..ال أحد يقول إن إمجاع العلامء يتفق عىل ّ
أن بعد الشمس عنا هو  93مليون ميل..
مل حيدث أبدً ا أن تكلم أحد هبذه الطريقة)
وقال( :أريد أن أتوقف هنا ملهلة وأتكلم عن فكرة اإلمجاع ،والفكرة التي انترشت بكثرة
وهي اإلمجاع العلمي ..أنا اعترب اإلمجاع العلمي تطورا خبيثا ُيب إيقافه بدون رمحة ..فتارخي ًيا،
ادعاء اإلمجاع كان مأوى األوغاد ..إهنا طريقة لتجنب املناظرة بإدعاء أن القضية صارت
حملولة ..كلام سمعت عن إمجاع العلامء يف املوافقة عىل َشء ما أو آخر ،فابحث عن حمفظتك،
ألنه يتم رشاؤك..أو تفقد خمك ،ألنه يتم غسيله)
سكت قليال ،ثم قال :لقد عرب جاليلو عن موقفه من قضية اإلمجاع العلمي ،فقال( :يف
األسئلة العلمية ،سلطة اآلالف ال تستحق التفكري املتواضع لشخص واحد) ،هذا هو القانون
الصحيح الذي حيتكم إليه يف العلم ،ال تفكري القطيع الذي يتصور أنه كلام كرب العدد كانت
احلقيقة.
وما ذكره جاليليو هو نفسه ما أشار إليه الفيزيائي [جيوفاين أميليون] حني حتدث عن
املساءالت التي تعرضت هلا نظرية النسبية آلينشتاين ،وهي أعز نظرية عىل قلوب الفيزيائيني
عىل حد وصفه ..وذلك حني اكتشفت جسيامت النيوترينو والتي كان يظن أهنا جتري برسعة
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تفوق رسعة الضوء ..ولكن رغم أنه تم إثبات خطأ ذلك ،حيث أنه تبني أن التنيوترينو ال ُيري
برسعة أكرب من رسعة الضوء ،إال أنه جمرد تعريض النظرية النسبية للمساءلة رغم أمهيتها
ومدى متسك الفيزيائيني مجيعا هبا حيد أمرا صحيا وإُيابيا بحد ذاته..
لقد عرب عن ذلك بقوله( :فمن يدري؟ لعل االكتشاف العظيم القادم يكون عىل بعد
خطوة صغرية منا ونحن ال ندري ..فربام تبني خطأ النظرية النسبية وظهور نظرية أهم منها
وأدق!)
ثم راح الكاتب يتندر عىل احلال مع نظرية التطور ،ويذكر أنه (عىل عكس ما حيصل عند
الفيزيائيني من استعداد تام لتعريض أهم نظرياهتم للمساءلة ،فإن التطوريني ال يبدون أي
استعداد لفعل الِشء نفسه مع نظريتهم .بل عىل العكس ،فإنك ستجد دوما مقاالت وكتابات
ترص وتلح بعناد ومكابرة عىل أن نظرية التطور هي حقيقة تامة وال تشوهبا شائبة!)

التطور ..واملعلومات الدقيقة:
بعد أن انتهى من حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن ذكر لكم زمييل وصديقي ختلف نظرية
التطور عن تطبيق املعيار الرابع من املعايري العلمية ،فسأذكر لكم أنا ختلفها عن تطبيق املعيار
اخلامس ،وهو [املعلومات الدقيقة] ،فال يمكن أن نثق يف نظرية تتالعب باملعلومات ،أو
تزورها ،أو تفرسها عىل خالفا ما تدل عليه النتائج العلمية املنطقية..
ويكفي ألي نظرية تفعل هذا أو بعضه أن تتهم يف مصداقيتها وموضوعيتها وصفتها
العلمية ..بل يمكن أن تطرح أصال مثلام يطرح ذلك الكاتب الذي اكتشفت لصوصيته
العلمية ،أو راح يزور احلقائق ،أو راح ينسبها لنفسه.
لن يصعب عيل أن أجد أمثلة عىل ذلك ..لكني لن أذكرها لكم مجيعا ،فوقتكم أنفس
من أن أضيعه يف أمثال هذه التفاصيل.
وهلذا سأكتفي بأن أريكم بعض الصور التي تالعب هبا أصحاب هذه النظرية ،وخدعوا
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هبا مجاهري عريضة ،لفرتة طويلة من الزمن ،بل إن بعضها قررها يف مدارسه وجامعاته،
باعتبارها حقائق هنائية مع أهنا مل تكن سوى أكاذيب وخدع.
أخرج هلم صورة لقرد شبيه باإلنسان ،أو إنسان شبيه بقرد ،ثم قال :الشك أن هذه
الصورة مرت بكم كثريا ،والشك أنكم رأيتموها يف يوم من األيام يف تلك السلسلة التي
وضعها الدارينيون للرحلة التي حتول فيها القردة إىل برش.
إهنا ما يسمونه [إنسان بلتداون] ..أو ما يطلق عليها اآلن بـ [خدعة بلتداون]( ،)1ففي
عام  ،1912ادعى فريق بحثي بقيادة عامل حفريات بريطاين ٍ
هاو ُيدعى [تشارلز داوسون]
اكتشاف حفرية ..وقد كان األمر حينها عجيبا ومثريا ..ذلك أن عظام فك تلك احلفرية التي
تم عرضها تشبه عظام فك القرد ،بينام اجلمجمة كانت متتلك صفات مججمة اإلنسان.
وقد اهتمت اهليئات الكثرية بذلك االكتشاف اخلادع ،وتم إطالق اسم [إنسان
بلتداون] عىل تلك احلفرية ،والتي ُعرضت يف أهم متاحف العامل ألكثر من  40عا ًما متتالية عىل
أهنا دليل قاطع عىل صحة نظرية التطور.
وكان صداها ً
هائال عىل املستوى األكاديمي ،حتى أن ما يقرب من  500أطروحة
للدكتوراه متت كتابتها عن هذا األمر ملدة  40عا ًما ،بل كانت توصف بكوهنا رمزً ا النتصار
نظرية التطور املزعومةُ ،وضعت للعرض واملشاهدة يف املتحف الربيطاين ،والذي يعترب واحدً ا
من أشهر املؤسسات يف العامل.
وقد تم فحصها ودراستها يف تلك الفرتة الطويلة من قبل أشهر العلامء من مجيع أنحاء
العامل ،بل حتى من قبل أعداد ال ُحتىص من الزائرين.
ويف األخري ،وبعد كل ذلك االنتصار الكاذب الذي لبس لباس العلم اكتشف أن األمر
كله ال يعدو أن يكون جمرد خدعة.
(  )1انظر :مقاال بعنوان :خدعة إنسان بلتداون ،هارون حيي.
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ففي عام  ،1949استطاع [كينيث أوكيل] من قسم احلفريات يف املتحف الربيطاين أن
يطور طريقة جديدة لتحديد أعامر احلفريات ..وبدأ باستخدام هذه التقنية التي ُأطلق عليها
اختبار الفلوريد عىل احلفريات املوجودة داخل املتحف.
وما إن راح يطبقها عىل مججمة [إنسان بلتداون] حتى ذهل للمفاجأة ،فقد اكتشف أن
عظام الفك خالية من مادة الفلوريد ،بينام احتوت اجلمجمة عىل نسبة صغرية منه ..وهذا يعني
أن عظام الفك ال يتجاوز عمرها بضع سنوات ،واجلمجمة ال يتجاوز عمرها بضع املئات من
السنني عىل أقىص تقدير.
ومع تكثيف التحقيقات ،اكتشف أن تلك احلفرية التي تم تصويرها عىل أهنا أفضل دليل
تم التوصل إليه إلثبات نظرية التطور كانت يف احلقيقة حمض كذب ..فعظام الفك تنتمي إىل
متوف منذ فرتة قاربت  500عام..
ٍّ
إنسان الغاب املتوىف حدي ًثا ..واجلمجمة تنتمي إىل إنسان
ومن خالل الفحص عن قرب عرف أن األسنان تم إرفاقها بعظام الفك يف ٍ
وقت الحق،
وتم استخدام أداة صلبة لكشطها ..ثم تم غمرها يف سائل ثنائي كرومات البوتاسيوم ،وذلك
قديام.
إلعطائها
مظهرا ً
ً
وقد أثبتت التحاليل املفصلة التي أجراها [جوزيف وينر] بام ال يدع ً
جماال للشك أن هذه
احلفرية كانت جمرد خدعة.
وكان الربوفيسور [لو جروس كالرك] أستاذ الترشيح بجامعة أوكسفورد واحدً ا من
هؤالء العلامء الذين كشفوا هذا الغش واالحتيال ..ويف هناية التحقيقات التي قام هبا ،قال:
(بالفعل فإنه يبدو جل ًيا افتعال هذه اخلدوش ،ويبدو أنه من اجليد طرح السؤال األهم ،وهو:
كيف أن هذه اخلدوش مل يتم مالحظتها من قبل؟ ..إهنم مل يبحثوا عن هذا األمر من قبل ..مل
يقم أي شخص يف السابق ممن فحصوا عظام فك بلتداون بوضع فكرة وجود تزييف حمتمل
ُنصب عينيه ،إنه تلفيق متعمد)
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أما [كالرك هاول] أستاذ األنثروبولوجيا ،فقد قال معلقا عىل هذه اخلدعة اخلطرية:
(اك ُتشفت بلتداون عام  1953ومل تكن سوى عظام فك لقرد تم إدخاهلا عىل مججمة إنسان،
فهي خدعة قد تم وضعها عن عمد ،فهم مل يقروا بشكل واضح عام إذا كان هذا الفك ينتمي
لقرد أو إذا كانت اجلمجمة تنتمي إلنسانً ،
وبدال من ذلك فقد أعلنوا أن كل جزء من اجلزئني
السابقني هو َشء يف املنتصف ما بني القرد واإلنسان ..وقد أرجعوا تارخيه حلوايل  500ألف
عام مضت ،وأطلقوا عليه اسم [اإلنسان الفجرى الدوسوين أو إنسان داون] ،و ُكتب ما يقرب
من  500كتاب عن هذا األمر خدع هذا االكتشاف علامء احلفريات ملدة  45عا ًما)
سكت قليال ،ثم قال :هذا جمرد مثال ..واألمثلة كثرية جدا ..بل إننا يف كل يوم نسمع
كذبة جديدة وخدعة جديدة ،ويصدقها الكثري ،ال لكوهنا علمية ،ولكن لكوهنا تصب يف ذلك
التفكري الرغبوي املزاجي الذي جعلنا ننترص هلذه النظرية بالصدق أو بالكذب.
سأرضب لكم مثاال آخر ..إنه عن خدعة أخرى اسمها [إنسان نرباسكا] ..وتبدأ قصة
هذه اخلدعة عام  ،1922وهو الوقت الذي كانت اجلهود املكثفة تبذل فيه هبدف الوصول
لربهان عىل نظرية التطور.
حينها كان اجلميع مهووسون بالوصل إىل ذلك اإلثبات ..أو بالوصول إىل احللقة
املفقودة التي تصل اإلنسان بالقرد أو بغريه من احليوانات..
حينها أعلن [هنري فريفيلد أوزبورن] رئيس قسم احلفريات باملتحف األمريكي
للتاريخ الطبيعي عن اكتشافه حفرية لرضس يعود تارخيه إىل احلقبة البليوسينية بالقرب من
وادي األفاعي غرب نرباسكا.
وقد حدث توافق بشكل تام بنا ًء عىل رضس واحد فقط بأنه ينتمي إىل ما يسمى بالرجل
القرد ..ثم دارت العديد من النقاشات العلمية العميقة حول هذا الدليل املزعوم ،والذي مل
يكن يف احلقيقة أكثر من جمرد خيال.
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لقد ُأطلق عىل هذه احلفرية ـ والتي سببت ً
جدال واس ًعا ـ اسم [إنسان نرباسكا] ..بل
رسعان ما تم إعطاء اسم علمي عليها ،وهو [هسبريوبايثيكوس هارولدكوكي] ..ورسعان ما
لقي مكتشفها الكثري من الدعم واالهتامم.
انظروا أهيا السادة الفضالء ..لقد تم إجراء العديد من الرسومات إلعادة بناء مججمة
وجسد إنسان نرباسكا اعتام ًدا عىل رضس واحد فقط ..بل ذهبوا إىل ما هو أبعد من ذلك ،حيث
ُنرشت العديد من الرسومات اإليضاحية إلنسان نرباسكا مع أوالده وزوجته يف بيئتهم
الطبيعية التخيلية.
بل بدأ التطوريون مرة أخرى بحشد مجيع الوسائل املتاحة هلم من أجل هذا السيناريو
الومهي..
ومع أن بعض العقالء يف ذلك احلني أقر بأن األدلة املتعلقة بخصوص [إنسان نرباسكا]
غري مالئمة متا ًما ،وأن الدليل املتاح ال يربهن عىل أي َشء ،وأن عىل هؤالء االنتظار مزيدً ا من
الوقت ..إال أن التطوريني ،وحلرصهم عىل نظريتهم ،وخوفهم من فقدان هذا الدليل الكاذب
راحوا يشنون محلة مضادة تضمنت الدعاية التطورية املعتادة ضد من خيالفهم ،باعتبارهم غري
علامء وال متخصصني وال متطورين عقليا.
لكن بعد كل ذلك بفرتة من اخلداع والوهم اكتشف أن هذا الرضس ال ينتمي ال للبرش
وال للقردة ،وإنام لفصيلة منقرضة من اخلنازير الربية.
امتألت القاعة بضحك كثري ،قطعه العامل بقوله :هناك مثال ثالث سأورده لكم ،وأختم
به ،وسأحاول أن أخترص احلديث عنه مراعاة للوقت املتاح يل..
إنه ال يتعلق باإلنسان ،وال بالقردة ،وإنام بطائر مكذوب موهوم حاول التطوريون أن
حيولوه إىل كائن حقيقي ،مثلام حاولت األساطري القديمة أن حتول من التنني أو عروس البحر
كائنات موجودة مع أهنا كائنات ال توجد إال يف خيال أصحاهبا.
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واألساس الذي جعلهم يفكرون هبذه الطريقة هو بحثهم عن سلف للطيور احلديثة،
وبناء عىل ذلك فقط ،ال عىل املعطيات العلمية ذكروا أن هذا الطائر املوهوم [األركيوبرتيكس]
هو السلف املزعوم للطيور احلديثة ،وأنه وجد قبل  150مليون سنة تقريبا.
وهم يزعمون من غري أي معطيات علمية أن بعض الديناصورات الصغرية مثل
الفيلوسريابتور أو الدروماصور هي التي تطورت من خالل حتور أيدهيا إىل أجنحة ثم بدأت
يف الطريان.
وعىل هذا افرتضوا أن األركيوبرتكس شكل انتقايل تفرع عن أسالفه الديناصورات،
وأنه حيمل صفات خليطة بني الزواحف والطيور.
وبناء عىل هذا راحوا يبحثون يف احلفريات إىل أن وجدوا بعض العظام التي تصوروا
أهنا عظام لذلك الطائر ،وهي مرتاوحة بني بني عظمة أو اثنني أو جمموعة ،ومل يكن من ضمنها
عظمة القص ،وهي عظمة أسفل صدر الطيور وتثبت فيها العضالت املرنة للجناحني ،وعىل
هذا افرتضوا أنه ال يملك عظمة قص مثل الطيور رغم أن لديه جناحني.
وقد استنتجوا من هذا أن هذا الطائر هو احللقة املفقودة بني الديناصورات والطيور،
وأنه أصل الطيور ،وأن منشأه كل قبل  150مليون عام.
ثم راحوا يسجلون كل هذه املعلومات املبنية عىل األوهام املجردة يف الكثري من الكتب
املدرسية واجلامعية ،ويعتربونه من احلقائق املطلقة ..بل من األدلة التي تدعم نظرية التطور.
لكن ..وبالضبط يف  23يونيو عام  2000م نرشت صحيفة (النيويورك تايمز) خربا
علميا صادما بعنوان [اكتشاف حفرية هتدد نظرية تطور الطيور] ،ثم تم نرش اخلرب يف جمالت
علمية شهرية..
واملفاجأة الكربى التي وردت فيه ،والتي تقوض نظرية التطور من أساسها هي أن
احلفرية اجلديدة املكتشفة لألركيوبرتيكس من الرشق األوسط كان عمرها يعود إىل 220
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مليون سنة..وليس  150مليون سنة ..واملفاجأة األكرب هي أن هذا الطائر كان مغطى بالريش
مثل الطيور متاما ..وكان لديه عظمة قص مثل الطيور متاما ..وكذلك لديه ِعراق ريش جموف.
وكل ذلك يدحض املزاعم التطورية السابقة مجلة وتفصيال ..ويكفي من تلك املفاجآت
أن يكون زمن وجوده كطري يسبق ما زعمه التطوريون بـ  75مليون سنة كاملة.
لكن املفاجأة األكرب من ذلك كله ،ورغم اخلرب القاصم عن حفرية الرشق األوسط التي
حسمت اخلالف ،لكن التطوريني مل يسلموا باحلقيقة العلمية ،بل راحوا ُيادلون فيها
ويشاغبون.
ومن أمثلة ذلك الشغب ما ورد يف جملة نيترش التطورية الشهرية ..والتي نقلت التشكيك
من الطريان نفسه إىل التشكيك يف الطريان ملسافات بعيدة كنوع من اخلداع واحليلة.
فقد ورد فيها هذا النص( :حتتفظ العينة السابعة املكتشفة حديثا من األركيوبرتكس
بجزء من قص مستطيل لطاملا دار شك حول وجوده ،ولكنه مل يو َثق قط من قبل ،ويشهد ذلك
عىل قوة عضالت الطريان يف هذا الطائر ،ولكن قدرته عىل الطريان ملسافات طويلة ما زالت
موضع تساؤل)
هل رأيتم كيف أن التطور ليس حقائق علمية ،وإنام هو توجهات عقدية أيديولوجية يتم
ترقيعها وااللتفاف عىل أسباب اهنيارها بشتى الصور ،فبعدما طعنوا يف طريان األركيوبرتيكس
باملرة صاروا يطعنون يف كونه ال يستطيع الطريان ملسافات بعيدة رغم اعرتافهم بقوة عضالته
للطريان لوجود عظمة القص ،ورغم اعرتافهم أيضا بالتكوين غري املتامثل لريش
األركيوبرتكس ،والذي ال يمكن متييزه عن نظريه يف الطيور احلديثة املوجودة اليوم ،وهو ما
يشري إىل أن ذلك الطري كان بمقدوره الطريان عىل أكمل وجه مثل أي طائر ،أو كام قال عامل
احلفريات البارز كارل أو .دانرب( :ال ريب يف أن ُيصنف األركيوبرتكس حتت فئة الطيور بسبب
ريشه)
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باإلضافة إىل هذا اكتشف أن األركيوبرتيكس كان من ذوات الدم احلار ،وقد عرفوا
ذلك من خالل ريشه الذي حيافظ عىل دفء اجلسم ،وذلك بعكس الزواحف والديناصورات
ذوات الدم البارد ..وهذا ما يدعونا إىل التساؤل عن إمكانية محل كائنات وسيطة بني الزواحف
والطيور خصائص انتقالية بني ذوات الدم البارد وذوات الدم احلار.
قد يذكر البعض أنه وجدت خمالب يف طرف اجلناحني ،ووجدت أسنان هلذا الطائر..
وجواب هذا بسيط جدا.
فأما بالنسبة للمخالب ،فهناك أنواع من الطيور احلية اليوم متلك خمالب يف أطراف
جناحيها ،مثل طائر ال َّط ْو َرق واهلوآتزن واللذين هلام خمالب متكنهام من التمسك باألغصان،
ومها طيور باعرتاف اجلميع.
وأما بالنسبة لألسنان ،فإن أسنان األركيوبرتيكس أو الطيور املنقرضة ال تطابق أسنان
الزواحف وال الديناصورات ..ثم إن وجود األسنان ليس سمة خاصة بالزواحف فقط ،فنحن
نعرف اليوم زواحف ليس لدهيا أسنان ..فهل بذلك تم استبعادها من تصنيف الزواحف؟
فالسلحفاة (وهي من الزواحف) ليس هلا أسنان ولكن هلا فم شبه منقاري قوي قد تصل
قوة ضغطه إىل  80كيلو جرام يطحن به الطعام ..فهل نستثني السلحفاة من الزواحف ألهنا
بال أسنان؟ ..أم تراهم ُيعلوهنا من الطيور ألنه هلا شبه منقار؟
بناء عىل هذا كله ،فإن احلقائق العلمية تشري بكل تأكيد إىل أنه ال األركيوبرتكس وال
األنواع األخرى من الطيور القديمة املشاهبة له كانوا أشكاال انتقالية ..بل ال تشري احلفريات
إىل أن أنواع الطيور املختلفة تطورت من بعضها البعض.
بل عىل العكس من ذلك متاما ،يثبت سجل احلفريات أن طيور اليوم احلديثة وبعض
الطيور القديمة مثل األركيوبرتكس عاشت يف الواقع مع بعضها البعض يف نفس الوقت.
صحيح أن بعض أنواع هذه الطيور ،مثل األركيوبرتكس والكونفيوشسورنيس قد
97

انقرض ،لكن احلقيقة املتمثلة يف أن بعض األنواع التي كانت موجودة فيام مىض قد متكنت من
البقاء حتى يومنا هذا ال تدعم يف حد ذاهتا نظرية التطور.

التطور ..وعدم التحيز:
بعد أن انتهى من حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن ذكر لكم زمييل وصديقي ختلف نظرية
التطور عن تطبيق املعيار اخلامس من املعايري العلمية ،فسأذكر لكم أنا ختلفها عن تطبيق املعيار
السادس ،وهو [عدم التحيز] ،فال يمكن أن نثق يف نظرية تتحيز لوجهة نظرها حتيزا مطلقا،
ُيعلها تلغي غريها من غري أي أدلة علمية.
وال نحتاج إىل األدلة املثبتة هلذا ،فهو واضح يف سلوكهم ومواقفهم من خمالفيهم من
أنصار نظرية اخللق ،والذين يعتربوهنم علامء مزيفني نتيجة انحيازهم ألفكارهم الدينية ،إال أننا
نستطيع أن تستنتج أن التطوريني علامء مزيفون بطريقة مماثلة.
ذلك أنه عىل التطوري حتى يكون حمايدا ،واليتبني أي أفكار مسبقة يف تناوله ألي
قضية ،حيتاج عند مناقشته ألصل احلياة أن يتقبل وجهه النظر التي تذكر أن احلياة يمكن أن
تكون قد نشأت بآليات طبيعية متاما ..ويف نفس الوقت يتقبل الرأي القائل بأن هناك عقال
مدركا واعيا وراء نشأة احلياة ..ثم بعد ذلك يقوم بأجراء التحقيقات لريي الفرضية األصلح
واألكثر توافقا مع األدلة املتاحة.
لكن هذا لألسف مل يفعله التطوريون ،ذلك أن أغلبهم إن مل يكن مجيعهم ملحدون..
ذلك أهنم يف حال إيامهنم بإله ،ال حيتاجون إىل كل تلك التكلفات التي ال مربر هلا حتى يؤيدوا
مثل هذه النظرية..
لقد اعرتف التطوري [ريتشارد ليونتني] هبذا ،فقال( :ليست األساليب واملناهج العلمية
هي التي تدفعنا لقبول التفسريات املاديه للعامل املشاهد ،ولكن عىل العكس التزامنا املسبق
بالتفسريات املادية هو الذي يفرض علينا أن نخلق نظاما للتحقيقات ،وجمموعة من املفاهيم
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ينتج عنها تفسريات مادية،مهام كانت حمرية للمبتدئني ،عالوة عىل ذلك ،املادية مطلقة ألننا ال
يمكننا السامح بتقبل فكره اهلل)
وهكذا اعرتف [الدوس هكسيل] بأن العدمية ..أي عدم وجود اله ..هو حمور رؤيتة
الكونية ،فقال( :كان لدي حافز يدفعني إلنكار وجود أي معنى للكون ،لذلك افرتضت أنه
ليس للكون معنى ،وكان األمر سهال أن أجد أدلة مقنعة لذلك االفرتاض ،الفيلسوف الذي
يؤمن بأنه ال معنى يف للحياة ليس فقط مهتام بمشكلة ميتافيزيقيه بحتة ،ولكن أيضا مهتم بإثبات
أنه ال يوجد سبب مقنع يمنعه عن القيام بام يشتهي ،ويمنع أصدقائه من االستيالء عىل السلطة
السياسية واحلكم بام خيدم مصاحلهم ،بالنسبة يل لقد كانت الفلسفه العدمية أداه حترر جنيس
وسيايس)
هذا الترصيح من الدوس هكسيل يدلنا عىل أن الفلسفه اهليومانية اإلنسانية التي ال
حتكمها أي حدود أخالقية ليس لدهيا أي مشكلة يف االستيالء عىل السلطة السياسية من أجل
الرتويج آلرائها اإلحلادية.
ولذلك ال نعجب إذا رأينا مثل هذا الترصيح منشورا يف املنشورات اهليومانيه ،والذي
يقول صاحبه فيه( :لدي اقتناع أن معركه مستقبل البرشية ُيب أن تشن يف فصول املدارس عىل
أيدي املعلمني ،والذين يعتربون مبرشين بإيامن جديد ،سوف تصبح احلجرة الدراسية ساحة
للرصاع بني اجلديد والقديم :اجلثة املتعفنة للمسيحية ،واإليامن اجلديد باهليومانية)
وعندما ننظر إىل املسألة من هذه الزاوية نجد أن التطوريني ذوو توجه أيديولوجي ال
خيتلف عن الدين نفسه ،ذلك أن الدين ليس سوى جمموعة املعتقدات حول سبب وطبيعة
وهدف الكون ..أو هو جمموعة خاصة من املعتقدات األساسية واملامرسات يتفق عليها جمموعة
من الناس بشكل عام ..واهليومانيه هبذا املعنى دين يروج له يف املدارس ..ومن األسلحة التي
يستخدموهنا لذلك نظرية التطور.
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لقد رصح بعضهم هبذا ،فقال( :إن االيامن بالداروينيه احلديثة ُيعل من الناس ملحدين،
فمن املمكن للشخص أن يكون لديه معتقد ديني يتالئم مع الداروينية فقط اذا كان هذا املعتقد
الديني هو االحلاد)
***
بعد أن استمعت إىل هذه التعقيبات وغريها ،والتي اكتشفت من خالهلا خلو نظرية
التطور من العلمية واملصداقية والعقالنية ..وكوهنا ال تعدو أن تكون وسيلة من وسائل
الرتويج للدعايات املادية..
حينها ..استطعت أن أختطى أكرب عقبة كانت حتول بيني وبني اإليامن ..فقد رحت بعدها
أشك يف كل املعارف التي تأسست عليها املادية سواء كانت تلك التي ارتبطبت بالعلوم الكونية
املحضة ،أو تلك التي ارتبطبت بالعلوم اإلنسانية واالجتامعية وغريها.
وبعد ذلك الشك املنهجي الذي حصل يل استطعت أن أفرق بني العلم صاحب
املنتجات العملية املحضة ،والذي استفادت منه البرشية كثريا ..وبني العلم الذي وجه توجيها
خاطئا خلدمة املادية والعنرصية وكل القيم الظالمية.
وقد وجدت أن كل العلامء الذين خدموا البرشية يف جانب العلم األول ..العلم النافع..
كانوا ممتلئني إيامنا وروحانية وقيام أخالقية ..بخالف غريهم الذين راحوا يركبون العلم
ليمرروا به مشاريع اإلحلاد والعنرصية والقيم الشيطانية.
وقد دعاين ذلك إىل اللحاق بركب العلامء األوائل ..والسري عىل منهاجهم ..ال يف العلم
وحده ،وإنام يف اإليامن أيضا.
وقد رزقني اهلل منذ فرتة طويلة صحبة [معلم اإليامن] الذي راح ُييب عن كل تساؤاليت
وإشكااليت ،والتي جعلتني أبحث عن اإليامن احلقيقي ،والدين احلقيقي الذي يعرف باهلل
احلقيقي..
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ومل يطل يب األمر حتى وجدت اإلسالم ..فآمنت باهلل ورسله وكتبه ..لكني كتمت ذلك
إىل اليوم املوعود الذي التقيت فيه بأصدقائي.
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العشوائية ..والتصميم
بعد أن انتهى الثاين من حديثه ،قال الثالث ،وهو يلتفت يل :لقد جاء اآلن دوري لتكتب
شهاديت ،وكام أمليها عليك بالضبط ..فال يصح لكاتب أن يكتب إال احلقيقة كام قال تعاىل:
ِ
ب﴾ [البقرة]282 :
ب ك ََام َع َّل َم ُه اهللَُّ َف ْل َي ْك ُت ْ
﴿ َو َال َي ْأ َب كَاتب َأ ْن َي ْك ُت َ
قلت :ال ختف ..فقلمي ال يكتب إال ما يسمع ،وليس لديه القدرة ألن يضيف شيئا،
فهو أعجز من أن يفعل ذلك.
قال :كام حدثك صاحبي عن ختلف تلك النظريات التي أرادت أن تفرس نشأة احلياة
وتنوعها عن العلم والعقل واملنطق ..فإين سأحدثك عن ختلفها كذلك عن التصور الصحيح
لذلك التصميم البديع للكون ..فقد راحت ترمي قمة اإلبداع واإلتقان والدقة بالعشوائية
والصدفة والعبث.
ورس ذلك كله هي أهنا مل ترحل بقلبها وال عقلها إىل آفاق قوله تعاىل ،وهو يعدد صفات
ِ ِ
ِ
احل َيا َة
َش ٍء َق ِدير ( )1ا َّل ِذي َخ َل َق املَْ ْو َ
ت َو ْ َ
كامله وآثارهاَ ﴿ :ت َب َار َك ا َّلذي بِ َيده املُْ ْل ُك َو ُه َو ع ََىل ُك ِّل َ ْ
لِيب ُلو ُكم َأي ُكم َأحسن عَم ًال و ُهو ا ْلع ِزيزُ ا ْل َغ ُفور ( )2ا َّل ِذي َخ َل َق سبع سامو ٍ
ات طِ َبا ًقا َما ت ََرى ِيف
َ َْ ََ َ
َ ْ َ ْ ُّ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ
ُ
َخ ْل ِق الر ْمح َِن ِمن َت َفاو ٍ
ور (ُ )3ث َّم ْار ِج ِع ا ْل َب َرص ك ََّرت ْ ِ
ت َف ْار ِج ِع ا ْل َب َرص َه ْل ت ََرى ِم ْن ُف ُط ٍ
ب
َني َينْ َقلِ ْ
ْ ُ
َّ
َ
َ
إِ َلي َك ا ْلبرص َخ ِ
اسئًا َو ُه َو َح ِسري ([ ﴾)4امللك 1 :ـ ]4
ْ
َ َ ُ
ومل يرحلوا إىل قوله تعاىل ،وهو يصف صنعته املحكمة الدقيقةُ ﴿ :صن َْع اهللَِّ ا َّل ِذي َأ ْت َق َن

َش ٍء إِ َّن ُه َخبِري بِ َام َت ْف َع ُل َ
ون﴾ [النمل]88 :
ُك َّل َ ْ

قلت :وكيف رحلت أنت إىل هذه اآليات الكريمة؟
قال :قصة ذلك طويلة ،فقد بدأت كام يبدأ سائر من ولد يف تلك البالد بنظرية التطور
التي رضعناها مع حليب أمهاتنا ،فرصنا نراها بدهية من البدهييات ،ومسلمة من املسلامت
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القطعية التي ال يصح أن ُيا َدل فيها.
لكن اهلل تعاىل بكرمه العظيم نقلني بعد مرحلة من حيايت من كوين من القائلني بنظرية
التطور واملدافعني عنها إىل أصحاب نظرية جديدة وضعها بعض أصدقائي سامها نظرية
[التصميم الذكي] ..ثم نقلني بفضله من تلك النظرية إىل نظرية اخللق البديع ..والصنع
املتقن ..والتي أتقلب اآلن يف رحاهبا ،وأتذوق حالوة رشاهبا.
قلت :ما تقصد بذلك ..وهل هناك نظرية هبذا االسم؟
قال :أجل ..فهناك نظرية موجودة يف الواقع العلمي حياول التطوريون أن يتسرتوا
عليها ،وال يظهروها ،ولذلك ُيعلوهنا مع املؤمنني يف حمل واحد ،مع أهنام ليس كذلك..
قلت :عجبا ..هل يمكن أال يكون القائلون هبذه النظرية من املؤمنني؟
قال :القائلون هبذه النظرية يذكرون احلقائق العلمية ،كام هي موجودة يف الواقع،
وحياولون أال يربطوها باجلانب الغيبي وامليتافزيقي ،حتى ال يقعوا فيام وقعت فيه سائر العلوم
املادية التي ارتبطت باإلحلاد.
قلت :ولكن ذلك عجيب.
قال :ليس عجيبا ..فدور العامل أن يصف لك الواقع بدقة ..ثم يرتك لعقلك بعد ذلك
أن حيكم بالنتيجة التي تفرزها تلك احلقائق.
قلت :فام احلقائق التي يصفها هؤالء التصميميون؟
قال( :)1لقد بدأت حركة التصميم الذكي أوائل التسعينات من القرن العرشين ،وقد
نشأت كنظرية علمية يف مقابل نظرية التطور ،لتقدم فروضا علمية لتفسري نشوء األنواع احلية
يف ضوء املكتشفات العلمية التي مل تكن متاحة يف عهد داروين وال فريق الدراونة اجلُدد الذين
وضعوا النظرية الرتكيبية احلديثة ،وتتعارض فرضياهتا متام ًا مع فرضيات التطور.
(  )1املادة العلمية الواردة هنا مقتبسة من مواقع متعددة منها بعض املوسوعات ودوائر املعارف االلكرتونية.
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وهي لذلك نظرية علمية لتفسري التنوع البيولوجي ،وليست نظرية دينية مرادفة لنظرية
اخللق كام ُيشيع عنها التطوريون؛ لذلك نراها تضع فرضيات متناسقة ،تتعلق باقرتاحات
حمددة ،كام أهنا تشكل إضافة علمية وهتذيب ًا للنظريات السابقة عليها يف املجال نفسه ،وهلا قيمة
تفسريية وقيمة تن ُّبؤية ،وفرضياهتا قابلة لالختبار ،وقابلة للتخطئة ،وقابلة للتعديل والتصحيح
يف ضوء نتائج التجارب ،فهي مفتوحة أمام الفحص التجريبي ..وهي بذلك تتوفر عىل كل
رشوط البحث العلمي ،بخالف نظرية التطور.
قلت :فهال حدثتني كيف اهتديت إىل هذه النظرية التي كانت السلم الذي رقيت به إىل
اإليامن.
قال :أجل ..فكل حديثي الذي أمرت أن أبثه لك يتعلق هبا.
قلت :فكيل آذان صاغية ..فهلم بحديثك.
قال :أنا ال هتمني آذانك بقدر ما هيمني قلمك ..فإياك أن ترشد عنه ..وإياك أن ينفلت
منك ،فيكتب ما مل أمله.
قلت :لك ذلك.

العشوائية ..والتعقيد املتخصص:
اعتدل يف جلسته ،ومحد اهلل وصىل عىل نبيه  ..ثم قال :ال أزال أذكر ذلك اليوم الذي
التقيت فيه صديقي [ألربت وليام ديمبسكي] ،وهو عامل رياضيات وفيلسوف ،وقد كان مهتام
منذ فرتة طويلة بنظرية التطور..
عندما دخلت إليه ،قال يل :هل علمت بآخر كتاب ألفته؟
قلت :ال ..وال بأول كتاب ..فلم أكن أعلم أنك تشتغل بتأليف الكتب.
قال :وكيف تزعم أنك صديقي ،وأنت ال تقرأ كتبي ..والتي أثارت من اجلدل ،ما سمع
به خواص الناس وعوامهم.
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قلت :اعذرين ..فقد شغلتني املخابر ،والفئران البيضاء ،واملواد الكيميائية عن كل َشء
حتى عن نفيس ..فقط أنا أعلم أنك عضو مرموق يف مركز العلم والثقافة التابع ملعهد
ديسكفري ..وأنك يف الفرتة من  1999إىل  ،2005كنت يف هيئة التدريس يف جامعة بايلور..
وأنك حت مل سبعة درجات جامعية بام فيها دكتوراه يف الفلسفة من جامعة إلينويز يف شيكاغو
ودكتوراه يف الرياضيات من جامعة شيكاغو.
قال :معارفك عني حمدودة وسطحية جدا ..وهي ال تساوي شيئا أمام تلك النتائج
العظيمة التي وصلت إليها ..والتي هبا استطعت حتطيم نظرية التطور.
كدت أغمى عيل حني قال هذه الكلمة ،وقلت :أتدري ما تقول ..وهل يمكن ألحد يف
الدنيا أن يزعم أنه حيطم هذه النظرية التي وقف يف صفها جحافل العلامء يف كل عرص؟
قال :ال ينبغي أن تغرك الكثرة ،وال اجليوش املجيشة ..ابحث عن احلقيقة بعيدا عن
الرجال ..وكن جمتهدا ال مقلدا.
قلت :صدقت ..فام سميت نظريتك؟
أخرج يل كتابا من خزانة كانت أمامه ،كان عنوانه [تصميم احلياة] ،وقال :هذا الكتاب
يؤصل هلذه النظرية ،ويربهن عليها باألدلة الكثرية ..وقد كتبته مع صديقي [جوناثون ويلز]..
وهذه النسخة التي تراها هي الطبعة الثالثة من الكتاب.
وقد اعتربه الكثري من الباحثني من أحدث وأقوى ما كتب يف االنتقاد العلمي لنظرية
التطور التدرُيي العشوائي ..بل وضعه بعضهم مع كتاب [نظرية التطور :نظرية مأزومة] يف
حمل واحد ..فكالمها ساهم يف هتديم هذه النظرية املمتلئة بالثغرات واألخطاء واخلدع.
لقد قال الدكتور [مايكل بيهي] ،أستاذ الكيمياء احليوية يف جامعة ليهاي متحدثا عنه:
(عندما يعد املؤرخون املفكرون يف املستقبل الكتب التي أطاحت نظرية داروين ،فإن كتاب
تصميم احلياة يكون عىل رأسها)
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وقال الدكتور [دين ح .كينيان] ،وهو أستاذ يف علم األحياء ،جامعة والية [سان
فرانسيسكو]( :أود بحامس أن أعتمد كتاب تصميم احلياة كمقرر درايس مطلوب يف الدورات
التدريبية يف نظرية التطور وأصل احلياة ،ويف حلقات الدراسات العليا يف نظرية املعلومات
مكمل يف فصول علم األحياء التمهيدية)
والبيولوجيا اجلزيئية ،واستخدامها كمرجع ّ
وقال الدكتور [ويليم س .هاريس] ،أستاذ باحث ،كلية طب سانفورد ،جامعة داكوتا
اجلنوبية( :يعطي مجيع األطراف املعنية يف النقاش حول األصول البيولوجية :األدلة الدامغة
العلمية التي حيتاجوهنا لتقييم احلالة احلقيقية لنظرية داروين ..بل أكثر من ذلك بكثري :فهو
يشجع بعناية املوقف من التحقيق املفتوح الذي حتتاجه العلوم ليس فقط لتزدهر ،ولكن أيض ًا
لتجتنب أن تصبح ألعوبة يف أيدي أصحاب املصالح اخلاصة!)
وقال [مايكل ريوز] ،وهو أستاذ الفلسفة ،جامعة والية فلوريدا ـ مع العلم أنه دارويني
ملحد ـ( :أنا أختلف بشدة مع املوقف الذي اختذه وليم ديمبسكي ،ولكنني أعرتف أنه ُيادل
بقوة ،وأن أولئك منا الذين ال يقبلون استنتاجاته ُيب علينا أن نقرأ كتابه ونشكل آرائنا اخلاصة
واحلجج املضادة ،فإن هذا الرجل ال ينبغي أن ُيتجاهل عىل أية حال)
قلت :بورك لك يف كل هذه الشهادات ..لقد جعلتني أفتخر بأن يكون يل صديق
مثلك ..ولكن ذلك ال يكفي ألقتنع بطروحاتك ،فأنت تعلم أين جمادل جلوج ..ال أقبل إال ما
يقبله عقيل ..ال ما يمىل عليه.
قال :وهذا ما يعجبني فيك ..وهو ما رغبني يف صداقتك أوقات دراستنا ..هل تذكر
تلك األيام التي كانت متىل علينا فيها نظرية التطور باعتبارها حقيقة علمية.
قلت :أجل أذكرها ..وأنا إىل اآلن ال أزال أقتنع هبا.
قال :أنت تقتنع هبا ،ألنك مل جتد غريها ..هم مل يذكروا لنا غريها.
قلت :فهل هناك غريها؟
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قال :أجل ..وستكتشفه أنت بنفسك.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أجبني ..عندما ترى يف َشء من األشياء تعقيد ًا متخصص ًا أال ترى احتياجه
رضورة إىل مسبب ذكي ،ومصمم يعرف ما يفعل؟
قلت :مل أفهم ما الذي تريده من التعقيد املتخصص؟
قال :سأرضب لك مثاال يقرب لك ذلك ..عندما نرى أحد أحرف األبجدية لوحده،
فإننا نذكر أنه متخصص دون كونه تعقيد ًا ..لكننا عندما نرى مجلة طويلة من األحرف
العشوائية ،فإننا حينها نصفها بكوهنا تعقيدا ..ولكن ليس متخصص ًا ..لكن عندما نرى قصيدة
لشكسبري حينها نقول :إهنا تعقيد متخصص.
قلت :يمكنك أن تصطلح عىل ما ذكرت من املعاين بام ذكرت من املصطلحات ..لكن
ما عالقة ذلك بنظريتك؟
قال :عندما ندقق النظر يف تفاصيل الكائنات احلية نجدها مجيعا يف غاية التعقيد
والتخصص للدرجة التي اليمكن فيها اعتبارها وجدت هكذا صدفة ..وقد وجدت ببعض
العمليات الرياضية املعقدة أن أي َشء احتامل حدوثه يف الطبيعة أقل من  1من  10150يعترب
من هذا النوع ..ويعترب يف نفس الوقت من األمور التي يستحيل يف حقها أن تكون صدفة.
قلت :فام عالقة هذا بنظرية التطور ..وكيف يتسبب يف هدمها؟
قال :ألن كل َشء يف احلياة ،بل يف الكون من هذا النوع ..فالتعقيدات املتخصصة دليل
اليقبل الشك عىل وجود مصمم ذكي قد حتكم بإنشاء هذه التعقيدات ،وهذا ماينقض نظرية
التطور التي تعترب أن الكائنات قد تكونت بمحض الصدفة.
قلت :فهال رضبت يل أمثلة عىل ذلك.
قال :األمثلة عىل ذلك أكثر من أن حتىص ..ومنها مثال تصميم النظام امليكانيكي
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للمخلوقات  ..فهو تصميم يف غاية التعقيد والتخصص لدرجة ال يمكن تصورها ،ذلك أنه
غالب ًا ما يكون تصميم األنظمة املتحركة أكثر حتدي ًا للمصممني من األنظمة البنيوية الثابتة.
قلت :كيف ذلك؟
قال :كمثال عىل ذلك نرى املشاكل التي تظهر يف املثقب اليدوي أكرب بكثري من تلك
التي يمكن أن تنتج عن اإلبريق ،ذلك ألن األوىل تعمل عىل أساس ميكانيكي ،بينام يقوم الثاين
عىل مبدأ الشكل الفيزيائي ،والتصاميم العملية متيل ألن تكون أكثر تعقيد ًا.
قلت :مل كان األمر كذلك؟
أي من
قال :ألن كل عنرص من عنارص التصميم يؤدي هدف ًا معين ًا ..وغياب أو تع ّطل ٍّ
هذه العنارص يؤدي إىل عجز النظام عن العمل يف عنرص واحد ُيعل النظام عديم الفائدة.
قلت :أألجل هذا نرى هناية الكثري من هذه التصاميم مملوءة بالعيوب واألخطاء؟
قال :أجل ..لكن ذلك ال يصدق إال عىل األنظمة التي يصممها اإلنسان ،حيث نرى
فيها أخطاء أكرب بكثري مما يمكن تصديقه ،ألن معظم هذه التصاميم أنجزت عن طريق التجربة
واخلطأ ،عىل الرغم من أن بعض األعطال يمكن جتنبها يف الطور البدائي الذي يسبق إدخال
املنتج إىل األسواق ،إال أنه يبقى من املستحيل تاليف مجيع األخطاء ..ومع ذلك مل يزعم أحد من
الناس أن أي تصميم صممه اإلنسان وجد هكذا صدفة.
قلت :والتصميامت الطبيعية؟
قال :عندما ننظر إىل مجيع األنظمة امليكانيكية يف الطبيعة نراها ترقى إىل درجة الكامل..
فجميع املخلوقات مصممة بإتقان حمكم ال يمكن تصور مدى دقته.
قلت :فهال رضبت يل مثاال عىل ذلك.
قال :من األمثلة الواضحة عىل ذلك مججمة نقار اخلشب ..فهي مصممة بإتقان بديع ال
يمكن تصور مدى دقته وتعقيده وغائيته.
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قلت :كيف ذلك؟
قال :أنت تعلم أن نقار اخلشب يتغذى عىل احلرشات والريقات التي ختتفي يف جذوع
األشجار ،ويستخرجها عن طريق النقر ..حيث يستطيع أن ينقر ما بني تسع إىل عرش نقرات يف
الثانية الواحدة ،ويزداد هذا العدد ليصل إىل ما بني  15ـ  20عند األنواع األصغر حج ًام ،ومنها
نقار اخلشب األخرض ..وتصل رسعة عمله إىل  100كم/سا ..أما الزمن الفاصل بني النقرة
واألخرى فهو أقل من  1000/1من الثانية.
قلت :أعلم هذا لكن ما عالقته بتصميم مججتمه.
قال :إن الصدمة التي تنتج عن هذه الطرقات املتتالية ال ختتلف عن تلك التي يسببها
ِ
املعجز لدماغ نقار اخلشب ُينبه التعرض ألي
رضب الرأس يف حائط إسمنتي ،إال أن التصميم
نوع من اإلصابة.
قلت :فهل مججمة نقار اخلشب تتميز عن سائر الطيور يف هذه الناحية؟
قال :أجل ..فعظام اجلمجمة تتصل عند معظم الطيور ببعضها ،ويعمل املنقار مع حركة
الفك السفيل إال أن منقار ومججمة طائر نقار اخلشب منفصالن عن بعضهام بأنسجة إسفنجية
متتص الصدمات الناجتة عن عملية النقر ..بل إن هذه املادة املرنة تؤدي عملها بشكل أفضل
من ماص الصدمات يف السيارات ..وجودة هذه املادة تأيت من قدرهتا عىل امتصاص الصدمات
املتتالية بفواصل قصرية جد ًا واستعادهتا حلالتها الطبيعية عىل الفور ،وهي تفوق بجودهتا املواد
التي أفرزهتا التكنولوجيا احلديثة بأشواط.
حيث أن هذه العملية تكتمل حتى يف حاالت أداء الطائر عرش طرقات يف الثانية ،وفصل
املنقار عن اجلمجمة هبذه الطريقة اخلارقة تسمح للحجرة التي حتمل دماغ الطائر باحلركة بعيد ًا
عن املنقار العلوي أثناء عملية النقر ،وهكذا تكون وتتشكل آلية ثانية يف امتصاص الصدمات.
قلت :وعيت هذا ..فهال ذكرت يل مثاال آخر يزيدين يقينا.
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قال :األمثلة أكثر من أن حتىص ..ومنها التصميم املثايل للقفز العايل لدى الربغوث..
الشك أنه يدعو إىل االنبهار.
قلت :مل أسمع بذلك من قبل ..فهال رشحت يل.
قال :لك احلق يف ذلك ..فقد شغلونا يف نظرية التطور بالبحث عن احلفريات والعظام
عن البحث عن هذه الدقة العجيبة والتصميم املتقن الذي متتلئ به كل جوانب احلياة.
قلت :صدقت يف ذلك ..فأنا أحيانا عندما أدرس نظرية التطور أشعر أنني ال أزال أعيش
يف عرص الديناصورات ..فهلم حدثني عن الربغوث وقفزه العايل.
قال :لقد وجد الباحثون املتابعون حلركات الربغوث أنه حيقق قفزة تصل إىل 100
ضعف ارتفاعه عن األرض ،أي ما يساوي  200مرت ًا من القفز العايل الذي يقوم به اإلنسان..
عالوة عىل ذلك يمكنه أن يستمر يف القفز دون توقف ملدة  78ساعة ..وهو بشكل عام ال يسقط
عىل ساق يه بعد القفزة اخلامسة ،بل هيبط إما عىل رأسه أو عىل ظهره ،ومع ذلك ال يصاب
بالدوار ،وال يلحق به أي أذى..
قلت :إن ما تذكره عجيب ..ألول مرة يف حيايت أسمع هبذا.
قال :أجل ..فعامل احليوانات مملوء بالعجائب..
قلت :لكن ما التصميم العجيب الذي وفر له كل هذه القدرات العجيبة؟
قال :لقد حاول العلامء أن يبحثوا عن ذلك ويفرسوه ،فوجدوا أن اهليكل العظمي هلذه
احلرشة ال يتوضع داخل جسمها ..ووجدوا أن هذا اهليكل يتألف من طبقة صلبة من مركب
يطلق عليه اسم [السكلريوتني] الذي يغلف كامل اجلسم ويتصل بالكيتني ..ووجدوا أن هذا
اهليكل اخلارجي يتكون من رشائح مسلحة كثرية جد ًا وحمدودة احلركة ،ولكنها متتص
الصدمات وتبطل الصدمة الناجتة عن القفز.
وفوق ذلك كله وجدوا أنه ال يوجد يف جسم الربغوث أي أوعية دموية ،بل يسبح
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جسمه الداخيل بسائل دموي صايف يبطن األعضاء الداخلية وحيفظها من ضغط القفزات
املفاجئ.
قلت :لكن كيف تتم تنقية الدم ما دام جسمه هبذا التصميم؟
قال :لقد وجدوا أن ذلك يتم من خالل الثقوب اهلوائية املنترشة يف أنحاء اجلسم ،وهذا
يغني عن احلاجة إىل مضخة ضخمة تقوم بضخ األكسجني بشكل متواصل ،فقد صمم قلب
هذه احلرشة عىل شكل أنبوب ،معدل نبضاته بطيء بحيث التؤثر عليه القفزات الرسيعة عىل
اإلطالق.
زيادة عىل ذلك كله ،فقد اكتشفوا أن عضالت ساقه ليست بالقوة التي تتطلبها القفزات
التي تقوم بأدائها ،إال أن هذا األداء املدهش يقوم به الربغوث بمساعدة نوع من النظام النابيض
الذي ُأضيف إىل سيقانه ..وهذا النظام يعمل بفضل الربوتني الذي يطلق عليه ( )resilinإذ خيزن
الربغوث الطاقة امليكانيكية.
واخلاصية البارزة هلذه املادة هي قدرهتا عىل حترير  97باملائة من الطاقة املختزنة بداخلها
عند التمدد ،بينام ال تتعدى النسبة التي تغطيها املواد املرنة املوجودة يف األسواق اليوم إىل 85
باملائة كحد أقىص.
***
شوقتني أحاديث صاحبي كثريا ،فرحت ألح عليه أن يذكر يل مثاال آخر ،فقال :من
األمثلة عىل ذلك سوسة البلوط والتصميم العجيب املرتبط بآلية الثقب.
قلت :هال رشحت يل ذلك.
قال :أنت تعلم أن سوسة البلوط تعيش عىل ثمرة شجرة البلوط،وتعلم أيضا أن هذه
احلرشة حتمل خرطوم ًا طوي ً
ال يف رأسها أطول من جسمها ،ويف هناية هذا اخلرطوم يوجد منشار
صغري حاد يشبه األسنان ..ويف أحيان أخرى حتمل احلرشة هذا اخلرطوم بشكل أفقي مستقيم
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مع جسمها ،حتى ال تتعثر أثناء سريها.
قلت :أجل ..أعلم ذلك ..لكن ما العجيب يف ذلك ،وما عالقته بالتصميم؟
قال :ستعلم ذلك ،وسرتى مدى تعقيد التصميم املرتبط به ..فعندما تقع هذه احلرشة
عىل ثمرة البلوط توجه خرطومها باجتاهها لتصبح أشبه بآلة الثقب ،ثم تضع أسناهنا الشبيهة
باملنشار املوجودة يف أعىل اخلرطوم عىل الثمرة ،ثم تبدأ بنقل رأسها من جانب إىل آخر ،مما يعني
إعامل املنشار الذي حيمله خرطومها املتحرك مع رأسها ،وقد صمم رأس هذه احلرشة بام يتوافق
متام ًا مع هذه اآللية ،فهو يتمتع بمستوى مدهش من املرونة.
وعندما نبحث عن نظام أي جهاز تعمل به احلرشة نجده نتيجة لتخطيط حمكم ..سواء
كان ذلك خرطوما ثاقبا ،أو أسنانا قاطعة ،أو رأسا مرنا يساعد يف عملية الثقب ،وكل هذا ال
يمكن تفسريه عل ضوء املصادفة أو (االصطفاء الطبيعي).
ذلك أن هذه احلرشة لو مل تستخدم اخلرطوم يف عملية الثقب ،فلن يكون أكثر من عبء
ثقيل وعضو ال فائدة منه ،مما يؤكد عدمية افرتاض التطور (مرحلة إثر مرحلة)
***
بعد أن انتهى من حديثه عن سوسة البلوط والتصميم البديع املرتبط هبا ،رحت ألح
عليه أن حيدثني عن كائن آخر ،وما ارتبط به من تصميم معقد ،فقال :من األمثلة عىل ذلك
[السوط البكتريي] ،حيث تستخدم بعض أنواع البكترييا ما يشبه السوط ،ويط َلق عليه هذا
الوصف بسبب كونه يساعدها عىل احلركة يف املحيط السائل ..وهو يتصل بغشاء اخللية،
ويسمح للبكرتيا باحلركة حسب االجتاه الذي ترغب به برسعة حمددة.
وقد عرف العلامء هذا السوط منذ زمن ،إال أن بنيته احلقيقية مل يكشف عنها النقاب إال
قبل فرتة قصرية ،وقد كانت مفاجأة كبرية للمكتشفني ..ذلك أهنم اكتشفوا أن هذا السوط
يتحرك من خالل (حمرك عضوي) يف غاية التعقيد ،وليس عن طريق آلية اهتزازية بسيطة كام
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كان شائع ًا ،حيث تقوم بنية املحرك الدافع عىل مبدأ املحرك الكهربائي ،فهناك جزآن رئيسان
له( :الثابت) و(الدوار)
والبنية الداخلية للمحرك معقدة جد ًا ،حيث يشرتك ما يقارب من  240بروتينا خمتلفا
يف بناء السوط ،ويتوضع كل منها يف مكانه املناسب بكل عناية.
و يعتقد العلامء أن هذه الربوتينات هي التي حتمل إشارات تشغيل املحرك وتوقيفه،
وتشكل نقاط اتصال تسهل احلركة بمقاييس ذرية ،كام تف ِّعل بروتينات أخرى مهمتها وصل
السوط بغشاء اخللية ،وهذه اخلصائص التي يمتاز هبا عمل هذا النظام تدل عىل الطبيعة املعقدة
له.
وهذا السوط البكتريي برتكيبته املعقدة ـ من وجهة نظري ـ يكفي وحده أن يكون دلي ً
ال
كافي ًا عىل بطالن نظرية التطور ..فلو حصل وتعطل أو ُفقد جزء صغري من هذا النظام لعجز
عن القيام بمهمته ،وأصبح دون أدنى فائدة للبكرتيا ..حيث ُيب أن يكون عمل السوط متقن ًا
منذ اللحظة التي خلق فيها ..وهذه احلقيقة تلغي املزاعم التطورية التي تعتمد مبدأ (التطور
خطوة خطوة)
باإلضافة إىل هذا فإن هذا السوط يدلنا عىل أن أشكال احلياة البدائية حتمل تصمي ًام عىل
جانب من التعقيد ..وكلام تعمق اإلنسان يف دقائق هذا العامل ،كلام اكتشف أن ما كان يظنه علامء
األحياء يف القرن التاسع عرش ،بام فيهم داروين ،أحيا َء أو عضيات بسيطة ،هي يف الواقع معقدة
متام ًا كغريها.
***
كان الوقت فسيحا ،واجلو مجيال ،فطلبت من صاحبي أن يذكر يل مثاال آخر ،فذكر يل
التصميم البديعة للمضخة عند الزرافة ،فسألته عنها ،فقال :تعترب الزرافة بطوهلا الفارع (5
أمتار) واحدة من أكرب احليوانات عىل وجه األرض وأطوهلا ،إال أن هذا احلجم الكبري والطول
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الفارع يتطلبان نظام ًا دوراني ًا فريد ًا لكي يقيض هذا املخلوق حياة سليمة ..ذلك أنه ُيب أن
يصل الدم إىل الدماغ الذي يتوضع فوق القلب بمرتين ،وهذا يتطلب بنية غري عادية للقلب،
لذلك كان قلب الزرافة قوي ًا بام يكفي لضخ الدم حتت ضغط  350ملم زئبقي.
وهذا النظام القوي ،والذي من املمكن أن يقتل اإلنسان العادي ،يتواجد ضمن غرفة
خاصة تغلفه شبكة من األوعية الشعرية مهمتها التخفيف من اإلصابات املميتة.
ومن جهة أخرى ،يوجد نظام يف املنطقة الواقعة ما بني الرأس والقلب يتكون من
األوعية الصاعدة والنازلة ،حيث تقوم السوائل املتدفقة يف األوعية باالجتاه املعاكس بموازنة
نفسها ،مما حيمي احليوان من ارتفعات خطرية يف ضغط الدم التي قد تسبب نزف ًا داخلي ًا.
ويتطلب القسم الذي يقع حتت القلب ،وخاصة الساقان والقدمان ،عناية خاصة ،وقد
حتقق ذلك بكون السامكة املضاعفة للجلد يف هذه املناطق حتمي الزرافة من األعراض اجلانبية
لضغط الدم العايل ،كام توجد صاممات يف األوعية الدموية تنظم الضغط.
واخلطر األكرب الذي تتعرض له الزرافة ،هو االنحناءة التي تقوم هبا عند حاجتها لرشب
املاء ،ويف هذه اللحظة يرتفع الضغط املرتفع أص ً
ال بام يكفي ليسبب نزف ًا داخلي ًا ،إال أن الزرافة
ال تعاين من ذلك ،فقد تم االحتياط هلذا النوع من اخلطر ،إذ يقوم سائل خاص ،وهو السائل
املخي الشوكي الذي يوجد أيض ًا يف الدماغ والعمود الفقاري ،بتوليد ضغط معاكس ليمنع
حدوث متزق األوعية الشعرية.
كام يدعم هذا التوازن صاممات تعمل باجتاه واحد ،وتنغلق عندما خيفض احليوان
رأسه ..حيث تقلل هذه الصاممات من تدفق الدم ،لتتمكن الزرافة من خفض رأسها والنهل
من املاء بأمان ..وملزيد من احلرص عىل تفادي أخطار ارتفاع الضغط ،تتميز هذه الصاممات
بغالفها الثخني ،والذي يتألف من عدة طبقات.
***
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بعد أن حدثني عن هذا املثال طلبت منه أن يذكر يل مثاال آخر ،فذكر يل التصميم
العجيب املرتبط بآليات التنفس عند الدلفني ..ثم رشح يل ذلك بقوله :يتنفس كل من الدلفني
واحلوت عن طريق الرئتني متام ًا كام تفعل باقي الثدييات ،وهذا يعني أنه من الصعب عليها أن
تتنفس يف املاء مثل األسامك ..وهذا هو السبب وراء زيارهتا املتكررة للسطح ،حيث تعمل
الفتحة املوجودة قي أعىل الرأس عىل إدخال اهلواء.
وقد صمم هذا العضو بطريقة تؤمن له إغالق ًا آمن ًا عند الغوص يف املاء ،حيث تغلق
الفتحة آليا بغطاء يمنع ترسب املاء ،وعندما يعود الدلفني إىل السطح يفتح الغطاء آليا أيض ًا.
قلت :فهمت هذا عند اليقظة ..لكن كيف ينام دون التعرض خلطر الغرق؟
قال :وهذا أيضا من التصميم البديع ..حيث يوجد يف جسم الدلفني نظام خاص حيميه
من اهلالك عندما ينام يف املاء ..وهو يتمثل يف استخدامه عند النوم نصفي الدماغ بشكل متناوب
كل  15دقيقة ،فبينام ينام النصف األول يبقى النصف الثاين متجه ًا إىل السطح للتنفس.
قلت :هذا عجيب مل أعلم أن هناك من ينام هبذا الشكل.
قال :باإلضافة إىل ذلك ،فإن خطم الدلفني املوجود يف منقاره يعينه عىل السباحة ،ذلك
أنه يستخدم طاقة أقل يف اخرتاق املاء ،ويسبح برسعات عالية ..وهلذا نرى السفن احلديثة قد
استفادت من هذه الطريقة لزيادة رسعتها.
***
طلبت منه مثاال آخر عن دقة التصميم ،فذكر يل التصميم البديع واملعقد للتكاثر عند
الضفادع ،فسألته عنه ،فقال :حتمل الضفادع صفات تساعدها عىل البقاء يف خمتلف البيئات.
لذلك يمكنها أن تعيش يف أي مكان عىل األرض ما عدا القارة القطبية ..حيث تتواجد الضفادع
مث ً
ال يف الصحارى والغابات والسهول وجبال اهلياماليا واآلنديز واالرتفاعات التي قد تصل
إىل  5000مرت ًا ،إال أن املناطق املدارية هي أكثر املناطق ازدحام ًا بالضفادع ،ففي الغابات املطرية
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تزدحم الضفادع حيث يمكنك أن جتد  40نوع ًا منها يف كل مرتين مربعني.
قلت :فام التصميم املعقد املرتبط بتكاثرها؟
قال :هناك طريقة تكاثر عجيبة ينتهجها نوع من الضفادع يطلق عليه [ريو باتراخوس
سيلوس] ،حيث تبتلع هذه الضفادع بيوضها بعد اإلخصاب ،ولكن ليس لتأكلها ،بل
لتحميها ،حيث تفقس البيوض يف املعدة ،وتبقى هناك ملدة ستة أسابيع بعد الفقس.
قلت :ولكن كيف تبقى هناك دون أن ُهتضم؟
قال :وهذا هو التصميم البديع املرتبط بذلك ..حيث نرى األنثى تتوقف يف البداية عن
تناول الطعام ملدة ستة أسابيع ،أي :إن معدهتا تبقى خمصصة طول هذه الفرتة للرشاغيف فقط.
قلت :ولكن هناك خطر آخر يتهددها :إنه محض اهليدروكلوريك والببسني ،وهاتان
املادتان كافيتان لقتل الصغار؟
قال :وهذا ال حيدث ،ألن األمور حمسوبة وضمن معايري خاصة ..فالسوائل املوجودة
يف معدة األم تتم حمايدهتا عن طريق مادة أخرى تشبه اهلرمون تفرزها كبسوالت البيوض من
جهة والرشاغيف من جهة أخرى ..وهكذا ينمو الصغار بصحة جيدة عىل الرغم من أهنا تسبح
يف بركة محضية.
قلت :ولكن كيف تتغذى الرشاغيف يف معدة فارغة؟
قال :هذه أيض ًا ترتبط بذلك التصميم البديع ..فبيوض هذه األنواع أكرب من غريها
بشكل ملحوظ؛ ألهنا حتتوي عىل صفار غني بالربوتني ،يكفي لتغذية الصغار ملدة ستة أسابيع.
قلت :ولكن مع ذلك تعرض مشاكل جديدة وكثرية عندما حيني وقت الوالدة؟
قال :أجل ..ولذلك وضعت التصميامت البديعة لتحقيق ذلك ..حيث يتمدد املري
خالل الوضع متام ًا كام يتمدد الرحم عند الثدييات ،وعندما خترج الصغار يعود كل من املري
واملعدة إىل احلالة الطبيعية وتبدأ األنثى بتناول طعامها.
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مل أملك إال أن أقول من حيث ال أشعر :إن هذا عجيب جدا ..إن هذا وحده كاف
لينسف نظام التكاثر لدى هذا النوع من الضفادع لنظرية التطور من أساسها.
قال :أجل ..فهو نظام معقد ومرتابط ،وكل خطوة من هذه العملية مرتبة بعناية لتضمن
حياة هذا الرشغوف ..حيث ُيب أن تبتلع األم البيوض أوالً وأن تتوقف عن تناول الطعام
ملدة ستة أسابيع ،بينام يتحتم عىل البيوض أن تفرز مادة هرمونية لتعدّ ل الوسط احلاميض
للمعدة ..أما الربوتني اإلضايف الذي يقدمه صفار البيضة فهو رضورة أخرى ..وكذلك ال
يمكن أن يتوسع مري األنثى عن طريق املصادفة لتضع صغارها.
انظر جيدا ..فأي خلل مهام كان صغري ًا يف هذه السلسلة من األحداث كفيل بإهالك
الصغري ،واستمرار هذا اخللل يعني انقراض النوع ..هلذا ال يمكن أن تكون نظرية (اخلطوة
خطوة) ممكنة التطبيق عىل هذا النوع من الضفادع.

العشوائية ..واإلبداع املقصود:
بعد أن سمعت الكثري من األمثلة التي أوردها يل صديقي [ألربت وليام ديمبسكي]
تالشت الكثري من اإلشكاالت التي كانت تطوقني ،وحتول بيني وبني التفكري السليم ..بل
كانت جتعلني أعيش عاملا من اخليال والوهم الكاذب اململوء بالدجل.
لكني ،وبسبب تلك املضايقات التي يتعرض هلا كل من ينكر نظرية التطور راح ما ذكره
ذلك الصديق العزيز الذي حتدى واقعه بكل قوة ،يتالشى شيئا فشيئا إىل أن كدت أعود إىل
وضعي األول ،لوال أن تداركني اهلل بفضله ،فالتقيت فجأة من أعاد إيل وعيي وحطم كل
األسطورة التي بناها داروين وتالميذه وسدنته يف عقيل.
لقد كان اسم ذلك الرجل الذي أتيح يل أن أستفيد منه كل تلك الفوائد هو [مايكل
دنتون] ،وهو عامل متخصص يف الكيمياء احليوية ،وكان يف بدايته كام ذكر يل ،يؤمن بنظرية
التطور بحكم إحلاده ،إىل أن بدأ يكتشف بنفسه ،ومع التقدم الرهيب يف البيولوجيا اجلزيئية،
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عرشات الثغرات القاتلة التي أزالت عن التطور اهلالة العلمية التي ينسجها أتباعه حوله
ليمرروه عىل الناس بغري تفكري وال مناقشة.
وقد ذكر يل أنه حينها قام بتأليف كتابه الشهري [التطور نظرية يف أزمة] عام 1985م،
وقد كان من أوائل الكتب التي قلبت نظرية التطور يف العرص احلديث رأسا عىل عقب.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد كانت له مشاركات عديدة يف وثائقيات علمية عن الدقة
املتناهية ،وعالمات التصميم الذكي يف احلياة واألرض والكون وصوال إىل اإلنسان.
عندما التقيت به ،وحتدثت معه عن بعض املعاين التي يذكرها التطوريون تغري وجهه
تغريا شديدا ،ثم راح يقول يل :إىل متى تظل هذه النظريات التي ولدت وهي حتترض تتشبث
باحلياة ..وإىل متى تظل تتنفس بأجهزة اصطناعية ..هيا اقطعوا عنها األجهزة ..فقد ماتت منذ
زمن طويل.
قلت :هل تقصد أنك من تلك املدرسة التي تقول بالتصميم الذكي ،والتي أبدعها
وابتدعها صديقي [ألربت وليام ديمبسكي]؟
قال :هو مل يبدعها ومل يبتدعها ..بل هي قائمة يف كل العصور ..فكل الفالسفة والعلامء
والعباقرة يشهدون بدقة الكون واحلياة وال ُيادلون يف ذلك إال هؤالء التطوريون الذين راحوا
يصورون احلياة ،وكأهنا تنفيذ من غري تصميم ،ومنتوج من غري ختطيط ،وهذا مما حييله العقل
بالبداهة.
لست أدري كيف حننت إىل حديث صديقي [ألربت وليام ديمبسكي] ،فرحت أستفزه
ليحدثني مثلام حدثني ،فقال :أنت تعلم أن أهم مرحلة يف أي إنجاز نراه أو نعيشه هو الفكرة
التي أبدعته وانطلق منها ..أو هي ما يمكن أن يطلق عليه [التصميم]
فاملصمم( )1يقوم بتصميم النامذج ،ورسمها عىل الورق ..والعادة يف هذه التصاميم أن
(  )1انظر :التصميم يف الطبيعة :هارون حييى ،ترمجة  :أورخان حممد عيل.
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تنطلق من مشاهدات ومعارف سابقة ،فال يمكن ألي مصمم برشي أن يصمم شيئ ًا مل يره أو
يعرفه يف حياته ،فهو يستمد إحياءات مرشوعه من الطبيعة حوله ،فكل ما فيها هو تصميم قائم
بحد بذاته.
ولذلك فإن التصميم يمر بمراحل كثرية ..فاملصمم يقرر أوالً مادة التصميم والغاية
منه ..ثم حيدد املستخدم املحتمل هلذا التصميم وحاجات هذا املستخدم ..وانطالقا من ذلك
حيدد مقاييس التصميم..
وهلذا فإن املصممني يف العادة أقل الناس استخدام ًا للمواد أثناء العمل ،ذلك أن احلاجة
األوىل خالل كل تلك العملية هي اخرتاع األفكار الذكي،ة أو التفاصيل الثانوية ،إىل جانب
العمل اجلاد ..فال حيتاج املصمم يف البداية ألكثر من ورقة بيضاء وقلم ،وأثناء تشكيله للتصميم
يقوم بمراجعة األمثلة السابقة للنموذج.
وعندما نزور املصممني يف خمابرهم نجدهم يضعون مئات من اخليارات املختلفة ،والتي
قد يستغرق العمل فيها شهور ًا كثرية ..ثم بعد ذلك تتم مراجعة هذه األفكار ،ويتم انتقاء
أكثرها فائدة ومجاالً ليتم إنتاجه ..ثم ُتدرس تفاصيل اإلنتاج املناسبة هلذا العمل.
وبعد وضع نموذج صغري معياري للمنتج ،والذي يرتجم األفكار ذات البعدين إىل
أفكار ثالثية األبعاد ..وبعد إجراء املزيد من التحسينات يتم تركيب نموذج باحلجم احلقيقي
للمنتج ..وقد تستغرق هذه العمليات سنوات من العمل ..وخالل هذه املدة تتم جتربة
النموذج عدة مرات إلثبات جودته بالنسبة للمستخدم.
وهلذا فإنه من البدهيي عندما يدخل تصميم جديد إىل السوق أن يتم تقييم مظهره أوالً
من قبل املستهلك من شكله ،ولونه ،ثم يتم تقييم فعاليته وأدائه.
وبناء عىل هذا كله فإن أهم مرحلة يف أي منتج نراه ،وأخطرها ،هي مرحلة التصميم،
وهلذا ،فإن املالك الوحيد لكل التصاميم هو الذي حيكم سيطرته عىل كل األمور.
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قلت :وعيت كل ما ذكرته ..ولكني مل أع مقصودك منه.
قال :مقصودي واضح ..وهو أن اإلبداع احلقيقي ليس يف اإلنجاز ،وال يف إخراج
التصميم من عامل االفرتاض إىل عامل الواقع ،وإنام يف الفكرة نفسها ..فإذا كنا نحن البرش ال
نرىض ألحد أن ينسب لنفسه ما نخرتعه من تصاميم ال تعدو أن تكون تقليدا ملا يف الطبيعة من
تصاميم دقيقة ..فكيف نسم تلك التصاميم الدقيقة التي متتلئ هبا الطبيعة بكوهنا خرجت هكذا
للوجود ،وبعشوائية ،ومن غري تصميم سابق ،وال فكرة سابقة.
قلت :صدقت يف هذا ..فاجلهد الكبري الذي قام به شكسبري لكتابة مرسحياته أكرب بكثري
من اجلهد الذي تقوم به املطبعة لطباعتها وإخراجها ..ولو أخرجت منها ماليني النسخ..
فالعربة باإلنتاج ال بالصناعة والتكرار.
خل ْلق من العدم ،ودون وجود نموذج سابق
قال :بورك فيك ..وهلذا فإن عملية ا َ
للمخلوق أمر عظيم جدا ..ويستحيل أن يأيت هكذا صدفة من غري تدبري عاقل ممتلئ بالذكاء
والعلم واحلكمة واخلربة وكل صنوف القدرة..
واعتبارا من هذا ،فإن قدرة اإلنسان نفسها عىل التصميم دليل آخر عىل وجود قدرة
خارقة وعقل جبار قام بتصميم اإلنسان وإعطائه كل تلك القدرات.
قلت :صدقت يف هذا ..فنحن نفخر بتلك الروبوتات التي أصبحت تعيننا يف الكثري من
شؤون حياتنا ،مع أهنا خالية من أي إبداع حقيقي ،فهي ال تعطينا إال ما نعطيها.
قال :أجل ..وزيادة عىل ذلك فإن كل ما نراه من أشياء نعتقد أهنا جاءت كنتيجة عن
التصميم البرشي ليست سوى تقليد ألمثلة موجودة يف الطبيعة ،ومنذ ماليني السنني.
أصابني شوق لتلك األمثلة التي أوردها صديقي [ألربت وليام ديمبسكي] ،فقلت له:
هال رضبت يل أمثلة تؤكد يل هبا ذلك ..وجتعل قلبي مطمئنا ملا تقول.
قال :األمثلة عىل ذلك أكثر من أن حتىص ..وسأذكر لك بعضها عىل سبيل املثال ال عىل
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سبيل احلرص ..فمن املستحيل حرص مثل هذا.
فكر قليال ،ثم قال :هل تتصور أن كل تلك االخرتاعات الذكية جدا ،واملرتبطة باإلنسان
اآليل ،والتي نتيه هبا ،ونتعاظم ،ليست سوى تقليد للحرشات.
قلت :للحرشات؟
قال :أجل ..فقد أظهر اإلنسان اآليل الذي قام بناؤه عىل مبدأ أرجل احلرشات توازن ًا
أفضل ..ذلك أنه عندما تم تركيب وسائد شافطة عىل أقدام اإلنسان اآليل أصبح بإمكانه السري
عىل اجلدران مثل الذبابة متام ًا.
وحسب أقوال الربوفسور [جوهانسن سميث] ،فإن حمرك ًا أصغر من مليمرت واحد
يمكن أن حيرك إنسانا آلي ًا بحجم النملة ..وهذا اإلنسان اآليل يتم تصنيعه الستخدامه كجيش
صغري أعضاؤه بحجم النملة ،ليخرتق صفوف األعداء دون أن ُيؤْ َبه له ،ويقوم بتعطيل
الرادارات واملحركات النفاثة ،وتعطيل معلومات احلواسيب لالعداء.
وقد بادرت بعض الرشكات اليابانية العمالقة إىل تنظيم رشاكة للعمل يف هذا املوضوع،
وأثمرت هذه الرشاكة عن إنسان آيل صغري جد ًا يزن حوايل  0،42غرام ويسري برسعة  4أمتار
يف الدقيقة.
قلت :هذا عجيب جدا.
قال :والفضل فيه قبل أن يعود لإلنسان املصمم يعود للتصميم نفسه ..فالتصميم البديع
للحرشات هو الذي أوحى للمخرتعني بأن ينسجوا عىل منواهلا.
قلت :صدقت يف هذا ..فهال رضبت يل مثاال آخر.
قال :من األمثلة عىل ذلك أن بعض املصممني راحوا يبحثون يف رس كون احلرشات أكثر
املخلوقات وجود ًا عىل األرض ،وعن رس مقاومة جسمها ملختلف الظروف املحيطة ..وقد
وجدوا أن أحد عوامل املقاومة التي تتمتع هبا هو مادة الكيتني التي يتألف منها هيكلها
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العظمي.
و[الكيتني] مادة رقيقة وخفيفة جد ًا ،فال جتد احلرشات صعوبة يف االحتفاظ هبا ،وعىل
الرغم من أهنا تغلف جسمها بشكل كامل ،إال أهنا قوية بام يكفي لتعمل عمل اهليكل العظمي.
ومع قوة الكيتني تتمتع هذه املادة باملرونة ،ويمكنها أن تتحرك عن طريق العضالت
التي تتصل هبا من داخل اجلسم ،وهذا ال يضمن احلركة الرسيعة للحرشات فحسب ،بل خيفف
من حدة الصدمات اخلارجية ،باإلضافة إىل أن هذه املادة املانعة لترسب املاء احلرشة تساعدها
عىل االحتفاظ بسوائل جسمها.
وهلذا نرى احلرشات التتأثر باحلرارة أو اإلشعاع ،كام أن ألواهنا يف معظم األحيان تالئم
املحيط متام ًا ،ويف بعض األحيان تصدر إنذارات من خالل األلوان الزاهية التي تظهرها.
وانطالقا من كل ذلك راحوا يبحثون عن كيفية االستفادة من هذه املادة يف جوانب
احلياة املختلفة ،وخاصة يف صناعة الطائرات والسفن ..لكن احللم مل يتحقق بعد ..وال زالت
احلرشات أكثر تطورا من السفن والطائرات.
قلت :وعيت هذا ..فهال رضبت يل مثاال آخر.
قال :من األمثلة عىل ذلك الشكل املثايل خلاليا الدم احلمراء ..فهي املسؤولة عن نقل
األكسجني يف الدم ..وهذه العملية تتم بواسطة مادة خضاب الدم التي ختزهنا خاليا الدم
احلمراء ،وكلام كان سطح هذه اخللية واسع ًا كلام كانت كمية األكسجني التي حتملها أكرب.
وبام أنه يتحتم عىل هذه اخلاليا أن متر عرب األوعية الشعرية ،فإن حجمها ُيب أن يكون
يف حده األدنى ،أي أن يكون سطحها كبري ًا وحجمها صغري ًا.
وهلذا ،فإن اخلاليا احلمراء صممت وفق هذه املعايري ،حيث نراها ذات بنية مسطحة،
ودائرية ،ومضغوطة من كال اجلانبني ،وتشبه حلقة اجلبنة السويرسية املضغوطة من كال
اجلانبني ..وهذا هو الشكل الذي يضمن أكرب سطح ممكن مع أصغر حجم.
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ومع هذا الشكل يمكن أن حتمل كل خلية محراء  300جزيء من اهليموغلوبني ،إضافة
إىل ذلك ،فإن اخلاليا احلمراء يمكن أن متر داخل أصغر األوعية الشعرية وأضيق املسامات
بسبب مرونة بنيتها.
قلت :وعيت هذا ..فهال رضبت يل مثاال آخر.
قال :من األمثلة عىل ذلك العيون اللونية لسمكة البالون ..والذي يعيش يف املياه البحرية
الدافئة يف اجلنوب الرشقي آلسيا ..فعندما تسقط كميات زائدة من الضوء عليها ،تعمل عيون
هذه السمكة عمل النظارات الشمسية املعاجلة كيميائي ًا ،حيث حتمل عيون هذه السمكة التي
يبلغ طوهلا  2،5سم خصائص مشاهبة خلصائص العدسات التي تتغري الكثافة اللونية فيها تبع ًا
لشدة الضوء.
فعندما تواجه العني ضوء ًا زائد ًا تبدأ اخلاليا اللونية ،والتي توجد حول الطبقة الشفافة
(القرنية) بتحرير صباغ أسود يغطي العني ،ويعمل عمل املرشح يف التقليل من كثافة الضوء،
مما يؤهل السمكة للرؤية بوضوح أكرب ..وخيتفي هذا الصباغ يف املياه املظلمة ،وتتلقى العني
أكرب كمية ممكنة من الضوء.
فمن الواضح أن هذا النظام هو نتاج تصميم مبدع ..فهذه اخلاليا تقوم بإفراز هذا
الصباغ بتحكم من َّظم ال يمكن اعتباره وليد املصادفة.

العشوائية ..والتصميم الذكي:
بعد أن سمعت الكثري من األمثلة التي أوردها يل [مايكل دنتون] مما ذكرته لكم،
وغريها ..اقتنعت قناعة تامة باستحالة العشوائية ،وهلذا فإين بعد خروجي من عنده مبارشة
قررت االنتامء ملعهد ديسكفري عىل حسب ما أرشدين مايكل..
فقد قال يل قبل وداعه :أرى أن كل املعاهد التي ترى نظرية التطور صارت ال ختتلف
عن معاهد السحر واخلرافة والدجل ..فالتمس لك معاهد غريها ،لتفيد وتستفيد ،وختدم
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البرشية ،وختدم قبلها احلقيقة ،وتتحرر هبا.
قلت :وأنى يل أن أجد ذلك.
هم هلم إال
فقال يل :اذهب إىل معهد ديسكفري ،فإنك ستجد به قوما من العلامء ،ال ّ
البحث يف حقائق الكون ،ومدى دقتها وإحكام تصميمها ،وسرتى عندهم الكون بصورته
اجلميلة املمتلئة بالدقة والتناسق والعظمة ..وال عليك بعدها أن تؤمن أو ال تؤمن ،فتلك مسألة
شخصية.
قلت :فام يشرتطون لدخويل هلذا املعهد؟
قال :ال يشرتطون إال صدقك وبحثك ،وختليك عن خرافات التطور ،وتقديس
رجاهلا ..فاحلقيقة هي املقدسة ،ال األشخاص..
قلت :واملال؟
قال :هذا املعهد منظمة غري ربحية ،فهو ال يريد منك إال أن تساهم معه يف نرش أفكار
التصميم الذكي ،ويعطيك من احلقائق واملناهج ما متارس به هذه الدعوة.
ذهبت كام طلب مني ،وأمام باب املعهد التقيت بـ [جوناثون ويلز] ،وقد أخربين أنه
عضو يف مركز العلم والثقافة التابع ملعهد ديسكفري ،وهو حيمل شهاديت دكتوراه واحدة يف
البيولوجيا اخللوية واجلزيئية من جامعة كاليفورنيا ،وأخرى يف الدراسات الدينية من جامعة
يال.
واألهم من ذلك كله أنه أخرج يل كتابا من حمفظته ،ثم كتب يل فيه إهداء ،وقال :تقبل
مني هذا الكتاب ،فهو من تأليفي ..إنه كتاب [أيقونات التطور :مل يكون معظم ما ندرسه عن
التطور خاطئ ًا]
فرحت بالكتاب كثريا ،وأخرجت من جيبي الكثري من املال ألعطيه لصاحبه ،فقال :لو
كنت أؤمن بنظرية التطور ،والقيم املرتبطة هبا لقبلت املال منك ..ولكني ،ولكوين أرى من
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مجال الكون ما ال يراه التطوريون ،فقد كانت فرحتك بالكتاب أعظم هدية أهديتها يل ،أو أعظم
ثمن أسديته.
بينام كنا كذلك إذ أرسع رجل إلينا ،ثم أخذ يصافح ويلز بحرارة ،دون أن يلتفت يل،
وهو يقول :مرحبا بأهم قائد لفيالق حرب نظرية الدجل واخلرافة نظرية التطور ..ومرحبا
بصديق اإلنسانية واحلقيقة الذي دعا إلصالح تعليم التطور عرب تصحيح أخطاء الكتب
املدرسية ،وعرب التأكيد عىل أن الدليل املؤيد واملعارض للدراونية ُيب أن يدرس..
ختليت عن بعض كربيائي ،ورحت أسأل الرجل قائال :مرحبا بك ..هال عرفتني عىل
هذا الرجل ،فإنه قد أهداين كتابه من دون أن يعرفني بنفسه.
قال :أال تعرف هذا ..إنه خادم كبري من خدم اإلنسانية ..إنه من دعاة التصميم الذكي
الذين راحوا يفرسون نشأة األنواع احلية تفسريا علميا بعيدا عن كل أنواع األيديولوجيا
والتفكري الغريض.
إنه ذلك الرجل الذي تبنى توجه ًا مناهض ًا للدور العشوائي الالغائي الذي تعطيه نظرية
التطور للطبيعة ،باعتبارها أداة فاعلة يف اخللق..
ولذلك تراه يف كل حمفل يناهض دعاوى التطوريني عن وجود عيوب يف تصميم األنواع
احلية؛ لكوهنا تطورت بعضها من بعض ،فنشأت العيوب نتيجة السمكرة وإعادة التخليق،
غريت وظيفتها عرب املشوار
وهو لذلك ال يعرتف بوجود أعضاء أثرية بال وظيفة ،أو أعضاء ّ
التطوري.
بل هو عىل النقيض من ذلك ،يرى ـ كام يرى مجيع دعاة نظرية التصميم الذكي ـ يف
األنظمة احليوية تعقيدات وظيفية متخصصة ،وتعقيدات غري قابلة لالختزال ،ومن ثم تعجز
الرؤية التطورية التدرجية الرتاكمية عن تفسريها.
قلت :فهي نظرية دينية إذن؟
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قال :ال ..هي ليست نظرية دينية ..بل هي حترص دورها يف وصف حقيقة احلياة كام هي،
وتزيل عنها الرؤية التطورية اخلرافية ..وترى كل نوع من األنواع عاملا قائام بذاته ،مل يتطور من
غريه ،ومل ينشأ عنه ..وهي لذلك تفرس خلق األنواع احلية بكوهنا متت من ِقبل مصمم ذكي،
وال تسمي اسم ذلك املصمم ليجتمع فيها مجيع األديان املؤمنة بوجود مصمم ذكي بغض النظر
عن اسمه وصفاته وحقيقته ،وهذا ما يفرقها عن النظريات الدينية.
قلت :ومل ال تتبنى رؤية دينية معينة؟ ..ومل ال تعترب اهلل خالقا ،وحتدده عىل أنه ذلك
املصمم الذكي؟
قال :هي ال تفعل ذلك لسببني ..أوهلام أن ذلك سيبعدها عن أداء دورها الرسايل املرتبط
بمواجهة أيقونات التطور وكهنته ..والثاين هو أن حتديد املصمم بدقة وعلمية أمر خيرج عن
قدرة العلم ..ولذلك ترى هذه النظرية أن اخللق اخلاص لكل نوع حي يتناسب كفرضية
تفسريية مع التصميم الذكي ،بينام التطور التدرُيي لألنواع احلية بعضها من بعض ال يتواءم
مع التصميم.
قلت :فهل يقترص دورها عىل هذا؟
قال :ال ..إن دورها يتعدى تقديم تفسري لنشوء األنواع احلية ،وهي احلدود التي تتناوهلا
نظرية التطور؛ بل إهنا تضيف إىل ذلك تفسري ًا لنشأة الكون ككلُ ،يستدل عليه من خالل
التوافق الدقيق للكون.
قلت :ال شك أن أصحاب هذه النظرية يتعرضون ملضايقات من طرف التطوريني ،فأنا
أعرفهم جيدا ..أعرف كربياءهم وغرورهم واعتقادهم أهنم عىل احلق املجرد ،وأن غريهم
خرافيون وضالون.
قال :صدقت يف ذلك ..فمنذ بدأت حركة التصميم الذكي ،والتطوريون يشيعون عن
أصحاهبا أهنم َخ ْل َق ِو ُّيون ،مع أن املنضمني إىل هذه احلركة واملؤسسات التابعة هلا ليسوا كذلك
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مجيعا ..فبعضهم دينيون مع اختالف دياناهتم ..وبعضهم ال أدريون ..بل إن بعضهم مالحدة.
قلت :فهال ذكرت يل بعض أقطاب هذه النظرية..
قال :هم كثري ..ويتزايدون كل يوم ..وأظن أنك ستصري يف يوم من األيام أحدهم..
قلت :إذا قررت ذلك ..فهل يمكن أن أجد أصدقاء من العلامء املحرتمني؟
قال :أجل ..ستجد الكثري منهم ..ومن كثري من التخصصات العلمية ..ستجد منهم
الربوفيسور [دين كينيون] ،وهو من أوائل املؤسسني هلذه احلركة ،وأحد املشاركني يف وضع
نموذج شهري لتفسري نشأة الربوتني يف بدء اخللق من خالل األُلفة الكيميائية لألمحاض األمينية،
بعد أن تراجع عن نموذجه واعرتف بعدم وجود قيمة تفسريية له.
وستجد منهم الربوفيسور [أنتوين فلو] ،الذي قىض عمره يف اإلحلاد ،ثم عاد عنه
وصنّف كتاب [هناك إله] الذي أعلن فيه تراجعه عن إحلاده ،وانضم إىل حركة التصميم
الذكي..
وستجد منهم الدكتور البيولوجي [هنري جي] املُحرر بمجلة نيترش التطورية الشهرية،
وذلك يف كتابه [البحث يف أعامق الزمن] ،والذي علق عىل االستشهاد ببضعة عظام ال متأل
صندوقا صغري عىل تطور اإلنسان أو غريه ـ مع كونه من التطوريني ـ( :إن أخذ ساللة من
األحافري وادعاء أهنا متثل خط ًا تكاثري ًا ال يعترب فرضية علمية قابلة لالختبار ،وإنام هو تأكيد
عىل قصة حتمل نفس قيمة القصص التي تروى قبل النوم ـ ربام مفيدة ..ولكن ليست علمية)
وستجد [جريي فودور] ،وهو بروفيسور الفلسفة وعلم اإلدراك بجامعة والية
نيوجرييس ،والذي كتبت كتابه يف التشكيك يف حقيقة وجود خرافة االنتخاب الطبيعي مع
كونه كان حينها ملحدا ،وذلك يف كتابه [ملاذا ال متلك اخلنازير أجنحة؟] ،والذي تم نرشه يف
معرض الكتاب بلندن عام 2007م ..وقد شارك مع [ماسيمو بياتيليل باملاريني] يف إصدار
كتاب بعنوان [األمر الذي أخطأ فيه داروين] عام 2011م ،وقد قاال يف مقدمته( :هذا ليس
127

كتاب ًا عن اهلل ،وال عن التصميم الذكي ،وال عن اخللق ..ليس أي ًا من أحدنا متورط يف ٍ
َشء من
ذلك ..لقد رأينا أنه من املستحسن أن نوضح هذا منذ البداية ،ألن رأينا األسايس فيام سيأيت
يقيض بأن هناك خطأ ما ،وربام خطأ لدرجة قاتلة يف نظرية االنتخاب الطبيعي)
التفت إيل ،وقال :هل سمعت ما قاال ..إن هذا يعني أن أكرب االنتقادات املوجهة
خلرافات التطور وآلياته اخليالية وغري العلمية هي من أشخاص ملحدين أو ال أدريني أو
الدينيني ،إضافة إىل كوهنم كانوا تطوريني من قبل أن يرجعوا لصواهبم وعقلهم.
قلت :وعيت هذا ..ولكني سمعت أن هناك جهات كثرية معادية لكم ،ومنها جهات
رصحت األكاديمية الوطنية للعلوم
رسمية يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ..فقد ّ
بالواليات املتحدة بأن التصميم الذكي ليس عل ًام؛ لكونه يفرتض أص ً
ال خارق ًا للطبيعة يف نشأة
احلياة ،واهتمت النظرية بأهنا ال تقرتح أية فرضيات خاصة هبا ،وال يمكن إخضاعها للتجربة،
كام أنه ال يمكن التنبؤ منها بِشء!
قال :ال شك أن هذه الترصحيات شكّلت درجة عالية من التحيز لنظرية التطور،
والتجنّي يف املقابل عىل نظرية التصميم ..فنظرية التصميم هلا فرضياهتا القابلة لالختبار؛
وأمهها :التعقيد املتخصص ،والتعقيد غري القابل لالختزال يف األنظمة الكونية واحليوية ..كام
أن النظرية حتقق أهداف العلم الثالثة (التفسري ـ التنبؤ ـ الضبط)
وهي لذلك تقدم تفسري ًا متسق ًا غري متعاكس للضبط الدقيق يف الكون ،وللدقة التي
ُخلِقت هبا أجسام األنواع احلية ،وللقدرة عىل التكيف املوجودة يف املناطق التنظيمية من
جيناهتا.
بل إنه يمكن من خالهلا التنبؤ بالكثري يف ضوء فرضياهتا مثل توسع أو انكامش الكون،
ووصول كائن ما للشيخوخة أو اإلصابة بمرض.
وفوق ذلك كله ،فنظرية التصميم ال تعترب األنواع متسلسلة من بعضها ،حتى ُتطالب
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بالتنبؤ بظهور نوع جديد ،فهذه فرضيات التطور ،وليست فرضياهتا ،فام بالنا ونظرية التطور
ذاهتا تعجز عن هذا التنبؤ.
سكت قليال ،ثم قال :من أدلة كون كل ما ذكر أعداء نظرية التصميم الذكي جمرد
حاقدين ومنحازين وغري علميني هو عجزهم عن ختطئة ما ذكرته حركتنا ،وأيدته باألدلة
العلمية ..فالتعقيد يف الكون ويف األنظمة احليوية غري قابل لالختزال ،ويف التعقيدات
املتخصصة ..كلها فرضيات ليست فقط قابلة للدحض؛ بل ومل يتم دحضها ،وثبتت صحتها،
فبالتجريب عىل الكثري من األنظمة احليوية ثبت أن غياب جزء واحد فقط عن أي نظام حيوي
ُيعله يتوقف متام ًا عن أداء وظيفته.
ذلك أنه ال يمكن تبسيط أي نظام حيوي مهام صغر ،وال يمكن إعطاء تفصيالت تدعم
أن أي نظام حيوي هو نظام مبني بشكل تراكمي قابل لالختزال كام يزعم التطوريون ..هذه
هي احلقيقة التي تدعمها الكيمياء احليوية ،وهذا هو صلب التصميم الذكي.
سكت قليال ،ثم قال :يف املقابل ..انظر إىل الرؤية التطورية كيف تعجز يف الغالب عن
تكونه بشكل تراكمي ،كام أن تفسرياهتا
لتكون أي نظام حيوي مما تفرتض ُّ
مفصل ّ
إعطاء تفسري ّ
املفصلة ومن ثم غري العلمية؛ تتناقض يف أحيان كثرية.
املبسطة غري ّ
ونظر ًا هلذا النقد الذي كثري ًا ما ُو ِّجه للتفسريات التطورية ،فقد جلأوا يف العقدين
كون بعض األنظمة
األخريين إىل حماولة إعطاء تفصيالت أكثر للخطوات الرتاكمية التي ُت ِّ
احليوية وفق تصوراهتم ..وهي توقعات تنقصها التفصيالت املنطقية كام هو متطلب يف النقد
العلمي.
أما بالنسبة للنظام الكوين ،فيكفي تغيري قيمة أحد الثوابت الكونية نظري ًا لتثبت لنا
املعادالت الرياضية كيف سينهار الكون بأكمله ..وهذا يعني صمود فرضيات التصميم الذكي
أمام الفحص ..فإن كانت هناك نظرية ال يمكن اختبار فرضياهتا ،وليست هلا أي قيمة تفسريية،
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وحتيل إىل املجهول؛ فهي التطور وليس التصميم الذكي.

العشوائية ..والتعقيدات غري القابلة لالختزال:
قال ذلك ،ثم انرصف كالمها ..فدخلت إىل املعهد ،وكان أول ما قابلني مدرج كبري
اجتمع فيه الكثري من األساتذة والطلبة ..وقد وقف عىل املنصة متحدثا رجل أعرفه جيدا كان
اسمه [مايكل بيهي] ،وهو عامل متخصص يف الكيمياء احليوية ،وأستاذ الكيمياء احليوية بجامعة
ليهاي يف بنسلفانيا بأمريكا.
وقد كنت أعرف أيضا أنه من العلامء الذين ساورهتم الشكوك الكثرية حول نظرية
التطور مع كونه مل يكن مؤمنا ،لكن نتيجه ختصصه العلمي الدقيق ،ونتيجة لالكتشافات
العلمية األخرية ،وخصوصا عندما قرأ كتاب [التطور نظرية يف أزمة] ملايكل دانتون ،ووجد أن
كل النقاط التي ذكرها بالفعل أصابت التطور الصديف والعشوائي يف مقاتله.
وبناء عىل ذلك قام بتأليف كتابه الشهري [صندوق داروين األسود] عام 1996م ،وهو
يعترب من أشهر من أسسوا ووضعوا قواعد نظرية (التصميم الذكي) يف شكلها األكاديمي
األخري ،وخصوصا نقطة (التعقيد غري القابل لالختزال) وداللته عىل استحالة التطور التدرُيي
العشوائي عرب الزمن ،وعىل داللتها عىل الغائية لظهور األعضاء املعقدة مرة واحدة من جهة
ُمصمم ما (هو ال يذكر إله أو خالق بعينه)
عندما دخلت املدرج املكتظ ،سمعت مايكل ،وهو خياطب احلضور قائال :قبل أن أرشح
لكم فكريت حول األنظمة املعقدة غري القابلة لالختزال ،سأرضب لكم مثاالً من خارج
البيولوجيا يقرب لكم ذلك ..إنه مصيدة الفئران؛ فهي ـ كام تروهنا ـ مؤلفة من عدة أجزاء..
مؤلفة من قطعة خشبية ،ومن نابض ،ومن ملقط معدين ،ومن قطعة جبن ..وعندما نزيل أي
ٍ
جزء منها ،فإن باقي األجزاء ال قيمة هلا عىل اإلطالق ،فلن تعمل املصيدة إال بوجود كامل
أي
أجزائها جمتمع ًة مع بعضها يف أماكنها ..ومثل ذلك القوس احلجري ،فإننا إذا قمنا بإزالة ّ
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ٍ
حجر منه فسينهار متام ًا ..وبذلك فإن القوس واملصيدة أنظمة غري قابلة لالختزال.
وهذا هو احلال مع الكائنات احلية ..فاألنظمة املعقدة ال يمكن أن تعمل عند إزالة أحد
أجزائها ،ولذا ال يمكن هلذه األنظمة أن تكون قد تشكلت بالتطور التدرُيي ،بل إهنا ال بد أن
تكون قد ِ
ٍ
فوري ال عىل مراحل ،والكائن احلي مثال عىل هذه األنظمة.
بشكل
وجدَ ت كام هي
ّ
***
قال ذلك ،ثم التفت لبعض احلضور ،وقال :أما بخصوص سؤالك أنت ..فاجلواب
عليه بسيط جدا ،ذلك أن نظرية التطور ختربنا أن الكائنات احلية معقدة الرتكيب املوجودة اليوم
ٍ
كائنات أخرى أقل تعقيد ًا ،وبام أن تعقيد الكائنات احلية يزداد عن طريق إضافة
قد تطورت عن
أجزاء أو وظائف أخرى إليها عن طريق الطفرات مثالً؛ فبنا ًء عليه يمكن أن يقال :كام أن
الكائنات تطورت بإضافة أجزاء ووظائف جديدة ،فإنه نظري ًا ُيب أن نتمكن من العودة خطو ًة
إىل الوراء يف املسار التطوري بأن نزيل اجلزء املضاف ،وُيب عىل الكائن احلي عندها أن يبقى
قادر ًا عىل القيام بمهامه احليوية.
فإذا كانت الرئتان قد ظهرتا مث ً
ال عندما خرجت السمكة الرئوية من املاءُ ،يب أن يكون
صحيح ًا أننا إذا أزلنا رئتي السمكة ستصبح أقل تعقيد ًا لكن قادر ًة عىل احلياة والقيام بالوظائف
احليوية كام كانت قبل ظهورمها! وبام أن هذا ال حيدث ،فإن هذا يؤدي بالرضورة إىل أن نظرية
التطور ليست صحيحة.
***
التفت إىل آخر ،وقال :بخصوص سؤالك أنت ،فإنه إذا كانت نظرية التطور مبنية عىل
تصور أن هذه الوظائف املعقدة املوجودة ىف الكائنات احلية جاءت بشكل تدرُيى عرب باليني
السنني ،وأنه تم انتخاب كل َشء صالح أثناء هذه الفرتة فرتاكمت هذه الصالحيات حتى
وصلت إىل هذا التعقيد الذى نشاهده ،والذى يقوم بكل هذه الوظائف احليوية ىف الكائنات
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احلية فالشك أن هذا التصور ينهار إذا وجدنا ىف الكائنات احلية وظائف غري قابلة لالختزال.
وهذا ما أقر به داروين نفسه ىف كتابه أصل األنواع حيث قال( :إذا كان من املمكن إثبات
وجود أي عضو معقد ال يرجح أن يكون قد تكون عن طريق حتوالت عديدة ومتوالية وطفيفة،
فسوف تنهار نظريتي اهنيارا كامال)
ومعنى أن هذا العضو معقد تعقيد غري قابل لالختزال أى أن الوظيفة التى يقوم هبا ال
وجود هلا قبل أن جتتمع كل األجزاء التى يتكون منها هذا الِشء ..وأنه لو فقد ولو جزء واحد
من املكونات لتالشت الوظيفة بالكلية.
ومثل ذلك األجهزة احلديثة املعقدة التى لو قطعت منها أي سلك ،أو أخرجت منها
جزءا صغريا ،فإهنا تفسد بالكلية ..ذلك أن هذه األجهزة ال يمكن تصور تكوهنا بشكل
تدرُيى ،نتيجة تراكم الصالحيات واملنافع التى يمكن حتصيلها من أشكال منها أولية
الرتكيب.
انظروا إىل املصعد الكهربائى ،فوظيفته محل الناس من األدوار العلوية إىل السفلية أو
العكس ،وهذه الوظيفة ال يمكن حتقيقها قبل أن جتتمع كل أجزاء املصعد من أسالك وأحبال
وحمركات والصندوق الكبري الذى يدخله الناس ،ويكون كل َشء من هذه األشياء ىف موضعه
بالضبط ،وموصال بمصدر الطاقة ..وكل هذا ُيب أن حيدث أوال قبل أن يتحرك املصعد
سنتيمرتا واحدا.
أما لو أحرضت ربع املكونات األساسية للمصعد أو نصفها مثال ،فلن تتمكن من
استخدام املصعد لطابقني أو ثالثة حتى تكمل باقى األجزاء الناقصة ،ولذلك فهذا تعقيدا غري
قابل لالختزال ،وال يمكن تكونه بشكل عشوائى بدون علم وال حكمة وال غاية.
ىف حني أن العضو أو الِشء املعقد تعقيدا يمكن اختزاله ال حيتاج إىل مصمم ،ويمكن
أن يتكون بالصدفة وتراكم صالحيات أجزائه ،ألن كل جزء من أجزائه حيمل نفس الوظيفة
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التى حيملها هذا التعقيد املختزل يف النهاية لكن بمقدرا أقل ،وإال ملا وجد االنتخاب الطبيعى
سببا النتخاب تلك األجزاء والتدريج يفيد فقط ىف زيادة مقدرا الوظيفة.
وباملقارنة مع مثال املصعد الكهربائى نجد الدرج قابال لالختزال ،ذلك أنه إذا كان
عندك درجة واحدة فقد حققت منفعة ألهنا سرتفعك بمقدار ارتفاع هذه الدرجة من درجات
الدرج ،ولو أحرضت ربع عدد درجات الدرج املطلوب ملبنى مكون من عرشة طوابق النتفعت
هبا والستطعت الصعود واهلبوط عليها إىل طابقني أو ثالثة ..بخالف املصعد الذى ال يمكن
اإلنتفاع به بأى نفع إال بعد اكتامل كل أجزائه.
وبذلك ،فإن طريقة الدرج هى التى تتبناها الداروينية ىف حتصيل املنافع بشكل تدرُيى
بسيط لتحقيق الوظائف املطلوبة ،وهي تنهار إذا مل تستطع تعميم هذا األسلوب عىل كل
الوظائف املوجودة ىف الكائنات احلية.
***
التفت إىل آخر ،وقال :بخصوص سؤالك أنت ،فاحلقيقة أن األمثلة عن الوظائف
احليوية املتصفة هبذا الوصف ال يمكن حرصها ..ومن أمثلتها السوط البكتريى ،وختثر الدم،
وتشفري احلمض النووي ،وتنظيم اجلهاز املناعى ،وغري ذلك كثري.
التفت إىل آخر ،وقال( :)1بخصوص ما ذكرت عن التطوريني ،وأهنم اخرتعوا فكرة
التكيف املسبق ،حيث ذكروا أن كل هذه األعضاء املعقدة تعقيدا غري قابل لالختزال صحيح..
وأنه مل يكن ألجزائها أى قدر من الوظيفة التى سيؤدهيا العضو يف النهاية بعد اكتامل كل أجزائه،
لكن كان هلا وظائف أخرى زالت وتطورت واندجمت ىف الوظيفة النهائية التى نعرفها للعضو..
فإن هذا زيادة عىل عدم القدرة عىل إثباته مضحك جدا.
ذلك أننا لو طبقنا هذه الفكرة عىل املصعد الكهربائى ،فسينتج لنا مرسحية هزلية ال
(  )1انظر :مقاال بعنوان :ما هو التعقيد الغري قابل لإلختزال؟ ،د .أمحد إبراهيم.
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مكان هلا سوى يف أفالم الرسوم املتحركة ..ألننا حينها سنطلق خليالنا العنان ونفرتض أن كل
أجزاء املصعد جتمعت ىف هذا املكان ،وتركبت الرتكيب الصحيح بدون قصد تركيب مصعد
كهربائى ،وإنام كان هناك أغراض خمتلفة متاما.
دعونا نطبق ما قاله الداروينيون عىل هذا املثال ..مثال املصعد ..فنفرتض أن تكون
احلبال الصلبة املتدلية من سطح املبنى حتى أسفله ـ مثال ـ قد أحرضها لص ليرسق احدى
الشقق ..وأنه أحرض بكرات قوية تدور حوهلا تلك األحبال لريفع عليها خزينة كبرية سيرسقها
من دخل الشقة ..ولنفرتض أن هذه اخلزينة كانت تشبه غرفة صغرية تسع بداخلها شخصني
أو ثالثة.
ولنفرتض أنه كان باملبنى املجاور شخص قام من حيث ال يشعر برشاء حمرك مصعد
كهربائى ،ثم تسلل ليال للمبنى املجاور ووضعه ىف املكان املجوف وسط املبنى الذى تتحرك
خالله املصاعد ..وحلسن احلظ كان هناك شخص وضع ىف هذا املكان حموالت كهربائية،
وتوصيالت إلضاءة املبنى ،وإقامة حفلة سيحرضها كل سكان املبنى ،وأثناء اخراج اللص
للخزينة تعثرت قدمه ،فسقطت اخلزينة عىل املحرك ،واختلطت األسالك ،وشغلت املحوالت،
وشدت احلبا،ل وتكون مصعد كهربائى بدائى.
ثم ما لبث سكان املبنى عندما رأوا ذلك ،حتى راحوا يطورون ذلك املصعد الذي اكتمل
بناؤه من غري قصد ..ليصبح وسيلة للصعود واهلبوط ،بالرغم من أنه تعقيد غري قابل
لالختزال.
ضحك بصوت عال ،وقال :هذه ليست نكتة ،وال خياال جمردا ،وإنام هذا هو املنطق
الذي واجهت به الداروينية فكرة التعقيد غري القابل لالختزال.
وهلذا ،فإن من ال يري بأسا ىف قصة اللص واملصعد الكهربائى هذه يمكنه أن يكون
داروينيا بجدارة ..ومن كان يرى هذه الطريقة التى عارضوا هبا التعقيد غري القابل لالختزال
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طريقة سفيهة ال يمكن أن يتبناها أو يصدقها عاقل فهو متهم من قبل الداروينيني بأنه غري
عقالنى ،ويؤمن بخرافات وأساطري األولني ،بل ينبغى جتريم هذه الطريقة ىف التفكري ،وتقديم
[مايكل بيهى] وزمالئه للمحاكمة كام حدث ىف حماكمة دوفر الشهرية والتى حكم فيها القاىض
بمنع تدريس نظرية التصميم الذكى ،وىف املقابل يرى الداروينيون أن التكيف املسبق (قصة
اللص واملصعد الكهربائى) طريقة علمية رصينة يمكن أن نعتمدها ىف تفسري كل تعقيد غري
قابل لالختزال ،فهذه هى العقلية الدراوينية السخيفة عندما تتعامل مع األزمات التى
تفضحها.
***
التفت إىل آخر ،وقال( :)1بخصوص ما ذكرت من التطور اهلائل لعلم الكيامء احليوية
منذ أواسط القرن املايض وحتى اليوم صحيح ..ولكن ذلك كله يصب يف خدمة نظرية
التصميم الذكي ،وخصوصا يف خدمة التعقيدات غري القابلة لالختزال.
ذلك أن أنه أدى إىل تغري جذري يف معرفة العلم والطب بام ُيري يف جسم اإلنسان،
وبالذات يف مقومات احلياة ،فقد تبني للعلامء وبوضوح قاطع ال لبس فيه ،أن حياة أي كائن
حي ،قائمة عىل عدد يصعب حرصه من اآلالت واألجهزة التي تعمل بشكل متكامل
ومتزامن ..و لو توقف أي منها عن العمل لكان هلا تأثريات قد تكون مميتة عىل حياة الكائن
احلي.
وهذه اآلالت ليست مصنوعة من معادن وأخشاب وغريها من املواد التي نعرفها،
ولكنها مصنوعة من جزيئات كيميائية ،تقوم بكل ما خيطر وما ال خيطر عىل البال من أعامل،
وتتحكم بكل ما ُيري يف الكائن احلي من مهام.
(  )1انظر :تطور الكيمياء احليوية هيدم نظرية دارون ،مقالة نرشت يف العدد ( 89نيسان  )2015من جملة التقدم العلمي
الكويتية.
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فهي حتمل املواد ،وتنقلها ،ثم تفرغ محولتها يف املكان املناسب ،وتنسخ اخلاليا وتعطيها
شكلها ولوهنا ،وتنقل صفات الكائن احلي لذريته وتدافع عنه ضد األعداء ،وتولد التيار
الكهربائي وتنقله وترسله إىل األماكن املطلوبة وتقطعه عندما تنتهي مهمته ،ولو عددنا كل
ذلك بتفصيل ملا انتهينا.
باختصار أقول لك ،ولكم مجيعا :إن اجلزيئات الكيميائية هي آالت تتحكم متاما بكل
ما ُيري يف خاليا الكائن احلي من أعامل.
وقد كان هذا التغري يف املعرفة أحد املعاول الكربى التي سامهت مع غريها يف هدم نظرية
التطور ،ذلك أنه من املعروف أن نظرية داروين تقوم عىل أسس ثالثة ..أوهلا أن الكائنات هلا
أصل مشرتك ..والثاين أن االختالف والتنوع والتعقيد الذي نراه يف الكائنات هو نتيجة طفرات
عشوائية كانت حتدث للكائنات عىل مر املاليني من السنني ،وأن تراكم هذه الطفرات كان
يؤدي إىل تغريات يف الكائنات احلية ..وثالثا االصطفاء الطبيعي ،الذي ينتقي من الكائنات ما
تؤدي طفراته املرتاكمة إىل حتسن يف نوعه ،فيبقى ويتكاثر وينقل صفاته املحسنة اجلديدة إىل
ذريته ،يف حني ينقرض الكائن األضعف أو ذو الصفات األدنى.
لكن اكتشاف العمليات البيولوجية املتسلسلة واملعقدة ،والتي ال تكاد حتىص،
واملوجودة يف اخلاليا احلية ،كان أحد أهم عوامل اهنيار مبدأ تراكم الطفرات ،وبالتايل اهنيار
النظرية من أساسها.
***
قام رجل من احلضور ،وقال :هال وضحت لنا ذلك.
قال :أنتم تعلمون أن تصنيع أي آلة معقدة مثل السيارة أو غريها حيتاج إىل مصانع
متقدمة ،حتتوي عىل خطوط إنتاج ،تعمل بدقة شديدة ،وبخطوات متعاقبة..
حيث تدخل املواد أوهلا عىل شكل معادن ولدائن وقامش ًا وجلد ًا وأسالكا ،وخترج
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آخرها سيارة متكاملة جاهزة للعمل.
وأهم ما يالحظه من يتأمل خط اإلنتاج هو أنه يتألف من مراحل أو حمطات متعددة
متوالية ،وأن كل حمطة يتم فيها عمل ما يعتمد عىل ما تم يف املحطة السابقة ،ويعتمد عليه العمل
الذي يتم يف املحطة الالحقة ..وبتعبري آخر كل مرحلة هي نتيجة ملا قبلها وتوطئة ملا بعدها،
فاملوا د التي تصنع منها السيارة موزعة عىل املحطات ،كل مادة يف املحطة املناسبة ،وكل مادة
ذات مواصفات دقيقة حمددة معروفة مسبق ًا.
فمث ً
ال يف املراحل األوىل للتصنيع نرى عىل خط اإلنتاج هيكل السيارة املعدين جمرد ًا ،ويف
مرحلة الحقة يتم معاجلته فنرى عليه ثقوبا وفتحات وتفاصيل جمهزة للمراحل الالحقة،
وهناك فتحات لألضواء ،وثقوبا لكل سلك أو أنبوب سيعرب من املحرك إىل مقصورة الركاب،
وأماكن خمصصة حمفورة بدقة شديدة لكل صامم أو زر أو غري ذلك ..وهكذا كلام مشت السيارة
عىل خط اإلنتاج كلام أخذت أجزاؤها بالتكامل ،حتى يتم التصنيع.
ومن البدهيي أن هذا ال يتم إال إذا كان هناك تصميم لكل أجزاء السيارة ،من أكرب قطعة
يف هيكلها إىل أصغر دارة كهربائية يف حمركها ..ومن البدهيي أيضا أن هذا التصميم قد تم جتهيزه
مسبقا وبدقة شديدة وبشكل كامل قبل إنشاء خط اإلنتاج ..ومن البدهي أن مدير فريق
التصميم يعلم متاما كيف ستخرج السيارة يف هناية خط اإلنتاج قبل أن يبدأ اإلنتاج ،ولو حصل
خلل أو خطأ يف خط اإلنتاج ،ملا اكتمل التصنيع ،فخط اإلنتاج يكون عادة مربجم ًا بحيث ال
يتحرك إىل أية مرحلة قبل أن تنتهي املرحلة السابقة هلا ،ولو فرضنا جدالً أنه حترك وجتاوز
إحدى املراحل ،فستخرج السيارة غري مكتملة أو فيها خلل يمنع من استخدامها.
سكت قليال ،ثم قال :إن خطوط اإلنتاج الصناعية هي مثال تقريبي لنوع من العمليات
املتسلسلة املعقدة ،التي نطلق عليها (تعقيد غري قابل لالختزال) ،أي ال يعمل إال إذا كان
مكتمال من أوله إىل آخره وال يمكن أن نحذف منه أي مرحلة من مراحله ،ألن حذف مرحلة
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واحدة يعطله متاما ،ويعادل حذفه كله.
بناء عىل هذا املثال ،فإن جسم الكائن احلي حيتوي عىل ما ال يكاد حيىص من خطوط
اإلنتاج التي تعمل عىل مدار الساعة ،أبطاهلا هي اجلزيئات الكيميائية ،ومنتجاهتا أكثر تعقيدا
وإتقانا من أكثر السيارات تقدما ،وتزيد عليها أن منتجات الكائنات احلية هي جزء من منظومة
ال حمدودة من اآلالت التي تعمل معا بتفاعل وتناغم مدهشني لتحافظ عىل حياة الكائن احلي،
بينام السيارة آلة مفردة مستقلة.
قام رجل من احلضور ،وقال :هال رضبت لنا مثاال عىل ذلك.
قال ما يكل :لك ذلك ..وسأرضب لكم مثاال عن عملية ختثر الدم ،فكلنا يعرف أن
الدم الذي ينزف من أي جرح يصيب اإلنسان ،ما يلبث أن يتخثر فيسد اجلرح ،ولكن الذي ال
يعلمه الكثريون أن هذا التخثر يتم عرب سلسلة معقدة من العمليات ،أي عرب خط إنتاج حمكم
دقيق مشابه خلط اإلنتاج الصناعي من حيث املبدأ ،إذ يمر بمراحل متوالية متسلسلة تؤدي كل
منها إىل ما بعدها حتى يتم اإلنتاج عىل أكمل وجه ،وبشكل دقيق حمكم ،ولو حصل أي خلل
يف تسلسل هذه العمليات فإن ذلك سيؤدي إىل هالك الكائن احلي ،إما بسبب النزيف حتى
املوت ،أو بسبب تشكل ختثرات كبرية تسد جمرى الدم ،ولذلك يمكن اعتبار ذلك تطبيقا ملا
ذكرناه من تعريف (التعقيد غري القابل لالختزال)
قام آخر ،وقال :هال رشحت لنا ذلك أكثر.
قال مايكل :لك ذلك ..فانطالق هذه السلسلة يبدأ بتمزق نسيج الوعاء الدموي،
وختامها يتم بالتئام اجلرح ..وتكون املركبات والربوتينات واإلنزيامت املشاركة فيها كامنة يف
الدم تنتظر اإلشارة ليبدأ مسلسل حتفيزها ..وهذه اإلشارة تنطلق من جدار الوعاء الدموي،
الذي حتوي طبقته الداخلية عىل مادة تسمى [العامل النسيجي] ،وهو مركب يوجد يف طبقة
رقيقة جدا تبطن اجلدار الداخيل للوعاء الدموي ،فإذا ما متزق جدار الوعاء ،ينطلق العامل
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النسيجي ،معلن ًا حالة الطوارئ ،ومؤذن ًا ببداية عملية التخثر ،فهو الذي ُحيفز بداية العملية التي
تنتهي بتشكل الثرومبني ،الذي حيفر الفايرببنوجني ليتشكل الفايربين.
وما بني إطالق العامل النسيجي ،وصوالً إىل تشكيل الفايربين ،هناك سلسلة معقدة
متسلسلة من العمليات ،وال هيمكم هنا أسامء املركبات ،فهي مثل أسامء فريق كرة القدم ،ال
هيم من يمرر الكرة من أول اهلجمة آلخرها ،ولكن املهم أن يتحقق اهلدف وتسكن الكرة
الشباك.
وبناء عىل هذا ،فإن الطبيعة التسلسلية املحكمة هلذه العملية ،ال ختتلف عن خط إنتاج
السيارة ،حيث ينطبق عليها وصف (التعقيد غري القابل لالختزال) ،فلو حذفنا منها أية مرحلة
من مراحلها ،ملا متت العملية برمتها ،وملا ختثر الدم ،ذلك أن كل مرحلة منها تعتمد متام ًا عىل
التي قبلها ،وال بد لتتم كل مرحلة من وجود املركب الذي يقوم هبا ،ولكن بشكل كامن ،ومن
وجود املركب الذي حيفزه أيض ًا ،وأن يتم التحفيز يف الوقت املناسب متام ًا.
فكيف تطورت هذه العملية عرب الطفرات املرتاكمة؟ ..وكيف اتفق أن توجد كل هذه
املركبات يف صيغها الكامنة ،وأن تتفعل األنزيامت أو املحفزات الالزمة لعملها يف القت
املناسب واملكان املناسب ..علام أن هناك أكثر من مخسني مركبا وبروتينا وأنزي ًام يشاركون يف
عملة ختثر الدم؟
سكت قليال ،ثم قال :إن من يزعم أن عملية ختثر الدم وأمثاهلا نشأت نتيجة تراكم
الطفرات العشوائية ،ال خيتلف عمن يزعم أن مجاعة مروا بكومة ضخمة من اخلردة واملواد
املختلفة ،فعبثوا هبا ..وأقول :عبثوا ..ألن الدارونيني يقولون إنه ال يوجد تصميم مسبق ،بل
هي طفرات عشوائية ..وصفوا وركبوا بعض ًا منها ثم مضوا ،وإذا الذي حصلوا عليه هو اجلزء
األول من خط إنتاج سيارة.
ثم جاء من بعدهم مجاعة أخرى ،فعبثوا بكمية أخرى من املواد وصفوها إىل جانب
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سابقتها ،ثم مضوا ،وإذا بنا نحصل عىل اجلزء الثاين من خط التصنيع.
ثم تتابعت اجلامعات ،كل مجاعة تعبث فتحصل عىل مرحلة جديدة ،وبعد أزمان ودهور
من تتابع اجلامعات ،حصلنا عىل خط كامل إلنتاج السيارات ،يعمل بدقة وإتقان وينتج
سيارات كاملة قابلة لالستخدام ،عل ًام أن كل اجلامعات التي مرت ،مل يكن لدهيا تصميم مسبق
ملا سيكون عليه هذا اخلط عندما ينتهي بشكل كامل ،ومل تكن تعلم ماذا ستفعل اجلامعة التي
بعدها.
إن كان هذا الكالم يمكن تصديقه ،فيمكن إذن أن نصدق أن عملية ختثر الدم وأمثاهلا
نشأت بواسطة التطور الداروين.
سكت قليال ،ثم قال :دعونا نسأل :هل كانت عملية ختثر الدم موجودة مع أول كائن
حي نتج عن التطور وله دورة دموية؟ إن كان اجلواب ال ،بل قد تطورت تدرُيي ًا ،فهذا حمال،
ألن هذا الكائن لن يستمر يف احلياة وسينقرض قبل أن يتطور ،حيث إن دمه سينزف حتى املوت
عند أول جرح أو خدش ،وإن كان اجلواب نعم ،لقد كانت آلية ختثر الدم موجودة عند أول
كائن ذي دورة دموية ،فسنقول :إن هذا لو حصل يدحض متام ًا نظرية التطور ،حيث إن
الوصول إىل مثل هذا النظام املعقد ،بشكل مبارش وهبذه الدقة ،ال يمكن أن حيدث بطفرة
واحدة ،بل حيتاج حسب نظرية داروين نفسها إىل عدد ضخم من الطفرات العشوائية املرتاكمة
عرب زمن سحيق من الدهور ،أو حيتاج إىل أن يكون وراءه مصمم خبري.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى نسأهلم جدالً :وهل كان هذا النظام لو فرضنا جدالً أنه
نشأ بطفرة واحدة حيتوي أيضا عىل طريقة إليقاف التخثر يف الوقت املناسب واملكان املناسب
والرسعة املناسبة؟ ..فإن قالوا ال ،قلنا هلم :هذا حمال ألن ذلك سيجعل هذا الكائن ينقرض،
ألن دمه سيتجلط كله عند أول جرح ،وإن قالوا :نعم ،فسنقول هلم ،عجبا هلذه الطفرة اخلارقة،
التي ينتج عنها دفعة واحدة نظام كامل متكامل معقد دقيق حمسوب ،ويف الوقت نفسه ينتج
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عنها نظام معاكس له ال يقل عنه دقة وال تعقيدا وال حساب ًا وال إتقانا.
سكت قليال ،ثم قال :مل يتمكن الدراوينيون حتى اآلن من إثبات أن عملية ختثر الدم..
ومثلها ما ال يكاد حيىص من العمليات األخرى املشاهبة يف خاليا الكائنات ..ناجتة عن آليات
التطور ،وكل ما يقولونه هو تلك العبارة التي ال يملون من تردادها دون دليل أو إثبات :إن
تراكم الطفرات اجلينية عىل مر عصور طويلة كفيل بأن ينتج عنه تطور أي نظام معقد معروف.
صعد إىل املنصة ،وراح يصيح بصوت عال :نحن يا سادة يف عرص العلم ،عرص التجربة
والربهان والدليل ،فعليكم أن تثبتوا لنا بالدليل والربهان والتجربة العلمية املوثقة ،كيف تطور
نظام ختثر الدم ،وأن تثبتوا لنا أن أسالفنا مل يكن لدهيم هذا النظام ،أو كان لدهيم نظام بدائي ثم
تطور حتى وصل إىل ما وصل إليه ،وسنتبنى نظريتكم إن أثبتم ذلك بالدليل العلمي القاطع.
الشك أهنم سينغضون إليك رؤوسهم ويقولون :هل تريدن أن تقولوا إن هذا النظام
من صنع وتصميم قوة خارقة عليا؟ أنتم تريدون جرنا لإليامن باهلل ..وهذا ليس من العلم.
وهنا سنقول هلم :دعكم من هذه الطريقة املعروفة يف التهرب من اجلواب ،ال تقفزوا
خطوة لألمام قبل أن ننتهي من اخلطوة السابقة ،فإن أثبتم أن هذا النظام تطور حسب نظرية
د ارون ،سنؤمن معكم هبا ،وإال فدعونا نشطب هذه النظرية من قاموس العلوم ونبحث معا
عن جواب مقنع ،وما أوضحه وما أسهل الوصول إليه إن جترد الباحث عن هوى نفسه واتبع
املنهج العلمي الصحيح املبني عىل التجربة والربهان والدليل القاطع.
***
التفت إىل آخر ،وقال( :)1لنعد ملا طرحته أنت ..أجل ..فالنفس االول للطفل تعقيد هام
جدا الستكامل احلياة غري قابل لالختزال ..وقد ثبت ذلك باألدلة العلمية الكثرية.
ففي عام  1967قام الطبيب [كريستيان برنارد] بإنجاز أول عملية زرع للقلب ،ويف
(  )1انظر مقاال بعنوان :النفس األول للطفل :تعقيد هام جدا غري قابل لالختزال الستكامل احلياة.
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ذلك الوقت كانت إزالة قلب شخص ما تؤدي إىل موته ..وقد ذهل الناس حينئذ عند سامعهم
باخلرب ..ذلك أنه مل يتم فقط إزالة قلب الرجل ،وإنام تم وضع قلب آخر يف مكانه.
وبعد سنوات من جهود التصميم واالختبارات وصلت البرشية إىل اخرتاع معقد
يتكون من جهاز القلب والتنفس االصطناعي ،والذي يقوم بتدوير الدم ،ويعمل كرئتني
للمرىض ،ويوفر هلم األوكسجني.
وقد حصل أنه كان يف نفس املستشفى ،ويف نفس ذلك الزمان أم قد وضعت وليدها
للتو ،وحصلت له نفس عملية التحول للنجاة بواسطة [جهاز رئتني] أفضل بكثري ..ولكن مل
يقم أي مراسل بتغطية هذا احلدث ..عىل الرغم من أن احلدث األول يعترب خطوة عظيمة يف
هندسة البرش إالن أن احلدث الثاين مل يتم رشحه بواسطة أي عملية طبيعية ..ألن الوالدة أمر
شائع ،لذلك فمن السهل أن نغفل عن حقيقة كون الطفل ينمو يف حميط كيل من املياه ملدة تسعة
أشهر.
إنه عامل من املستحيل متاما ألي شخص أن يعيش فيه عىل الفور بعد أول نفس له ..ويتم
إنجاز هذه اخلطوة من خالل كون الطفل يمتلك ،وداخل الرحم فقط ،أوعية دموية برتكيب
وترتيب خيتلف عام عليه يف البالغني.
حيث نالحظ أن الدم الغني باألوكسجني عند البالغني ينتقل بعيدا عن القلب من خالل
الرشايني حتت ضغط دم عال ،ويعود إىل القلب عن طريق االوردة حتت ضغط واطئ ..وهلذا
فإن القلب والرئتني تتعاونان مع بعضهام بشكل اعتامدي لتحقيق غرض إيصال األوكسجني
لكل أنحاء اجلسم.
أما ترتيب الدورة الدموية يف اجلنني ،وبالنسبة للطفل يف الرحم ،فإن كل شئ يتعلق
بالوظائف احليوية اخلاصة بالقلب والدورة الدموية معكوس متاما ،ويرجع ذلك لسبب مهم،
وهو أن الرئتني وإن كانتا مكتملتني من الناحية الوظيفية إال أهنام ال تزاالن غري فاعلتني يف عملية
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تبادل األوكسجني ..وعليه فمن أجل ان يستمر اجلنني يف احلياة املؤقتة داخل الرحم ينبغي توفر
ثالثة تغيريات تركيبية رئيسية يف نظام الدورة الدموية..
أوهلا ،هو أن تتوفر لديه رئة بديلة ،وهى املهمة الصعبة التي يستحيل عىل مهنديس
اإلحياء الطبية توفريها ،لكنها وفرت للجنني يف صورة املشيمة ،وهي العضو املميز الذي يوجد
لفرتة بسيطة ،ولكنه يلعب دورا مهام يف عدد ال حيىص من الوظائف احليوية خصوصا يف كونه
رئة وكلية للجنني.
وثانيها ،هي أنه ُيب جتاوز الدورة املؤدية إىل الرئتني ،لذلك ُيب عىل األوعية الدموية
أن تتغري لتحقيق هذا االلتفاف املؤقت.
وثالثها ،هو أن عىل األوعية الدموية أال تقترص وظيفتها فقط عىل ربط املشيمة بالطفل،
وانام أ يضا داخل اجلنني من نقطة اتصاهلا به إىل األوعية الطبيعية التي تؤدي من وإىل القلب..
الرسي وظيفة حتقيق االتصال بني املشيمة واجلنني ،حيث حيتوي عىل وريد واحد
ويؤدي احلبل ّ
الرسي،
عريض القطر ورشيانني اثنني أصغر من الوريد ،ومتتد داخل اجلنني عىل شكل الوريد ّ
الرسية.
والرشايني ّ
هناك تفاصيل كثرية مرتبطة هبذا ،ال يمكن ذكرها هنا ،وهي معقدة تعقيدا شديدا،
وخالصتها هي أن كل تلك األجهزة تؤدي وظيفة واحدة ،وهي مراعاة ذلك العامل املحيط
باجلنني ،والذي سيتغري جذريا ،ولذلك ،فإن تلك الرتاكيب املؤقتة متتلك آليات حاسمة تؤمن
االنتقال اآلمن إىل خارج الرحم.
سكت قليال ،ثم قال :لقد كتب داروين يقول( :إذا ما أمكن إثبات أن أحد أعضاء
اجلسم املعقدة قد تشكل من دون تعديالت طفيفة متعددة ومتعاقبة فإن نظريتي ستكرس بصورة
مطلقة)
وعندما نطبق هذه املقولة عىل تلك الرتاكيب والوظائف التي تتم إعادة ترتيبها عند
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الوالدة ويف خالل أقل من دقيقة بعد الوالدة ،نالحظ أن كل مولود يولد ومعه شهادة باهنيار
نظرية التطور.
***
التفت إىل آخر ،وقال :بخصوص سؤالك أنت ..أقول لك من البداية :إن نظرية التطور
ال تستطيع اإلجابة عن ذلك بأي حال من األحوال ..فجودة اإلدراك املمتازة يف العني واألذن
اليمكن تصورها ..وهي من التعقيدات غري القابلة لالختزال ..ولذلك يستحيل أن نصفها
بالتطور
ذلك أن أشعة الضوء القادمة من أي جسم تسقط أوال عىل شبكية العنيُ ..ث ّم يتم حتويل
هذه األشعة إىل إشارات كهربائية لتنتقل إىل نقطة صغرية يف اجلزء اخللفي من املخ والتي تعرف
باسم [مركز البرص] ..وهناك يتم إدراك هذه اإلشارات الكهربائية كصورة بعد أن تتم سلسلة
من العمليات.
والصورة التي تتكون يف العني واضحة جدً ا لدرجة أن تكنولوجيا القرن العرشين مل
تطورا ،والتي أنتجها أفضل
تستطع الوصول إىل هذه الدّ قة ..حتى شاشة التليفزيون األكثر
ً
ُمنتج يف العامل ال يمكن أن تقدّ م صورة بمثل هذا الوضوح.
باإلضافة إىل أن هذه الصورة التي نراها صورة ثالثية األبعاد ،ملونة ،وواضحة إىل
أقىص درجة ..وقد حاول آالف املهندسني ألكثر من  100سنة أن يصلوا هلذا الوضوح وهذه
الدّ قة فلم يستطيعوا..
لقد حاول عرشات آالف املهندسني لسنوات عديدة أن يصنعوا تلفزيونا يعرض صورة
ثالثية األبعاد ،وذات جودة مشاهبة لرؤية العني ..وبالرغم من متكنّهم من ُصنع تلفزيون
يعرض صورة ثالثية األبعاد ،إال إنه ال يمكن مشاهدته دون ارتداء ن ّظارات خمصصة ،باإلضافة
إىل كوهنا صورة ثالثية األبعاد مصطنعة ..ومل تصل هذه الصورة بعد إىل درجة من الوضوح
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كالتي ترى هبا العني.
وبالرغم من هذا كله يزعم التطوريون أن آلية إنتاج صورة واضحة مميزة كهذه قد نشأت
عن طريق الصدفة ..مع أنه لو أخربك أحد أن التلفزيون الذي يف غرفتك قد يكون نتيجة
صورا ..سوف ترميه بالكذب
وكونت جهازً ا ُينتِج
جتمعت مع بعضها ّ
ً
الصدفة ،وأن ذراته ّ
واجلنون واخلرافة.
صورا أقل جود ًة من صور العني ال يمكن أن يكون قد نشأ
فإذا كان اجلهاز الذي ُينتِج
ً
عن طريق الصدفة ،فمن املؤكّد أن العني مل تنشأ عن طريق الصدفة..
سكت قليال ،ثم قال :واألمر نفسه ينطبق عىل األُ ُذن ..حيث تلتقط األ ُذن اخلارجية
الوسطى ..والتي تنقل االهتزازات
األصوات عن طريق صيوان األذن ،وترسلها إىل األ ُذن ُ
الصوتية ُم ّ
ضخمة ..ثم ترسل األذن الداخلية هذه االهتزازات إىل املخ عن طريق ترمجتها إىل
إشارات كهربائية ..متا ًما كام حيدث يف العني ،حيدث السمع يف مركز السمع داخل املخ.
و الوضع بالنسبة للسمع مشابه للبرص ،فاملخ معزول عن الصوت مثلام هو معزول عن
الضوء ،إذ أنه ال يصله أي صوت مهام بلغت الضوضاء باخلارج ..وعىل الرغم من ذلك ،فإن
أشدَّ األصوات يتم إدراكها داخل املخ ..فداخل املخ الصامت متا ًما ،يمكننا االستامع إىل كل
َشء ..مع أنه لو أتينا بجهاز دقيق لقياس شدّ ة الصوت ،وقمنا بقياسه داخل املخ ،فإننا ستجد
الصمت التام يسود هناك.
وهكذا كام هو احلال مع التصوير ،بذل اإلنسان جهودا جبارة لعرشات السنوات يف
سجالت الصوت واألنظمة الصوتية عالية
حماولة إنتاج صوت مطابق ملا تسمعه األذن ،فأنتج ُم ِّ
الدِّ قة وأنظمة استشعار الصوت ..وبالرغم من وجود كل هذه التكنولوجيا ووجود آالف
املهندسني واخلرباء الذين عملوا عىل ذلك ،مل يتمكنوا من احلصول عىل صوت له نفس ِد ّقة
ووضوح الصوت الذي تدركه األذن حتى يف أعىل األنظمة الصوتية جودة ،والتي هي من إنتاج
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أكرب رشكات صناعة املوسيقى ،فإنك تسمع صفري قبل بدء املوسيقى ..بخالف الصوت الذي
تدركه األذن البرشية ،فإنه ال يصاحبه صوت صفري أو صوت اهلواء املحيط كام حيدث عند
سجل.
سامع صوت ُم ّ
***
بقيت بعدها مدة طويلة أتردد عىل [معهد ديسكفري] ألبحاث [التصميم الذكي] ،وقد
حرضت معهم للكثري من املؤمترات العلمية ،وسامهت معهم بالكثري من األبحاث.
ّ
لكني مع ذلك كله ،ومع احرتامي الشديد للجهود التي بذهلا ذلك املعهد يف مواجهة
نظرية التطور ..إال أن مهتي كانت تطمح ألكثر من ذلك ..فقد كانت مهتي هتفو إىل التعرف
عىل احلقيقة..
فلذلك مل أكتف بالتعجب من تلك التصميامت البديعة ،وال االنبهار هبا ،وال الرد هبا
عىل التطوريني ،وإنام رحت أبحث عن املبدع الذي أبدعها ،والصانع الذي صنعها.
وعندما رأى اهلل صدقي وإخاليص وجتردي من نفيس وكربيائي ،رزقني من فضله من
دلني عىل الطريق ،وكان أوهلم [معلم اإليامن] الذي كان مرشد عقيل األول ..وبناء عىل
توجيهاته رست يف األرض ال أدع صاحب دين إال وأسأله عن دينه ،وال صاحب مذهب إال
وأسأله عن األسس التي يقوم عليها مذهبه.
وقد ظللت عىل ذلك دهرا من عمري إىل أن هداين اهلل لويل من أوليائه وجدته يف بلدة
من بالد اإلسالم ..والتي كنت أنفر منها بسبب ما أسمعه وأراه من مشاهد العنف والتطرف،
لكن ذلك الويل ،أخربين بحقيقة األمر ..وأن كل ما أراه ليس سوى وسيلة من وسائل الشيطان
لرصف البرش عن الدين الصحيح ..ولذلك أهداين نسخة من القرآن الكريم ..فرحت أقرؤها،
وأعيش معانيها ..وما هي إال فرتة قصرية حتى وجدتني مسلام مؤمنا  ..أمارس كل ما يامرسه
املسلمون من صنوف العبادة والتوجه إىل اهلل.
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وقد كنت أنوي أن أعلن إسالمي عىل املأل ..لكن معلم اإليامن هناين عن ذلك ..وطلب
مني أن أبقى عىل كتامين إليامين ،ألؤدي من الوظائف ما ال أستطع أن أؤديه لو أعلنت إيامين.
وقد ظللت عىل ذلك إىل ذلك اليوم الذي اجتمعت فيه مع أصدقائي ..مما ستعرفه يف
آخر قصتنا.
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الرصاع ..والسالم
بعد أن انتهى الثالث من حديثه ،قال الرابع ،وهو يلتفت يل :أظن أن الدور قد وصل
يل ..فليأخذ قلمك قسطا من الراحة ،ليبدأ بتسجيل قصتي التي ال تقل مجاال عام قصه عليك
أصدقائي.
قلت :ال عليك ..فجامل حديثكم ُيعلني أعيش عوامل من األنس والسالم النفيس،
جتعلني أعيش راحة وطمأنينة إيامنية عميقة تزيل عني كل عياء ،وترفع عني كل تعب.
قال :ما دمت قلت ذلك ..فسأحدثك عن الرصاع والسلم..
قلت :وما عالقة الرصاع والسلم باحلياة..
قال :عالقتها كبرية جدا ..فاهلل تعاىل خلق احلياة ،وجعلها وسيلة للتواصل والتعارف
والتعايش بني الكائنات مجيعا ..لكن نظرية التطور راحت تفرس العالقة بني األحياء بالرصاع
من أجل البقاء..
وقد امتد ذلك املفهوم ليشمل اإلنسان نفسه ،حيث راحت بعض الشعوب التي تبنت
هذه النظرية تزعم لنفسها أهنا أكثر تطورا يف سلم البرشية ،وقد جعلها ذلك االعتقاد متارس
كل ألوان العنرصية والطغيان والنازية واالستعامر ..حتى تتحقق بالبقاء ،لتصورها أن بقاءها
رهني بإبادة غريها.
قلت :أهلذه الدرجة بلغت إجرامية هذه النظرية؟
قال :أجل ..فقد كانت سلام لكل ألوان االستعامر والظلم واالستبداد ،ألن داروين ومن
معه من التطوريني وفروا لإلنسان كل العقائد والتصورات التي جتعله ينظر لإلنسان باعتباره
هبيمة ال ختتلف عن البهائم التي يركبها ويأكل حلمها.
وقد كان ذلك هو السبب يف هداية اهلل يل ..فقد عادت إيل فطريت التي نكستها تلك
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النظرية ،وعادت معها الرمحة واإليثار والتضحية وكل املعاين اإلنسانية التي قمعتها نظرية
التطور يف أجياهلا املختلفة.
قلت :فهال حدثتني عن رحلتك إىل ذلك.
قال :أجل ..لك ذلك ..فام جئت إال لذلك.

الرصاع ..والعالقة بني الكائنات:
اعتدل صاحبنا الرابع يف جلسته ،ومحد اهلل وصىل عىل نبيه  ..ثم قال :ال أزال أتذكر
ذلك اليوم جيدا ،يوم كنت فيه أقرب إىل الكالب واألسود واحليات مني لإلنسان ..لقد كنت
حينها ممتلئا بالقسوة ..ال ألن فطريت كانت كذلك ،ولكن ألن العقائد واألفكار التي كنت أؤمن
هبا كانت تدعوين إىل ذلك.
فنظرية التطور ليست جمرد تكهنات ترتبط بتفسري نشأة احلياة وتطورها ،وإنام هي رؤية
كاملة للحياة ،تنتج عنها الكثري من املواقف والسلوكات العملية الغارقة يف املادية.
أتذكر جيدا أنه جاءين يف ذلك اليوم صديق يل كان ال يقل عني قسوة وغلظة ،كان اسمه
[توماس] ،وكان يفخر دائام بكونه سميا لذلك املجرم [توماس روبرت مالتوس]( )1صاحب
نظر ّية مالتوس يف علم السكان ،والتي نرشها سنة  1798حتت عنوان [مقال عن مبدأ العام
للسكان كام يؤثر يف تقدم املجتمع يف املستقبل] ،والتي ذكر فيها أن (قوة السكان يف التكاثر
أعظم من قوة األرض يف إنتاج الغذاء) ،ذلك أن البرش يتزايدون كل مخسة وعرشين عاما
بحسب متتالية هندسية ،يف الوقت الذي يتزايد فيه اإلنتاج الغذائي وفق متتالية حسابية فقط.
وبناء عىل ذلك قال( :وملا كان اإلنسان ال يستطيع احلياة دون غذاء ،فإن هاتني القوتني
غري املتساويتني يف النمو ،ال بد هلام من موانع تدفع هبام إىل التكافؤ ،وبام يعني تقليل نسبة التزايد
(  )1انظر :توماس روبرت مالتوس من نظرية السكان إىل لعنة اإلبادة ،عيل سفرُ ،نرش يف  ،09/05/2015العدد،9912 :
ص()15
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السكاين ،لتتعادل مع نسبة اإلنتاج الغذائي)
وانطالقا من هذا كانت دعوته إىل عدم الزواج بسبب الفقر أو غريه من األسباب،
واستخدام وسائل منع احلمل ..وقتل املواليد اجلدد بسبب األمراض ،واملجاعات ،واحلروب.
وبناء عىل هذا أيضا نصح احلكومات بنصائح كثرية ممتلئة باإلجرام ،منها عدم زيادة
أجور العامل ،ألن هذا إن حصل فإنه سيدفعهم إىل الزواج املبكّر أو إنجاب عدد أكرب من
األطفال ،كام أوص بعدم اإلنفاق عىل العاطلني عن العمل ألن هذا سيحوهلم إىل كساىل..
وغريها من التعليامت املمتلئة باإلجرام.
وقد كانت آثار مالتوس وأفكاره هي املحرك لكل ترصفات صديقي هذا ومواقفه ،فقد
كان يفرح لكل زلزال أو طاعون أو حرب تقيض عىل املستضعفني ،ألنه كان يتصور أهنم
يأكلون خبزه ،ويرشبون ماءه ،ويضيقون عليه األرض التي وسعها اهلل.
يف ذلك اليوم ،جاءين ،وهو يقول ،والغضب باد عىل وجهه :هل رأيت كيف تناسى
الناس مالتوس ،وراحوا يشيدون فقط بدارون ..وهم يعلمون أنه لوال مالتوس ما كان
دارون ..فقد كان مصدر أفكار داروين نظرية توماس مالتوس؟
قلت :كيف ذلك ..هذه دعوى ال يمكنك إثباهتا؟
قال :بل من السهل إثباهتا ..ففي القرن التاسع عرش ،أي يف القرن الذي عاش فيه
دارونُ ،قبلت أفكار مالتوس عىل نطاق واسع ،فقد ساند املفكّرون األرستقراط ّيون األور ّب ّيون
أفكاره القاسية.
االفتتاحي للقرن التّاسع عرش اجتمع أعضاء ال ّطبقات احلاكمة يف أورو ّبا
ويف النصف
ّ
السكّان املكتشفة حدي ًثا ،والبتكار طرق تنفيذ التّفويض املالتويس ،لزيادة معدّ ل
ملناقشة مشكلة ّ
الوفيات للفقراء.
وقد كان من التوصيات التي خرجوا هبا أنه (بدالً من توصية إزالة الفقر ،ينبغي أن
150

نشجع العادات املتناقضة ..يف بالدنا علينا عمل الطرق الضيقة ،وحشد أكثر الناس يف البيوت،
ّ
الراكدة ،ونشجع
وبطريقة ما ُيعاد وباء ال ّطاعون .وينبغي عىل الدولة أن نبني قرانا قرب الربك ّ
بشدة املستوطنات يف ّ
الض ّارة)
كل املستنقعات واألوضاع ّ
السياسة القاسية ،حتول الرصاع من أجل البقاء إىل سياسات متارسها
وكنتيجة هلذه ّ
الرسيعة يف السكّان..
احلكومات حتى ختفف الزّ يادة ّ
ومن تلك السياسات ما يسمى بسياسة [اضطهاد الفقر] ..وهو ليس اضطهادا للفقر،
وحربا له ،وإنام اضطهاد للفقراء وحماربة هلم ..وقد ُنفذ فعلي ًا يف القرن التاسع عرش يف بريطانيا،
الصناعي ا ّلذي جعل أطفال ال ّثامنية والتاسعة يعملون  16ساعة يف اليوم ،ويف
فأنشئ النظام
ّ
مناجم الفحم ،واآلالف منهم ماتوا يف ّظروف قاسية.
لرصاع من أجل البقاء] باملاليني من الربيطان ّيني ألن
وبسبب نظر ّية مالتوس ،أ ّدى [ا ّ
يعيشوا حياة مليئة باملعاناة ..وهو ما خفف املعاناة عنها بعد ذلك ،وجعلها تعيش مرحلة أكثر
تطورا من املرحلة التي كانت فيها.
قلت :فكيف تأثر داروين هبذه األفكار؟
قال :لقد تأ ّثر داروين هبذه األفكار تأثرا شديدا ،بل إنه راح يعمم هذا الرصاع عىل ّ
كل
الطبيعة ،واقرتح أن األصلح واألقوى ظهر منترص ًا من حرب الوجود هذه.
وقد أعلن يف إحدى مقدماته األساسية عند تطوير نظر ّيته :أن تطور الكائنات احل ّية
حيكَم عليه باهلزيمة
الرصاع ،واألضعف ُ ْ
يعتمد عىل الرصاع من أجل البقاء ،واألقوى ينترص يف ّ
أبدي يف ال ّطبيعة من أجل البقاء..
واالندثار ..ووفق ًا لذلك ،كان هناك رصاع قاس ،ونزاع
ّ
الضعيف ،حتى يتم التطور.
ودائام القوي ينترص عىل ّ
ً
الفرعي الذي أعطاه لكتابه [أصل األنواع] ّ
يلخص تلك
ولذلك نالحظ أن العنوان
ّ
بيعي ،أو املحافظة عىل السالالت املفضلة يف
الرؤية وهو [أصل األنواع بواسطة التّك ّيف ال ّط ّ
ّ
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الرصاع من أجل احلياة]
ّ
باإلضافة إىل ذلك ،اعترب داروين املعركة من أجل البقاء منطبقة عىل السالالت
الرصاع.
البرش ّية ..وطب ًقا هلذا االدعاء ،كانت [السالالت املفضلة] هي املنترص ًة يف ّ
والسالالت املفضلة ،من وجهة نظر داروين طبعا ،هم األور ّب ّيون البيض ..أما
الرصاع ..بل ذهب إىل مدى أبعد ،حني اعترب
السالالت اإلفريق ّية أو اآلسيو ّية فقد خت ّلفت يف ّ
الرصاع من أجل البقاء ،وبالتايل سيختفون.
أن هذه السالالت ستفقد قري ًبا أثناء عملية ّ
قلت :وهل ترى أن هذه كاف يف الداللة عىل فضل مالتوس عىل دارون؟
قال :أجل ..بل فضله عىل البرشيه مجيعا ..فلوال تلك النظرية ملا متكن البرش من التحرض
والتطور الذي نراه.
***
بينام نحن كذلك إذ دخل علينا صديق لنا كان سميا لـ [ربرت سبنرس( ..])1صاحب
شعار [البقاء لألصلح] ،وهو يقول :ال ما لتوس ..وال داروين من قدما تلك اخلدمة للبرشية..
بل إن الذي قدمها هو سميي [ربرت سبنرس] ،فهو الذي حوهلا من جمرد نظرية علمية إىل نظرية
أيديولوجية كانت هلا آثارها الكربى بعد ذلك يف تنقية العنرص البرشي من كثري من الشوائب
الضارة.
قلت :صدقت ..فـ [ربرت سبنرس] صاحب تلك املقولة ،وهو صاحب نظرية
[الدارونية االجتامعية]
قال ربرت :أجل ..فالشك أنكم تعلمون أن نظرية التطور الطبيعية تنص عىل أن هناك

(  )1ربرت سبنرس ( :)1903 ،1820فيلسوف بريطاين ،مؤلف كتاب [الرجل ضد الدولة] ،وهو أحد أكرب املفكرين اإلنجليز
تأثريا يف هناية القرن التاسع عرش ،وهو األب الثاين لعلم االجتامع بعد أوجست كونت الفرنيس ،اشتهر بنظريته عن التطور
االجتامعي.
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رصاعًا بني أنواع احليوان والنبات لالستمرار يف الوجود ..فإذا تغريت البيئة والظروف ،فإنه
ال يستمر يف احلياة إال تلك األنواع القوية القادرة عىل التأقلم مع البيئة اجلديدة ،أما األخرى
فتندثر وتنقرض يف العملية التي سامها أصدقاؤنا التطوريون [االنتقاء أو االنتخاب الطبيعي]
لكن سميي روبرت مل يتوقف هبذه الرؤية عند حدها الطبيعي ،بل راح يطبقها عىل
اإلنسان واملجتمعات ،ولذلك أطلق عىل فلسفته لقب [الداروينية االجتامعية] ،وهي فلسفة
تدعو إىل ممارسة كل الوسائل التي تزيل املستضعفني من الوجود حتى ال يبقى يف العامل إال
األقوياء ..فالبقاء هلم وحدهم ..ولذلك هلم أن ينتهبوا ثروات الفقراء املستضعفني ..وهلم أن
يبيدوهم ..حتى ال يبقى يف األرض إال األصلح واألقوى ..وهو بالتأكيد ليس سوى (اإلنسان
األبيض) ،واألورويب عىل وجه التحديد.
قال مالتوس :صدقت ..وقد كان هذا املعيار الذي ذكره سميك وسميي وأيدمها فيه
دارون ،بل حوله إىل قضية علمية بيولوجية ،هو الذي فتح املجال للرأساملية ..والتي تعني عدم
مفتوحا للمنافسة ،ومن
تدخل الدولة يف األعامل والسوق التجارية هنائ ًيا ،بل ترتك الباب
ً
يستطع التنافس يب َقى يف احللبة ،ومن ال ُياري األقوياء عليه مغادرة حلبة الرصاع ،فال مكان
للضعفاء! وليس الضعفاء إال أولئك الذين ال يملكون من رأس املال ما يمكنهم من منافسة
املليارديرات واملليونريات.
قال ربرت :وقد كان هذا املعيار أيضا هو الذي دعا إىل التخلص من دولة الرفاه ..وهي
الدولة التي تقدم التعليم والتأمني الصحي ومعاشات التقاعد واملساعدة يف تأمني السكن
وغريها جمانا للمستضعفني ..ألن ذلك سيرتك هلم الفرصة البقاء مع استضعافهم ..وهذا مناف
للقوانني التي وضعناها.
قال مالتوس :وكان هذا املعيار أيضا هو الذي دعا األقوياء إىل استعامر املستضعفني..
فتلك الشعوب ال تستحق احلياة ..ألن احلياة ال تكون إال لألقوى.
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قال سبنرس :مل يتوقف تأثري تلك األفكار التي طرحها سميي عىل املجال االقتصادي..
بل راح مع أصحابه من الفالسفة واملفكرين والسياسيني ورجال األعامل يستعملون كل
الوسائل إلبادة املستضعفني.
قال مالتوس :أجل ..فقد كانوا يعتقدون بتوريث الصفات ..أي أن الوراثة هي التي
مهام يف حتديد طبيعة اإلنسان ،والسامت الفردية له كالذكاء واهلوية الشخصية..
دورا ً
تلعب ً
وكانوا يعتقدون أن اجلينات الوراثية تستطيع تفسري خصائص الشخصية البرشية وحل
املشكالت اإلنسانية سواء كانت اجتامعية أو سياسية ..وهلذا كانوا يكذبون كل مقولة تذكر أن
البيئة هي التي تؤثر يف سلوك اإلنسان وسامته الشخصية(.)1
قال سبنرس :وبناء عىل هذه االعتقادات راحوا يدعون إىل ممارسة كل الوسائل حتى ال
يبقى عىل األرض إال العنارص الصاحلة القوية ،والتي جتعل اإلنسان أكثر تطورا ورقيا.
قال مالتوس :وألجل حتقيق هذا قام الكثري من الباحثني يف املجاالت املختلفة بالتمييز
بني العنارص اإلنسانية الصاحلة القوية ،وبني العنارص التي مل تصل بعد إىل املرتبة اإلنسانية..
وقد وصلوا إىل الكثري من النتائج ..وكان من بينها ما ذكره بعضهم ،فقال( :إن للبالغني السود
مجاجم طويلة ،وبرشة داكنة ،وفكان بارزان بقوة إىل االمام ،ىف حني أن لدى البالغني البيض
وألطفال السود مجاجم قصرية ،وبرشة فاحتة ،وفكان صغريان ،ومن ذلك فإن العرق األبيض
هو األكثر رقيا وتطورا بإعتباره األكثر احتفاظا بسامت احلدث)
وقال [هافلوك إيليس]( :قلام يكون أطفال العديد من األعراق اإلفريقية أقل ذكاءا من
الطفل األورويب ،ولكن ىف الوقت الذي يكرب فيه اإلفريقي يصبح غبيا وبليدا ،وحيتفظ
األورويب بالكثري من حيويته الطفولية)
(  )1ذكر ذلك بتفصيل السري فرانسيس غالتون يف كتابه (العبقري الوراثي) عام  .1869وهو عامل بريطاين وأحد أقرباء تشارلز
دارون..
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قال سبنرس( :)1وقد م َّيز [إرنست رينان] بني اآلريني والساميني عىل أساس لغوي ،ثم
انتقل من احلديث عن اللغات السامية إىل احلديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل
الروح اآلرية والعبقرية اآلرية التي هي أيض ًا الروح اهليلينية أو النابعة منها.
قال ربرت :ثم سادت الفكرة العضوية اخلاصة بالفولك أو الشعب العضوي ،ومفادها
أن لكل أمة عبقريتها اخلاصة هبا ،ولكل فرد يف هذه األمة سامت أزلية حيملها عن طريق الوراثة،
تفوق اآلريني عىل (الساميني) ،هذا العنرص اآلسيوي املغروس
وانتهى األمر إىل احلديث عن ُّ
يف وسط أوربا ،كام دار احلديث عن خطر الروح السامية عىل املجتمعات اآلرية ..مما دفع إىل
استعامل كل الوسائل ملحاربتهم.
وكان هذا النوع من العداء يستند إىل نظريات ذات ديباجات ومسوغات علمية عن
األعراق عامة ،وعن السامت السلبية االفرتاضية (االقتصادية والثقافية) الثابتة واحلتمية
للشعوب التي يراد تصنيفها عرقيا.
قال مالتوس :لقد تم بموجب هذه األفكار تربير إبادة املاليني يف أفريقيا واستعبادهم
يف آسيا عىل أساس أن هذا جزء من عبء الرجل األبيض ومهمته احلضارية.
قال ربرت :بمناسبة احلديث عن الرجل األبيض ..فقد قسم الكونت جوبينو البرش إىل
أعراق :أبيض (آري) ،وأصفر ،وأسود ..وذهب إىل أن اجلنس اآلري األبيض هو مؤسس
العرق اليمكن احلفاظ عليها إال عن طريق النقاء
احلضارة ،وأن السامت املتفوقة هلذا ْ
العنرصي ..وأكد أن التيوتونيني هم أرقى العنارص اآلرية ألهنم وحدهم الذين احتفظوا
بنقائهم.
قال مالتوس :وبناء عىل هذه األبحاث ،وعند احلاجة الستئصال اليهود من أوروبا ،أو
طردهم ألي مكان آخر يف العامل ،راح علامؤنا يلتمسون كل الذرائع العلمية ،وأوهلا األبحاث
(  )1هذه النصوص مقتبسة من [موسوعة اليهودية].
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املرتبطة باألعراق ..فقد كانت [األبحاث العلمية] هي وسيلتنا لتحقيق كل ما نرغب فيه.
***
بقي أصدقائي مالتوس وروبرت وسبنرس يتحدثون بمثل تلك األحاديث ،ثم راق هلم
أن يشاهدوا فيلام من األفالم الوثائقية عن مشاهد من الطبيعة ،تظهر فيها الغزالن وغريها،
وهي تقع ضحايا لألسود والنمور ..وكان أصحايب يشاهدون تلك املشاهد ،وهم ممتلئون
فرحا ..بل كانوا يصيحون يف تلك السباع بأن ترسع لنتهش أنياهبا يف الغزالن ،مثلام يفعل
مشجعو كرة القدم متاما يف التعامل مع الفرق التي يشجعوهنا.
يف ذلك احلني ،شعرت بضيق نفيس كبري من تلك القسوة ..ففطريت كانت ترفضها رفضا
شديدا ،ولوال تلك التعاليم القاسية التي تلقيتها من سدنة الفلسفة املادية ،ملا وقعت ضحيتها.
بعد أن خرجت رأيت مشهدا المرأة ،وهي ترسع إىل ابنها ،وتنقذه من سيارة كانت
مرسعة كادت تدهسه ،وقد متكنت األم من اإلبقاء عىل ابنها ،لكنها مل تتمكن من اإلبقاء عىل
نفسها ،فقد دهستها السيارة ،ومل نسمع منها إال كلامت قليلة قبل وفاهتا ،وهي( :ابني ..ابني)..
مع مشاهد تلك الصورة املمتلئة باإليثار والتضحية ،والتي مل تفارق ذاكريت وال خيايل
حلظة واحدة ،بدأت تتبدد نظرية التطور يف ذهني وعقيل إىل أن تالشت كليا ،وقد أرسل يل ريب
الرحيم الودود مع أول دمعة سالت من عيني من راح يعيد يل إنسانيتي ،ويطهرين من تلك
الوحشية التي حولتني إليها تلك النظريات الغارقة يف املادية.
يف تلك اللحظات جاءين رجل ممتلئا رمحة ،ومسح الدمعة من عيني ،وقال :ال حتزن عىل
هذه املرأة ،فستلقى ربا رحيام يعوضها عن كل األمل الذي حلق هبا ،وُيزهيا عن هذه التضحية
التي قدمتها جزاءا عظيام ال يمكن تصوره.
قلت :ولكنها ماتت.
قال :مل يمت إال جسدها ..وهو مظهر من مظاهرها ،وليس حقيقتها.
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قلت :ما تعني؟
قال :إن اهلل الرحيم الودود الذي وهبها هذا اجلسد قادر عىل أن خيلق هلا جسدا أقوى
وأمجل..
قلت :أنت رجل دين.
قال :ورجل علم.
قلت :ولكن العلم ال يقول هذا.
قال :والعلم ال ينكره.
قلت :بل ينكره.
قال :وما أدلة إنكاره له.
قلت :ألنه غيب مل نره ..ومل يأتنا أحد من ذلك العامل ليخربنا بام رأى ..فلم نر ميتا عاد
للحياة.
قال :ولكنكم تؤمنون بغيب كثري ..وتتحدثون عن أشياء كثرية مل تروها ..وتفاصيل
كثرية مل تشهدوها.
قلت :ما تقصد؟
قال :أنا عامل حياة ..ولدي كتب فيها ..وقد رأيت أصحايب من العلامء يتحدثون عن
ماليني السنني املاضية ،ويفصلون يف أحداثها من غري أي دليل وال بينة ..بل إهنم ال يكتفون
بذلك ..بل يذهبون إىل حد تفسري احلياة ..وكوهنا ال تعدو أن تكون رصاعا من أجل البقاء.
قلت :هي كذلك ..وقد أثبته كبار علامء احلياة.
قال :فكيف ضحت هذه املرأة بنفسها من أجل ابنها؟
قلت :ألنه ابنها.
قال :ال ..بل ضحت لكوهنا متلك قيام ومعاين سامية ال حظ هلا من املادية ..وال يمكن
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ألي مادي يف الدنيا أن يبرصها.
مل أجد ما أقول له ،ولو أن حديثه كان متناسبا جدا مع حقيقتي التي غمرها جهيل،
وفطريت التي أفسدهتا بيئتي.
قلت :لقد ذكرت يل أنك عامل أحياء.
قال :أجل.
قلت :ولكن هل يمكن لعامل أحياء أن ال يكون مؤمنا بنظرية التطور؟
قال :إن شئت الدليل ،فها أنا أمامك ..عامل أحياء ..ولدي كتب كثرية فيها ..بل لدي
إنجازات علمية معرتف هبا ،ولكني مع ذلك ال أؤمن بنظرية التطور ..بل أرى أهنا حجاب
دون الوصول إىل احلقيقة ..فأنا أعترب نفيس عاملا حياول أن يستفيد من إمكانات احلياة ليطورها،
ال عامل أنساب.
قلت :فلم مل تؤمن بنظرية التطور؟
قال :أسباب ذلك كثرية ..تبدأ من كوهنا ليست نظرية علمية ،بل هي دجل يلبس لباس
العلم ..وتنتهي بكوهنا فلسفة تشجع عىل العنف واالعتداء ،فالذي يؤمن هبا ُيتهد ألن يكون
قويا كي يصعد عىل أشالء الضعفاء.
لقد قال بعض أصدقائي معربا عن هذا يف بعض كتبه( :ومما هو جدير بالذكر يف هذا
املجال اآلثار التي أدت إليها نظرية داروين ،وبخاصة يف جمال الفلسفة والسياسة والعالقات
البرشية ..فقد ترتبت عىل نظرية االنتحاب الطبيعي ما يمكن أن ُيسمى [فلسفة االعتداء] أو
[فلسفة العنف واالغتصاب] وجتاو ًبا واطمئنانًا إىل هذه الفلسفة التي ساعد الفيلسوف األملاين
نيتشه عىل رواجها فدخل العامل يف غامر حروب عامة منها حرب السبعني عا ًما واحلربني
العامليتني األوىل والثانية ،فقد أثارت النزاعات العدائية واحلروب وأطلقت الشعارات بسيادة
جنس عىل آخر)
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التطور لتربير فكرة سيادة جنس عىل غريه
وقال [أيريل كرينز]( :لقد استخدمت نظرية
ُّ
من األجناس ،وذلك ألن هذه الفكرة تتالئم مع مفهوم داروين عن [البقاء لألصلح ]،بل
أيضا استخدام
واستخدمت لتربير عدم االعرتاف بوجود أساس ُمطلق لألخالق ..بل تم ً
التطور لتمجيد احلرب باعتبارها ممارسة رشعية ملبدأ البقاء لألصلح)
نظرية
ُّ
وقال آخر( :وإذا أعتربنا املفهوم الشيوعي للنزاع اجلديل الذي قتل نحو  120مليون
شخص طوال القرن العرشين (إله القتل) يمكننا حينئذ أن نفهم بشكل أفضل حجم الكارثة
التي أحلقتها الداروينية بكوكبنا)
سكت قليال ،ثم قال :هل تعلم بمن تأثر أدولف هتلر يف نزعته الدموية؟
مل أدر ما أقول له ،فقال :لقد تأثر بفكرة الرصاع من أجل البقاء بني األجناس ،واستوحى
منها أفكاره يف كتابه [كفاحي] ،وقال عن [الرصاع بني األجناس]( :سوف يصل التاريخ إىل
أوجه يف إمرباطورية ألفية جديدة تتسم بعظمة ال مثيل هلا ،وتستند إىل تسلسل جديد لألجناس
تقرره الطبيعة ذاهتا)
وقال( :اجلنس األعىل ُخي ِضع لنفسه اجلنس األدنى ..وهو حق نراه يف الطبيعة ويمكن
اعتباره احلق األوحد القابل لإلدراك)
منهجا
التطور لتصبح
وقد عرب عن هذا املعنى بعض الكتاب( ،)1فقال( :وانتقلت فكرة
ً
ُّ
للبعض ،وجاء هتلر يو ًما فأعلن عن فكرته النازية يف استيالد سالالت برشية قوية ،وإعدام
السالالت الضعيفة ،واختذت الفاشية االفرتاض املتعلق باالنتقال الطبيعي والبقاء لألصلح
مربرا هلم ألن احلروب
مربرا للقضاء عىل بعض األجناس البرشية ،وأختذها جتار احلروب ً
ً
تقيض عىل العنارص الضعيفة وتستبقي العنارص القوية)
الرصاع من أجل
بل إنه عندما سيطرت الدّ اروين ّية عىل ال ّثقافة األور ّب ّية ،بدأت آثار [ ّ
احلقيقي لإلرهاب :الدّ اروين ّية واملا ّد ّية ،هارون حييى ،تعريب :مبارك بقنه.
األيديولوجي
(  )1األصل
ّ
ّ
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البقاء] يف ال ّظهور ..حيث بدأت الدّ ول األور ّب ّية االستعامر ّية يف تصوير الدّ ول التي استعمروها
كـ [دول نامية ارتقائ ّية] ،واعتمدوا عىل الدّ اروين ّية لتربير ذلك.
يايس األكثر دمو ّية للدّ اروين ّية هو نشوب احلرب العامل ّية األوىل يف عام
وكان األثر ّ
الس ّ
الربيطاين املعروف [جيمس] يف كتابه [أورو ّبا منذ
 1914م ..وقد ذكر األستاذ املؤرخ
ّ
 ،]1870أن أحد العوامل التي هيأت األرضية للحرب العامل ّية األوىل كان إيامن احلكّام
األور ّب ّيني يف ذاك الوقت بالدّ اروين ّية.
ومن األمثلة التي رضهبا لذلك أن رئيس أركان [أوسرتو ـ هنجريا] ،كتب يف مذكّراته
ما بعد احلرب( :إن الدّ يانات اإلنسانية ،والتّعاليم األخالق ّية ،واملذاهب الفلسف ّية قد تؤدي
أحيانًا إىل إضعاف رصاع بقاء البرش ّية يف شكلها القايس ،لكنهم لن ينجحوا يف إزالته كمحرك
حمفز للعامل ،إنه يتوافق مع هذا املبدأ العظيم ،أن كارثة احلرب العامل ّية حدثت كنتيجة للقوى
املحفزة يف حياة الدول ّ
والشعوب ،كالعاصفة الرعد ّية التي ُيب أن تفرغ شحناهتا بذاهتا)
األيديولوجي ،أرى أنه ليس من الصعوبة فهم سبب تشجيعنا
هبذا األساس
ّ
لإلمرباطور ّية [النمساوية املجرية] لتعلن احلرب.
القوات املس ّلحة ..ففي عام
كانت مثل هذه األفكار يف ذاك الوقت ليست حمصورة عىل ّ
أساسا للعالقات بني
1914م كتب [كورت ريزلر] يقول( :العداوة األبد ّية املطلقة مالزمة
ً
الشعوب ،والعداء الذي نالحظه يف ّ
كل مكان ليس نتيجة لفساد الطبيعة اإلنسانية ولكنّه جوهر
العامل ومنبع احلياة نفسه)
ومثل ذلك عمل جنرال احلرب العامل ّية األوىل [بريناردي فون فريدريش] ،عالق ًة
وإهنا بمثل
متشاهب ًة بني احلرب وقوانني احلرب يف ال ّطبيعة ،إذ أعلن أ ّن احلرب حاجة بيولوج ّيةّ ،
قرارا
رضورة رصاع عنارص الطبيعة ،وبام أن قراراته تستند عىل طبيعة األشياء ،فإنه فقط يعطي ً
بيولوج ًّيا.
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التفت إيل ،وقال :ها أنت ترى أن احلرب العامل ّية األوىل مل تندلع إال بسبب كون املفكّرين
األور ّب ّيني ،واجلنراالت واملسؤولني الذين شاهدوا احلرب ،وإراقة الدّ ماء ،واملعاناة اعتربوا
األيديولوجي الذي
ذلك نوعا من التطور ،واعتقدوا أهنم مل يغريوا [قانون الطبيعة] ،فاألصل
ّ
جر ّ
للرصاع من أجل احلياة والسالالت
كل ذلك اجليل إىل الدّ مار مل يكن سوى مفاهيم داروين ّ
ّ
املفضلة.
وهكذا كانت نظرية التطور هي السبب يف قتل ثامنية ماليني قتيالً ،ومئات من املدن
املد ّمرة ،وماليني من اجلرحى ،واملقعدين ،واملرشدين ،والعاطلني ..الذين خلفتهم احلرب
العامل ّية األوىل.
السبب الرئييس للحرب العامل ّية ال ّثانية ،والتي اندلعت
وهكذا كانت نظرية التطور هي ّ
بعد  21سنة ،وخلفت  55مليون ًا قتيالً.
السبب يف [قانون الغابة] الذي شكلته النّاز ّية ومجيعا
وهكذا كانت نظرية التطور هي ّ
وتغرق العامل يف
ستطور
النزعات العنرص ّية ،ذلك أهنا شكّلت القاعدة اإليديولوج ّية التي
ّ
ّ
مستنقع من الدّ م خالل قرن العرشين.
القوي يمكن أن ُي َرى يف األيديولوج ّيني النّاز ّيني ..فعندما يدرس
ارويني
فالنفوذ الدّ
ّ
ّ
والرصاع بني
بيعي ،واختار التّزاوج،
ّ
أحد هذه النّظر ّية ،يصادف مفاهيم مثل :التّك ّيف ال ّط ّ
السالالت من أجل البقاء..
خصوصا بني
الرصاع
ً
وهكذا نرى هتلر عندما سمى كتابه [كفاحي] ،والذي يتك ّلم عن ّ
ارويني من أجل البقاء ،ومبدأ أن النّرص لألصلح ،وقد قال
ملهام بالرصاع الدّ
ّ
السالالت ،كان ً
معربا عن ذلك( :يف األلف ّية اجلديدة سيبلغ التاريخ الذروة يف روعة فريدة لإلمرباطور ّية ،وذلك
عىل أساس سلسلة عرقية جديدة)
وأعلن يف اجتامع حزب نريمبريج سنة 1933م ،أن (موضوعات اجلنس األعىل بنفسه
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جنس ّ
احلق الوحيد الذي يمكن أن يتصور)
احلق ما نراه يف ال ّطبيعة هو ّ
أقلّ ..
املؤرخ [هيكامن] تأثري الدّ اروين ّية عىل هتلر ،فقال( :كان هتلر مؤمنا للغاية
لقد وصف ّ
بالتطور وداعي ًا إليه ..وبغض النظر عن عمق ،وتعقيدات هوسه ،فإنّه من املؤكد أن كتابه وضع
الرصاع ،والبقاء لألصلح
بوضوح عدد ًا من األفكار االرتقائ ّية،
ً
خصوصا تلك التي تؤكد ّ
واإلبادة لألضعف وذلك إلنتاج جمتمع أفضل)
قلت :ما دمت قد ربطت جرائم النازية بنظرية التطور ،فسرتبطها أيضا بجرائم
ّ
الشيوع ّية.
قال :كالمك صحيح ..فقد كان ّ
الشيوع ّيون من أرشس املدافعني عن نظر ّية داروين،
بل إن العالقة بني الدّ اروين ّية ّ
مؤسيس هذين املذهبني ماركس وإنجيلز،
والشيوع ّية تعود إىل كال ّ
مؤسيس الشيوع ّية ،فكالمها قد قرآ [أصل األنواع] لداروين بمجرد أن ظهر ،و ُأ ْذ ِه َال بموقف
ّ
املا ّد ّية اجلدل ّية.
ّ
الروس الذين ساروا عىل خطوات ماركس وإنجيلز ،مثل بليخانوف،
والشيوع ّيون ّ
ّطور ..فبليخانوف الذي ُي ْعت ََرب
ولنني ،وتروتسكي وستالني ،اتّفقوا مجيع ًا مع نظر ّية داروين للت ّ
مؤسسا ّ
الروس ّية ،اعترب املاركس ّية كالدّ اروين ّية يف تطبيقاهتا يف علم االجتامع ،وقال
للشيوع ّية ّ
ّ
تروتسكي( :اكتشاف داروين هو أعىل انتصار بالكامل للمنطق اجلد ّيل يف جمال املا ّدة العضو ّية)
ارويني الدور األكرب يف تكوين الكوادر ّ
الشيوع ّيية ،فستالني
وهكذا نرى أن للتعليم الدّ
ّ
كان متد ّينًا يف شبابه ،لكنّه أصبح ملحدً ا بسبب كتب داروين ..وماو الذي أنشأ احلكم ّ
الشيوع ّي
رصح عالنية أن االشرتاك ّية الصين ّية ُتن َْشأ عىل داروين
يف ّ
الصني ،وقتل املاليني من النّاس ّ
التطور.
ونظر ّية
ّ
املؤرخ [جيمس ريف] من جامعة هارفارد األدلة الكثرية عن أثر الدّ اروين ّية
وقد ذكر ّ
عىل ماو ّ
الصني وتشارلز داروين]
الصين ّية يف كتابه [ ّ
والشيوع ّية ّ
162

الرصاع ..والتوازن املحكم:
بعد أن سمعت تلك األحاديث ،ح ّن عقيل ألن يعرف حقيقة ما حيدث يف الكون واحلياة
بالضبط ،وهل أساسه الرصاع كام يقول أصحابنا الداروينيون ،أم أساسه السالم ،وأن هناك
إهلا واحدا هو الذي يدير الكون بحكمته وعلمه ورمحته كام يقول أصحاب األديان املختلفة.
وبعد أن علم اهلل مني ذلك الصدق سار يب من حيث ال أشعر إىل منتدى من املنتديات
املشهورة ،والذي كان خمصصا ملناقشة القضايا العلمية ،وقد شاء اهلل أن تكون املناقشة يف ذلك
اليوم حول نظرية التطور ..وشاء اهلل أيضا أن يكون معظم احلارضات من النساء.
مل يقدر اهلل يل أن أحرض اجللسة من أوهلا ،ولذلك سأحكي لكم ما حرضته منها فقط..
عندما دخلت سمعت ضجة ولغطا ،وكان الكل يتحدث يف نفس الوقت إىل أن اضطر
رئيس اجللسة ألن يرفع صوته فيهم ،ويقول :دعونا من كل هذا اللغط ،فهذا منتدى
للمناقشات العلمية اهلادئة ،وليس للرصاع ..ومن أراد الرصاع ،فليذهب إىل الغابة حتى يعيش
يف ظل قانون الغاب ..أما يف هذا املحل ،فنحن برش ،والبد أن نتحاكم إىل قوانني احلضارة
البرشية.
قال ذلك ،ثم أشار إىل الواقف يف املنصة ،قائال :يمكنك اآلن أن تكمل حديثك..
وحتدث بحرية ..فمن قاطعك من دون استئذان سأطرده من القاعة.
قال الرجل :بورك فيك ..وبناء عىل طلبك سأكمل حديثي ..وأريد أن أوجهه ألولئك
املحرتمات الاليت دافعن برشاسة عن نظرية التطور ،وتصورن أين أناقض العلم واملنهج
العلمي ،وأنني أقحم الدين يف جمال ال عالقة له به.
أخرج بعض الكتب من حمفظته ،وقال :لقد كنت أعلم أين سأتلقى انتقادات شديدة
منهن ..ولذلك أحرضت هلن ما قد يعيد هلن وعيهن.
فتح الكتاب األول عىل بعض صفحاته ،وقال :لقد أحببت أن أذكر هلن مواقف كبار
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علامء نظرية التطور من املرأة ،وكوهنا أدنى درجة من الرجل يف سلم التطور ..وبعد ذلك
يمكنهن أن يقررن هل يبقني عىل اإليامن هبذه النظرية بحجة علميتها ،ويف هذه احلالة البد أن
يسلمن بالنتيجة العملية التي تتطلبها هذه الفكرة ..وإما أن يقبلن بام يقوله الدين ،وهو أن املرأة
شقيقة الرجل ،وهي منه ،وهو منها ،وأنه ال تفاوت بينها إال يف بعض التخصصات الوظيفية
التي تقتضيها احلياة.
فتح الكتاب ،وراح يقرأ منه قائال :هذا ما يقوله داروين نبي نظرية التطور ،بل إهلها
الذي تسبحون بحمده ..لقد قال( :املرأة أدنى يف املرتبة من الرجل وساللتها تأيت يف درجة أدنى
بكثري من الرجل)
وقال ( :املرأة ال تصلح إال ملهام املنزل وإضفاء البهجة عىل البيت ..فاملرأة يف البيت:
أفضل من الكلب لألسباب السابقة)
فتح كتابا آخر ،وقال :ومثله قال املادي التطوري [فوجوت] أستاذ تاريخ الطبيعة
بجامعة جنيف يف كتابه هذا( :لقد أصاب داروين يف استنتاجاته بخصوص املرأة ..وعلينا
رصاحة أن نعرتف باألمر ..فاملرأة أقرب طبيعيا للحيوان :أكثر من قرهبا للرجل)
وقال ( :املرأة بوضوح :إعاقة تطورية حدثت للرجل ..وكلام زاد التقدم احلضاري كلام
زادت الفجوة بني املرأة والرجل ..وبالنظر إىل تطور املرأة فاملرأة تطور غري ناضج)
فتح كتابا آخر ،ثم قال :بل إن الداروينية [إيلني مورجان] ،تقول يف هذا الكتاب:
(استخدم داروين تأصيالت علمية يف تأكيد أن املرأة يف رتبة أقل من الرجل بيولوجيا بكثري..
وأعطى إحساسا للرجل بأنه سيد عىل املرأة :من منظور دارويني جمرد)
فتح كتابا آخر ،ثم قال :وهكذا يقول العامل التطوري الشهري [جول ديوانت] يف كتابه
هذا( :كان داروين يؤمن إيامنا عميقا بأن مرتبة املرأة :أقل بكثري من مرتبة الرجل ! خاصة عند
احلديث عن الرصاع من أجل البقاء ..وكان يضع الـ ُبـله واملُعاقني واملتخلفني واملرأة :يف خانة
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واحدة ! وكان يرى أن حجم مخ املرأة وكمية العضالت هبا بالقياس بتلك التي لدى الرجل:
ال تسمح هلا أن تدخل يف رصاع من أجل البقاء مع الرجل !! ..بل يرى فيها نوعا من القصور
البيولوجي الذي ال يمكن تداركه)
فتح كتابا آخر ،ثم قال :وهكذا يقول العامل التطوري الشهري [جوستاف ليبون]( :إن
حجم املخ اخلاص باملرأة :يكاد يطابق ذلك اخلاص بالغوريال ..املرأة تأيت يف املرحلة السفىل من
مراحل تطور اإلنسان) ،وقال( :املرأة أقرب بيولوجيا للهمج :أكثر منها لإلنسان احلديث
املتحرض ..لكننا نستطيع أن نستوعب املرأة كاستثناء رائع حليوان ُمشوه :أتى بنتيجة عىل سلم
التطور)
فتح كتابا آخر ،ثم قال :وهكذا يقول جريي بريجامن (إن تاريخ الداروينية :هو تاريخ
ازدراء للمرأة :باعتبارها أدنى من الرجل)
التفت الرجل لرئيس اجللسة ،وقال :هذه هي الكتب أمامي ،وسأسلمها لك ملن يريد
أن يتأكد مما أقول ..وأكتفي هبذا ..ومن شاء منكن أن ينتقدين بعد هذا فلها احلق يف ذلك برشط
تسوق لعقيدة ال تؤمن
واحد هو أن تعتقد بأنني أفضل منها وأكثر تطورا ..حتى ال أهتمها بأهنا ّ
هبا.
***
قال ذلك ،ثم جلس ،فقام آخر ،وقال :بعد أن أدىل صديقي بحديثه حول التوازن
املحكم يف الكون واحلياة ،والذي يدل عىل التكامل والتعاون والتكافل ال عىل الرصاع من أجل
البقاء كام يذكر ذلك التطوريون ..أحب أن ألفت نظر أولئك الذين ال يزالون يتشبثون بنظرية
داروين عىل الرغم من أن كل َشء ينقضها ،من أبسط األشياء إىل أعقدها.
أريد أن ألفت نظرهم إىل تأمل احلياة من حوهلم ،وبدون أجهزة رصد ..بل بأعينهم
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املجردة فقط ..فسريون( )1عددا هائال من األنواع احلية يقرتب تعداده من تسعة ماليني نوع
خمتلف من نباتات ،وحيويانات ثديية ،وزواحف ،وحرشات ،وبدائيات ميكروبية دقيقة..
وغريها كثري.
وسريون هذه األنواع تشكل فيام بينها شبكة متوازنة بالغة اإلحكام والدقة تسمى
[سلسلة الغذاء] ،حيث حيصل كل نوع فيها عىل غذائه الذي يكفيه ،ويف نفس الوقت يو ّفر هو
نفسه غذاءا كافيا ألنواع أخرى.
سريون النبات يستغل مواد االرض ويصنع غذاءه بوساطة طاقة الشمس ..ثم تتغذى
احلرشات وآكالت العشب من غزالن وطيور عليه دون أن يفنى النبات من الكوكب احلي.
وسريون آكالت اللحوم تتغذي عىل آكالت العشب وال تفني فرائسها أبدا ،ألن فناءها
يعني موهتا هي األخرى باملجاعة.
وسريون يف قمة السلسة الغذائية من آكالت اللحوم يقتله ميكروب صغري جدا وبسيط
جدا ،ليموت ويتغذي عليه ميكروب آخر ليحلله مرة أخرى إىل مواد أولية هي ذاهتا مكونات
األرض التي يعاود النبات استهالكها مرة أخرى.
انظروا جيدا إىل هذه السلسلة املغلقة ..فإهنا ليست بالبساطة التي نتوقعها ..والواقع
الرصدي هلا شديد التداخل والتعقيد ،فالنوع الواحد يتغذى عىل مصادر متنوعة من الغذاء
احلي ،وىف نفس الوقت يمثل هو ذاته وجبة غذاء ألنواع خمتلفة من الكائنات.
واألكثر إثارة للدهشة هو أن هذا النظام املحكم يمثل طبقات مرتاكبة من التعقيد،
وتتحكم فيه عوامل كثرية صعبة احلرص ،ويعجز أى ذكاء معروف عن السيطره عليها خللق هذا
التوازن ىف العامل احلي دون أن ينهار.
فلكل نوع من األنواع احلية نظام غذائي خاص به ،ونظام تكاثر خمتلف وعدد حمدد من
(  )1انظر :مقاال بعنوان :الكوكب احلي :توازن حمكم أم رصاع من أجل البقاء؟.
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النسل والذرية خيتلف هو االخر عن باقى األنواع ،ومتوسط أعامر خمتلفة أيضا.
كل هذه العوامل تؤثر عىل مدى إنتشار النوع ..فعىل سبيل املثال ،لو زاد معدل نسل
نوع معني دون أن حيد مفرتس آخر من إنتشاره ،فإنه سيؤدي حتام ايل كارثة بيئية ،حيث سيجهز
هذا النوع عىل مصدر غذائه ،ويؤدي إىل فنائه ،وقد يتحول إىل مصادر أخرى للغذاء إن توافرت
التي متثل بدورها غذاءا ألنواع أخرى ،أو يفنى متاما بأثر املجاعة ..ويف كال احلالتني فإن اخللل
الناتج شديد الرتاكب ،وبالغ الرضر متاما ،كام نرضب قطعة الدومينو ىف لعبة السقوط
املتسلسل.
سكت قليال ،ثم قال :سأرضب لكم مثاال بسيطا يصور حجم املشكلة ..فلو أننا أعطينا
الفرصة لزوج واحد من الذباب املنزيل ليتكاثر دون أن يموت أحد أفراد ذريته ملدة عام ،فإنه
كام من الذباب يعادل حجم كوكب األرض كامال ..ولو نجح بيض أنثى
يمكنه أن ينتج فعليا ّ
سمك البكالة الذي يبلغ تسعة ماليني بيضة يف البقاء وإكامل دورة حياته دون أن حيده مفرتس،
لتحول البحر ىف سنوات قليلة إىل طبقات مرتاصة من سمك البكالة تكفي الزحة ماء البحر
كله إىل اليابسة وإغراق الكوكب.
حتى البرش أنفسهم رغم أن معدل زيادهتم الطبيعية أبطأ من معدالت الزيادة الطبيعية
عند بقية احليوانات باستثناء الفيلة ،وبنسبة تضاعف لعدد السكان كل  25عاما بناء عىل معدل
النسل ،ولو أن معدل الزيادة استمر عىل هذا النحو خالل القرنني القادمني الرتفع عدد سكان
العامل ايل مخسامئة الف ميلون نسمة ،غري أننا ىف حقيقة األمر نجد أن تعداد األنواع يتسم بالثبات
بوجه عام.
انطالقا من هذا كله ،فإن قانون السلسلة الغذائية بالغ األحكام بدرجة يستحيل هبا أن
يصور كأنه نتاج عفوي ،ذلك أن أي خلل فيه قد يعنى فناء السلسلة واهنيارها كليا.
سكت قليال ،ثم قال :هل يمكن أن تتصوروا إمكانية امتالك الكائنات احلية وعيا
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وإدراكا يمكنها من فهم مفردات النظام الذي يمثلون جزءا ضئيال جدا من أجزائه..وهل
يملك مبدأ سباق التسلح والرصاع من أجل البقاء إدراكا الحتواء وصنع هذا النظام؟
احلقيقة التي تبدو بدهية عقلية هي أن هذا النظام البد أن نتاجا لتحكم خارجي قدير،
خلق فيه كل نوع بقدر قدر ىف عمره،قدر يف دورة حياته ،وقدر يف عدد نسله ،وقدر يف مصادر
غذائه من األنواع األخرى ،أو كونه خلق أصال ليكون غذاءا ألنواع أخرى.
إن ما نراه ىف احلياة ـ سيدايت ساديت ـ ليس مبدأ الرصاع من أجل البقاء ،كام ينص
التطوريون ..بل هو مبدأ التوازن املحكم الذي يقول به اخللقيون ..فالنظام املعقد يستحيل أن
يقوم عىل العشوائية والصدفة ومثل تلك القوانني.
قامت بعض احلارضات ،وقالت :ال بأس ..فلنسلم بذلك ..أال ترى أن اخلالق بذلك
يكون رشيرا ..ذلك أنه جعل بعض الكائنات ضحايا لكائنات أخرى؟
قال الرجل :شكرا عىل هذا السؤال ..فهو سؤال جيد ..وُيب أن نبحث عن اجلواب
عنه ..وقبل اجلواب أريد أن أسألك عن هذه القاعة التي نجلس فيها ،هل هي خمصصة لنا
وحدنا ،أم أن أجياال من الناس تتعاقب عليها؟
قالت :بل هذه اخلاصة خمصصة لكل املثقفني ،ومن األجيال املختلفة ..وقد عقدت فيها
كام تعلم الكثري من النشاطات العلمية والثقافية.
قال :بورك فيك ..فلو أننا بقينا فيها ،ومل نخرج منها ،هل يمكن لغرينا أن يستفيد منها؟
قالت :ال ..ال يمكن ذلك.
قال :فكذلك األمر بالنسبة هلذه احلياة الدنيا ،فهي ال ختتلف عن هذه القاعة كثريا..
فالكائنات تفد إليها عىل دفعات كثرية ،ثم ال تلبث أن تغادرها لتأيت غريها.
قالت :ولكن مل وجدت أصال ،ما دامت ستعذب باملغادرة ..أم أهنا وجدت لتتأمل؟
قال :وهل ستتأملني أنت حينام تغادرين هذه القاعة؟
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قالت :ال ..فلدي قاعات أخرى يمكنني أن أذهب إليها ..وأمهها بيتي الذي ال تساويه
أي قاعة يف الدنيا.
قال :عندنا معرش اخللقيني الذين نؤمن بأن احلياة ال تقترص عىل هذا الكوكب ،وعىل
هذه الفرتة القصرية ،نرى أننا نحن وكل َشء بعد خروجنا من هذه الدنيا سنذهب إىل حياة
أخرى ..وحيقق لنا فيها من السعادة ما نحلم به ،أو ما مل تطق حياتنا الدنيا توفريه لنا.
قالت :أنتم تقولون هذا بالنسبة لإلنسان ..فكيف باحليوان؟
قال :الذي يستطع أن يسعد اإلنسان لن يتخلف عن إسعاد احليوان ،وكل َشء ..وقد
قال ريب يف كلامته املقدسة يذكر عوامل احلياة ،وأهنا أمم ال ختتلف عنا ،وأهنا حترش مثلناَ ﴿ :و َما
ض و َال َطائِ ٍر يطِري بِجنَاحي ِه إِ َّال ُأمم َأم َثا ُل ُكم ما َفر ْطنَا ِيف ا ْلكِت ِ ِ
ٍ
ِ
َش ٍء ُث َّم إِ َىل
َ ُ َ َْ
م ْن َدا َّبة ِيف ْاألَ ْر ِ َ
ْ َ َّ
َ ْ
َاب م ْن َ ْ
رش َ
ون﴾ [األنعام]38 :
َر ِّهبِ ْم ُ ْ
حي َ ُ

وقد ذكر ريب تنوع الكائنات الدالة عىل قدرته املطلقة ،فقالَ ﴿ :واهللَُّ َخ َل َق ُك َّل َدا َّب ٍة ِم ْن
م ٍ
اء َف ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِِش ع ََىل َب ْطنِ ِه َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِِش ع ََىل ِر ْج َل ْ ِ
خي ُل ُق
ني َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِِش ع ََىل َأ ْر َب ٍع َ ْ
َ
ِ
َش ٍء َق ِدير ﴾ [النور]45 :
اهللَُّ َما َي َشا ُء إ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ

الرصاع ..والتضحية واإليثار:
بقي الرجل حيدث احلارضين عن نظرية اخللق ،ويرد عىل نظرية التطور وإشكاالهتا
املختلفة إىل أن كادت الشمس تغرب ،حينها رفعت اجللسة ،ورفع معها آخر ن َفس كان يعيش
يف عقيل لتلك النظرية العنيفة ..ومل أكن وحدي يف ذلك ،فالقاعة كلها أخذت تتربأ منها ،وترد
عليها ،وتكشف ثغراهتا التي ال حدود هلا.
بعد أن استمتع عقيل وقلبي وروحي بتلك املعاين السامية خرجت إىل حديقة قريبة من
حدائق احليوان املوجودة يف مدينتي ،والتي كانت غنية بأصناف كثري من احليوانات ،تبدأ
باحلرشات ،وتنتهي بالسباع الضارية.
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وأمام قفص خاص بالنحل وقفت أتفرج عليه ،رأيت رجال حيدق يف النحالت
بإعجاب شديدة ،وكأن له هبن عالقة ،فقلت له :ما لذي شدك يف هذه احلرشات حتى رصت
تنظر إليها هبذا الشكل؟
قال :ال ختف ..فأنا ال أؤمن بالتطور ..ولذلك ال عالقة نسبية يل هبا ،وال بغريها ..وإنام
أنظر إليها احرتاما وتقديرا لسلوكها الرفيع الذي نفتقده نحن البرش.
قلت :كيف ذلك.
قال :عاملها عجيب جدا ،وهو يستحق االحرتام والتقدير من كل اجلهات ..لكن الذي
شدين يف هذه اللحظة إليها هو إيثارها وتضحيتها بنفسها من أجل اجلامعة التي تنتمي إليها..
انظر مثال إىل عامالت النحل ( ،)1فهي تقوم بلسع أي حيوان يدخل إىل خليتها ،مع علمها يقين ًا
أهنا ستموت ..فإبرهتا الالسعة تبقى مغروزة يف اجلسم الذي تلسعه ،ونظر ًا الرتباط هذه اإلبرة
الوثيق باألعضاء الداخلية ،تسحب معها هذه األعضاء خارج ًا ،متسببة يف موت النحلة.
قلت :هل تقصد أن النحلة العاملة تضحي بحياهتا من أجل سالمة باقي أفراد اخللية؟
قال :أجل ..وذلك وحده يكفي إلبطال أكذوبة [الرصاع من أجل البقاء] التي ينادي
هبا أصحابنا الداروينيون.
قلت :أصحابك الداروينيون ..ما تعني؟
قال :أنا عامل أحياء ..وقد قضيت فرتة طويلة من عمري أؤمن بنظرية التطور ،وأنادي
هبا ..ومل أكن أؤمن هبا كنظرية لتفسري احلياة احليوانية فقط ..بل كنت أنظر إليها كنظرية لتفسري
السلوك اإلنساين واالجتامعي وكل َشء ..وكانت أخالقي من السوء ،وطباعي من القباحة ما
جعل الكل ينفر مني ..لكني بعد أن تأملت سلوك هذه النحالت ،ورحت أقتدي هبن ،اعتدل
طبعي ..وما كان له أن يعتدل لوال ختليه عن تلك النظريات اهلدامة التي مل يكن هلا من هدف
(  )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :التضحية عند الكائنات احلية ،هارون حيي.
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إال تدمري اإلنسان واملجتمع.
قلت :أهكذا ..وبكل بساطة وبسبب نحالت ترتك نظرية علمية سال مداد كثري ألجل
إثباهتا.
قال :املداد الكثري يف أحيان كثرية ليس سوى سم كثري ..فلو كانت هذه النظرية علمية
حقيقة ملا احتاجت إىل كل ذلك املداد ،وال كل ذلك الدعم ..فاحلقيقة اجلميلة اهلادئة ال حتتاج
إىل الضجيج لتثبت نفسها..
ذكرين قوله هذا بقول [ريتشارد دوكنز]( :نظرية داروين حتتاج كل فرتة قصرية للذود
عنهـا ) ،فقال يل :صدق خاطرك ..فدوكيز عرب عن مدى ضعف هذه النظرية ،ولوال ذلك ملا
احتاجت كل مرة للدفاع عنها ،وملا اختلف فيها العلامء أنفسهم.
تعجبت من قوله هذا ،وكيف قرأ ما ورد عىل بايل ،فقلت :عجبا ..كيف عرفت ما ذكرته
يف نفيس؟
قال :عندما ختليت عن تلك الرؤية املادية للكون واحلياة واإلنسان ،أعطاين اهلل من
فضائل احلياة وطاقاهتا ما مل يكن خيطر عىل بايل ..فاحلياة أعظم من أن ختترص فيام نراه من أشياء..
إهنا معان سامية ،وقيم رفيعة ،وأخالق عالية ..وهذه هي معاين القوة احلقيقية التي غفلت عنها
نظرية أصحابنا.
شعرب برغبة كبرية يف أن أستفيد املزيد من علمه وجتربته ،فقلت :وماذا فعلت بعد أن
تبت من نظرية التطور ،أو ختلصت منها؟
قال :لقد رحت أتابع سلوك احليوانات ..فوجدت العجب العجاب ..فكل حيوان
يصيح بملء في ه بكذب نظرية التطور ،وكل املقدمات التي بنيت عليها ،وكل النتائج التي
نتجت عنها.
قلت :فهال رضبت يل مثاال عىل ذلك.
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قال :من األمثلة عىل ذلك أن ذكر البطريق وأنثاه يقومان بحراسة عشهام حتى املوت..
فالذكر يسهر عىل رعاية الفرخ بني ساقيه طيلة أربعة أشهر متصلة ،وال يستطيع طيلة هذه الفرتة
أن يتناول شيئ ًا من الغذاء ..أ ّما األنثى ،فتذهب إىل البحر لتجلب الغذاء ،وهي جتمعه يف
بلعومها ،وتأيت به إىل فرخها ..وكالمها يبدي تفانيا كبريا من أجل فرخهام ..ولوال الرمحة التي
أودعها اهلل يف قلوهبام ما كان هلام أن يسلكا هذا السلوك الذي يتناىف متاما مع أكذوبة الرصاع من
أجل البقاء.
قلت :لك احلق يف ذلك ..فهال رضبت يل مثاال آخر.
قال :أجل ..لك ذلك ..فال يرسين َشء مثلام يرسين احلديث عن ذلك..
ثم رسح بذهنه قليال ،ثم قال :الشك أنك تعرف أن التمساح من احليوانات املتوحشة،
وربام يعتربه التطوريون من أحسن األمثلة عن نظريتهم يف الرصاع ..لكنا إن تأملنا الرعاية التي
يوليها ألبنائه ،نمتلئ حرية وعجبا ..فعندما خترج التامسيح الصغرية بعد فقس البيض تقوم األم
بجمعها يف فمها حتى تصل هبا إىل املاء ،ثم تعكف عىل رعايتها ومحلها حتى تكرب ويشتد عودها
وتصبح قادرة عىل مواجهة املصاعب بنفسها ،وعندما تشعر التامسيح الصغرية بأي خطر تلوذ
بالفرار ملتجئة إىل فم أ ّمها ،وهو امللجأ األمني بالنسبة إليها.
التفت إيل ،وقال :إن هذا السلوك يثري االستغراب والعجب ..خاصة إذا علمنا أن
التامسيح حيوانات متوحشة ،واملنتظر منها أن تأكل أبناءها وتلتهمهم ال أن ترعاهم وحتميهم.
قلت :أجل ..ما ذكرته صحيح ..فهال رضبت يل مثاال آخر.
قال :أجل ..هناك بعض األمهات من احليوانات ترتك القطيع الذي تعيش فيه لرتضع
عرضة حياهتا خلطر جسيم ..مع أنه من املعلوم أن
أوالدها ،وتظل ترضعه حتى يشبع ،م ّ
احليوانات هتتم بأوالدها الذين ولدوا حديثا ،أو الذين خرجوا من البيض ملدة طويلة تصل إىل
أيام أو أشهر أو حتى بضع سنني ،فتوفر هذه احليوانات لصغارها الغذاء واملسكن والدفء،
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وتقوم بالدفاع عنهم من خطر األعداء املفرتسني.
قلت :أجل ..فهال رضبت يل مثاال آخر.
قال :لقد رأيت من خالل بحوث كثرية أن أغلب أنواع الطيور يقوم بتغذية صغاره من
 4ـ  20مرة يف الساعة خالل اليوم الواحد ..أ ّما إناث اللبائن فأمرها خمتلف إذ حيتم عليها أن
تتغذى جيدا عندما ترضع صغارها حتى توفر هلم اللبن الكايف ،وطيلة هذه الفرتة يزداد الرضيع
وزنا بينام تفقد األم الكثري من وزهنا.
قلت :لقد وعيت كل ما ذكرت ..ولكن أال ترى أن ذلك قد ال يتناىف مع نظرية التطور..
فاألم متارس هذا النوع مع أوالدها ..وأوالدها يشكلون امتدادا لنوعها.
ابتسم ،وقال :هذا من اخلدع التي يامرسها أصحابنا التطوريون ،وهو يتناىف مع
تصوراهتم املادية ذلك أن أمثال هذه القيم الرفيعة ال يمكن تفسريها ماديا.
قلت :ماذا تعني؟
قال :من الطبيعي واملتوقع من الناحية املادية البحتة أن هتمل احليوانات غري العاقلة
صغارها ،وترتكها وشأهنا ألهنا ال تفهم معنى األمومة أو العطف ،ولكنها عىل العكس من ذلك
تتحمل مسؤولية رعايتها والدفاع عنها بشكل عجيب.
قلت :ربام يكون ذلك خمزنا يف بعض جيناهتا ،فهي تترصف عىل أساسها.
قال :قد أسلم لك جدال بام ذكرت ..بل قد خطر يل يف البداية ما ذكرت ..لكني بعد
متابعتي لسلوك احليوانات رأيت أن رمحتها تلك ليست قارصة عىل أوالدها ..بل إن عطفها
ورمحتها قد تبدهيا إزاء احليوانات األخرى ،أو األفراد اآلخرين الذين تعيش معهم يف
املجموعات نفسها ..ويمكن مالحظة ذلك عندما تشح مصادر الغذاء ،فاملتوقع يف مثل هذه
احلاالت العصيبة أن ينطلق القوي منها ليبيد الضعيف ،ويستحوذ عىل ما يوجد لديه من
الغذاء ،غري أن الذي حيدث هو عكس ما يتوقعه دعاة التطور.
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قلت :كيف ذلك ..إن هذا لعجيب ..أول مرة أسمع هبذا.
قال :من األمثلة عىل ذلك ..والتي ذكرها دعاة نظرية التطور أنفسهم أن النمل يبدأ
بتناول ما ادخره عندما تشح مصادر الغذاء ،بينام تبدأ الطيور باهلجرة بشكل مجاعي إىل مكان
آخر ..وعندما يكون عدد كبري من القنادس يف هنر ،تتوجه القنادس الشابة إىل الشامل ،والكبرية
يف السن إىل جنوب األهنار.
قلت :لقد ذكرين قولك هذا بقول زميل يل هو [جون ماينريد سميت] ،وهو من
التطوريني املشهورين ..فقد سمعته مرة يوجه سؤاال ألقرانه يف يتعلق هبذا النوع من السلوك
لدى احليوانات ،ويقول هلم( :إذا كان االنتخاب الطبيعي يعني اختيار الصفات الصاحلة
للكائن احلي ،والتي تضمن له بقاءه وتكاثره ،فكيف يمكن لنا أن نفرس صفة التضحية لدى
بعض احليوانات؟)
قال :أجل ..فالذي يتابع سلوك احليوانات بدقة ال ُيد منافسة أو مزامحة بني احليوانات
من أجل الغذاء ،بل بالعكس يمكن مشاهدة نامذج عديدة لتعاوهنا وتضحياهتا حتى يف أقسى
الظروف ..فهي تعمل يف أحيان كثرية عىل التخفيف من وطأة الظروف وقسوهتا.
سكت قليال ،ثم قال :باإلضافة إىل ذلك كله ..فإن هناك مسألة ُيب أخذها بعني
االعتبار ،وهي أنه ال يوجد بني هذه الكائنات من يملك القدرة عىل التفكري لكي يتخذ هذه
القرارات ،وينشئ هذا النظام ..فكيف يمكن تفسري جتمع هذه احليوانات يف جمموعات ،وتعيني
هدف واحد مشرتك ،وعملها جمتمعة لتحقيق هذا اهلدف املشرتك؟
قلت :لكن ما السبب الذي جعل العلامء القائلون بنظرية التطور يغفلون عن مثل هذه
املشاهد؟
قال :لقد ذكر بعض أصدقائي ،وهو [مجال يلدرم] ذلك ،فقال( :إن األسباب التي
جعلت داروين وغريه من رجاالت العلم يف عرصه يصورون الطبيعة عىل أهنا متثل مرسحا
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للحرب بني األحياء ،يمكن إمجاهلا يف أن رجال العلم يف القرن التاسع عرش كانوا يقبعون يف
خمترباهتم ،أو أماكن عملهم ملدة طويلة ،وال يدرسون الطبيعة ميدانيا ،وهلذا ذهب خياهلم
ببساطة إىل االستسالم لفكرة كون الكائنات احلية يف حالة حرب صامتة فيام بينها)
أما [برتكروبوتكني] ،وهو من املؤمنني بنظرية التطور ،فقد ذكر اخلطأ الذي وقع فيه
عرفوا الطبيعة عىل أهنا مكان ختوض فيه الكائنات
داروين ومؤيدوه قائال( :داروين ومؤيدوه ّ
احلية حروبا مستمرة فيام بينها ..ويصور هاكسيل عامل احليوان باعتباره حلبة مصارعة تقوم فيه
احليوانات برصاع مرير فيام بينها ،وتكون الغلبة من بينها للذكي والرسيع ،وهو الذي يستطيع
العيش ليبدأ يف اليوم التايل رصاعا جديدا ..وهكذاويتبني لنا منذ الوهلة األوىل أن وجهة نظر
هكسيل بشأن الطبيعة ليست علمية)
وهذه الشهادات وغريها كثري يدل عىل عدم استناد نظرية التطور إىل مالحظات علمية،
ذلك أنه يغلب عىل دعاهتا التزمت الفكري من خالل حتليل بعض الظواهر املوجودة وفقا
هلواهم ،مع أن احلقيقة هي أن احلرب التي يدعي داروين انتشارها يف أرجاء الطبيعة ليست
سوى خطأ كبري ،حيث ال نجد األحياء التي تكافح من أجل البقاء فقط ،بل نجد أيضا كائنات
حية تبذل تعاونا ملحوظا نحو الكائنات احلية األخرى ..واألعجب من هذا أهنا تؤثرها أحيانا
عىل نفسها ..وهلذا نرى دعاة التطور عاجزين عن تفسري ظواهر اإليثار.
قلت :صدقت يف كل ذلك ،وقد ذكرين حديثك هذا بام ورد يف مقال صادر يف إحدى
املجالت العلمية ،فقد جاء فيه( :املشكلة تكمن يف السبب الذي من أجله تتعاون الكائنات
احلية ،وبالنسبة إىل نظرية داروين فهي تقول :إنه ينبغي عىل كل كائن حي أن يكافح من أجل
البقاء والتكاثر ..ومعاونة باقي الكائنات احلية يقلل من فرص نجاح ذلك الكائن احلي يف
البقاء ،وعىل هذا األساس ينبغي أن ُيزال هذا النمط السلوكي عرب التطور ،ولكن املالحظ أن
اإليثار ال يزال موجودا يف سلوك الكائنات احلية)
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***
بعد أن م ّن اهلل عيل بكل أولئك الرسل الذين أرسلهم يل ،ليبينوا يل من أرسار احلياة
ماكنت غافال عنه ،رحت أجلس مع عقيل املجرد عن كل هوى ألبحث عن احلقيقة التي ختتفي
وراء ما نراه من أشياء ..والتي ُحجبت عنها سابقا بسبب تلك اخلرافات واألوهام املادية.
وقد طلب مني عقيل حينها أن أبحث عن ريب ..فاحلقيقة عنده وحده ..والكامل عنده
وحده ..وكل َشء عنده وحده.
و حينها شمرت عن ساعد اجلد ..ورحت أقرأ الكتب الكثرية لألديان املختلفة..
ورحت أجوب األرض ،وأبحث فيها ،ال عن هياكل عظمية ،ال تسمن وال تغني من جوع..
وإنام عن احلقيقة التي استعمل الشيطان وأدواته كل الوسائل لطمسها.
وبعد أن علم اهلل صدقي أرسل يل بفضله معلم اإليامن ..ليدلني عىل الطريق ..ويدلني
عىل الغاية الكربى التي تفنى يف سبيلها كل الغايات.
وقد شعرت حينها ،وألول مرة يف حيايت بالسالم العظيم ..ال يف نفيس فقط ،وإنام يف
الكون مجيعا ..ومن تلك اللحظات بدأت رحلتي إىل احلقيقة اجلميلة املمتلئة بالسالم وكل
ألوان الكامل.
ويف أول خطوة من رحلتي إليها امتألت بالرمحة والعواطف اجلياشة ..فقد أدركت أننا
مجيعا نحن البرش بل كل َشء ليس سوى نفحة من نفحات الرمحة اإلهلية ،وقبضة من قبضات
عم كل الكائنات.
اجلود اإلهلي الذي ّ
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التكيف ..والعناية
بعد أن انتهى الرابع من حديثه ،قال اخلامس ،وهو يلتفت يل :وأخريا وصل الدور يل..
فهيئ نفسك لتسجيل كل ما أورده عليك من قصتي ،فهي ال تقل مجاال عام قصه عليك
أصحايب.
قلت :كل أحاديثكم مجيلة ،وكلها تفوح بعطر اإليامن ..فهلم بحديثك ..فام أمجل
أحاديث اإليامن.
قال :ما دام أصحايب قد حدثوك عن الصدفة واخللق ..والتطور والعلم ..والعشوائية
والتصميم ..والرصاع والسلم ..فلن أكرر ما ذكروا ،وإن كنت مررت بكثري مما ذكروا ،وإنام
سيقترص حديثي عىل التكيف والعناية ..ذلك أن حكايتي معهام هي مفتاح هدايتي إىل اهلل،
وسبب ختليص من كل اخلرافات التطورية التي كنت أتعلق هبا.
قلت :فام تعني بالتكيف والعناية ..وما الفرق بينهام؟
قال :التكيف يكون من ذات الِشء ..والعناية من خارجه.
قلت :مل أفهم ما تعني؟
قال :أرأيت إن وجدت طفال رضيعا ال حول له وال قوة ..ولكن مع ذلك تراه ،وقد
وضع له من أصناف األطعمة التي حيتاجها بام يتناسب مع عمره ،والبيئة التي يعيش فيها ،حتى
ال تؤثر فيه بجراثيمها وفريوستها ،وحرها وبردها ..ما عساك تقول عن مصدر تلك الرعاية
اخلاصة التي حصلت له ..هل بسبب وجود حاضن رحيم فعل له ذلك؟ ..أم أن الرضيع بحد
ذاته حاول أن يتكيف مع الواقع ،فيحصل له كل ذلك؟
قلت :الشك أن االحتامل الثاين جنون ..فمن أين للرضيع القوة والعقل الذي يوفر به
لنفسه كل تلك احلاجات ..الشك أن جهة رحيمة قد وفرت له ذلك.
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قال :فهذا هو الفرق بني التكيف والعناية.
قلت :فمن هو املجنون الذي يقول بالتكيف ،وال يرى العناية؟
قال :التطوريون يقولون بالتكيف ،وهيملون العناية ،ويتصورون أن الكائن احلي وحده
من حيدد حاجاته ،ويوفرها ،أو يتكيف مع الواقع ،وينقلب جوهره إليه.
قلت :لكن كيف استطاعوا أن يقنعوا أتباعهم بذلك ..إن هذا حمض جنون ..لعل هذا
من أقوال أصحاب الداروينية القديمة ..تلك التي عفا عليها الزمن.
قال( :)1ال  ..لن أحدثك عن الداروينية القديمة ..فأطروحاهتا مل تعد تنطيل عىل أحد..
وإنام سأحدثك عن الدارونية اجلديدة ،فهي النظرية السائدة للتطور اليوم ،فهي ترى أن احلياة
قد تطورت من خالل آليتني طبيعيتني مها :االنتقاء الطبيعي والطفرة ..ويعتربون كال اآلليتني
متكاملتني ..أي تكمل إحدامها األخرى.
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :هم يذكرون أن أصل التنقالت احلاصلة بالتطور تعود إىل طفرات عشوائية حتدث
يف الرتكيب اجليني للكائنات احلية ..ويذكرون يف نفس الوقت أن انتقاء السامت الناجتة عن
الطفرات حيدث عن طريق آلية االنتقاء الطبيعي ..وهباتني اآلليتني يتم تطور الكائنات احلية كام
يتصورون.
قلت :فهال رشحت يل أكثر ما يقصدون ..وما عالقته بالتكيف والعناية؟
قال :ستفهم ذلك من خالل قصتي ..فال تعجل.

التكيف ..واالنتقاء الطبيعي:
اعتدل صاحبنا اخلامس يف جلسته ،ومحد اهلل ،وصىل عىل نبيه  ..ثم قال :ال خيفى
عليكم أين يف بداية أمري كنت من القائلني بنظرية التطور ،شأين يف ذلك شأن كل تلك األجيال
(  )1استفدنا املادة العلمية الواردة يف هذا الفصل من كتاب [خدعة التطور] ،هارون حيي.
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التي مل تدرس غريها ،ومل تعرف من النظريات سواها ..فقد كانت تدرس لنا مثلام تدرس الرتبية
الدينية يف املدارس املحافظة أو التابعة للكنيسة.
وهلذا كنت ال أتصور أن ينقض العلم يف يوم من األيام تلك املفاهيم التي تصورناها
حقائق مطلقة ،ال يمكن نقدها ،مع أهنا كانت مملوءة بالثغرات التي يسهل عىل أي عاقل أن
يكتشفها.
وتبدأ قصة اصطدامي هبذه النظرية ،وختلخل يقيني املرتبط هبا إىل ذلك اليوم الذي كنت
جالسا فيه يف عربة قطار مسافرا إىل مدينة تبعد كثريا عن مدينتي ..وهناك رأيت عاملا شابا من
علامء احلياة حيدث شيخا كبريا يبدو أنه بعض أقاربه عن نظرية التطور ،وحياول أن يقنعه هبا..
وكان مما ال أزال أذكره جيدا قوله له :ما دمت مل تقتنع بكل ما ذكرت لك من أدلة ،فسأورد لك
اآلن دليال آخر ،ربام يكون أقوى األدلة ،وال يمكن لعاقل أن ينكره.
قال الشيخ :أنا يف االستامع ..وأرجو أال يكون مثل األدلة السابقة التي ال يمكن ملن
حيرتم عقله أن ينكرها.
قال الشاب :هذا دليل خمتلف متاما ..وهو يثبت نظرية التطور بقوة ال مثيل هلا ..وهو
يثبت أن للبئية والظروف تأثريها الكبري يف حصول االنتقاء الطبيعي.
سكت قليال ،ثم قال :يذكر املؤرخون أنه ويف بداية الثورة الصناعية بإنكلرتا كان لون
حلاء األشجار حول منطقة مانشسرت فاحت ًا إىل حد كبري ..وهلذا كان من السهل عىل الطيور التي
تتغذى عىل الفراشات مالحظة الفراشات ذات اللون الغامق التي حتط عىل تلك األشجار،
وهذا ما جعل الفراشات عرضة لالنقراض ،فلم يبق هلا سوى فرصة قليلة للبقاء.
لكنهم اكتشفوا أنه بعد مرور مخسني سنة حتول لون حلاء األشجار إىل اللون الغامق
نتيجة التلوث ..واكتشفوا أيضا أن الفراشات فاحتة اللون صارت أكثر أنواع الفراشات عرضة
للصيد ..وقد أدى ذلك إىل تناقص عدد الفراشات فاحتة اللون ،بينام ازداد عدد الفراشات
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غامقة اللون ،ألنه مل يكن من املمكن مالحظة األخرية بسهولة.
سكت الشاب ،فقال الشيخ :أكمل القصة ..ما الذي حصل؟
قال الشاب :انتهت القصة ..وموضع الشاهد فيها واضح جدا ،ذلك أن هذا أكرب دليل
تطورت إىل فراشات غامقة اللون ..وهذا وحده كاف يف
عىل أن الفراشات فاحتة اللون قد ّ
إثبات نظرية التطور ..بل هو دليل عىل أن نظرية التطور حسية جتريبية ،واحلس والتجربة أكرب
أنواع األدلة.
قال الشيخ :فهل كانت الفراشات غامقة اللون موجودة يف مجاعة الفراشات قبل الثورة
الصناعية ،أم ال؟
قال الشاب :كانت موجودة ..ولكن تغريت أعدادها بالنسبة ألنواع الفراشات
املوجودة يف اجلامعة.
قال الشيخ :لست أدري ما أقول لك ..وهل أهتم عقيل أم عقلك؟ ..ذلك أن ما ذكرته
ال يمكن استخدامه كدليل بأي حال من األحوال عىل ما تذهب إليه ..ذلك أن ما وصفته
باالنتقاء الطبيعي مل ينتج عنه أي نوع جديد مل يكن موجود ًا من قبل ..ومل تكتسب الفراشات
عىل حسب ما ذكرت أي خاصية أو عضو جديد قد ينتج عنه ظهور نوع جديد ..فلم تتحول
الفراشة إىل طائر أو أي نوع آخر من األحياء..
قال الشاب :ولكن أال ترى أن حتول اللون كاف يف الداللة عىل ذلك؟
قال الشيخ :ولكنك ذكرت يل بأن ذلك اللون كان موجودا سابقا..
قال الشاب :ولكنه كان موجودا بأعداد أقل.
قال الشيخ :ال هيم ذلك ..فكونه موجودا كاف وحده يف هدم كل ما ذكرت ..ألنك
تريد أن تربهن يل عىل انتقال احليوانات من حال إىل حال ..ومل تثبت يل ذلك بأي دليل.
مل ُيد الشاب إال أن يغضب ويتأفف ،ويقول بنربة حادة غري مراع حلرمة الشيخ :ال أظن
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أنني أستطيع أن أقنعك ..فعقلك يابس وجاف ،وأنت ال يمكنك أن تفهم أبدا.
قال الشيخ :ال بأس يا بني ..قد يكون عقيل كام وصفت ..لكن أجبني عن سؤال واحد..
فبه وحده يمكن أن تقنعني.
سكت الشاب ،فقال الشيخ :هل كل علامء احلياة يقولون بنظرية التطور ..أم أن هناك
خالفا بينهم يف ذلك؟
كان السؤال مصيدة خطرية للشاب ،ولذلك راح حيتال عليها بقوله :حتى لو كان األمر
كذلك ..فاملنكرون لنظرية التطور جمانني حتى لو كانوا علامء حياة.
قال الشيخ :فعلامء احلياة املنكرون لنظرية التطور بحسبك يشبهونني يف يبس عقيل
وجفافه؟
قال الشاب :أجل ..فكل من ينكر نظرية التطور هو كذلك.
قال الشيخ :أرى يا بني أنك ال تتمسك هبذه النظرية لكوهنا حقيقة علمية ..وإنام لتحقق
هبا غاية لك ..فأخربين ما هي ،وكن صادقا معي.
قال الشاب :أي غاية تقصد؟
قال الشيخ :أنت تريد أن تلغي اهلل ،وعنايته بخلقه ،ولذلك رحت حتاول تفسري كل
َشء بطريقة جتعل الكون واحلياة غري حمتاجة إليه.
قال الشاب :فلنفرض أين فعلت ذلك.
قال الشيخ :هذا هو اجلنون الذي هو أخطر من يبس العقل وجفافه ،ألن احلقائق ال
يمكن أن ننكرها باهلوى والرغبة ..فاحلق يبقى حقا حتى لو اجتمعت الدنيا كلها عىل إنكاره.
***
كان هذا احلديث بني الشيخ والشاب بداية حصول أول نخر يف قناعتي بنظرية التطور،
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وربام يكون السبب يف ذلك هو ذلك اهلدوء واألدب واحلوار الطيب الذي أبداه الشيخ ،مقارنة
بام أبداه الشاب من هتور وصلف وعنجهية ..وقد كان ذلك سببا نفسيا كافيا يل يف إعادة النظر
يف كل قناعايت حول تلك النظرية املجنونة.
لكن ذلك السبب مل يكن الوحيد ،بل كان بجانبه سبب علمي وعقيل راح يلح عىل ذهني
كل حني ،ويدعوين إىل مراجعة قناعايت..
ذلك أين وجدت بعد أن فتح لعقيل جمال التأمل ـ بسبب كلامت الشيخ ـ أن االنتقاء
الطبيعي الذي يقول به الداروينيون ال يملك القدرة عىل إضافة عضو جديد إىل كائن حي أو
إزالته منه ،أو تغيري نوع كائن حي إىل نوع آخر عىل عكس الصورة التي يذكرها دعاة نظرية
التطور ..فلم يتمكن أعظم دليل تم تقديمه منذ زمن داروين إىل يومنا هذا من امليض أبعد من
دليل االصطباغ الصناعي لفراشات الثورة الصناعية يف إنكلرتا ،وهو دليل غري كاف بتاتا ،بل
هو نوع من املصادرة عىل املطلوب.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن االنتقاء الطبيعي ـ بوصفه أحد العمليات الطبيعية ـ كان أمر ًا
عرفوه عىل أنه آلية حتافظ عىل ثبات األنواع دون
مألوف ًا بالنسبة لعلامء األحياء قبل دارون ،وقد ّ
إفسادها ..لكن داروين مل يكتف بام ذكره علامء احلياة قبله ،وإنام راح يذكر أن هلذه العملية قوة
تطويرية ،بل أقام نظريته بأكملها عىل أساس هذا اجلزم ..بل إن االسم الذي أطلقه عىل كتابه،
وهو [أصل األنواع بواسطة االنتقاء الطبيعي] يشري إىل هذا.
***
بينام كانت اخلواطر تتجول يف أنحاء ذهني بمثل تلك املعاين إذ دخل العربة التي كنت
فيها مع الشيخ والشاب رجل يبدو عليه الوقار ،وما إن رآه الشاب حتى أرسع إليه يصافحه
بحرارة ،ويقول :مرحبا بك أستاذي الكبري ..هذه فرصة عظيمة ألن أراك.
ثم ما لبث احلديث بينهام أن حتول إىل احلديث مع الشيخ ،فقد قال الشيخ لألستاذ :لقد
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قطعنا الطريق كله مع قريبي هذا يف احلديث عن نظرية التطور ،وقد استعمل كل الوسائل
إلقناعي لكن عقيل أبى عيل ..وربام يكون لك من األدلة ما ُيعلني أقتنع.
ابتسم األستاذ ،وقال :وكيف أقنعك بِشء أنا نفيس ال أقتنع به.
ذهل الشاب لذلك ،وقال :كيف تقول ذلك ..وأنت الذي درستنا هذه النظرية ،وأقنعتنا
هبا.
فقال األستاذ :أجل ..لقد فعلت ذلك باعتباري موظفا ملزما بتدريس املقرر كام طلب
مني ،وإال فصلت عن عميل ..لكني يف قرارة نفيس مل أكن مقتنعا هبا ،بل أرى أنه من املستحيل
عىل أي عاقل أن يقتنع هبا.
قال الشاب :كيف ذلك؟
قال األستاذ :ألهنا تفتقر إىل األدلة ..هي جمرد نظرية خيالية ال حظ هلا من العلم ..فمنذ
عرص داروين حتى اليوم ،مل يقدم أدنى دليل عىل أن االنتقاء الطبيعي هو السبب يف تطور
الكائنات احلية ..بل إن [كولني باترسون] ،وهو كبري علامء املتحجرات يف متحف التاريخ
الطبيعي بإنكلرتا ،ومع كونه من أشهر دعاة التطور ،ذكر أن أحد ًا مل يالحظ أبد ًا أن لالنتقاء
الطبيعي قوة تتسبب يف التطور ..لقد قال معربا عن ذلك( :مل ينتِج أي أحد نوع ًا بواسطة آليات
االنتقاء الطبيعي ،بل مل يقرتب أحد منه ويدور معظم اجلدال احلايل يف إطار الدارونية اجلديدة
حول هذه املسألة)
قال الشاب :لكن أال ترى يا أستاذ أن [االنتقاء الطبيعي] يدل عىل أن الكائنات احلية
األكثر تكيف ًا مع الظروف الطبيعية يمكنها أن تبقى وتتكاثر ،بينام ختتفي تلك غري القادرة عىل
التكيف ..فقطيع الغزالن الذي هتدده احليوانات الربية ،ال يبقى منه إال الغزالن التي تستطيع
الركض أرسع من غريها ..أما العاجزة ،فستلتهمها احليوانات املتوحشة.
حتول
قال األستاذ :أجل ..ذلك صحيح ..ولكن مهام استمرت هذه العملية ،فإهنا لن ّ
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الغزالن إىل نوع آخر من األحياء؛ فسيبقى الغزال غزاالً دائ ًام ..فاالنتقاء الطبيعي ال يمكن بأي
حال من األحول أن يزيد املعلومات الوراثية لألنواع أو حيسنها ،كام ال يمكنه أن حيول أحد
األنواع إىل نوع آخر ..فليس بمقدوره أن حيول نجمة البحر إىل سمكة ،وال السمكة إىل ضفدع،
وال الضفدع إىل متساح ،وال التمساح إىل طائر.
قال الشاب :ما تقول يا أستاذ؟ ..إن هذا خطري.
قال األستاذ :لست أنا الذي أقوله فقط ..إن كبار املدافعني عن نظرية التطور ذكروا
هذا ..وأذكر من بينهم [غولد] ،وهو من كبار املدافعني عن فكرة التطور املتقطع ،فقد أشار إىل
هذا الطريق املسدود الذي يواجه االنتقاء الطبيعي ،فقال( :يكمن جوهر الدارونية يف عبارة
واحدة :االنتقاء الطبيعي هو القوة اإلبداعية للتغري القائم عىل التطور ..وال أحد ينكر أن
االنتقاء الطبيعي سيلعب دور ًا سلبي ًا يف التخلص من العنارص غري القادرة عىل التكيف ،ولكن
النظريات الدارونية تتطلب أيض ًا خلق عنارص قادرة عىل التكيف)
قال الشيخ :شكرا يا أستاذ ..فهذه الكلامت التي قلتها تثلج الصدر ،وتتوافق مع العقل
واملنطق ..وإال فكيف يمكن ألي عقل أن يقتنع بأن االنتقاء الطبيعي يمكنه أن يتسم بالوعي
والقدرة عىل التصميم ،ليقوم بكل تلك العمليات املعقدة.
قال األستاذ :صدقت ..فاالنتقاء الطبيعي ال يملك أي وعي لسبب بسيط ،وهو أنه ال
يملك أي علم أو إرادة يمكنها أن تقرر ما ينفع الكائنات احلية وما يرضها ..وهلذا ال يستطيع
االنتقاء الطبيعي أن يفرس النظم البيولوجية واألعضاء احلية التي تتسم بقدر من التعقيد يتعذر
تبسيطة ..فهذه النظم واألعضاء تتكون نتيجة تعاون عدد كبري من األجزاء ،وهي تصبح عديمة
النفع إذا ُفقد ولو عضو واحد منها أو صار معيبا.
سكت قليال ،ثم قال :من األمثلة عىل ذلك أنه ال يمكن أن تعمل عني اإلنسان ما مل تكن
موجودة بكل تفاصيلها ..ولذلك ،فإنه من املفرتض أن تكون اإلرادة التي مجعت كل هذه
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األجزاء مع ًا قادرة عىل أن تستقرئ املستقبل بشكل مسبق ،وتستهدف مبارشة امليزة التي
ستكتسب يف املرحلة األخرية ..وبام أن آلية االنتقاء الطبيعي ال متتلك وعي ًا أو إرادة ،فال يمكنها
أن تفعل أي َشء من هذا القبيل.
قال الشاب :ولكن كيف مل ينتبه داروين مع عبقريته وعلمه الكثري إىل هذه النقطة املهمة،
والتي تقوض نظريته كليا؟
قال األستاذ :لقد انتبه هلا ،بل ذكرها ،فقال( :إذا كان من املمكن إثبات وجود أي عضو
رجح أن يكون قد تكَّون عن طريق حتورات عديدة ومتوالية وطفيفة ،فسوف تنهار
معقد ال ُي َّ
نظريتي اهنيار ًا كامالً) ..وهي شهادة صادقة منه بأن نظريته يمكنها أن تقوض من أساسها،
لكن الذين استفادوا منها يف نرش مذاهبهم وأيديولوجياهتم ،راحوا ينافحون عنها بكل أصناف
احليل واخلدع.
قال الشاب :ولكن أال ترى أن لالنتقاء الطبيعي دوره يف استبعاد األنواع املشوهة أو
الضعيفة أو غري القادرة عىل التكيف؟
قال األستاذ :أجل ..وهذا هو دوره املحدود الذي ال يتعداه ..ذلك أنه ال يمكن
باالنتقاء الطبيعي أن ننتج أنواع ًا جديدة ،أو معلومات وراثية جديدة ،أو أعضاء جديدة..
فليس بمقدوره أن ُيعل أي َشء يتطور ..وقد قبل داروين هذه احلقيقة بقوله( :ال يستطيع
االنتقاء الطبيعي أن يفعل شيئ ًا ما مل ُتتح الفرصة حلدوث اختالفات مواتية)
وهلذا السبب اضطرت الدارونية اجلديدة إىل االرتفاع بمستوى الطفرات بوصفها
السبب يف التغريات املفيدة إىل مستوى االنتقاء الطبيعي ..ومع ذلك ال يمكن أن تكون
الطفرات سوى سبب يف التغريات الضارة.
قال الشاب :شكرا أستاذي عىل هذه املعلومات القيمة ،وأرى أنك قمت بالدورين
مجيعا ،فأنت الذي أقنعتني سابقا هبذية النظرية ،ثم أنت اآلن تقنعني برتكها ..فبأي شخصيك
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أثق؟
قال األستاذ :ذلك ظاهر ..فلكل شخص مراحل فكرية يمر هبا ،وهو يف العادة أكثر
نضجا وقوة وإدراكا يف مراحلة األخري ،ذلك أنه يكتشف فيها ما مل يكن قد اكتشفه يف مراحله
السابقة ..باإلضافة إىل ذلك ،فأنت كنت تتعامل مع موظف يف مؤسسة ،وهو مكبل بقيودها
وقوانينها خشية عىل رزقه ..أما اآلن فأنت تتحدث مع متحرر يعرف ما يقول ،ويؤمن بام يقول،
وال خياف شيئا.
قال الشاب :فهال أمتمت حديثك يل ..حتى أتيقن بام تيقنت به.
قال األستاذ :لك ذلك ..ولكن لألسف وصلت للمدينة التي أريد الذهاب إليها..
وذلك ما يمنعني من مواصلة احلديث.
قال الشاب :وأنا أيضا سأنزل معك هذه املدينة ..ولو مل يكن يل بغية فيها إال التحقق من
هذه النظرية التي جعلتني كاملجنون أحاول أن أقنع هبا كل الناس ،مع أنه ال جدوى هلا يف حيايت
وال يف حياهتم.
***
ما إن قال ذلك حتى توقف القطار ،ثم نزل الثالثة ،وبقيت وحدي ..لكن شاء اهلل أن
يرسل يل شابني آخرين ،مل يكن هلام من حديث إال نظرية التطور.
قال أوهلام ،وهو يمسك كتابا مملوءا بصور احليوانات :أود منك يا صديقي أن ترشح يل
يف هذا الطريق نظرية المارك ..فلدينا امتحان فيها هذا األسبوع.
قال الثاين :أال تعرفها؟ ..إهنا بسيطة جدا ..ويمكنك ـ لكي تستوعبها ـ أن تشبهها ببعض
الرسوم املتحركة التي حتبها ..فهي ال ختتلف كثريا عنها.
قال األول :كيف ذلك؟
قال الثاين :هي نظرية حتاول أن تفرس التنوع املوجود يف الكائنات احلية ..ال بكون كائن
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له كينونته اخلاصة ..وإنام بافرتاض أن هذه الكائنات تغريت من حال إىل حال.
قال األول :أعرف هذا ..ولكن كيف ذلك؟
قال الثاين :هو ..أي المارك ..يرى أن عدم ثبات األنواع عىل حاهلا يعود إىل الظروف
املختلفة ،كتأثري املناخ والغذاء وغريها ..أي أن الكائنات نشأت عن أخرى ،غري متشاهبة هلا
عرب أزمان طويلة ،كان التغيري فيها أو يف بعض أعضائها وفق ًا لظروف البيئة اخلارجية ،ثم
انتقلت هذه التغيريات املكتسبة إىل اجليل التايل له بالوراثة.
قال األول :ولكن كيف ذلك؟
قال الثاين :هو يرى أن ذلك تم بحسب قانونني مها قانون االستعامل واإلمهال ..وقانون
توريث التغيريات املكتسبة.
قال األول :فام قانون االستعامل واإلمهال؟
قال الثاين :هو القانون الذي تم بموجبه ـ عىل حسب ما يرى ـ تغري بعض أعضاء الكائن
احلي ،إما بالضمور ،أو الزيادة ،أو الضعف ،أو القوة نتيجة إلمهاله أو كثرة استعامله.
قال األول :فهال رضبت يل أمثلة عن هذا؟
قال الثاين :لقد تكفل المارك نفسه هبذا ،فقد رضب مثاال عىل ذلك بنمو واستطالة رقبة
الزرافة نتيجة ملحاولتها املستمرة للوصول إىل غذائها من أوراق األشجار العالية بعد تعرية
الفروع التي هي أدنى منها ..ورضب مثاال عىل ذلك بنمو سيقان الطيور التي تعيش يف
املستنقعات والبحريات ،واستطالة مناقرها ورقاهبا الصطياد األسامك منها ..وبالفقاريات التي
تتغذى بدون مضغ ،حتى تضمر أسناهنا ،وتصبح خفية يف اللثتني مثالً :احلوت ،وآكل النمل..
وباخللد ،الذي يعيش يف الظالم ،فلذلك كانت له عينان صغريتان جد ًا ال تكاد تنهضان
بوظيفة.
ضحك األول ،وقال :حقا ..إن أمثلته تشبه بعض أفالم الرسوم املتحركة ..فحدثني
187

عن القانون الثاين.
قال الثاين :هو قانون [توريث التغيريات املكتسبة] ..ويقصد به أنه بعد ظهور املتغريات
اجلديدة التي اكتسبها األفراد ،يتم توريثها للجيل اجلديد.
قال األول :ولكن كيف ذلك ..لقد درسنا يف دروس العلوم أن بحوث العامل [جرُيول
مندل] ،و[طوماس مورجان] أكدت بام ال جمال فيه للشك بعدم إمكانية توريث األجيال التالية
لتلك الصفات التي اكتسبها أسالفهم..
قال الثاين :أجل ..أعلم ذلك ..فختان أبناء املسلمني ،وأبناء اليهود ،مل تورث أية طائفة
لنسلها هذه اخلصائص ..وهكذا يقال بالنسبة لتلك األطواق التي متسكت هبا نساء (بورما)
إلطالة أعناقهن ..ويقال الِشء نفسه مع أحذية نساء الصني الصغرية ..وأذكر كذلك أن أستاذا
لنا ذكر لنا أن الباحث [وايزمان] قام بتجربة طويلة األمد كان خالهلا يقطع ذيل الفئران مبارشة
بعد والدهتا ،وبعد توالد هذه األنواع مل حيصل عىل فئران بدون ذيل.
قال األول :فالقانون الثاين إذن ال قيمة علمية له بحسب هذه النتائج؟
قال الثاين :والقانون األول كذلك ..فنوع الزرافات التي رضب هبا المارك املثل عىل
صحة هذا القانون ما زال موجود ًا ،وما تزال إناثه حتمل رقاب ًا قصرية فلامذا مل متت إناث هذه
الزرافات ذات الرقاب القصرية وقت فناء الزرافات القصرية األعناق بسبب جوعها نتيجة
الرتفاع مأكلها عن متناول أفواهها؟.
وهذا يقال أيضا يف صغار الزرافات التي تبقى قصرية الرقاب بعد مرحلة الفطام ملدة
طويلة ال تتمكن من الوصول إىل تلك الفروع ..فلامذا مل متت تلك الصغار؟
أما صغر أعني اخللد وضمور أسنان بعض الفقاريات ،فذلك راجع إىل الصفات
الوراثية الكامنة يف الصبغيات ..فهذه صفات تكون موجودة قبل االلتقاء مع الظروف
اخلارجية ،وكمثال عىل ذلك :اختالف سمك اجللد عند املولود يف أمخص قدميه وليونته يف
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الوجه مثالً.
قال األول :صدقت ..فلو كان قانون اإلمهال واالستعامل يعمل لصالح األنواع ملا
انقرضت بعض احليوانات مثل الديناصور عندما تغريت ظروفها.
قال الثاين :ولذلك دعوتك إىل أن تعتربها مثل الرسوم املتحركة ،فهي نظرية للتسلية ال
للتعليم..
قال األول :ولكن مل يتعبوننا بدراستها وحفظها؟
قال الثاين :لسبب بسيط وهي أن [داروين] انطلق منها ليدعونا إىل نظريته اململوءة هي
األخرى بأصناف اخلرافة والدجل.
قال األول :أهلذا أيضا يدرسوننا نظريات [جورج كوفييه]
قال الثاين :أجل ..فهو يرى أن ظهور األصناف واألنواع يأيت عقب حدوث الكوارث
التي كانت تبيد وتفني بعض أنواع األحياء ،لتظهر بدالً منها أنواع جديدة ..وبتكرار الكوارث،
يتكرر خلق الكائنات احلية يف كل مرة.
ضحك األول ،وقال :كيف ذلك؟ ..نحن يف العادة نرى أن الكوارث ال يمكن أن ترتك
أحياء إال بتدخل عوامل خارجية ال دخل للناجني فيها ..ولو افرتضنا أن الكوارث تركت
أحياء ،فام هي القدرة الذاتية التي استطاع هبا الناجون أن يقاوموا دون غريهم ممن ماتوا؟
قال الثاين :صدقت ..فالدارس واملتمعن للكوارث التي حدثت يف أنحاء العامل منذ
آالف السنني ،وأبادت ماليني األحياء مل حيصل بعدها أي نشوء أو ارتقاء ..ولو افرتضنا أهنا
أسفرت عن نشوء وارتقاء بعض األحياء ،فإن أبحاث [مندل] وغريها تدل عىل أنه يستحيل
توريث هذه اخلصائص املكتسبة لألجيال القادمة ،ألن اخلصائص التي تورث لألجيال عند
نوع ما ،سواء كان نبات ًا أو حيوان ًا ،هي فقط تلك التي تكون مسجلة يف كروموزومات أفراد
ذلك النوع.
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قال األول :لكن مل يدرسوننا هذه النظريات مع علمهم أهنا ال تفيدنا شيئا؟
قال الثاين :لقد عرب عن ذلك العامل الدارويني [آرثر كيث] ،فقال( :نظرية التطور مل
تثبت ،ولن تثبت ،والسبب الوحيد الذي ُيعلنا نأخذ هبا هي أهنا البديل الوحيد لنظرية اخللق
املبارش)
قال األول :إذن هم ال يقصدون هبا إال حرب األديان؟
قال الثاين :أجل  ..فهي قد نشأت أصال يف ذلك الوقت الذي حاول فيها رجال العلم
أن ينتقموا من رجال الدين ..ولذلك كان من وسائلهم حلرهبا هذه النظرية.
قال ذلك ،ثم انرصف مع صاحبه ،بعد أن توقف القطار..
***
بعد خروجهام جاء بدهلام رجل يمسك جريدة ،وأخذ يقرأ فيها بتمعن شديد ،ثم فجأة
راح يصيح ،وهو يشري إيل :انظر ..انظر ..ها هي نظرية التطور تسقط أخريا بعد أن صدعت
رؤسنا سنني طويلة.
قلت :ما الذي حصل ..هل من خرب جديد؟
قال :أجل ..لقد اكتشف كائن صغري ال يتعدّ ى طوله امل ّليمرتين حيمل خصائص
عجيبة( ،)1هتدم كل األركان التي بنيت عليها نظرية التطور..

(  )1أشري به إىل بطيء اخلطو أو بطيء املشية ،والذي يعرف بالتارديغرادا ،أو دب املاء أو خنزير الطحلب ،ويتميز بأنه يستطيع
العيش بدون ماء وال هواء ملدة عرش سنوات ..وأنه احليوان الوحيد الذي يستطيع العيش يف الفضاء .ففي عام  2007أرسل يف جتربة
فضاء علمية ملحطة الفضاء الدولية عىل متن املركبة الروسية الفضائية (فوتون -إم  )3وبقي عىل قيد احلياة طوال فرتة التجربة التي
استغرقت  12يوم ًا ،وبدأ يتحرك ووضع بيض ًا ففقس بنجاح ،بالرغم من الضغط املنخفض واالشعاع الشديد ودرجات احلرارة
املنخفضة والرياح الشمسية التي ال هتدأ واحلرمان من األوكسجني يف فراغ الفضاء ..ويستطيع حتمل درجة حرارة عالية تصل إىل
 357فهرهنايت ..ويستطيع حتمل برودة شديدة تصل إىل  273حتت الصفر ويستطيع أن يتحمل ضغط ًا يزيد عن ست أضعاف
ضغط قاع املحيط ..ويستطيع حتمل إشعاعات غاما القاتلة ..ويستطيع أن يعيش ملدة  200سنة.
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قال ذلك ،ثم راح يقرأ عيل من جريدته( :اكتشف العلامء كائنا حيا ال يتعدى طوله
التعرض لدرجة حرارة °9 ،273ـ
امل ّليمرتين يتمتع بخصائص غاية يف الغرابة ..فهو ّ
يتحمل ّ
يتحمل درجة حرارة إىل حدّ  ..+°190ويعيش حتت ضغط مائي ستاتيكي
ملدّ ة  20ساعةّ ..
مرات درجة الضغط بأسحق املحيطات مع العلم ّ
أن  30ميغاباسكال
 600ميغاباسكال ستة ّ
كافية لسحق اخلاليا وإحداث أرضار بالغشاء اخللوي والربوتونات وغريها.
قلت :لكن كيف تسبب هذا الكائن يف هدم نظرية التطور؟
قال :أنت تعلم أن التطوريني يعتربون الطبيعة قادرة عىل تطوير أنظمة الكائنات بحيث
تتالءم مع الظروف يف وسطها؟
قلت :أجل ..ذلك صحيح ..وهو من األسس التي تقوم عليها نظرية دارون.
قال :فهل يمكن أن جتمع الطبيعة يف كائن واحد قدرة عىل التأقلم يف أوساط متناقضة
حتمل ظروف
كليا ..بل غري موجودة باملرة؟ ..ملاذا ُي ّ
الكم من املقدرة عىل ّ
دجج حيوان هبذا ّ
التطور؟ أم هو ُخلق!
التتواجد يف الطبيعة ..وهل هذا الكائن قفز فوق نظرية
ّ
قلت :لقد ذكرين حديثك هذا بداروين الذي اعرتف أن هناك مشكلة كربى يف نظرية
االنتخاب الطبيعي التي أص َّلها يف كتابه أصل األنواع ،فقد وجد أن اإلنسان اإلفريقي الضعيف
يتكاثر ويزداد مع الوقت ،وأن اإلنسان األوريب األقوى يقل مع الوقت ،فقام بوضع كتاب
[أصل اإلنسان عن طريق االنتقاء اجلنيس] ،وهنا استبدل االنتقاء اجلنيس باالنتخاب الطبيعي،
ذلك أنه وجد أن الذي يسعى بدوافع جنسيه يبقى أكثر ممن يسعى بدوافع أخرى ،فصار الدافع
اجلنيس أقوى داللة عىل البقاء من دافع الطبيعة والقوة..
قال :أجل ..أعلم ..ولست أدري ماذا كان يمكن أن يطرح من بدائل ونظريات إذا علم
هبذا الكائن العجيب.
قال ذلك ،ثم وقف أمام النافذة ،وراح يقول :لقد اعرتف [د .نيلس ايلدريدج] ،وهو
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عامل حفريات من أنصار نظرية التطور ،بأن نظرية التطور نطرية مريضة تتعرض لألوجاع كل
يوم ،بل واعرتف بأن ختصصه جمرد خدعة كربى ،فادعاءات التطور اخلاصة بسالسل احلصان
املعروضة يف نفس املتحف الذي يعمل به تعتمد يف األساس عىل نسج من اخليال فحسب.
وقد انتقد بشدة عرض هذه السلسلة الزائفة يف الكتب الدراسية والقبول هبا وكأهنا
أعرتف أهنم زجوا هبا يف الكتب الدراسية بمقادير كبرية ،وكأهنا
ُ
حقيقة علمية مس َّلم هبا ،فقال( :
حقيقة علمية مؤكدة ..وأشهر نموذج عىل هذا هو عرضهم ملراحل تطور احلصان الذي ال زلنا
نراه يف الطابق العلوي ،والذي تم اعداده منذ  50عام ًا ..وقد جتيل ذلك واضحا يف الكثري من
الكتب الدراسية ،وكأنه حقيقة غري قابلة للنقاش ،وحيزننى هذا الوضع كثري ًا اآلن ،ألن
ا الشخاص الذين نسجوا هذا النوع من احلكايات ،قد اعتقدوا أن جزءا من هذه احلفريات
مصدره طبيعة زائفة ،وبصفة خاصة ما اعلنوه عنه بأنفسهم ،فاحلصان ذو احلافر الواحد
واالثنني والثالثة ظهروا معا ويف نفس الوقت لكن التزييف رضورة عندما تنقصنا املعلومة
احلفرية)
التفت إيل ،ثم قال ،وهو يبتسم :لقد ذكرين حديث [د .نيلس ايلدريدج] بصديق يل راح
يرسم السيناريو التطوري بشكل ساخر ..فقال يل ،وهو خياطبني :إن كالم التطوريني يشبه من
يزعم بأنه ما دامت ُأنوفنا ُجعلت كي حتمل النظارة ،فلذلك كان لدينا نظارات..
وهكذا ،فإن علامء األحياء التطوريني يستخدمون هذا املنطق عندما يريدون احلديث
عن أي ُبنية ما ،وعن الفائدة يف وجودها ..فهم يؤمنون بعصا التطور السحرية التي تسد
احتياجات الكائنات احلية يف الطبيعة..
فهم يقولون ـ مثال ـ بأن خرطوم الفيل يعطي الفيلة مزية اللتقاط األطعمة من عىل
األرض ،ومن ثم فإن خرطوم الفيل قد تطور من أجل أن يلتقط الطعام من عىل األرض..
ويذكرون أن قامة الزرافة جتعلها تستطيع الوصول إىل األغصان املرتفعة ،ومن ثم فإن قامة
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الزرافة قد تطورت من أجل أن متتد إىل األوراق واألعشاب الكائنة بأماكن شاهقة ومرتفعة..
فهذا اإليامن أشبه ما يكون باإليامن باخلرافات واالعتقاد فيها.

التكيف ..والطفرات الوراثية:
بعد أن سمعت كل هذه األحاديث وغريها ،والتي شاء اهلل أن جتتمع مجيعا يف حمل واحد،
لتزيح قناعايت بتلك النظرية التي كنت أتشبت هبذا من غري أن يكون فيها أي َشء يغري هبا أو
ي دل عليها ..وبعد أن وصلت إىل البلدة التي كنت أنوي الذهاب إليها ،رست إىل املخرب الذي
جئت من أجله ،وهناك رأيت الرضبة القاضية تنهال عىل تلك النظرية لتقيض عليها قضاء مربما
ال حياة هلا من بعده.
عندما دخلت املخرب ،وجدت عاملا يقف بني يدي جمموعة تالميذ ،وهو يقول هلم :اآلن
بعد أن فهمتم هذا ،بل رأيتم بأعينكم عرب هذا الرشيط كيفية حدوثه ،اسألوا ما بدا لكم ..لكن
ال خترجوا كعادتكم عن املوضوع ..فأنا باحث فيزيائي وطبيعي ،ولست فيلسوفا وال مفكرا.
قال أحد التالميذ :لقد رأيت بعضهم يربط بني الطفرات اجلينية واإلشعاعات النووية..
فهل هذا صحيح؟
قال األستاذ( :)1أجل ..هو صحيح بنسبة كبرية ..فأغلب الطفرات اجلينية حتدث بسبب
اإلشعاعات النووية ،مثل أشعة غاما ،أو أشعة ما فوق البنفسجية ،أو األشعة السنية ،أو بسبب
تدخل كيميائي ،أو خطإ يف ترتيب القواعد النيرتوجينية يف احلمض النووي أثناء إنقسام اخللية.
قال التلميذ :هال وضحت لنا أكثر.
قال األستاذ :أنتم تعرفون أن نظام احلمض النووي عىل صغره خمزون يف حصن حصني
داخل النواة ..وال تؤثر عليه خمتلف العوامل البيولوجية أو اجلوية ،لكن اإلشعاع النووي
يستطيع النفاذ إىل داخل هذا احلصن ،وحيدث خلال يف ترتيب اجلينات بام خيالف األوامر
(  )1انظر مقاال بعنوان :الطفرات ليست دليل عيل التطور.
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الصادرة من اخللية ..وحينها يقع اخلطأ يف نسخ املعلومات املُ َش َّفرة يف احلمض النووي ،أو يقع
خطأ يف قراءة الشفرة الوراثية ،سواء يف مصنع الربوتينات داخل اخللية ،أو عند أي من أعضاء
وأجهزة اجلسم اخلادمة لطلبات اخلاليا ،واملستقبلة للرسائل الربوتينية املشفرة من قبل اخلاليا.
قال التلميذ :فام نسبة حدوث الطفرات؟
قال األستاذ :هي نسبة قليلة جدا ..فالطفرات نادرة احلدوث ،فالتجارب التي أجراها
التغري  1عىل  ،500والتجارب التي أجراها
[دي فريز] عىل نبات البازالء ،وجد فيها أن معدل ُّ
التغري  1عىل .100000
[مورجان] عىل ذبابة الفاكهة وجد فيها أن معدل ُّ
قال التلميذ :ولكنك ذكرت عوامل كثرية قد تتسبب يف حدوث الطفرات.
قال األستاذ :أجل ..ذكرت ذلك ..ولكنها تبقى عوامل نادرة جدا إذا ما قورنت بالسري
العادي للنظام البيولوجي يف اإلنسان ،إذ املُ َس َّلم أن اإلنسان يتعرض لقدر من اإلشعاعات
النووية الطبيعية ،والتي يكون مصدرها غازي الرادوم وغاز الثورون املتواجدان يف الغالف
اجلوي ،ويف الرتبة واألخشاب والصخور ،خصوصا الرخام.
ويف الغالب فإن ما يتعرض له البرش من إشعاع طبيعي منبعث من هذه املصادر ال
يتجاوز املعدل الطبيعي الذي يعترب آمنا وهو  + 300ميلرييم ..وهي نسبة ال تقوى عىل اخرتاق
حصن اخللية واإلرضار بنظامنا اجليني.
وقد ورد يف دراسة أعدهتا اللجنة األمريكية للرتتيبات النووية عن حقيقة التأثريات
البيلوجية لإلشعاع أظهرت فيه أن  50باملائة من اإلشعاعات التي يتعرض هلا البرش هي من
فعل البرش أنفسهم من خالل حمطات الطاقة النووية ،وأجهزة الكشف باألشعة ،واملعاجلات
النووية الطبية ،وغريها ..بينام تشكل املصادر الطبيعية من الرادون والثورون  37باملائة فقط،
وال يشكل اإلشعاع الوافد من الكون اخلارجي سوى  2,5باملائة ..وهذه النسبة مساوية ملا
ينبعث من إشعاع من مركز األرض.
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قال تلميذ آخر :فهذه الدراسات تثبت إذن أن الكائنات احلية تتعرض لقدر من
اإلشعاعات املختلفة بشكل شبه دائم؟
قال األستاذ :أجل ..لكن أغلبية اإلشعاعات غري ضارة..
قال التلميذ :وهذا يعني أن بعضها قد يكون ضارا ،ويؤثر عىل تركيبة احلمض النووي،
وترتيب األمحاض األمينية املركبة للربوتني.
قال األستاذ :أجل ..ذلك صحيح ..وتلك العوارض السلبية تبقى مرتاكمة يف النظام
اجليني بالرغم من أنه يملك آلية معقدة جدا إلصالح ما تفسده الطفرات الضارة.
قال التلميذ :فهل يؤثر تراكم هذه الطفرات يف النظام اجليني عىل األجيال القادمة؟
قال األستاذ :أجل ..فلألسف تلك الطفرات تورث نقائص وعيوبا يف الرتتيبات
اجلينية ،وهي تورث لألجيال القادمة ..مما يؤثر يف مستقبلها.
قال التلميذ :فام تقول يف دعوى التطوريني بأن الطفرات عامل إُيايب نشأ عنه تطور
الكائنات احلية إىل ما نراه؟
قال األستاذ :أنتم تريدون أن تقحموين فيام هنيتكم عنه ..فقد ذكرت لكم كل مرة بأنني
باحث ،ولست فيلسوفا ..لذلك أرجو أن تعفوين من أي سؤال قد يضعني يف تلك املتاهات.
قال التلميذ :ال بأس أستاذنا ..نعلم ذلك ..ونعلم فوقه ما تعرضت له من متاعب
بسبب أحاديثك يف مثل هذه األمور ..ولذلك سنعفيك من أي استنتاج قد يؤذيك ..لكنا مع
ذلك ال نعفيك من أن تعطينا املعلومة الصحيحة ..ثم تدعنا نستنتج بعدها ما نشاء.
قال األستاذ :لك ذلك ..فسل ..وسلوا ما بدا لكم.
قال التلميذ :هل يمكن اعتبار الطفرات وسائل لبناء تطور مجيل تقوم عليه احلياة؟
قال األستاذ :ذلك مستحيل ..فالطفرات عامل تدمري وانحراف جيني يف الكائنات
وليس عامل تطوير وارتقاء ..وما يلحق الكائنات من رضر وانحراف يف شفرهتا الوراثية خطري
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جدا هيدد الكائنات يف وجودها ..إذ من املعلوم أن آثار الطفرات إن وقعت ترتاكم يف اجلينات،
وتورث لألجيال التالية ..ولذلك فإن مآل الكائن احلي ـ حسب هذا اخليار ـ هو التقهقر يف ُس َّلم
الرتقي ،وليس العكس.
قال التلميذ :هال وضحت لنا أكثر ..فبعض أساتذتنا ذكر لنا أن احلمض النووي ،وما
يقوم به من دور اسرتاتيجي يف بناء وبقاء الكائنات كان إغراء ال يقاوم للتطوريني.
قال األستاذ :أجل ..ولكنهم غفلوا عىل حقيقة كبرية ،وهي أن الطفرات ال تضيف
جينات جديدة ،وإنام تعبث بالتي هي موجودة أصال ..فمن املعلوم أن أنواع الكائنات احلية
ختتلف فيام بينها من حيث عد ُد اجلينات ،وما يسمى باخلانات اجلينية.
فعىل سبيل املثال ال احلرص ،فإن عدد القواعد اجلينية املزدوجة يف كائن بسيط مثل الفأرة
هو  2600مليون ،بينام ال يتعدى  100مليون يف دودة األرض ..وبالتايل فإن هذه الدودة حتتاج
إىل  2500مليون قاعدة جينية إضافية كي تصل إىل طبقة الفئران يف سلم التطور املفرتض..
فكيف هلا أن حتصل عىل كل هذا العدد اهلائل؟
قال التلميذ :هذا مستحيل ..وخاصة إذا أضفنا إىل هذا كون الطفرات ال تضيف جينات
جديدة كام ذكرت لنا.
قال األستاذ :باإلضافة إىل ذلك كله ،كيف يمكن بواسطة الطفرات العشوائية غري
املنظمة ،والتي تشق طريقها يف مسار مادي أعمى غري موجه ـ كام يرص الداروينيون اجلدد ـ أن
يبني هذا النظام اجليني الذي حار يف دقته ورصامته ،وكامله العلامء..
قال التلميذ :أضف إىل ذلك ـ سيدي ـ أن الفأرة التي رضبت لنا مثاال عنها ليست سوى
كائن من بني آالف الكائنات الثديية املعروفة.
قال األستاذ :ولذلك ..فإن االجتاه الذي تسري فيه الطفرات هو عكس اجتاه نظرية
املسلم أن الطفرات غالبيتها الساحقة تكون ضارة أو حمايدة ..وأكثر
التطور ..ذلك أنه من َ
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العلامء تفاؤال ذكروا بأن النسبة الضارة واملدمرة من الطفرات بالنسبة للمحايدة أو النافعة هو
 70باملائة ..وهناك آخرون زادوا النسبة إىل ما يقرب من  99باملائة ..أما عامل اجلينات الشهري
[إكس ماجور] فقد ذكر بأن نسبة الطفرت الصحية ال تزيد عن واحد يف املليون.
وخري من كتب يف هذا املوضوع هو عامل اجلينات املتميز [جون ستانفورد] ،حيث وصل
يف أبحاثه العميقة إىل نتيجة مفادها أن النسل البرشي واحليواين يتجه نحو االنحدار ،وليس
نحو االرتقاء ..وذلك بسبب ما يرتاكم يف اجلينوم البرشي من السلبيات والنقائص التي
َ
تـخلفها الطفرات املختلفة ،وتورثها األجيال لبعضها البعض.
بل إنه يف بعض كتبه قال( :ختيل وجود سجل يضم عرشات اآلالف من صفحات
التعليامت ،بحيث حتدث تغيريات اعتباطية كل مرة يتم نسخ تلك التعليامتَ ،من س ُيبقي ثقته
يف تلك التعليامت؟ وكم من التغيريات سيتطلب األمر قبل أن يصبح سجل تلك التعليامت
بدون فائدة؟ كم يتطلب من الوقت كي يميس ذلك السجل غري قادر عىل إحداث أية فعالية؟
إهنا شهادة يف حق طبيعة نظامنا اجليني الذي أبقانا أحياء عىل الرغم من مستوى االضمحالل
الذي نتعرض له)
وقال الدكتور [ايانتش]( :حتى لو أخذنا بأضعف مدى يف الطفرات ،فإننا نتدهور بنسبة
 1إىل  5باملائة يف كل جيل)
وقال الدكتور [كوندراشوف]( :ال أحد من علامء اجلينات يشك يف أن النسل البرشي
يف انحدار)
بل إن الدكتور [كرو] عرب عن هذه احلقيقة بقوله( :إننا اليوم أدنى ُرقيا من إنسان
الكهوف)
قال تلميذ آخر :لقد قرأنا ـ أستاذنا الكريم ـ عن بعض علامء اجلينات اعتباره أن احتامل
توقع االرتقاء ،والتقدم من خالل الطفرات يشبه باحتامل ازدياد فعالية حمرك السيارة إذا أطلقت
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عليها النار برصاصة ..أو كمن يقذف جهاز التلفاز التقليدي باحلجارة ،ويتوقع منه أن يتحول
بسبب ذلك إىل تلفاز بالزما مسطح.
ضحكوا مجيعا ..ثم قال األستاذ :وهلذا نرى كبار علامء اجلينات يرصحون باستحالة
اعتبار الطفرة وسيلة للتطور ،فقد قال [دايفيس وكينيون]( :ال يوجد دليل عىل أن الطفرات
ختلق هياكل جديدة ،وإنام دورها عىل وجه التحديد يظهر يف تغيري ما هو موجود أصال)..
وقال ( :إن الزعم أن الطفرات حتى إىل جانب االنتخاب الطبيعي هي األسباب اجلذرية يف
وجود  6ماليني من أنواع الكائنات املختلفة واملعقدة بشكل مذهل هو استهزاء باملنطق،
()1

وإبطال لقيمة الربهان ،ورفض ألساسيات علم فرع االحتامالت يف الرياضيات)

وقال [سورين لوفرتاب] يف كتابه [الداروينية تفنيد أسطورة]( :إن الطفرات الدقيقة
حتدث بالفعل ،ولكن النظرية التي تسند إليها التغيري االرتقائي إما أهنا مفندة علمية أو أهنا غري
قابلة للتفنيد العلمي ،وبالتايل فهي من النظريات املاورائية ..هب أن ال أحد ينفي أنه من
املؤسف فعال أن يصبح ف رع كامل من العلوم مدمنا عىل نظرية باطلة ،ولكن هذا ما حدث يف
علم اإلحياء ..و أعتقد أنه سيأيت اليوم الذي تصنف فيه أسطورة الداروينية كأكرب خديعة يف
تاريخ العلوم ،عندما حيدث ذلك كثري سيستغربون ويقولون :كيف أمكن حدوث ذلك؟)
وقال [ماير إيرنيست] يف كتابه [األنظمة وأصل األنواع]( :إنه ملن دواعي السذاجة أن
يتخيل أن هذه األنظمة الدقيقة التوازن ،مثل احلواس(عني الفقاريات ،أو ريش الطيور) يمكن
()2

أن تتحسن عن طريق الطفرات االعتباطية)

وقال [بيري بول جراس] يف كتابه [تطور األنظمة احلية]( :ما هو جدوى طفراهتم
االمتناهي ة إذا مل تنتج لنا تطورا ارتقائيا؟ يف املحصلة فإن الطفرات يف الباكترييا والفايروسات
(  )1انظر كتاب :داروين كان خمطئا :دراسة يف قانون االحتامالت ،الدكتور كوهني ،ص .81
(  )2األنظمة وأصل األنواع ،ماير إيرنيست ،ص .296
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هي حمض تقلبات وراثية حول موقع وسط ،رجحة ذات اليمني ورجحة ذات اليسار ولكن
()1

بدون أثر تطوري هنائي)

وقال [ستيفني جاي جولد]( :ال يمكنك احلصول عىل أنواع حية جديدة (كائنات
نوعية) بواسطة تطفري األنواع .فالطفرة ليست سببا للتغيري التطوري االرتقائي)
قال التلميذ :شكرا جزيال أستاذنا الفاضل ..فقد تبني لنا من خالل حديثك العلمي هذا
أن الطفرات اجلينية ال يمكن أبدا أن يعول عليها يف االنتقال من نوع إىل نوع آخر ،فهي قد
حتدث بعض التغيريات يف الكائن احلي الواحد ..ويف الغالب األغلب تكون هذه التغيريات
ضارة ،بل ومهلكة بسبب الفوىض الذي حتدثها يف نظم احلمض النووي.
قال األستاذ :أجل ..فعملية انقال نوع إىل نوع يف اجتاه ارتقائي صعودا من األدنى إىل
األعىل تتطلب إضافة سيل من اجلينات اجلديدة ،وكمية هائلة من املعلومات اجلينية الصارمة
والدقيقة بحيث لو كتبناها يف سجالت ورقية الحتجنا إىل الباليني من املجلدات يف الكائن
النوعي الواحد ..ومعلوم مسبقا ـ كام ذكرت لكم ـ أن الطفرات ال تضيف جينات جديدة ،ذلك
أن اجلينات هي بنك املعلومات ،وبالتايل فهي ال تضيف معلومات من خارج نظام ،فال يوجد
أي نسق ومسار بيلوجي مالحظ ،بواسطته يمكن إضافة املعلومات اجلينية إىل الشفرة الوراثية
للكائن احلي من خارج نظامه للحامض النووي.
قال التلميذ :هال وضحت لنا هذا.
قال األستاذ :لو ألقينا نظرة خاطفة عىل زعم الداروينيني اجلدد الذين يذهبون مع
النظرية العتيقة املفرتضة لكون احليونات الربمائية أصلها أسامك ،فكيف لبيض الربمائيات املائع
والس َل ِوي القرشة ،والذي هو ُم َعدُّ للوضع والتفقيس يف املاء ،وإذا ما وضع عىل الرب جف
َّ
وتالشى ،وبالتايل تتعرض الربمائيات إىل االنقراض ..فكيف للطفرات أن حتوله من بيض مائع
(  )1تطور األنظمة احلية ،بيري بول جراس ،ص .:87
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َ
رخوي القرشة إىل بيض قايس القرشة بحيث يتحمل حرارة الشمس ويقاوم التبخر الداخيل؟
سكت قليال ،ثم قال :األمر ال يتعلق بقرشة البيض فحسب ،بل ذلك جانب واحد فقط
من صفات فيسيلوجية رئيسية معقدة ال بد من جتذيرها يف نظام احلمض النووي ،وكل واحدة
من هذه الصفات الفيسلوجية تتطلب املاليني من السنني بمقاييس التطوريني كي تكون
جاهزة ..فام بالك بسبع صفات فيسيولوجية معقدة أخرى ،وإال لن تتمكن البيضة من
التفقيس ،ويتعرض احليوان الربمائي إىل االنقراض كنوع.
قال تلميذ آخر :ولكنا نرى بعض أنصار الداروينية اجلديدة يشفعون القول بالطفرات
باالنتخاب الطبيعي ،زاعمني أن ما حتدثه الطفرات من انحراف يتكفل به االنتخاب الطبيعي،
ومفهوم البقاء لألقوى.
قال األستاذ :هذا غري ممكن ،ذلك أنه إذا كان لديك معلومات جينية مبعثرة غري منتظمة
بسبب ما أصاهبا من طفرات ،فمن أين ستنتقي الطبيعة وتنتخب غري هذا الواقع الذي تسوده
الفوىض يف ترتيب املعلومات اجلينية؟ ..وإذا ما أخذت معلومات مصابة بفوىض الطفرات
فامذا بقي معك غري معلومات خمربة جينيا وغري صاحلة؟ ..ففاقد الِشء ال يعطيه.

التكيف ..والقدرات التطورية:
بعد أن انتهى األستاذ من حديثه مع الطلبة رحت أقرتب منه ،وأعرفه بنفيس ،وأذكر له
ختصيص ،فأصابته دهشة ،وقال يل :هل سمعت حديثي مع الطلبة.
قلت :أجل ..سمعته مجيعا.
قال :أرجوك أال خترب أحدا بام سمعت ..فقد تعرضت إلساءات كثرية بسبب مواقفي
من نظرية التطور ..وقد هددت بالطرد من هذه املؤسسة لوال أنني قدمت تعهدا بأال أحتدث
عام ييسء إليها.
قلت :ولكنك فعلت ،وخالفت تعهدك.
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قال :لست أدري ..كلام حاولت أن ألتزم بالتعهد أجدين أخالفه ..فمن الصعب أن
ندرس شيئا ال نعتقده ،أو نؤمن به.
قلت :فام الذي دعاك إىل هذا ..كان يمكنك أن تبحث عن عمل آخر.
قال :هذا هو ختصيص الذي أحببته ،وعملت فيه مجيع أبحاثي ..وكان األجدر بمن يقف
وراء هذه املؤسسات أن يرتكوا احلرية للباحثني ،ال أن يلزموهم بأي رؤية أيديولوجية ..إهنم
يكررون هبذا ما فعله رجال الكنيسة أنفسهم عندما راحوا حيارصون العلامء ،ويطلبون منهم
كتابة التعهدات.
قلت :فهل أنت وحدك يف هذا؟
قال :نحن كثريون جدا ..ويوشك أن يأيت اليوم الذي تنهار فيه هذه النظرية ،وينهار
معها كل ذلك البناء املادي الذي قام عليها.
قلت :فهال ذكرت يل من العلامء من يقف معك يف هذا.
قال :منهم [رانغانثان] الذي راح يسخر مما يذكره الداروينيون اجلدد عند حديثهم عن
الطفرات قائال( :إن الطفرات صغرية وعشوائية وضارة ..وهي تتسم بندرة حدوثها ،وتتمثل
وتلمح هذه السامت األربع إىل أن الطفرات ال يمكن
أفضل االحتامالت يف كوهنا غري مؤثرةّ ..
أن تؤدي إىل أي تقدم عىل صعيد التطور ..ذلك أن حدوث تغري عشوائي يف كائن حي يتسم
بقدر عال من التخصص ،إما أن يكون غري مؤثر أو ضار ًا)
ثم رضب مثاال عىل ذلك بالتغري العشوائي يف ساعة اليد ،والذي (ال يمكن أن حيسن
سيرض هبا أو لن يؤثر فيها عىل أحسن تقدير) ..ومثله
أداء الساعة ،بل أغلب الظن أن هذا التغري
ّ
(الزلزال الذي ال يطور املدينة ،بل ُيلب هلا الدمار)
قلت :كالمه جيد ومنطقي ..فهل هناك غريه؟
قال :أجل ..فمنهم عامل التطور [ َورن ويفر] ،فقد علق عىل التقرير الصادر عن جلنة
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التأثريات اجلينية لألشعة الذرية ،والتي ُشكلت لدراسة الطفرات التي يمكن أن تكون قد
نتجت عن األسلحة النووية املستخدمة يف احلرب العاملية الثانية قائ ً
ال( :سيتحري الكثريون من
حقيقة أن كل اجلينات املعروفة تقريب ًا التي أصابتها طفرة هي عبارة عن جينات ضارة ،فالناس
يظنون أن الطفرات تشكل جزء ًا رضوري ًا من عملية التطور ،فكيف يمكن أن ينتج تأثري جيد
(أي التطور إىل شكل أعىل من أشكال احلياة) من طفرات كلها ضارة تقريبا؟)
قلت :دليله قوي جدا ..ومنطقي ال يمكن رفضه.
قال :ومثله قال عامل الوراثة التطوري [غوردون تايلور]( :من بني آالف التجارب
الرامية إىل إنتاج ذباب الفاكهة التي تم إجراؤها يف مجيع أنحاء العامل ألكثر من مخسني سنة ،مل
يالحظ أحد أبد ًا ظهور نوع جديد متميز ..أو حتى إنزيم جديد)
قلت :لقد ذكر حجة قوية من الصعب دحضها.
قال :ومثله قال [مايكل بيتامن]( :لقد قام [مورغان] و[غولدشميدت] و[مولر]
وغريهم من علامء الوراثة بتعريض أجيال من ذباب الفاكهة لظروف قاسية من احلرارة،
والربودة ،واإلضاءة ،والظالم ،واملعاجلة باملواد الكياموية واإلشعاع فنتج عن ذلك كله مجيع
أنواع الطفرات ،ولكنها كانت كلها تقريب ًا تافهة أو مؤكدة الرضر ..هل هذا هو التطور الذي
صنعه اإلنسان؟ يف الواقع ال ،ألنه ال يوجد غري عدد قليل من الوحوش التي صنعها علامء
الوراثة كان بإمكانه أن يصمد خارج القوارير الذي أنتج فيها ..ويف الواقع ،إن هذه الطفرات
إما أن يكون مصريها املوت ،أو العقم ،أو العودة إىل طبيعتها األصلية!)
قلت :هذه أمثلة قوية ،كان يمكنها أن تكون كافية لدحض نظرية التطور ..لكن ما تقول
يف القدرات التطورية لبعض الكائنات يف مواجهة املضادات احليوية واملبيدات ونحوها؟
قال :لقد كتب بعض أصدقائي من علامء احلياة يف جملة املعرفة األمريكية ،وهي من
املجالت الداعية للتطور يقول ـ جوابا عىل سؤالك هذا ـ( :كثري من البكترييا كانت لدهيا
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معلومات وراثية للمقاومة قبل استخدام املضادات احليوية التجارية ..وال يعرف العلامء سبب
وجود هذه املعلومات الوراثية ،كام ال يعرفون ملاذا تم احلفاظ عليها وإبقاؤها!)
قلت :كيف ذلك؟
قال :إن هناك غموضا كبريا يكتنف معارفنا املرتبطة بالشفرات الوراثية ،فهناك مناطق
كاملة عىل الرشيط الوراثي مل يقف العلامء عىل حقائقها بعد ..بل إن من العلامء من ذهب إىل أن
الشفرات ليست خطية ..بل حتتوي عىل عالقات أعقد وأكثر تراكبا ًوخوارزميات ضغط
وتشفري كأي كود برجمي متطور نعرفه ..ذلك ألن ثالثة مليارات شفرة مث ً
ال كام يف اإلنسان :هو
عدد صغري جدا ًمقارنة ًبكل الوظائف املعقدة التي تتحكم يف اجلسد البرشي ..وربام يفرس هذا
سبب وجود بعض املناطق عىل الرشيط الوراثي ،والتي ال يعرف العلامء هلا وظيفة حتى اآلن.
ِ
املقاومة؟
قلت :أهبذا يمكن تفسري رس وجود البكترييا
البحارة الذين
قال :أجل ..ففي دراسة ُأجريت عام  ،1986تم العثور عىل جثث بعض ّ
أصاهبم املرض وماتوا أثناء رحلة قطبية استكشافية عام 1845حمفوظة يف حالة جتمد ،كام ُعثر
يف أجسامهم عىل نوع من البكترييا كان منترش ًا يف القرن التاسع عرش ..وعندما ُأجريت عىل
هذه البكترييا فحوص معملية ُو ِجد أهنا حتمل خواص مقاومة ضد كثري من املضادات احليوية
التي مل يتم إنتاجها إال يف القرن العرشين.
وقد قال ِ
عامل األحياء [فرانسيسكو أياال] ،وهو من دعاة التطور( :يبدو أن التنوعات
الوراثية املطلوبة الكتساب املناعة ضد أكثر أنواع املبيدات احلرشية ،كانت موجودة لدى مجيع
احلرشات التي تعرضت للمركّبات الكيميائية التي صنعها اإلنسان ضد احلرشات)
ِ
العامل [سكادينغ] يف مقال له حتت عنوان [هل تشكل األعضاء التي بال وظيفة
وقال
دلي ً
ال عىل نظرية التطور؟]( :حيث إنه ال يمكن حتديد األعضاء التي ليس هلا وظيفة دون لبس،
وحيث إن الطريقة التي ُيبنى هبا النقاش املستخدَ م يف هذا املوضوع ليست ذات قيمة علمي ًا،
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فأنا أخلص إىل أن األعضاء الضامرة ال تشكل أي دليل لصالح نظرية التطور قطع ًا)
وهو يشري بحديثه هذا إىل جانب مهم ينقض نظرية التطزر ويفضحها ،وهو األعضاء
الزائدة بزعمهم ،والتي ليس هلا فائدة ..إذ ثبت مع األيام ومع تطور العلم :أهنا هلا فوائد.
قلت :كيف ذلك؟ ..هل ثبت هذا فعال ..إن هذا لو حصل فلن يبقى لنظرية التطور أي
إمكانية للصمود.
قال :لقد أصبح هذا من احلقائق الثابتة يف الوقت احلايل ..فالزائدة الدودية التي اعتربت
سابقا من األعضاء الالوظيفية تعرف اآلن بكوهنا (عضو ملِفاوي حيارب إصابات اجلسم
باجلراثيم)
وقد ورد يف بعض املقاالت العلمية( :تعد أعضاء وأنسجة اجلسم األخرى مثل غدة
التيموس والكبد والطحال والزائدة الدودية ونخاع العظم وجمموعات األنسجة اللمفاوية
الصغرية مثل اللوزتني يف احللق ورقع باير يف األمعاء الدقيقة جزء ًا من اجلهاز اللمفاوي ..فهذه
األعضاء تساعد اجلسم عىل مقاومة العدوى)
وقال عامل األحياء الشهري [إنوس]( :لإلنسان زائدة دودية ،بينام هي ال توجد لدى
أقربائه البعيدين من فصائل القردة الدنيا (األقدم تارخيي ًا) ..ولكن الزائدة الدودية تظهر مرة
أخرى بني ثدييات من مراتب أوطأ ،مثل حيوان األبوسوم ..فكيف يمكن ملؤيدي نظرية
التطور تفسري ذلك؟)
وقال أحد مشاهري دعاة التطور ،وهو [فرانك سالزبوري]( :إن عضو ًا معقد الرتكيب
مثل العني قد ظهر أكثر من مرة :يف احل ّبار والفقاريات واملفصليات عىل سبيل املثال ..إن من
العسري التفكري يف الكيفية التي ظهر هبا مثل هذا العضو مرة واحدة ،فكيف بالتفكري يف ظهوره
كل هذا العدد من املرات ،كام تقول النظرية الرتكيبية احلديثة؟ ..إن التفكري يف هذا يصيبني
بالدوار)
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وقال الدكتور [مايكل دانتون]( :إن كل نوع من األحياء ُي َعد ـ عىل املستوى اجلزيئي ـ
فريد ًا ووحيد ًا وغري مرتبط بوسطاء ..ومن َثم فقد عجزت اجلزيئات ـ شأهنا شأن املتحجرات
ـ عن تقديم الوسطاء الذين يبحث عنهم علامء األحياء من دعاة التطور منذ زمن طويل ..فعىل
املستوى اجلزيئي ،ال يوجد كائن هو جد مشرتك أعىل ،أو كائن بدائي أو ٍ
راق مقارنة بأقربائه..
وال يكاد يوجد شك يف أنه لو كان هذا الدليل اجلزيئي متاح ًا قبل قرن من اليوم ،فربام مل تكن
فكرة التطور العضوي لتجد أي قبول عىل اإلطالق)
شوه
ويقول أحد مؤسيس الدارونية احلديثة ،وهو [جورج جايلورد سيمبسون]( :لقد َّ
هيغل املبدأ النشوئي الذي تناوله ،فقد ثبت اليوم علمي ًا بام ال يدع جماالً للشك ،أن األجنة ال
متر بمراحل ارتقاء األجداد) ،وهو يشري بذلك إىل فضيحة رسومات هيغل عن اجلنني البرشي
وظهور اخلياشيم املزعومة لديه ومروره بأطوار احليوانات.
قلت :لقد استوعبت كل ما ذكرت ..وأحسبه كافيا يف نقض نظرية التطور من أساسها،
لكني أريد أن أستفرس منك بالضبط عام حيدث يف ٍ
عدد من البكرتيا ملقاومة املضادات احليوية،
ومثلها بعض احلرشات.
قال :عليك أن تعلم أوال أنه ال توجد بكرتيا واحدة حتولت إىل نوع آخر ..ال بالطفرات،
وال بغريها ..وأما ما حيدث بالضبط ،فهو أن مناعة البكترييا حتدث بواسطة آليتني خمتلفتني،
كلتيهام ال تشكالن دليال عىل نظرية التطور ..أوهلام نقل جينات املقاومة املوجودة فعليا يف
البكترييا ..وثانيهام بناء مقاومة نتيجة لفقدان بيانات وراثية بسبب الطفرة.
قلت :فكيف يتم ذلك؟
قال :لقد ُوهبت بعض الكائنات املجهرية جينات تقاوم هذه املضادات احليوية ،ويمكن
أن تتجسد هذه املقاومة يف حل جزيء املضاد احليوي أو طرده من اخللية ...وبإمكان الكائنات
املالكة هلذه اجلينات أن تنقلها إىل بكترييا أخرى ،وجتعلها ِ
مقاومة أيضا ..وعىل الرغم من أن
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آليات املقاومة تتخصص يف مقاومة مضاد حيوي بعينه ،فإن معظم البكترييا املسببة لألمراض
قد نجحت يف جتميع جمموعات متعددة من اجلينات مما أكسبها مقاومة ضد تشكيلة متنوعة من
املضادات احليوية.
قلت :أال يمكن اعتبار اكتساب البكرتيا مقاومة ضد املضادات احليوية عىل هذا النحو
نوعا من التطور؟
قال :ال ..ذلك مستحيل ..ذلك أن التغيريات الوراثية التي يمكن أن توضح النظرية
ينبغي أال تضيف معلومات إىل جينوم البكتري فحسب ،بل ينبغي أن تضيف معلومات جديدة
للكون احليوي ،كام أن النقل األفقي للجينات ينترش فقط حول اجلينات املوجودة فعليا يف بعض
األنواع.
وانطالقا من هذا ،ال يمكننا أن نتحدث عن أي تطور هنا نتيجة لعدم إنتاج معلومات
وراثية جديدة؛ فاملعلومات الوراثية املوجودة فعال تتناقلها البكترييا فيام بينها فحسب..
ومثل ذلك النوع الثاين من املناعة ،والذي حدث نتيجة طفرة ،هو ليس مثاال ًعىل التطور
أيضا ،حيث أن الكائن املجهري يستطيع أحيانا أن يكتسب مقاومة ضد املضاد احليوي من
خالل االستبدال العشوائي لنكليوتيد وحيد ...فالسرتبتومايسني الذي تم اإلعالن عنه ألول
مرة يف سنة  ، 1944هو مضاد حيوي تستطيع البكترييا أن تقاومه بتلك الطريقة .ولكن عىل
الرغم من أن الطفرة التي ختضع هلا البكترييا أثناء العملية تفيد الكائن املجهري يف وجود
السرتبتومايسني ،فإهنا ال تصلح ألن تكون نموذجا أوليا لنوع الطفرات التي حتتاجها النظرية
الداروينية اجلديدة .ذلك أن نوع الطفرة التي متنح مقاومة ضد السرتبتومايسني يتضح يف
الريبوسوم ويقوم بحل تكافئه اجلزيئي مع جزيء املضاد احليوي.
قلت :هال وضحت يل هذا أكثر.
قال :إن هذا ُيشبه اختالل العالقة بني املفتاح والقفل ،فالسرتبتومايسني ،مثله مثل مفتاح
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مالئم لقفله متاما ،يتعلق بريبوسوم البكترييا بإحكام ويوقف نشاطه ،وتقوم الطفرة ،من ناحية
أخرى ،بحل الريبوسوم ،وبالتايل متنع السرتبتومايسني من التعلق بالريبوسوم ..وعىل الرغم
فرس عىل أن البكترييا تكتسب مناعة ضد السرتبتومايسني ،فإن هذه ليست فائدة
من أن ذلك ُي َّ
للبكترييا ،بل هي باألحرى خسارة هلا ..فهذا التغيري يف سطح ريبوسوم الكائن املجهري يمنع
جزيء السرتبتومايسني من التعلق بالريبوسوم وتأدية وظيفته كمضاد حيوي .وقد اتضح أن
هذا التحلل هو فقدان للخصوصية ،وبالتايل خسارة للمعلومات .والنقطة األساسية هنا هي
أن التطور ال يمكن أن يتحقق بواسطة طفرات من هذا النوع ،مهام كان عددها .ذلك أن التطور
ال يمكن أن ُيبنى عىل تراكم طفرات ال حتقق شيئا سوى حل اخلصوصية.
قلت :وعيت هذا ..فام تقول يف املناعة التي تكتسبها احلرشات ضد املبيدات احلرشية؟
قال :نفس الِشء يقال هنا أيضا ..ففي معظم تلك احلاالتُ ،تستخدم جينات املناعة
املوجودة فعليا ،وقد اعرتف عامل األحياء التطوري [فرانسسكو أياال] هبذه احلقيقة ،فقال:
(يبدو أن االختالفات الوراثية الالزمة ملقاومة أكثر أنواع املبيدات تنوعا كانت موجودة يف كل
جمموعة من جمموعات الكائنات التي تعرضت هلذه املركبات التي صنعها اإلنسان)
باإلضافة إىل هذا كله ،فإن بعض األمثلة األخرى التي تم تفسريها بواسطة الطفرة ،هي
عبارة عن ظواهر تسبب عجزا يف املعلومات الوراثية اخلاصة باحلرشات ..ويف هذه احلالة ،ال
يمكن االدعاء بأن آليات املناعة يف البكترييا واحلرشات تشكل دليال عىل نظرية التطور .ذلك
أن هذه النظرية تستند إىل التأكيد عىل أن الكائنات احلية تتطور من خالل الطفرات.

احلفريات ..وحقيقتها العلمية:
قال ذلك ،ثم استأذنني يف الذهاب بكل لطف وأدب ،بعد أن ألح عيل أن تبقى أحاديثه
بيننا ،فوعدته بذلك ،ومل أخرب أحدا هبا إال أنتم يف هذا املجلس..
بعدها قررت أن أفند كل شبهة يل تتعلق هبذه النظرية التي جعلتني أسريا هلا لسنني
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طويلة ..وكان أول ما قصدته متحفا طبيعيا حيوي صورا حلفريات كثرية يزعم الداروينيون كل
حني أهنا متثل التاريخ احلقيقي للحياة وتطورها.
يف مدخل املتحف وجدت رجال يقف أمامه مجع من الزائرين ،وهو يقول هلم :لقد بدأت
رحلة احلياة يف التطور منذ أكثر من  3.5مليار سنة ..وذلك بكائن ينقسم ذاتيا ..ثم حتول إىل
وحيد اخللية البسيط بروكريوتك ..ثم حتول إىل معقد يوكاريوتك ..ثم حتول إىل عديد اخلاليا..
ثم حتول إىل االسفنجيات ..ثم حتول إىل الكائنات البحرية القديمة ..ثم حتول إىل األسامك
القديمة ..ثم حتول إىل الربمائيات ..ثم حتول إىل الزواحف القديمة ثم املتوسطة فاحلديثة ..ثم
حتول إىل الثدييات القديمة ..ومنها ظهرت القردة القديمة ..ومنها تطور اجلد املشرتك لإلنسان
والقردة من أقل من 7مليون سنة ..ومنها مراحل تطور قبل اإلنسانيات من  4مليون ..ومنها
مراحل اإلنسانيات القديمة من أقل من  2.5مليون سنة حتى اإلنسان احلديث الذي ظهر من
أقل من مائتي ألف سنة.
قال ذلك ،ثم أشار إىل املتحف ،وهو يقول :وستجدون هنا يف هذا املتحف كل
احلفريات التي تؤكد ذلك مع تاريخ اكتشافها ومكتشفها ومدى داللتها عىل ما ذكرنا.
بعد ما انرصف الناس عنه إىل داخل املتحف ،اقرتبت منه ،وقلت :هل حقا يوجد يف
هذا املتحف كل ما ذكرت؟  ..هل يوجد فيه األدلة عىل تاريخ احلياة وفق ما تنص عىل نظرية
التطور؟
حدق يف بعمق ،ثم قال :من أنت أوال؟ ..وهل أنت من هذه البالد ،أم من غريها؟
عرفته بنفيس ،وببلدي ،فقال :مرحبا بك ..أنا أيضا كنت أسكن يف ذلك البلد ..وبام أننا
من بلد واحد ،فال حيق يل أن أكتم عنك احلقيقة التي أؤمن هبا ،والتي يدل عليها كل َشء،
ولكن إياك أن تذكر ألحد من الناس أين ذكرت لك ذلك ..حينها سأكون مهددا يف وظيفتي.
قلت :ال تقلق ..فأنا ال يمكنني أن أفعل ذلك ..أريدك فقط أن ختربين احلقيقة.
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قال :كل ما ذكرته نوع من اإلشهار والدعاية والتمثيل الكاذب ،والذي ُدربنا عليه يف
مراكز خمتلفة ،لنجعل من نظرية التطور حقيقة ال يناقشها أحد ،بينام هي يف واقع احلال جمرد
ألغاز وختمينات ليس هناك َشء يدل عليها ..بل كل َشء يفندها.
قلت :ولكن الناس سيكتشفون عند دخوهلم للمتحف هذه احلقيقة.
قال :أكثر الناس يأتون سواحا ال متعلمني ..ولذلك ال يعملون عقوهلم ،ويكتفون بام
يذكره هلم املرشدون العلميون الذين ال خيتلفون عن املرشدين السياحيني.
قلت :ولكن ما الذي ُيعلك تقف هذا املوقف السلبي من هذه النظرية عىل الرغم من
أنك تعمل يف متحف من متاحفها الذي تعتربه دليلها األول واألكرب.
قال :عميل يف هذا املتحف ،ورؤيتي للحقيقة هو الذي جعلني أقف منها هذا املوقف..
وقد كنت سابقا أؤمن هبا ،وأدافع عنها ،لكني عندما اكتشفت ضحالة األدلة التي تعتمدها
أنكرها عقيل إنكارا تاما.
قلت :فهال ذكرت يل ما الذي جعلك تقف هذا املوقف.
قال( :)1وفقا لنظرية التطور فإن كل نوع حي قد نشأ من سلف له ،مثلام كنت أكذب
عىل الناس املحيطني يب ..فهم يذكرون أنه وبمرور الوقت ،حتول النوع املوجود أصال إىل نوع
آخر ،وهبذه الطريقة تكون كل األنواع قد دخلت إىل حيز الوجود تدرُييا خالل ماليني
السنني ..وهذا يستدعي بالرضورة العقلية وجود العديد من األنواع املتوسطة التي عاشت
خالل هذه الفرتة االنتقالية الطويلة.
قلت :ما تعني بقولك هذا؟
قال :إن نظرية التطور تستدعي وجود كائنات يكون نصفها أسامكا ،ونصفها اآلخر
زواحف عاشت يف املايض ،واكتسبت بعضا من خواص الزواحف ،باإلضافة إىل خواص
(  )1انظر مقاال بعنوان :سجل املتحجرات يدحض نظرية التطور ،هارون حيي.
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األسامك التي تتمتع هبا فعليا ..وهكذا يفرتض أن تكون قد عاشت بعض الزواحف الطيور،
التي اكتسبت بعضا من خواص الطيور باإلضافة إىل خواص الزواحف التي تتمتع هبا فعليا..
لكنا ال نجد كل ذلك يف احلفريات عىل الرغم من أن دعاة التطور يذكرون هذه الكائنات
اخليالية ،ويؤمنون بأهنا عاشت يف املايض ،باسم [األشكال االنتقالية]
قلت :ولكن..
قاطعني ،وقال :ال يمكنك أن تربر عدم وجودها بأي مربر من تلك املربرات اخلادعة
التي يذكرها التطوريون ..ذلك أنه إذا كانت مثل هذه احليوانات قد عاشت بالفعل ،فإنه من
املفرتض أن توجد منها املاليني ،بل الباليني ،من حيث العدد والتنوع ..ويفرتض وفقا لذلك
أن تكون بقايا هذه الكائنات الغريبة موجودة يف سجل املتحجرات ..كام يفرتض أن يكون عدد
هذه األشكال االنتقالية أكرب بكثري من عدد األنواع احلالية من احليوانات ..كام يفرتض أن
توجد بقاياها يف مجيع أنحاء العامل.
قلت :أال يوجد كل ما ذكرت؟
قال :طبعا ال يوجد ..وهذا غريب جدا ،ويتناقض مع ما نص عليه داروين نفسه ،فقد
قال يف كتابه [أصل األنواع]( :إذا كانت نظريتي صحيحة ،فمن املؤكد أن هناك أنواعا ال حرص
هلا من األشكال املتوسطة قد عاشت يف املايض ،إذ تربط هذه األنواع معا كل األنواع التابعة
لنفس املجموعة برباط وثيق جدا ..وبالتايل ،ال يمكن أن تتوفر أدلة عىل وجودها يف املايض إال
بني بقايا املتحجرات)
قلت :فهل كان داروين عىل دراية بغياب مثل هذه األشكال االنتقالية؟
قال :أجل ..ولذلك كان يأمل يف العثور عليها يف املستقبل ..وهلذا اعترب أن أكرب حجر
عثرة يف طريق نظريته هو هذه األشكال االنتقالية املفقودة؛ وبناء عىل ذلك كتب يف [أصل
األنواع] عند ذكره للتحديات التي تقف يف وجه نظريته يقول( :إذا كانت األنواع قد انحدرت
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من أنواع أخرى عن طريق التسلسل الدقيق ،فلامذا ـ إذن ـ ال نرى يف كل مكان أعدادا ال حرص
هلا من األشكال االنتقالية؟ ..ملاذا ال تكون الطبيعة كلها يف حالة اختالط ،بدال من أن تكون
األنواع ـ كام نراها ـ حمددة حتديدا واضحا؟ ..ولكن ،وفقا ملا ورد يف هذه النظرية ،ينبغي أن
يكون هناك عدد الهنائي من األشكال االنتقالية .ملاذا ـ إذن ـ ال نعثر عليها مطمورة بأعداد ال
تعد وال حتىص يف قرشة األرض؟ ..ملاذا ال نجد اآلن يف املنطقة املتوسطة ،التي تتسم بظروف
حياتية متوسطة ،أنواعا متوسطة تربط بصفة دقيقة األشكال البدائية باألشكال املتقدمة؟ ..لقد
حريتني هذه الصعوبة منذ فرتة طويلة من الوقت)
قلت :لكن كيف راح يرصح بنظريته عىل الرغم من افتقادها لألدلة الكافية؟
قال :إنه حب السبق العلمي ..وهو ال خيتلف عن السبق الصحفي ..والذي قد يكون
معاكسا للمصداقية ومضادا هلا ..فداروين بحكم الفرتة التي عاش فيها أراد أن خيرج بجديد،
فذكر ذلك ،ثم طلب من األجيال بعده أن تثبت ما ذهب إليه.
ولذلك ،وحتسبا ـ ملواجهة االعرتاضات التي قد توجه له ،وتطالبه بالدليل ـ راح يذكر
بأن سجل املتحجرات الذي اكتشف يف ذلك الوقت مل يكن كافيا ،وأكد أنه عند دراسة سجل
املتحجرات بالتفصيل سيتم اكتشاف احللقات املفقودة.
ونتيجة إيامن دعاة التطور بنبوءة داروين فإهنم ما زالوا يفتشون عن املتحجرات،
وحيفرون يف كل بقاع األرض منذ منتصف القرن التاسع عرش باحثني عن احللقات املفقودة.
وعىل الرغم من جهودهم احلثيثة ،مل تكتشف حتى اآلن أية أشكال انتقالية ..بل أثبتت
كل املتحجرات املكتشفة أثناء احلفر أنه ـ عىل عكس ما يعتقد دعاة التطور ـ فإن احلياة قد ظهرت
عىل األرض فجأة يف تكوين كامل ،وهكذا فإهنم بينام كانوا حياولون أن يثبتوا نظريتهم ،تسببوا
ـ دون قصد ـ يف اهنيارها.
قلت :كيف ذلك ..أو ما تعني بذلك؟
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قال :لقد اعرتف عامل املتحجرات اإلنكليزي املشهور [ديريك آجر] هبذه احلقيقة عىل
الرغم من كونه أحد دعاة التطور قائال( :تتمثل نقطة اخلالف يف أننا إذا فحصنا سجل
املتحجرات بالتفصيل ،سواء عىل مستوى الرتتيب أو األنواع ،فسنكتشف ـ مرارا وتكرارا ـ
عدم وجود تطور تدرُيي ،بل انفجار فجائي ملجموعة واحدة عىل حساب األخرى)
وهكذا ذكر داعية آخر من دعاة التطور ،هو عامل املتحجرات [مارك سيزارنكي] ذلك،
فقال( :إن املشكلة األساسية يف إثبات النظرية تكمن يف سجل املتحجرات؛ أي آثار األنواع
املنقرضة املحفوظة يف التكوينات اجلغرافية لألرض .ومل يكشف هذا السجل قط أية آثار
لألشكال املتوسطة التي افرتضها دارون ،وعوضا عن ذلك تظهر األجناس وختتفي فجأة.
ويدعم هذا الشذوذ حجة دعاة اخللق القائلة بأن األنواع قد خلقها اهلل)
قلت :ولكن ما هي احلجج التي يديل هبا دعاة نظرية التطور بعد هذه االعرتافات؟
قال :ال َشء ..وقد أوضح أستاذ علم املتحجرات بجامعة غالسكو[ ،نيفيل جورج]
ذلك ،فقال( :ال داعي لالعتذار عن فقر سجل املتحجرات؛ فقد أصبح هذا السجل غنيا
لدرجة يكاد يتعذر معها السيطرة عليه ،وأصبح االكتشاف فيه يسبق التكامل ..ومع ذلك ،ما
زال سجل املتحجرات يتكون بشكل أسايس من فجوات)
قلت :لقد ذكرت يل بأن سجل احلفريات يتناقض مع ما ذكره دعاة نظرية التطور..
فكيف ذلك؟
قال :عند دراسة طبقات األرض وسجل املتحجرات ،نجد أن كل الكائنات احلية قد
ظهرت يف وقت واحد ..فأقدم طبقة من طبقات األرض اكتشفت فيها متحجرات لكائنات
حية هي تلك التي تكونت يف العرص الكامربي ،والتي يقدر عمرها بنحو مخسامئة مليون سنة.
ف قد ظهرت الكائنات احلية التي اكتشفت يف طبقة العرص الكامربي فجأة يف سجل
املتحجرات؛ أي ليس هلا أسالف سابقون ..فمن املتحجرات التي اكتشفت يف الصخور
212

الكامربية قواقع وحيوانات ثالثيات الفصوص وإسفنجيات وديدانا أرضية وأسامكا هالمية
وقنافذ بحرية ،وغريها من الالفقاريات املعقدة ..وقد ظهر هذا اخلليط الواسع من الكائنات
احلية املكونة من مثل هذا العديد الكبري من الكائنات املعقدة بشكل فجائي جدا لدرجة أن هذا
احلدث املدهش يشار إليه يف األدبيات اجليولوجية باسم [االنفجار الكامربي]
باإلضافة إىل ذلك كله ،فإن معظم أشكال احلياة املكتشفة يف هذه الطبقة تتسم بنظم
معقدة الرتكيب مثل العني ،واخلياشيم ،وأجهزة الدورة الدموية ،والرتكيبات الفسيولوجية
املتقدمة التي ال ختتلف عن نظرياهتا احلديثة.
قلت :فهال رضبت يل أمثلة عىل ذلك.
قال :من األمثلة عىل ذلك اكتشاف عيون احليوانات ثالثية الفصوص املمشطة واملكونة
من عدسات مزدوجة ،وهي معقدة جدا ،ومعجزة يف التصميم ..وقد قال [ديفيد روب] ،أستاذ
اجليولوجيا عنها( :إن عيون ثالثيات الفصوص متلك تصميام ال يستطيع اإلتيان به سوى
مهندس برصيات معارص ذو قابليات كبرية ومتدرب تدريبا جيدا)
ومن األمثلة عىل ذلك ،ظهور الالفقاريات املعقدة الرتكيب فجأة يف شكل كامل ودون
أي حلقة وصل أو شكل انتقايل يربط بينها وبني الكائنات وحيدة اخللية ،والتي كانت متثل ـ
قبل اكتشاف الالفقاريات ـ الشكل الوحيد من أشكال احلياة عىل األرض.
لقد قال [ريتشارد موناسرتسكي] ،املحرر يف جملة علوم األرض التي تعترب إحدى أشهر
املطبوعات اخلاصة بأدب التطور موضحا خطورة تلك االكتشافات عىل نظرية التطور( :قبل
نصف بليون سنة ،ظهرت ـ فجأة ـ أشكال احليوانات التي نراها اليوم ،والتي تتسم بقدر الفت
للنظر من التعقيد .وتعد هذه اللحظة ،عند بداية العرص الكامربي لألرض بالضبط ،أي قبل
حوايل  550مليون سنة ،عالمة عىل االنفجار التطوري الذي مأل البحور بأول كائنات معقدة
يف العامل ..وكانت شعب احليوانات الكبرية التي نراها اليوم موجودة بالفعل يف أوائل العرص
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الكامربي ،وكانت تتميز عن بعضها البعض بنفس القدر الذي تتميز به عن بعضها البعض
اليوم)
التفت إيل ،وقال :فكيف أصبحت األرض تفيض فجأة بمثل هذا العدد الكبري من أنواع
احليوانات؟ ..وكيف يمكن أن تكون هذه األنامط املتميزة من أنواع األحياء قد ظهرت دون
وجود سلف مشرتك؟
قلت :حقا ..هذه تساؤالت مرشوعة.
قال :لكنها ما زالت تبحث عن إجابة لدى دعاة التطور ..وقد قام عامل احليوان [ريتشارد
دوكنز] أحد أكرب أنصار الفكر التطوري يف العامل ،بالتعليق عىل هذه احلقيقة التي تبطل اجلذور
األساسية لكل احلجج التي كان يدافع عنها بقوله( :عىل سبيل املثال ،تعترب طبقات الصخور
الكامربية أقدم الطبقات التي وجدنا فيها معظم جمموعات الالفقاريات األساسية ..ولقد عثرنا
عىل العديد منها يف شكل متقدم من التطور يف أول مرة ظهرت فيها ..ويبدو األمر وكأهنا
زرعت لتوها هناك دون أن متر بأي تاريخ تطوري ..وغني عن القول أن مظهر عملية الزرع
املفاجئ هذا قد أسعد املؤمنني باخللق)
التفت إيل ،وقال :انظر كيف اضطر [داوكنز] لالعرتاف بأن االنفجار الكامربي دليل
قوي عىل اخللق ،ألن اخللق هو الوسيلة الوحيدة لتفسري ظهور احلياة عىل األرض يف شكل
كامل.
ومثله شهد آخر بقوله( :إما أن تكون الكائنات احلية قد ظهرت عىل وجه األرض وهي
كاملة التطور وإما أهنا مل تظهر . .وإذا مل تكن قد ظهرت يف شكل كامل التطور ،فالبد أهنا قد
تطورت من أنواع كانت موجودة من قبل عن طريق عملية حتور ما ..وإذا كانت قد ظهرت يف
شكل كامل التطور ،فال بد أهنا قد خلقت بالفعل بواسطة قوة قادرة عىل كل َشء)
بل إن داروين نفسه أدرك احتامل حدوث ذلك عندما كتب يقول( :إذا كانت األنواع
214

الكثرية ،التي تنتمي إىل نفس األجناس أو الفصائل ،قد دبت فيها احلياة فجأة ،فستمثل هذه
احلقيقة رضبة قاتلة لنظرية انحدار األنواع بالتحور البطيء من خالل االنتقاء الطبيعي)
وهكذا كان العرص الكامربي هو الرضبة القاتلة لدارون ..وهلذا اعرتف عامل املتحجرات
السويرسي التطوري [ستيفن بنغستون] بعدم وجود حلقات انتقالية أثناء وصفه للعرص
الكامربي قائال( :إن هذا الوضع الذي أربك داروين وأخجله ما زال يبهرنا)
***
بعد أن انتهى من حديثه ،ومن إحلاحه عيل أن أكتم عنه ما ذكره يل ،طلب مني أن أدخل
إىل املتحف ،وأخربين أنه يوجد أصدقاء له فيه ،كلهم يؤمنون بام يؤمن به ،لكنهم يكتمون إيامهنم
خشية عىل أنفسهم ،وعىل وظائفهم ..ثم طلب مني أن أنتحي هبم جانبا ،وأطلب منهم أن
يذكروا يل احلقيقة التي يؤمنون هبا ..ال التي يتحدثون هبا إىل الناس..
وقد فعلت كل ما طلبه مني بدقة ،واستفدت من ذلك كثريا..
وكان أول فرع أدخله يف ذلك املتحف الفرع املخصص للحفريات املرتبطة باألسامك
واحليوانات البحرية ..وقد قال يل املرشد الذي يعمل فيه ،بعد أن انتحيت به جانبا ،وطلبت
منه أن يذكر يل احلقيقة التي يؤمن هبا ،ال التي يدعو إليها :يذكر التطورون أن الالفقاريات
البحرية التي ظهرت يف الطبقة الكامربية قد حتولت بطريقة ما إىل أسامك خالل عرشات املاليني
من السنني ..لكنا يف الواقع ال نجد أي حلقات انتقالية تشري إىل حدوث تطور بني هذه
الالفقاريات وبني األسامك ..مثلام ال نجد أي أسالف لالفقاريات الكامربية..
باإلضافة إىل ذلك ،فإن هناك اختالفات تركيبية هائلة بني الالفقاريات واألسامك؛ إذ
توجد األنسجة الصلبة اخلاصة بالالفقاريات خارج أجسادها يف حني تنتمي األسامك إىل
الفقاريات ،وتوجد أنسجتها الصلبة داخلها ..وال بد أن مثل هذا التطور اهلائل قد استغرق
باليني اخلطوات ليكتمل ،ومن املفرتض أن توجد باليني األشكال االنتقالية التي تصوره.
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قلت :ولكن ربام مل يتم البحث جيدا يف طبقات األرض ،ولو فعلوا لوجدوا تلك
األجناس االنتقالية.
قال :كيف تذكر أهنم مل حيفروا ،وهم مل يدعوا مكانا إال حفروه ..لقد أخذ دعاة التطور
حيفرون يف طبقات األرض منذ  140سنة بحثا عن هذه األشكال االفرتاضية ..وعثروا أثناءها
عىل ماليني املتحجرات الالفقارية ،وماليني املتحجرات السمكية؛ ولكن مل يعثر أحد أبدا ولو
عىل متحجرة واحدة يف حالة متوسطة بني االثنني.
قلت :هل أنت متأكد مما تقول؟
قال :أجل ..بل إن دعاة التطور أنفسهم يذكرون هذا ،ويقرون به ،فقد اعرتف عامل
املتحجرات التطوري [جريالد تود] هبذه احلقيقة يف مقال علمي به بعنوان [تطور الرئة وأصل
األسامك العظمية] ،فمام جاء فيه( :لقد ظهرت األقسام الثالثة الفرعية لألسامك العظمية يف
سجل املتحجرات ألول مرة يف نفس الوقت تقريبا ،وختتلف هذه األسامك فعليا اختالفا واسعا
عن بعضها البعض من الناحية الشكلية ،كام أهنا مصفحة بقوة ..فكيف ظهرت هذه األسامك؟
وما الذي سمح هلا هبذا الكم الواسع من االختالف؟ وكيف أصبحت مجيعها مصفحة بقوة؟
وملاذا ال يوجد أي أثر ألشكال متوسطة بدائية؟)
قلت :فام تقول يف سيناريو التطور الذي حياول أن يربهن عىل أن األسامك قد تطورت
من الالفقاريات ،ثم حتولت إىل برمائيات؟
قال :نفس قويل السابق ..فكل هذه افرتاضات وختمينات وختيالت ينقصها الدليل..
فال يوجد متحجرة واحدة تؤكد وجود كائن نصفه سمكي ونصفه اآلخر برمائي ..وقد قام
أحد أشهر علامء التطور [روبرت كارول] مؤلف كتاب [متحجرات الفقاريات والتطور]
باالعرتاف هبذه احلقيقة ببعض الرتدد ،فقال( :ليست لدينا متحجرات متوسطة بني األسامك
الرايبدستية وبني الربمائيات األوىل)
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وهكذا علق عامل املتحجرات التطوري [كولربت] عىل الطوائف الثالث األساسية
للربمائيات وهي :الضفادع والسمندرات والسسيأتيات بقوله( :ال يوجد أي دليل عىل وجود
أية برمائيات تعود إىل العصور القديمة وجتمع بني الصفات املتوقع وجودها يف سلف واحد
مشرتك؛ إذ إن أقدم األنواع املعروفة من الضفادع والسمندرات والسسيأتيات تشبه بدرجة
كبرية أسالفها احلية)
قلت :هذا قول املعارصين من علامء التطور ،فام كان قول السابقني منهم؟
قال :قبل نحو  50سنة مضت ،كان دعاة التطور يعتقدون أن مثل هذا الكائن موجود
بالفعل ..وكانوا يتصورون أن احلفريات املرتبطة به ستكتشف قريبا ،وقد تم تقديم سمكة
تدعى [كوالكانث] التي قدر عمرها بنحو  410ماليني سنة ،بوصفها شكال انتقاليا لديه رئة
بدائية ،ودماغ متطور ،وجهاز هضمي ،وجهاز للدورة الدموية جاهز للعمل عىل اليابسة ،بل
ولديه حتى آلية بدائية للمِش ..وقد تقبلت األوساط العلمية هذه التفسريات الترشحيية
بوصفها حقيقة ال جدال فيها حتى هناية الثالثينيات ،وهكذا تم تقديم [الكوالكانث] باعتبارها
شكال انتقاليا حقيقيا يثبت حدوث التحول التطوري من املاء إىل اليابسة.
لكن حدث اكتشاف مثري جدا يف املحيط اهلندي سنة 1938؛ إذ تم اصطياد سمكة حية
من فصيلة [الكوالكانث] ،والتي قدمت يف السابق بوصفها شكال انتقاليا انقرض منذ سبعني
مليون سنة مضت ..وقد كان ذلك بمثابة صدمة قاسية لدعاة التطور ..فقد قال عامل
املتحجرات التطوري [ج .ل .سميث]( :إنه ما كان ليندهش أكثر لو أنه صادف ديناصورا حيا)
ويف األعوام اآلتية ،تم يف أحيان كثرية اصطياد أكثر من مئتي سمكة [كوالكانث] يف
خمتلف أرجاء العامل.
وهكذا كشفت أسامك الكوالكانث احلية مدى متادي دعاة التطور يف اخرتاع
السيناريوهات اخليالية ..وعىل عكس ادعاءاهتم ،فلم يكن لدى هذه األسامك رئة بدائية وال
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دماغ كبري ،بل تبني أن العضو الذي اقرتح دعاة التطور أنه رئة بدائية مل يكن أكثر من جمرد كيس
دهني..
باإلضافة إىل ذلك كله ،فإن سمكة الكوالكانث التي تم تقديمها باعتبارها مرشحة
الزواحف التي تستعد للخروج من املاء إىل اليابسة مل تكن ـ يف الواقع ـ أكثر من جمرد سمكة
تعيش يف أعامق املحيطات ومل تقرتب قط بمسافة تقل عن  180مرتا من سطح املاء.
***
بعد أن أدىل يل مرشد ذلك اجلناح بكل ما لديه من معلومات حول احلفريات املوجودة
يف القسم املكلف به ..رست إىل قسم آخر ،وهو املخصص للطيور والثدييات ..وقد فعلت مع
صاحبه املسؤول عنه مثلام فعلت مع زميله السابق ،حيث انتحيت به جانبا ،وطلبت منه أن
يذكر يل احلقيقة التي يؤمن هبا ،ال التي يدعو إليه ،فقال يل :وفقا لنظرية التطور ،فإن احلياة قد
نشأت يف البحر ،ثم انتقلت إىل اليابسة بواسطة الربمائيات ..ويقرتح هذا السيناريو أيضا أن
الربمائيات تطورت إىل الزواحف؛ أي إىل كائنات تعيش عىل اليابسة فقط.
قلت :أعلم كل هذا ..وهو من البدهييات يف نظرية التطور ..لكن هل هناك من
احلفريات ما يدل عليه؟
ابتسم ،وقال :لو كان هناك من احلفريات ما يدل عليه ،لسمع به كل الناس حتى
الصبيان والرضع ..ولكن مل يكن َشء من ذلك ..بل إن ذلك السيناريو نفسه مل يعد مستساغا
من الناحية العقلية نظرا لالختالفات الرتكيبية اهلائلة بني هاتني الطائفتني من احليوانات.
فبيضة احليوان الربمائي ـ مثال ـ مصممة للنمو يف املاء ،بينام بيضة أي زاحف مصممة
للنمو عىل اليابسة ،ومن ثم يعترب التطور التدرُيي للربمائيات أمرا حماال ،ألنه بدون بيضة مثالية
كاملة التصميم ال يمكن أن يكتب البقاء ألي نوع.
وفضال عن ذلك ،ال يوجد أي دليل عىل األشكال االنتقالية التي يفرتض أن تربط
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الربمائيات بالزواحف ..وقد شهد هبذا املدافعون عن نظرية التطور أنفسهم ،فقد قال عامل
املتحجرات التطوري [روبرت كارول]( :الزواحف األوىل كانت خمتلفة جدا عن الربمائيات
ومل يتم العثور عىل أسالفها بعد)
باإلضافة إىل ذلك كله ،فإن هناك مشكلة أكرب تعرتض دعاة التطور ،وهي يف جعل هذه
الكائنات تطري ..ذلك أنه بسبب كوهنم يؤمنون بأن الطيور ال بد أهنا قد تطورت بشكل ما،
فإهنم يؤكدون أهنا حتولت من الزواحف ..ومع ذلك ،ال توجد أية آلية من اآلليات املميزة
للطيور التي تتصف برتكيب خمتلف متاما عن حيوانات اليابسة يمكن تفسريها عن طريق
التطور التدرُيي .فتشكل األجنحة التي تعترب اخلاصية االستثنائية للطيور مأزق كبري لدعاة
التطور.
وقد اعرتف أحد دعاة التطور ،وهو [أنكني قورور] باستحالة تطور األجنحة ،فقال:
(إن اخلاصية املشرتكة يف العيون واألجنحة هي أهنام ال تؤديان وظائفهام إال إذا اكتمل نمومها..
وبعبارة أخرى ،ال يمكن لعني نصف نامية أن ترى؛ وال يمكن لطائر أجنحته نصف مكتملة
أن يطري ..وفيام يتعلق بالكيفية التي تكونت هبا هذه األعضاء ،فإن األمر ما زال يمثل أحد
أرسار الطبيعة التي حتتاج إىل توضيح)
ومثل ذلك نرى أن الكيفية التي تكون هبا هذا الرتكيب املثايل لألجنحة نتيجة طفرات
عشوائية متالحقة ما زالت تعترب سؤاال حمريا يبحث عن إجابة؛ إذ ال توجد وسيلة لتفسري
الكيفية التي حتولت من خالهلا األذرع األمامية للزواحف إىل أجنحة تعمل عىل أكمل وجه
نتيجة حدوث تشويه يف أجنتها.
وفوق ذلك كله ،ال يعد امتالك األجنحة أمرا كافيا لطريان الكائن الربي؛ إذ تفتقر
الكائنات الربية إىل العديد من اآلليات الرتكيبية األخرى التي تستخدمها الطيور يف الطريان.
فعظام الطيور ـ مثال ـ أخف بكثري من عظام الكائنات الربية ،كام أن رئة الطيور تعمل
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بشكل خمتلف متاما ،وتتمتع الطيور بجهاز عضيل وعظمي خمتلف ،وكذلك بجهاز قلب ودورة
دموية عىل درجة عالية من التخصص.
وتعترب هذه امليزات متطلبات رضورية للطريان حيتاجها الطائر بنفس احتياجه
لألجنحة ..وال بد أن تكون كل هذه اآلليات قد نشأت معا ويف نفس الوقت؛ إذ من غري املمكن
أن تكون قد تشكلت تدرُييا عن طريق الرتاكم ..وهلذا السبب ،تعترب النظرية التي تؤكد عىل
تطور كائنات اليابسة إىل كائنات جوية نظرية مضللة متاما.
أردت أن أقاطعه ،فقال :حتى لو افرتضنا أن هذه القصة املستحيلة صحيحة ـ كام يدعي
أنصار التطور ـ فإن التساؤل ال يزال قائام حول عدم العثور عىل أي متحجرات بنصف جناح
أو بجناح واحد تدعم قصتهم؟
***
انتقلت إىل مرشد آخر ،وتعاملت معه بنفس الطريقة التي تعاملت هبا مع زميليه ،فقال
يل ،وهو يشري إىل صورة لطائر سامه [األركيوبرتكس] :هذه صورة لطري منقرض من قبل 150
مليون سنة ،وهو من أنواع الطيور ذوات األسنان الذي ُيمع بني صفات الزواحف وصفات
الطيور ،لذا فهو يعد من احللقات املتوسطة بني طائفة الطيور والزواحف ،وهو أول طري يظهر
له ريش يف جسمه.
أردت أن أقاطعه ،فقال :قال :األركيوبرتكس هو أحد أشهر األشكال االنتقالية
املزعومة من بني القلة القليلة التي ما زال دعاة التطور يدافعون عنها ..وهم يذكرون أنه سلف
الطيور احلديثة ،ويذكرون أنه عاش قبل  150مليون سنة ..ويذكرون أيضا أن بعضا من أنواع
الديناصورات صغرية احلجم التي يطلق عليها اسم الفيلوسريابتور أو الدروميوصور قد تطور
عن طريق اكتساب األجنحة ثم ممارسة الطريان ..ومن ثم ،يفرتضون أن يكون األركيوبرتكس
شكال انتقاليا حتول عن الديناصور ،وبدأ يف الطريان ألول مرة.
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ومع ذلك ،فقد أشارت آخر الدراسات التي أجريت عىل متحجرات األركيوبرتكس
إىل أن هذا املخلوق ليس شكال انتقاليا أبدا ،بل هو أحد أنواع الطيور التي تتسم ببعض
الصفات املختلفة عن صفات طيور اليوم.
وحتى فرتة قريبة ،كانت الفرضية القائلة بأن األركيوبرتكس نصف طائر ال ُييد الطريان
بشكل كامل فرضية تلقي شعبية كبرية يف أوساط دعاة التطور ..وقد رأى دعاة التطور أن عدم
وجود عظمة القص أي عظمةالصدر يف هذا املخلوق ،أو عىل األقل عدم وجودها بالشكل
الذي توجد به يف الطيور التي جتيد الطريان ،يعترب أهم دليل عىل أن هذا الطائر مل يكن ُييد
الطريان إجادة سليمة.
ومع ذلك كله ،فقد تسببت املتحجرة السابعة لطائر األركيوبرتكس التي عثر عليها سنة
 1992يف إثارة قدر كبري من الذهول بني دعاة التطور ،ويرجع السبب يف ذلك إىل أن
متحجرةاألركيوبرتكس املكتشفة أخريا قد وجدت فيها ـ بالفعل ـ عظمة الصدر التي افرتض
دعاة التطور أهنا مفقودة منذ فرتة طويلة .وقد وصفت جملة الطبيعة هذه املتحجرة املكتشفة
أخريا كاآليت( :حتتفظ العينة السابعة املكتشفة أخريا من طائر األركيوبرتكس بقص شبه
مستطيل كان يشتبه يف وجوده منذ فرتة طويلة ولكن مل يتم عىل اإلطالق توثيقه من قبل .وتشهد
هذه العينة عىل قوة عضالت الطريان اخلاصة هبذا الطائر)
وقد أبطل هذا االكتشاف الدعامة األساسية للمزاعم القائلة بأن األركيوبرتكس كان
نصف طائر ال ُييد الطريان إجادة سليمة ..ومن ناحية أخرى ،أصبح تركيب ريش هذا الطائر
أحد أهم األدلة التي تثبت أن األركيوبرتكس كان طائرا قادرا عىل الطريان باملعنى الكامل
للكلمة .إذ إن الرتكيب غري املتناسق لريش األركيوبرتكس الذي ال خيتلف عنه يف الطيور
احلديثة يشري إىل أن هذا احليوان ُييد الطريان إجادة كاملة.
***
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بعد أن مررت عىل الكثري من املرشدين ،الذين اتفقوا مجيعا عىل وجود عدد ال حرص له
من احللقات املفقودة التي جتعل من نظرية التطور جمرد خيال ال قيمة علمية له ،قصدت مدير
املتحف ،وقد كنت أتصوره حازما ،ومن أنصار التطور ،لكني وجدته عكس ذلك متاما ،بل
وجدته يعرف كل ما يامرسه موظفوه ،ويتسرت عليهم.
عندما دخلت عليه ،وعرفته بنفيس ،ورحت أذكر له أبحاثي ،قال يل ،وهو يبتسم :إىل
متى يمكننا أن نظل نضع هذه النظرية املجنونة حتت رمحة أجهزة التنفس االصطناعي ..إننا كل
يوم نكتشف ما يدل عىل كوهنا جمرد حكايات عجائز ،ال أحاديث علامء.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لن أكرر لك ما ذكره العلامء الذين رأيتهم ،وحدثوك عن عقم هذه النظرية،
وافتقارها إىل كل أصناف األدلة ،بل هتاوهيا كل حني أمام الرضبات التي توجه هلا عند اكتشف
أي حفرية ،أو تعقيد يف احلياة ..ولكني سأكتفي باحلديث عن أمر منهجي خطري يامرسه الدعاة
إىل هذه النظرية ..وهو تلك التأويالت اخلادعة للمتحجرات.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أنت تعلم أن هذه النظرية تعتمد األسلوب الدعائي الذي بلغت قدرته إىل إقناع
العامة بفكرة وجود كائنات نصفها قرد ،ونصفها إنسان قد عاشت يف املايض ..وهذا األسلوب
يعمد إىل استخدام إعادة البناء فيام ينسبه إىل املتحجرات.
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :أقصد بذلك ما يقومون به من رسم صورة لكائن حي ،أو بناء نموذج له ،استنادا
إىل عظمة واحدة ..ويف بعض األحيان إىل جزء من عظمة ،تم استخراجها من باطن األرض.
قلت :أكل ما نراه من الرجال القردة الذين نشاهدهم يف الصحف واملجالت واألفالم
من هذا النوع؟
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قال :أجل ..هي كلها إعادة بناء مملوءة باخليال والوهم ..ذلك أن املتحجرات عادة ما
تكون ناقصة ،ويف حالة من الفوىض ،وهلذا فإن أي تصور يستند إليها يرجح أن يكون ختمينا
حمضا.
لقد ذكر [ديفيد بيلبيم] ،وهو أحد علامء األنثروبولوجيا من جامعة هارفارد هذت
بقوله( :عىل األقل يف علم املتحجرات الذي هو ساحتي واختصايص ،فإن النظرية ـ أي نظرية
التطور ـ وضعت عىل أساس تأويالت معينة أكثر من وضعها عىل أساس من املعطيات واألدلة
الفعلية)
باإلضافة إىل ذلك ،فإن إعادة البناء القائمة عىل بقايا العظام ال يمكن أن تكشف سوى
الصفات العامة جدا للجسم؛ ألن التفاصيل املميزة احلقيقية املتمثلة يف األنسجة اللينة ختتفي
برسعة مع مرور الوقت ..وهكذا ،فباستخدام التأويل التخميني لألنسجة اللينة تصبح الرسوم
أو النامذج املعاد بناؤها معتمدة متاما عىل خيال الذي يعدها.
وقد ذكر [إيرنست هوتن] ،من جامعة هارفرد ،هذا التالعب التأوييل ،فقال( :إن حماولة
إعادة بناء أو تركيب األجزاء اللينة مهمة حتف هبا املشاكل واملخاطر ،ذلك ألن الشفاه والعيون
واآلذان وطرف األنف ..ال ترتك أية آثار عىل األجزاء العظمية التي تكسوها ..ويمكنك أن
تشكل بنفس السهولة من مججمة شخص شبيه بالشخص النياندرتايل نموذجا بمالمح
شمبانزي أو بقسامت فيلسوف ..أما فيام يتعلق بإعادة البناء املزعومة ألنواع قديمة من البرش
استنادا إىل بعض بقاياها ،فإهنا ال حتظى بأي قيمة علمية ،وهي ال تستعمل إال للتأثري عىل العامة
وتضليلها ،لذا ال يمكن الثقة بإعادة الرتكيب)
قلت :إن ما ذكرته يتأكد لو أننا وجدنا نامذج متعددة إلعادة بناء عظام واحدة.
قال :األمر كام ذكرت ..فدعاة التطور ينسبون وجوها خمتلفة لنفس اجلمجمة ..ومن
األمثلة عىل ذلك الرسوم الثالث املختلفة املعاد بناؤها ملتحجرة تدعى القرد اإلفريقي اجلنويب
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القوي.
مل أجد ما أقول له ،فقال :ليس األمر قارصا عىل ذلك ..فالتأويالت املتحيزة
للمتحجرات ،أو تلفيق العديد من إعادات البناء اخليالية تبدو بريئة إذا ما قورنت بأعامل
التزييف املتعمدة التي ارتكبت يف تاريخ التطور!
قلت :ما تعني؟
قال :من األمثلة عىل ذلك أنه ال يوجد أي دليل دامغ من املتحجرات يؤيد صورة الرجل
القرد ،التي يتم تلقينها باستمرار يف وسائل اإلعالم والدوائر األكاديمية لدعاة التطور ..ذلك
أن دعاة التطور يمسكون فرشاة الرسم يف أيدهيم ،ويصنعون هبا خملوقات خيالية ،إال أن حقيقة
عدم وجود متحجرات مشاهبة هلذه الرسوم متثل مشكلة خطرية بالنسبة هلم.
واألمر األخطر من ذلك أهنم يلجأون أحيانا إىل صنع املتحجرات التي ال يستطيعون
العثور عليها ..ومن أمثلة ذلك إنسان بيلتداون الذي يعد أكرب فضيحة يف تاريخ العلم..
قلت :بناء عىل قولك ..فإنه ال يوجد أي دليل عىل تطور اإلنسان من قرد.
قال :أجل ..فال توجد أي آليات يف الطبيعة يمكن أن تؤدي إىل تطور األحياء ،فأنواع
األحياء مل تدخل حيز الوجود نتيجة عملية تطورية ،بل ظهرت فجأة يف تركيبها املثايل احلايل؛
أي أهنا خلقت ـ كل نوع منها ـ عىل حدة ..وهكذا فإن تطور اإلنسان عن القردة أو غريها جمرد
أكذوبة.
قلت :ولكنهم يذكرون أهنم يعتمدون يف ذلك عىل الكثري من املتحجرات.
قال :لقد كتب دعاة التطور سيناريو تطور اإلنسان عن طريق تنظيم بعض اجلامجم التي
ختدم أغراضهم بالرتتيب من األصغر إىل األكرب ،وبعثرة مجاجم بعض األجناس البرشية
املنقرضة بينها ..وحسبام ورد يف هذا السيناريو فإن للبرش والقردة احلديثة أسالفا مشرتكة ،وقد
تطورت هذه الكائنات بمرور الزمن ،فصار بعضها قردة اليوم ،يف حني أصبحت جمموعة
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أخرى اتبعت فرعا آخر من فروع التطور إنسان اليوم.
غري أن مجيع نتائج البحوث الباالنتولوجية ،والترشحيية ،والبيولوجية قد أظهرت أن
هذا االدعاء التطوري يتسم ـ كغريه من االدعاءات األخرى ـ باخليال والبطالن؛ إذ مل يتم تقديم
أية أدلة سليمة أو حقيقية تثبت وجود قرابة بني اإلنسان والقرد ،اللهم إال التزييف والتشويه
والرسوم والتعليقات املضللة.
بل إن سجل املتحجرات يثبت لنا عىل مر التاريخ أن اإلنسان كان إنسانا ،وأن القرد كان
قردا ..أما بالنسبة لبعض املتحجرات التي يدعي دعاة التطور أهنا أسالف لإلنسان ،فإهنا ختص
أجناسا برشية قديمة عاشت حتى فرتة قريبة جدا ،قبل نحو عرشة آالف عام ،ثم اختفت.
وفضال عن ذلك ،فإن العديد من املجتمعات البرشية التي ما زالت تعيش بيننا اليوم
تتسم بنفس اهليئة والصفات اجلسدية التي تتسم هبا األجناس البرشية املنقرضة ،التي يدعي
دعاة التطور أهنا أسالف اإلنسان .وتعترب كل هذه األشياء دليال واضحا عىل أن اإلنسان مل يمر
قط بأية عملية تطور يف أية فرتة من فرتات التاريخ.
وأهم من ذلك كله ،هو وجود اختالفات ترشحيية ال حرص هلا بني القردة والبرش ،ال
يعد أي منها من النوع الذي يمكن أن يظهر من خالل عملية التطور ..منها مثال املِش عىل
قدمني ..ومنها سعة الدماغ ،والقدرة عىل الكالم ،وغريها كثري.
وقد رصحت [إلني مورجان] ،وهي عاملة باليوأنثروبولوجيا ومن دعاة التطور ،حول
هذه املسألة بقوهلا( :هناك أربعة أرسار تعد من أبرز األرسار التي حتيط بالبرش وهي :ملاذا
يمشون عىل قدمني؟ ..ملاذا فقدوا فراءهم؟ ..ملاذا أصبحوا يملكون هذه األدمغة الكبرية؟..
ملاذا تعلموا الكالم؟ ..وتعد األجوبة التقليدية هلذه األسئلة هي :نحن ال نعلم بعد ..نحن ال
نعلم بعد ..نحن ال نعلم بعد .نحن ال نعلم بعد ..ويمكن أن تطول قائمة األسئلة بشكل بارز
دون أن تتأثر رتابة األجوبة)
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وهكذا نرى [اللورد سويل زوكرمان] ،وهو أحد أشهر علامء اململكة املتحدة وأكثرهم
احرتاما ،وقد درس ولسنوات عدة ،سجل املتحجرات ،وأجرى الكثري من الدراسات
املفصلة ،وقد تم تكريمه بإعطائه لقب لورد نظري إسهاماته يف جمال العلوم.
وبام أن زوكرمان من دعاة التطور ،فال يمكن ـ إذن ـ اعتبار تعليقاته حول هذا املوضوع
جمرد مالحظات معاكسة متعمدة .ومع ذلك ،فبعد سنني من إجراء البحوث عىل املتحجرات
املتضمنة يف سيناريو تطور اإلنسان توصل إىل نتيجة تقيض بعدم وجود شجرة عائلة من هذا
النوع يف احلقيقة.
لقد وضع زوكرمان أيضا طيفا للعلوم يتسم باإلثارة ،فقد قام بتشكيل طيف من العلوم
يمتد من العلوم التي اعتربها علمية إىل تلك التي اعتربها غري علمية ..ووفقا لطيف زوكرمان:
( تتمثل أكثر العلوم علمية ،أي تلك التي تعتمد عىل معلومات ملموسة ،يف علوم الكيمياء
والفيزياء ،تليهام علوم األحياء ،ثم العلوم االجتامعية .وعىل الطرف اآلخر من الطيف ـ وهو
اجلزء الذي يضم أكثر العلوم ابتعادا عن الصفة العلمية ـ يوجد اإلدراك غري املعتمد عىل
احلواس ،وهو يتمثل يف مفاهيم مثل التخاطر واحلاسة السادسة ،وأخريا ُييء تطور اإلنسان)
وقد رشح زوكرمان منطقه هذا قائال( :وننطلق ـ إذن ـ من سجل احلقيقة املوضوعية إىل
املجاالت التي من املفرتض أهنا تتبع علم األحياء ،مثل اإلدراك غري املعتمد عىل احلواس أو
تفسري تاريخ متحجرات اإلنسان ،حيث يصبح كل َشء ممكنا بالنسبة للمؤمن ،وحيث يكون
املؤمن الغيور أحيانا قادرا عىل تصديق عدة أشياء متناقضة يف نفچ الوقت)

التطور ..واجلينات املتقاربة:
خرجت من املتحف ،وقصدت مركزا آخر ،خاصا باألبحاث املرتبطة بنظرية التطور،
كان اسمه [مركز أبحاث اجلينات املتقاربة] ،وقد شاء اهلل أن يكون سببا يف رفع آخر شبهة يف
نفيس كانت بمثابة القشة التي تعلقت هبا لتظل عىل إيامهنا بنظرية التطور.
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يف أحد املخابر املوجودة يف ذلك املركز ،التقيت بعض الباحثني الكبار ،ورحت أسأله
قائال :بام أنك تعمل يف هذا املركز ،فالبد أن تكون عارفا بمدى الشبه بني جينوم البرش وجينوم
القردة ..فقد ذكر يل أن نسبة التقارب وصلت إىل حد  99باملائة ..فهل هذا صحيح من الناحية
العلمية؟ ..وهل يف حال صحته يمكن االستدالل به عىل نظرية التطور؟
قال :سؤالك من شقني ..أما الشق األول ..وهو عن نسبة التقارب ..فذلك مما تتبناه
كثري من املصادر التي تتبنى نظرية التطور ،فهي تنرش كل حني ادعاءها بأن البرش والقردة
يشرتكون يف  99يف املائة من معلوماهتم الوراثية ..وهي تركز بشكل خاص عىل الشمبانزيات،
باعتبارها أقرب القردة إىل اإلنسان.
وهلذا يمكننا أن نقرأ يف كل أدبية من أدبيات التطور مجال مثل (نحن نتطابق مع
الشمبانزيات بنسبة  99يف املائة) أو (ال يوجد إال واحد يف املائة من جزيء (د ن أ) ُيعلنا برشا)
قلت :فام مدى صحة هذا من الناحية العلمية؟
قال :من الصعب اجلزم هبذا ،ذلك أنه ال توجد مقارنة حاسمة بني جينوم البرش
والشمبانزيات ..وقد كشفت إحدى الدراسات التي أجريت عام  ،2002أن الدعاية التي
ينرشها أنصار التطور حول هذا املوضوع زائفة متاما ..ذلك أن البرش والشمبانزيات ال
يتشاهبان بتلك النسبة ،وإنام بنسبة أقل من  95باملائة ..وقد جاء يف بعض األخبار الصحفية
حتت عنوان [البرش والشمبانزيات أكثر اختالفا مما نعتقد]( :وفقا لدراسة وراثية جديدة ،تبني
أن االختالفات بني الشمبانزي واإلنسان أكثر مما كنا نعتقد يف املايض ،فلطاملا اعتقد علامء
األحياء أن جينات الشمبانزيات والبرش متطابقة بنسبة  98.5يف املائة تقريبا .ولكن [روي
بريتن]  ،عامل األحياء يف معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ،ذكر يف دراسة نرشت هذا األسبوع أن
هناك طريقة جديدة ملقارنة اجلينات أظهرت أن التشابه الوراثي بني اإلنسان والشمبانزي ال
يتعدى نسبة  95يف املائة تقريبا ..وقد استند بريتن يف دراسته تلك إىل برنامج كمبيوتر قارن من
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خالله  780.000زوج من بني الثالثة باليني زوج األساسية املوجودة يف حلزون جزيء (د
ن أ) البرشي بتلك اخلاصة بالشمبانزي .واكتشف فروقا أكثر من تلك التي اكتشفها الباحثون
السابقون ،واستخلص أن  3.9يف املائة عىل األقل من أزواج جزيء (د ن أ) األساسية خمتلفة..
ودعاه ذلك إىل االستنتاج بوجود اختالف وراثي جوهري بني النوعني يبلغ  5يف املائة)
وهكذا ورد يف جملة نيو ساينتست ،إحدى املجالت العلمية الرائدة الداعمة بقوة
للداروينية ،فقد نرشت حول هذا املوضوع مقالة بعنوان [االختالف بني جزيء (د ن أ) يف
اإلنسان والشمبانزي يزداد ثالثة أضعاف] ،جاء فيها( :نحن أكثر تفردا مما اعتقدنا يف السابق،
وذلك وفقا ملقارنات جديدة أجريت عىل جزيء (د ن أ) يف اإلنسان والشمبانزي .فلطاملا كان
هناك اعتقاد بأننا نشرتك يف  98.5يف املائة من مادتنا الوراثية مع أقرب أقربائنا .ولكن يبدو
اآلن أن هذا خطأ .ويف الواقع ،نحن نشرتك يف أقل من  95يف املائة من مادتنا الوراثية مع
الشمبانزي ،وهو ما يعني أن التغاير بيننا وبني الشمبانزيات ازداد ثالثة أضعاف)
قلت :ولكن مع ذلك فنسبة التقارب حتى لو كانت كام ذكروا ،أي  95باملائة ،فهي نسبة
حمرتمة ،وقد تبقى دليال لنظرية التطور.
قال :ذلك مستحيل من الناحية العلمية ..فجزيء (د ن أ) البرشي مشابه أيضا لنظريه
يف الديدان ،والبعوض ،والدجاج ..وعالوة عىل ذلك ،فإن الربوتينات األساسية هي عبارة
عن جزيئات حيوية شائعة ال توجد فقط يف الشمبانزيات ،بل إهنا توجد أيضا يف كائنات حية
كثرية خمتلفة كل االختالف عن بعضها البعض ..كام أن تركيب الربوتينات يف كل هذه األنواع
مشابه جدا لرتكيب الربوتني البرشي.
ومن األمثلة عىل ذلك أن التحاليل الوراثية املنشورة يف جملة [نيو ساينتست] كشفت عن
وجود تشابه بنسبة  75باملائة بني جزيء (د ن أ) يف الديدان اخليطية ويف اإلنسان ..وذلك ال
يعني بالقطع أن االختالف بني اإلنسان وهذه الديدان يبلغ  25باملائة فقط.
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ومن ناحية أخرىُ ،ذكر يف اكتشاف آخر ،ظهر أيضا يف وسائل اإلعالم ،أن املقارنات
التي أجريت بني جينات ذباب الفاكهة املنتمي إىل جنس الدروسوفيال وجينات اإلنسان
أثمرت عن وجود تشابه بينهام بنسبة  60باملائة.
وعند دراسة كائنات حية أخرى غري اإلنسان ،يتضح عدم وجود أي عالقة جزيئية
كتلك التي يدعيها أنصار التطور ..وهذا يدل عىل أن مبدأ التشابه ليس دليال عىل التطور.
قلت :فام السبب إذن يف هذه النسب العالية للتشابه؟
قال :السبب بسيط ،وهو التصميم املشرتك للكائنات احلية ..فهو يدل عىل أن صانعها
واحد..
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :من الطبيعي أن يكون يف اجلسم البرشي بعض أوجه الشبه اجلزيئي بالكائنات احلية
األخرى؛ ألهنا مجيعا مكونة من نفس اجلزيئات ،وكلها تستخدم نفس املياه واهلواء ،وكلها
تستهلك أطعمة مكونة من نفس اجلزيئات ..وال ريب يف أن يكون أيضها ،وبالتايل تكوينها
اجليني ،متشاهبا .ومع ذلك ،ال يعد ذلك دليال عىل أهنا تطورت من سلف مشرتك.
ذلك أن هذه املادة املشرتكة ليست نتاجا لتطور ،بل لتصميم مشرتك ،أي ،لكوهنا ُخلقت
وفقا لنفس اخلطة.
قلت :هال وضحت يل هذا أكثر.
قال :لك ذلك ..أال ترى أنه تستخدم كل اإلنشاءات يف العامل بمواد متشاهبة من قرميد،
وحديد ،وإسمنت ،وغريها ..ومع ذلك ،ال يعني ذلك أن تلك املباين تطورت من بعضها
البعض ..فقد ُأنشئ كل منها بشكل منفصل باستخدام مواد بناء مشرتكة ..وهذا ما ينطبق
بالضبط عىل الكائنات احلية أيضا.
قلت :وعيت هذا ..ومثالك واضح جدا.
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قال :ومع ذلك ،ال يمكن بالطبع مقارنة الرتكيب املعقد للكائنات احلية بذلك املوجود
يف أنواع األبنية..
قلت :فام السبب الذي جعل الكثري من العلامء يتشبثون إىل هذه الدرجة هبذه النظرية؟..
وملاذا ظلوا يبذلون قصارى جهدهم لإلبقاء عىل حياهتا؟
قال :اإلجابة الوحيدة عىل ذلك هي خوفهم من احلقيقة التي سيضطرون إىل مواجهتها
يف حال ختليهم عن نظرية التطور.
قلت :فام هي هذه احلقيقة التي خيافون منها؟
قال :هي [اهلل] ..هم خيافون إن تركوا هذه النظرية أن يضطروا إىل االعرتاف باهلل،
واإليامن به ..وذلك ما يقوض كل فلسفاهتم وأفكارهم وتصوراهتم للكون واحلياة.
***
رست بعدها يف أرجاء تلك املدينة ،وفوجئت بمركز إعالمي كبري ،كتب عليه [املركز
اإلعالمي ألبحاث التطور] ..وعندما دخلت ،وسألت بعض العاملني فيه عنه ،وعن غرضه
قال يل :هذا املركز ،وما فيه من وسائل متطورة وسيلة من وسائل نرش نظرية التطور ..بل هو
وسيلتها الكربى ..فالكثري من الندوات واملؤمترات تعقد هنا ،ويسجل كل ما حيصل لتنرشه
القنوات الفضائية العاملية.
قلت :ومل كل ذلك؟
قال :لنرش هذه النظرية ..فلذلك إذا تأملنا وسائل اإلعالم يف بالدنا ،فإننا نجد أهنا ال
تكاد ختلو من أخبار عن هذه النظرية ،فاملنظامت اإلعالمية الرائدة واملجالت الشهرية املوثوق
هبا تنرش موضوعات بشكل دوري حوهلا ..وهي تطرحها كحقيقة علمية ثابتة بصورة قاطعة،
مما ال يفسح جماال ألي نقاش أو جدال.
وهلذا كثريا ما نرى عناوين بارزة حتتل مساحة كبرية يف وسائل اإلعالم تردد كل حني
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أمثال هذه العبارات( :نقال عن جملة تايم :العثور عىل متحجرة جديدة تسد الفجوة يف سلسلة
املتحجرات ..أو تشري جملة الطبيعة إىل أن العلامء قد ألقوا الضوء عىل آخر وأحدث ما وصلوا
إليه يف نظرية التطور)
وقد كان هلذا التلقني والفرض من التأثري والفعالية ما جعل نظرية التطور تتحول بمرور
األيام إىل ما يشبه العقيدة ،وأصبح ينظر إىل إنكار نظرية التطور باعتباره معارضة ملعطيات
العلم وإغفاال للحقائق العلمية الثابتة.
***
بعد أن سمعت هذا وغريه مما حدثتكم عنه رحت أنظف عقيل من كل علم ال دليل
عليه ..رحت أنظفه من كل علم فرضه اإلعالم ،أو فرضته اجلامعات ،أو فرضته تلك األصنام
التي وضعت يف هالة من القداسة ،ال يسمح ألحد باالقرتاب منها أو نقدها.
وعندما فعلت ذلك ..عندما وضعت يف سلة املهمالت علوما كثرية كانت جمرد أوهام..
أصبحت أشعر بعوز كبري للعلم احلقيقي ..العلم الذي ال متحوه األيام ،وال تكذبه احلقائق..
وقد كان أول علم رحت أبحث عنه هو اإلجابة عن تلك التساؤالت التي كنت أهيل
عليها كل ألوان الغفلة والدجل ..وهي السؤال عن حقيقتي ..وحقيقة الكون ..وحقيقة
احلياة ..وحقيقة ذلك النظام البديع الذي حيكم كل َشء.
وقد جعلتني تلك األسئلة أطالع كتبا كثرية ،وأالقي ناسا كثريين ..بل أتعلم علوما
كثرية ،ال ألكسب هبا ماال أو جاها ..وإنام ألعرف هبا احلقيقة املجردة عن كل هوى.
وعندما علم اهلل صدقي أرسل يل معلم اإليامن ..وبواسطته حتولت من اإلنسان الطيني
املستغرق يف عامل اجلسد ..املتثاقل إىل األرض ..إىل اإلنسان الساموي املمتلئ بالروحانية.
وقد عرفت حني وصلت إىل ذلك كله مدى العناية اإلهلية التي نقلتني من طور الغفلة
إىل طور الذكر ..ومن طور الذكر إىل طور احلضور ..ومن طور احلضور إىل طور املشاهدة.
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الغريزة ..واإلهلام
بعد أن انتهى اخلامس من حديثه ،قال السادس ،وهو يلتفت يل :أظن أن الدور وصل
يل ..وهلذا سأحدثك بحديثي الذي ال يقل مجاال عن حديث زمالئي ،بل قد يفوقهم مجيعا،
فسرتى فيه من بدائع الصنعة اإلهلية ما يملؤك بالعجب.
وال ختف ..فلن أحدثك يف حديثي هذا عن دقائق علوم احلياة ،ومصطلحاهتا
وتعقيداهتا ،بل سأذكر لك أشياء بسيطة يراها الكثري من الناس ..ويمكنهم التعبري عنها..
ولكن الفلسفات املادية راحت تعبث هبا كام عبثت بغريها من احلقائق لترصفها عن اهلل.
قلت :ما تعني؟
قال :ما دام أصحايب قد حدثوك عن الصدفة واخللق ..والتطور والعلم ..والعشوائية
والتصميم ..والرصاع والسلم ..والتكيف والعناية ..فلن أكرر ما ذكروا ،بل سيقترص حديثي
عىل الغريزة واإلهلام ..ذلك أن حكايتي معهام هي مفتاح هدايتي إىل اهلل ،وسبب ختليص من
كل اخلرافات التطورية التي كنت أتعلق هبا.
قلت :فام تعني بالغريزة ..وما تعني باإلهلام ..وما الفرق بينهام؟
قال :الغريزة ـ كام يتصور املاديون ـ تنبع من ذات الِشء ..أي أن الكائن احلي لوحده
استطاع أن يملك تلك القدرات العظيمة التي تيرس له حياته ..بينام اإلهلام يعني وجود جهة
خارجية هتدي الكائن ملا ينفعه.
قلت :لعلك تقصد ما ورد يف قوله تعاىل﴿ :و َأوحى رب َك إِ َىل النَّح ِل َأ ِن َّ ِ
اجل َب ِ
اخت ِذي ِم َن ِْ
ال
ْ
َ ْ َ َ ُّ
ِ
ِ ِ
الش َج ِر َو ِممَّا َي ْع ِر ُش َ
ُب ُيوتًا َو ِم َن َّ
اس ُلكِي ُس ُب َل َر ِّب ِك ُذ ُل ًال َخي ُْر ُج
ون (ُ )68ث َّم ُكيل م ْن ُك ِّل ال َّث َم َرات َف ْ
وهنا َرشاب خمُ ْتَلِف َأ ْلوا ُنه فِ ِ
ِ
ِ
يه ِش َفاء لِلن ِ
َّاس إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون (﴾)69
َ ُ
م ْن ُب ُط َ َ
[النحل]69 ،68 :
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قال :أجل ..فاهلل تعاىل خيرب يف هاتني اآليتني الكريمتني أنه أوحى إىل النحل ،وأهلمها بام
عليها فعله ،لتخدم نفسها ،وختدم املحتاجني إىل عسلها ،فام يمكن لعقلها البسيط أن يدرك كل
ذلك من دون إهلام وهداية إهلية.
قلت :فهلم حدثني بحديثك ..فال شك يف كونه ممتعا.
***
اعتدل صاحبنا السادس يف جلسته ،ومحد اهلل ،وصىل عىل نبيه  ..ثم قال :تبدأ قصتي
من طفولتي حيث كنت حينها ال أزال أدرس يف املدرسة اإلعدادية ،وكان لنا حينها أستاذ
يدرسنا علوم احلياة ،وكان عاشقا لداروين ونظريته لدرجة اهليام ..وكان حيدثنا عنهام كل حني
بإعجاب شديد..
لكنه ويف ذلك اليوم ..ويف حديقة احليوان التي ذهبنا إليها يف رحلة مدرسية ..وبعد أن
عاين ما عاين من سلوكات غريبة للحيوانات املختلفة ..راح يتملص من تلك النظرية
العاجزة ،وحياول أن يفر منها ،بل وصل به األمر يف األخري إىل درجة التربئ منها ومن صاحبها.
بعد أن دخلنا احلديقة ،كلفت إدارهتا بعض اخلرباء بعامل احليوانات أن يصحبنا فيها،
ويعرفنا باحليوانات املختلفة ،وسلوكها ..وقد اختارته عمدا ليخاطب من هو يف مثل سننا.
يف مدخل احلديقة ،سأل بعض التالميذ عن رس احلياة ومبدئها وتنوعها ،فقال األستاذ:
كام ذكرت لكم مرات كثرية فإن قصة احلياة تبدأ بعدما بردت االرض وتكونت بحارها وجباهلا
وسهوهلا وغالفها اجلوى واستعدت الستقبال احلياة عليها ،وذلك بعد تعرضها خالل ماليني
السنني للتطور من حال إىل حال ..وكان أول ظهور للحياة عىل األرض فوق سطح املاء
واملحيطات واملستنقعات وعىل شواطئ املسطحات املائية التى تكونت عندها مادة الطني،
حيث اختلط املاء بالرتاب.
ومن عفن الطني املنتن نشأت أبسط وأصغر أنواع احلياة التى نراها ممثلة يف بعض أنواع
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البكترييا ،وبعض الكائنات وحيدة اخللية التى مل تتميز بعد عىل أهنا نبات أو حيوان ..ومن هذا
األصل املشرتك جلميع الكائنات نبت فرعان من اخلاليا املجهرية تولد من أحدمها النبات ،ومن
اآلخر احليوان.
وبعد زمن طويل مىض عىل هذه اخلاليا ،وهى تنمو وتتطور نشأت كائنات كثرية ال عدد
هلا ..وهي التي سنرى بعضها هنا يف هذه احلديقة.
قال تلميذ آخر :هذا تفسريك للحياة ..فام تفسريك هلذه السلوكات العجيبة التي تبدهيا
احليوانات ..بل حتى النباتات؟
قال األستاذ :إهنا الغريزة ..فالغريزة هي التفسري العلمي لتلك السلوكيات ..إهنا
التفسري الصحيح لقابلية احليوان للقيام بسلوك معني منذ الوالدة.
قال التلميذ :فكيف اكتسبت احليوانات هذه الغريزة؟ ..وكيف كان ظهور أول سلوك
غريزي لدهيا؟ ..وكيف تم انتقال هذه الغريزة كابر ًا عن كابر؟
سكت األستاذ قليال ،ثم قال :هناك أجوبة كثرية عن هذا قد ال يطيق عقلكم الصغري
اإلجابة عنها..
قال التلميذ :أخربنا فقط ..فلعلنا نطيق فهمها.
قال األستاذ :هي أجوبة ..ولكنها تكاد تكون أسئلة هي األخرى ،ال أجوبة ..فكل
سؤال منها سيستدعي أسئلة أخرى ..ولو بقينا هنا إىل آخر الدهر مع مثل هذه األسئلة ،فلن
نخرج أبدا.
ثم أضاف :هناك اختصايص يف علم اجلينات ،وأحد أصحابنا من دعاة نظرية التطور،
كتب كتابا سامه [رس التطور العظيم] ذكر فيه صعوبة اإلجابة عن التساؤالت اخلاصة بالغريزة،
فقال(:لو تساءلنا عن كيفية ظهور أول سلوك غريزي ،وعن كيفية توارث هذا السلوك
الغريزي ملا وجدنا أية إجابة)
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وهناك آخرون من أصحابنا يؤمنون بنظرية التطور ،أجابوا عىل ذلك بكون الغرائز تعترب
جينات موجودة لدى احليوانات ،تظهر عىل شكل أنامط سلوكية ،واستناد ًا إىل هذا التعريف
يقوم نحل العسل ببناء اخللية عىل الشكل املنتظم املعروف بوحدات بنائية هندسية مسدسة وفق
الغريزة احليوانية ،وبمعنى آخر يوجد جني خاص يف أجسام كل أنواع نحل العسل ُيعل هذه
األنواع تبني خالياها غريزي ًا وفق الشكل املعروف.
قال التلميذ :وهل تؤمن أنت هبذا؟
قال األستاذ :لقد ذكرت لك أن هذا نفسه سيحتاج إىل أسئلة جديدة ،بل أسئلة كثرية..
أوهلا ستقول يل :لو كانت الكائنات احلية مربجمة عىل أن تسلك هذا السلوك املعني فمن الذي
برمج هذا السلوك؟ ..أنا أعلم أنه ال يوجد أي برنامج مربمج من تلقاء نفسه ..وأنه ال بد لكل
برنامج من مربمج.
قال التلميذ :نعم ..كنت سأسألك هذه األسئلة ..فام اإلجابة التي أعددهتا هلا؟
قال األستاذ :لقد وفر أصحابنا العناء عىل أنفسهم ..فذكروا إجابة ربام ستستدعي منك
أسئلة أخرى.
قال التلميذ :فام قالوا؟
قال األستاذ :هم يقولون ..أو باألحرى نحن نقول بأن الطبيعة األم ـ التي تتشكل من
البحريات واجلبال واألشجار والظواهر املختلفة ـ هلا القدرة عىل اخللق ،إهنا بديل علمي منطقي
عن اخلالق..
قال التلميذ :إن الطبيعة كيان متعدد األنواع ..فأي نوع منها لديه القدرة عىل إكساب
احليوانات املختلفة أنامطها السلوكية املختلفة؟
قال األستاذ :كنت أعلم أنك ستسأل هذا السؤال.
قال التلميذ :لست أنا وحدي الذي يسأله ..بل أظن أن اجلميع يسأله..
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حينها تدخل املرشد ،وقال :إن عقولنا مجيعا حتتاج إىل إجابة منطقية عىل هذا السؤال..
فالطبيعة تتألف من احلجر والرتاب واألشجار والنباتات ..فمن من هذه العنارص تكون له
القدرة عىل إكساب الكائنات احلية هذا السلوك املربمج؟ ..وأي جزء من الطبيعة لديه القدرة
والعقل عىل فعل ذلك؟
هل ترى أنه يمكن لإلنسان العاقل أن يقول ،وهو يرى لوحة زيتية مجيلة(:ما أحىل
األصباغ التي رسمت هذه اللوحة)؟ ..بال شك فإن كالمه لن يكون منطقيا ..إذن فإن ادعاء
كون املخلوق خالق ًا لألشياء هو بال شك ادعاء غري منطقي.
ثم قال موجها كالمه لألستاذ :أنا أعرف الكثري من دعاة نظرية التطور ،أو دعاة التفسري
املادي للحياة  ،فهم يزورون هذه احلديقة كثريا ،ويرون السلوكات الغريبة التي تبدهيا الكثري
من احليوانات ،وعندما أسأهلم عن تفسريها ال ُييبون بِشء ،بل يذكرون أن نظرية التطور
تعجز عن التفسري املنطقي للحياة ،ولسلوك احلياة..
لقد سمعت بعضهم ..وهو من كبارهم ..يقول ـ وهو يتحدث عن سلوك دودة القز ـ
لعلك تعرفه ..إنه [هريمان فون ديثفورت] ..لقد سمعته يقول(:إن فكرة اختاذ األوراق الثابتة
املتعددة كوسيلة للتمويه فكرة باهرة ،ترى من يكون صاحب هذه الفكرة؟ من صاحب هذه
الفكرة الذكية التي تقلل من احتامل عثور الطري عىل الفريسة التي يبحث عنها؟ وال بد للدودة
أن تكون قد تعلمت بالوراثة من صاحب هذه الفكرة الذكية ..كل هذه الظواهر ال بد أن تتوفر
لدى إنسان ذكي للغاية حياول أن يظل عىل قيد احلياة ،وال بد لنا أن نقبل هبذه احلقيقة ،عل ًام أن
لدودة القز جهاز ًا عصبي ًا بسيط ًا للغاية فض ً
ال عن بدائية سلوكها احليايت ،وتفتقر هذه الدودة إىل
القدرة عىل قابلية حتديد هدف معني والتحرك باجتاه هذا اهلدف)
ثم يتساءل متعجبا(:ولكن كيف يتسنى هلذه الدودة أن خترتع هذه الوسيلة للدفاع عن
نفسها ،وهي هبذا الضعف من التكوين؟ .وعندما جابه علامء الطبيعة األقدمون مثل هذه
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الظواهر مل ُيدوا هلا تفسري ًا إال باملعجزة؛ أي تبنوا فكرة وجود قوة غري طبيعية خالقة ،أي أهنم
آمنوا بوجود اهلل الذي يعطي خملوقاته آليات معينة للدفاع عن النفس .وبالنسبة إىل هذه الطريقة
يف التفكري تعترب بمثابة انتحار لعامل أو باحث يف الطبيعة ،ومن جانب آخر يقوم العلم احلديث
بتفسري هذه الظواهر تفسري ًا خالي ًا من أي معنى عرب التمسك بمفهوم الغريزة ،ألنه عىل عكس
ما يعتقده أغلبنا ،فإن تفسري السلوك بالغريزة يعني اكتساب احليوان هلذه األنامط السلوكية
بالوالدة ،وهذا التفسري ال يقدم وال يؤخر يف تساؤلنا بل يعيق بحثنا عن إجابة حمدودة
وواضحة ،وال يمكن احلديث عن السلوك العقالين لدودة القز التي تفتقد وجود مثل هذا
العقل)
ثم قال(:هناك تفسري وحيد لظاهرة رعاية الكائنات احلية غري العاقلة لصغارها هبذه
الشفقة واحلنان وذودها عنها ،وهو انقيادها لإلهلام اإلهلي ،ومثال عىل ذلك هذا الطائر
الغطاس الذي يرعى صغريه بوحي إهلام إهلي).
التفت لألستاذ ،وقال :هذا الكالم يقوله هذا املتبني لنظرية التطور ،وهو حيلل أو حياول
أن يصل إىل حتليل منطقي لسلوك دودة القز ،هذا السلوك العقالين املدروس.
أنت ال ترى يف إجابته ـ كام يف كل الكتب واإلصدارات التي تصدرها هذه النظرية ـ إال
أسئلة بدون ردود واضحة ،أو تناقضات فكرية ال تؤدي إال إىل طريق مسدود.
حتى صاحب النظرية تشارلز داروين قد اعرتف هبذه احلقيقة ،فذكر أن سلوك
احليوانات وغرائزها تشكل هتديد ًا واضح ًا لصحة نظريته ..لقد ذكر ذلك يف كتابه (أصل
األنواع) عدة مرات وبصورة واضحة ال لبس فيها ..اسمع ما يقول مثال(:أغلب الغرائز متتاز
بتأثري بالغ ،وتثري درجة كبرية من احلرية ،وكيفية نشوئها وتطورها ربام تبدو لقارئ نظريتي كافية
هلدم نظريتي من األساس)
أما نجل تشارلز داروين املدعو فرانسيس داروين ،فقد قام بتحليل ورشح رسائل أبيه
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يف كتابه [احلياة ورسائل تشارلز داروين] ،وذكر فيه مدى الصعوبات التي واجهها داروين يف
تفسريه للغرائز قائ ً
ال يف الكتاب ،يعني [أصل األنواع](:ويف الباب الثالث منه يتحدث يف
القسم األول عن العادات احليوانية والغرائز واالختالف احلاصل فيها ،والسبب يف إدخال هذا
املوضوع يف بداية الباب ترشيد فكر القراء عن إمكانية رفضهم لفكرة تطور الغرائز باالنتخاب
الطبيعي ،ويعترب باب الغرائز من أصعب املواضيع التي احتواها كتاب (أصل األنواع)
قال األستاذ :لداروين ولنجل داروين أن يقوال ما يشاءان ..ولكن النظرية ال تقترص
عليهام ..نعم ربام تكون قد بدأت منهام ،لكنها مل تنته عندمها ..باإلضافة إىل هذا ،فإن لدينا
اجلواب عىل ما طرحته من تساؤالت ،فنحن نعتقد أن احليوانات تكسب أنامط ًا سلوكية عن
طريق التجربة ،ويتم انتقاء األقوى بواسطة االنتخاب الطبيعي ،ويف مرحلة الحقة يتم توارث
هذه األنامط السلوكية الناجحة عرب األجيال املتعاقبة.
ابتسم املرشد ،وقال :كالمك هذا حيوي معنني ..ثانيهام يبنى عىل أوهلام ..ففرس يل أوهلام،
ألبني لك وجهة نظري حوله.
قال األستاذ :املقدمة األوىل التي تعتمد عليها نظريتنا لتفسري الغرائز هي ما نسميه
(االنتخاب الطبيعي) ..إنه احلجر األساس لنظرية التطور.
قال املرشد :فام تعنون باالنتخاب الطبيعي؟
قال األستاذ :هو يعني بكل بساطة اختيار أي تغيري مفيد وصالح للكائن احلي (قد يكون
هذا التغيري هيكلي ًا أو سلوكي ًا) ،ثم اختيار ذلك الكائن احلي لتوريث ذلك التغيري لألجيال
الالحقة.
قال املرشد :فأنت بقولك هذا جتعل الطبيعة هي املحك لتمييز املفيد من الضار ،وأهنا
القوة املؤثرة والعاقلة يف الوجود.
قال األستاذ :أجل ..قويل يستلزم ما ذكرته.
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قال املرشد :ولكن ،أنت ترى أنه ال يوجد يف الطبيعة من يميز بني الضار واملفيد كقوة
مؤثرة حيث ال يوجد بني احليوانات أو غري احليوانات ذاك الذي يملك قرار ذلك أو القابلية
عىل اختاذ هذا القرار.
لقد اعرتف داروين نفسه باستحالة اكتساب السلوكيات املفيدة عن طريق االنتخاب
الطبيعي إال أنه يعود و يدافع عن وجهة نظره التي هي حمض خيال واستمر يف الدفاع عن رأيه
عىل الرغم من كونه هذر ًا وغري منطقي حيث يقول(:يف النهاية يمكن اعتبار ّ
أن الغرائز التي
جتعل زغلول احلامم يطرد إخوانه غري األشقاء من العش ،وجتعل مملكة النحل مقسمة إىل خدم
وملكة ليست غرائز موهوبة أو خملوقة بل تفاصيل حية وصغرية لدستور عام لعامل األحياء،
وهذه التفاصيل الصغرية تتوىل مهمة التكثري والتغيري عرب انتقاء األصلح من األضعف .ولكن
هذا االعتبار ال يبدو يل منطقي ًا ولكنه قريب إىل األفكار التي تدور يف خميلتي)
هذه هي املقدمة األوىل ..وذاك ما يبني هتافتها ،فام املقدمة الثانية؟
قال األستاذ :أنا مل أسلم لك بكل ما ذكرته يف الرد عىل املقدمة األوىل ..ومع ذلك،
فاملقدمة الثانية هي أنا نرى أن السلوكيات املفيدة واملنتخبة عرب االنتخاب الطبيعي يتم توارثها
عرب األجيال.
قال املرشد :هل حقا بقي من العلامء من يقول هذا ..إن أي عقل يعلم أن أي سلوك
جديد يكتسبه احليوان عن طريق التجربة ال يمكن توريثه جليل الحق بأي حال من األحوال،
ألن التجربة املكتسبة ختص ذاك اجليل وحده ،وال يمكن إدخال هذه التجربة السلوكية اجلديدة
املكتسبة يف البناء اجليني للحيوان إطالق ًا.
فاملعروف علميا أن اجلينات مسؤولة فقط عن بناء الربوتينات حيث يتم بناؤها أكثر من
إفراز بعض اهلرمونات لتتم السيطرة عىل سلوك الكائن احلي بصورة عامة.
فمثال يكون احليوان نشيط ًا أو بالعكس خام ً
ال أو أن يكون الوليد أكثر ارتباط ًا بأمه،
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ولكن ال يوجد أي دليل يثبت توارث السلوك اخلاص الذي ُيعل احليوان يبني عشه بالرتتيب
والتزامن واالنتظام املعروف.
ولو كان األمر كذلك ،فإن هذا يستدعي البحث عن الوحدات الوراثية املسؤولة عن
عملية التوريث؟ ألن هناك فرضيات تثبت وجودها ،ومل يستطع أحد اإلجابة عن هذا السؤال.
التفت إىل األستاذ ،ثم قال :إن االدعاء بكون األنامط قابلة للتوارث أمر غري مقبول
علمي ًا ،فبناء الطيور ألعشاشها وإنشاء القندس للسدود وإفراز عامالت نحل العسل للشمع
يقتيض وجود نوع من األنامط السلوكية املعقدة ،كالتصميم والتخطيط للمستقبل ،وهذه ال
يمكن توارثها عرب األجيال.
دعنا من كل هذا ..هناك مثال آخر يفرض نفسه بشدة ..وهو املتعلق بسلوك العامالت
القارصات يف مملكة النمل.
فهذه العامالت هلا سلوك خاص تتميز به يتطلب منها أن تكون عىل دراية تامة باحلساب
وذات خربة واسعة ،قد ترجع األمر إىل الوراثة ..ولكنك تصطدم بأن هذه األنامط السلوكية
لعامالت النمل ال يمكن أن تكتسب بالتوارث لسبب وحيد هو كوهنا قارصات ،وال يمكن هلا
التكاثر لذا ال تستطيع توريث هذه األنامط السلوكية ألجيال الحقة.
وما دام األمر هبذه الصورة كيف تسنى ألول نملة عاملة قارصة أن تورث هذه األنامط
السلوكية ألجيال الحقة من العامالت القارصات وهي بالتأكيد ال تستطيع التكاثر؟
وال يمكننا القول بأن هذه املخلوقات قد بذلت جهد ًا يف اكتساب هذه األنامط السلوكية
ألهنا تبدأ يف اتباع هذا السلوك منذ اللحظات األوىل لوجودها عىل وجه األرض بأكمل صورة.
وال تصادف يف أي طور من أطوار حياهتا أية مرحلة للتعليم ومجيع سلوكها مكتسب
بالفطرة  ،وهذا األمر جائز مع مجيع الكائنات احلية .إذن فمن الذي علم الكائنات احلية تلك
األنامط السلوكية؟
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فلو افرتضنا أن النملة العاملة أو أية حرشة أخرى قد اكتسبت مجيع صفاهتا املتميزة عرب
يتم توريثها
االنتخاب الطبيعي وبالتدرج ،أي افرتضنا أهنا عملية انتخاب للصفات الصاحلة ثم ّ
بعد ذلك إىل أجيال الحقة وبصورة متعاقبة ويف كل مرة يتم انتخاب صفات مفيدة تورث إىل
جيل الحق وهكذا ،لو افرتضنا ذلك ألصبحت فرضيتنا مستحيلة لسبب وحيد هو عدم تشابه
النملة العاملة مع أبوهيا إىل حد كبري إضافة إىل كوهنا عقيمة ،وهلذا فهي ال تستطيع توريث
الصفات واألنامط السلوكية اجلديدة املكتسبة إىل األجيال الالحقة .وهنا يطرح السؤال نفسه:
كيف يمكن تفسري هذه احلالة بواسطة االنتخاب الطبيعي؟
أال يتبني لك من خالل هذا استحالة تفسري األنامط السلوكية املحرية هلذه الكائنات احلية
بواسطة نظرية التطور ،بسبب بسيط ،وهو أن هذه األنامط السلوكية مل تكتسب عرب االنتخاب
الطبيعي ،وال يمكن توريثها بالتايل إىل أجيال الحقة.
سكت قليال ،ثم قال :واألمر األخطر من ذلك كله هو زعمكم بأن الغرائز تتطور بتطور
األحياء ،فأنتم تزعمون بأن الكائنات قد نشأت عن بعضها البعض عرب التطور.
ووفق ًا هلذه النظرية تكون الزواحف قد نشأت من األسامك ،والطيور من الزواحف..
مع أن النوع الواحد خيتلف متام ًا من حيث السلوك ،حيث ختتلف السمكة عن الزواحف
اختالف ًا كلي ًا.
مل ُيد أستاذنا ما ُييب به ،لكنه راح يمسك بطنه ،ويقول خماطبا املرشد :أظن أن مغصا
أصابني ..لقد تعودت أن يصيبني مثله ..لذلك أرجو أن تتجول بالتالميذ يف احلديقة ،ودعني
هنا أنتظركم.

حيوانات برية:
كان ذلك فرصة عظيمة لنا حينها لتكون لنا احلرية يف أن نسأل املرشد عن أي َشء خيطر
ببالنا ،وبكل حرية ..وقد كان له من دماثة األخالق ما جعلنا مجيعا نتعلق به.
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قال لنا ،وهو يتجول بنا يف أرجاء احلديقة( :)1ستكتشفون ـ أبنائي ـ يف هذه اجلولة
البسيطة بعض املميزات اخلارقة للكائنات احلية املوجودة يف حميطنا ،وستتعلمون من خالهلا
اخلصائص املدهشة والطريفة عند هذه الكائنات..
وسرتون كيف خلق اهلل تعاىل يف املخلوقات املختلفة ما تتميز به من خصائص مدهشة
وخارقة لتامرس حياهتا بكل راحة واستقرار ..لكن ،تأكدوا أن ما سرتونه ليس سوى بعض
احليوانات فقط ،إذ يوجد ما ال حيىص وال يعد من أنواع احليوانات األخرى.
واهلل تعاىل يريد منا عند اكتشافنا خصائص هذه احليوانات أن نفكر يف قدرته الالحمدودة
وإبداعه املدهش ،وأن نعي أن اهلل خالق كل َشء ،كام علينا أن نشكر اهلل تعاىل ـ ونحن نتمتع
بالنظر إىل خملوقاته ـ عىل هذا اجلامل الالحمدود الذي نستمتع به من خالل خملوقاته.
بعد أن حدثنا هبذه األحاديث املفعمة باإليامن ،والتي مل نتعود سامعها من أساتذتنا ،راح
يتجول بنا يف القسم األول من أقسام احلديقة ،وهو قسم احليوانات األليفة.
وكان أول من مررنا عليه يف جولتنا تلك هي األرانب ..والتي رحنا نستمتع بالنظر
إليها ،وهي تلتهم كل ما يقدم هلا من مأكوالت ..وقد قال لنا املرشد ،وهو يشري إليها :أال
تالحظون أنكم كلام حاولتم االقرتاب منها هترب برسعة؟
فسألناه عن رس ذلك ،فقال :إهنا متلك حاسة سمع قوية ،ولذلك نراها بمجرد
اإلحساس بأي صوت أو خشخشة هترب برسعة كبرية..
ثم قال :لقد خلق اهلل يف الكائنات احلية خصائص أخرى إضافة إىل اخلصائص التي
ختص األكل والرشب ،إذ توجد عىل وجه األرض أنواعا خمتلفة من األرانب تتميز بخصائص
خمتلفة بعضها عن بعض ..فاألرانب التي تعيش يف املناطق الباردة مثال تكون عادة بيضاء
اللون ،وهي خاصية هامة تسهل عليها االختفاء وعدم متييزها من الثلوج ..أما األرنب
(  )1خلصنا املادة العلمية الواردة هنا من كتاب :رحلة ىف عامل احليوان ،هارون حيي ،ترمجة :حممد رضا بن خليفة.
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الوحِش فهو أكرب وله أرجل وأذنان أطول مقارنة باألنواع األخرى من األرانب ..أما األرنب
األمريكي الذي يعيش يف الصحاري األمريكية فله أذنان كبريتان تساعدانه عىل اتقاء احلرارة.
وعندما سألناه عن رس جتمع احليوانات بعضها مع بعض ،قال :تعيش احليوانات عادة
يف املناطق الطبيع ية التي تناسب خصائصها مثل البيوت التي يعيش فيها اإلنسان مع عائلته،
و غالبا ما تتجنب جمموعة احليوانات دخول املنطقة التي تعيش فيها مثيالهتا من احليوانات
األخرى.
قلنا :فكيف تعرف ذلك؟
قال :حتدد احليوانات حدود منطقتها بطرق خمتلفة ..ومن أمثلة ذلك إصدار الروائح،
حيث نرى الغزالن ـ مثال ـ تفرز من فكها األسفل لعابا له رائحة تشبه رائحة القطران ترتكه
فوق األغصان الرقيقة واحلشائش ،وهذه الرائحة تتقبلها بقية الغزالن فتعرف أن هذه املنطقة
هي مكان عيش غزالن أخرى ،أما األيل فيخرج هذه الرائحة من أسفل أرجله اخللفية
وتساعده عىل وضع إشارة عىل املكان ..وهكذا األرانب ،فهي تفرز من أفواهها رائحة تشري هبا
إىل املنطقة التي تعيش فيها.
***
مررنا بعدها عىل قفص خاص بالكالب بأنواعها املختلفة ،فقال لنا املرشد :إن الكالب
ذكية ،وهلا قدرة عىل التعلم بسهولة مقارنة بالكثري من الكائنات األخرى ،وهي تستعمل
للحراسة يف أغلب األحيان ،بسبب قدرهتا عىل التغلب عىل حيوان أكرب منها بخمسة أو ستة
أضعاف.
لكن الطريف أن هذه الكالب التي تتحول أحيانا إىل وحشية ،رشسة ال ترض صاحبها
أبدا وتفديه بروحها إلنقاذه من اخلطر وال تتخىل عنه مهام كان اخلطر.
وعندما سألناه عن اخلصائص التي تتميز هبا الكالب ،قال :وهب اهلل لكل كائن حي
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مميزاته اخلاصة به ،والتي تتناسب مع حاجاته ،ووظائفه ،فلذلك جعل للكالب والكائنات
األخرى أجساما خمتلفة.
فعدد أسنان الكالب هي أكثر من عدد أسناننا بعرشة أسنان ،إذ تعد  42سنا ،وهكذا
تستطيع الكالب أكل العظام بكل سهولة ..وهي تتمتع بعيون أفضل بكثري من عيوننا ،حيث
تستطيع رؤية األشياء يف الظالم أفضل بكثري من اإلنسان ،وهلا القدرة عىل متييز األجسام
برسعة ..وهي تتمتع أيضا بقدرهتا عىل سمع أصوات ال يمكننا نحن سامعها ،فقوة سامعها
لألصوات هي أربعة أضعاف قوة سامع اإلنسان ،إذ أهنا متيز األصوات من مسافات بعيدة..
وهي تتمتع أيضا بقوة حاسة الشم ،فمركز استقبال الروائح املوجود باملخ هو  40مرة أكرب من
مركز استقبال الروائح عند اإلنسان ،لذلك ،فقدرة الكالب عىل استيعاب الروائح أعىل بكثري
من قدرة اإلنسان.
و بفضل مجيع هذه املميزات تتعقب الكالب رائحة الصيد وجتلب الصيد الذي يصيبه
الصيادون ولو كان عىل بعد عدة كيلومرتات ،كام أن كالب البوليس تشم املالبس فتستطيع
العثور عىل صاحبها ..فالكالب التي هي من نوع [برنارد] هلا أنوف حساسة جدا إىل درجة أنه
بإمكاهنا إخراج اجلرحى من حتت الثلوج.
***
بعدها مررنا عىل قفص خاص اخليول ،فقال لنا املرشد :اخليول من أكثر احليوانات وفاء
لإلنسان عرب التاريخ ،فهي ال تفارق صاحبها أبدا ..ويوجد منها  25نوعا ،ويمكنها أن حتملنا
ملسافات طويلة دون تعب أو كلل.
ثم حدثنا عن اخلواص املودعة يف أسناهنا ،فقال :تتآكل أسنان اخليول عرب الزمن ألهنا
تأكل احلشائش الصلبة وامللوثة بالرتاب والغبار ،لكن اهلل جعل هلا أسنانا طويلة مغروسة يف
عمق احلنك ..فلهذا كلام تآكلت يظهر القسم الذي بداخل العظم ..وكل سن يمكنها أن تتآكل
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بمعدل  2ونصف إىل  5سم دون أن تفقد قدرهتا عىل قطع الطعام..
ثم قال لنا :ختيلوا لو أن اهلل مل هيب اخليول هذه امليزة ،ال بد أهنا ستفقد أسناهنا خالل
زمن قصري ،وبذلك متوت من اجلوع.
ثم ذكر لنا ما أودع اهلل يف هامة شعرها من خصائص ،فذكر لنا أهنا تعمل كاملصفاة ،فهي
تقوم بضبط درجة حرارة اجلسم ،ذلك أن أجسام اخليول حتتاج دائام إىل درجة حرارة تساوى
 38درجة مئوية ،لذلك يطول شعر اخليل يف فصل الشتاء ،ويسقط يف فصل الصيف ليحافظ
اجلسم عىل املستوى نفسه من احلرارة يف الفصول احلارة.
ثم ذكر لنا من خواصها املثرية أهنا تنام واقفة ،وأهنا ال تسقط عىل األرض أثناء نومها..
وعندما سألناه عن رس ذلك ،قال :سبب ذلك هو أن هلا خاصية تثبت هبا أرجلها ،فاهلل وهبها
هذه اخلاصية يف أرجلها ،فتنام وهي واقفة كام أنه باستطاعتها محل ثقل جسمها ،بخالف
اإلنسان الذي ال يستطيع منع نفسه من السقوط عىل األرض إذا ما جاءه النوم وهو واقف.
ثم ذكر لنا أن اهلل تعاىل وفر هلا كل ما حتتاجه للركض برسعة ،فأرجلها ليست صاحلة
لتحمل األثقال فقط ،بل هلا ميزة الركض أيضا ..وهي أيضا ليس هلا ترقوة مثل سائر احليوانات
األخرى ،وهذا يساعدها عىل الركض برسعة وبخطوات كبرية ..وعالوة عىل ذلك ،يوجد
لدهيا قدرات يف عظام أرجلها تساعدها عىل جماهبة التعب كلام ازدادت رسعتها ..وهذه
القدرات تشبه نظام ضبط الرسعة عند السيارة ،فكلام ازدادت الرسعة يغري ذراع تغيري الرسعة
فتقل بذلك طاقة الدفع وتزداد الرسعة.
***
مررنا بعدها عىل قفص خاص بأنواع القطط ،فذكر لنا املرشد الكثري من خصائصها،
ومنها أهنا ترى يف الليل بشكل جيدا ..ذلك أهنا ال حتتاج إال لقليل من الضوء حتى ترى،
وسبب ذلك أن عيوهنا ختتلف عن عيوننا ،فقزحية عيوهنا تكتمل عندما تكون يف الظالم،
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وهكذا يمكنها رؤية األشياء بسهولة ،عالوة عىل ذلك ،توجد طبقة داخل عيوهنا ال توجد
داخل عني اإلنسان ،وهذه الطبقة تتمركز مبارشة خلف غشاوة العني ..وبذلك فإن الضوء
الذي خيرتق العني باجتاه الغشاوة األوىل ينعكس أوال ثم يدخل مبارشة إىل هذه الطبقة فيتم
بذلك انعكاس الضوء مرتني ،وهكذا ترى القطط جيدا يف األماكن املظلمة التي يصعب عىل
اإلنسان الرؤية فيها.
ثم ذكر لنا مميزات خمالبها ،فذكر لنا أهنا تتحول من أقدام ناعمة فجأة إىل خمالب حادة،
عند اإلحساس باخلطر ،فلذلك خترج أظافرها احلادة ،وتكرب أقدامها استعدادا ملواجة العدو.
وعندما سألناه عن رس سقوط القطط دائام عىل أرجلها األربعة ،قال :اهلدف من ذلك
هو املحافظة عىل توازن جسمها عند القفز من األعىل ..وبام أهنا تستمتع بالقفز من شجرة إىل
أخرى لذلك منحها اهلل عز وجل هذه املميزات للدفاع عن نفسها من اخلطر.
***
بعدها مررنا عىل قفص خاص بالكنغر ،فقال لنا املرشد :هذا احليوان من احليوانات
الغريبة التي خلقها اهلل لتدل عىل بديع صنعته ،وكونه فعاال ما يشاء ..وهو بشكله هذا وما ميز
به من خصائص هيدم نظرية التطور وكل التصورات املادية للحياة..
ففي بطن هذا احليوان منطقة تعرف باسم [الكيس] فيه تغذي أنثى الكنغر صغريها
وحتميه وتعتني به ..انظروا إىل صغري الكنغر وقد أخرج رأسه من جيب أمه التي تضعه داخله،
إنه خيرج من رمحها ،وطوله ال يتعدى  1سم ،أي مل يكتمل نمو أعضائه بعد..
ويوجد داخل كيس األم أربعة أنواع من األثداء ،واحد منها ينتج حليبا للمولود اجلديد
حسب قوامه وحرارته ،أما بقية األثداء فهي تنتج احلليب للمولود الذي يكون قد اشتد عوده
قليال ..ويبدأ خالل أسابيع برضع الثدي الذي يناسب سنه ،وكلام كرب يمر إىل الثدي الذي
يليه ..وهذا عجيب جدا ،فكيف يميز صغري الكنغر الذي يبلغ طوله  1سم؟ ..وكيف توفر
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األم حليبا خمتلفا يف كل ثدي؟
ثم قال لنا :إن احلليب الذي يرشبه صغري الكنغر من الثدي أكثر حرارة مقارنة باحلليب
الذي خيرج من بقية األثداء ،كام أن القيمة الغذائية ختتلف أيضا ..فكيف تسخن األم حليبها؟
وكيف تفرز احلليب حسب قيمته الغذائية داخل أثدائها؟ ..انتبهوا وال تنسوا ،إن من يقوم هبذا
العمل ليست أنثى الكنغر فهي ال تعي حتى بام يوجد بداخلها من أنواع احلليب ،إذ ال يمكنها
ضبط حرارة حليب كل ثدي من أثدائها ،كام أهنا ال تعرف ضبط خصوصية كل نوع من أنواع
احلليب ،فهي ـ كام ترون ـ كائن ضعيف تعيش كام أمرها اهلل تعاىل ،واهلل تعاىل هو الذي أوجد
فيها ما حيتاجه صغارها ..فاهلل الرمحن الرحيم هو الذي وضع احلليب يف أفضل مكان ببطن
األم.
ثم قال لنا :يقيض صغري الكنغر ستة أشهر ونصف متواصلة داخل كيس األم دون أن
خيرج ،ثم يقىض ثامنية أشهر تارة خارج جيب األم وتارة داخله ،ثم بعد ذلك يعيش خارج هذا
اجليب باستمرار ..ويف األثناء تنجب األم صغريا آخر ،ويعيش االثنان معا مدة طويلة داخل
اجليب دون أن يترضر أي منهام ..بل يرضع كل واحد منهام من الثدي املناسب لسنه ..فمن أين
عرف كل واحد من األخوين الثدي املناسب له؟ ..وهل يمكن ألي نظرية يف الدنيا أن جتيب
عىل ذلك ،ما مل تسند األمر إىل عناية إهلية خاصة؟
ثم قال لنا :إن جسم الكنغر يدعو إىل التأمل ،فطوله حوايل مرت ونصف ،وطول ذيله مرت
واحد ،وبإمكانه قطع مسافة ثامنية أمتار بقفزة واحدة بفضل طول أرجله اخللفية ،ويساهم ذيله
املائل يف احلفاظ عىل توازنه عندما يركض برسعة ..فهل ترون أن أرجله الكبرية كانت هبذا
الشكل صدفة ..أم أن أمه فكرت يف حاجة صغريها إىل أرجل كبرية كي ال يتعب؟..
ثم أجاب عن سؤاله بقوله :طبعا ،ال َشء يوجد باملصادفة ،فكل َشء من خلق اهلل
الذي خلق للكائنات خصائص كل حسب احتياجه ،وهو الذي خلق الكنغر ومجيع الكائنات
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احلية األخرى يف أحسن صورة.
***
كانت أحاديث املرشد يف غاية اللطف واألدب ،فلذلك جعلتنا نرى تلك احليوانات
بصورة أمجل من الصورة التي كنا نراها عليها..
مررنا بعد الكنغر عىل حيوان يسمى [الكواال] ،ذلك الرمادي الذهبي الشعر الذي يلف
رجليه وذراعيه فوق شجرة الكافور ..والذي نطلق عليه وصف [النؤوم] ..وقد رشح لنا
املرشد رس تلك التسمية ،فذكر لنا أن هذا احليوان ينام  18ساعة يوميا ،وبذلك فإن القسم
الكبري من حياته يقضيه فوق شجرة الكافور..
وذكر لنا أنه يمكنه تسلق األشجار برسعة بفضل ذراعيه وخمالبه احلادة وإصبعي رجليه
األماميتني املنفصلتني عن أصابعه الثالثة األخرى ..أما رجاله اخللفيتان ففيها أصابع أمامية هبا
خمالب حادة وأصابع خلفية ال يوجد هبا خمالب.
وذكر لنا أن اختالف األصابع يساعده عىل تسلق األغصان الصغرية ،كام أنه يغرز خمالبه
يف األماكن اللينة من الشجرة فيقبض عليها متاما مثلام يقبض الواحد منا عىل العصا ،وهكذا
يتسلق األغصان بسهولة ،وهذا ما يسهل حياته فوق األشجار.
وذكر لنا أن أهم َشء يفعله عند إحساسه باخلطر هو التحرك برسعة فوق األشجار
حتى إنه يقدر عىل القفز من غصن يبعد مسافة مرت عن الغصن اآلخر.
وذكر لنا أن أنثى الكواال تلد مولودا واحدا خالل سنتني ،وهي حتمله يف كيسها مثل
الكنغر ،واملولود خيرج من كيس أمه خالل األشهر األوىل حتى إذا بلغ السنة من عمره حتمله
فوق ظهرها.
وذكر لنا من العجائب املرتبطة به ،أنه يتغذى من شجرة الكافور ،والتي تنتج مواد سامة
جلميع احليوانات ما عدا الكواال الذي يمضغها بأسنانه قبل أن يبتلعها ،وتقوم رئتاه بتنظيف
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املواد السامة املوجودة يف ورق الشجرة ،ثم يلفظها خارج جسمه ..ولذلك يسمم هذا الطعام
بقية احليوانات لكنه ال يرضه ،مع أنه يأكل الكثري منه دون أن حتصل له أي مشاكل.
وذكر لنا أ نه يأخذ ما حيتاجه من املاء من أوراق تلك الشجرة نفسها ألهنا حتتوي عىل
قدر كبري من املاء يف وقت معني من السنة ..وهلذا السبب يمكنه أن يبقى أشهرا عديدة دون أن
يرشب املاء.
وذكر لنا أنه عندما هتب رياح عاتية فوق قمم شجرة الكافور ال حيس احليوان بالربودة
ألن له فروا غليظا حيميه من قساوة الربد.
وبعد أن ذكر لنا كل ذلك :أال ترون أبنائي كيف يعيش هذا احليوان من ورق مسموم،
ودون أن يرشب ماء ملدة طويلة ،وفوق ذلك كله يعيش فوق شجرة ،ويف الربد القارس ..أال
ترون العناية اإلهلية التي خصته بذلك ،فلوالها مل يتمكن من العيش حلظة واحدة؟
***
مررنا بعد الكواال عىل الفيلة ،وقد شدنا فيها ضخامة حجمها ،وقد ذكر لنا املرشد أهنا
أكرب احليوانات التي تعيش عىل اليابسة ،وذكر لنا من عجائبها التي خصت هبا اخلرطوم ،والذي
يتكون من  50ألف عضلة ..وذكر لنا أن الفيلة تستعمله لتعبئة املاء وصبه يف أفواهها ،كام
تستعمله حلمل األشياء وشمها.
وذكر لنا أنه يمكن خلرطوم الفيل استيعاب أربع لرتات من املاء ،يستعمله إما للرشب
أو االستحامم ..ويف املقابل يستطيع اخلرطوم الذي حيمل األشياء الثقيلة قطع ورقة البازاليا
الصغرية ووضعها يف فم الفيل ليأكلها.
وبعد أن ذكر لنا ذلك وغريه ،قال :أال ترون أبنائي كيف أن هذا اخلرطوم يصلح للكثري
من األعامل ،فتارة يكون كاإلصبع الطويل ،وتارة كالبوق ،وتارة كمكرب الصوت ،وتارة
يستعمل لالستحامم ونفض الغبار؟ ..أال يدعونا إىل التساؤل عن رس هذه اخلصائص العجيبة،
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ومن أودعها يف هذا الكائن العجيب؟
وذكر لنا أنه ،وبسبب صعوبة التعامل مع اخلراطيم تقوم األم بتعليم صغارها كيفية
ذلك ،بل إهنا تظل تستمر يف تعليمهم ذلك ستة أشهر كاملة دون كلل أو تعب.
وذكر لنا أنه يوجد يف طريف فم الفيل سنان كبريان يساعدانه عىل الدفاع عن نفسه ،كام
يستعملهام حلفر األرض بحثا عن املاء ،لكن هذه األسنان تتآكل كاأللياف املمضوغة ،لذلك
خلق اهلل فيها خصائص مهمة جدا ،فكلام تآكل سن خرج مكانه سن آخر.
وعندما سألناه عن الطريقة التي يستخدمها الفيل لكي يربد جلده الغليظ ،قال لنا :إن
للفيل طرقا خمتلفة يف ذلك ..منها أن يستعمل أذنيه للتربد من حرارة الطقس ،فيحوهلا بذلك
إىل مروحة ،فالرشايني الدموية املوجودة يف األذنني تربد أوال مما يساعد عىل برودة اجلسم
بأكمله..
وذكر لنا أن للفيلة ميزة مهمة حريت الصيادين وعلامء احليوان مدة طويلة ،وهي قرقرة
بطنه ،فهي عندما تقرقر تصدر صوتا عاليا ..واملدهش ليس الصوت الذي خيرج من بطنه ،وإنام
قدرة الفيل عىل التحكم فيه ..ذلك أنه ال عالقة له بعملية اهلضم ،بل اهلدف منه بعث رسالة
إىل أصدقائه خيربهم فيها بمكان وجوده.
وذكر لنا أنه يوجد َشء آخر أكثر إثارة ،وهو أن الفيل عندما حيس بخطر حمدق يوقف
هذا الصوت عىل الفور ..وهكذا ،يمكن للفيلة أن تتواصل مع بعضها البعض عىل بعد أربعة
كيلومرتات.
وذكر لنا أن هجرة الفيلة موضوع حري العلامء أيضا ،إذ هتاجر هذه احليوانات كبرية
األذنني عظيمة اجلسم يف مواسم اجلفاف وتتبع مجيعها طريقا واحدا ..والغريب أهنا تنظف
الطريق من أغصان األشجار أثناء قيامها بعملية اهلجرة.
وذكر لنا أن الفيلة بحكم معيشتها يف األماكن الشاسعة ،فإهنا حتتاج إىل التواصل فيام
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بينها ،وهلذا فإن هذا التواصل ال يقترص فقط عىل قوة حاسة الشم والسمع ،بل وهبها اهلل مع
تلك اخلصائص قدرة عىل إصدار أصوات قوية ال يستطيع اإلنسان حتملها ..وبفضل ذلك
تتواصل فيام بينها بحيث ال تستطيع احليوانات األخرى فهمها ،فكأهنا تستعمل لغة الرموز
للتخاطب عن بعد.
***
مررنا بعدها عىل الزرافة ،وقد شدنا فيها طوهلا وطول عنقها ،وقد ذكر لنا املرشد أن
طوهلا يصل إىل ما بني  5و 6أمتار..
وعندما سألناه عن غاية ذلك الطول ،ذكر لنا أنه يساعدها للوصول إىل أعىل أغصان
الشجر ،فتأكل األغصان ،وتبتلع النباتات دون هضم ،فتذهب إىل معدهتا املقسمة إىل أربع
مناطق ،ثم خترجها مرة أخرى ،وجترتها ثم تبتلعها ،وبذلك يستقر الطعام يف املعدة..
وذكر لنا أن الطعام يقطع مسافة ما بني  3و 4أمتار من األسفل إىل األعىل ،وهو طول
عنق الزرافة املزركش ليصل إىل الفم..
وعندما سألناه عن كيفيه رجوعه كل تلك املسافة ،قال :يوجد يف عنق الزرافة نظام
متطور جدا مثل املصعد حيمل الطعام من األسفل إىل األعىل ..ومن املستحيل أن يكون هذا
النظام قد وجد مصادفة كأن يقول أحدهم :قبل عدة سنوات وضعت يف أرض فارغة ما يلزم
لبناء منزل ،وفجأة انتصب بناء مكان تلك اللوازم التي وضعتها ،لقد حدث هذا األمر نتيجة
اختالط قليل من املطر وقليل من الطوب وقليل من الشمس ..إنكم ستضحكون من هذا
القول حتى إنكم ربام تتأسفون عليه لفقده مداركه العقلية ،وهذا ينطبق متاما عىل القول بأن
تكون عن طريق املصادفة ،فمثل هذا النظام من
نظام املصعد املوجود داخل عنق الزرافة ّ
املست حيل أن يكون من صنع املصادفة ،عالوة عىل أن الزرافة ليست بناء جامدا يتكون من
احلجر والرتاب والطوب ،إنه كائن حي يركض ويأكل وله صغاره أيضا ..فهل تستطيع
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املصادفة منحه هذا اجلسم الطويل واألنظمة التي بداخله؟ طبعا ال يمكنها أن تفعل شيئا من
ذلك.
ثم قال لنا بتأثر جعلنا نشعر بقشعريرة اإليامن :واضح جدا أن اهلل هو الذي منح الزرافة
كل حاجياهتا منذ والدهتا ..واهلل تعاىل هو الذي وهبها فام ومعدة تستطيع هبام أكل النباتات
الشوكية بكل سهولة ..كام وهبها طريقة نوم خاصة حيث أهنا متد عنقها وراء جسمها وتنام
للحظات واقفة عىل أقدامها.
ثم راح يذكر لنا تعاون الزرافات فيام بينها وتضحيتها بنفسها يف سبيل مجاعتها ،فقال:
الزرافات ال تنام مجيعها معا ،وإنام يبقى بعضها مستيقظا حلراسة املجموعة ..وهبذا نتبني أن
اتفاق الزرافات عىل بذل التضحية من أجل املجموعة دليل واضح عىل أهنا ـ ومجيع الكائنات
احلية األخرى ـ تتحرك وفق العناية اإلهلية.
***
مررنا بعدها عىل حيوانات كثرية ..منها النمل الذي ذكر لنا عند مرورنا ببعض قراه:
ٍ
اجتامعي موجود عىل األرض من حيث العدد ،كام أنّه من عجائب هذا
حيوان
من النمل أكثر
ّ
شم األشياء برجله ..حيث يؤ ّكد العلامء أ ّنه يمكنه أن َيعود للمكان
احليوان أنّه َيستطيع أن َي ّ
مر ًة أخرى عن طريق أرجله.
الذي قصده ّ
متتص
ومررنا عىل بركة ضفادع ،فقال لنا :من الغرائب املتعلقة بالضفادع أنّه ُيمكنها أن ّ
متتص املاء من منديل مب ّلل ..كام ّأهنا ال تتن ّفس باستعامل
املاء من خالل جلدها ،كام ُيمكنها أن ّ
فمها ،ألهنا إذا فتحته متوت خمتنقة.
ومررنا عىل بعض ديدان األرض ،فقالُ :يمكن للدودة أن تعيش حتى لو قسمتها إىل
أجزاء ،كام ُيمكن ّ
عوض األجزاء التي فقدها.
لكل قس ٍم منها أن يعيش و ُي ّ

حيوانات بحرية:
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بعد أن مررنا عىل الكثري من احليوانات الربية ،مما ذكرت لكم ومما مل أذكر ،راح املرشد
يمر بنا عىل جناح احليوانات البحرية ،وكان عبارة عن حوض مائي كبري ،مصنوع بغاية اإلتقان،
حيث تظهر فيه احليوانات وكأهنا تعيش معنا ..أو كأننا نعيش معها.
قال لنا املرشد عند دخولنا :كل ما مررنا عليه يف اجلناح السابق موجودات يف دنيانا التي
نعيش فيها ،ويمكننا أن نراها بسهولة يف الغابات واحلدائق ..لكن هناك عامل آخر ال نعرفه إال
من خالل السامع أو شاشة التلفاز أو مثل هذه األحواض املائية ..وهو عامل من احليوانات
والنباتات التي ال نعرف عنها إال القليل ،وهي ال تستطيع العيش عىل اليابسة..
إنه عامل أعامق البحار الذي ال تعيش فيه األسامك فقط ،بل تعيش فيه الزواحف
واحلرشات والنباتات وماليني األنواع من الكائنات احلية ..وهلا مجيعا طرقها اخلاصة يف األكل
والتنفس والنوم.
ثم ذكر لنا أن نظام التنفس عند األسامك خيتلف متاما عن نظام التنفس عند بقية الكائنات
األخرى ..فاألنف الذي عندنا تقابله اخلياشيم عند األسامك ،وهبا تتنفس األكسجني حتت املاء،
ويمر من اخلياشيم وخيرج من مؤخرة السمكة ..أما األشواك التى توجد يف اخلياشيم فتأخذ
األكسيجني وخترج الكربون من اجلسم إىل اخلارج..
وذكر لنا أن أغلب األسامك هلا أنوف مثقوبة لكنها ال تستعملها أبدا للتنفس ،بل لتشتم
الروائح داخل املاء كأن تشتم رائحة كالب البحر.
وقال :ال توجد عند األسامك رموش مثل التي عند اإلنسان ،فهي تنظر من وراء غشاء
شفاف يغطى العينني ..وهذا الغشاء يشبه النظارة التي يستعملها الغواص يف أعامق البحار..
وقد صممت لرتى هبا األجسام القريبة منها ،أما عندما تنظر السمكة إىل أماكن بعيدة فينقشع
هذا الغشاء وتظهر مكانه آليات خاصة تقوم هبذا الدور عىل أحسن وجه.
ثم ذكر لنا أن األسامك تتواصل بمحيطها باستعامل احلواس اخلمس وهي الشم والسمع
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واللمس والذوق والبرص إضافة إىل أن هلا قوة إدراك حساسة ورسيعة متكنها من اإلحساس
بأي جسم سواء كان كبريا أو صغريا يقرتب منها.
وذكر لنا أن أسامك املغارات املظلمة تستطيع التحرك بسهولة داخل الظالم الدامس،
وأن كثريا منها هلا نظام رادار أو ما يسمى نظام املراقبة عن بعد..
وذكر لنا أنه توجد داخل األسامك بالونات بيضاء مليئة باهلواء ..وأهنا تساعد عىل حفظ
توازن األسامك داخل أعامق املاء.
وبعد أن ذكر لنا هذا كله ،قال :لقد خلق اهلل تعاىل أنواعا كثرية من األسامك بألواهنا
املختلفة وأشكاهلا وحركاهتا مما جعل اإلنسان يبقي مندهشا إزاءها ..فاأللوان الرباقة التي نراها
عند بعض األسامك هي يف األصل مصدر قوة لألسامك تعيش هبا بني احليوانات.
ثم ذكر لنا أن األسامك الكبرية قد جتد حاجتها لتنظيف فمها مما علق به من طفيليات..
وهلذا تسمح لألسامك الصغرية بالدخول داخل فمها دون خوف وبكل راحة بال فتنظف
أسناهنا وخياشيمها ،وتتغذى بذلك..
ثم علق عىل ذلك بقوله :الغريب يف األمر أن األسامك الكبرية ال تؤذي هذه األسامك
املنظفة عىل اإلطالق ..حسنا ،كيف تطمئن األسامك املنظفة لألسامك الكبرية؟ ..أال ختشى أن
تأكلها؟ ..من أين تعرف أن األسامك الكبرية ال تصيبها بأي رضر؟ ..كيف تثق هبا وكأنه يوجد
اتفاق مسبق بينهام؟ ..لو افرتضنا أن هذا االتفاق قد حصل بالفعل ،كيف تضمن األسامك
الصغرية التزام األسامك الكبرية باالتفاق؟ ..نعم ،إن األسامك الصغرية ال متلك أي ضامنات
أمام هذا اخلطر ،ولكن اهلل تعاىل أهلم الطرفني تبادل املنفعة بينهام ،فال ترض األسامك الكبرية
األسامك الصغرية ،وال ختشى األسامك الصغرية رش األسامك الكبرية فتفر منها ..فتنظف
األسامك الكبرية نفسها ،ويف الوقت نفسه تشبع األسامك الصغرية بطوهنا من تلك الطفيليات..
وهكذا بإهلام من اهلل تعاىل تعيش األسامك يف تعاون وانسجام مع بعضها البعض.
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***
بعدها مررنا عىل [عجل البحر] ،والذي وصفه املرشد بكونه السباح املاهر ..لكونه
يقيض معظم حياته يف املاء ،وقال لنا :إنه سباح وغواص ماهر ،هو سعيد ومرتاح وسط املاء
والثلوج مثلام نكون نحن سعداء فوق اليابسة ..إنه يستطيع أن يعيش يف برودة شديدة قدرها
 5درجات حتت الصفر يف فصل الربيع ..ونحن يف مثل هذا الطقس علينا أن نلبس مالبس
كثرية ،وعلينا أن نأخذ الكثري من التدابري حتى ال نربد ،أما هو فال يربد أبدا ألن الشحم الكثري
الذي يف جسمه حيول دون ذلك.
ثم راح يسألنا قائال :بام أن عجل البحر يعيش يف شكل مجاعات كبرية ..فكيف تعرف
أنثى عجل البحر صغريها داخل ذلك االزدحام؟
وملا عجزنا عن اإلجابة ،قال :هذا سهل جدا ،فاألم تقبل مولودها عندما يولد قبلة
نسميها قبلة التعرف ،وبفضلها تتعرف عىل رائحة صغريها ،وال ختلطه أبدا بصغري آخر.
وذكر لنا أن صغار عجول البحر يولدون مغلفني بطبقة شحم تسمى شحم الصغار،
وبفضل هذه الطبقة يبقى الصغار دائام يف درجة حرارة مرتفعة ..باإلضافة إىل جعلها تطفو فوق
املاء عندما تعلمها أمها السباحة ،فال يغرق ألن الزيت أخف من املاء.
***
مررنا بعدها عىل [سمك السوتاريا] املزركش بألوان جذابة ،وقد ذكر لنا املرشد أن أهم
خصائصه الطريفة املكان الذي اختاره له اهلل ليعيش فيه ،إذ يعيش بني أغصان نباتات بحرية
تعرف بدعابة البحر ..وهذه النباتات هلا أغصان سامة ،وهي ترض األسامك األخرى ،أو تقتلها
بينام ال ترض السوتاريا أبدا حتى أهنا تدخل بني األغصان لتحمي نفسها من األعداء.
وذكر لنا أن رس ذلك يعود إىل مواد تفرزها ،هبا تبطل مفعول السم الذي يوجد يف
أغصان النباتات السامة.
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ثم قال لنا :تأملوا جيدا ..سمكة تفرز إفرازات خمتلفة عن األسامك األخرى تساعدها
عىل التأقلم مع املحيط الذى تعيش فيه وحتميها من التسمم بسم الكبسوالت السامة املوجودة
يف النباتات ..كام أهنا ختتبئ فورا بني تلك األغصان السامة حني حتس باخلطر الداهم ..حسنا،
كيف يعرف سمك السوتار أن األسامك األخرى ختاف االقرتاب من تلك النباتا،ت وأهنا ال
تستطيع إخراج إفرازات متنع التسمم؟ ..بالطبع ال يمكن لسمكة صغرية ليس هلا عقل أن تدرك
ذلك ..ولكن هناك قوة علمتها وأهلمتها ،وهذه القدرة قد أحاطت بكل َشء ،إهنا قدرة اهلل
خالق السامء واألرض وما بينهام.
***
مررنا بعدها عىل [الدرفيل] صاحب الوجه البشوش ..والذي حيبه اجلميع ..ومما ال
أزال أذكره من حديث املرشد عنه قوله :هل تعلمون أن الدرفيل ال رائحة له وهو ال يرى؟
لكن يف املقابل وهبه اهلل حاسة سمع قوية جدا ،إذ له القدرة عىل سامع األصوات التى تبعد
كيلومرتات طويلة بكل سهولة ..وإىل جانب ذلك يستطيع مواصلة رحلته حتت املاء وحتديد
مكان فريسته بكل سهولة ،وذلك بفضل نظام اإلدراك عن بعد ..فاألصوات التى ال يستطيع
اإلنسان سامعها تنترش مثل األمواج البحرية ،وهذه األمواج الصوتية عندما يعرتضها حاجز
تصطدم به وتعود فعندما تعود تصطدم املوجات الصوتية بالسمك أو األحجار ،وعندئذ
يتمكن الدرفيل من حتديد املسافة التى تفصله عن مكان فريسته.
ثم ذكر لنا أن نظام اإلدراك عن بعد ،واملوجود عند األسامك قلده اإلنسان ،وصنع أنظمة
اتصاالت مماثلة له.
بعد أن مررنا عىل حيوانات برية وبحرية كثرية ،قال لنا املرشد :واآلن تأملوا فيام
تعلمتموه من معلومات حول احليوانات التي ذكرناها ..فقد رأيتم من خالهلا كيف خلق اهلل
الكائنات ووهبها اخلصائص الرضورية لتحافظ عىل حياهتا.
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***
بعد أن انتهينا من جولتنا يف تلك احلديقة بصحبة ذلك املرشد ،ذهبنا إىل املحل الذي
تركنا فيه أستاذنا ،وقد تعجبنا كثريا إذ رأيناه يتأمل يف بعض احليوانات ،ويبكي ،فسألناه عن
سبب ذلك ،فقال :اعذروين أبنائي ..فقد كنت ممتلئا أوهاما ..وقد رسبت إليكم الكثري منها..
فلذلك ال تلتفتوا لكل ما سبق أن قلته لكم ..واسمعوا هلذا املرشد الناصح ،فهو أدرى مني
هبذا العامل العجيب.
تعجبنا من حاله هذا ،وسببه ،لكنا ،وبعد ذلك اليوم رأيناه قد تغري متاما ،وأصبح حيدثنا
عن اهلل ..وعن عظمته ..ويذكر لنا كل حني من املعلومات عن عامل احلياة وعجائبها ما تسقط
به كل الفلسفات املادية اهلاربة من احلقيقة.
مل أكتف بام استفدته من األستاذ واملرشد ،بل رحت أختصص يف علوم احليوان ..وأبحث
أكثر عن عواملها العجيب ..وقد أدركت من خالل بحوثي الطويلة مدى عناية اهلل بعباده مجيعا،
إنساهنم وحيواهنم ..بل كل ما يف الكون هو حمل عناية خاصة من اهلل تعاىل ..فهو رب العاملني
مجيعا.
وقد جعلني ذلك كله أصل ـ من خالل صحبتي لعامل احليوان ـ إىل معارف كثرية
وحقائق عظيمة ترتبط بالوجود مجيعا ..وكان كل ذلك سببا يف زيارة معلم اإليامن يل ،وإرشاده
إياي ألكمل الطريق ..فمعارج اإليامن ال هناية هلا.
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املحدودية ..واالمتداد
بعد أن انتهى السادس من حديثه ،قال السابع ،وهو يلتفت يل :وأخريا وصل الدور يل..
وهلذا سأحدثك بحديثي الذي ال يمكن أن يضاهيه أي حديث من أحاديث زمالئي ،فهو
يفوقهم مجيعا ،ذلك أنك سرتى فيه من بدائع الصنعة اإلهلية ما يفوق بماليني املرات كل ما نراه
ونعيشه ..بل إنه يتجاوز بماليني املرات كل ما نتخيله أو نحلم به.
ذلك أن كل أحاديث زمالئي ـ مع احرتامي هلم ـ مل تكن تتجاوز حديث هذه األجساد
التي نعيش فيها ،كام تعيش الكائنات من حولنا ..لكن حديثي عن عامل الروح الذي هو أوسع
بكثري من عامل اجلسد ..وهو حديث أيضا عن عامل االمتداد بدل عامل املحدودية.
قلت :ما تقصد بعامل االمتداد ..وما الفرق بينه وبني العامل املحدود؟
قال :العامل املحدود ،هو ما نعيشه من فرتة زمنية ضيقة جدا يف هذه احلياة الدنيا ..وهو
كذلك ما نشعر به ونراه ونعيشه من أجسادنا املحدودة املمتلئة بالضعف والقصور ..وهو ما
نعرفه كذلك من صور احلياة التي رأيناها عىل كوكبنا الذي نعيش فيه ..والذي تومهنا أنه وحده
الكوكب احلي ،وما عده ميت.
قلت :وعامل االمتداد؟
قال :هو العامل الذي ال زمان فيه ..وال ضيق ..وال جسد حمدود ..بل فيه من القوى
والطاقات ما ال يمكن تصوره.
قلت :لكن ذلك حمجوب عنا ،فكيف وصلت إليه؟
قال :لقد جعل اهلل شعوري بوجود هذا العامل سببا لبحثي عنه ..فأنا مع اهتاممايت الكثرية
بعلم احلياة ،بل مع ختصيص فيها كنت أشعر بحاجتي إىل عامل أوسع ،وأكثر إطالقا ،حتى أمتكن
فيه من تلبية حاجايت التي ال يمكن هلذا الزمن القصري أن يلبيها ،وال هلذا اجلسد الضعيف أن
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يطيقها.
قلت :فهل وجدته؟
قال :أجل ..وجدته..ووجدت أن األدلة والرباهني الدالة عليه أقوى بكثري من كل تلك
األدلة التي يستعملها أصحايب من املاديني إلثبات أمور ال حقيقة هلا.
قلت :لكني أرى علامء احلياة يعرضون عن احلديث يف مثل هذه األمور لكوهنا من غري
ختصصهم.
قال :أنا بحثت يف هذه األمور بكوين إنسانا ..وال يمكن لإلنسان أن يظل سجني
ختصصه ..لكن ختصيص أعانني عىل فهم الكثري من األمور ..بل اكتشاف الكثري من األدلة التي
مل أكن ألكتشفها لوال ختصيص.
قلت :فهل ستحدثني عن ذلك؟
قال :أجل ..سأحدثك عام تطيقه ،ويطيق أكثر الناس ..أما ما عدا ذلك ،فإنه مل يؤذن يل
به.

االمتداد املكاين:
اعتدل صاحبنا السابع يف جلسته ،ومحد اهلل ،وصىل عىل نبيه  ..ثم قال :أول حكايتي
تبدأ من ذهايب مع بعض أصدقائي من علامء الفلك والطبيعة والنفس واالجتامع وغريهم إىل
صديق لنا سمعنا بتحوله إىل اإلسالم ..فرحنا إليه مجيعا نستفرس منه رس ذلك ..ويف أنفسنا أننا
يمكننا باحلوار معه أن نحوله إىل ما كان عليه ،وإىل ما كنا عليه مجيعا.
لكنه استطاع بقوة حجته ،ولطفه وأدبه ،أن ُيعلنا مجيعا نعيد تفكرينا يف كل املعتقدات
التي كنا نعتقدها ،ونتصور أهنا احلق املطلق.
طبعا لن أحدثكم بكل حديثنا معه ،فقد ذكر أصدقائي الكثري مما ذكره لنا ..ولكني
سأقترص من حديثنا معه عىل ما يرتبط بتلك االمتدادات التي ذكرهتا لكم.
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قلت له ( )1ـ بعد أن أثبت لنا بكل أنواع األدلة عدم مصداقية نظرية التطور ـ :فلنفرض
أن نظرية التطور اهنارت ..فام البديل العلمي الذي تراه؟
قال :كل األدلة العلمية تشهد هلل بأنه مصمم احلياة ..ولذلك فالبديل العلمي بكل
بساطة هو أن كل حي من األحياء خلقه اهلل عاملا قائام بذاته ليؤدي دورا معينا يف هذه احلياة..
وهلذا فإن اهلل يعرب عام نراه من أشياء بأهنا عوامل قائمة بذاهتا ..لكل عامل طبيعته وخصائصه ،ففي
أول سورة من القرآن الكريم نجد قوله تعاىلْ ﴿:
احلَ ْمدُ هللَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ (الفاحتة)2:
بل إن اهلل يعترب كل حي من األحياء أمة قائمة بذاهتا ،كام قال تعاىلَ ﴿:و َما ِم ْن َدا َّب ٍة ِيف
ض وال َطائِ ٍر يطِري بِجنَاحي ِه إِ َّال ُأمم َأم َثا ُل ُكم ما َفر ْطنَا ِيف ا ْلكِت ِ ِ
َش ٍء ُث َّم إِ َىل َر ِّهبِ ْم
َ ُ َ َْ
ْاألَ ْر ِ َ
ْ َ َّ
َ ْ
َاب م ْن َ ْ
رش َ
ون ﴾ (األنعام)38:
ُْ
حي َ ُ

واهلل تعاىل يعترب التنوع مقصودا من أول اخللق ،فهو يقول ﴿:واهللَُّ َخ َل َق ُك َّل داب ٍة ِمن م ٍ
اء
َ
َ َّ ْ َ
َف ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِِش ع ََىل َب ْطنِ ِه َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِِش ع ََىل ِر ْج َل ْ ِ
خي ُل ُق اهللَُّ َما
ني َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِِش ع ََىل َأ ْر َب ٍع َ ْ
ي َشاء إِ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل ََش ٍء َق ِدير ﴾ (النور ،)45:وقالَ ﴿ :خ َل َق السامو ِ
ات بِغ ْ ِ
َري ع ََم ٍد ت ََر ْو َهنَا َو َأ ْل َقى
َّ َ َ
َ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ايس َأ ْن َمتِيدَ بِ ُكم وب َّث فِ ِ
ِ
ِيف ْاألَ ْر ِ
يها ِم ْن ُك ِّل
الس َامء َما ًء َف َأ ْن َب ْتنَا ف َ
َ
ْ ََ
يها م ْن ُك ِّل َدا َّبة َو َأنْزَ ْلنَا م َن َّ
ض َر َو َ
زَ وجٍ ك َِري ٍم ﴾ (لقامن ،)10:وقال ﴿:و ِمن آياتِ ِه َخ ْل ُق السامو ِ
ض َو َما َب َّث فِ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
يه َام ِم ْن َدا َّب ٍة
َّ َ َ
َ ْ َ
ْ
َو ُه َو ع ََىل َمج ِْع ِه ْم إِ َذا َي َشا ُء َق ِدير ﴾ (الشورى)29:

تأثرت كثريا لسامعي تلك اآليات القرآنية ،فقد كانت أول مرة أسمعه فيها ..لقد
سمعت اهلل وكأنه خياطبني مبارشة ،ويدعوين للتخيل عن كربيائي والبحث عن احلقيقة..
لست أدري كيف رحت أقول لصاحبي املؤمن بكل تواضع :هل يف قرآنكم َشء عن
احلياة ،غري ما ذكرت؟
قال :أجل ..القرآن الكريم كله حديث عن احلياة وأركاهنا وأرسارها وأنواعها وامتدادها
(  )1النص املنقول هنا مقتبس بترصف من كتايب [معجزات علمية] ،وفيه ذكر املصادر املقتبس منها.
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يف الزمان واملكان..
قلت :امتدادها يف الزمان واملكان!؟ ..ما الذي تقصد بذلك؟
قال :علوم احلياة التي تعرفوهنا تعطي احلياة صورة واحدة ال تتصور إمكانية احلياة فيام
عداها.
قلت :أجل ..علم احلياة كله يقوم عىل هذا.
قال :ولكن هذا العلم هبذه الصورة ينطوي عىل كرب عظيم..
قلت :العلم هو احلقيقة ..واحلقيقة ال ينبغي أن حتمل أي كرب.
قال :الكرب ليس يف العلم ..وإنام فيمن يدعيه.
قلت :ما الذي تقصد؟
قال :لو تأملت مجيع فرتات التاريخ البرشي ،فإنك جتد كل فرد من األفراد ،بل كل أمة
من األمم تتصور أن ما عندها من العلم هو احلقائق التي ال تقاوم ،فلذلك تفرح هبا ،وتتيه،
وتقاوم كل من يقف يف وجهها.
القرآن الكريم يذكر هذا ،فهو يذكر أن تلك القرى التي جاءهتا أنبياؤها بالعلم اإلهلي
الذي ال يعرتيه التغيري والتبديل رفضت العلم اإلهلي مستغنية بعلمها ،قال تعاىلَ ﴿:ف َل َّام َجا َء ْ ُهت ْم
رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َف ِر ُحوا بِ َام ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
اق ِ ِهب ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئون﴾ (غافر)83:
ُ ُ ُ ْ َ ِّ
مع أن عملهم ليس إال مرحلة بسيطة يف التطور العلمي ،كام قال تعاىلَ ﴿:ذلِ َك َم ْب َل ُغ ُه ْم
ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ْاهتَدَ ى﴾ (لنجم)30:
قلت :ما الذي تقصد من كل هذا؟
قال :أقصد أن من العلم ما ال نستطيع إثباته يف املخابر.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ألن املخابر تعتمد عىل عقولنا ،وعىل ما وصلت إليه عقولنا من مكتشفات ،فلذلك
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تعجز هذه املخابر عن التعرف عىل حقائق كثرية يمتلئ هبا الكون.
قلت :فمن أين نستقي تلك املعلومات إذن؟
قال :من اهلل ..أليس هو مبدع كل َشء؟
قلت :فلنفرض صحة ذلك ..فام عالقته هبذا؟
قال :إن املبدع دلنا عىل أرسار إبداعه وأنواع مبدعاته.
قلت :ولكن كالم املبدع دين ..ونحن نتحدث عن العلم ..وشتان بني العلم والدين.
قال :ال ..الدين مصدر من مصادر العلم ..بل هو املصدر األعىل للعلم ..فاهلل تعاىل
يقولُ ﴿:ق ْل إِن ََّام ا ْل ِع ْل ُم ِعنْدَ اهللَِّ َوإِن ََّام َأنَا ن َِذير ُمبِني﴾ (امللك)26:
فاهلل هو مصدر العلم ..وخزائن العلوم بيد اهلل ..وهو يفيض علينا منها كل حني بحسب
استعداداتنا.
قلت :فلنفرض صحة هذه املقدمات التي ذكرهتا ..ما الذي ترمي من خالهلا.
قال :أرمي إىل ما طلبت مني احلديث عنه.
قلت :تقصد (امتداد احلياة)!؟
قال :أجل ..ألن العلم بامتداد احلياة الزماين واملكاين يقتيض التسليم هلل بالعلم..
قلت :مل؟
قال :ألن هذه املعلومات لن نستطيع إثباهتا يف املخابر.
قلت :ولكن عقولنا لن تستطيع التسليم ملا مل نستطع إثباته.
قال :بل تستطع التسليم بكل سهولة برشط واحد.
قلت :ما هو هذا الرشط؟
قال :الثقة..
قلت :ما معنى ذلك؟
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قال :إذا وثقت يف مصدر املعلومة سلمت هلا ..فلذلك إذا وثقت يف اهلل ويف كتاب اهلل
سلمت له ما يذكر لك من احلقائق ،ولو مل تره بعينك.
قلت :ال أرى أين أستطيع التسليم لِشء ال يلمسه عقيل..
قال :بل أنت تسلم للكثري ..بل إنه ال يمكن أن يتعلم أحد من الناس ما مل ينطلق من
التسليم ملن يتعلم عىل أيدهيم..
وكمثال بسيط أنت تسلم جلميع أصدقائك من العلامء يف كل ما يذكرونه من العلم مع
أنه مل تتوفر لديك األدوات الكافية لتقتنع بام يقولون ..أليس ذلك صحيحا؟
قلت :أجل ..وإال فإن ذلك سيتطلب مني أن أدرس كل العلوم ..والعمر يفنى دون
ذلك.
قال :أنت تسلم لصديقك الفلكي ما يذكره عن األفالك الواسعة مع أنك مل ترها مرة
واحدة يف حياتك ،وتسلم لصديقك اجليولوجي ما يذكره عن تاريخ األرض مع أنك مل تعش
تلك األزمان التي يذكرها.
قلت :أجل..
قال :فكيف سلمت هلم؟
قلت :ثقة فيهم ،وفيام لدهيم من العلم.
قال :وكيف وثقت فيهم؟
قلت :رأيتهم ُييبوين عن األسئلة التي حتريين بأدلة منطقية يتقبلها عقيل.
قال :فاعترب اهلل أستاذا من أساتذتك.
انتفض الفلكي ،ومثله اجليولوجي..وصحت :ما الذي تقوله؟ ..اهلل رب ..وليس
أستاذا؟
قال :أتنزه اهلل عن األستاذية ..أم تنزه األستاذية عن اهلل؟
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سكت ،فقال :اهلل هو املعلم ..القرآن الكريم يذكر ذلك كل حني ففي أول ما نزل من
القرآن الكريم هذه اآليةَ ﴿:ع َّل َم اإلنسان َما َمل ْ َي ْع َل ْم﴾ (العلق)5:
قلت :فلنفرض أين أسلم لك بكل هذا ..فهل ترى أن اهلل علمنا من علوم احلياة ما مل
نصل إليه؟
قال :أجل ..كام علمنا اهلل أصل احلياة ..فهو يعلمنا امتدادها.
قلت :ما الذي تقصد بامتدادها؟
قال :احلياة أعمق من أن تنحرص فيام ختربنا به املخابر ..هي أعمق مكانا ،وأعمق زمانا.
قلت :ما الذي تريده بالعمق أو االمتداد املكاين ..فإين أراك قدمت كل تلك املقدمات
ألجل إثباته.
قال :أنتم تتساءلون كثريا ،وبلهفة كل حني قائلني(:هل توجد حياة يف الفضاء؟)
قلت :ال أنكر ذلك ..وأنا شخصيا أميل إىل وجود حياة يف الفضاء اخلارجي ..وقد
سألني أحدهم مرة قائال :أليس غريب ًا أنكم تتحدثون عن وجود حياة خارج األرض يف الكون؟
فأجبت عىل الفور :إن الغريب أال نتحدث عن وجود خملوقات يف الكون ،ألننا لسنا الوحيدين
يف هذا العامل.
ولست الوحيد يف ذلك ،فمنذ صعود اإلنسان إىل الفضاء اخلارجي ،وهو حياول جاهد ًا
اكتشاف حياة جديدة عىل كوكب غري األرض.
وعلامء الفلك ـ اليوم ـ يؤكدون وجود هذه احلياة ،فلدينا يف الكون أكثر من عرشة آالف
مليون مليون مليون نجم ،وهذه النجوم منها ما هو بحجم الشمس ومنها ما هو أكرب من
الشمس وما هو أصغر منها .فاحتامل وجود جمموعات شمسية كشمسنا هو احتامل كبري وكبري
جد ًا أمام هذا العدد الضخم من النجوم أو الشموس.
ومع بداية القرن الواحد والعرشين ازداد شيئ ًا فشيئ ًا اعتقاد العلامء بوجود حياة خارج
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األرض يف الفضاء ،فلهذا تراهم يرسلون املراكب الفضائية حماولة منهم لكشف أي آثار للحياة
يف هذا الكون الواسع.
ومن آخر الرحالت رحلة باجتاه كوكب املريخ تكلفت أكثر من ( )800مليون دوالر..
وكان اهلدف األصيل منها البحث عن وجود حياة يف ذلك الكوكب.
وقد بدأ العلامء منذ السبعينات من القرن العرشين بمحاوالت لالتصال مع الفضاء
اخلارجي من خالل بث رسائل تتضمن معلومات عن كوكب األرض.
ثم تطورت املحاوالت يف التسعينات من القرن العرشين من خالل ابتكار مراصد
ضخمة يتم زرعها يف الفضاء اخلارجي لرصد الكواكب الشبيهة باألرض.
لقد أصبحت مسألة وجود كواكب تدور حول نجوم شبه حقيقة ،وذلك بعدما أمكن
تطوير أجهزة الرصد الفضائي.
بل أصبحت مسألة كشف حياة وكائنات ح َّية عىل كواكب أخرى مسألة وقت ،ولوال
تأكد العلامء وإحساسهم القوي بوجود خملوقات أخرى يف الكون ملا عملوا بجدّ للبحث عن
هذه املخلوقات.
قال :فأنتم متأكدون من وجود احلياة يف غري األرض ،ولكنه مل تتوفر لديكم الوسائل
الكافية إلثبات ذلك.
قلت :أجل ..ذلك صحيح ..وأنا وأكثر العلامء نؤمن بذلك.
قال :إن هذه احلقيقة التي تؤمنون هبا من غري أن تستطيعوا إثباهتا هي حقيقة مثبتة لدينا
نحن املسلمني.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد أخربنا معلمنا العليم اخلبري هبا ،بل أخربنا بسجودها هلل ،فقالَ ﴿:وهللَِّ َي ْس ُجدُ
ِ
ٍ
ات وما ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ
ْرب َ
ون﴾ (النحل)49:
ض م ْن َدا َّبة َواملَْالئ َك ُة َو ُه ْم ال َي ْس َتك ِ ُ
ْ
الس َام َو َ َ
َما ِيف َّ
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بل اعتربها من آياته الدالة عىل عظمته وقدرته ولطفه ،فقال﴿:و ِمن آياتِ ِه َخ ْل ُق السامو ِ
ات
َّ َ َ
َ ْ َ
ض َو َما َب َّث فِ ِ
َو ْاألَ ْر ِ
يه َام ِم ْن َدا َّب ٍة َو ُه َو ع ََىل َمج ِْع ِه ْم إِ َذا َي َشا ُء َق ِدير﴾ (الشورى)29:
إن هذه اآلية الكريمة ختاطبنا وختاطب املستقبل ..وهي تدل عىل أنه يمكن أن يتعرف
البرش عىل تلك العوامل..
وأنا من خالل هذه اآلية الكريمة أوقن متاما أن اجلهود التي تبذهلا البرشية يف هذا امليدان
لن تذهب هدرا ..ألن هذه اآلية البد أن يقع تأويلها كام وقع تأويل مجيع آيات اهلل.
لقد حلمت البرشية طويال بالصعود إىل الفضاء اخلارجي ..واستعملت كل الوسائل
ألجل ذلك(.)1
قلت :وقد حتقق هذا احللم يف هناية القرن العرشين عندما بدأت رحلة البحث العلمي،
وبدأ آالف العلامء يف مشارق األرض ومغارهبا بكتابة أبحاثهم وإجراء جتارهبم حول آلية
اخلروج من األرض ،وما هي اخلطوات التي ُيب سلوكها لتحقيق ذلك.
قال :لقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك ..حقيقة إمكانية الصعود ..بل وصف آلية ذلك،
فقال ﴿:و َلو َفتَحنَا َع َلي ِهم باب ًا ِمن السام ِء َف َظ ُّلوا فِ ِ
يه َي ْع ُر ُج َ
ت َأ ْب َص ُار َنا َب ْل ن َْح ُن
ون َل َقا ُلوا إِن ََّام ُسك َِّر ْ
ْ ْ َ
َ ْ ْ
َ َّ َ
ور َ
ون﴾ (احلجر 14:ـ  ..)15فهذه اآلية الكريمة تشري إىل من آلية الصعود ،فقد
َق ْوم َم ْس ُح ُ
ذكرت أبواب الغالف اجلوي ،التي هي أبواب السامء ،وذكرت احلركة التعرجية يف الفضاء.
وفوق ذلك أخربت بام عساه يقول من وفق هلذه الرحلة ،لقد ذكرت أهنم يقولون ﴿:إِن ََّام
ت َأ ْب َص ُارنَا ﴾ ..وقد حصل هذا ..فقد أخربنا به رواد الفضاء الذين صعدوا إىل القمر أن
ُسك َِّر ْ
أول ما يصادفهم عند جتاوزهم الغالف اجلوي هو الظالم الشديد الذي يظن معه املرء أن برصه
قد توقف.
الرواد وجدوا بأن اإلنسان عندما يتحرر
حتى إن األطباء املرشفني عىل سالمة هؤالء َّ
(  )1انظر :القرآن يتنبأ بعرص الفضاء ،عبد الدائم الكحيل ،يف موقعه اخلاص باإلعجاز القرآين.
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من اجلاذبية األرضية يتعطل العصب البرصي لديه بشكل مؤقت ،فال يعود يرى شيئ ًا وكأن
برصه قد أغلق ،وهذا حيدث بسبب انعدام اجلاذبية والذي يؤدي إىل خلل يف الدورة الدموية
والتفاعالت احليوية يف جسم اإلنسان.
قلت :أسلم للقرآن هبذا ..فهل تستنتج منه حقيقة ما ذكره القرآن من إمكانية اطالع
اإلنسان عىل أنواع احلياة املبثوثة يف العامل اخلارجي؟
قال :أجل ..فثقتنا يف كتابنا تستدعي ذلك ..فهو مل يتنبأ بِشء إال حصل كام تنبأ به.
قلت :أهذا ما تقصد من امتداد احلياة املكاين؟
قال :ليس هذا فقط ..أو باألحرى هذا ما تفهمه أنت وغريك من العلامء فقط.
قلت :فهل هناك غريه مما ال نفهمه؟
قال :ال أقصد رميكم بالقصور ..ولكن العلم اآلخر الذي يرتبط باحلياة وأعامقها
يستدعي ثقة يف املعلم..
قلت :فلنفرض أنا وثقنا يف معلمك هذا ..فام الذي دلنا عليه من أنواع احلياة وامتدادها؟
قال :أنتم تبحثون عن وجود حياة يف الكون؟
قلت :أجل..
قال :لكن احلقائق الكربى ـ التي تبينها الوثيقة اإلهلية التي تنطوي عىل حقائق الوجود
وأرساره ـ خترب أن هذا الكون ال حيوي أحياء فقط ،بل هو نفسه حي ،بكل ما حتمله هذه الكلمة
من معاين ..أما ما نتصوره نحن من حياة فهو صورة فقط من صور احلياة ،وهي صورة
ارتباطات مادية حيوية بعضها ببعض.
وكام أن العلم احلديث يقر بوجود حياة يف اخللية الواحدة ،سواء كانت ضمن نسيج
واحد أو كانت مستقلة منفردة ،فكذلك تنبئنا النصوص الرشعية أن الكون كله حي مجلة
وتفصيال ،وكل ذرة فيه أو ما دوهنا كائن حي له حقيقته التي استدعت وجوده ،كام أن له صورته
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التي نعرفه من خالهلا.
قلت :أتقصد أن كل ما نراه من مجادات حي ..له حياة يعي هبا؟
قال :أجل ..هذا ما تنبئنا عنه النصوص املقدسة..
قلت :ولكن احلياة تقتيض أشياء كثرية..
قال :تلك احلياة التي نعرفها نحن ..أما احلياة يف صورهتا احلقيقية ،فال تستدعي ذلك.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أنتم مثال تلتزمون بأنه ال يمكن أن تكون هناك حياة من دون األوكسجني؟
قلت :أجل ..فهو رضوري للطاقة التي حيتاجها الكائن احلي ليستمر وجوده.
قال :هذا بحسب وعينا ..ولكن احلقيقة غري ذلك.
قلت :كيف ذلك؟
قال :سأقرب لك األمر ..أال ترى أن اآللة اجلامدة يمكن أن تترصف ترصفات كثرية..
بل قد تؤدي من اخلدمات ما نعجز نحن عن أدائه ،ولكنها مع ذلك ال تستنشق أوكسجينا ،وال
تزفر كاربونا.
قلت :ولكنها مع ذلك ال تترصف إال يف ضوء ما نوحي هلا نحن به.
قال :إذا كنا نحن البسطاء الضعفاء استطعنا أن نحول من اآللة اجلامدة متكلام بارعا،
وشاشة رائعة ،وذاكرة حية ،بل معاجلا ذكيا ..أفال يستطيع مصمم هذا الكون أن يفعل ذلك؟
مل أجد بام أجيبه ،فقال :ولذا ..فإن النصوص ختربنا عن حياة األشياء ووعيها ..بل
ومشاعرها الفياضة..
فحياة الكون ـ كام تدلنا النصوص املقدسة ـ حياة عاقلة ،فلذلك متارس ما يامرسه العقالء
من صنوف التعبري عن املشاعر ..وقد ذكر القرآن الكريم أن احلياة العاقلة املدركة للعواقب هي
التي منعت هذا الكون من قبول أمانة التكليف ،كام قال تعاىل ﴿:إِنَّا ع ََر ْضنَا ْاألَ َما َن َة ع ََىل
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السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِْ
ات َو ْاألَ ْر ِ
مح َل َها اإلنسان إِ َّن ُه ك َ
َان َظ ُلوم ًا
حي ِم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها َو َ َ
ال َف َأ َب ْ َ
َّ َ َ
ني َأ ْن َ ْ
َج ُهوالً﴾ (األحزاب)72:
فلوال ما يف الكون من طاقة اإلدراك واالختيار ما عرض عليه هذا العرض اخلطري،
ولوالها ما أجاب هذه اإلجابة الواعية.
وللحجارة من الوعي ـ كام يعرب القرآن الكريم ـ ما ُيعلها هتبط من خشية اهلل ،قال
تعاىل ﴿:وإِ َّن ِمن ِْ
احل َج َار ِة ملَا َي َت َف َّج ُر ِمنْ ُه ْاألَ ْهنَ ُار َوإِ َّن ِمن َْها ملَا َي َّش َّق ُق َف َي ْخ ُر ُج ِمنْ ُه املَْا ُء َوإِ َّن ِمن َْها ملَا
َ
َ
َ ْهي ِب ُط ِم ْن َخ ْش َي ِة اهللَّ﴾ (البقرة)74 :

آن ع ََىل جب ٍل َلر َأي َته َخ ِ
واجلبل خيشع لنزول القرآن ،قال تعاىلَ ﴿:ل ْو َأنْزَ ْلنَا َه َذا ا ْل ُق ْر َ
اشع ًا
ََ َ ْ ُ
ُمت ََصدِّ ع ًا ِم ْن َخ ْش َي ِة اهللَِّ َوتِ ْل َك ْاألَ ْم َث ُال ن ْ ِ
َرض ُ َهبا لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ (احلرش)21:
جت َّىل َر ُّب ُه لِ ْل َج َب ِل َج َع َل ُه َد ّك ًا﴾ (ألعراف)143 :
بل يندك لتجيل اهلل ،قال تعاىلَ ﴿:ف َل َّام َ َ
ات َي َت َف َّط ْر َن ِمنْ ُه َو َتن َْش ُّق ْاألَ ْر ُض
الس َام َو ُ
بل ينهد لسامع رشك املرشكني ،قال تعاىلَ ﴿:تكَا ُد َّ
وَِ
خت ُّر ِْ
اجل َب ُال َهدّ ًا َأ ْن َدع َْوا لِ َّلر ْمح َِن َو َلد ًا﴾ (مريم 90:ـ)91
َ

االمتداد الزماين:
كان حلديثه من القوة واجلامل ما جعلني وأصحايب نرغب يف أن نستزيد منه ،وإن كنا مل نتقبل
حينها كل ما ذكره..
بعد أن أهنى حديثه عن االمتداد املكاين قلت له :وعيت مرادك باالمتداد املكاين ،والعلم يف
احلقيقة ال يتكلم يف هذا ..وإن شئت الرصاحة ،فإن العلم يكاد يسري نحو إثبات هذا ..فقد
وجد يف ذكاء الكائنات ابتداء من ذراهتا ما يكاد يثبت له من القدرات ما نجهله جهال مطبقا..
ولذلك فإن املنطق العلمي السليم هو الذي يتوقف يف هذا املوضع.
قال :واملنطق األسلم منه هو الذي ُيد مصدرا موثوقا يستلهم منه احلقائق.
قلت :من وجد مثل هذا املصدر ،فليعض عليه بالنواجذ.
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قال :حدثتكم عن االمتداد املكاين الذي أوحت لنا به النصوص املقدسة ..ولعلكم يف
انتظار املراد من االمتداد الزماين.
قلت :أجل ..وأصدقك يف هذا كام صدقتك يف ذلك ..ولعل اجلميع يشاركني يف هذا..
فإن يف كل نفس شوقا هلذا االمتداد الزماين الذي تتحدث عنه ..إن كل نفس ترغب يف حياة
دائمة مستقرة ال ينتاهبا املوت ،وال يقطعها الفناء.
قال صديقنا عامل النفس :أجل ..لقد قال الربوفيسور (كنجهام) يذكر هذا( :إن عقيدة
احلياة بعد املوت ال أدرية مفرحة ..ومن املمكن اعتبار هذا القول خالصة أفكار فالسفتنا
امللحدين املعارصين؛ فهم يرون أن عقيدة اآلخرة اخرتعتها عقلية اإلنسان الباحثة عن عامل
حر ،مستقل عن حدود هذا العامل ،ومشكالته ،ميلء باألفراح ..وإنام يدفعه إىل االيامن هبذه
العقيدة أمله يف احلصول عىل حياته املفضلة ،التي الجهد فيها والكدح ..وأن هذه العقيدة
تنتهي باإلنسان إىل عامل مثايل وخيايل ،حيث حيلم بأنه سوف يظفر به بعد املوت .ولكن احلقيقة
كام يراها الفالسفة أن الوجود لِشء كهذا العامل الثاين يف األمر االقع)
قال صديقنا املؤمن :لكن يمكننا اعتبار هذا املطلب اإلنساين يف حد ذاته دليال نفسيا قويا
عىل وجود عامل آخ ر ،كالظمأ ،فهو يدل عىل املاء ،وعىل عالقة خاصة باطنة بني املاء وبني
اإلنسان . .وهكذا فان تطلع اإلنسان نفسيا إىل عامل آخر دليل يف ذاته عىل أن شيئا مثل ذلك
موجود يف احلقيقة ،أو أنه عىل األقل خليق أن يوجد .وهذا املطلب النفيس يؤكد عالقة مصرينا
هبذه احلقيقة ،ويدل نا التاريخ عىل وجود هذه الغريزة اإلنسانية منذ أقدم العصور عىل مستوى
انساين ،وهو أمر ال أستطيع فهمه :كيف يمكن أن يؤثر أمر باطل عىل البرش يف هذا الشكل
األبدي ،وعىل مستوى انساين؟ وهذا الواقع نفسه يدلنا عىل قرينة قوية بامكان وجود العامل
اآلخر .وانكار هذه احلاجة النفسية ،بدون أدلة ،يعترب جهال وتعصبا.
إن الذين ينكرون حاجة نفسية عظيمة مثل هذه زاعمني أهنا باطلة ،هم من أعجز الناس
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حقا عن تفهم أي (واقع) عىل سطح األرض بعد هذا ..ولو كانوا يزعمون الفهم يف الواقع
فالأدري بأي دليل؟ ...وعن أي برهان؟
قال واحد منا ،وكان عامل اجتامع :أال يمكن أن تكون هذه األفكار نتاج املجتمع؟
قال :لو كانت كذلك ،فكيف التزال تطابق التفكري اإلنساين ،هبذه الصورة املدهشة،
من أقدم العصور؟ ..هل جتدون مثاال ألية أفكار إنسانية أخرى ظلت باقية إىل العرص احلارض،
وهبذا التسلسل الرائع منذ ألوف السنني؟ ..هل يستطيع أذكى أذكيائهم أن خيرتع فكرا واهيا،
ثم يدخله إىل النفس اإلنسانية ،وكأنه موجود هبا منذ األزل؟.
إن لكل انسان أماين كثرية التكلل بالنجاح يف حياته ،انه يتمنى حياة أبدية ،ولكن احلياة
التي أعطيت له ختضع لقانون املوت ..والعجيب أن اإلنسان عندما يكون عىل أبواب حياة
ناجحة عظيمة ،بعدما كسب من العلم واملعرفة ،واخلربة والتجارب الثمنية ،حينئذ تدامهه
دعوة املوت..
لقد أكدت إحصائية عن جتار لندن الناجحني أن أمرهم يستقر فيام بني  65- 45سنة
من أعامرهم ،ثم يبدأون يربحون مابني مخسة آالف إىل عرشة آالف جنيه يف السنة ،ويف ذلك
الوقت الثمني فجأة تتوقف حركات قلوهبم ذات مساء ،أو ذات صباح ،فريحلون إىل عامل
جمهول ،تاركني جتارهتم املمتدة إىل ماوراء البحار..
قلت :صدقت يف ذلك ،وقد قال األستاذ [وينوود ريد] يذكر هذا املعنى( :إنه ألمر هام
يدعونا إىل التفكري فيام إذا كانت لنا عالقة شخصية مع اإلله؟ هل هناك عامل غري عاملنا هذا؟
وهل سوف نلقى جزاء أعاملنا يف ذلك العامل؟ إن هذا السؤال ليس بعقدة فلسفية عظيمة
فحسب ،وإنام هو يف نفس الوقت أعظم أسئلتنا العملية أيضا ..إنه سؤال تتعلق به مصاحلنا
الكثرية؛ فحياتنا الراهنة قصرية جدا ،أفراحها عادية موقوتة ،إذ أننا عندما نظفر بام نحلم به،
يفاجئنا املوت ،ولو استطعنا االهتداء إىل طريق خاصة جتعل أفراحنا دائمة وأبدية ،فلن يرفض
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العمل به أحد غري البله واملجانني منا)
لكن الكاتب نفسه يستطرد فينكر ذلك املطلب النفيس الكبري من أجل أمور الوزن هلا
والقيمة؛ فهو يقول( :إن هذه العقيدة كانت معقولة جدا حني كنا النبحث جوانبها بعمق
وجد ..ولكن بعد هذا البحث اتضح لنا أهنا أمر سخيف ،ويمكن اثبات سخافته بسهولة،
فالفالح املحروم العقل اجلاهل اليتحمل مسؤولية خطاياه ،وسيدخل اجلنة ،ولكن العباقرة
مثل (جوته) ،و(روسو) ،سوف حيرتقون يف نار اجلحيم؛ فألن خيلق اإلنسان حمروم العقل خري
له من أن يكون من أمثال جوته وروسو!! ان هذا الكالم تافه وسخيف)
قال صديقنا املؤمن :ما أشبه ما قاله [وينوود ريد] باملوقف الذي اختذه [اللورد كلوين]
جتاه التحقيق العلمي الذي قام به [ماكسويول]؛ فقد زعم اللورد أنه اليستطيع أن يفهم نظرية
ما إ ال بعد وضع نموذجها امليكانيكي ،وبناء عىل هذا الفرض أنكر نظرية ماكسويل عن الربق
واملغناطيس ،ألهنا مل حتل يف أحد نامذج اللورد املادية..
إن مثل هذه املواقف واالدعاءات اخلرافية أصحبت غريبة يف عامل الطبيعة احلديثة ..وقد
تساءل العامل الكبري [سوليفان] قائال( :كيف يروق ألحد أن يدعي أن الطبيعة البد أن تكون
كام يضعها مهندس القرن التاسع عرش يف معمله؟)
وهذا نفسه يقال لألستاذ [وينوود ريد] ..حيث يقال له( :كيف ُيوز لفيلسوف القرن
العرشين أن يرى أن يكون الكون اخلارجي ،يف حقيقة األمر مطابقا ملا يزعمه هو؟)
إنه مل يستطع أن يفهم أمرا يف غاية البساطة ..وهو أن احلقيقة الحتتاج إىل الواقع
اخلارجي ،وانام الواقع اخلارجي هو الذي يكون يف حاجة إىل (احلقيقة) ..فاحلقيقة أن هلذا
الكون إهلا ،وسوف نمثل أمامه يوم احلساب ..فالبد لكل منا سواء أكان روسو أم كان مواطنا
عاديا أن يكون وفيا ومطيعا إلهله؛ فنجاتنا لن حيققها جحودنا ،بل هي تكمن يف إيامننا
وطاعتنا ..والغريب أن [وينوود ريد] مل يرق له أن يطالب (جوته) و(روسو) أن يسلكا مسلك
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احلق ،وانام طالب احلق بالتغري ..وملا مل يطع احلق راح ينكره ..وهذا اشبه بمن ينكر قانون حفظ
األرسار العكرسية ،الذي يكرم أحيانا جنديا بسيطا ،ويعدم عاملا ممتازا ،مثل (روزنبريج
وعقيلته احلسناء) بالكريس الكهربائي.
سكت قليال ،ثم قال :اليوجد عىل سطح األرض من يفكر يف الغد غري اإلنسان ..فهو
يتميز عن سائر احليوانات بدوام تفكريه يف املستقبل ،وجهاده املتواصل ،وسعيه الدائب يف
سبيل حتسني أحواله .والشك أننا قد نجد بعض احليوانات تعمل ملستقبلها؛ كالنمل الذي
يدخر غذاءه للشتاء القادم؛ والطيور التي تصنع أعشاشا يسكنها أوالدها بعد فقسهم ،ولكن
هذا العمل لدى احليوانات صادر عن غري شعور باملسؤولية؛ ألهنا التقوم هبذه األعامل لقلقها
من مشكالت الغد ،وانام تأيت هبا طبيعيا ،ومن ثم تنتفع هبا يف املستقبل فالتفكري يف املستقبل
يتطلب فكرا مدركا واعيا ،وهو من ميزات اإلنسان فحسب ،واليتمتع به َشء من احليوانات
غريه.
هذا الفرق الكبري بني اإلنسان واحليوان يؤكد أنه البد أن تكون لالنسان مواقع أكثر
بالنسبة إىل أي نوع آخر لالنتفاع هبا ،فحياة احليوانات هي ما تسمى (حياة اليوم) ،ففكرة الغد
التوجد عندها ،ولكن مطالعة حياة اإلنسان تقتيض (غدا) ،ولو أنكرنا هذه احلاجة خلالفنا
الطبيعة.
قلت :أنت تعلم أن بعض العلامء والفالسفة يعتقدون أن خيبة آمال اإلنسان يف حياته
الراهنة هي التي جتعله يفكر يف حياة أفضل ،وهم يرون أن هذا الفكر سوف يتالشى لو أتيح
لالنسان جمتمع رفاهي كامل ،ومن األدلة الواقعية عىل ذلك أن عددا كبريا من أرسى الروم
اعتنقوا املسيحية ألهنا وعدهتم بأفراح السامء ..ولذا تتوقع هذه الطائفة من العلامء والفالسفة
أن سعادة اإلنسان ورفاهية املجتمع سوف تزداد أكثر فأكثر ،إىل أن تقيض هنائيا عىل نظرية العامل
اآلخر.
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قال صديقنا املؤمن :لكن تاريخ األربعامئة سنة األخرية التي ازدهرت فيها العلوم
والتكنولوجيا يكذب هذا التوقع؛ فان أول ما هيأ التقدم التكنولوجي لالنسان أنه أتاح له
وسائل عديدة ،احتكرهتا أيد حمدودة ،قامت بدورها باستغالهلا ،وقضت عىل صغار العامل
واحلرفيني ،وحولت تيار الثروات إىل كنوزها ،وخزائنها ،وجعلت من الشعب عامال فقراء
معوزين ،ويمكن مطالعة هذه املناظر القبيحة التي جاءت نتيجة للتقدم التكنولوجي ،يف كتاب
كارل ماركس (رأس املال) ،الذي يعترب ضجيجا للطبقة العاملية التي عاشت القرنني الثامن
والتاسع بعد األلف ،ثم بدأت ردود فعل هذا الضجيج ،وتبعه كفاح طويل ،قامت به املنظامت
العاملية ،حتى حتسنت األحوال إىل حد ما.
ولكني أرى أن التغيري الذي طرأ عىل أحوال العامل ليس اال ظاهريا؛ فعامل اليوم
يتقاىض أكثر مما كان يتقاضاه باألمس ،أما السعادة احلقة ،فانه أكثر افتقادا هلا من سلفه ..ذلك
ان النظام التكنولوجي مل يعط اإلنسان أكثر من مظاهر مادية ،فهو اليملك القيم الروحية ،حتى
يمنح ألتباعه السعادة والطمأنينة القلبية.
لقد اعرتف (برتراند راسل) قائال( :إن حيوانات عاملنا يغمرها الرسور والفرح ،عىل
حني كان الناس أجدر من احليوان هبذه السعادة ،ولكنهم حمرومون من نعمتها يف عاملنا
احلديث)
***
قلت :دعنا من علامئنا وفالسفتنا ..فأنت تعلم مواقفهم ..وحدثنا عن املصدر املقدس
الذي كنت حتدثنا عنه.
قال :لقد دلتنا مصادرنا املوثوقة عىل هذا ..فهي تبرشنا ،كام تبرش كل النفوس بأن احلياة
ليست حلظات متر وتنقيض ليلف العدم بعدها الوجود ..بل هي دائمة ثابتة مستقرة ،قد تتغري
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بعض صورها ،ولكنها تبقى وال تفنى(.)1
قلت :واملوت.
قال :هو انقضاء لصورة من صور احلياة لتولد منها صورة جديدة من صورها.
قال رجل منا :ولكن ..أال ترى أن مثل هذا ادعاء عظيم يكاد يكون أقرب إىل اخلرافة منه
إىل احلقيقة العلمية؟ ..نعم إن أي عقل حيب وجود حياة بعد املوت ..ولكن العلم ال يدل عىل
َشء من ذلك.
قال آخر بنوع من اهلستريية :ال ...ال حياة بعد املوت ،ألن احلياة التي أعرفها ال توجد
إال يف ظروف معينة من تركيب العنارص املادية ..وهذا الرتكيب الكياموي ال يوجد بعد املوت،
إذن فال حياة بعد املوت ..وبناء عيل علم األعصاب ال يمكن معرفة العامل اخلارجي واالتصال
به إال عندما يعمل الذهن اإلنساين يف حالته العادية ،وأما بعد املوت فهذا اإلدراك مستحيل،
نظرا إىل بعثرة تركيب النظام الذهني.
رد عليه صديقنا املؤمن هبدوء :ولكن هناك قياسات أخرى أقوى من هذا القياس؛ وهي
تؤكد أن بعثرة الذرات املادية يف اجلسم اإلنساين ال تقيض عىل احلياة؛ ألن (احلياة) َشء آخر،
وهي مستقلة بذاهتا باقية بعد فناء الذرات املادية وتغريها.
أنت تعلم أن اجلسم اإلنساين يتألف من خاليا كثرية جدا ومعقدة ،وهي مثل الطوب
الصغري ،ينبني منه هيكل أجسامنا.
ولكن الفرق بني طوب أجسامنا والطوب الطيني شاسع جدا ،فطوب الطني الذي
يستخدم يف العامرات يبقي كام هو ،نفس الطوب الذي صنع يف املصنع ،واستخدم يف البناء
للمرة األوىل ،بينام يتغري طوب هياكلنا يف كل دقيقة ،بل يف كل ثانية.
فاجلسم اإلنساين يغري نفسه بنفسه بصفة مستمرة ..ولذلك ،فهو كالنهر اجلاري اململوء
(  )1انظر (اإلسالم يتحدى) لوحيد الدين خان.
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دائام باملياه ،ال يمكن أن نجد به نفس املاء الذي كان ُيري فيه منذ برهة ،ألنه ال يستقر ،فالنهر
يغري نفسه بنفسه دائام ،ومع ذلك فهو نفس النهر الذي وجد منذ زمن طويل ولكن املاء ال يبقي،
بل يتغري.
وجسمنا مثل النهر اجلاري ،خيضع لعملية مستمرة حتى أنه يأيت وقت ال تبقي فيه أية
خلية قديمة يف اجلسم ،ألن اخلاليا أخذت مكاهنا.
إن عملية فناء اجلسم املادي الظاهري تستمر ،ولكن اإلنسان يف الداخل ال يتغري ،بل
يبقي كام كان علمه وعاداته وحافظته وأمانيه وأفكاره ،تبقي كلها كام كانت.
إنه يشعر يف مجيع مراحل حياته بأنه هو (اإلنسان السابق) ،الذي وجد منذ عرشات
السنني ،ولكنه ال حيس بأن شيئا من أعضائه قد تغري ،ابتداء من أظافر رجليه حتى شعر رأسه.
ولو كان اإلنسان يعني اجلسم لكان الزما أن يتأثر عيل األقل بفناء اخلاليا وتغريها
الكامل ،ولكننا نعرف جيدا أن هذا ال حيدث؛ وهذا الواقع يؤكد أن (اإلنسان) أو (احلياة
اإلنسانية) َشء آخر غري اجلسم ،وهي باقية رغم تغري اجلسم وفنائه ،وهو كنهر مستمر فيه سفر
اخلاليا بصفة دائمة.
قلت  :ال يمكن التسليم هبذا االستدالل ،فالعقل ،أو الوجود الداخيل الذي نسميه
(إنسانا) ليس بِشء آخر ،ومل يوجد إال نتيجة عالقة اجلسم بالعامل اخلارجي ،أما األفكار
واألماين فال توجد خالل العمل املادي إال كاحلرارة التي توجد نتيجة احتكاك قطعتني من
حديد.
إن العقل واملنطق ينكران (الروح) بشدة ،و(الشعور) ال يوجد كوحدة ،وإنام هو
وظيفة ،وتفاعل وتنسيق.
قال :ما دمت تقول هذا ،وما دمت تعترب أن هذه هي حقيقة اإلنسان ،فلنجرب أن نخلق
إنسانا حيا ذا شعور ،ونحن ـ اليوم ـ نعرف بكل وضوح مجيع العنارص التي يتألف منها جسم
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اإلنسان ،وهذه العنارص توجد يف األرض ويف الفضاء اخلارجي ،بحيث يمكننا احلصول عليها.
مل أدر بام أجيبه به ،فقال :دعنا من هذا ..وربام سرتى يف مستقبل أيامك من يثبت لك
وجود الروح باملنطق الذي تفهمه ..أما نحن الذين من اهلل علينا بالثقة فيه ،فنعلم أن لنا أرواحا
تبقى بعد اختالط أجسادنا بالرتاب ..ونعلم كذلك أن هذه الروح من أمر اهللَ ﴿:و َي ْس َألون ََك
ع ِ
وح ِم ْن َأ ْم ِر َر ِّيب َو َما ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّال َقلِي ً
ال﴾ (االرساء)85:
الر ُ
الروحِ ُق ِل ُّ
َن ُّ
إن اهلل خياطبنا يف هذه اآلية باملنطق العقيل ..فالعامل لن يكون عاملا حتى يعلم أنه مل يؤت
من العلم إال قليال ..بل لوال هذا العلم ما استمر العلامء يف الوجود واالستمرار.
اجلاهل فقط هو الذي يتصور األشياء من زاوية واحدة ..أما العامل فيعلم أن الكون
أعمق من أن حيده بتصوراته املحدودة.
دعنا من هذا ..ولنتحدث عن َشء آخر ..العقل السليم يعتربه من األدلة املنطقية عىل
امتداد احلياة.
إن احلياة ـ يف منطق الكون ،ويف منطقنا نحن املؤمنني ـ ليست غدوا ورواحا فقط كام
صورها فيلسوفكم (نيتشه) ،والتي متتلئ وختلو كالساعة ،وال هدف هلا أكثر من ذلك.
إن احلي اة (اآلخرة) ذات هدف عظيم هو املجازاة عيل أعامل الدنيا ،خريا أو رشا ،سواء
كان نية أو قوال أو فعال.
قال صديقنا الفلكي الذي كان حارضا معنا ذلك املجلس :نعم ..إن كل ما تذكره من
هذا صحيح ..والعلم اآلن يسري نحو إثبات هذا ..فأعامل كل إنسان حتفظ وتسجل بصفة
دائمة ،وبغري توقف ،بأبعادها الثالثة ،من النية ،والقول ،والعمل.
فهذه األبعاد الثالثة تسجل بأكملها ،فكل حرف خيرج من لساننا ،وكل عمل يصدر عن
أي عضو من أعضائنا يسجل يف األثري؛ ويمكن عرضه يف أي وقت من األوقات بكل تفاصيله،
لنعرف ـ إذا شئنا ـ كل ما قاله أو فعله أي إنسان يف هذه احلياة.
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إن األفكار ختطر عيل بالنا ،ورسعان ما ننساها ،ويبدو لنا أهنا انتهت ،فلم يعد هلا وجود
ولكنا ،بعد فرتة طويلة ،نراها رؤى خالل النوم ،أو نذهب نتكلم عنها يف حاالت اهلسرتيا أو
اجلنون ،دون أن ندري شيئا مما نقول.
وهذه الوقائع تثبت قطعيا أن العقل أو احلافظة ليست تلك التي نشعر ونحس هبا
فحسب ،وإنام هناك أطراف أخرى من هذه احلافظة ال نشعر هبا ،وهي ذات وجود مستقل،
وذات كيان قائم بنفسه.
قال صديقنا عامل النفس  :أجل ..لقد أثبتت التجارب العلمية أن مجيع أفكارنا حتفظ يف
شكلها الكامل ،ولسنا قادرين عيل حموها أبدا.
وأثبتت هذه التجارب أيضا أن الشخصية اإلنسانية ال تنحرص فيام نسميه (الشعور) ،بل
هناك أجزاء أخري من الشخصية اإلنسانية تبقي وراء الشعور ،يسميها فرويد( :ما حتت
الشعور) ،أو (الالشعور) .وهذه األجزاء تشكل جانبا كبريا من شخصيتنا ،بل هي اجلانب
األكرب منها ؛ ومثلها كم ثل جبل من اجلليد يف أعايل البحار ،أجزاؤه الثامنية مسكنة حتت املاء،
عيل حني ال يطفو منه إال اجلزء التاسع ،وتلك هي ما نسميه( :حتت الشعور) ،الذي يسجل
وحيفظ كل ما نفكر فيه ،أو ننتويه.
لقد سلم علامء النفس هبذه النظرية بصفة عامة اليوم ،ومعناها أن كل ما خيطر عيل بال
اإلنسان من اخلري والرش ،ينقش يف صفحة الالشعور ،فال يزول إيل األبد ،وال يؤثر فيه تغري
الزمان وتقلب احلدثان ،وحيدث هذا عىل رغم اإلرادة اإلنسانية ـ طوعا أو كرها.
قال :لو قارنا هذا الواقع مقرونا إيل نظرية اآلخرة الستطعنا أن نصل إىل حقيقتها برسعة،
إن هذا الواقع يؤكد بكل رصاحة إمكان وجود سجل كامل ألعامل اإلنسان يف حيازته ،وعندما
يبدأ حياته األخرى ،فإن وجوده نفسه سوف يشهد عيل األعامل والنيات التي عاشها.
لقد نص القرآن الكريم عىل هذه احلقيقة ،قال تعاىلَ ﴿:و َل َقدْ َخ َل ْقنَا اإلنسان َو َن ْع َل ُم َما
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ُتوس ِوس بِ ِه َن ْفسه ونَحن َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
يد﴾ ّ
(ق)16:
ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
َ ْ ُ
واألقوال مثل النيات ،فجميع ما نلفظه من كالم ،حسنا كان أو قبيحا ،محدا أو سخطا؛
سواء استعملنا اللسان يف إبالغ رسالة احلق ،أو استعملناه يف إبالغ رسالة الشيطان ،كل ذلك
حيفظ يف سجل كامل ،قال تعاىلَ ﴿:ما َي ْل ِف ُظ ِم ْن َق ْو ٍل إِ َّال َلدَ ْي ِه َر ِقيب عَتِيد﴾ ّ
(ق ،)18:وهذا
السجل سوف يعرض أمام حمكمة ليتم حساب اإلنسان.
قال صديقنا الفلكي :إن إمكان وقوع هذا ال ينايف العلم احلديث ،فنحن نعرف قطعا أن
أحدا عندما حيرك لسانه ليتكلم ،حيرك بالتايل موجات يف اهلواء ،كالتي توجد يف املاء الساكن
عندما نرمي فيه بقطعة من احلجر.
ثم إن آالف املحطات الفضائية يف العامل تذيع برامج كثرية ليل هنار ،ومتر موجات هذه
الربامج يف الفضاء ،برسعة  186.000ميال يف الثانية ،وكان من املعقول جدا عندما نفتح
املذياع أن نسمع خليطا هائال من األصوات ال نفهم منه شيئا ،ولكن هذا ال حيدث ،ألن مجيع
حمطات اإلذاعة ترسل براجمها عىل موجات خيتلف طوهلا ،فمنها ما يرسل براجمه عيل موجات
طويلة؛ ومنها ما يرسل موجات قصرية ،ومتوسطة.
وهكذا متر هذه الربامج يف الفضاء بموجات خمتلفة طوال ،فتستطيع أن تسمع أية موجة
من املذياع ،بمجرد أن تدير عقربه إيل املكان املطلوب.
إن علامءنا مل ينجحوا يف اخرتاع آلة تفرق بني أصوات الزمن القديم ،ولوال ذلك لكنا
قد سمعنا تاريخ كل عرص وزمان بأصواته ،وبناء عىل هذا يثبت إمكان سامع األصوات القديمة
يف املستقبل ،فيام لو نجحنا يف اخرتاع اآللة املطلوبة؛ ومن ثم ال تبقي نظرية اآلخرة بعيدة عن
القياس ،وهي القائلة بأن كل ما ينطق به اإلنسان يسجل ،وهو حماسب عليه يوم احلساب.
إن مناقشتنا جلوانب املسألة ال تنفي وجود مسجلني غري مرئيني ،ينقشون عيل صفحة
الفضاء كل ما ننطق به من الكالم ،وهو ما يصدق قول اهلل تعاىلَ ﴿:ما َي ْل ِف ُظ ِم ْن َق ْو ٍل إِ َّال َلدَ ْي ِه
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َر ِقيب عَتِيد﴾ ّ
(ق)18:
قلت :مل يبق لك إال أن تربهن لنا عىل حفظ العلم كام برهنت عىل حفظ النية والقول..
فهل تراك ستستدل هلذا من القرآن ،أم من العلم احلديث.
قال :من كليهام ..فالقرآن كالم اهلل ..والعلم هو احلقائق التي ينطق هبا الوجود..
ويستحيل عىل الوجود أن خيالف ما يقوله بارئه.
قال صديقنا الفلكي :صدقت يف ثقتك بكالم ربك ..فمعلوماتنا الكونية يف هذا الصدد
تصدق بصورة مدهشة إمكان ما تذكره من ذلك ..فالعلم احلديث يؤكد بأن مجيع أعاملنا ،سواء
أبارشناها يف الضوء ،أم يف الظالم ،فرادي ،أم مع الناس ،كل هذه األعامل موجودة يف الفضاء
يف حالة الصور ،ومن املمكن يف أي حلظة جتميع هذه الصور ،حتى نعرف كل ما جاء به إنسان
من أعامل اخلري والرش طيلة حياته.
فقد أثبتت البحوث العلمية أن كل َشء حدث يف الظالم أو يف النور ،جامدا كان أو
مت حركا ،تصدر عنه (حرارة) بصفة دائمة ،يف كل مكان ،ويف كل حال ،وهذه احلرارة تعكس
األشكال وأبعادها متاما ،كاألصوات التي تكون عكسا كامال للموجات التي حيركها اللسان،
وقد تم اخرتاع آالت دقيقة لتصوير املوجات احلرارية التي خترج عن أي كائن ،وبالتايل تعطي
هذه اآللة صورة فوتوغرافية كاملة للكائن حينام خرجت منه املوجات احلرارية.
قال :لقد عرب القرآن الكريم عن هذا التسجيل العجيب ،فقال عىل لسان الذين يناقشون
احلساب يوم القيامة ﴿:وو ِضع ا ْلكِتَاب َف َرتى املُْج ِر ِمنيَ م ْش ِف ِقنيَ ِممَّا فِ ِ
ون َيا َو ْي َل َتنَا م ِ
يه َو َي ُقو ُل َ
ال
ْ
َ ُ َ
َ
ُ
ُ َ
اها ووجدُ وا ما ع َِم ُلوا ح ِ
ِ
ِ
َه َذا ا ْلكِت ِ
ارض ًا َوال َي ْظلِ ُم َر ُّب َك
َ
َاب ال ُيغَاد ُر َصغ َري ًة َوال كَبِ َري ًة إِ َّال َأ ْح َص َ َ َ َ
َ
َأ َحد ًا﴾ (الكهف)49:
قلت :فأنتم ترون أن كل ما نراه يف الكون أجهزة تقوم بتسجيل كامل لكل أعامل
اإلنسان.
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قال :أجل ..فكل ما يدور يف أذهاننا حيفظ إىل األبد ،وكل ما ننطق به من الكلامت يسجل
بدقة فائقة ،فنحن نعيش أمام كامريات تشتغل دائام ،وال تفرق بني الليل والنهار.
لقد ذكر القرآن الكريم هذا ،فاهلل تعاىل أخربنا أنه ما من صوت من األصوات ،وال عمل
من األعامل ،وال حركة من احلركات ،إال وهي مسجلة يف سجل الكون ،ومدونة يف كتاب
الوجود ،فليس َشء منها ضائع ًا وال يمكن لِشء منها أن يزول ،يقول اهلل تعاىل ﴿:إِ َذا زُ ْل ِز َل ْت
)و َق َال اإلنسان َما َهلَا(َ )3ي ْو َمئِ ٍذ ُحتَدِّ ُ
ث
)و َأ ْخ َر َج ْت ْاألَ ْر ُض َأ ْث َق َاهلَا(َ 2
ْاألَ ْر ُض ِز ْلزَ َاهلَا(َ 1
ٍِ
َأ ْخ َب َار َها(ِ 4
َّاس َأ ْشتَاتًا لِ ُ َري ْوا َأع َْام َهل ُ ْم(َ )6ف َم ْن َي ْع َم ْل
)ب َأ َّن َر َّب َك َأ ْو َحى َهلَا(َ )5ي ْو َمئذ َي ْصدُ ُر الن ُ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
رشا َي َره ﴾(سورة الزلزلة)
م ْث َق َال َذ َّرة َخ ْ ًريا َي َره(َ 7
)و َم ْن َي ْع َم ْل م ْث َق َال َذ َّرة َ ًّ

وإذا كان الباحثون يف هذا الزمان قد اكتشفوا أن كل عمل حمفوظ مسجل عىل صفحة
الوجود ،فلامذا سجلت األعامل إذن؟ أال جتد العقول جواب ًا إال أن تقول سجلت األعامل إلعادة
عرضها ..ولكنا ال نرى اإلعادة يف الدنيا ،إذ ًا ال بد أن العرض سيكون بعد هذه احلياة كام نطق
الكتاب وقال املرسلون.
قلت :كل ما تذكره من هذا مجيل ..ولكن الفطرة التي نتلمسها يف نفوسنا تصيح بأن
احلياة التي نعيشها هي احلياة الوحيدة والنهائية..
قال :أتتحدث عن فطرتك ..أم تتحدث عن الفطر البرشية؟
قلت :الفطرة البرشية واحدة ..وفطريت هي فطرة مجيع الناس من مجيع األجناس..
قال :ولكن البرشية مجيعا بحضاراهتا املختلفة ،ويف أزماهنا املختلفة تكاد تتفق عىل هذا..
فجميع احلضارات اإلنسانية بام فيها الفرعونية املرصية القديمة والبابلية واآلشورية والصينية
والزرداشتية واهلندية واليونانية واليهودية والنرصانية واإلسالم تتفق يف أن املوت ليس هو هناية
احلياة.
قلت :ولكنهم خيتلفون بعد ذلك ..خيتلفون كثريا ..هل تعود الروح إىل هذا اجلسد ،أم
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تعود إىل جسد آخر ..كام ختتلف يف كيفية خروجها وخلوصها من هذا البدن ..فالبوذيون
واهلنادكة والشنتو يعتقدون أن الروح تظل حبيسة يف اجلسد وبالذات يف اجلمجمة عند املوت،
وأهنا ال تنطلق إال بعد حرق اجلثة وانفجار اجلمجمة ولذا تراهم حيرقون جثث موتاهم..
واهلنادكة والبوذيون يعتقدون بتناسخ األرواح ،وأن الروح الرشيرة تعاد يف جسد حقري مثل
الكلب واخلنزير ،وتظل يف تلك الدورات حتى تتطهر ،وأن الروح الصاحلة اخلرية تظل تنتقل
يف األجساد اخلرية حتى تصل مرحلة النرفانا ،وهي السعادة األبدية املطلقة يف الروح املتصلة
باألبد واألزل كام يزعمون.
قال :ال هيم ذلك االختالف ..نحن نبحث فقط يف اتفاقهم رغم اختالفهم وتنوعهم عىل
امتداد احلياة ،وهذا يظهر من مالمحهم وأشعارهم وأساطريهم.
قلت :لقد ذكرت مذاهب األمم يف هذا ،ومل تذكر رأي اإلسالم فيها ..أتراك تستحيي
من ذكره؟
قال :ال ..بل إن احلقائق التي جاء هبا اإلسالم يف هذا هي احلقائق املنطقية التي تنسجم
مع العقول السليمة (..)1
إن نصوصنا املقدسة تتحدث عن هذه املسألة اخلطرية التي تتوقف عليها سعادة البرش
بكل عقالنية ..إهنا ال ختاطبنا فقط بام يمأل نفوسنا من الرغبة والرهبة ،وإنام ختاطب حمال
التحليل الواعي فينا.
ولن يكفي هذا املقام لذكر كل ما ورد يف نصوصنا من ذلك ،ولكني أكتفي ببعض ما
ترشد إليه من األدلة العقلية عىل امتداد احلياة ،ألن وعينا هبذا االمتداد هو الذي ُيعلنا نتقبل
بعد ذلك كل ما جاءت به النصوص من األحداث التي حتصل فيه.
لعل أول ما نراه يف القرآن الكريم من األدلة العقلية عىل ذلك ما يمكن تسميته بربهان
(  )1انظر هذه األدلة يف (توحيد اخلالق) للزنداين.
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املامثلة ،فالعامل املامثل هلذا العامل ممكن الوجود ،ألن هذا العامل ممكن الوجود ،وحكم املثلني
فلام كان هذا العامل ممكن ًا وجب احلكم عىل اآلخر باإلمكان.
واحدّ ،
هذا دليل عقيل ال شك فيه ..ونحن نستخدمه كثريا يف حياتنا ،فإذا سمعنا بأن رشكة ما
أنتجت منتوجا حسنا ال نستغرب أن تنتج مثله أو ما هو أحسن منه.
وهلذا ،فإن القرآن الكريم يستدل باملساواة بني اإلحياء يف الدنيا واإلحياء يف اآلخرة،
وذلك من خالل نمطني يف املامثلة.
أوهلام :مماثلة النشأة االُوىل من العدم بالنشأة اآلخرة ،كام قال تعاىلَ ﴿:و ُه َو ا َّل ِذي َي ْبد ُأ
ض و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
يم﴾
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ َ َ
احلك ُ
َ
اخلَ ْل َق ُث َّم ُيعيدُ ُه َو ُه َو َأ ْه َو ُن َع َل ْيه َو َل ُه املَْ َث ُل ْاألَع َْىل ِيف َّ
(الروم)27:
وثانيهام :مماثلة إحياء األرض بعد موهتا باإلحياء يف اآلخرة ،كام قال تعاىلَ ﴿:فا ْن ُظ ْر إِ َىل
ِ ِ ِ
آ َث ِار ر ْمح ِ
ِ
ف ُِْ
َش ٍء َق ِدير﴾
َت اهللَِّ َك ْي َ
َ
حييي ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو َهتا إ َّن َذل َك ملَُ ْحيي املَْ ْوتَى َو ُه َو ع ََىل ُك ِّل َ ْ
تقرر أن ُحكم األمثال واحد ،فإذا حت ّقق اإلحياء يف األرض
(الروم ،)50:فهذه اآلية الكريمة ّ
بعد موهتا ،أمكن حتققه يف اإلنسان بعد موته ،ويف غريه من األحياء.
يتبني أن القادر عىل اإلحياء
فتبني إذن أن العقل حيكم بتساوي األمثال يف احلكم ،ومنه ّ
األول قادر عىل اإلحياء اآلخر ؛ ألهنام مثالن.
هذا برهان املامثلة..
هناك برهان آخر يستدل به القرآن الكريم يمكن تسميته بـ (برهان القدرة) ،فكل َشء
يف الكون يدل عىل قدرة اخلالق العظيم غري متناهية ،وما دامت كذلك ،فيجوز يف العقل أن
تتعلق بكل ٍ
َشء مقدور ،يستوي يف ذلك السهل والصعب عىل السواء ،نرى ذكر هذا كثريا يف
ِ
َش ٍء َق ِدير ﴾ ،وهلذا أشارت
القرآن الكريم ..فكثريا ما نقرأ هذه الفاصلة ﴿ إ َّن اهللَ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
اآليات القرآنية إىل صورتني من االستدالل عىل املعاد ،بذكر عموم القدرة اإلهلية وعدم
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تناهيها:
تتمثل أوالمها يف بيان قدرته تعاىل عىل املعاد يف اآلخرة مرتب ًا عىل ذكر املبدأ يف االُوىل يف
آيات كثرية ،إشارة إىل أن القادر عىل اإلُياد من العدم ابتدا ًء قادر عىل إعادة املوجود ..بل هو
أقدر عىل ذلك ،قال تعاىلَ ﴿:أو َمل يروا َكي َ ِ
اخل ْل َق ُث َّم ُي ِعيدُ ُه إِ َّن ذلِ َك ع ََىل اهللِ َي ِسري ُق ْل
ف ُي ْبدئُ اهللُ ْ َ
َ ََْ ْ ْ
ِ
ِ ِ
ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
َش ٍء
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
ف َبدَ َأ ْ َ
اخل ْل َق ُث َّم اهللَُّ ُينْش ُئ الن َّْش َأ َة ْاآلخ َر َة إ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
َق ِدير﴾ (العنكبوت 19:ـ )20

وقال تعاىلَ ﴿:و َقا ُلوا َأئِ َذا ُكنَّا ِع َظا ًما َو ُر َفاتًا َأئِنَّا ملَ ْب ُعو ُث َ
ون َخ ْل ًقا َج ِديدً ا (ُ )49ق ْل ُكو ُنوا
ِ
ِ
ِ
ْرب ِيف ُصدُ ِ
ور ُك ْم َف َس َي ُقو ُل َ
ون َم ْن ُي ِعيدُ نَا ُق ِل ا َّل ِذي َف َط َر ُك ْم
ح َج َار ًة َأ ْو َحديدً ا (َ )50أ ْو َخ ْل ًقا ممَّا َيك ُ ُ
ون َمتَى ُه َو ُق ْل ع ََسى َأ ْن َي ُك َ
وس ُه ْم َو َي ُقو ُل َ
َأ َّو َل َم َّر ٍة َف َس ُين ِْغ ُض َ
ون َق ِري ًبا (َ )51ي ْو َم
ون إِ َل ْي َك ُر ُء َ
َيدْ ُعو ُكم َفتَست ِ
ون بِ َح ْم ِد ِه َو َت ُظن َ
َجي ُب َ
ُّون إِ ْن َلبِ ْث ُت ْم إِ َّال َقلِ ًيال (( ﴾)52اإلرساء)
ْ ْ

والتأيت،
وقد ّبني تعاىل أن قدرته عىل اخللق األول واخللق اجلديد من حيث االمكان
ّ
سو ِ
ٍ
ٍ
احدَ ٍة إِ َّن اهللََّ َس ِميع
كخلق
نفس واحدة ،فقال تعاىلَ ﴿:ما َخ ْل ُق ُك ْم َوال َب ْع ُث ُك ْم إِ َّال َكنَ ْف ٍ َ
َب ِصري﴾ (لقامن)28:
وتتمثل الثانية يف بيان قدرته تعاىل عىل املعاد يف اآلخرة مرتّب ًا عىل ذكر خلق الساموات
ات واالََََْر َض بِ َق ِ
ِ
ِ
خي ُل َق ِم ْث َل ُهم َب َلى
اد ٍر ع ََىل َأن َ ْ
الس َ
امو َ ْ
واألرض ،قال تعاىلَ ﴿:أ َو َل ْي َس ا َّلذي َخ َل َق َّ
ِ
يم إِن ََّام َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َش ْيئ ًا َأن َي ُق َ
ول َل ُه ُكن َف َي ُكون﴾ ( ّيـس 81:ـ )82
َو ُه َو ْ َ
اخلال َُّق ا ْل َعل ُ
والقرآن الكريم ينص عىل أن خلق اإلنسان يف نفسه أسهل وأهون من خلق الساموات
واألرض ،قال تعاىلَ ﴿:خل ْل ُق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
َّاس َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
ْرب ِم ْن َخ ْل ِق الن ِ
َّاس ال
َّ َ َ
َ
ض َأك َ ُ
َي ْع َل ُم َ
ون﴾ (غافر)57:
هذا برهان القدرة..
هناك برهان آخر يستدل به القرآن الكريم يمكن تسميته بـ (برهان احلكمة) ،فاهلل تعاىل
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حكيم يف أفعاله ..وكل الكون يدل عىل ذلك ..فاملنظومة الكونية يف نظامها العجيب تسري بكل
جزئياهتا وفق حركة هادفة ،وتتّجه صوب هناية مرسومة بدقة وإحكام ،يقول اهلل تعاىل يف تقرير
هذا الدليلَ ﴿:أ َف َح ِس ْب ُت ْم َأن ََّام َخ َل ْقنَا ُك ْم َع َبث ًا َو َأ َّن ُك ْم إِ َل ْينَا ال ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ (املؤمنون ،)115:وقال
دى﴾ (القيامة)36:
رت َك ُس ً
حي َس ُ
ب اإلنسان َأ ْن ُي ْ َ
تعاىلَ ﴿:أ َ ْ
فلو كان اإلنسان ينعدم باملوت ،دون أن تكون هناك نشأة ُاخرى يعيش فيها بام له من
سعادة أو شقاء ،لكان خلقه يف هذا العامل عبث ًا وباطالً.
هذا برهان احلكمة..
هناك برهان آخر يستدل به القرآن الكريم يمكن تسميته بـ (برهان العدالة) ،فاهلل تعاىل
ـ عىل حسب ما تدل نصوصنا املقدسة ـ جعل احلياة الدنيا دار امتحان وابتالء لإلنسان ،ووهبه
لتتم بذلك حقيقة االبتالء ،وأعطاه العقل الذي يم ّيز
اخلرية إىل جنب النوازع الرشيرةّ ،
النوازع ّ
الرش ،ثم ك ّلفه باتباع
بني اخلري والرش ،وبعث له األنبياء والرسل ليحدّ دوا له طريق اخلري وطريق ّ
ليستحق الثواب أو
ّ
الرش والباطل ،وأعطاه اإلرادة واالختيار
سبيل اخلري واحلق ،وجتنّب سبيل ّ
َان عَر ُشه ع ََىل املَْ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض ِيف ستَّة َأ َّيا ٍم َوك َ ْ ُ
العقاب ،قال تعاىلَ ﴿:و ُه َو ا َّلذي َخ َل َق َّ
ون ِمن بع ِد املَْو ِ
لِيب ُلو ُكم َأي ُكم َأحسن عَم ً ِ
ت َل َي ُقو َل َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن
ال َو َلئ ْن ُق ْل َت إِ َّن ُك ْم َم ْب ُعو ُث َ ْ َ ْ ْ
َ ْ َ ْ ُّ ْ ْ َ ُ َ

احل َيا َة لِ َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن
َه َذا إِ َّال ِس ْحر ُمبِني﴾ (هود ،)7:وقال تعاىل ﴿:ا َّل ِذي َخ َل َق املَْ ْو َ
ت َو ْ َ
ِ
ال و ُهو ا ْلع ِزيزُ ا ْل َغ ُفور﴾ (امللك ،)2:وقال تعاىلُ ﴿:ك ُّل َن ْف ٍ ِ
الرش
ع ََم ً َ َ َ
ُ
س َذائ َق ُة املَْ ْوت َو َن ْب ُلو ُك ْم بِ َّ ِّ
اخل ْ ِري فِ ْتنَ ًة َوإِ َل ْينَا ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ (االنبياء)35:
َو ْ َ
وعىل هذا فإن واقع احلياة الدنيا بام حيمل من متناقضات هو امتحان وابتالء ،وليس فيه
ما يصلح للمكافأة واجلزاء ،وبام أن رضورة التكليف تقتيض رضورة املكافأة ،لذا ُيب املعاد
ليجازى املحسن بإحسانه وامليسء بإساءته ،وإالّ لبطلت فائدة التكليف ،ولكان عبث ًا ولغو ًا.
واهلل عىل حسب ما تدل عليه صنعته هو العدل الذي ال حدود لعدله ..ولذلك فإن اهلل
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يستدل بعدله عىل امتداد احلياة ليجازى املحسن بإحسان ،وُيازى امليسء بإساءته ،قال تعاىل﴿:
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َس َوا ًء حمَ ياة ْم
الس ِّيئَات َأ ْن ن َْج َع َل ُه ْم كَا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
ب ا َّلذي َن ْ
َأ ْم َحس َ
الص َ
رت ُحوا َّ
اج َ َ
َاه ْم بِ َع َذ ٍ
حي ُك ُم َ
اب ِم ْن َق ْبلِ ِه
ون ﴾(اجلاثية ،)21:وقال تعاىلَ ﴿:و َل ْو َأنَّا َأ ْه َل ْكن ُ
اهت ْم َسا َء َما َ ْ
َو َمم َ ُ ُ
َل َقا ُلوا َر َّبنَا َل ْو َال َأ ْر َس ْل َت ِإ َل ْينَا َر ُس ً
وال َفنَت َِّب َع آ َياتِ َك ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ن َِذ َّل َون ْ
رت ِّبص
َخزَ ى(ُ )134ق ْل ُك ٌّل ُم َ َ
ِ
رت َّب ُصوا َف َس َت ْع َل ُم َ
الس ِو ِّي َو َم ْن ْاهتَدَ ى﴾(طه 134 :ـ )135
ون َم ْن َأ ْص َح ُ
الرصاط َّ
َف َ َ
اب ِّ َ
هذا برهان العدالة..
هناك برهان آخر يستدل به القرآن الكريم يمكن تسميته بـ (برهان الرمحة)
إن الرمحة تقتيض أن يكرم اهلل خلقه بام تتطلبه حاجاهتم ..وأنت ترى هذا يف احلياة ،فاهلل
أعطى لكل َشء خلقه الكامل ،ووفر له حاجاته بكرم عظيم ..لقد خلق اهلل كل جزء من أجزاء
اإلنسان ،وخلق له ما يكفيه :خلق القلب وخلق له من الدماء ما تكفيه ،وخلق املعدة وخلق
هلا من الطعام ما يكفيها ،وخلق العني ،وخلق هلا من الضوء ما يكفيها وهكذا.
وال نجد شيئ ًا يف اإلنسان ليس له ما يكفيه إال تلك اآلمال الواسعة ،فإنه ال يكفيها من
العمر إال اخللود ،وال يكفيها من احلاجات إال أن حتصل عىل كل ما تشتهي.
وإذا رأينا احلياة الدنيا مل نجد فيها الكفاية هلذا اجلانب اهلام من كيان اإلنسان ،فلامذا
خلقت اآلمال والواسعة يف اإلنسان إذن وما يكفيها؟!
إذا رأيت آلة من اآلالت قد جهزت مستلزماهتا ،ثم وجدت فتحة كبرية يف هذه اآللة،
فال شك أنك ستقول :إن صانع هذه اآللة صانع حكيم ،وال يمكن أن يكون قد صنع هذه
الفتحة عبث ًا ،وإذا كنت شاهد ًا أهنا بحاجة إىل غطاء ،فال شك أن الصانع قد صنع هلا غطاء وإذا
كان غري موجود اآلن فربام كان يف مكان آخر ،وإذا مل يأت من الصانع إال هذا فالراجع عق ً
ال أن
الغطاء سوف يأيت وربام تأخر يف الطريق.
وهل يبقى لك شك إذا وصلتك رسالة من الصانع ختربك بالغطاء ،وأنه سيأيت إليك؟
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هل يبقى يف قلبك شك؟
ِ
احلي ِاة الدُّ ْنيا وا ْلب ِ
قال تعاىل معربا عن هذا الربهان ﴿:املَْ ُال َوا ْل َبنُ َ
ات
احل ُ
اق َي ُ
ات َّ
َ َ َ
ون ِزينَ ُة ْ َ َ
الص َ

َخ ْري ِعنْدَ َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْري َأ َم ًال﴾(الكهف ،)46:وقال تعاىلَ ﴿:و ُه ْم ِيف َما ْاشت ََه ْت َأن ُف ُس ُه ْم
()1
َخالِدُ َ
ون ﴾(األنبياء﴾102:

االمتداد الروحي:
بعد أن أهنى حديثه عن االمتداد الزماين قلت له :وعيت مرادك باالمتداد الزماين ،فحدثنا
عن امتداد آخر من امتدادات احلياة التي مل نتعلمها يف علومنا احلديثة.
قال :االمتداد الروحي ..فنحن ال ندرك من احلياة إال جانبها اجلسدي الظاهري
السطحي ،ونغفل عن أهم جزء من أجزائها ..وهو الروح.
قلت :ما تقصد بالروح؟
قال ( :)2أال ترون أن اإلنسان ذو طبيعة مزدوجة ..فله طبيعة خارجية ظاهرة مشهودة
هي جسده ..وهي تتصف بكل صفات املادة ،فهي قابلة للوزن والقياس ،ومتحيزة يف املكان،
ومتزمنة بالزمان ..ودائمة التغري واحلركة والصريورة من حال إىل حال ومن حلظة إىل حلظة..
وملحق هبذه الطبيعة اجلسدية رشيط من االنفعاالت والعواطف والغرائز واملخاوف ال يكف
حلظة عن اجلريان يف الدماغ ..وألن هذه الطبيعة واالنفعاالت امللحقة هبا تتصف بخواص املادة
نقول إن جسد اإلنسان ونفسه احليوانية مها من املادة..
ولكن هناك طبيعة أخرى خمالفة متاما لألوىل ،ومغايرة هلا يف داخل اإلنسان ،وهي طبيعة
من نوع آخر تتصف بالسكون والالزمان والالمكان والديمومة..

(  ) 1هناك تفاصيل كثرية أخرى ترتبط باحلياة اآلخرة ،وما يتعلق بالربهنة عليها من أدلة ،وما يميز العقيدة اإلسالمية يف هذا
اجلانب ،وقد حتدثنا بتفصيل عن ذلك يف (أرسار احلياة)
(  )2اقتبسنا بعض احلوار الوارد هنا من كتاب :حوار مع صديقي امللحد ،مصطفى حممود.
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قلت :ما هي ..وكيف ال نراها؟
قال :إهنا العقل بمعايريه الثابتة وأقيسته ومقوالته ..والضمري بأحكامه ..واحلس
اجلاميل ،والـ [أنا] التي حتمل كل تلك الصفات من عقل وضمري وحس مجايل وحس أخالقي.
قلت :أليست الـ [أنا] هي هذا اجلسد؟
قال :ال ..الـ [أنا] هي الذات العميقة املطلقة ..وهي تلك التي نشعر هبا شعورا ثابتا
ممتدا ال يطرأ عليه التغري ،فـ [أنا] ال يسمن وال هيزل وال يمرض وال يتصف بالزمان ..وليس
فيه ماض وحارض ومستقبل ..إنام هو آن مستمر ال ينرصم كام ينرصم املايض ..وإنام يتمثل يف
شعور بالدوام والديمومة.
والـ [أنا] الذي هو حقيقة اإلنسان ،نوع آخر من الوجود ال يتصف بصفات املادة ،فال
يطرأ عليه التغري ،وال هو يتحيز يف املكان ،أو يتزمن بالزمان ،وال هو يقبل الوزن والقياس..
بل إننا بالعكس نجده هو الثابت الذي نقيس به املتغريات ،واملطلق الذي نعرف به كل ما هو
نسبي يف عامل املادة ..ولذلك فإن أصدق ما نصف به هذا الوجود هو أنه روحي وأن طبيعته
روحية.
قلت :ولكن علامءنا علامء الطبيعة يذكرون أن اإلنسان هو جسده ،وأن اجلسد هو
احلاكم وأن كل ما ذكرت من عقل ومنطق وحس مجايل وحس أخالقي وضمري وهذه التي
اسمها الذات أو الـ [أنا] كل هذه ملحق باجلسد ،ثانوي عليه ،تابع له ،يأمتر بأمره ،ويقوم عىل
خدمته ،ويتوىل إشباع شهواته وأهوائه.
قال :هذا كالم املاديني ،وهو غري صحيح ..واألدلة كلها تشري إىل أنه جمرد أوهام..
فاحلقيقة بكل براهينها تدل عىل أن اجلسد تابع وليس متبوعا ..مأمور وليس آمرا..
أال ترون أن أجسادنا حتن إىل طعام معني ،ومع ذلك نرفض إمدادها بام تريده ..وهكذا
ترون الذي يضحي بجسده يف سبيل إنقاذ اآلخرين ..فأين جسده هنا؟ ..وأين املصلحة املادية
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التي حيققها بموته؟ ..ومن الذي يأمر اآلخر؟
وعندنا اليوم أكثر من دليل عىل أن اجلسد هو الوجود الثانوي ..فام ُيري اآلن من
حوادث البرت واالستبدال وزرع األعضاء ..وما نقرأه عن القلب اإللكرتوين والكلية الصناعية
وبنك الدم وبنك العيون وخمازن اإلكسسوار البرشي حيث ُيري تركيب السيقان واألذرع
والقلوب ..إىل الدرجة التي ُيري فيها فك اجلسم وتركيبه واستبداله دون أن حيدث َشء
للشخصية..
وسبب ذلك هو أن هذه الذراع أو تلك الساق أو ذلك الشعر أو العني كلها ليست هي
اإلنسان ..فهي تنقل وتستبدل وتوضع مكاهنا بطاريات ومسامري وقطع من األلومنيوم دون
أن حيدث َشء ..فاإلنسان ليس هذه األعضاء ،وإنام هو الروح اجلالسة عىل عجلة القيادة لتدير
هذه املاكينة التي اسمها اجلسد.
قلت :فاإلنسان يف رأيك هو اإلدارة التي متثلها خاليا املخ؟
قال :املخ مثله مثل خاليا اجلسد يصدع باألوامر التي تصدر إليه ،ويعرب عنها ،ولكنه يف
النهاية ليس أكثر من قفاز هلا ..قفاز تلبسه هذه اليد اخلفية التي اسمها الروح وتترصف به يف
العامل املادي.
قلت :أنت تريد أن تقول هبذا أن اإلنسان له طبيعتان :طبيعة جوهرية حاكمة هي
روحه ..وطبيعة ثانوية زائلة هي جسده.
قال :أجل ..وما حيدث باملوت أن الطبيعة الزائلة تلتحق بالزوال ،والطبيعة اخلالدة
تلتحق باخللود ،فيلتحق اجلسد بالرتاب وتلتحق الروح بعاملها الباقي.
قلت :ولكن كيف ال نستطيع إدراكها؟
قال :أال ترون أننا ال نستطيع رصد احلركة إال من خارجها.
قلت :كيف ذلك ..وما داللته عىل ما تقول؟
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قال :ال يمكننا أن ندرك احلركة ،وأن نتحرك معها يف نفس الفلك ،وإنام ال بد من عتبة
خارجية نقف عليها لرصدها ..وهلذا تأيت علينا حلظة ونحن يف مصعد متحرك ال نستطيع أن
نعرف هل هو واقف أم متحرك ،ألننا أصبحنا قطعة واحدة معه يف حركته ..وال نستطيع إدراك
هذه احلركة إال إذا نظرنا من باب املصعد إىل الرصيف الثابت يف اخلارج.
وهكذا ال نستطيع أن نحيط بحالة إال إذا خرجنا خارجها ..وهلذا ما كنا نستطيع إدراك
مرور الزمن لوال أن اجلزء املدرك فينا يقف عىل عتبة منفصلة وخارجة عن هذا املرور الزمني
املستمر ـ أي عىل عتبة خلود ـ ولو كان إدراكنا يقفز مع عقرب الثواين كل حلظة ملا استطعنا أن
ندرك هذه الثواين أبدا ،وال نرصم إدراكنا كام تنرصم الثواين بدون أن يالحظ شيئا.
وهي نتيجة مذهلة تعني أن هناك جزءا من وجودنا خارجا عن إطار املرور الزمني ،وهو
الذي يالحظ الزمن من عتبة سكون ويدركه دون أن يتورط فيه ،وهلذا ال يكرب ،وال يشيخ ،وال
هيرم ،وال ينرصم ..ويوم يسقط اجلسد ترابا سوف يظل هذا اجلزء عىل حاله حيا حياته اخلاصة
غري الزمنية ،هذا اجلزء هو الروح.
كنا مندهشني لكل ما يقول ،لكننا نجد فيه قوة يف االستدالل ال يمكن رفضها بسهولة..
استأنف صاحبنا املؤمن قوله ،وهو يشري إلينا مجيعا :كل منا يستطيع أن حيس بداخله
هذا الوجود الروحي عىل صورة حضور وديمومة وشخوص وكينونة مغايرة متاما للوجود
املادي املتغري املتقلب النابض مع الزمن خارجه.
هذه احلالة الداخلية التي ندركها يف حلظات الصحو الباطني ،والتي يمكن تسميتها
حالة حضور ..هي املفتاح الذي يقودنا إىل الوجود الروحي بداخلنا ،ويضع يدنا عىل هذا اللغز
الذي اسمه الروح...
سكت قليال ،ثم قال :دليل آخر عىل طبيعتنا الروحية ،وهو شعورنا الفطري باحلرية،
ولو كنا أجساما مادية ضمن إطار حياة مادية حتكمنا القوانني املادية احلتمية ملا كان هناك معنى
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هلذا الشعور الفطري باحلرية.

طاقات الروح:
خرجنا من عنده ..ونحن نختلف عام كنا عليه ،وقد سلك كل واحد منا بعد ذلك سبيال
من السبل للبحث عن احلقيقة..
أما أنا فقد وفر اهلل يل حينها فرصا كثرية لتأكيد كل احلقائق التي ذكرها صاحبنا املؤمن،
وقد هداين اهلل بواسطتها إىل اإليامن ..بل إىل أكرب جتل لإليامن الصادق الذي يتوافق فيه العقل
والفطرة والعلم ،وهو اإلسالم ..عىل منهجه املحمدي األصيل الذي مل تطله أيدي التحريف
والتزييف والتشويه.
طبعا ..لن أحدثكم عن كل ذلك ..فهذا املجلس وجمالس كثرية ال تفي به ..ولكني
سأكتفي بمجلس من املجالس مجعني بثلة حمرتمة من العلامء ..كان فرصة لتأكيد احلقائق التي
ذكرها صديقنا املؤمن حول الروح وطاقاهتا الكثرية ..وضعف اجلسد أمامها ..بل حتوله إىل
خادم بسيط من خدمها.
كان أول املتحدثني يف ذلك املجلس عامل متخصص يف وظائف األعضاء ،وكان مؤمنا
وصل إىل اإليامن بعد بحث طويل يف جمال ختصصه وغريه من التخصصات.
قال لنا( )1ـ وهو يقدم املقدمات املختلفة ليوضح لنا األدلة عىل وجود الروح وطاقاهتا
املختلفة ـ :تذكروا جيدا أنه يف الواقع الفعيل ال يوجد أي ألوان أو أصوات أو صور داخل
أدمغتنا ..فكل ما يوجد هناك جمرد إشارات كهربائية ..ولذلك فإن أي منظر طبيعي ترونه ،أو
أي موسيقى تسمعوهنا ،أو طعام جتدون مذاقه ،كل ذلك يتكون نتيجة النتقال إشارات
كهربائية إىل املخ..
قلت :أتقصد أن العامل اخلارجي غري موجود؟
(  )1استفدنا املادة العلمية الواردة هنا من كتاب :معضلة داروين :الروح هارون حيي.
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واس اخلمس عن
قال :معاذ اهلل أن أقول ذلك ..فالعامل لن تأيت هنايته إذا توقفت احل ّ
إرسال إشارات كهربية للمخ ..يف هذه احلالة ،سينتهي العامل بالنسبة لك فقط ،ألنك تدرك
وجود العامل من حولك عن طريق تفسري عقلك لإلشارات الكهربية املرسلة إليه.
قلت :مل أفهم ما تعني ..هل لك أن توضح أكثر؟
قال :سأنقل لك ما قالت الكاتبة العلمية [ريتا كارتر] حول تصور العامل يف كتاهبا
[ختطيط العقل] ،فلعل أسلوهبا يف نقل األفكار أحسن من أسلويب ،فقد قالت( :يتكيف كل
عضو من أعضاء احلس بصورة حمكمة عىل نوع حمدد من املحفزات ،كاجلزيئات ،أو املوجات،
أو االهتزازات ..ولكن اإلجابة ال تكمن هنا ،ألنه برغم اختالف تلك األعضاء ،إال أهنم
يقومون مجيع ًا بنفس العمل ،أي ترمجة أحد أنواع املحفزات التي يستقبلها إىل نبضات
كهربائية ..تلك النبضات هي عبارة عن طاقة كهربائية ،أي أهنا ليس هلا لون أو ما شابه ..أي
أن أعضاء احلس تقوم برتمجة املدخالت احلسية بمختلف أنواعها إىل نوع واحد ،أال وهو
اإلشارات الكهربائية)
بعد ذلك ،تصل مجيع املحفزات احلسية إىل املخ عىل هيئة نبضات كهربائية أنشأهتا اخلاليا
حمول عكيس إلعادة اإلشارات
العصبية وهي ذات مسار حمدد ..وهذا كل ما حيدث ،فال يوجد ِّ
يفرق بني تيار كهربائي
الكهربائية يف مرحلة ما إىل موجات ضوئية أو جزيئات ..وهكذا فإن ما ّ
وآخر ،فيجعل أحدمها صورة واآلخر رائحة ،هو نوع اخلاليا العصبية التي يتم حتفيزها.
ثم التفت إيل ،وقال :أال ترى أن هذا األمر مذهل ..فأي إحساس أو صورة أو طعم أو
رائحة نستقبلها تتكون من نفس الِشء ،أال وهو إشارات كهربائية ..األجزاء املعينة يف املخ
التي تتأثر هبذه اإلشارات تفرسها إىل طعام لذيذ ،أو منظر طبيعي خالب ،أو موسيقى..
ثمة كائن خمتلفا متاما يشعر هبذه األشياء ويراها ،فاملخ واإلشارات
لكن البد أن يكون ّ
الكهربائية ال يمكنهم تذوق الطعام أو رؤية اللون ،أو شم رائحة الزهور.
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وهذا الكائن هو الروح ،وهي خمتلفة متاما عن املخ ،فهي التي تدرك وتقيم ما تستقبله
حواسنا.
قال رجل منا :إن هذا صعب االستيعاب.
قال العامل :ولكن هذا ما تدل عليه مجيع األبحاث ..فقد وصف الدكتور [جيفري م.
شوارتز] كيف ينشأ اإلدراك بشكل مستقل عن املخ ،فقال( :كل موقف متر به لديه شعور معني،
بل وقد يكون شعور ًا فريد ًا ،فعندما تقضم شطرية من اهلامربغر جتد طعمها خمتلف ًا عن رشحية
من اللحم ..كام أن أي شعور باملذاق ،خيتلف متام ًا عن سامعك ملقطوعة موسيقية ،أو رؤيتك
لعاصفة برق ّية ..فاملكان الذي ينشئ اللون األمحر يف القرشة البرصية ال عالقة له بتفسري شعورنا
باللون األمحر ،أو سبب كون اللون األمحر خيتلف عن تذوق طعام ما ،أو سامع مقطوعة
موسيقية ،خصوص ًا أن كل تلك األمور تؤدي إىل إرسال إشارات عصبية إىل القرشة الدماغية
املسئولة عن الشعور ..وحتى التصوير بالرنني املغناطييس الوظيفي ال يتيح لنا معرفة أي َشء
غري األساس املادي لإلدراك أو الوعي ،فال يعطي تصور ًا قريب ًا يرشح ما حيدث بالداخل..
كذلك ال يمكننا من خالله أن نعرف شعور شخص ما باللون األمحر .كيف يمكننا أيض ًا معرفة
إذا ما كان شعور هذا الشخص مشاهب ًا لشعور باقي البرش؟ وملاذا ال تستطيع دراسة اجلزيئية
آلليات عمل املخ تقديم إجابة عىل هذه األسئلة؟)
وهكذا قال [بيرت راسل]( :يف كل مرة نحاول التمسك باجلانب املادي ال نأيت بأية نتائج،
وكل األفكار التي كانت لدينا عن املا ّدية ُأثبِت خطأها ..لكن إيامننا بالعامل املادي ال زال راسخ ًا
ومدع ًام بقوة من ِق َبل خرباتنا لدرجة أننا نتمسك باعتقادنا بأنه ُيب أن يكون هناك جوهر
الوسطى الذين اعتقدوا ومل يشككوا يف افرتاضهم
ما ّدي ..األمر مشابه لعلامء الفلك يف القرون ُ
مادي
بأن األرض هي مركز الكون ،كذلك نحن ال نشكك يف افرتاضنا بأن العامل اخلارجي هو
ّ
يف طبيعته ..لقد اندهشت للغاية عندما أدركت أن اجلواب قد يكون موجود ًا أمام أعيننا ..قد
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ال يوجد أي َشء يف العامل فعالً ،ال جانب مادي ..قد يكون اجلانب العقيل فقط هو املوجود)
إن هذه الشهادات وغريها كثري ،وهي من علامء خمتصني تدل عىل أن الوعي خاصية
تنتمي إىل الروح فقط ..فمن خالل الروح ،يكون اإلنسان كيان ًا قادر ًا عىل التفكري واإلدراك،
واختاذ القرارات..
بعد أ ن انتهى عامل وظائف األعضاء من حديثه حتدث طبيب عيون ،وقال :صدقت
صديقي العزيز ..فاألبحاث املرتبطة بآلية اإلبصار كلها تدل عىل ذلك ..وقد قال [كريج
هاميلتون] يعرب عن ذلك( :كيفية حدوث ذلك هو مثال عىل ما يعرف بـ [مشكلة الربط] ،وهي
لغز مل يستطع أحد إُياد حل مقنع هلا حتى اآلن ..رغم ذلك ،من املهم أن نعرف أن كل عني
من العينني ترى جزء ًا خمتلف ًا من الصورة ،ويقوم الدماغ بجمع الصورتني مع ًا إىل صورة
واحدة)
وهذا التفسري يعطينا وصف ًا عام ًا للطريقة التي ترى العني هبا ،حيث متثل العني املرحلة
نسخ العامل املوجود باخلارج داخلنا يف منطقة صغرية جد ًا يف
األوىل يف تشكيل الصورة ..حيث ُي َ
الدماغ ،وذلك بسبب الضوء الذي يمر خالل أعيننا ،وعن طريق اإلشارات الكهربائية التي
تنتقل إىل الدماغ ،وعندما ننظر حولنا ،فإن الصور التي نراها حتى ولو كانت صورة السامء التي
ال حدود هلا تتكون يف منطقة صغرية جد ًا يف الدماغ ،ومن املستحيل أن نعرف إذا ما كانت
الصورة األصلية تطابق التي نراها أم ال.
لقد خلص [بيرت راسل] ذلك ،فقال( :عندما أرى شجرة ،أشعر بأنني أراها مبارشة،
لكن العلم خيربنا أن شيئ ًا خمتلف متام ًا حيدث ..فالضوء الذي يدخل العني حيفز عمليات
كيميائية يف الشبكية ،فتنتج نبضات كهروكيميائية تنتقل عرب األلياف العصبية إىل الدماغ ،ثم
عام هو يف اخلارج ،وبالتايل أشعر
يقوم الدماغ بتحليل البيانات التي يتلقاها،
ِّ
ويكون صورة ّ
برؤية الشجرة ،لكنني ال أرى الشجرة نفسها يف الواقع ،وإنام أرى الصورة التي تظهر يف العقل
295

فقط ،ينطبق هذا عىل كل َشء تراه ،كل َشء تعرفه وتدركه وتتخيله ،أي لون أو صوت أو
إحساس أو تفكري ،أو شعور ..كل هذا يعترب ناجت ًا عن الوعي)
قال له رجل منا :بام أننا ال نرى العامل اخلارجي األصيل بشكل مبارش ،وبام أن كل َشء
هو عبارة عن تصور ينشأ يف الدماغ ،فهل العني هي التي ترى بالفعل؟
قال :خالل حياتنا ،نعتقد أننا نرى العامل الواقع خارجنا عن طريق أعيننا ..لكن الوصف
العلمي للوظائف البرصية التي يقوم هبا الدماغ ،يوضح أن العني ليست هي التي ترى ..فالعني
وماليني اخلاليا العصبية يف شبكية العني يعملون عىل نقل رسالة إىل الدماغ لكي حتدث الرؤية،
ذلك أن العني تستطيع إدراك الفوتونات التي تقع عليها ،ثم ترسلها إىل الدماغ عن طريق
حتويلها إىل إشارات كهربائية ..أي أننا نرى موجات الضوء التي تقع عىل خاليا شبكية العني،
والتي تتكون من الدهون والربوتني واملاء ،واإلشارات الكهربائية التي تنقلها .يف الدماغ ،كل
ما يوجد هو عبارة عن إشارات كهربائية ..فليس يف الدماغ أطفاال يلعبون يف احلديقة ،وال سامء
مشمسة ،وال سفنا تسري عرب األمواج.
و عندما نقوم بفحص الدماغ بشكل دقيق للغاية ،نجد أن اخلاليا العصبية تتفاعل مع
بعضها البعض ،ونجد أن املواد الكيميائية واإلشارات الكهربائية تنتقل بينها ..لكن داخل
الدماغ ،ال يمكنك أن جتد ألوان ًا أو أشكاالً أو نصوص ًا أو أي َشء ينتمي للعامل اخلارجي ..لن
جتد بداخله أوراق ًا خرضاء ،وال حشود ًا من الناس تتسوق ،وال منازل وال سيارات وال أثاثا.
والعلامء الذين يزعمون أن الصور موجودة داخل الدماغ ،سيعجون عن اإلجابة عن
هذا السؤال :إذا كانت الصورة تتكون يف الدماغ ،من الذي يرى هذه الصورة إذ ًا؟
قال أحد أصحابنا ،وهو عامل أعصاب :صدقت يف هذا ،وقد قال [فياليانور
راماشاندران] ،وهو مدير مركز الدماغ واإلدراك وأستاذ بقسم علم النفس وبرنامج علم
األعصاب يف جامعة كاليفورنيا يف سان دييجو ،حيكي هذا السؤال( :إذا أردت أن تعرض
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صورة كوب عىل شاشة عصبية داخلية ،سوف حتتاج إىل شخص آخر صغري داخل الدماغ
لرؤية تلك الصورة ..وهذا لن حيل املشكلة ألنك ستحتاج إىل شخص آخر أصغر حج ًام ليكون
بداخل رأسه لريى تلك الصورة ،وهكذا إىل ما ال هناية ..سوف ينتهي احلال بك بأعني وصور
وأشخاص صغريين ال هنائيني ،دون أن حتل مشكلة اإلدراك)
وبام أنه ال يوجد كيان يشاهد الصور داخل الدماغ ،إذ ًا الفرض بأن هناك صورة داخل
الدماغ هو فرض غري واقعي وغري منطقي ..فداخل الدماغ مظلم متام ًا ،فال يوجد أي ضوء أو
صوت ..داخل الدماغ ال توجد ألوان زاهية ،أو زهور مجيلة ،أو مواقد تعطي الشعور بالدفء،
أو طيور مغردة.
قال طبيب األذن :كام أنه ال توجد الصور يف أدمغتنا ..كذلك ال وجود لألصوات فيها..
فعملية السمع تشبه عملية الرؤية ،فاملعلومات التي تصلنا كصوت هي جمرد إشارات كهربائية،
متام ًا مثل الصور ..حيث جتمع األذن اخلارجية موجات الصوت من حولنا وترسلها إىل األذن
الوسطى ،والتي تقوم بتقوية االهتزازات وإرساهلا إىل األذن الداخلية ،والتي تقوم بتحويل هذه
ُ
االهتزازات إىل إشارات كهربائية اعتامد ًا عىل ترددها وتركيزها ،ثم ترسلها إىل الدماغ.
و يف الدماغ ،يتم إرسال هذه اإلشارات إىل مركز السمع حيث يتم معاجلتها وحتليلها،
وهذه هي آلية حدوث السمع.
لقد قال [بيرت راسل] يصف ذلك( :ينطبق الِشء نفسه عىل الصوت .عندما قال
األسقف بريكيل أن ال َشء موجود خارج تصوراتنا ،وأتبع ذلك بنقاش قوي حول ما إذا كان
سقوط شجرة سيصدر صوت ًا أم ال إذا مل يكن أحد موجود ليستمع إليه .يف ذلك الوقت ،مل يكن
معروف ًا كيفية انتقال الصوت خالل اهلواء ،وال آلية عمل األذن واملخ .اليوم ،نحن نعرف الكثري
عن ذلك ،وإجابة السؤال بكل وضوح هي ال ،فال يوجد أي صوت يف الواقع املادي ،فقط
موجات تنتقل يف اهلواء .الصوت موجود يف عقل الكائن املدرك فقط ،سواء كان هذا الكائن
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إنسان ًا أو طائر ًا ،أو غزالة أو نملة)
فاألصوات مثل الصور املرئية ال توجد داخل الدماغ ..كل ما نجده يف الدماغ هو عبارة
عن إشارات كهربائية ..فكل األصوات التي نعتربها حقيقية هي ناجتة عن هذه اإلشارات
الكهربائية املوجودة يف الدماغ ..ففي الواقع ،هناك صمت عميق داخل الدماغ.
لقد رشح [بيرت راسل] ذلك ،فقال( :أسمع موسيقى الكامن ،لكن الصوت الذي أسمعه
هو عبارة عن خاصية تظهر يف العقل ..ليس هناك أي صوت يف العامل اخلارجي ،فقط يوجد
جزيئات اهلواء املهتزّ ة)
قال صديق آخر لنا كان عامل نفس :ونفس الِشء ينطبق عىل الروائح وال ُطعوم ،فهي
يشمون نفس الرائحة التي نشمها،
تنشأ داخل عقولنا فقط ..ذلك أننا نعتقد أن اآلخرين ّ
ونعتقد أن لدينا نفس اإلحساس ..لكن كل هذا جمرد ختمني ،فام يصل إلينا بالفعل هي جزيئات
الرائحة ،والتي يتم حتويلها إىل إشارات كهربائية ،كام هو احلال مع الصورة والصوت.
فام نشري إليه بـ [الرائحة] هي خليط معقد من اإلشارات الكهربائية ،إذ أن جزيئات
الرائحة نفسها ال تصل إىل الدماغ أبد ًا.
لقد وصف ِ
العامل الشهري جورج بريكيل هذه احلقيقة ،فقال( :يف البداية ،اعتقد الناس أن
األلوان والروائح موجودة يف الواقع ،لكن بعدها تم رفض هذه اآلراء ،وأصبحنا ننظر إليها
أهنا موجودة بنا ًء عىل حواسنا فقط)
وكمثال عىل ذلك أننا يف األحالم ،وعندما ال تكون جزيئات الرائحة موجودة فعلي ًا،
يمكننا إدراك الرائحة وكأهنا حقيقية متام ًا ..فمثلام يمكنك ختيل صور واضحة للغاية ،وسامع
أصوات واضحة أثناء احللم ،يمكنك كذلك إدراك الروائح بالطريقة نفسها .بالتايل ،يمكنك
مادي من أجل إدراكها.
معرفة أن الرائحة ال حتتاج إىل وجود
ّ
وينطبق األمر نفسه عىل إدراك الطعم ،حيث تقوم ُمستقبِالت التذوق بتحويل
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املُح ِّفزات املختلفة التي تصلها إىل إشارات كهربائية ،مثلام تفعل أعضاء احلواس األخرى..
قال صديقنا عامل األعصاب :صدقتم مجيعا ..وما ذكرمتوه حمري للامديني الذين يبحثون
داخل مخ اإلنسان عن تلك العنارص التي جتعل اإلنسان إنسان ًا ،كالفرح والشكوك واملعتقدات
واهلوية الشخصية ،ويزعمون أن املشاعر كالفرح واحلزن ،واملعتقدات ،واختاذ القرارات،
والعاطفة تنبع كلها من اخلاليا العصبية ..غري أن العلامء وأطباء األعصاب الذين يدرسون مخ
اإلنسان فشلوا يف العثور عىل مصدر ٍ
أي من ذلك ..هلذا السبب قاموا بوضع تعريف جديد
ملصدر هوية اإلنسان ،وهو أن ما ُيعل اإلنسان إنسان ًا هو [الوعي] ..وهو ما ال يستطيع
املاديون تفسريه.
لقد قال [فريد آلن وولف] معربا عن رضورة وجوده( :نحن نعرف ما يقوم به املراقب
من وجهة نظر فيزياء الكم ..لكننا ال نعلم ماهية هذا املراقب ..هذا ال يعني أننا مل نحاول
العصور عىل إجابة ..لقد بحثنا داخل رأس اإلنسان ،وبحثنا عن َشء يسمى مراق ًبا ،لكن دون
جدوى ..ال يوجد أحد يف املخ ،وال يف املنطقة الطرفية يف املخ ..ال يوجد ما يسمى باملراقب..
لكننا مجيع ًا نشعر بوجود مراقب ما يراقب العامل من حولنا)
لقد أدرك العلامء اآلن أن املخ ليس هو مصدر إدراكنا ،وإنام هو بمثابة وسيلة فقط.
عالوة عىل ذلك ،ختىل العلامء بشكل كامل عن فكرة وجود شخص صغري داخل الدماغ ،والتي
كانت سائدة قبل قرون ..حيث وجد العلامء أن الكيان الذي يشريون إليه باملراقب هو مستقل
متام ًا عن املخ ،ويعلمون اآلن أن مصدر إدراكنا هو الوعي البرشي.
حتدي االعتقاد احلايل]
لقد قال [روبرت لورنس كوهن] يف كتابه [أقرب إىل احلقيقة:
ّ
يذكر ذلك( :ملاذا أصبح بعض علامء الفيزياء فجأ ًة مهتمني بالعقل البرشي؟ هل العقل حقيقي
كاملادة؟ القليل فقط من تساءلوا ما إذا كان العقل هو الواقع احلقيقي واملادة هي وهم خادع.
ثمة نظريتان أساسيتان غريت نتائجهام مفهومنا عن الواقع إىل األبد ومها ميكانيكا الكم التي
ّ
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وحد الزمان واملكان عىل
أدخلت عدم التأكد يف النطاق دون الذري ،ونظرية النسبية التي ُت ِّ
النطاق الكبري للكون .لكن هل يمكن لنظريات الفيزياء رشح آليات العقل؟ هل يمكن لسلوك
الذرات أن حيدد سلوك الناس؟ هل يمكن لرتكيب الكون وصف كيف نفكر ونشعر وندرك؟)
وقال( :إن حياة اإلنسان وإدراكه وأفكاره وكل ما يشعر به من حب وفرح وحزن ـ أي
كل ما ُيعل اإلنسان إنسانًا ـ بالتأكيد ليس ناجت ًا عن سلوك جمموعة من الذرات ..ما يمنح البرش
البرشية وُيعلهم قادرين عىل إدراك العامل اخلارجي هو َشء مستقل عن مخ اإلنسان ..نحن
بحاجة إىل تفسري أعمق من املفهوم املادي فيام خيص إدراك اإلنسان وقدرته عىل حتليل األمور
والتفكري واالختيار ،وغريها من الصفات التي يتميز هبا البرش)
جتا عن نشاط األنسجة
وقال( :القول بأن شيئا استثنائيا مثل الوعي يمكن أن يكون نا ً
العصبية ،هو َشء غري منطقي مثل ظهور اجلن عند فرك عالء الدين للمصباح)
قال صديق آخر :صدقتم مجيعا  ..فمن املستحيل لبناء يتكون من الدهون واملاء
قادرا عىل اإلدراك والتفكري والشعور
والربوتني أن يكون السبب يف هوية اإلنسان التي جتعله ً
بالفرح والفخر واحلامس ..ولذلك فإن مزاعم املاديني قد اهنارت متام ًا أمام جقيقة أن اإلدراك
مستقل عن املخ.
لقد رصح السري [رودولف بريلس] أحد أبرز علامء الفيزياء يف القرن العرشين هبذا،
فقال ( :االفرتاض بأنك تستطيع من خالل الفيزياء أن تصف مجيع وظائف اإلنسان بام فيها
املعرفة والواعي هو افرتاض غري مقبول ..هناك َشء ال يزال مفقود ًا)
وقال( :عندما ندرك أن كل ما نعرفه بام يف ذلك العامل املادي الذي نعيشه ناتج عن
الوعي ،جتد أن احلقيقة تناقض متام ًا كل ما نراه يومي ًا ..املادة هي من صنع الوعي ..وبالتايل فإن
الطبيعة األساسية للواقع الذي نعيشه هي الوعي ..املكان والزمان واملادة والطاقة وكل العامل
املبني عىل إدراكنا هو من إنشاء وعينا ..فاملادة ليست هي أساس هذا العامل الكبري ،وإنام هو
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الوعي)
وقد فرس سبب عدم استطاعتنا مالحظة الوعي يف العامل اخلارجي ،فقال( :السبب يف
أننا ال نجد الوعي يف العامل الذي نراه هو أن الوعي ليس جزء ًا من الصورة التي تنشأ يف عقولنا)
فالوعي الذي هو سبب إدراكنا للعامل اخلارجي ليس جزء ًا من العامل اخلارجي الذي
نالحظه ،وبالتايل فمن املستحيل أن نراه..
وقد شبه راسل ذلك بالضوء املنعكس عىل شاشة السينام ،ففي القصة التي يتم متثيلها يف
الفيلم ال يوجد أي دليل عىل أهنا جمرد أشعة ضوئية يتم إسقاطها عىل الشاشة ..فالناس خيتربون
الصورة الظاهرة عىل الشاشة فقط ،والضوء الذي بدونه مل تكن هناك صورة عىل اإلطالق ال
يالحظه أحد ..وبنفس الطريقة ،فالوعي ليس له وجود ملموس أو مرئي ألنه ليس جزء ًا من
العامل املادي الذي نالحظه.
وقد وصفت [ديان أكرمان] الوعي بقوهلا( :املخ صامت مظلم أبكم ،ال يشعر بأي
َشء ،املخ يمكن أن يلقي بنفسه من فوق جبل أو إىل الفضاء اخلارجي ..يمكن للمخ أن يتخيل
ثمرة تفاح ويشعر بأهنا حقيقية . .يف الواقعُ ،يد املخ صعوبة بالغة يف التفريق بني قمرة تفاح
خيالية وأخرى حقيقية ..املخ ليس هو العقل ..العقل بالنسبة جلسم اإلنسان هو بمثابة شبح
داخل آلة ،كام يصفه البعض)
قال صديق آخر :هناك سؤال هام ُيب تفسريه ..وهو ِم ّم يتكون الوعي؟ ..وما الذي
ُيعل هذا العامل ينشأ داخل الوعي؟
قال عامل األعصاب :يعترب الوعي واحد ًا من أكرب أرسار القرن احلادي والعرشين،
فمعظم الباحثني وال ُكتّاب واألساتذة اجلامعيني املعنيني هبذا املوضوع بدأوا بحثهم بالقول بأن
هذا املوضوع غري مفرس حتى اآلن ،وانتهوا بالتأكيد عىل ذلك.
ومن األمثلة عىل ذلك قول [جيفري شوارتز]( :بالرغم من أن الربط بني النشاط املادي
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العقيل يعترب انتصارا ِعلم ّيا ال شك فيه ،إال أنه مل ُي ِ
رض العديد من داريس املخ،
للمخ والنشاط
ّ
إذ أنه مل يعطي تفسري ًا كافي ًا ألي من علامء األعصاب أو الفالسفة عن كيف يمكن أن يؤدي
حتول أنامط نشاط
سلوك اخلاليا العصبية إىل الشعور بحالة الوعي ..وهذا اللغز ـ أي كيفية ُّ
اخلاليا العصبية إىل وعي ذايت ـ قد قال عنه عامل األحياء العصبية روبرت دويت عام  1998إنه
ال يزال الغموض الرئييس بالنسبة للوجود اإلنساين)
***
هذا ما ذكره أصدقائي يف ذلك احلني ..وقد جعلتني تلك األحاديث أبحث مدة طويلة
عن ذلك الوعي الذي اتفقوا عليه ..والذي مل يمكنهم تفسريه..
لكني عرفت بعد إيامين باهلل ،وثقتي يف رسل اهلل وكلامته أن ذلك الوعي ليس سوى طاقة
من طاقات الروح التي أنعم هبا اهلل عىل اإلنسان ..وأهنا أكرب بكثري من كل ما نراه من عامل
املادة ..بل إن كل عامل املادة ال يساوي شيئا أمامها.
وقد علمت أيضا أن العلامء املاديني يدركون هذه احلقيقة ،لكنهم ال يريدون قبوهلا أو
اإلفصاح عنها ..لذلك يزعمون أن مسألة الوعي مل ُحتسم بعد.
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النهاية
بعد أن أهنى ضيويف السبعة أحاديثهم ،والتي سجلتها بكل دقة ،رحت أقول هلم :لقد
سجلت كل ما ذكرتم ..لكني إىل اآلن مل أعرف املصري الذي رصتم إليه ،وال كيف اجتمعتم،
وال كيف التقيم بمعلم اإليامن ،وال كيف أرسلكم إيل ..وال كيف..
قاطعني أحدهم ،وقال :نحن حدثناك عام ينفعك ،وينفع الناس ..أما ما عدا ذلك ،فال
شأن لك به ..وال حاجة لك إليه ..وهو قد ييسء إلينا ،ويرض بنا ،فأنت ترانا قد أتينا خفية ،ولو
سمع بنا أعداؤنا لسامونا اخلسف ،وحلرمونا من كثري من فرص الدعوة إىل اهلل ،وتبيان احلقائق،
والرد عىل املالحدة.
قلت :ال ختافوا  ..فلن أذكر أسامءكم وال أوصافكم ..وال شيئا عنكم ..بل سأطيل
حياتكم ببعض الرموز التي حتيلكم قصة من القصص القديمة ..ال حقيقة من احلقائق احلادثة.
قال :ما دمت قلت ذلك ..فيمكنك أن تعتربنا أولئك السبعة من أصحاب الكهف
الذين بحث كل واحد منهم عىل اهلل ..ويف جملس من جمالس الطاغوت راح كل منهم يصيح
بكل قوة﴿ :ربنَا رب السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َل ْن نَدْ ُع َو ِم ْن ُدونِ ِه إِ َهلًا َل َقدْ ُق ْلنَا إِ ًذا َش َط ًطا (َ )14هؤُ َال ِء
َ ُّ َ ُّ َّ َ َ
ِ
ون َع َلي ِهم بِس ْل َط ٍ
ِِ ِ
ِ
ان َب ِّ ٍ
رتى َع َىل اهللَِّ ك َِذ ًبا
ني َف َم ْن َأ ْظ َل ُم مم َّ ِن ا ْف َ َ
َق ْو ُمنَا َّاخت َُذوا م ْن ُدونه آهل َ ًة َل ْو َال َي ْأ ُت َ ْ ْ ُ
([ ﴾ )15الكهف]15 ،14 :
فقد حصل لنا ما حصل هلم ..ففي جملس من جمالس الطغيان املادي ،ويف مؤمتر من
مؤمتراته ،قام أحدنا ،وعىل املأل ،وأمام أسامع اإلعالم العاملي يصيح باحلقيقة التي ارجتت هلا
القاعة ،وارتج هلا اجلمهور ..ثم رحنا واحدا واحدا نؤيد ما ذكر ،ونكرره ،ونؤكده بكل أصناف
األدلة.
قلت :ولكنكم بحمد اهلل مل تتعرضوا ملا تعرض له أهل الكهف من األذى حتى فروا
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بدينهم.
قال :ومن ذكر لكم أنه مل حيصل لنا ذلك ..لقد حصل لنا الكثري منه ..فقد جردنا من
مناصبنا ،وصودرت أموالنا ..واهتمنا باإلرهاب والعنف ..ورفعت علينا قضايا كثرية..
ولذلك مل نجد حال إال الفرار إىل بعض الكهوف.
وهناك ألقى اهلل علينا سوابغ رمحته ولطفه ..ومل ندر إال ونحن نخرج من كهفنا ،وال
أحد يلتفت لنا ،أو يبحث عنا.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد سقطت تلك احلكومة التي تبنت تلك األحكام ،وسقط معها نظامها..
وأحرق أثناء الشغب الذي حصل كل ما يرتبط بنا من قضايا ..ولذلك ولدنا والدة جديدة..
وعادت ل نا حياتنا التي سلبت منا ..فانتسبنا لبعض اجلامعات واملراكز ..ورحنا نرتقى من
جديد يف مناصبها إىل أن عادت لنا الكثري من الوجاهة التي افتقدناها.
قلت :فقد ركنتم إىل الدنيا إذن؟
قال :معاذ اهلل أن نفعل ذلك ..بل رحنا نغري اسرتاتيجيتنا ،ونستبدهلا بام تراه.
قلت :أنا مل أر شيئا ..فأنتم اليوم مل تفعلوا شيئا ..ال سلبا وال إُيابا.
قال :وحديثنا الذي حدثناك به ..أال تعتربه نورا من أنوار اهلداية ..ومعوال حيطم تلك
األصنام التي تعبد من دون اهلل؟
قلت :بىل  ..هو كذلك ..لكن ما عساه يفعل؟
قال :نحن نرحل إىل كل بالد ..ثم نبث أحاديثنا خلاصة الناس ..ونرتك هلم الفرصة
ليؤدوا دورهم ..فنحن نعلم أن العامة بيد اخلاصة ،وأن العقل اجلمعي بيد العقل الفردي..
وهلذا رصنا ال نصيح يف املؤمترات ..وإنام نتحدث لكل من نتوسم فيه القبول.
قلت :فقد انتقلتم من الدعوة اجلهرية إىل الدعوة الرسية.
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قال :م ا دمنا قد اضطررنا لذلك ..واهلل ال يكلف نفسا إال وسعها ..وقد قال تعاىل عن
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ًارا (﴾)9
رس ْر ُ
ت َهل ُ ْم إ ْ َ
نوح عليه السالمُ ﴿ :ث َّم إ ِّين َدع َْو ُ ُهت ْم ج َه ًارا (ُ )8ث َّم إ ِّين َأ ْع َلن ُْت َهل ُ ْم َو َأ ْ َ
[نوح ..]9 ،8 :ولنا يف رسول اهلل  يف ذلك أسوة حسنة ..فقد دعا قومه بكال الدعوتني ،وما
كان لنا أن نخالف رسول اهلل  ،أو نسري عىل خالف خطاه.
قلت :وعيت هذا ..ولكن كيف التقيتم بمعلم اإليامن ..وكيف اهتديتم إيل؟
قال :أما معلم اإليامن ..فهو يزورنا مثلام يزورك ..ولواله ملا حصل لنا من اإليامن ما
حصل ..فاإليامن هدية اهلل لعباده الصادقني املخلصني الذين استعملوا كل وسائل التحقيق
والنظر ،ومل يستكربوا عىل احلقيقة.
قلت :فكيف اهتديتم إيل؟
قال :لقد التقينا بك يف رحالتك السابقة ،لكنك مل ترنا ،ألنك كنت مشغوال بقلمك
وقراطيسك ..وقد عرضنا عىل معلم اإليامن أن ُنسجل أحاديثنا مثلام ُسجلت أحاديث غرينا..
فأرسلنا إليك.
***
هذا ما بثوه إيل من أحاديث ،وقد ذكروا يل من بعض أرسارهم ما ال أستطيع أن أكتبه
هنا خشية عليهم وعىل نفيس ..ولذلك اكتفيت بام أوردته.
وأضيف إليه أهنم يف اليوم التايل ،ويف اجللسة األخرية ،ويف آخر توصية من توصيات
تلك االجتامعات ،والتي تالها أحد الضيوف السبعة ،قال :ويف األخري نرجو من احلضور
الكرام ،أن هيتموا بالعلم ،وحيققوا يف كل ما يقال ..وأال خيدعوا بأي خدعة قد تترسب هلم من
وسائل اإلعالم حتت أسامء براقة.
فاحلقائق العلمية ليست حمصورة يف أوروبا وال أمريكا ،وليست خاصة بالرجل األبيض
أو األسود ..بل قد تكون يف بالدكم ..وقد جتدوهنا يف أناس حتتقروهنم ،وال تعرفوهنم ..لكن
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احلقيقة عندهم ،تسطرها أقالمهم ،وتسجلها قراطيسهم ..فلذلك ابحثوا عنهم ،واسمعوا هلم،
واقرأوا ما يسجلون ..فاحلقيقة ال وطن هلا.
وقد فوجئت بعد تلك الكلامت بعض الشخصيات املهمة يف بلديت تتقدم إيل،
وتصافحني بكل حرارة وصدق ،وتطلب مني ختصيص مواعيد الستقباهلا.
ويف اليوم التايل ،فوجئت برئيس املركز الثقايف نفسه يدق باب بيتي ،ويطلب مني نسخا
من كتب ي ،ليعيد طباعتها ،ويضعها يف املركز ..ويطلب مني مع ذلك أن أقدم دورة علمية يف
الرد عىل اإلحلاد ،وتكوين إطارات علمية تقوم بذلك.
وقد تعجبت من موقفه هذا ..وسألته عن رسه ،فقال :ال يصح أن نفِش األرسار التي
طولبنا بكتامهنا..
ثم راح يقول يل :ال تنس أن حترض كتابك األخري [احلياة :تصميم  ..ال صدفة] لنقوم
بطباعته وتوزيعه يف أقرب فرصة.
قلت :فكيف سمعت به ..وأنا مل أحدث عنه أحدا من الناس؟
قال :لقد حدثني عنه من حدثك به ..وال تغرت كثريا ..فلست سوى راوية.
قال ذلك ،ثم انرصف ..وتركني  ..وقد حصلت يل بعدها الكثري من املفاجآت  ..لكن
أكربها وأمهها عندي ..والتي مألتني رسورا هي أن الذي قدم الدورة التكوينية التي كلفت هبا
هو نفسه ذلك الذي راح يربط نظرية التطور بالقرآن الكريم ..لكنه بدل أن يفعل ذلك ،راح
حيمل محلة شديدة عىل من يقول بذلك ،ويتهمهم باخلداع والتزوير والتالعب باحلقائق..
ويذكر عن نفسه أنه كان ضحية هلم ،ويعتذر للحارضين بسبب األخطاء التي أوقعهم فيها
بسبب ذلك ..ويعدهم أنه سيؤلف كتابا يف الرد عىل نفسه ،وعىل مجيع املقاالت التي كتبها،
واملحافل التي شارك فيها.
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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب أن يناقش أكثر األطروحات املادية واإلحلادية شهرة
وانتشارا ،والتي استعملت كل الوسائل ،ومارست كل اخلدع لتفسري نشأة احلياة
وتنوعها تفسريا ماديا يبعدها عن احلاجة إىل اهلل ،وإىل تصميمه املبدع ،وعنايته
الرحيمة.
وبام أن النظرية التي تولت ذلك هي نظرية التطور ،بمراحلها املختلفة ،فإن هذا
الكتاب هو مناقشة علمية هادئة لكل أطروحات تلك النظرية ،وردود علمية عليها،
وإجابات عن كل الشبهات التي تطرحها ،ابتداء من نشأة احلياة ،وانتهاء بتنوعها إىل
الصورة التي نراها عليها.
وقد اعتمدنا يف هذه الردود عىل ما ذكره العلم احلديث من حقائق مل تكن
موجودة زمن داروين والعلامء الذين وقفوا يف صفه ..فالعلم اليوم يسري بخطا رسيعة
نحو حتطيم هذه النظرية واألسس التي تقوم عليها ..بل ظهرت مؤسسات ومجعيات
كثرية من الغرب نفسه تبني أن هذه النظرية مل يبق هلا ما يسندها ،ويدل عليها ،ال من
احلفريات ،وال من غريها ..ولذلك رموها باخلرافة والدجل ..وكوهنا حتولت إىل أداة
أيديولوجية ،ال نظرية علمية.
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