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فيلم لويس:
فيلم لويس:

“اإللحاد العليّم والداروينّي�ة”

جتاوز  قد  للدارويني�ة  التعّصب  أّن  يب�دو 
مجّرد  فصار  للنظرية،  العلمّية  احلدود 
وإيماٍن  ختّلٍف  نزعَة  يمّثل  مناقشتها 
تعّرضت  قد  النظرّية  أّن  مع  باألساطري، 
وعلماء  فالسفٍة  يد  على  علمّيٍة  لنكساٍت 
كانت  لها  تعّرضت  نكسٍة  وآخر  طبيعٍة، 
القرد  عظام  اكتشاف  بعد   2009 العام  يف 
»آردي«، واليت دحضت فكرة تطّور اإلنسان 

الشمبانزي.  قرد  عن 

هوليوود  ُتديل  الصراع،  هذا  خضّم  ويف 
اليت  أفالمها  لسلسة  فاملتتّبع  بقّوٍة.  دلوها 
الشّك  يقبل  ال  بما  جيد  النظرية  هذه  تتن�اول 
بأنها من أشّد املناصرين للداروينّي�ة. ولعّلها 

اجلماهري  أقنعت  اليت  اجلهات  أكرث  من 
تأثري  يفوق  بشكل  النظرّية،  هذه  بصّحة 
لقد  نفسها.  العلمّية  واملحافل  املؤّلفات 
األوىل  الدرجة  أفالم  من  كبرًيا  عدًدا  أنتجت 
أو  صريٍح  بشكٍل  داروين  نظرية  تدعم  اليت 
»إكس  أفالم  سلسلة  أهّمها  ولعّل   ، ضمينٍّ

القردة«. »كوكب  وسلسلة  مان« 

وضمن هذه الطائفة من األفالم يبز فيلم 
»لويس« الذي أنتج عام 2014.

الشهري  األمريكّي  املمثل  يظهر  البدء  يف 
متخصصٍّ  كبوفيسوٍر  فريمان«  »مورغان 
يقّدم  وهو  نورمان«،  »صموئي�ل  يدعى 
العقلّية  القدرات  بت�أثري  تتعّلق  مهّمًة  نظرّيًة 
ككائٍن  اإلنسان  مّخ  يف  تكمن  اليت  الهائلة 
يرتّبع على قّمة هرم التطّور للكائن�ات احلّية 
املوجودة على األرض وفًقا لنظرية داروين.

يقول البوفيسور صموئي�ل يف محاضرته:

خاصًة،  حالًة  نن�اقش  دعونا  “اآلن 
قدراته  يستخدم  الذي  الوحيد  اليّح  الكائن 

الدماغّية أفضل منا هو الدولفني، هذا 
 20% حىت  يستخدم  املذهل  احليوان 
القدرة  وتلك  الدماغية،  قدراته  من 
عن  األشياء  مواقع  بتحديد  له  تسمح 
أفضَل  بدقٍة  الصوتي�ة  املوجات  طريق 
اجلنس  صّممه  سونار  جهاز  أيِّ  من 
بهذا  تقم  لم  الدالفني  ولكن  البشرّي، 
الصوتّي�ة  املوجات  فجهاز  قصد.  عن 

ا. طبيعيًّ تطّور  بها  اخلاّص 

املطروج  الفلسفي  اجلزء  هو  هذا 
هل  األيام.  هذه  للمناقشة  أمامنا 
من  أكرث  تملك  الناس  جنعل  أن  يمكنن�ا 
للحظات  نتخّيل  دعونا  لديها؟  الذي 
من  تمكّنا  إن  حياتن�ا  ستكون  كيف 
الولوج إىل %20 من قدراتن�ا الدماغية. 
إّن هذا املعّدل سيدع لنا مطلق احلرّية 

أدب وفن بقعة
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جبسدنا«. خلّية  كّل  يف  نتحّكم  لكي 

إثب�ات ذلك  يسأل أحد اجلالسني: هل تم 
ا؟ علميًّ

تلك  اآلن  فإىل  ال،  البوفيسور:  جييب�ه 
مجّرد فرضّية، ولكن إن فّكرت يف األمر جّيًدا 
كانوا  القداىم  والهنود  املصريني  أن  فستجد 
اخرتاع  قبل  قرون  منذ  باخلاليا  علٍم  على 

)داروين(  عن  وماذا  امليكروسكوب، 
وضع  عندما  أحمَق  اعتبه  اجلميُع 
حباجٍة  حنن  التطّور،  خبصوص  نظريًة 
من  لنصل  والقوانني  القواعد  إىل 
يقرب  ما  هناك  الثورة.  إىل  التطّور 
لكلِّ  عصبّي�ٍة  خلّيٍة  مليون  المائة  من 
إنسان، ونسبة %15 منها فقط هي ما 
جسم  يف  اتصاالٌت  هناك  نستخدمه. 
املوجودة  االتصاالت  من  أكرث  اإلنسان 
شبكٌة  لدين�ا  مجرتن�ا.  يف  النجوم  بني 
من  نتمّكن  لم  املعلومات  من  ضخمٌة 

اآلن.. حلّد  إليها  الولوج 

يسأل شخٌص آخُر: سّيدي ما هي املرحلة 
التطّور؟ من  املقبلة 

ربما  اآلتي�ة  اخلطوة  البوفيسور:  جييب�ه 
بالتحّكم بأشخاٍص آخرين.  تسمح لإلنسان 
وحلدوث هذا ال بّد لنا من الولوج إىل ما ال يقّل 
للسيطرة  الدماغّية  قدراتن�ا  من   40% عن 
على أنفسنا واآلخرين وللتحّكم باألمر برّمته. 
. )ثم  ا هذا يعّد محَض خياٍل عليمٍّ ولكن حاليًّ
خيتم كالمه مازًحا(: منذ زمن لم نكن نعرف 

القمر.. إىل  كلًبا سيذهب  أّن 

املصحوبة  العلمّية  املحاضرة  هذه  إّن 
لتأيي�د  الواقعّية  احلياة  من  بلقطات 
مقوالتها، ُتبنيِّ لنا أّن هذا الفيلم ليس مجّرد 
خياٍل عليمٍّ فحسب، بل هو مدرسة تعليمّية 
تؤّسس ملذهٍب جديٍد من املعرفة، حتاول مزج 
املعرفية. النظريات  من  ثالث  أو  نظريتني 

ومن خالل هذه املحاضرة 

السين�اريو  كاتب  ء  ُيهيِّ اجلادة،  العلمية 
املقبلة،  الفيلم  أحداث  لقبول  املشاهدين 
اسمها  عادية  أمريكية  فتاة  بلوغ  تمّثل  اليت 
واجلسدّي  العقلّي  التكامل  مراحل  لويس 
دون  من   - تعاطيها  بسبب  مذهلٍة  بسرعٍة 
إىل  أّدى  َبْعد،  اختب�اره  يتّم  لم  لعقار   - قصد 
تطّور قابليتها على استغالل قدراتها العقلية 
بشكل مذهل. ما جعلها قادرًة على فهم حركة 

حولها. والكائن�ات  الطبيعة 

بالبوفيسور  لويس  تتصل  ذلك  وأثر 
جعلها  عّقاًرا  تن�اولت  بأنها  وختبه  صموئي�ل 

ال تشعر بألٍم أو خوٍف أو رغبٍة بشرّيٍة، وأنها 
 - تقّل  البشرية  رغباتها  بأن  شعرت  كّلما 
كّلما    - مثاًل  اجلنس  أو  للطعام  كالشهوة 
والرياضيات  الكّم  فزيياء  عن  تعرفه  ما  زاد 
اخللّية. لنواة  الاّلنهائّي�ة  والقدرة  التطبيقّية 

إّن محور سين�اريو الفيلم هذا يؤّكد على أّن 
ما  إذا  لإلنسان  العقلية  القدرات 
نمت بطريقة أو بأخرى فإنها 
قدرة  االنسان  يف  ستفّجر 
ويتحكم  يعلم  جتعله 
من  يشٍء  بكلِّ  �ا  تكوينيًّ
لها  فكرة  وهي  حوله، 
الديني�ة  بالعقائد  مساس 
تتعّلق  خباّصة،  املسلمني  لدى 
عليهم  هللا  أنعم  الذين  البشر  بمنح 
هذا  يف  تكوينّي�ة  سلطًة  كاملة،  بعقول 

لوجود. ا

األحداث  من  بكثرٍي  لويس  تمّر  ثّم 
تزداد  نفسه  الوقت  ويف  واملغامرات، 
ومع  املضطرد،  بالتطور  العقلّية  قدراتها 
هذا  من  النهائي�ة  املراحل  بلوغ  من  اقرتابها 
بكّل  االنتقال  فإنها تمتلك قدرة على  التطور 
فتشهد  المايض،  إىل  احلاضر  من  سهولٍة 
على  احلياة  تكّون  على  مسريتها  خالل 
األرض، واليت يظهرها املخرج على أنها كانت 
والنشوء،  للتطور  داروين  لنظرية  مطابقة 
بالِقْردة  تلتقي  معّين�ة  حقبة  يف  أنها  حبيث 
الدارويني�ُة  النظريُة  َتعّدها  اليت  “لويس” 
والبشر،  الِقَردة  بني  التطورّية  الوصل  حلقَة 
أن  على  البداية  يف  يؤكد  الفيلم  أّن  علًما 

أدب وفن
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يكن  لم  لويس  باسم  البطلة  تسمية  سبب 
اعتب�اًطا، وإنما ألنها تمّثل النقلة الّثاني�ة من 
تطّور البشر كما كانت الِقْردة “لويس” تمّثل 

تطّورهم. سلسلة  يف  األوىل  النقلة 

تتعّرف  المايض  إىل  رحلتها  أثن�اء  ويف 
الكون  نشوء  بدايات  على  أيًضا  “لويس” 
حدثت  قد  أّنها  على  املخرج  ُيظهرها  واليت 
اليت  العظيم  الكوين  االنفجار  لنظرية  وفًقا 
ستيفن  الشهري  الفزييايئ  نظرية  تؤكدها 
ظهرت  اليت  احلياة  أصول  وأن  هاوكينغ، 
خاليا  بسبب  ظهرت  إنما  األرض  على 
نزيك  منت  على  مقبلة  كانت  حّية  أّولية 

الفضاء.  من  سقط 

جسد  خيتفي  العقلّي  تكاملها  حلظة  ويف 
لويس لتتحول إىل وجوٍد عقليٍّ مهيِمٍن على 
عاَلم المادة، وحينما يدخل رجل شرطٍة إىل 
الغرفة يف اللحظة اليت ختتفي فيها “لويس” 
على  فوريٌة  رسالٌة  َتِرده  عنها،  ويسأل 
“لويس”:  جواب  فيها  يقرأ  اجلّوال  هاتفه 

مكان”. كّل  يف  “أنا 

للنظرية  مطابقٌة  هذه  الفيلم  فكرة  إن 
باسم  املعروفة  الشهرية  األفالطونّي�ة 
للفيلسوف  وفًقا   - وهي  املثل«  »عالم 
وجود  عن  تتحدث  نظريٌة   - أفالطون 
المادي،  أو  احليس  العالم  قبل  ما  عاَلم 
يكون فيه اإلنسان على علٍم جبميع العلوم 
احليّس  العالم  إىل  ذهابه  وعند  واخلفايا، 
هذه  كل  نيس  قد  يكون  يولد(  حينما  )أْي 
العلوم، وما عليه إال أن يسعى إىل تذّكرها 

احليس. العالم  يف 

النظرية  مجرى  أّن  من  الرغم  وعلى 
على  يؤّكد  ديينٌّ  مجًرى  هو  األفالطوني�ة  
إال  الوجود،  واجِب  إلٍه  وعلى  الغيب  عاَلم 
حنو  النظرية  بهذه  يميل  الفيلم  مخرج  أن 
يمزج  حينما  وذلك  ذكيٍة،  بطريقٍة  اإلحلاد 
النظرية  وبني  األفالطوني�ة  النظرية  بني 

بذكاٍء.  الدارويني�ة 

الفتاة “لويس”  أضف إىل ذلك فإّن حتّول 
فكرة  يدعم  اإللهيَّ  الوجود  يشبه  وجوٍد  إىل 
أّن االنسان يمكن أن يتحّول إىل ذاٍت إلهيٍة 
قدرته  كامل  ببلوغه   - تعاىل  هللا  جّل   -
العقلية، وتأسيًسا على ذلك فإّن كّل إنساٍن 

إلٍه. بذرَة  بداخله  حيمل 

التطّور،  نظرّية  أصحاب  حاول  لقد 
الدين.  مواجهة  يف  العلم  أنَّ  على  التأكيد 
وهو ما نالحظه يف سياقات الفيلم. يف حني 
مع  مواجهة  يف  يدخل  احلقيقة  يف  العلم  أّن 
ِفق يف أن 

ُ
العلم نفسه، ألن الدارويني�ة لم خت

أثارها  اليت  اإلشكاالت  أمام  نفسها  تثبت 
وجهات  أمام  أيًضا  بل  فحسب،  املتدينون 
إىل  تقود  واليت  لها،  املقابلة  العلمية  النظر 

مغاِيرٍة. نت�اجَئ 

  إىل ذلك، فقد ترك التوظيُف األيديولويجٌّ 
بصمته على هذه النظرية عندما ُاسُتعِملت 
كدليٍل على نفي وجود اخلالق، السيما بعد 
تطورها يف ظل االكتشافات اليت حصلت يف 
أو ما  اجُلزيئّي�ة،  والبيولوجيا  الوراثة  ميدايَنِ 

ُعرف بالدارويني�ة اجلديدة.

يمكن  ال  الكون  تركيب  يف  التعقيد  فهذا   
أن يأيت عن طريق الصدفة، فيصّرح ويليام 

هذا  يف   [1[)William Stokes(ستوكس
السياق: “لو أحضرنا مليارات الكواكب مثل 
كوكب األرض، وامتألت كل هذه الكواكب 
وانتظرنا  األميني�ة،  باألحماض  آخرها  عن 
على  حنصل  فلن  السنني،  مليارات  عليها 

واحٍد”. بروتنٍي 

يف  جهًدا  السين�اريو  كاتب  يّدخر  لم  وإْذ 
طوال  الدارويني�ة  النظرية  على  االعتماد 
النظرية  على  يعّرج  فإنه  الفيلم،  أحداث 
وضعها  اليت  الشهرية  الفزييائّي�ة  النسبّي�ة 
الكون  أّن  على  تؤكد  اليت  آينشتاين  ألبت 
وإنما  ثابت�ٍة  وقواننَي  بقواعَد  محكوٍم  غرُي 
عنصٌر  الزمن  وأّن  النسبّي�ة،  ملبدأ  خيضع 
أسايسٌّ يف صناعة الوجود كما تتحّدث هذه 

. ية لنظر ا

العقلية  البديهيات  “لويس”  تنكر  وإذ 
 - البسيطة  احلسابي�ة  العمليات  مثل   -
قد  ليشٍء  مقياًسا  »أنشأنا  بأّنا  تصّرح  فإنها 
أنن�ا لن نستطيع سب أغواره«، وهي  نسين�ا 
النسبّي�ة  النظرّية  من  حتّور  فكرٌة  بالتأكيد 
كل  أّن  مفادها  فكرّيًة  مغالطًة  آلينشتاين 
حقيقٌة  له  ليس  نسيبٌّ  الوجود  هذا  يف  يشء 
العمليات  مستوى  على  حىت  مطلقٌة، 

البديهّية. احلسابّي�ة 

الفزيياء والفلك، منذ  أّن علماء  إال 
مدارس  غالبي�ة  ويف  آينشتاين،  إىل  نيوتن 

أنَّ  ُمقتنعني  باتوا  احلديث�ة،  الفزيياء 
ُمتن�اظٍم،  وإيقاٍع  بهدٍي  يعمل  الكون 

طبيب    ،)1878 ين�اير   10  -  1804 أكتوبر   1( ستوكس  ويليام   -  -1

ايرلندي، وهو أستاذ ريجيوس فزييك يف جامعة دبلن.

أدب وفن بقعة
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حيدر الكعيب محمد علي العسكري
باحث إعاليم ـ العراق باحث إعاليم ـ العراق

أدب وفن

قّوٌة راشدٌة  ُتشرف عليه 
وعاقلٌة. 

وقد أكّدت قوانني 
الرياضيات وحتديدًا قوانني 
االحتماالت فيها، استحالة 
دفة وعجزها كسبي�ٍل  الصُّ

لتفسرِي حركة الكون يف 
اإلبداع والنظام الدقيق يف 
العوالم املتن�اهية يف الصغر 
ويف الكب. إذ يقول نيوتن يف 
هذا السياق: »إنَّ حركات 
الكواكب الراهنة ال ُيمكن 

أن تكون قد انبثقت من 
أيِّ عّلٍة طبيعّية فحسب، 

بل كانت مفروضًة بُقّوٍة 
عاقلٍة«. 

فإنه  آينشتاين،  أما 
املعادلة  اىل  وصل  عندما 
تبنّي   ،e=mc² النسبي�ة 

تساوي  الطاقة  بأن  لديه 
مربع  يف  مضروبة  الكتلة 
يبني  وهذا  الضوء  سرعة 

أيِّ مادِة يستلزم  إنت�اج  بأّن 
هائلة. طاقة 

وخلص إىل أّن طاقًة 
هائلًة جّدًا كهذه ال يمكن 

العدم،  أن تنتج من 
الطاقة  تلك  مصدر  وأن 

خالق  هو  جدًا  الهائلة 
آينشتاين  كان  لقد  الكون. 
يرّدد كلمة »إله« يف كثري 

عباراته. من 

الفكري  املزيج  إّن 

يتضمنه  الذي  العجيب 

لدى  يفتح  الفيلم،  هذا 

من  الكثري  املشاهد 

التفسريّية  االحتماالت 

الكون  نشأة  حول 

أكان  سواًء  وحقيقته، 

أم لم يكن،  بالرّب  مؤمًنا 

وهو بذلك خيلق لدى 

الضجيج  من  حالًة  املرء 

الكبري. الفكريِّ 

إىل ذلك يعتب كاتب 

السمو  بأن  السين�اريو 

اإلنسان  لدى  العقلّي 

بت�أثري  حيدث  أن  يمكن 

مراعاٍة  دون  كيميايئٍّ  عّقار 

ُيظهر  إذ   . الرويحِّ للنقاء 

بأّنها  “لويس”  الفيلم 

املالهي  ترتاد  فتاٍة  مجّرد 

بذلك  فإنه  اخلمر،  وتعاقر 

حتت  من  البساط  يسحب 

وخفٍة. ذكاٍء  بكل  املؤمنني 




