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االنشغال  هذا  خضم  ويف  اإلنسان،  فكر  احلياة  سرُّ  شغل  لطالما 
الكائن�ات  يف  اإلنسان  نظر  تعّمق  وكلما  األسئلة،  تتوّلد  الفكري 
الفكري  التاريخ  عرف  وقد  دهشته،  تزيد  به  املحيطة  املتعّددة 
اليت  اإللهّية،  الفلسفة  الفلسفة:  من  نوعني  البشرّية  للحضارة 
ل عن وجود خالق له، والفلسفة المادّية اليت  ترى أّن هذا العالم يدُّ

االنفجار  أو  الصدفة  إىل  العالم  وجود  أرجعت 
للمادة األوىل، وكيفما كان، فال حاجة إىل  الكوين 

فرضّية وجود خالق!؟

وقد آمنت الفلسفة المادّية باملنهج التجرييب، 
حصري  كطريق  احلسّية،  املالحظة  على  املبين 
التجريبّي�ة  العلوم  وأدخلت  احلقائق،  الكتشاف 

يف دائرتها قصرًا، لتصطنع حالة من التن�اقض بني العلم والدين، ويف 
)البيولوجيا(  األحياء  علم  دِخل 

ُ
أ ن�ائّي�ات،  الثُّ صراع  من  السياق  هذا 

تصوير  تّم  حيث  والدين،  العلم  بني  املفرتضة  الصراع  ساحة  إىل 
احلظ  التطّور  نظرّية  نالت  وقد  ديين،  ال  علٌم  أنها  على  البيولوجيا 

األوفر يف ذلك.

علم أم إيديولوجيا؟

فاطمة عبد هللا

لقد حاول أصحاب نظرّية التطّور، التأكيد على أنَّ العلم يف مواجهة 
الدين، يف حني جند العلم يف احلقيقة  يف مواجهة العلم نفسه، وقد، 
عندما  النظرية  هذه  على  بصمته  األيديولويج  التوظيف  ترك 
استعلمت كدليل على نفي وجود اخلالق، السيما بعد تطورها يف ظل 
االكتشافات اليت حصلت يف ميداين الوراثة والبيولوجيا اجُلزيئّي�ة، أو 

ما ُعرف بالدارويني�ة اجلديدة.

ضمنه  ومن  جترييب،  علم  أّي  على  احُلكم  إّن 
بتن�اول  يكون  ديني�ًا،  ال  علمًا  بكونها  البيولوجيا، 
التارييخ،  ثالثة،  أبعاد  من  بالدراسة  العلم  هذا 
لنظرّية  ُمعاجلتن�ا  ويف  والبنيوي،  واملنهيج، 
يعين  الذي  الثالث،  الُبعد  على  سرنكز  التطّور، 
وعدم  الداخلي،  انسجامه  مدى  ملعرفة  العلم،  هندسة  يف  النظر 
تعارضه مع أدلة علمية أخرى، تقود إىل نت�اجئ ُمغايرة، وبعدها ُنصدر 

احُلكم النهايئ، هل هو ديين أو ال ديين.

نفسها،  عن  الدفاع  يف  املختلفة  بأشكالها  الدارويني�ة  ُتفلح  لم 
ليس أمام اإلشكاالت اليت أثارها الُمتدينون، بل أمام وجهات النظر 

حاول أصحاب نظريــة التطور التأكيد على 
أن العلــم هــو يف مواجهة الدين، يف حني جند 

العلم يف مواجهة العلم نفســه.

ملف العدد
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ُتبطل  ُمغايرة،  نت�اجئ  إىل  تقود  واليت  لها،  املقابلة  األخرى  العلمية 
شوء  والنُّ العشوائّي�ة  بالطفرة  القول  خصوصًا  الدارويني�ة،  سس 

ُ
أ

الّتدرييج. الطبيعي 

أواًل: الّصدفة والّطفرات العشوائّي�ة
يتكّون جسم اإلنسان من نوعني من اخلاليا، اخلاليا اجلسمّية 
ة،  اجِلنسيَّ واخلاليا  وأعضائه،  اجلسم  أنسجة  ُمختلف  تبين  اليت 
ومهمتها حتقيق التكاثر. وكل خلية ِجسمية وِجنسية حتتوي على مادة 

وراثي�ة تسم )DNA(، محفوظة داخل نواتها. وهذه المادة الوراثّي�ة 
ترجمة  يتّم  حيث  اجلسم،  لبن�اء  الالزمة  املعلومات  جميع  حتمل 
من  تب�دأ  ُمعقدة،  حيوية  ومراحل  آليات  خالل  من  املعلومات  هذه 
)ARN(، ثم ترجمتها  )ADN( إىل شكل  نسخ املعلومة الوراثّي�ة من 
)ARN( إىل بروتني مكّون من سلسلة من األحماض األميني�ة.  من 
وهذا الربوتني بدوره يشكل 
واألنسجة،  اخلاليا  ويبين 
واليت تبين بدورها األعضاء 
اليت تبين اجلسم كله. هذه 
محمولة  الوراثّي�ة  املعلومة 
تظهر   Alleles أليالت  على 

يف شكل كروموسومات.

والذي  اجلسم،  يف  الربوتني  تركيب  آللية  مختصر  شرح  هذا 
ُكل  أّن  إىل  اإلشارة  مع  اخلاليا،  تركيب  يف  األساس  العنصر  يعترب 
بروتني ُمكّون من سلسلة من األحماض األميني�ة املتفردة يف العدد 
يتكون  فلن  ترتيبها  اختلف  أو  عددها  تغري  لو  حبيث  والرتتيب، 

الربوتني الُمحدد.

لـقواعد  )Specified complexity  ( الُمتفرد  التعقيد  هذا  أمام 
حساب  أثبت  حتملها،  اليت  والشيفرات  وتراتبها  بن�ائها  يف    )DNA

دفة.!؟ االحتماالت، أنه ال ُيمكن تكوين بروتني واحد عن طريق الصُّ

وهذا ما صّرح به ويليام ستوكس )William Stokes(]]] بقوله: »لو 
هذه  كل  وامتألت  األرض،  كوكب  مثل  الكواكب  مليارات  أحضرنا 
مليارات  عليها  وانتظرنا  األميني�ة،  باألحماض  آخرها  عن  الكواكب 

السنني، فلن حنصل على بروتني واحد«]2].

ثاني�ًا: الّنشوء الّتدرييج

الطفرات  وفق  التطور  نظرية  بيهي]3]  مايكل  الكيميايئ  العالم  رّد 
 The Irreducible لالخزتال  القابل  غري  التعقيد  بنظرية  اجليني�ة، 
 Darwin’s( اليت شرحها يف كتابه صندوق داروين األسود ،Complexity

black box(، ورّد فيها على نظرية داروين، حتديًدا يف التطور التدرييج 
للكائن�ات، حيث تمّكن من إثب�ات وجود كائن�ات تقوم بوظيفتها بأجزائها 
ُمجتمعة، وال وجود لها قبل أن جتتمع أجزاؤها اليت تتكّون منها بأجمعها، 
ولو ُفقد ُجزء واحد من هذه األجزاء تالشت الوظيفة بالُكلية. واستدل 
 .)Flagellum( البكتريي  السوط  بالتعقيد املشهود يف  األمر  على هذا 
فبعض أنواع البكترييا تمتلك بني�ة سطحية )السوط(، ُيساعدها على 
احلركة يف املحيط السائل. هذا السوط البكتريي يتكون من مئيت جزء 
بروتني بالغ التعقيد، إذا حّل أحدها مكان اآلخر أو اختفى أحدها، فلن 

تظهر منظومة السوط البكتريي كلًيا.

الدارويني�ة  وجــــــه  يف  وقــــف  آخر،  علمــــيٍّ  اكتشـــــاف  وهناك 
 يف إثب�ات التطور التدريــــيج للكـــــائن�ات، وهـــو االنفجار الكمبريي  
اجليولويج  الظهور  إىل  ُيشري  الذي   ،)The Cambrian explosion(

] - ويليام ستوكس )] أكتوبر 804] - 0] ين�اير 878](،  طبيب ايرلندي، وهو أستاذ ريجيوس فزييك يف جامعة دبلن.
2- Wendell. R. Bird، the Origin of Species، p.305 

3 - عالم كيمياء حيوية أمريكي، مؤلف، ومناصر للتصميم الذكي. يشغل حاليًا منصب أستاذ الكيمياء احليوية يف 

جامعة ليهاي يف بنسلفاني�ا ويعمل كزميل بارز يف مركز للعلوم والثقافة تابع ملعهد دسكفري.

 DNA أمــام التعقيد املتفّرد لقواعد
يف بن�ائها وتراتبها والشــيفرات اليت 
حتمُلها، أثبت حســاب االحتماالت 

أنــه ال ُيمكن تكوين بروتني واحد عن 
طريق الصدفة.

ملف العدد بقعة
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العصر  يف  احلفري  الّسجل  ىف  اخلاليا  متعّددة  حليوانات  الُمفائج 
باملعىن  فجأة  ظهرت  احليواني�ة  احلياة  بأّن  والقول  الكامربي. 
حيوانات  تربط  انتقالية  وساطات  ألي  الغياب  يعىن  اجليولويج، 
ىف  جدًا  البسيطة  احلياة  بأشكال  التعقيد  بالغة  الكمربي  العصر 
الطبقات الصخرية السابقة للكامربي. وقد عرّب الباحث هارون حيىي 
النظرّية  »ُمنيت  بقوله:  التطور«  »خديعة  كتابه  يف  األمر  هذا  عن 
لم  إذ  أيضًا  احلفريات  سجل  ِقبل  من  بالهزيمة  اجلديدة  الدارويني�ة 
اليت  االنتقالية،  األشكال  من  أي  على  العالم  يف  بقعة  أي  يف  قط  ُيعرَث 
ة، من األنواع  ر التدرييج للكائن�ات احليَّ من الُمفرتض أن ُتظهر التطوُّ
الدارونيني اجُلدد.  البدائي�ة إىل األنواع املتقدمة حسبما تزعم نظرية 
ُيفرتض  اليت  األنواع  أن  املقارن  التشريح  كشف  نفسه،  الوقت  ويف 

ة  - بسمات تشرحييَّ الواقع  - يف  رت بعضها من بعض تّتسم  أنها تطوَّ
ُخلفاء  أو  أسالفًا  تكون  أن  أبدًا  املمكن  غري  من  أنها  أو  تمامًا،  مختلفة 

لبعضها البعض«]]].

حىت إّن ريتشارد دوكزن، وهو من أكرب مناصري نظرية التطّور، عّلق 
ُتبطل أسس احلجج اليت يدافع عنها بقوله:  على هذه احلقيقة اليت 
يبلغ  )اليت  الكامربية  الصخور  طبقات  ُتعترب  املثال،  سبي�ل  »على 

عمرها حوايل 600 مليون سنة( أقدم الطبقات اليت وجدنا فيها ُمعظم 
يف  منها  العديد  على  عرثنا  ولقد  األساسّية.  الالفقاريات  مجموعات 
شكل متقدم من التطّور يف أول مّرة ظهرت فيها. ويب�دو األمر وكأنها 
ُزرعت لتّوها هناك، دون أن تمرُّ بأي تاريخ تطوري. وغين عن القول أّن 

مظهر عملية الزرع املفائج هذا، قد أسعد املؤمنني باخللق«]2].
]-  خديعة التطور، االنهيار العليم لنظرية التطور وخلفياتها األيديولوجية، هارون حيىي، ص 34.

2- Richard Dawkins، The Blind Watchmaker، London: W. W. Norton 1986، p. 229

مادامت نظرّية التطّور موضوعة على طاولة البحث بالرد والنقد، 
السيما أنَّ بعض هذه الردود تّتحد معها منهجًا، فأول ما ُيمكن قوله: 
ال يصّح اعتب�ار علم األحياء من العلوم املخالفة لألديان، أو أّنه علم 
من  الطفرة  أو  التطور  قبول  يف  تكمن  ال  املشكلة  إنَّ  اإلحلاد.  يدعم 

العلمّية ما  الفرضّيات واآلراء  العلمّية، وإّنما يف حتميل هذه  الناحية 
ال ُيمكن لها أن حتمله، واالستدالل بها على ما ال ُيمكن لها أن تكون 
عرب  طفرات  خالل  من  التطور  إثب�ات  من  العلم  تمكن  فلو  دليله. 
التوريث اجليين، فإّنه لن يلقى اعرتاضًا على أدلته، لكن إرجاع هذا 
األمر إىل حركة عشوائّي�ة ملوضوع يف غاية  التنظيم والدقة، فإّن ذلك 

من األمور اليت ال ُيمكن للعلم أن ينفيها..!؟

ُمنَيــت النظرية الداروينيــ�ة اجلديدة بالهزيمة 
من ِقَبل ســجّل احلفريات أيًضا، إذ لم ُيعَث 

قّط يف أي بقعة يف العالم على أّي من األشــكال 
االنتقاليــة، اليت مــن املفرتض كان ُتظهر التطّور 

التدريــي للكائن�ات احلّية.

فاطمة عبد هللا
دبلوم يف علوم احلياة وماجستري يف علم الكالم

ملف العدد




