
 *)( دعوى خطأ القرآن الكرمي لتعارضه مع نظرية داروين يف النشوء واالرتقاء

  
  

 :مضمون الشبهة

يزعم بعض املغرضني خطأ القرآن الكرمي يف حديثه عن أصل خلقة اإلنسان؛ إذ 
يف حني ـ على حسب ما يرون ـ أن اإلنسان جاء  خلقه هللا إنساً� ونفخ فيه من روحه،

إىل رتبة اإلنسان احلايل بشكله املعروف، ) املتمثلة يف القرود(متطورًا من مرحلة احليوانية 
 .وهذا ما أثبتته نظرية داروين التطورية اليت اعتنقها كثري من العلماء واألفراد ودعوا إليها

  

 :وجه إبطال الشبهة

أثبت العلم احلديث ـ القائم على التجربة والربهان ـ بطالن نظرية داروين، ومل يقل 
أ�ا ليست بنظرية علمية "بصحتها كما زعم مثريو الشبهة، فقد وصل لنتيجة مفادها 

؛ لتناقضها، وعدم توافر املنهج العلمي فيها، هذا املنهج الذي يعتمد "على اإلطالق
ء التجارب وعدم التسليم ابلوقائع إال بعد متحيصها؛ فنجد على املالحظة العلمية وإجرا

علوم البيولوجيا اجلزئية، والتكنولوجيا احليوية، واهلندسة الوراثية، وعلم تقسيم الكائنات ـ 
ومن مث؛ فإن ما أثبته العلم هو صحة ما جاء به . تدحض افرتاءات هذه النظرية وتبطلها
كافة من أن اإلنسان خلق إنساً�، ومل يك يوًما   القرآن، وذهبت إليه األد�ن السماوية

 .متطورًا عن قرد أو خنزير

  

 :التفصيل

كيف نشأت املادة احلية نفسها، تلك اليت تنوَّعت بدورها بعد ذلك إىل أنواع 
 .احلياة املختلفة؟ سؤال راود أذهان كثري من املفكرين منذ قرون سحيقة
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ستعرض نبذة اترخيية عن آراء املفكرين وجيدر بنا لإلجابة عن هذا التساؤل أن ن
بدأ التفكري يف أصل املخلوقات "والباحثني يف أصل املخلوقات احلية ونشأهتا؛ فلقد 

احلية ونشأهتا ـ النباتية منها واحليوانية ـ منذ بداية قدرة العقل البشري على التفكري 
الت ابقية يف املتناثرات لالستقصاء واالستفادة مما حوله، وجند آاثرًا هلذه األفكار ما ز 

اليت بقيت من حضارات األمم البائدة اليت استقرَّت يف املناطق الزراعية حول ضفاف 
وادي النيل، والرافدين، واهلند، والصني، مث انتشرت إىل املناطق الزراعية : األ�ار، مثل

ن يف هذه يف املناطق األكثر برودة مع املد احلضاري الذي وصل إليها؛ فقد وجد املقيمو 
املناطق كثريًا من الظواهر واملخلوقات حتت أبصارهم، فنشطوا للتفكري فيما يزيد تنظيم 

من أين جاءوا وإىل أين : حياهتم من كتابة وأتريخ وتقاومي وقوانني ود��ت تفكِّر
 يذهبون؟

ونتجت أفكار كثرية عن نشأة الكائنات ومنها اإلنسان، منها أن بْدء التكوين كان  
من اخلالق، مث تعرَّضت لتأثري الطبيعة  )[1](زجة بال شكل أو صورة حتتوي على نفثةكتلة ل

وقد آمن ـ  فتطورت يف أطوار من النشوء حىت بلغت حدَّها األخري يف الصورة البشرية،
أيًضا ـ القدماء أبن النجوم والكواكب هلا أتثري على عناصر األرض وصور احلياة، وأقدم 
ما وصل إلينا مما عثر عليه إىل اآلن من تراث األقدمني هو ما قاله الفيلسوف اإلغريقي 

إنَّ نشأة الكائنات احلية هو نتيجة أتثري الشمس على ): "م. ق610" (أنتكسمندر"
يُّز العناصر املتجانسة ابحلركة الدائمة، وأن األرض كانت يف البداية طينية األرض، ومت

ورطبة أكثر مما هي عليه اآلن، فلما وقع فعل الشمس، دارت العناصر الرطبة يف 
جوفها، وخرجت منها على شكل فقاقيع، وتولَّدت احليوا�ت األوىل، غري أ�ا كانت  

ت مغطاة بقشرة كثيفة متنعها من احلركة كثيفة ذات صور قبيحة غري منتظمة، وكان
والتناسل وحفظ الذات، فكان ال بد من نشوء خملوقات جديدة، أو بسبب ازد�د فعل 
الشمس يف األرض لتوليد حيوا�ت منتظمة ميكنها أن حتفظ نفسها وتزيد نوعها، أما 

عليه، فخلق  اإلنسان فإنه ظهر بعد احليوا�ت كلها، ومل َخيْل من التقلُّبات اليت طرأت
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أول األمر شنيع الصورة �قص الرتكيب، وأخذ يتقلب إىل أن حصل على صورته 
 ".احلاضرة

وهذه الفقرة حتمل معظم مبادئ أصل احلياة والنشوء واالرتقاء واالنتقاء والتمايز، 
 .)[2]("وأتثري البيئة احمليطة

لذكر أن هذه الفقرة كانت قد ُكتبت منذ ستة قرون قبل امليالد، ومن اجلدير اب
األمر الذي يدل على أن هذه الفكرة ـ فكرة التطور ـ هلا جذور اترخيية، وليست خمرتعة 

 . اخرتاًعا حديثًا

إن احلياة تبدأ : "كذلك جند فكرة أخرى لفيلسوف آخر، وهو أرسطو الذي قال
يت ال حياة فيها، وتكون هذه املواد متالزمة جنًبا إىل مصادفة مبجرد وجود بعض املواد ال

 .)[3]("جنب يف بيئة مبتلَّة رطبة، ومن هنا تبدأ احلياة

إال أن األمر مل يتوقف عند مثل هذه األقوال؛ بل إنه يف القرن الثامن عشر جند أن 
ر اليو�نية القدمية القائلة أبن األجناس احلية احلاضرة هي الفكر األوريب قد بعث األفكا

 .مثرة عملية طويلة من النمو

) [4]"(لينيوس"يف ذلك الوقت كانت النظرة املقبولة هي نظرة العامل السويدي 
إننا نقرُّ بوجود أنواع بعدد األزواج اليت خرجت من يدي اخلالق، وأن األنواع " :القائل

بقيت اثبتة منذ خلقها الذي جاء وصُفه يف سفر التكوين، والتغري الوحيد الذي وقع هو 
 ".ز�دة أعدادها ال تغري أصنافها، وأنه ليس هنالك من جنس جديد

 :)[5]("المارك"نظرية التطور عند    •�

عام " فلسفة علم احليوان"استكمل المارك وضع نظريته يف التطور يف كتابه 
أن البيئة تؤثِّر يف شكل احليوا�ت وتركيب أعضائها، : م، وتتلخَّص نظريته يف1809

م وأن االستعمال املتكرر أو املستمر ألي عضو يزيد يف حجمه، يف حني يؤدي عد
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االستعمال إىل ضعفه وصغر حجمه حىت خيتفي، وأن الصفات املكتسبة اليت تتكوَّن 
على هذا النحو تنتقل إىل األجيال ابلتوارث، وأن هذه الصفات تتكاثر مبرور الزمن، إىل 

 .أن ُحتدث نوًعا جديًدا من احليوا�ت

 :النقد العلمي لنظرية المارك   •

لقد رأى العلماء أن هذه النظرية استحقَّت أن تتوارى يف ظالم النسيان؛ إذ إن 
هذه النظرية ترتكز على انتقال الصفات املكتسبة ابلتوارث، وقد أثبتت التجارب 

كذلك؛ فإن هذه النظرية .اجلديدة أن الصفات اليت يكتسبها الفرد يف حياته ال تتوارث
تكز على مبدأ انتقال الصفات املكتسبة كما زعمت، بل قد أصاهبا التشويه؛ إذ إ�ا مل تر 

استندت إىل جمموعة قوانني مل يكن قانون انتقال الصفات املكتسبة ابلوراثة إال واحًدا 
منها، كما أنه مل يكن أمهها، وأن القوانني األخرى يقوم كلٌّ منها بنفسه، وال تتوقف 

أن المارك قد وضع " جراهام كانون"ويبنيَّ العامل اإلجنليزي . صحته على صحة اآلخر
جبانب قانون انتقال الصفات املكتسبة ابلوراثة قانوَن االنتخاب الطبيعي، والصراع على 

 .)[6](البقاء قبل أن يذكر داروين عن ذلك شيًئا بنحو مخسني عاًما

جماًال للشك ـ أن داروين مل يكن خمرتًعا  ومن كل ما سبق يتضح لنا ـ مبا ال يدع
، وليس خالًقا ملشكلة االهتمام العام ابلتطور؛ بل إنه كان واراًث ملا أُثري قبله من  عبقر�ًّ

أن قام بطرح  )[7](أفكار وآراء تبنَّاها وقام بصياغتها من جديد، مث ما لبث داروين
ريته يف التطور يف أواسط القرن التاسع عشر يف وقت كانت فيه العلوم والتكنولوجيا نظ

؛ فقد كان علماء ذلك القرن جيرون أحباثهم يف معامل بسيطة  على مستوى متدنٍّ
وأبجهزة بدائية جدًّا ال ميكن للعلماء أن يروا من خالهلا البكتري�، ومن املؤكد أن عدم 

تقادات الباطلة؛ فنجد داروين قد اعتمد يف بناء نظريته دقة األجهزة خلق بعض االع
على فكرة أن احلياة هلا طبيعة بسيطة يف أساسها، ولقد اعتنق علماء األحياء فكرة 
داروين و�صروها وبنوا أفكارهم على هذا املنطلق، وكان من أهم مناصري داروين يف 

ابلونة "وهو الذي اعتقد أن اخللية احلية ما هي إال  )[8]("إرنست هيكل"أملانيا العامل 
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، وهكذا صيغت نظرية معتمدة على مثل هذه )[9]("بسيطة مملوءة بسائل ُهالمي
 )[10](وهكسليوداروين  التخيالت، األمر الذي أدَّى إىل خطأ أصحاهبا مثل هيكل
 .حينما اعتقدوا أن للحياة تكويًنا بسيطًا، ُخلق ابملصادفة البحتة

، الذي يُعىن ببقاء األصلح من )[11](يقول داروين مببدأ االنتخاب الطبيعي
من أجل البقاء والوجود، وهبذا يعطي داروين تفسريًا آليًّا عن تطوُّر  األجناس يف الصراع

وحتوُّل الكائنات احلية على مدى وجودها على سطح األرض، وقد ترك داروين يف كتابه 
م مسألة أصل 1859الذي صدر يف عام  )The Origin of Speciesأصل األنواع (

م؛ 1871الصادر عام ) أصل اإلنسان(ولكنه عاد إليها يف كتابه اآلخر  اإلنسان معلَّقة،
توماس : حيث امتدَّت نظريته للتطور لتشمل اإلنسان أيًضا، وقد بنيَّ داروين ومساعديه

) Chimpanzee(هنري هكسلي، وإرنست هيكل أن اإلنسان يشرتك مع الشامبانزي 
يف صفات تشرحيية كثرية؛  )orangutan()[12](وإنسان الغابة ) Gorilla(والغوريال 

رمبا يكون قد ) Homosapiens(األمر الذي دعا إىل االعتقاد أبن اإلنسان العاقل 
 .احندر من ساللة بدائية تشبه القردة؛ نظًرا هلذا التشابه التشرحيي

إلرنست هيكل، الذي روَّج فيه " العامللغز "م صدر كتاب بعنوان 1899ويف عام 
وهبذا؛ فإن . إن التطور اآليل ميتدُّ من الذرة إىل اإلنسان: ألفكار داروين، وقال

األسالف املباشرين لإلنسان يف احليوا�ت الثديية العليا هي القرود، وهبذا أصبح الفكر 
 ".اإلنسان ينحدر من ساللة تشبه القرود"العام منذ ذلك الوقت أبن 

وبعد داروين فقد اإلنسان مكانته اخلاصة يف عامل األحياء، ومل يعد يبدو أن هللا قد 
خلق اإلنسان خلًقا مباشًرا؛ بل بدا أنه نتاج طبيعي للساللة البيولوجية العامة، وقد 
تلقَّف الفكر الداروين ـ أو النظرية الدارونية ـ كلٌّ من اجليولوجيني والطبيعيني، وأخذوا يف 

، والدفاع عنها )[13](التنقيب يف األرض إلثبات هذا الفكر أو هذه النظريةالبحث و 
بشىت الطرق واألساليب، وهذا إن دلَّ على شيء فإمنا يدل على أن هناك سبًبا خفيًّا 

 .يكمن وراء كل هذه االستماتة يف الدفاع
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ه النظرية جند أن السبب الرئيسي يف االستماتة يف ونظرة فاحصة فيما وراء هذ
الدفاع عن نظرية التطور طوال قرن كامل، وإبصرار وعناد ـ هو حماولة القيام بتفسري 
الكون واحلياة دون احلاجة إىل خالق؛ لذا فإن من األصح النظر إىل نظرية التطور على 

ة، واحلقيقة أن نظرة واحدة إىل  أ�ا جزء من الدعاية املادية، وليس بوصفها نظرية مستقل
كيفية انتشارها تكفي للبيان أبن املوضوع ليس موضوع علم؛ بل موضوع عقيدة 
وأيدولوجية معينة؛ ذلك ألن نظرية التطور تتبع يف انتشارها طرق الدعاية وأساليبها، 
وليس الطرق العلمية، ومن املمكن مشاهدة مجيع عناصر الدعاية عند تقدمي هذه 

 :وعرضها النظرية

تتبع نظرية التطور أسلوب انتقاء األدلة؛ فهي ختتار األدلة اليت تراها يف   .1
صاحلها، وهتمل األدلة املعارضة واملناقضة هلا؛ فلم نشاهد حىت اآلن أ�ًّ من التطوريني 

 .قام حبساب االحتماالت حول الربوتينات

للتطوريني، وهذه من السمات وضع الالفتات والعناوين من العادات املالزمة   .2
البارزة للدعاية؛ فتهمة الرجعية والتعصُّب تلصق حاًال بكل من حياول تدقيق مدى صحة 

 .هذه النظرية

تتبع نظرية التطور طريق االبتزاز؛ فالشخص املعرَّض هلذه الدعاية لن جيد أمامه   .3
ا أن يكون رجًال متخلًفا إال طريقني، فإما أن يكون رجل علم معاصر ورجًال مستنريًا، وإم

 .عقليًّا، فإن قَِبَل وتبىنَّ النظرية فهو مستنري، وإال فهو شخص متخلف

ليس هناك حملٌّ للنقاش يف نظرية التطور، وإمنا هناك عرض وتقدمي شيء معني،   .4
ح العلم لإلنسان كيف يفكِّر، نرى أن نظرية التطور تقدِّم لإلنسان ماذا  فبينما يوضِّ

 .يفكر



رية التطور مثلها يف ذلك مثل الدعاية، ال تفتح جماًال للنقاش؛ فهي تتحدث ونظ
عن احلقائق العلمية، ولكن إما أ�ا ال ترى حاجة إيراد األدلة عن هذه احلقائق أو ال 

 .تدخل يف أي نقاش حول ماهية األدلة اليت تقدِّمها أو دالالهتا

كان، يعدُّ من اسرتاتيجيات وضع الشعارات واستعماهلا وتكرُّرها قدر اإلم  .5
آالف املرات، ال " االنتخاب الطبيعي"نظرية التطور؛ إذ إن الشخص الذي يسمع بـ 

 .يرى ضرورة للبحث عن ماهية هذا املفهوم، وعمَّا إذا كان ميكن أن يعمل حقيقًة أم ال

كما يف الدعا�ت السياسية واأليدولوجية؛ فإن اخرتاع عدو ووضعه هدفًا،   .6
ق فوائد مجة، فيحقق صاحب الدعاية بذلك وحدة الصف جلماعته، ويوجَّه حيقِّ 

 .االنتقادات املصوبة إليه إىل هدف آخر

فالعدو ابلنسبة للتطوريني هو األوساط الدينية؛ لذا فإ�م ال ميلُّون من تكرار 
االدعاء أبن االنتقادات املوجهة للنظرية تستند إىل أسباب دينية، ولكن احلقيقة على 

لعكس من ذلك متاًما؛ إذ إن نظرية التطور ليست إال حراًب حاقدة ُأعلنت ضد ا
 .املعتقدات الدينية

ويف ضوء النقاط أعاله، أليس من حقنا أن نتساءل عمَّا إذا كانت مدارسنا مراكز 
علم أم مراكز دعاية؟ إذ ال يستطيع أحد أن يزعم أن مؤسساتنا التعليمية اليت متنع 

لف رأي داروين ـ مؤسسات تتمتَّع حبياد علمي؛ فاخلُُلق العلمي تدريس أي شيء خيا
يستوجب استعراض أدلة اآلراء املختلفة يف موضوع معني، وسردها وتقدميها مًعا 

 .للطالب

أوليس من الغريب أالَّ ُتستعرض األدلة اليت ال تُعدُّ وال حتصى من أن الكائنات  
نيوتن : واليت قام هبا علماء عظام، أمثالكلها خملوقة من ِقَبل هللا سبحانه وتعاىل، 

وإينشتاين، من الذين يشغلون مراتب أعلى بكثري من منزلة داروين يف دنيا العلم، وال 
ُتستعرض أفكارهم جبملة واحدة، وتقدمي نظرية داروين اليت ال تزال منذ مئة عام تلهث 



أحد أن تُفلح مثل هذه  وراء األدلة دون جدوى وكأ�ا هي احلقيقة الوحيدة؟ وهل يتوقَّع
املؤسسات التعليمية يف ختريج جيل يستطيع أن يفكر وأن يبحث؟ إننا نرى استحالة 

 .)[14](ذلك كاستحالة من يروم قطع احمليطات على ظهر مجل

 :نظرية التطور والقصة امللفَّقة لإلنسان

إن من أهم املوضوعات املطروحة للنقاش ضمن نظرية التطور هو بال شك أصل 
اإلنسان، ويف هذا الصدد تدَّعي الداروينية أبن اإلنسان احلايل نشأ متطورًا من كائنات 

ماليني  5إىل 4حية شبيهة ابلقرد عاشت يف املاضي السحيق، وفرتة التطور بدأت قبل 
شكال البينية خالل الفرتة املذكورة، وحسب هذا سنة، وتدعي النظرية وجود بعض األ

 :االدعاء اخليايل هناك أربع جمموعات رئيسية ضمن عملية تطور اإلنسان، وهي

 .أوسرتالوبيثيكوس  .1

 .هوموهابيليس  .2

 .هوموإريكتوس  .3

 .هوموسابينس  .4

و أ" أوسرتالوبيثيكوس"يطلق دعاة التطور على اجلد األعلى لإلنسان احلايل اسم 
، ولكن هذه املخلوقات ليست سوى نوع منقرض من أنواع القرود "قرد اجلنوب"

تشارلز "املختلفة، وقد أثبتت األحباث اليت أجراها كل من األمريكي الربوفيسور 
ـ وكالمها من أشهر علماء التشريح ـ " سوللي زاخرمان"، والربيطاين اللورد "أوكسنارد

ما هو إال نوع منقرض من القرود وال عالقة له  على قرد اجلنوب أن هذا الكائن احلي
 .مطلًقا ابإلنسان

أو " هومو"واملرحلة اليت تلي قرد اجلنوب ُيطلق عليها من ِقَبل الداروينيني اسم 
أصبح الكائن احلي أكثر تطورًا من قرد اجلنوب، " هومو"، ويف كلفة مراحل الـ "اإلنسان"
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بوضع املتحجرات اخلاصة هبذه األنواع املنقرضة كدليل على صحة  ويتشبَّث الداروينيون
نظريتهم، وأتكيًدا على وجود مثل هذا اجلدول التطوري اخليايل، ونقول خيايل؛ ألنه مل 
يثبت إىل اآلن وجود أي رابط تطوري بني هذه األنواع املختلفة، وهذه اخليالية يف 

" إرنست ماير" القرن العشرين وهو التفكري اعرتف هبا أحد دعاة نظرية التطور يف
)ErnestMayer( منقطعة احللقات بل " هوموسابينس"إن السلسلة املمتدة إىل : "قائًال

 ".مفقودة

وهناك سلسلة حياول الداروينيون إثبات صحتها تتكوَّن من قرود اجلنوب 
يُعدُّ ؛ أي إن أقدمهم )أوسرتالوبيثيكوس ـ هوموهابيليس ـ هوموإريكتوس ـ هوموسابينس(

َجدًّا للذي يليه، ولكن االكتشافات اليت وجدها علماء املتحجرات أثبتت أن قردي 
اجلنوب ـ هوموهابيليس وهوموإريكتوس ـ قد وجدت يف أماكن خمتلفة ويف الفرتة نفسها، 

قد عاشت حىت فرتات حديثة " هوموإريكتوس"واألهم من ذلك هو وجود أنواع من 
ب مع هوموسابينس نياندراتليسيسن وهوموسابينس نسبيًّا، ووجدت جنًبا إىل جن

 ).اإلنسان احلايل(

وهذه االكتشافات أثبتت عدم صحة كون أحدمها َجدًّا لآلخر، وأمام هذه 
ستيفن "املعضلة الفكرية اليت واجهتها نظرية داروين يف التطور يقول أحد دعاهتا وهو 

جرات يف جامعة ـ االختصاصي يف علم املتح) StephenJayGould" (جي كولد
إذا كانت ثالثة أنواع شبيهة ابإلنسان قد عاشت يف احلقبة الزمنية : "هارفارد ـ ما �يت

نفسها، إًذا ماذا حصل ابلنسبة لشجرة أصل اإلنسان؟ الواضح أنه ال أحد من بينها 
يُعدُّ َجدًّا لآلخر، واألدهى من ذلك عند إجراء مقارنة بني بعضها بعًضا ال يتم التوصُّل 

 ".من خالهلا إىل أي عالقة تطورية فيما بينها

ومن مث؛ فإن اختالق قصة خيالية عن تطور اإلنسان والتأكيد عليها إعالميًّا 
وتعليميًّا والرتويج لنوع منقرض من الكائنات احلية نصفه قرد ونصفه اآلخر إنسان ـ ما 

" زاخرمانسوللي "هو إال عمل ال يستند إىل أي دليل علمي، وقد أجرى اللورد 



الربيطاين أحباثه على متحجرات قرد اجلنوب ملدة مخس عشرة سنة متواصلة، علًما أن له 
مركزه العلمي؛ ألنه اختصاصي يف علم املتحجرات، وقد توصَّل إىل عدم وجود أيَّة 
سلسلة متصلة بني الكائنات الشبيهة ابلقرد واإلنسان، واعرتف هبذه النتيجة على الرغم 

 .ين التفكريمن كونه داروي

وقد قام زاخرمان بتأليف جدول خاص ابملعرفة أدرج فيه فروع املعرفة اليت يعدُّها 
علمية، وكذلك فروع املعرفة اليت يعدها خارج نطاق العلم، وحسب جدول زاخرمان 
تشمل الفروع العلمية اليت تستند إىل أدلة مادية لعلمي الكيمياء والفيز�ء، ويليهما علم 

علوم االجتماعية أخريًا؛ أي يف حافة اجلدول أتيت فروع املعرفة اخلارجة عن األحياء، فال
نطاق العلم، ووضع يف هذا اجلزء من اجلدول علم تبادل اخلواطر واحلاسة السادسة 
والشعور أو التحسس النائي، وأخريًا علم تطور اإلنسان، ويضيف زاخرمان تعليًقا على 

 :يليهذه املادة األخرية يف اجلدول كما 

عند انتقالنا من العلوم املادية إىل الفروع اليت متتُّ بصلة إىل علم األحياء النائي "
أو االستشعار عن بعد، وحىت استنباط اتريخ اإلنسان بواسطة املتحجرات ـ جند أن كل 
شيء جائز وممكن خصوًصا للمرء املؤمن بنظرية التطور، حىت إنه يضطر أن يتقبَّل 

 .)[15]("أو املتضاربة يف آن واحدالفرضيات املتضادة 

إًذا فالقضية امللفَّقة لتطور اإلنسان ليست إال إمياً� أعمى من ِقَبل بعض الناس 
 .ابلتأويالت غري املنطقية ألصل بعض املتحجرات املكتشفة

 :أسس نظرية التطور

املصادفة، االنتخاب : إن نظرية التطور ترتكز يف مضمو�ا على أسس ثالثة، وهي
 :الطبيعي، الطَّفرة، وتفصيلها كاآليت

إن نظرية التطور تستند أبكملها إىل أساس املصادفة، وعبثًا حياول البعض   )1
العثور على نقاط التقاء بني هذه النظرية وبني عقائدهم الدينية؛ ذلك أن صاحب 
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يرى أن الكون واحلياة مها نتيجتان للصُّدف، والتطور ليس إال ) تشارلز داروين(النظرية 
سلسلة من الصدف كذلك، ويتجلَّى تناقض داروين الواضح والصريح يف نظريته يف 
رسالته اليت بعثها لطالب أملاين كان قد استفسر منه عنها من قبل، فنجد داروين يردُّ 

نستطيع : "تناقض منطقي غري خاٍف على كل ذي عقل فيقولعليه ويقع أثناء رده يف 
إن مفصل الباب مصنوع من ِقَبل اإلنسان، ولكننا ال نستطيع االدِّعاء أبن : القول

، وهبذا يقع داروين "املفصل املدهش املوجود يف مصادفة احملار هو من صنع كائن عاقل
ذكر أن مفصل أي ابب بسيط يف تناقض فادح يندر أن يشاهد مثله يف دنيا العلم؛ إذ ي

ليس إال " مدهش"هو معمول من ِقَبل اإلنسان، ولكن املفصل احلي الذي يصفه أبنه 
  .نتيجة للمصادفة

  

                                                    
                                                                    

                                            

  

                         

وبينما تزعم نظرية التطور ظهور هذه األحياء املتعددة عن طريق املصادفة،   )2
فإ�ا حتاول إيضاح انقسام األحياء إىل هذه األنواع املوجودة حاليًّا عن طريق االنتخاب 

إذ يرى داروين أن التغريات اليت حدثت يف األحياء هي نتيجة للصدف  الطبيعي؛
والظروف املختلفة، وتؤدي هذه التغريات إىل ظهور أحياء خمتلفة، ونتيجة للصراع 
املوجود يف احلياة، فإن األقو�ء يبقون وينقلون صفاهتم إىل أنساهلم عن طريق الوراثة، 



 ال تثبت أمام هذا الصراع، وذلك بفعل بينما تضمحل وتزول األنواع الضعيفة اليت
 . االنتخاب الطبيعي بني األحياء

وجند هنا أيًضا نقطة ضعيفة جدًّا يف نظرية التطور؛ ذلك ألننا إذا نظر� مبنظار 
االنتخاب الطبيعي فإن من الضروري أن يكون عدد أنواع األحياء يف املاضي أضعاف 

لناتج النهائي بعد عمليات االنتخاب الطبيعي العدد املوجود حاليًّا؛ وذلك لكي يكون ا
واالنقراض هذا العدد احلايل البالغ مليونني تقريًبا، علًما أبن نظرية التطور مل تستطع 

إن احتمال : تفسري ظهور العدد احلايل عن طريق املصادفة، ولو فرضنا احملال وقلنا
× واحد إىل كذا مليار  ظهور األحياء املوجودة حاليًّا عن طريق املصادفة هي بنسبة

مليار، فماذا نقول إذن يف نظرية حتاول مضاعفة هذه االستحالة × مليار × مليار 
 !أضعافًا وأضعافًا؟

مل : EtieneRabavdيقول مدير معهد علوم احلياة يف جامعة ابريس الربوفيسور 
ة تعد أفكار داروين صحيحة؛ ذلك ألنه ال وجود لالنتخاب الطبيعي يف صراع احليا

َضبُّ احلدائق يستطيع الركد بسرعة؛ ألنه : حبيث يبقى األقو�ء ويزول الضعفاء، فمثًال 
ميلك أربع أرجل طويلة، ولكن هناك يف الوقت نفسه أنواع أخرى من الضب له أرجل 
قصرية حىت ليكاد يزحف على األرض وهو جيرُّ نفسه بصعوبة، أما الثعبان األعمى ـ 

ف، اليت متلك البنية اجلسدية نفسها ـ حىت ابلنسبة الذي هو نوع آخر من الزواح
ألرجلها، وهي كذلك تتناول الغذاء نفسه، وتعيش يف البيئة نفسها، والظروف احلياتية 
نفسها، فلو كانت هذه احليوا�ت متكيِّفة مع بيئتها لوجب عدم وجود مثل هذا 

ئه مع بيئة األنواع االختالف بني أجهزهتا، وابلرغم من متاثل بيئة ضب احلدائق وغذا
ويظهر لنا وكأنه   األخرى من الضب وغذائها، إال أنه ـ ابملقارنة معها ـ يف وضع أفضل،

ميلك قابلية أكثر للعيش، أما األنواع األخرى فإ�ا مل ُمتح ومل تُزل من الوجود على الرغم 
ة من الصعوابت اليت تواجهها من جرَّاء ضعف بعض أعضائها؛ بل استمرت يف احليا

والتكاثر، مثلها يف ذلك مثل ضب احلدائق الذي هو يف مركز متميز ابلنسبة هلا؛ أي إننا 



للحياة ويبقون،   ال جند يف هذا املثال أي دليل أو إشارة لالدعاء أبن األقو�ء يتكيَّفون
 .)[16](وأن الضعفاء يزولون نتيجة لضعفهم وعجزهم

خطأ فرضية االنتخاب الطبيعي اليت  EtieneRabaudهكذا فنَّد الربوفيسور 
ارتكن إليها داروين يف بناء نظريته، وجعلها مبثابة ضلع يف وتد خيمته، وإذا ما علمنا أن 

 .اخليمة ال تقام على وتد أجوف خاٍل أدركنا مدى خوار هذه النظرية وعدم صالحيتها

إن الطفرات : ـ مفكر وداعية إسالمي تركي اجلنسية ـ يقول دمحم فتح هللا كولن 
إحدى نقاط االرتكاز املزعومة لنظرية التطور، وهي الفرضية القائلة أبن التغريات 
احلاصلة يف شفرات جينات الكائن احلي عن طريق املصادفات أو عن طريق ظروف 

 .البيئة تكون إحدى عوامل التغيري عند االنتقال من نوع إىل آخر

املوجودة يف نواة اخللية ـ اليت تُعدُّ مبثابة مركز القيادة  )[17](إن الكروموزومات
فياخللية ـ حتتوي على اجلينات، وكل اخلصائص واملواصفات العائدة للكائن احلي 

وهذه ،)(D.N.Aت موجودة، ومسجَّلة يف جينات هذه الكروموزومات على شكل جزيئا
التيتشكِّل آلية القيادة واألوامر هي مبثابة خمزن جيين للمعلومات، وقد ُخلقت  اجلزيئات

 .حبيث تستطيع استنساخ نفسها؛ لذا فهي مرآة إهلية

فكما يقوم جهاز الكمبيوتر عند الضغط على زر من أزراره بتقدمي املعلومات 
كذلك تقوم هذه اآللية بتطبيق الرب�جماملدمج   املربجمة يف ذاكرته من قبل وعرضها أمامنا،

فيها بكل كفاءة ودون أي نقص أو قصور؛ بل تقوم بتشفري هذا الرب�مج على الدوام، 
وبواسطة هذه الشفرات تستطيع احلفاظ على خصائص نوعها وتكون حارسة هلا 

يع تغيري عندإصدار األوامر لتحريك خمتلف الفعاليات؛ أي إنه ما من أتثري خارجي يستط
هذهالشفرات وال اجتياز احلواجز واألسوار واملوانع اليت وضعتها هذه الشفرات، فال 

 .تستطيعال الطفرات وال أي شيء آخر تغيري خط سري ذلك النوع
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أما فيما خيصُّ موضوع اإلشعاعات واملواد الكيميائية؛ فإننا نعلم أن اإلشعاعات 
ة ُحتدث بعض التغيريات يف شفرات جينات واملواد الكيميائية والظروف األخرى للبيئ

األحياء ويف براجمها، ولكن مثل هذه التغيريااتحلاصلة يف الشفرات اجلينية اليت يُطلق 
التستطيع العمل على إنتاج نوع جديد من األحياء، وال تغيري أي  " الطفرات"عليها اسم 

 .كائن حي من نوع إىل نوعآخر

ات ولكن على الرغم من كل هذا؛ فإن ال داروينيني اجلدد يزعمون أبن هذه التغريُّ
تتالحق وتتجمع؛ األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل ظهور نوع جديد، ولكن أيكفي عمر 

ات عنده؟ أي أي فرد حلصول كل هذه أيكفي عمر الفرد ليتحوَّل إىل نوع آخر : التغريُّ
ات؟ من الواضح ات  أنه ال يكفي، ولكن لنفرض أنه يكفي، هبذه التغريُّ فهل هذه التغريُّ
 لتحويله إىل نوع آخر؟ تكون مفيدة ومبقياس يكفي

؛ "هذا مستحيل: "واإلجابة العلمية عن هذه األسئلة دون أي انطباع أتثُّري تكون
ات احلاصلة يف الفرد تكون منالنوع السليب، مثل تشوُّه األعضاء؛ أي : إذ إن هذه التغريُّ

 .هذا األمر وقد أيَّد علم اجلينات من النوع الذي يضرُّ ابلنسل،

إن األحباث األخرية اجلارية حول مرض السرطان تشري إىل أن التأثريات الضارة، 
ية إىل ختريب اخللية وتشويهها : مثل اإلشعاعات وتلوُّث اجلو تُعدُّ من األسباب املؤدِّ

ات من سبًبا يف حدوث مرض السرطان، مث إنه مل تتم مشاهدة أي  األمر الذي يكون تغريُّ
اإلنسان وال يف األحياء اجملهرية من العهود السابقة اليت تستطيع  هذا النوع ال يف

 .األحباث العلميةاالستناد إليها

وقد أجرى العلماء ـ للربهنة على صحة هذا الزعم ـ جتارب على ذاببةالفاكهة  
ها، نوع خمتلف من نسل 400سنوات عديدة، وحصلوا على أكثر من " دروسوفيال"

ذاببة  400وخالصة هذه التجارب اليت قام هبا العلماء، واليت ُأجريت على أكثر من 
ات طفيفة عليها، إال أنه من املستحيل أن  من ذابب الفاكهة أظهرت أنه مع حصول تغريُّ

ات غري ذات أمهية على ذابابت الفاكهة نتيجة  يتغري نوعها أو ماهيتها؛ فقد حدثت تغريُّ



ات بسيطة من  ظروف البيئيةأتثري الشروط وال عليها، مثلما حيدث على اإلنسان من تغريُّ
ضغط الدم، وعندما تـمَّت عمليات التناسل بني هذه  �حية امسرار اجللد، أو ارتفاع

ات مليتم احلصول على نسل جديد؛ أي أصبحت هذه  الذابابت املتعرضة هلذه التغريُّ
 .)[18](من تشوُّهات عديدة الذابابت عقيمة، ابإلضافة إىل ما ظهر عليها

إن أنصار نظرية التطور حاولوا أن �توا مبثال يدل على مناذج لتغريات مفيدة عن 
وبعد حماوالت  طريق اإلشعاعات؛ حيث قاموا بتعريض بعض الذابابت إلشعاعات،

 .دامت عشرات األعوام كانت النتيجة وجود ذابابت مريضة ومعاقة و�قصة

 :النقد املوجَّه لنظرية داروين       •

طلَّ علينا القرن الواحد والعشرون وقد تقدَّمت العلوم والتكنولوجيا، وَخَطت 
ومما تعرض له العلم احلديث   خطوات شديدة االتساع يف سبيل الكشف عن احلقائق،

تعارض نظرية : "كانت نظرية داروين، فأخذها ودرسها، ومتَّ التوصُّل لنتيجة مفادها
 ".داروين مع العلم احلديث

 :إن أكرب االعرتاضات املوجَّهة لتلك النظرية من املمكن أن تنحصر يف ثالثة أمور

ء األرضية من عهد ألوف عدم مشاهدة أي ارتقاء من أي نوع كان يف األحيا: أوًال 
 .عديدة من السنني

بني األنواع الالزمة ملذهب التسلسل، كأن  )[19](عدم وجود الصور املتوسطة: اثنًيا
 .يوجد ـ مثًال ـ حيوان أرقى من القرد رتبة واحدة وأدىن من اإلنسان رتبة واحدة أيًضا

طول الزمان الالزم حلصول الرتقِّي بني األحياء؛ فإن عمر األرض ال يكفي  :اثلثًا
 .)[20](إلحداث كل ما يرى من هذه األشكال املختلفة غاية االختالف
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ولقد وجَّه العلم احلديث ضربته القاضية للنظرية الداروينية، وذلك من خالل 
لالفرتاضات الثالثة اليت استندت إليها هذه النظرية؛ حيث مت مناقشتها  مناقشته

 :موضوعيًّا وعلميًّا دون أية مؤثرات أو ضغوط مادية أو عصبية، وذلك كما �يت

ومؤدَّاه أن احلياة قد نشأت على األرض وتطورت مصادفة ودون : االفرتاض األول
 :خالق

 :بتة واحلقائق العلمية اآلتيةوهذا االفرتاض يتعارض مع القوانني الثا 

يكشف لنا العلم احلديث كل يوم أن الكون الذي نعيش فيه، يوجد به نظام   .1

بيئي متزن لدرجة متناهية يف الدقة، وهذا أمر ال ميكن أن حيدث مصادفة، ولعل ما 
اكُتِشَف من دور الكائنات الدقيقة املتخصصة يف دورات العناصر وإكساب خصوبة 

وكذلك التوازن بني حرارة اجلو وما حيتويه من خبار واثين أكسيد الكربون، وأخريًا  الرتبة،
ما أتكَّد حديثًا من دور غاز األوزون يف طبقات اجلو العليا يف محاية كافة صور احلياة 
على األرض من فتك األشعة فوق البنفسجية ـ كلُّ ذلك ال ميكن أن حيدث مصادفة؛ 

 .لتدبري يف اخللق واإلبداعبل هو دليل على القصد وا

إن القول بكون اخللية احلية ُوجدت مصادفة وتطورت تلقائيًّا يتعارض مع    .2

قوانني الديناميكا احلرارية يف الكيمياء الطبيعية اليت تنص على أن الطاقة ال تفىن وال 
 ما ال ُتستحدث، كما أ�ا تقطع كذلك ابالستحالة وجود املاكينة اليت تدور تلقائيًّا إىل

 .�اية من دون بذل شغل أو طاقة

وهذا يعين أن عدم إمتام أي تفاعل لبناء أيٍّ من اجلزيئات أو األنسجة اجلديدة 
وكذلك؛ فإن عليها . يقتضي وجود قوة مدبِّرة توفِّر القدر املطلوب من الطاقة كمًّا ونوًعا

ه قدرة مل يستطع أحد أن أن توفر الظروف الـُمثْـَلى إلمتام التفاعل وحتديد اجتاهه، فهذ
 .ينسبها لنفسه



تتميز كثري من اجلزيئات البيوكيميائية يف اخلال� احلية أبن هلا تركيًبا نوعيًّا   .3

 !ونشاطًا ضوئيًّا غاية يف الدقة واإلهبار، فهل يتسىنَّ أن حيدث هذا مصادفة؟

والتكنولوجيا  )[21](إن أحدث ما توصَّل إليه العلم يف جمال البيولوجيا اجلزئية  .4

ـ تتم فيه التجارب حاليًّا لنقل صفات وراثية من  )[23](واهلندسة الوراثية )[22](احليوية
شريط اجلينات من كائن عديد اخلال� إىل بعض البكتري�، واألمل بناء جزيئات جديدة، 
ورغم أن علماء اهلندسة الوراثية الذين حياولون بناء األمحاض النووية بعد إحلاق أجزاء 

ة اتمة الصنع يف عمليات مأخوذة من جينات أخرى؛ أي إ�م يستعملون جزيئات حي
إعادة البناء، ومع ذلك وابلرغم من أ�م يستخدمون لبنات بناء جاهزة وصلتهم عرب 
عصور وقرون التاريخ اتمة الصنع، فهل ميكن أن يكابر اإلنسان يف أ�ا قد تكوَّنت 

 !مصادفة من غري صانع؟

بتطبيق قوانني االحتمال اإلحصائي أمكن حساب احتمال تكوُّن جهاز لدغ   .5

الثعبان يف احلية الرقطاء دون غريها من الثعابني بتأثري عامل املصادفة؛ فقد وجد أن هذا 
من السنوات؛ أي إنه واحد فقط يف كل مئة ألف ) 23(أس 1/10االحتمال يف كل 

 .بليون بليون مصادفة

رلز إجيني جاي ـ عامل ر�ضي سويسري ـ حبساب احتمال التكون قام العامل تشا  .6

بعامل املصادفة جلزيء بروتني واحد، فوجد أن هذا ميكن أن حيدث مرة كلما مرت فرتة 
من السنوات، وهذا يزيد على باليني أضعاف عمر األرض،  24310زمنية ال تقلُّ عن 

 .املتخصص وهذا هو احتمال تكون جزيء واحد فقط من الربوتني غري

 :ومؤدَّاه أن هناك ُسلًَّما للتطور: االفرتاض الثاين

إن السُّلم قد بدأ بكائنات وحيدة اخللية، وحتت أتثري : تقول نظرية التطور
الظروف البيئية مت التطور إىل كائنات أكثر قدرة وأكثر تعقيًدا بتفوُّق األصلح يف الصراع 
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مع انقراض األفراد األقل صالحية يف التنافس والصراع، وهذا  من أجل البقاء،
 :االفرتاض الثاين تنقضه احلقائق اآلتية

رغم مرور ماليني السنني منذ بدأت احلياة على األرض فما زلنا نرى كائنات   .1

دقيقة وحيدة اخللية وعديًدا من الكائنات اليت مل تنقرض رغم أ�ا ضعيفة بسيطة 
دلُّ على ذلك من أننا نكتشف فريوسات جديدة كل يوم كما نكتشف الرتكيب، وال أ

 .أنواع البكتري� ذاهتا يف حفر�ت الفراعنة

حني أعلن داروين نظرية التطور كان ال يعلم شيًئا عن قوانني مندل للوراثة،   .2

وعلم الوراثة علم راسخ األركان، يقطع أبن الكائنات تتوارث صفاهتا الوراثية عن طريق 
جلينات الوراثية لألبوين بغضِّ النظر عن الظروف البيئية، بينما ُتِصرُّ نظرية التطور على ا

 .القول أبن تطور صفات الكائنات يتم بتأثري ضغط البيئة والتنافس من أجل البقاء

حاول علماء التطور االستعانة حبفر�ت وهياكل الكائنات املدفونة حملاولة عمل   .3

غم اجلهود املضنية فما زالت هناك فراغات يف السلم ال يتسىنَّ سلم التطور، ولكن ر 
 .ملؤها

االهتمام ابحلفر�ت محل بعض االنتهازيني على تزيف كثري من اهلياكل    .4

ي ببقا� 1953العظمية، ومن أشهر األمثلة ما حدث عام  م من اإلعالن عن أن ما مسُِّ
 .ظام مزيفة متاًماقد تبنيَّ أنه بقا� ع Piltdownاإلنسان األول 

م أن هناك 1979 عامMorqwitz أوضح عامل الفيزيقا البيولوجية األمريكي   .5

ً� رئيًسا يواجه نظرية التطور، وهو أن خال� الكائنات احلية على وجه األرض تنقسم  حتدِّ
 :إىل نوعني



وهي كائنات وحيدة اخللية خالية من األغشية  ،Prokaryoticاألول ُيسمَّى 
البكتري� والطحالب اخلضراء، وامليكوبالزم، : واألجسام اخللوية املتخصصة، ومن أمثلتها

 .DNAوتكون املادة الوراثية فيها متمثلة يف حامض نووي منفرد 

، وتتميز أبن خال�ها ُمزوَّدة أبجسام Eukaraoticأما النوع الثاين فُيسمَّى 
إخل، كما أن ... النواة وامليتوندر� والليسوسومات والكلوروبالستيدات: تخصصة، مثلم

املادة الوراثية تنتظم يف كروموزومات حتوي كثريًا من اجلينات، وهذه بدورها حتوي 
 .أمحاًضا نووية مع الربوتينات املتخصصة

ان واخلال� ويشمل النوع الثاين خمتلف أنواع النبااتت واحليوا�ت، وكذلك اإلنس
الفطرية ومعظم أنواع الطحالب، وال يدخل يف ذلك الفريوسات؛ أل�ا متثِّل قسًما اثلثًا 
متميًزا بذاته، وموضع التحدي أنه ال توجد أيَّة صورة وسيطة بني النوعني من اخلال�؛ 

 .األمر الذي ينفي نظرية التطور من الكائنات البسيطة إىل الكائنات عالية التخصص

البسيطة تقوم بوظائف عالية  Prokayotesفوتنا هنا أن نذكر أن خال� وال ي
التخصص وابلغة األمهية يف دورات العناصر على سطح الكون، وإكساب الرتبة 

إخل، وهذا يلفت النظر إىل أن حقيقة ...خصوبتها، وحتلُّل الكثري من املخلفات العضوية
إطار من التكامل واالتزان ابلغة الدقة احلياة على األرض هي أن كل خملوق له وظيفة يف 

 .واحلساسية

ـ عامل فرنسي برع يف ) MonodJack" (موند جاك"أعلن العامل الفرنسي   .6

اهلندسة الوراثية ـ يف الستينيات أن حدوث الطفرات الوراثية هو أداة حتقيق سلم التطور 
دروسوفيال وغريها، قد حتت أتثري املصادفة واحلاجة، إال أن البحوث اليت أجريت على ال

أثبتت أن الطفرة ال تنشئ نوًعا جديًدا ولكنها تعطي انتخااًب حمدوًدا ألفراد من النوع 
ذاته بصفات قد تتفاوت، ولكن يف حدود الوعاء الوراثي احملدَّد للنوع ذاته 

)thesamegenetic.( 



 :إن اإلنسان من نسل القرود والشمبانزي والغوريال: االفرتاض الثالث

ولعل أول دليل على بطالن هذا االفرتاض هو ما ثبت من عدم توافق التكاثر   .1

التناسلي بني اإلنسان وأنواع القرود والشمبانزي والغوريال، وهذا معناه ـ يف ضوء علم 
 .التقسيم ـ أن اإلنسان نوع منفرد وراثيًّا

فزعموا أن جنني اإلنسان  وقد حاول بعض علماء األجنة جماراة نظرية التطور،  .2

مزوَّد بفتحات خياشيمية زائدة، وأ�ا متثِّل مرحلة تطور اإلنسان من احليوا�ت املائية مثل 
ـ أستاذ  RendleShort" راندل شورت"م استطاع العامل 1959األمساك، إال أنه يف عام 

سة ، الذي قضى حياته يف درا)م1953م ـ 1880(اجلراحة الشهري جبامعة بريستول 
تشريح جسم اإلنسان ـ أن يثبت خطأ هذا التفسري، وأثبت أن ما ُيسمَّى بفتحات 
خياشيمية ليست زائدة بل هي عبارة عن ثنيات يف األنسجة الزمة لتثبيت األوعية 
الدموية يف جنني اإلنسان، وقد كان هذا التفنيد قاطًعا، حىت إن جوليان هكسلي يف  

قد اضطر للتسليم مبا أثبته عامل التشريح راندل  كتابه عن التطور يف صورته اجلديدة
 .شورت

نشر فريق علماء األنثروبولوجي املكوَّن من عشرة خمتصني بقيادة   .3

TimWhite م ـ نتائج دراساهتم املضنية 1987ـ األستاذ جبامعة كاليفورنيا بريكلي عام
ي ببقا� إنFossilsمن هياكل وعظام احلفر�ت  302لفحص  سان ما قبل ، ملا مسُِّ

 HomoHabilisالتاريخ الذي يفرتض أنه عاش يف جنوب شرق أفريقيا، والذي ُيسمَّى 
والذي كان يعتقد أن له صلة النسب يف التطور بني اإلنسان احلايل كما نعرفه وأجداده 

 .املزعومني من القرود أو الغوريال أو الشمبانزي

ي إبنسان ما قبل التاريخ خيتلف وقد أثبتت نتائج دراسة الفريق األمريكي أن ما مسُِّ 
متاًما مع اإلنسان احلايل؛ ألن العظام قد أثبتت أنه يتحرك على أربع، وأنه ليس مبنتصب 
القوام كاإلنسان، كما أن طوله أقصر بشكل واضح، كما أن عظام الرأس وجتويف املخ 



األمريكي  ختتلف متاًما عن اإلنسان احلقيقي، وقد اختتم فريق علماء األنثربولوجي
م أبن هناك فرقًا شاسًعا يعكس فراًغا واضًحا زمنيًّا 1987تقريرهم العلمي يف عام 

ي إبنسان ما قبل التاريخ واإلنسان احلقيقي  .وتشرحييًّا من �حية التطور، بني ما مسُِّ

وأنه من املقطوع به أن هناك تغيريًا دراميًّا ضخًما قد حدث، نتج منه ظهور 
ض حبيث يصعب تصور ارتباط اإلنسان احلقيقي مبا يفرتض أنه نشأ اإلنسان على األر 

من نسلهم؛ حيث إن اإلنسان احلايل متميز متاًما ظاهر�ًّ وتشرحييًّا وسلوكيًّا وعقليًّا وقدرًة 
 .وملكات عن أي كائن آخر

كان داروين يف نظريته يعكس ـ فكر�ًّ ـ معتقداته : أصل شعار البقاء لألصلح  .4

ة والفلسفية اليت اعتنقها كواحد ممن عاصروا وتتلمذوا على الفيلسوف االجتماعي
، )م1903ـ  1820(ـ فيلسوف بريطاين ) HerbtSpencer(اإلجنليزي هربيت سبنسر 

وهو صاحب مصطلح البقاء لألصلح ـ، كما كان كلٌّ منهما يدين يف فلسفته لفكر 
ـ ابحث سكاين ) Malthus(الفيلسوف االقتصادي اإلجنليزي توماس روبرت مالتوس 

ـ 1766(واقتصادي سياسي إجنليزي، مشهور بنظر�ته املؤثرة حول التكاثر السكاين 
 .، وهو من أوائل من تناولوا مشكلة ازدحام السكان وتزايدهم ـ )م1834

وتعبريات الصراع من أجل البقاء والبقاء لألصلح هي تعبريات من وضع 
 Spencer فة املادية اقتصاد�ًّ واجتماعيًّا، وإذا كان وذلك لتوضيح فكره يف الفلس
Spencer يعتقد أن اجملتمعات البشرية تتزاحم بشكل مضطرد، األمر الذي يضطرها

للتنافس من أجل املستقبل، وأن هذا التنافس يف نظره من احملتَّم أن يتحوَّل إىل صراع، 
فضل، كما قام وأن الفوز يف الصراع من أجل البقاء سيكون لإلنسان األقوى واأل

بتطبيق فكرة هذا التنافس الذي كان سائًدا يف وقته بني الرجل األبيض املتقدم 
والشعوب امللونة املختلفة، وكان من الطبيعي أن يرى أن هذا الفوز يف الصراع ال بد 
وأن يكون للشعوب البيضاء األوربية على امللونني املتخلفني؛ أل�م أفضل وأقوى، وهذه 



فسها اليت استخدمها االستعمار الربيطاين واألوريب لتربير احتالله وحروبه هي الفلسفة ن
 .االستعمارية وراء البحار

كما كانت هي نفسها اخللفية الفلسفية عن الصراع من أجل البقاء على سائر 
الكائنات، وأن يربط بني ما سجَّله من مالحظات عن أوجه الشبه واخلالف بني 

 .لألصلح، فكانت نظريته عن أصل األنواع والنشوء والتطورالكائنات ونظرية البقاء 

أثبتت دراسات البيولوجيا اجلزئية أن  : اخلصائص الفردية املميزة لكل إنسان  .5

كل إنسان متميز عن اإلنسان اآلخر يف صفات فردية ال تتكرر، مثل بصمات أصابع 
دلة اجلنائية، الذي أصبح أحد وسائل األ DNAاليدين والقدمني، احلامض النووي 

فضًال عن تركيب الشعر وجمموعة الدم ونوع أجسام املناعة وبصمة الصوت والرائحة، 
وهي كلها ثوابت ال تتكرر بني باليني البشر، وهذا يقطع بعدم صحة افرتاض أن احلياة 
والتطور كا� بعامل املصادفة؛ بل هي أدلة عاقلة على أن اإلنسان من صنع قوة عاقلة 

ة جعلت كل إنسان مستقالًّ ومسئوًال، وميَّزته مبلكات وقدرات ؛ ليعمر جبارة مبدع
 .األرض ويرفع ويقيم احلضارة اإلنسانية

، SocioBiologyالبيولوجيا االجتماعية : اسُتحدث أخريًا علم جديد وهو  .6

م، وهو أستاذ الكيمياء 1969منذ عام  D.rEyengeSteinerويقود هذا االجتاه 
ة بيل يف أمريكا، وقد أوضح أن اإلنسان ليس وليد سلم التطور، بل احليوية يف جامع

العلم برهن على أن اإلنسان له من املميزات البيولوجية والذهنية والنفسية والروحية اليت 
متنحه القدرة على الكالم والتفكري، وترتيب األسباب واالستنتاج املنطقي واملناقشة 

لتكوين جمتمعات حضارية،    الكائنات وصور البيئةوالتعارف والتعاون وتسخري غريه من 
كما أنه يتمتع مبلكات اإلبداع العلمي واألديب والفين، وكذلك يتمتع مبشاعر وصور 
التعبري عنها، كما يستطيع التحكم فيها ويف سلوكه وعواطفه على أسس من النبل 

خالقي، وهذه كلها واألخالق واملثل العليا، كما ينفر طبعه عن الشذوذ والسلوك غري األ



صفات مميزة لإلنسان من كل احليوا�ت والكائنات األخرى، وال أثر هلا على ما ُيسمَّى 
 .بسلم التطور األمر الذي يقطع بعدم صلة النسب بني اإلنسان واحليوان

  م تبىنَّ علماء جامعة كاليفورنيا هذا العلم اجلديد، ونشر العامل1977ويف عام 
األستاذ جبامعة كاليفورنيا كتابه اجلديد يف هذا اجملال، وقد )EdwardWilson(األمريكي 

انتهى فيه إىل أن ما نلحظه من تشابه بني اإلنسان واحليوان يف وحدات الرتكيب اخللوي 
واجلزيئي ـ رغم التميز القاطع لإلنسان ـ هو الدليل الناصع على وجود قوة عاقلة جبارة 

 ".هللا"مبدعة 

غفري من أكابر العلماء يف خمتلف اجملاالت احليوية  هذا وقد وقف مجع  .7

ألربت إينشتاين : ابملرصاد هلذه النظرية وبيان أخطائها وعدم دقتها، ومن هؤالء العلماء
وهو صاحب قوانني النسبية، وكذلك عامل الكيمياء األمريكي ) م1955م ـ 1879(
)LinusPauling (ى جائزة نوبل، وكذلك وهو األستاذ جبامعة كاليفورنيا واحلائز عل

أن نظرية " العلم يعود إىل هللا"وهو الذي ذكر يف كتابه  )Maxwell(العامل األمريكي 
داروين قد استنفدت أغراضها يف زمن إعال�ا، فضًال عن أنه جيب مراجعة سر�ن هذه 
النظرية لكو�ا ال تتالءم مع مستحداثت العلم يف القرن العشرين فضًال عن مطلع القرن 

 .)[24](لواحد والعشرينا

وهكذا وأبفواه عقول رائدة يف شىت اجملاالت احليوية جند أن نظرية داروين، اليت  
كانت إحدى معامل الفكر يف القرن التاسع عشر أصبحت غري قابلة لالستمرار 

 .والصمود

فإن هللا سبحانه وتعاىل قد خلق اإلنسان وصوَّره فأحسن تصويره، وأظهره  ومن مث؛
إىل الوجود بشكل مفاجئ دومنا صلة قرىب وال سالسل تطورية تربطه ال ابلقردة وال 

ذلكم هللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء فاعبدوه  :بغريها؛ قال سبحانه وتعاىل
 هو هللا اخلالق البارئ املصور :، وقال)األنعام( )102(وهو على كل شيء وكيل 

 .)٢٤: احلشر(
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من سورة احلجر، فإ�ما تؤكِّدان إرادة هللا يف إجياد خلق  29، 28أما اآليتان 
جديد يف األرض، وأنه خلقه بيديه من صلصال من محأ مسنون، ومل تشر اآليتان إىل أن 

للمالئكة إين خالق بشرا من صلصال من وإذ قال ربك  :هللا سيحوِّل قرًدا إىل إنسان
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 28(محإ مسنون 

)29()احلجر(. 

 :اخلالصة

 .إن نظرية التطور ال تتفق مع القرآن الكرمي وخباصة ما حتويه من أمور غيبية      •

ألن اإلنسان ُمكرَّم وُمفضَّل  جيب أن يبقى خلق اإلنسان مبعزل عن نظرية التطور؛
على كل املخلوقات، واختصَّه هللا أبنه صنعه بيديه، ونفخ فيه من روحه، قال سبحانه 

ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات    : وتعاىل
 ).اإلسراء( )70(وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال 

بني العلم والقرآن، وكل ما يقوله امللحدون حول ذلك غري ال يوجد تناقض       •
صحيح، فاالنتقادات اليت يطلقها هؤالء املشككون ويدَّعون فيها أن القرآن ال يتفق مع 
العلم، هي جمرد وهم ال أساس له؛ ألن نظرية التطور تعاين من نقص كبري يف املعلومات، 

ذي أنشأها؟ كذلك ال ُخترب كيف حيدث فهي ال ُخترب كيف نشأت اخللية األوىل؟ ومن ال
التطور من كائن إىل آخر وفق قفزات؟ وملاذا يتم ذلك؟ كما أ�ا ال خترب� مىت نشأ 

 اإلنسان؟ وأين؟ ومن الذي أنشأه؟ وكيف تطوَّر عن خملوق آخر؟

إن نظرية التطور هي جمرد نظرية بيولوجية، توفِّر أفضل تفسري يشرح التنوُّع       •
حولنا يف الكائنات احلية؛ فهي حماولة للتفسري وليست حقيقة علمية، وإننا  الذي نراه

نعجب من هؤالء العلماء الذين يعتقدون ابملصادفة ويؤمنون ابلطبيعة، وال يؤمنون أبن 
 !هللا سبحانه وتعاىل هو الذي خلق هذا العامل مبا فيه؟



ال جيوز أن نعدَّها حقيقة إنه ال جيوز إقامة أي حكم علمي على هذه النظرية، و       •
علمية جتاوزها العقل ابلقناعة والقبول، وإن يف استمرار سلسلة النقد والنقض اليت 
تالحقها ألبلغ شاهد على ذلك؛ ففكرة التطور وما يتبعها من انتخاب لألصلح مل 
تتجاوز بعد مرحلة الفرضية، وكل ما قيل أو كتب فيها ال يعدو أن يكون حماوالت 

 .ري مزيًدا من مشكالهتا أكثر مما حتلُّ شيًئا من معضالهتامبتورة تث

إن الواقع الذي نشاهده يتناىف مع ما أمساه داروين ابلبقاء لألصلح؛ فاألرض       •
ولو كان هذا القانون  مبا قطعته من مراحل يف عمرها املديد تعجُّ ابألصلح وغريه،

صحيًحا لكان من أبسط مقتضياته الواضحة ـ بقاء حيوا�ت مثل الديناصورات حية إىل 
 .اآلن، وانقراض احلشرات والكائنات األضعف

إذا كان التطور دائًما يتجه حنو األصلح، فلماذا ال جند القوى العاقلة يف كثري       •
ريها، ما دام هذا االرتقاء ذا فائدة جملموعها؟ من احليوا�ت أكثر تطورًا وارتقاء من غ

وملاذا مل تكتسب القرود العليا من القوى العاقلة مبقدار ما اكتسبه اإلنسان مثًال؟ 
 .فاحلمار منذ أن ُعرف إىل اآلن ما زال محارًا

أين احللقة املفقودة بني القرد واإلنسان؟ ملاذا مل يبَق هلا : والتساؤل الذي يثور      •
مل تبق كما بقيت تلك القردة؟ ملاذا هذا البقاء لغري األصلح؟  اوجود أو أثر؟ وملاذ أيُّ 

 !أَما كانت هي األحق أن تبقى؛ أل�ا كانت هي األقوى واألفضل واألحسن؟

وملاذا وقف التطور عند الشكل اإلنساين؟ فقد مرَّت آالف السنني ومل نر أيَّ       •
 .أو حىت أيَّة ابدرة تشري إىل تغريُّ أي عضو فيه تطور ما قد حدث يف جسم اإلنسان؟

 


