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 خلق آدم .. ونظرٌة التطور

) ساللة من طٌن (   

 د. دمحم علً البار       

وصؾ المولى سبحانه وتعالى مراحل خلك االنسان فً سور عدٌدة من المرآن الكرٌم ، فكان أولها      

ْنَساَن ِمْن ُسََللٍَة ِمْن ِطٌنٍ  مرحلة الطٌن أو التراب . لال تعالى } [، ولال 21المإمنون/] { َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

ٌٍْب ِمَن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن تَُرابٍ تعالى : }  [ ، ولال 5] الحج / { ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم ِفً َر

ٌْتُهُ  * َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمََلئَِكِة إِنًِّ َخاِلٌق بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُونٍ تعالى : }  فَِإذَا َسوَّ

[ ، ولال سبحانه وتعالى على  12،12{ ] الحجر:/ َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً فَقَعُوا لَهُ َساِجِدٌنَ 

[ 33{]الحجر/قَاَل لَْم أَُكْن ِِلَْسُجَد ِلبََشٍر َخلَْقتَهُ ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُونٍ لسان إبلٌس اللعٌن : } 

 [ .22] الصافات/ { إِنَّا َخلَْقنَاُهْم ِمْن ِطٌٍن ََلِزبٍ ى : }  ، ولال سبحانه وتعال

ولد أمرنا سبحانه وتعالى بالسٌر فً األرض لمعرفة كٌؾ بدأ سبحانه وتعالى الخلك . لال       

ٌَْف بََدأَ اْلَخْلقَ هللا جل شؤنه وعز سلطانه : }   [ . 12/] العنكبوت {  قُْل ِسٌُروا فًِ اِْلَْرِض فَاْنُظُروا َك

: } من  ( 822م ، ص 2221، دار الملم ، دمشك ، مفردات ألفاظ المرآن ، تحمٌك صفوان داووديلال الراؼب االصفهانً )    

ساللة من طٌن { : أي من الصفو الذي ٌسل من األرض . وسل الشًء من الشًء : نزعه ، كسل السٌؾ 

 الولد من األب . ومنه لٌل للولد : سلٌل . من الؽمد ، وسل الشًء من البٌت على سبٌل السرلة ، وسل

الطٌن االسود . ولال الراؼب االصفهانً فً مفردات ألفاظ المرآن : الحمؤة والحمؤ : طٌن أسود  الحمأ :     

 [ .12] الحجر/ { ِمْن َحَمٍإ َمْسنُونٍ منتن . لال تعالى :} 

 {لَْم ٌَتََسنَّْه ۖ:} لٌل : متؽٌر . ولوله  { نُونٍ ِمْن َحَمٍإ َمسْ الذي أسن . لال الراؼب : :}  والمسنون :    

 [ معناه : لم ٌتؽٌّر . والهاء لالستراحة ) أي هاء السكوت ( . 152]البمرة/

لالوا : والمسنون الذي أسن وتؽٌّر وأنتن وظهرت منه الرابحة . ومن المعلوم أن طٌن المستنمعات    

ز النشادر )األمونٌا( ، ولد ٌتصاعد معها أٌضا ؼاز تتصاعد منه ؼازات كرٌهة هً ؼاز المٌثان وؼا

 كبرٌتور الهٌدروجٌن ، وكلها كرٌهة ، منتنة الرابحة . 

على حدة ، لروسً وهالدٌن األسكوتلندي ، كلٌّ وتزعم النظرٌة الحدٌثة فً الخلك التً لدمها أوبارٌن ا       

األولٌة من ؼازات المستنمعات . ولد لام نٌة  واألحماض النووٌة تكونت من العناصر ٌأن األحماض األم

ستانلً مٌللر وهارولد أوري من الوالٌات المتحدة بتجربة فً الخمسٌنات ، حٌث تم تعرٌض ؼازات المٌثان 

والنشادر والهٌدروجٌن ، وماء لشحنة كهربابٌة فً جهاز مفرغ فتولد منه أحماض أمٌنٌة وأحماض نووٌة 
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 Solomon, Berg, Martin, Villee, Biology, Saundersمإلفٌن "ممرر على كلٌة الطب " :كتاب علم األحٌاء لمجموعة من ال)

456.-Edition 1996,P.452 thCompany Philadelphia 4)  . 

وهنان مجموعة من البكترٌا ، وهً من البكترٌا المدٌمة جدا التً ظهرت على األرض لبل أكثر من         

( ، وهً بكترٌا الهوابٌة Methanogensدة ، تسمى مولدات المٌثان )، وال تزال موجو ألؾ ملٌون سنة

وتوجد فً المستنمعات وموالع المزابل تعٌش فً وجود األوكسجٌن بل تموت عند تعرضها له ( ،  ال ) أي

 ( ، وتولد هذه البكترٌا ؼاز المٌثان وؼاز ثانً أوكسٌد الكربون وؼاز الهٌدروجٌن .Sewageوالمجاري )

طٌن فً مراحل متعددة . لالوا : وترتٌب ذلن أن آدم كان ترابا ثم اختلط الخلك االنسان من  لد مرّ و        

ما ٌحدث فً المستنمعات ، ن الماء مع الطٌن ، كالتراب بالماء فصار طٌنا الزباً ، أي ملتصما الزلا ، ثم تعفّ 

لحمؤ المسنون حتى صار مثل الصلصال )طٌنا أسود اللون( مسنونا ذا رابحة منتنة . ثم ٌبس هذا ا فصار حمؤ

د  ة . لال الراؼب األصفهانً ، فً مفردات ألفاظ المرآن : أصل الصلصال : تردّ ل، وله صوت مثل الصلص

ارِ  الصوت من الشًء الٌابس .. وسمً الطٌن الجاؾ صلصاال . لال تعالى : }  {ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ

[ ، والصلصلة : بمٌة ماء سمٌت 12] الحجر/{ ِمْن َحَمٍإ َمْسنُونٍ  ِمْن َصْلَصالٍ [ ، ولال :} 28]الرحمن/

اللحم  نتن من الطٌن ، من لولهم صلّ مة( . ولٌل : الصلصال الببذلن لحكاٌة صوت تحركه فً المزادة )المر

 .. ولرئ أبذا صللنا( ] وهً لراءة شاذة [ أي أنتنا وتؽٌّرنا ، من لولهم : صّل اللحم وأصّل .

 المخلوقات أدم أخر 

خلولات . لال ابن جرٌر الطبري فً تفسٌره مولد اتفك أهل التفسٌر على أن آدم علٌه السالم هو آخر ال    

عند  .( 12/215/212ج(تفسٌر ابن جرٌر الطبري : جامع البٌان فً تفسٌر المرآن )طبعة دار المعرفة ، بٌروت مصورة )جامع البٌان () 

ٌْئًا َمْذُكوًراَهْل أَتَٰى عَ } لوله تعالى : ْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم ٌَُكْن َش [ ، هو آدم 2{ ] االنسان /لَى اْْلِ

معمر ى علٌه السالم ، فمد مضى علٌه حٌن من الدهر لبل أن ٌكون شٌبا ، ولبل أن تنفخ فٌه الروح . ورو

 لك" .ُخِلَك من الخ َمنْ  ادة أنه لال : "كان آدم ملسو هيلع هللا ىلص أخرتعن ل

وذكر الفخر الرازي فً التفسٌر الكبٌر مثله  د فٌه .واختلف أهل التأوٌل فً الحٌن وأغلبهم أنه َل حّ     

روي عن الحسن البصري انه لال : " خلك هللا و ، دار الكتب العلمٌة ، طهران (. 32/135)التفسٌر الكبٌر للفخر الرازي ج 

والبحر فً األٌام الستة التً خلك فٌها السموات  واب البرّ تعالى كل االشٌاء ، ما ٌرى وماالٌرى ، من د

ٌْئًا َمْذُكوًراهو آدم علٌه السالم ، وهو لوله تعالى : } هللا واالرض ، وآخر ما خلك  . {لَْم ٌَُكْن َش

ْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدَّْهِر لَ ولال الشٌخ المراؼً فً تفسٌره لهذه اآلٌة :}       ٌْئًا َهْل أَتَٰى َعلَى اْْلِ ْم ٌَُكْن َش

[ :وفً هذه اآلٌة ما ٌشٌر الى ما لاله علماء طبمات األرض أن اإلنسان لم ٌوجد على 2{ ] االنسان /َمْذُكوًرا

األرض إال بعد خلمها بؤحماب طوٌلة . فمد كانت األرض أوال ملتهبة بعد أن انفصلت عن الشمس ثم أخذت 

 نبات ، ثم بعض الطٌور، ثم بعض الحٌوان الداجن ثم االنسان"لشرتها تبرد بالتدرٌج ،وأمكن أن ٌنبت فٌها ال
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ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُونٍ الفخر الرازي فً تفسٌر لوله تعالى :}    ولال         َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

ْنَسانَ َولَقَْد َخلَْقنَا ا[ . } 12] الحجر/( 272-22/272) التفسٌر الكبٌر للفخر الرازي ج{  { : إشارة إلى ذلن االنسان  ْْلِ

مل فً كتب الشٌعة عن دمحم بن علً األول والمفسرون أجمعوا على أن المراد منه هو آدم علٌه السالم . ونُ 

) هذا الكالم البالر علٌه السالم أنه لال : " لد انمضى لبل آدم ، الذي هو أبونا ، ألؾ ألؾ آدم أو أكثر" 

تذكره المصادر الحدٌثة من وجود سلسلة من خلك  ما لبالر إن صح عنه فهو ٌشٌر إلىالمنسوب لالمام دمحم ا

( ، وهً مجامٌع كثٌرة متتالٌة أو حتى متعاصرة بلؽت المالٌٌن فً Hominidsاالنسان أو شبٌه االنسان )

كتاب ( إال متؤخرا عنها جدا. ) انظر : Homo Sapiensولم ٌظهر ما ٌسمى اإلنسان العالل )، أعدادها 

 ، 12م الفصل 2222الطبعة الرابعة  Edition thBiology,4علم األحٌاء لسولومون وزمالبه 

 ( .825-873ص  ، The Evolution of Primatesتطور الثدٌات العلٌا 

الكالم للرازي ( : " هذا ال ٌمدح فً حدوث العالم بل األمر كٌؾ كان ، فال بد من انتهاء الى ووألول )     

) انتهى أول الناس ، وأما أن ذلن اإلنسان هو أبونا آدم فال طرٌك الى إثباته إال من جهة السمع " إنسان هو 

 .كالم الرازي (

وردت فً المرآن الكرٌم فً مواضع عدة لصة نفخ الروح فً آدم :  نفخ الروح فً آدم علٌه السَلم    

 علٌه السالم . 

ٌْتُهُ  * ئَِكِة إِنًِّ َخاِلٌق بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُونٍ َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمَلَ الى : } علال ت فَِإذَا َسوَّ

إَِلَّ إِْبِلٌَس أَبَٰى أَْن  * فََسَجَد اْلَمََلئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُونَ  * َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً فَقَعُوا لَهُ َساِجِدٌنَ 

 [ .32-12جر/الح] { ٌَُكوَن َمَع السَّاِجِدٌنَ 

ٌْتُهُ َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن  * إِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمََلئَِكِة إِنًِّ َخاِلٌق بََشًرا ِمْن ِطٌنٍ ولال تعالى :}       فَِإذَا َسوَّ

 َكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌنَ إَِلَّ إِْبِلٌَس اْستَْكبََر وَ  * فََسَجَد اْلَمََلئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُونَ  * ُروِحً فَقَعُوا لَهُ َساِجِدٌنَ 

ٌٌْر  * قَاَل ٌَا إِْبِلٌُس َما َمنَعََك أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت بٌََِديَّ ۖ أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلعَاِلٌنَ  * قَاَل أَنَا َخ

ٌَْك لَْعنَتًِ إِلَٰى ٌَْوِم  * َك َرِجٌمٌ قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنَّ  * ِمْنهُ ۖ َخلَْقتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطٌنٍ  َوِإنَّ َعلَ

ٌنِ   [.72-72] ص/ { الّدِ

ْنَساِن ِمْن ِطٌنٍ ولال تعالى : }       ٍء َخلَقَهُ ۖ َوبََدأَ َخْلَق اْْلِ ًْ ثُمَّ َجعََل نَْسلَهُ ِمْن  * الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َش

اهُ َونَ  * ُسََللٍَة ِمْن َماٍء َمِهٌنٍ  فََخ فٌِِه ِمْن ُروِحِه ۖ َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواِْلَْبَصاَر َواِْلَْفئَِدةَ ۚ قَِلًٌَل ثُمَّ َسوَّ

 [ .2-7] السجدة { َما تَْشُكُرونَ 

وُح ِمْن أَْمِر َربًِّ َوَما أُوتٌِتُْم ِمَن اْلِعْلِم إَِلَّ قَلِ ولال تعالى : }       وحِ ۖ قُِل الرُّ {  ٌَلً َوٌَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

 [ .25]باالسراء/
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مه اه بٌده ، ونفخ فٌه من روحه ، وأمر مالبكته بالسجود له ، وعلّ م هللا آدم علٌه السالم ، وسوّ ولد كرّ      

أن  مه على كثٌر ممن خلك تكرٌما ، ومع هذا فإن إبلٌس اللعٌن لم ٌر إال الطٌن ، وظنّ األسماء كلها ، وكرّ 

، ولم ٌَر وجه التكرٌم بالتسوٌة ونفخ الروح من رب العالمٌن . وامتأل  النار خٌر من الطٌن فؤبى أن ٌسجد

إبلٌس كبرا وعتوا وبؽضا آلدم وذرٌته وعداوة له ، فكاد له حتى أخرجه من الجنة ، وأبعد كثٌرا من ذرٌته 

 عن طرٌك الهدى والنور ، وأوردهم النار ، فببس الورد المورود .

وحِ ۖ قُِل . لال تعالى : } ما استؤثر هللا بعلمه  والروح التً فً آدم من جنس        َوٌَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

وُح ِمْن أَْمِر َربًِّ َوَما أُوتٌِتُْم ِمَن اْلِعْلِم إَِلَّ قَِلٌَلً   [ .25] االسراء / { الرُّ

ما ٌحكٌه عنه ابن والروح مخلولة مربوبة ، خلمها هللا سبحانه وتعالى . لال شٌخ االسالم ابن تٌمٌة ، ك       

المٌم فً كتاب الروح : " روح اآلدمً مخلولة مبدعة باتفاق سلؾ األمة وأبمتها وسابر أهل السنة ، ولد 

حكى إجماع العلماء على أنها مخلولة ؼٌر واحد من أبمة المسلمٌن ، مثل دمحم بن نصر المروزي ، االمام 

دمحم بن لتٌبة .. لال : وأجمع الناس على أن هللا تعالى  المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه باالجماع ، وأبو

 هو فالك الحبّة وبارئ النسمة أي خالك الروح " .

ولال االمام ابن المٌم فً كتابه " الروح " : " وال خالؾ بٌن المسلمٌن أن األرواح التً فً آدم وبنٌه      

نشآها وكونها واخترعها ثم أضافها الى نفسه وعٌسى ومن سواه من بنً  آدم ، كلها مخلولة هلل ، خلمها وأ

 كما أضاؾ إلٌه سابر خلمه .

ولهذا نإكد على هذه النمطة ، إذ أن هنان من ٌتوهم أن الروح التً نفخها هللا فً آدم علٌه السالم ، هً       

كثٌرا  ؾ فإنٌه السالم ، وهذا كفر محض ، ولألسجزء من ذات هللا ، وكذلن تلن التً جعلها فً عٌسى عل

من ترجمات معانً المرآن إلى اللؽات األجنبٌة تمع فً خطؤ فاحش ، إذ تجعل الروح التً فً آدم جزءا من 

ٌْتُهُ َونَفَْخُت فٌِِه ، تعالى هللا عن ذلن علوا كبٌرا ، وٌخطبون فً فهم اآلٌة وترجمتها }  ذات هللا فَِإذَا َسوَّ

[ ظانٌن أن من ، ها هنا ، بعضٌة ، والوالع ؼٌر ذلن ،  12حجر /] ال{  ِمْن ُروِحً فَقَعُوا لَهُ َساِجِدٌنَ 

ونالة هللا ، وعبد هللا ، ،  تشرٌفا آلدم علٌه السالم مثل لوله : بٌت هللا فإن نسبة الروح الى هللا لٌست إال 

كلها له ضً التشرٌؾ والتكرٌم لٌس إال . فالبٌوت  كلها بٌوت هللا ، والنوق تورسول هللا ، وكلها إضافات تم

، وعباد اها حزب هللا وعباد هللا ، والعبٌد جمٌعا عبٌده ، والخلك كلهم ملن ٌده فؤضاؾ فرلة منهم وسمّ 

 اٌس والهوى ، وكلهم خلمه وعبٌده ، إال أن هذى الفرلة االخرى حزب الشٌطان وعباد إبل،  وسمّ الرحمن 

 .هللا العٌدروس فً كتابه " الدر والجوهر "  جعل االضافة الٌه . وكما ٌمول اإلمام عبد ءواالجتبا االصطفاء

 ..م ) أي هللا ( عن الحدث ) أي المخلوق المحدث ( ، وتنزه المدٌم ) أي هللا هلالج لج ( عن المحدث دَ فنزه المِ " 

ة . إضافتن الٌه خصوصٌة ال ة ال إضافة جزبٌّ إضافتن الٌه إضافة مزٌّ ة عن الوصل والفصل . ت األزلٌّ وجلّ 

ه عن كل إضافة وإن نسبة ، اضافة كرم ال اضافة لدم . وهو منزّ  ٌة ، إضافة لرب ال اضافةبعض اضافة

 { . َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحًلال: } 
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وقال هللا نعمل : "  فةجاء فً سفر التكوٌن من التوراة المحرّ  ؟  هل خلق هللا آدم على صورته    

البحر وعلى طٌر السماء وعلى البهابم ، وعلى االرض فٌتسلطون على سمن اَلنسان على صورتنا كشبهنا 

ذكرا  فخلق اَلنسان على صورته . على صورة هللا خلقه. على االرض . وعلى جمٌع الدبابات التً تدبّ 

ءٌ  ذلن علوا كبٌرا } هللا عن[ . تعالى  2217،12وأنثى خلمهم " ] االصحاح ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش { ]الشورى  لَ

ُ أََحدقُْل هُ  [ ، } 22/ َمدُ  *ٌٌ  َو َّللاَّ ُ الصَّ { ]االخالص    َولَْم ٌَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحدٌ  * لَْم ٌَِلْد َولَْم ٌُولَدْ  * َّللاَّ

2-8 . ] 

وٌعتمد الٌهود والنصارى بؤن هللا ) تعالى هللا عن ذلن ( ٌشبه االنسان ، وهو أمر موجود لدى جمٌع االمم     

: المصرٌون المدماء ، من نسل اإلله ، ومن هإالء هم وكهم وأباطرتهم الوثنٌة ، وٌعتمد كثٌرون أن مل

والهنود ، والبوذٌون ، والٌابانٌون الى المرن العشرٌن ، والٌونان ، وما أكثر آلهة الٌونان البشرٌة أو التً 

 تشبه البشر .

بٌتر ) كنٌسة  وإذا ذهبت الى الفاتٌكان فً روما ، وزرت أعظم كنٌسة لدى النصارى ، وهً سانت    

، ستجد فً الملحك ، حٌث ٌدخل مبات المالٌٌن من السٌاح سنوٌا ،  )السستٌن( المدٌس بطرس ( وملحمها

رسما على سمؾ الكنٌسة ٌصور ما جاء فً سفر التكوٌن من خلك االنسان ، وترى هللا مرسوما على هٌبة 

، وهو على صورته وطبك االصل منه رجل ضخم الجثة ، كث اللحٌة ، مفتول العضالت ، وٌخلك بٌده آدم 

إال أنه اصؽر حجما . ولد لام الفنان االٌطالً المشهور ماٌكل أنجلو برسم هذه اللوحة على السمؾ وهو 

لمدة ست سنوات ، وتعتبر تحفة فنٌة ، وعلى الجانبٌن من الجدران لوحات الة على ظهره مرفوع بسمّ  مستلك  

 ر الفنانٌن مثل روفابٌل وماٌكل أنجلو .. الخ .تمثل مماطع من سفر التكوٌن رسمها كبا

وهنان حدٌث صحٌح ، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ، وكثٌرا ما ٌساء فهمه . وفً رواٌة مسلم "         

كتاب البر " عن أبً حاتم عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : ) إذا لاتل أحدكم أخاه فلٌجتنب الوجه ، فإن هللا خلك آدم على 

 ورته ( ، ومثله عن أبً هرٌرة .ص

ورواه البخاري فً صحٌحه فً كتاب االستبذان وفً كتاب العتك ، باب إذا ضرب العبد فلٌجتنب الوجه      

الحدٌث : عن ابً هرٌرة عن  5/282، وفً فتح الباري شرح صحٌح البخاري البن حجر العسمالنً 

أو  فً حدّ  بَ رِ أحدكم فلٌجتنب الوجه (. لال ابن حجر : " وٌدخل النهً كل من ضُ النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لال : ) إذا لاتل 

تعزٌر أو تؤدٌب ..." . لال النووي : " لال العلماء : إنما نهى عن ضرب الوجه ألنه لطٌؾ بجمٌع المحاسن 

تعلٌل من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها " . وال، وأكثر ما ٌمع االدران بؤعضابه ، فٌخشى 

ً أٌوب المراؼً بالمذكور حسن ، لكن ثبت عند مسلم تعلٌل اخر ، فإنه أخرج الحدٌث المذكور من طرٌك أ

عن أبً هرٌرة ، وزاد : ) فإن هللا خلك آدم على صورته ( . واختلؾ فً الضمٌر على من ٌعود ؟ فاألكثر 

 أن المراد بالتعلٌل بذلن لم ٌكن لهذه على أنه ٌعود على المضروب لما تمدم من األمر بإكرام الوجه ، ولو ال

 الجملة ارتباط بما لبلها .

ثم ذكر ابن حجر رواٌة : أن هللا خلك آدم على صورة الرحمن ، وأنها ؼٌر صحٌحة بل موهومة من       

الضمٌر على المضروب وبعضهم على آدم ، وبعضهم أرجعه إلى هللا الراوي ، وذكر أن بعضهم أرجع 
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ثله شًء . وأٌد ابن حجر إرجاع الضمٌر إلى ك بجالل هللا ، فلٌس كم، وهو ٌإول على ما ٌلٌسبحانه وتعالى 

المضروب ، وٌإٌده ما جاء فً األدب المفرد للبخاري عن أبً هرٌرة مرفوعا : ) ال تمولن لبح هللا وجهن 

هذا الكالم .  ووجه من أشبه وجهن ، فإن هللا خلك آدم على صورته ( أي على صورة الرجل الذي لٌل له

وكذلن أخرجه ابن أبً عاصم أٌضا من طرٌك أبً رافع عن أبً هرٌرة . ولد ذكر االمام علً الرضا أن 

الضمٌر ٌعود على المضروب وكذلن فعل كثٌر من أهل العلم ، وهو الحك الذي ال شبهة فٌه ، وٌإٌده حدٌث 

 صورة محترمة . أخرجه مسلم وؼٌره .بن ممرن أنه رأى رجال لطم ؼالمه فمال : أوما علمت أن السوٌد 

 تارٌخ نظرٌة التطور ) النشوء واَلرتقاء(      

التطور ( نظرٌة حدٌثة لم تظهر إال فً المرن ٌخطا كثٌرون حٌن ٌظنون أن نظرٌة النشوء واالرتماء )     

، الذي نشره  ل فٌها فً كتابه " أصل األنواع"المارن ، ثم دارون الذي أشاعها وفصّ التاسع عشر على ٌد 

م. والوالع أن هذه النظرٌة لدٌمة جدا ، وترجع الى الهنود الذٌن ذهبوا فً تعالٌمهم 2252ألول مرة عام 

أن األرواح تنتمل من حٌوان الى حٌوان ، وترتمً حتى تصل الى درجة الكمال فً النرفانا . كما أن 

الد ، كانو ٌعتمدون أن إله األمطار خلك الماٌانٌٌن ، الذٌن ترجع حضارتهم الى المرن السادس لبل المٌ

اإلنسان بطرٌك التطور ، حٌث خلك النهر أوال من مٌاه األمطار ، ثم تكونت فٌه االسمان التً تحولت فٌما 

بعد الى االنسان . وكثٌر من المبابل البدابٌة تعتمد أن أسالفهم تطوروا من حٌوان معٌن ، أو حتى نبات معٌن 

 انحدروا منه .

وامتألت أساطٌر الٌونان وؼٌرهم من األمم بتطور الحٌوانات ووجود حورٌة البحر وإنسان البحر ،        

( Sirenوما حولها من لصص وخرافات ) المنتور كابن خرافً نصفه رجل ونصفه فرس ( والسٌرٌن )

الثدٌة ، كابن خرافً له رأس امرأة وجسد طٌر ( ، وحورٌة البحر ) كابن خرافً له أصل من الحٌوانات 

ٌصور على أنه رأس امرأة وجذعها ووسط سمكة وذٌلها ( ، وكذلن إنسان البحر فً صورة رجل مركب 

 على سمكة .

 التطور عند فَلسفة الٌونان     

طس ) صاحب نظرٌة الذرة ( أن الكابنات العضوٌة ٌوٌعتمد الفٌلسوؾ الٌونانً المشهور دٌممر          

 أشدق.م( وأولع  885) Empedoclesثم جاء أنباذوللٌس ن الالزب ( نشؤت من التراب المبلل ) طٌ

الولع بتناسخ األرواح ) من عمابد الهنود المشهورة ( ، وكان ٌعتمد أن األشٌاء كلها تتكون من عناصر أربعة 

ابنات : الهواء والنار والماء والتراب . فإذا اجتمعت العناصر بنزعة االتحاد تحولت الى نبات ، ثم اتخذت الك

العضوٌة أشكاال مضطردة الرلً . وكما أن تناسخ األرواح ٌإلؾ من االنفس كلها سٌرة واحدة ، كذلن ال 

والطبٌعة تنتج كل وٌمول أنباذوللٌس : " ٌوجد فً الطبٌعة فرق بٌن جنس وجنس ، أو بٌن نوع ونوع ... 

نها تارة هوالت ؼرٌبة تهلن لعدم نوع من االعضاء واالشكال ، والحب ) االتحاد ( ٌإلؾ بٌنها ، فٌجعل م

لدرتها على التكٌؾ لتالبم البٌبة المحٌطة بها ) نفس كالم دارون الذي جاء بعد الفٌلسوؾ الٌونانً ب 

 ، عام ( ، وتارة أخرى ٌجعل منها كابنات عضوٌة لادرة على التكاثر ومواءمة ظروؾ الحٌاة 1822

) كل مزاعم دوران وال فضل له فً ذلن إذ أنه مسبوق( . ولد السفلى واالشكال العلٌا كلها تنشؤ من االشٌاء 
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كانت الذكورة واالنوثة ، فً بادئ االمر ، مجتمعتٌن فً جسم واحد ) وهو مشاهد فً النباتات وفً كثٌر من 

الدٌدان ( ثم انفصلتا ، وظلت كلتاهما تتوق الى االتحاد مع االخرى . وٌوجد فً ممابل عملٌة التطور هذه 

 ..." النحالل ... فتعود الكابنات العضوٌة والنباتات عودا بطٌبا الى صورة تزداد بدابٌة ٌوما بعد ٌوم عملٌة ا

وهاتان العملٌتان المتبادلتان ) عملٌة التطور وعملٌة االنحالل ( ممستمرتان إلى  وٌمول أنباذوللٌس: "     

تان لوة االبتالؾ ولوة التفرلة ، لوة الحب فً كل جزء على حدة وفً الكل مجتمعا . وتتنازع المو الدهرأبد 

) ول دٌورانت :  "ولوة الكره ، لوة الخٌر ولوة الشر ، وتتوازنان فً نظام عالمً شامل هو نظام الحٌاة والموت

 .تونس (  –بٌروت / جامعة الدول العربٌة –، دار الجٌل  122 – 122ص  7لصة الحضارة ، ج 

أن هذا الفٌلسوؾ  يلن لابال: أال ما ألدم فلسفة هربرت اسبنسر ، أوٌعلك ول دٌورانت على ذ         

األوربً الحدٌث لد أخذ فلسفته من أنباذوللٌس ، وكذلن فعل دارون ، إذ سرق نظرٌات هذا الفٌلسوؾ 

الٌونانً وادعاها لنفسه . والؽرٌب حما أن جمٌع من ٌإمنون بنظرٌة دارون ، ومن بٌنها كتب البٌولوجٌا 

خٌر فً هذه النظرٌة ) على س فً الجامعات بما فٌها كلٌات الطب ، ٌرجعون الفضل األول واالالتً تدرّ 

مافٌها من ترهات وظنون ال تثبت للتمحٌص العلمً الدلٌك ( الى دارون .. ثم جاء أرسطو وأكد أن ثمة 

جات السلم ل فً درصتدرج دلٌك وارتماء من أحط األنظمة العضوٌة الى أسماها . وأن من الصعب ان نف

وجد درجة من الحٌاة حتى فً تالدنٌا بٌن الحً والمٌت ) وهو ما نراه الٌوم فً الفٌروس والبٌرون ( فمد 

 الجماد الالعضوي.

 المسلمون ونظرٌة التطور      

لمد استخدم كثٌر من فالسفة المسلمٌن ومفكرٌهم نظرٌة التطور الثبات النبوة ولم تكن نظرٌة التطور         

م مدعاة للكفر وااللحاد ، كما فعل الٌهود بنظرٌة دارون حٌث جعلوها معوال لهدم األدٌان ، وخاصة عنده

 المسٌحٌة التً ٌحتمرونها وٌعادونها ) سرا ( أشد العداء .

علماء الشرٌعة والدٌن فً هذه النظرٌة مدعاة للكفر ، بل ولفوا منها مولفا محاٌدا ، وهو إن  ولم ٌرَ       

نظرٌة فهً توضح لدرة الخالك سبحانه وتعالى ، ولد نملنا ما ذكره الفخر الرازي فً تعلٌمه صحت هذه ال

نسب الى االمام دمحم البالر أنه لال : " لد انمضى لبل آدم الذي هو أبونا ألؾ ألؾ آدم أو أكثر " .  ما على

ن االنتهاء الى انسان هو أول ولال الرازي : وهذا ال ٌمدح فً حدوث العالم ، بل األمر كٌؾ كان ، فال بد م

 الناس . وأما أن ذلن االنسان هو أبونا آدم فال طرٌك الى إثباته إال من جهة السمع " .

التطور من المسلمٌن فمال لعل أحمد بن سهل البخلً كان أول من ذكر نظرٌة  أحمد بن سهل البخلً :    

الرطوبة ، وانه كان ٌؽشاه مثل لشور السمن ، ولما  فً كتابه " البدء والتارٌخ " : " ان الحٌوان لد تولد من

صارت الى الجفاؾ والٌبس فانمشر عنه ذلن المشر ... فهذا جملة لولهم فً ظهور  السنونأتت علٌه 

الحٌوانات ، وآدم حٌوان . فعند بعضهم أن آدم تولد من رطوبة االرض ، كما ٌتولد سابر الهوام ، وكان 

ٌن أنه ) أي آدم ( ظهر شٌبا بعد شًء ، ثم تركب على مرور األزمان وصار جلده كجلد السمن ، وعند آخر

 انسانا " .
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ٌمول فً كتابه " تهذٌب االخالق وتطهٌر األعراق " : " إن الموجودات كلها : أحمد بن دمحم مسكوٌة    

لٌه ، فالنبات سلسلة متصلة ، وكل نوع من الموجودات ٌبدأ بالبساطة ثم ٌترلى وٌتعمد حتى ٌبلػ أفك الذي ٌ

فً أفك الجماد ، ثم ٌترلى حتى ٌبلػ أعلى درجة ، فإذا زاد علٌها لبل صورة الحٌوان ، وكذلن الحٌوان ٌبدأ 

 بسٌطا ثم ٌترلى حتى ٌصل الى مرتبة لرٌبة من االنسان " .

ول أفك وٌزٌد الموضوع تفصٌال فً كتابه " تهذٌب األخالق " ، وٌتحدث عن التطور من الجماد الى أ       

النبات والحشابش وما ال بذر له الذي ٌتطور حتى ٌصل ألصى مداه فً النخل والكرمة ، الذي تتماٌز فٌه 

الذكورة واالنوثة . ثم ٌنتمل الى الحٌوان الذي ٌبدأ من المرجان والحلزون ، ثم ٌتطور وٌتماٌز حتى ٌصل 

حاكً االنسان من تلماء نفسه وٌتشبه به الى مختلؾ درجات الحٌوان فٌصل الى ألصى مداه فً المرد الذي ٌ

من ؼٌر تعلٌم .... وٌبلػ من ذكابها أن تستكفً بالتؤدٌب بؤن ترى االنسان ٌعمل عمال فتعمل مثله ... وهذه 

االنسان الذي ٌمبل  أفكوصار فً  أفمهأفك الحٌوان التً إن تجاوزها ولبل زٌادة ٌسٌرة خرج بها عن ؼاٌة 

 آلالت التً ٌستعملها والصور التً تالبمها .العمل والتمٌٌز والنطك وا

ثم ٌستعد بهذا المبول الكتساب الفضابل والتنابها باالدارة والسعً  ":  أحمد بن دمحم مسكوٌةوٌمول      

واالجتهاد ، الذي ذكرناه فٌما تمدم ، حتى ٌصل الى آخره أفمه ....  فإذا صار الى آخر أفمه اتصل بؤول أفك 

لى مرتبة االنسان ... وعندها تتؤحد الموجودات وٌتصل أولها بآخرها ، وهو الذي ٌسمى المالبكة وهذا أع

دابرة الوجود ، الن الدابرة هً التً لٌل فً حدها إنها خط واحد ٌبتدئ بالحركة من نمطة وٌنتهً الٌها 

ة برهانٌة على بعٌنها . ودابرة الوجود هً المتؤحدة التً جعلت الكثرة وحدة ، وهً التً تدل داللة صادل

 موجدها ، وحكمته ولدرته تبارن اسمه وتعالى جده ، وتمدس ذكره " ..

ٌصل الى ما لبله . وإذا صار انسانا كامال ، وبلػ ؼاٌة  أنأن االنسان ال ٌتم كماله اال بعد  وٌمول : "     

صرؾ من المحاوالت علٌه وصار إما حكٌما تاما ، تؤتٌه اإللهامات فٌما ٌت أشرق نور األفك األعلى أفمه

نبٌا مإٌدا ، ٌؤتٌه الوحً على ضروب المنازل التً الحكٌمة والتؤٌٌدات العلوٌة فً التصوٌرات العملٌة ، وإما 

تكون له عند هللا تعالى ذكره . فٌكون حٌنبذ واسطة بٌن المأل األعلى والمأل األسفل ، ولذلن تكثر حاجات 

 الناس الى الممومٌن والمنفعٌن " ..

هكذا ٌستخدم ابن مسكوٌه هذه النظرٌة فً إثبات أن اإلنسان عندما ٌترلى إلى أعلى درجاته فً حالة و    

النبوة ، ٌستطٌع أن ٌتصل بؤفك المالبكة ، وٌستطٌع أن ٌفهم عن الملن وٌتلمى عنه الرسالة ، وهو فً ذلن 

 مى عن الملن .وة تجعله ٌستطٌع أن ٌتلنبكله لم ٌنسلخ عن بشرٌته إال أن لوة روحانٌة ال

ونرى نفس هذا االتجاه عند الفارابً ، وإن كان الفارابً أسبك منه فً الوجود . ٌمول الفارابً :" إن       

د واألعلى ، إلى أن عمواألدنى الى الم ، هللا سبحانه وتعالى خلك الموجودات على ترتٌب من األبسط واألخسّ 

ها المادة األولى المشتركة ، واألفضل منها نسان ( فؤخسّ تنتهً إلى أفضلها الذي ال أفضل بعده ) وهو اإل

 االسطمسات ، ثم المعدنٌة ، ثم النبات ثم الحٌوان ؼٌر الناطك ، ولٌس بعد الحٌوان الناطك أفضل منه " .

هـ ) تولى المضاء فً 221ونجد نفس االتجاه فٌما بعد عند زكرٌا المزوٌنً ، المتوفً سنة  القزوٌنً :     

وٌمسم المزوٌنً األجسام المخلولات وؼرابب الموجودات " (  عجاببلحلة بالعراق ، وأشهر كتبه " واسط وا
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الى نام وؼٌر نام ، وهو ٌمابل تمسٌمها الٌوم الى مواد عضوٌة ومواد ؼٌر عضوٌة . " وأن أول مراتب هذه 

و الماء وآخرها باالنسان ، الكابنات تراب وآخرها نفس ملكٌة طاهرة . فإن المعادن متصلة أولها بالتراب أ

 والنفوس االنسانٌة متصلة أولها بالحٌوان وآخرها بالنفوس الملكٌة " .

هـ ، الذي ٌمول عن طبابع المرد : " إن 728المتوفً سنة دمحم بن شاكر الكتبً ونجد االتجاه ذاته عند       

وبهٌمة . وهو من تدرج الطبٌعة من هذا الحٌوان ) أي المرد ( عند المتكلمٌن فً الطبابع مركب من إنسان 

 البهٌمة إلى االنسان ".

م ( : ٌعتبر جالل الدٌن الرومً من 2173 – 2127هـ / 271 – 228) جَلل الدٌن الرومً        

الصوفٌة الشعراء ذوي الحس المرهؾ مع تمتعه بثمافة واسعة جدا ، ٌشهد علٌها دٌوانه الضخم ) ستة 

العربٌة ( المعروؾ باسم المثنوي . ولد نمل لنا الشاعر الفذ دمحم إلبال فً  مجلدات بالفارسٌة ترجمت الى

كتابه " تجدٌد الفكر الدٌنً " ما لاله جالل الدٌن الرومً ، وهو ٌصور نظرٌة التطور عند المسلمٌن ، 

ٌن ٌمول موالنا جالل الد وكٌؾ استطاع هذا الشاعر الموسوعً أن ٌصٌؽها فً لالب شعري ٌنبض بالحٌاة .

 الرومً : 

" عشت تحت الثرى فً عوالم من تبر وحجر ، ثم ابتسمت فً ثؽور زهرات عدٌدة األلوان ثم جبت        

مع الوحش والزمان المنتمل فوق ظهر البسٌطة ، وعلى متن الهواء وفً مناطك المحٌط ، وفً مٌالد جدٌد 

وجودي كله  لدمً ، وتشكل سرّ  مت فً الهواء وحبوت على بطنً ، وعدوت علىؼطست فً الماء ، وحلّ 

فً صورة أظهرت كل ذلن للعٌان ، فإذا أنا انسان . ثم أصبح هدفً أن أكون فً صورة مالن فً ملكوت 

ل أو ٌموت ، ثم أعدو بعٌدا ، وراء حدود اللٌل وراء السحاب ، وراء السماء ، حٌث ال ٌمكن ألحد أن ٌتبدّ 

 ال " .وكُ  اً ؼٌر مربٌة ، حٌث كل ما هو كابن ، كان دابما واحدوالنهار ، والحٌاة والموت ، مربٌة كانت أو 

اذة تبدأ من التراب أو الحجر ، أما التبر فٌشٌر فٌه إلى وهكذا نرى لصة التطور فً صورة شعرٌة أخّ       

الروح ... وتظهر الحٌاة فً صورة نباتات بسٌطة أولٌة ، ثم تتعمد حتى تصل آخر أفمها فً النباتات ذوات 

زهار ، وخاصة منها ما ٌتماٌز إلى ذكر وانثى . ثم تنتمل الى أفك الحٌوان ابتداء من المرجان والحلزون ، األ

ثم ٌتماٌز وٌتطور حتى ٌصل الى الزواحؾ واالسمان ، ثم ٌطٌر فً الهواء مع من طار من مخلولات ثم 

( من Primatesبٌسات )عاد الى االرض لٌحبو على بطنه مثل الزواحؾ ، ثم بلػ منتهى تطوره فً الر

وما بعدها من أشباه االنسان ، وعدا على لدمٌه ، وهو ٌصور االنسان الوالؾ على لدمٌه أمثال المردة 

( . ولم Homo Sapiensوجوده وبلػ مرحلة االنسان العالل الحكٌم ) ل سرّ منطلك الٌدٌن ، ثم تشكّ 

ل الى عالم المالبكة مع رفرفات الروح وألك بذلن ، بل انطلك مع النظرٌة التطورٌة االسالمٌة لٌص ٌكتؾِ 

متصلة بخالك ، السماء ، ولتبمى الروح خالدة وراء الحٌاة والموت فً األنفس الطاهرة لتتجاوز السحاب 

 فً ذلن النور السرمدي . الكلّ 

م ( 2822-2331هـ/222-731 األصل ) عبد الرحمن بن دمحم ابن خلدون الحضرمً ابن خلدون :    

، وهو ٌشرح كٌؾ ٌصل االنسان الى تفسٌر حقٌقة النبوة " بن خلدون فً الممدمة تحت باب ". ٌمول ا

بتدأ من المعادن امرتبة النبوة بفضل هللا سبحانه وتعالى لٌتلمى عن الملن : " ثم انظر الى عالم التكوٌن كٌؾ 
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ؤول أفك النبات مثل الحشابش ج . وآخر أفك المعادن متصل بٌثم النبات ثم الحٌوان على هٌبة بدٌعة من التدر

وما ال بذر له ، وآخر أفك النبات ، مثل النخل والكرم ، متصل بؤول أفك الحٌوان مثل الحلزون والصدؾ ، 

 ولم ٌوجد لهما إال لوة اللمس فمط . ومعنى االتصال الؽرٌب فً هذه المكونات أن آخر أفك كل منها مستعدّ 

لذي بعده .. وأتسع عالم الحٌوان وتعددت أنواعه ، وانتهى فً اباالستعداد الؽرٌب ألن ٌصٌر أول أفك 

) فً المطبوع عالم المدرة( تدرٌج التكوٌن الى االنسان صاحب الفكر والرإٌة ، ترتفع الٌه من عالم المردة 

 ة والفكر بالفعل ، وكان ذلن أول أفك اإلنسان بعده .واالدران ، ولم ٌنته الى الروٌّ  الذي اجتمع فٌه الحسّ 

 وهذا ؼاٌة شهودنا .

ثم نجد فً العوالم على اختالفها آثارا متنوعة . ففً عالم الحس آثار من حركات األفالن  وٌمول :"      

والعناصر ، وفً عالم التكوٌن آثار متنوعة من حركة النمو واالدران تشهد كلها بؤن لها مإثرا مباٌنا 

صال هذا العالم فً وجودها ، ولذلن هو النفس المدركة لألجسام فهو روحانً ، وٌتصل بالمكونات لوجود ات

كة . وال بد من فولها من وجود أخر ٌعطٌها لوى االدران والحركة ، وٌتصل بها أٌضا ، وٌكون والمحرّ 

فوجب من ذلك أن ٌكون للنفس استعداد لَلنسَلخ ، وهو عالم المالبكة .صرفا وتعمال محضا  ذاته إدراكا

ة لٌصٌر بالفعل من جنس المَلئكة وقتا من اَلوقات فً لمحة من اللمحات ، وذلك من البشرٌة الى الملكٌ

د ، وٌكون لها اتصال باَلفق الذي بعدها شأن الموجودات عبعد أن تكمل ذاتها الروحانٌة بالفعل كما نذكره ب

 المرتبة كما قدمناه " .

لبصري واالمام دمحم البالر وابنه االمام وهكذا نرى كثٌرا من علماء المسلمٌن ، ابتداء من الحسن ا        

جعفر الصادق ، ثم أحمد بن سهل البلخً ، وانتهاء ، بابن خلدون ٌدعمون نظرٌة التطور بؤشد مما جاء به 

دارون فً آواخر المرن التاسع عشر المٌالدي وأوابل المرن العشرٌن ، ولكنهم ، عكس ما فعل ، لم تكن 

وة حسب تصورهم ، ب، بل كانت دافعا هاما من دوافع االٌمان ، وشرح حمٌمة الندافعا لهم للكفر وانكار الدٌن 

عوا ٌى االنسان ، بفضل هللا سبحانه وتعالى وكرمه ألولبن العباد المخصوصٌن ، فٌستطوامكان أن ٌترلّ 

، وإن االتصال بالمأل األعلى واألخذ عن الملن فضال من هللا ونعمه ، وهم هم فً بشرٌتهم لم ٌخرجوا عنها 

 كانت أرواحهم لد ارتمت الى مستوى المالبكة فً لحظات االتصال .

 موقف المفكرٌن المسلمٌن المعاصرٌن من نظرٌة دارون :    

" : الشٌخ دمحم أحمد باشمٌل رحمه هللا فً كتابه " اَلسَلم ونظرٌة دارون وٌإكد هذه الحمٌمة           

ء العلماء المسلمٌن ، وخاصة االمام الحسن البصري "ؼٌر أن الذي ٌمكن استخالصه من ألوال هإال

ره من حٌوان ى االنسان وطوّ والعالمة ابن خلدون ، هو أنه لٌس فً المول بؤن هللا ) سبحانه وتعالى ( لد رلّ 

. إذ لو ح لدٌه المول بهذا الرأي بسٌط الى انسان كامل ، أي تكذٌب للمرآن أو مساس بعمٌدة المسلم الذي ٌترجّ 

ح به فً ممدمته ، والذي أعلن فٌه المول مر كذلن لما سكت المسلمون على لول ابن خلدون الذي صرّ كان األ

بنظرٌة التطور واالرتماء ، بل ذهب فٌه الى المول بؤن االنسان لد تحول ، أثناء مراحله التطورٌة ، من عالم 

 المردة الى عالم االنسان " .
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مول بؤن أصل االنسان ٌرجع الى الحٌوان أي تكذٌب للمرآن ، أو : " ولو كان فً ال وٌقول باشمٌل       

مساس بعمٌدة المسلم لما نمل الفخر الرازي هذا المول عن كبٌر أبمة التابعٌن االمام الحسن البصري ، دون 

أن ٌبدي أٌة منالشة أو اعتراض " . وٌنتهً الشٌخ باشمٌل الى المول : " إنه لٌس فً نصوص المرآن أو 

لنبوٌة الثابتة ما ٌنفً لواعد هذه النظرٌة ) أي نظرٌة التطور ( أو ٌثبتها ، وهذا فً نظرنا كاؾ لعدم السنة ا

وجوب الزج باالسالم عند األخذ والرد حٌال هذه النظرٌة بحٌث ال نصدر نحن المسلمٌن حكما فً حمها 

باعتبار أن ما جاء فً ولابع  باسم االسالم ) ال بنفً وال باثبات ( ، بل نترن االمر على سبٌل الجواز ،

 نظرٌة دارون جابز أن ٌكون لد حدث " .

، فً مادة " االنسان " حٌث لال  دمحم فرٌد وجدي صاحب دائرة المعارفوممن لال بهذا الرأي االستاذ       

ك هذا المذهب من روع الذٌن ٌخشون من تحمّ  ئمانصه : " ولسنا نجزم بصحة مذهب داروٌن ، ولكنا نهد

وم من االٌام على االسالم ، وما ورد فً آدم علٌه السالم فنمول لهإالء : لٌهدأ روعكم ، فإن كل ما ورد فً ٌ

 فً خلك آدم علٌه السالم ٌمكن صرفه عن ظاهره على ممتضى اسلوب المرآن نفسه " ...

هل ٌصٌب الذٌن  " حٌث ٌمول " اَلستاذ العقاد فً كتابه " اَلنسان فً القرآنوعلى هذا المنوال سار       

 م مذهب النشوبٌٌن المإمنٌن بالخالك ؟ .مون باسم االسالٌحرّ 

ولٌس ٌخالجنا كثٌر من الشن وال للٌل فً خلو كتاب االسالم مما ٌوجب المول بتحرٌم هذا المذهب ..  "      

ن كتاب فمد ٌثبت ؼدا أن المذهب صحٌح كله ، أو باطل كله ، أو ٌثبت أن بعضه صحٌح وبعضه باطل . ولك

 . "عن سبٌل العلم فً أي جهة من هذه الوجهات االسالم ال ٌصدّ 

إن مذهب التطور ، أٌا كان تفسٌر المابلٌن به لنشؤة األنواع ، لٌس فٌه ما ٌصح أن ٌستند إلٌه الملحدون  "     

 إلبطال الدٌن ، أو إنكار الخالك ، أو المول بخلو الكون من دالبل المصد والتدبٌر " .

فً لوله تعالى :  5/882ج  دمحم بن ٌوسف ) أبو حٌان اِلندلسً ( فً تفسٌره البحر المحٌطلال  ولد      

ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي} ْيتُهُ  }[ . 92] الحجر / { فَِإذَا َسوَّ أكملت خلمته . والتسوٌة عبارة {: َسوَّ

خلمت الحٌاة فٌه ، وال نفخ  يأ{:  ُروِحي َونَفَْخُت فِيِه ِمنْ  . } عن االتمان وجعل أجزابه مستوٌة

هنان وال منفوخ ، وانما هو تمثٌل لتحصٌل ما ٌحٌا به فٌه ، وأضاؾ الروح إلٌه على سبٌل التشرٌؾ ، نحو 

 بٌت هللا ، ونالة هللا ، أو الملن ، إذ هو المتصرؾ فً اإلنشاء للروح والمودعها حٌث ٌشاء " .

للنفخ والتسوٌة عند المخلولٌن ،  سوٌة ، ولكنها دون رٌب لٌست مشابهةونحن نمرر وجود النفخ والت     

 تعالى هللا عن ذلن علوا كبٌرا } لٌس كمثله شًء{.

طٌن ، وسوى الروح الحٌاة فً  : " وعلى المسلم أن ٌإمن بؤن هللا تعالى بثّ  اَلستاذ العقادثم ٌمول     

لتسوٌة والنفخ والخلك ٌلؽً لأن ٌفرض علٌه كٌفٌة  ألحد ، ولكن لٌسالطٌن ساللة خرج منها آدم علٌه السالم 

كل ما عداها ، وأن ٌمرر للتسوٌة والنفخ والخلك ولتا محدودا باللمحة أو الٌوم أو الدهر ، وٌكون بممدار ٌوم 

 واحد وال ٌكون بؽٌر ذلن الممدار " .
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" الى لرٌب مما ذهب إلٌه العماد  ماِلستاذ دمحم قطب فً كتابه " اَلنسان بٌن المادٌة واَلسَلوٌذهب        

أن أخطا خطؤ  وفرٌد وجدي وباشمٌل ، حٌث ٌمول " ولست هنا بصدد عرض نظرٌة دارون ، وال أنا أحبّ 

الكنٌسة األوربٌة حٌن كانت تعارض نظرٌته العلمٌة بنظرٌاتها الفلسفٌة ، والتً أثبت العلم أن معظمها 

ب عدٌدة من نظرٌة دارون لها مجالها العلمً ولكنها أخرجت صحٌح " . وٌنتهً الى المول إن هنان جوان

عن المجال العلمً بواسطة الٌهود الذٌن اعترفوا ، فً بروتوكوالت حكماء صهٌون ، بؤنهم رتبوا نجاح 

دارون وماركس ونٌتشه بالتروٌج آلرابهم .. وتحوٌل ذلن الى تحطٌم لألدٌان واألخالق والمٌم لتتم لهم 

لم حتى ٌستطٌعوا أن ٌصلوا الى حكم العالم والتمهٌد لمجٌا المسٌح الدجال ، ملكهم السٌطرة على العا

 االعور ، الذٌن ٌإمنون به وٌرون أنه لادم ، حسب نبوءات التوراة ) المحرفة ( . 

وٌمول االستاذ دمحم لطب فً كتابه " التطور والثبات " : " بذل الٌهود جهود الجبابرة لتوسٌع الهوة        

النهاٌة ، تحمٌما لحمدهم المدٌم ضد ؼٌر الٌهود ً لامت بٌن الدٌن والداروٌنٌة على أمل تحطٌم الدٌن فً الت

ت عامة ، وحمدهم فً أوروبا على المسٌحٌٌن بصفة خاصة من أجل ما ال لوة من اضطهاد ... واستؽلّ 

 الٌهودٌة العالمٌة نظرٌة دارون أبشع استؽالل ....

ًّ وٌمول : " ولمد عر        ؾ المسلمون التطور معرفة وثٌمة ، وصاحبوه مصاحبة عمٌمة فً تارٌخهم الح

درٌبر اِلمرٌكً فً كتابه " النزاع بٌن كله ، فلم ٌنحرفوا به عن سواء السبٌل ... وعرفوه فً علمهم . ٌمول 

العلم فً هذا  " : إننا لندهش حٌن نرى فً مإلفاتهم من اآلراء العلمٌة ما كنا نظنه من نتابجالعلم والدٌن 

س فً العصر ، ومن ذلن أن مذهب النشوء واالرتماء للكابنات العضوٌة ، الذي ٌعتبر مذهبا حدٌثا كان ٌدرّ 

مدارسهم ، ولد كانوا ذهبوا منه الى مدى أبعد مما وصلنا إلٌه ، وذلن بتطبٌمه على الجامدات والمعادن ، 

 خالق ذلن أنهم كانوا ٌإمنون باهلل " .وظلوا مع ذلن مإمنٌن بإنسانٌة اإلنسان ومإمنٌن باأل

 رأي سٌد قطب فً "ظَلل القرآن" حول التطور      

ْنَساَن ِمْن ُسََللٍَة ِمْن  :} ٌمول االستاذ سٌد لطب رحمه هللا فً تفسٌر لول تعالى              َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

اإلنسانٌة وال ٌحددها ، فٌفٌد أن االنسان مر " وهذا النص ٌشٌر إلى أطوار النشؤة [: 12]المإمنون/{ِطٌنٍ 

بؤطوار مسلسلة من الطٌن إلى االنسان . فالطٌن هو المصدر األول أو الطور األول ، واالنسان هو الطور 

األخٌر ، وهً حمٌمة نعرفها من المرآن ، وال نطلب لها مصدالا من النظرٌات العلمٌة التً تبحث عن نشؤة 

 ء . االنسان أو نشؤة األحٌا

ها مجاال للتدبر فً صنع هللا ، ولتؤمل النملة البعٌدة بٌن الطٌن وهذا هذه الحمٌمة لٌتخذّ ٌمرر إن المرآن      

االنسان المتسلسل فً نشؤته من ذلن الطٌن ، وال ٌتعرض لتفصٌل هذا التسلسل ألنه ال ٌعنٌه فً أهدافة 

ن للنشوء واالرتماء لوصل حلمات السلسلة بٌن الطٌن عٌّ م ملّ الكبٌرة . وأما النظرٌات العلمٌة فتحاول إثبات سُ 

واالنسان ، وهً تخطا وتصٌب فً هذه المحاولة التً سكت المرآن عن تفصٌلها . ولٌس لنا أن نخلط بٌن 

الحمٌمة الثابتة التً ٌمررها المرآن ، حمٌمة التسلسل ، وبٌن المحاوالت العلمٌة فً البحث عن حلمات هذا 

وتصٌب ، وتثبت الٌوم وتنمض ؼدا كلما تمدمت وسابل البحث  ًلمحاوالت التً تخطالتسلسل ، وهً ا

 وطرابمه فً ٌد اإلنسان . 
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ٍء َخلَقَهُ ۖ } ، رحمه هللا ، فً تفسٌر لوله تعالى :وٌتحدث اَلستاذ سٌد قطب        ًْ الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َش

ْنَساِن ِمْن ِطٌنٍ  ، عن نشؤة االنسان األولى من الطٌن عبر تسلسل فً مراحل  [ 7{]السجدة /َوبََدأَ َخْلَق اْْلِ

وأن ،  النشؤة : " ولد ٌكون ذلن إشارة الى بدء نشؤة الخلٌة األولى فً هذه األرض ، وأنها نشؤت من الطٌن

 المرحلة السابمة لنفخ الحٌاة فٌها بؤمر هللا ، وهذا هو السر الذي لم ٌصل إلٌه أحد ، ال ما هو ؟ والالطٌن كان 

كٌؾ كان ؟ . ومن الخلٌة الحٌة نشؤ االنسان ، وال ٌذكر المرآن الكرٌم كٌؾ تم هذا وال كم استؽرق من 

الزمن واألطوار ، فاألمر فً تحمٌك هذا التسلسل مترون ألي بحث صحٌح . ولٌس فً هذا البحث ما 

الحد المؤمون بٌن االعتماد  طٌن ، وهذا هوالٌصادم النص المرآنً الماطع بؤن نشؤة اإلنسان األولى كانت من 

 على الحمٌمة المرآنٌة الماطعة ولبول ما ٌسفر عنه أي تحمٌك صحٌح " .

وال شن أن نظرة علماء االسالم الى التطور أعمك وأشمل من نظرة النشوبٌٌن المعاصرٌن ، إذ تمتد       

ن والمكان فتصل بٌن جمٌع العوالم المسلمٌن ، الذٌن لالوا بهذه النظرٌة ، عبر الزما من نظرة هإالء العلماء

ً ، حتى ترتفع من عالم المادة البحت والتراب والعلوٌة فً سلسلة متصلة من التدرٌج والترلّ  السفلٌة

ان ما بٌن النظرتٌن ، على ما بٌنهما من الخالص الى عالم الروح األلك الممتد عبر الكون على رحابته ، وشتّ 

 اتصال فً بعض الحلمات .

د من الكتاب المعاصرٌن المإٌدٌن لنظرٌة التطور الدكتور مصطفى محمود ، وخاصة فً كتابه " ونج     

المرآن محاولة لفهم عصري " حٌث أفرد فصال بعنوان " لصة الخلك " لهذا الموضوع ، وبدأ بدارون 

حظات . ورؼم والبحر ، ٌدرس وٌتؤمل وٌدون المال ورحلته على السفٌنة بٌجل ، وهو ٌجمع العٌنات من البرّ 

أن الكابنات تبدو مختلفة أشد االختالؾ اال أن الحٌونات كلها أصلها واحد ، ثم تطور هذه االصل وتباٌن 

ت على األرض طورت ألنفسها أرجال ، والتً نزلت الى بسبب الظروؾ والبٌبات . الحٌوانات التً دبّ 

جنحة ، أرت فٌها األطراؾ الى رت فٌها األرجل الى زعانؾ ، والتً طارت فً الجو تحوّ البحر تحوّ 

ٌات واالنسان ، وزعانؾ االسمان هً دٌوكشؾ التشرٌح أن األجنحة مشابهة لألطراؾ العلٌا عند الث

 وحتى الثعبان له ارجل ضامرة مختفٌة فً هٌكله العظمً .، األطراؾ المتحورة 

لممتنع : " وعاش من نظرٌة النظرٌة بؤسلوبه السهل ا وٌمول الدكتور مصطفى محمود ، بعد أن لخصّ      

دارون بعضها ، ومات بعضها ، حكاٌة أن األنواع انحدرت من أصل واحد وأنها تباٌنت الى شجرة من 

حا ألرب الى الصحة تموم علٌه الفصابل واألنواع نتٌجة تباٌن الظروؾ والبٌبات ، كانت احتماال مرجّ 

تٌة وحدها وبدون ٌد هادٌة فلم تعد ممنعة .. وسمطت ً حدث بالحوافز الحٌاالشواهد ... أما حكاٌة ان الترلّ 

ه لانون بماء األصلح " ، وٌذكر أمثلة كثٌرة ك .. ونشوء هذه األنواع ال ٌمكن أن ٌفسرّ من ؼربال الفكر المدلّ 

على ذلن مثل الجمال الموجود فً الكون وفً الحٌوانات والنباتات ، دون أن ٌكون له ؼرض مادي ظاهر . 

وش لٌس أصلح للطٌران من الجناح السادة ) بال لون وال نمش ( .. وما نراه من جمال فً والجناح المنم

ورق الشجر وألوان األزهار وأجنحة الفراش ورٌش الطواوٌس ال ٌخدم ؼرضا ظاهرا فً معركة البماء 

النظرٌة د األمثلة من الدلة العجٌبة التً نراها فً األحٌاء من نبات وحٌوان ... وأن لألصلح ... وٌعدّ 

مه ٌهندس الوجود وٌصمّ ر لدٌر ة تعجز تماما عن تفسٌرها . وأنه ال بد من وجود خالك حكٌم مدبّ ٌنٌالدوارو

 ه إنشاء ، وٌبدعه إبداعا ، وال ٌتولؾ سبحانه عن هذا الخلك واالبداع والتدبٌر والمومٌة .إوٌنش
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ن وكروٌة األرض وخلك السماء ثم ٌستعرض مصطفى محمود بعض آٌات المرآن الكرٌم فً خلك الكو     

الجبال وانزال الماء ، وأهمٌة الماء الذي جعل هللا منه كل  ءواألرض والشمس والممر والنجوم .. وإرسا

ٍ ۖ شًء حً } ًّ ٍء َح ًْ ُ َخلََق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء ۖ، } [ 30األنبٌاء / {]َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َش  [،45{] النور /َوَّللاَّ

َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمََلئَِكِة إِنًِّ َخاِلٌق ثم لصة خلك االنسان من تراب ، ثم التراب المختلط بالماء حتى أسن }

 . [ 28الحجر/{] بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُونٍ 

ا تَعُدُّونَ َوإِنَّ ٌَْوًما ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف سَ وٌذكر أن أٌام هللا لٌست كؤٌامنا }       [، وٌفسر لوله 47{]الحج/ نٍَة ِممَّ

َهْل أَتَٰى لبل آدم علٌه السالم ، كما ذكر لوله تعالى : }[، بؤنها أطوار 14{]نوح/ َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواًراتعالى }

ٌْئًا َمْذُكوًرا ْهِر لَْم ٌَُكْن َش ْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدَّ ن الدهر فترة زمنٌة طوٌلة ، [ . والحٌن م1{]االنسان /َعلَى اْْلِ

 وبابدة لم ٌكن االنسان فٌها شٌبا ٌذكر .

ُ أَْنبَتَُكْم ِمَن اِْلَْرِض نَبَاتًا}      [ ، ٌوضح ظهور االنسان مثل النبات من األرض على مراحل 17{]نوح/ َوَّللاَّ

 ، وربط بٌن االنسان والنبات والحٌوان .

ْنَساَن ِمْن ُسََللٍَة ِمْن ِطٌنٍ }     [، وهً داللة على أن االنسان خلك من سالالت 12{]المإمنون/َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

طٌن ، وهً سالالت متالحمة عدٌدة كانت تمهٌدا لظهور االنسان . ثم انتمل الى علم األجنة وما الجاءت من 

 ورد فٌه من آٌات باهرات .

قُْل ِسٌُروا فًِ اِْلَْرِض ن أمور الؽٌب ، وهً محل اجتهاد ونظر ، لال تعالى }ولصة الخلك مازالت م   

ٌَْف بََدأَ اْلَخْلقَ  ضٌة ، أهبط منها إلى مكان جدٌب على ر[ وآدم كان فً جنة أ20{]العنكبوت/فَاْنُظُروا َك

لمخلصة . وآدم األرض ، ولد هبط من ممام الرضا الى ممام المعصٌة ، ثم اجتباه ربه وهدى بعد توبته ا

ُ أَْنبَتَُكْم ِمَن [ ، }25{]األعراؾ /فٌَِها تَْحٌَْوَن َوفٌَِها تَُموتُوَن َوِمْنَها تُْخَرُجونَ وذرٌته لم ٌبرحوا االرض } َوَّللاَّ

م وجد على [... إنها األرض لم نبرحها . وآد17،18{]نوح/ ثُمَّ ٌُِعٌُدُكْم فٌَِها َوٌُْخِرُجُكْم إِْخَراًجا* اِْلَْرِض نَبَاتًا

على مراحل وأطوار بؤمر هللا  [،وهو خلك تمّ 61{]هود/ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اِْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فٌَِهااألرض }

 ولدرته .

 ، بنٌته ومن المإٌدٌن لنظرٌة التطور الدكتور عبد اللطٌؾ حموش فً كتابه " لصة االنسان : أصله ،      

ل سعٌد . والكتاب ٌدّ  تن كلٌة الطب فً دمشك ، ولد لدم له االستاذ جوددوره " ، وهو رسالة للتخرج م

ٌة على عمك ثمافة هذا الطبٌب الشاب مع اٌمانه العمٌك باهلل . ورؼم ان الكتاب ملًء بالحمابك العلم

والنظرات الفلسفٌة إال أن أسلوبه مشرق ، وٌبشر بمستمبل واعد ، مهما اختلفنا أو اتفمنا معه فً تفاصٌل 

 آرابه ونظراته وفلسفاته .

 المعارضون لنظرٌة التطور :   

هنان عدد كبٌر من الكتاب الذٌن عارضوا نظرٌة التطور وهاجموها بشراسة ، وٌرجع السبب فً          

المابل للنماش ، الى جانب  تذلن الى استخدام الملحدٌن لهذه النظرٌة ، وتحوٌلها ، من جانبها العلمً البح
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وجود هللا ، وٌرجع عملٌة الخلك كلها الى الطبٌعة والصدفة ، وهو أمر منالض للعمل وللدٌن  إلحادي ٌنكر

 وللمنطك . 

وبما أن عدد الذٌن كتبوا ٌفندون هذه النظرٌة على هذا االساس اإللحادي كثٌر ، فإننا سنمتطؾ بعض      

 األمثلة .

، وهو كتٌب لدم له قاء فً مواجهة الدٌن " السٌدة منٌرة الغاٌاتً وكتابها " مذهب النشوء واَلرت    

الدكتور دمحم البهً . ولد استدلت الكاتبة الفاضلة بعدد كبٌر من الكتاب الؽربٌٌن ، منهم سٌر آرثر كٌث الذي 

ٌمول :" إن نظرٌة النشوء ال زالت حتى اآلن بدون براهٌن ، وستظل كذلن ، والسبب الوحٌد فً أننا نإمن 

وحٌد الممكن لها هو االٌمان بالخلك المباشر ، وهذا أمر ؼٌر وارد على االطالق " . بها هو أن البدٌل ال

( من جامعة لندن :" ان علماء الحٌوان ٌإمنون بالنشوء ال watsonوتنمل ما لاله البروفسور واطسن )

 التصور ". كنتٌجة للمالحظة أو االختبار أو االستدالل المنطمً ، ولكن ألن فكرة الخلك المباشر بعٌدة عن

( بموله :" إن نظرٌة النشوء جاءت لتبمى ، وال ٌمكن أن Scottوٌإكد ذلن البروفسور د.هـ. سكوت )      

 Sirمجرد عمل من أعمال االعتماد ". وٌضٌؾ السٌرج .داوسون ) أصبحتنتخلى عنها ، حتى لو 

Dawsonالخرافة " .عمى الممتزج بالسذاجة و( : " هذا االعتماد هو نوع من االٌمان األ 

( من جامعة سٌنسناتً بالوالٌات المتحدة : " كلما تعممنا فً T.C.Mooreوٌمول البروفسور مور )       

دراسة البلٌونتلوجٌا ) علم األحافٌر = اإلحاثة ( ، كلما اكتشفنا ان نظرٌة النشوء ترتكز على االعتماد ، نفس 

 االعتماد الذي تتطلبه االسرار العظمى للدٌن " .

رات االعجازٌة التً تفترض أنها لاصرة ( فً كتابه " الطابر " : "إن التؽٌّ J. Beebeوٌمول ج. بٌب )     

 على المصص الخرافٌة أمور عادٌة جدا فً نظرٌة النشوء واالرتماء " . 

( فً منشورات أوكسفورد الطبٌة McNair Wilsonوٌمول الدكتور ماكنٌر وٌلسون )            

(Oxford Medical Publications إن نظرٌة النشوء ال تمل عن أي لصة خرافٌة حافلة بؤؼرب " : )

المخلولات ، كالؽٌالن والمنتورات ) كابنات خرافٌة نصفها رجل ونصفها فرس ( والسٌرانات ) كابنات 

 خرافٌة لها رإوس نسوة وأجساد طٌور ( .

نة وتشابهها الظاهر بٌن السمكة والفؤر واالنسان وٌعتمد أصحاب نظرٌة النشوء واالرتماء على دلٌل األج     

( الذي ٌمول : " إن تارٌخ الجنٌن هو إعادة لتارٌخ Ernest Haeckel، وهً التً لدمها أرنست هٌكل )

 األنواع " .

( بموله :" إننا كنا نتولع أن ٌكرر الجنٌن الصفات الممٌزة Arthur Keithوٌعترؾ أرثر كٌت )      

أشكال الحٌوان الى أعالها ، ولكن بعد دراسة الجنٌن فً كل مراحل تكوٌنه ، خابت ى ألسالفه ، من أدن

 آمالنا ، فالجنٌن )االنسانً ( لم ٌكن لردا فً أي مرحلة من مراحله " .
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وٌعتمد أصحاب نظرٌة التطور على األعضاء المندثرة ، وٌصل عددها عند بعضهم الى مابة وثمانٌن        

( ، من جامعة أوكسفورد ، ٌمول :" من الحمالة E.S. Goodrichسور جودرٌتش )عضوا . ولكن البروف

المول بؤن أي جزء من جسم االنسان ال فابدة له " . ولو كانت هنان ثمة بماٌا أعضاء ، فإنها حٌنبذ تكون 

 شاهدا على التدهور ال على التطور واالرتماء .

 نظرٌة التطور  أصحابالغش عند     

م ، لٌس سوى 1891سنة  ه ، الذي اكتشفه دبواوشوبٌٌن ، فإنسان جامات الؽش عند النظهرت عال     

ة ( أنها لطعة من جمجمVirchowلطعة من جمجمة بها بضعة اسنان ، ولد أثبت البروفسور فٌرشاو)

( فمد بنً من شظاٌا جمجمة Piltdow manشمبانزي ، اما الفخد فمد ثبت أنه لرجل . أما إنسان بٌلتدو )

 Heidelburgفن إنسان هٌدلبرج)ت ، فٌما بعد ، أنها إلنسان ثم ركبت على عظم فن شمبانزي . أما ثب

man( فإنه مماثل لفن االنسان المعاصر من االسكٌمو ، وفن إنسان بكٌن )Peking man له نفس )

 الٌوم .  )مالمح لبابل الفٌدا المعاصرٌن الذٌن ٌعٌشون فً سٌالن ) سٌرالنكا

( : " إن علم االحاثة ) البالونتولوجٌا (  ال ٌعرؾ لإلنسان W. Brancoل البروفسور برانكو )وٌمو       

   فً كتابه " البٌولوجٌا الحدٌثة ونظرٌة النشوء" ، وٌمول الدكتور اٌرٌن واسمان أسالفا

 "Eric Wasman ; Evolution: Modern Biology and the Theory) ان  البماٌا " : )

جهة نظر علم الوراثة ، أي نظرٌة عن أصل االنسان " . وٌمول والحفرٌات ال تإٌد ، من المكتشفة فً 

 االنسان هً محض خرافة " .-( : " إن فكرة المردVirchowالبروفسور فٌرشاو )

( رسوما للتدلٌل على التماثل بٌن الجنٌن البشري Ernest Haeckelولد استخدم أرنست هٌكل )       

اعترؾ فٌما بعد بؤن " عددا من رسومً كانت تزوٌرا محضا ، وان مبات من علماء والحٌوان ، ولكنه 

 الحٌوان لد ارتكبوا نفس الخطٌبة " .

وٌعترؾ دارون نفسه بؤن الجٌولوجٌا ال ترٌنا دلٌال على عملٌة التدرج ، وهذا هو االعتراض         

لم تتطور البكترٌا المدٌمة أو المخلولات  الربٌسً الذي ٌواجه نظرٌة التطور " كما أنه ظل محتارا لماذا

 المدٌمة الى الٌوم ، رؼم مرور ما ٌمرب من ألؾ ملٌون سنة على وجودها " .

( :" إن االختٌار ، سواء كان طبٌعٌا أو اصطناعٌا ، ال ٌمكن أن LOCKوٌمول البروفسور لون )      

ة من خالل الصفات المكتسبة أو االختٌار ٌخلك شٌبا جدٌدا " . وٌبدو أنه من المستحٌل خلك أنواع جدٌد

( الجٌنٌة Mutationsالطبٌعً ، أو من خالل التحوالت )الطفرات( الجٌنٌة . لد ثبت أن الطفرات )

ضعؾ فً الؽالب النوع وتإدي الى تشوهه أو اٌجاد مرض فٌه ، أما الطفرات الكبرى فتإدي الى الصؽٌرة تُ 

 لتله .

الكون أو المخلولات بالصدفة فٌرد علٌها عدد كبٌر من علماء الؽرب ، وفً وأما نظرٌة الصدفة وخلك       

ن الكون لد نتج عن رمٌة زهر " . وٌحوي كتاب " هللا أصدق أذلن بمول العالمة أٌنشتاٌن : " ال استطٌع أن 
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ل ٌتجلى فً عصر العلم " لمجموعة كبٌرة من العلماء الؽربٌٌن ، أدلة لاطعة حول هذا الموضوع ، ونحٌ

 المارئ الكرٌم علٌه .

م ، 1946( ، فً عدد مارس British Medical Journalولد نشرت المجلة الطبٌة البرٌطانٌة )    

مماال جاء فٌه :" لمد عثر األثرٌون على بماٌا بشرٌة تعود الى زمن ما لبل الطوفان. وتدل هذه البماٌا على 

األنظار هو أن أسنانها برٌت حتى وصلت الى اللثة  طول أعمار ؼٌر عادٌة ألصحابها . وكان أكثر ما لفت

من طول استعمالها . وثمة دالبل لدٌمة وفٌرة تإكد أنه لد عاش على ظهر هذه االرض جنس من نوع أروع 

ورد فً فً كماله الجسدي وجمال عضالته وأكبر فً حجم جمجمته من االنسان المعاصر الى حد كبٌر " ) 

 . (إال خمسٌن ، كما نص علٌه المرآن الكرٌم  ا ، كما أن عمر نوح فً لومه ألؾ سنةأربعون ذراعاالحادٌث أن طول أبٌنا آدم 

وتزعم نظرٌة التطور أن اللؽة لد تطورت عن الخوار والزبٌر واالصوات المبهمة ، بٌنما تمول مجلة         

الٌا كانت أكثر تعمٌدا من ( " إن ألدم أشكال اللؽات الموجودة حScience Illustratedالعلوم المصورة )

 صٌؽتها المعاصرة " .

وفً كتاب " خلك ال تطور " ، تعرٌب الدكتور إحسان حمً ، وجمعه ، من مجموعة من الكتب       

لتمدم العلوم فً ممال نشره فً مجلة "العلوم": الؽربٌة التً تعارض التطور ، ٌمول ربٌس الجمعٌة األمرٌكٌة 

احل التطور إنما بنٌت على الحدس والتخمٌن والتؤوٌل ، وهً نوع من إن العلماء ٌعترفون بؤن مر

جملة ارتٌابٌة مثل : لد نستطٌع أن  800الفرضٌات . وفً كتاب دارون نفسه " أصل األنواع " اكثر من 

 نستنتج ، لد ٌمكن أن ٌكون .. وهذا ٌدل على أن مراحل التطور افتراضٌة " .

(: " إن العلماء الذٌن ٌإكدون أن التطور والع T. Tahmisianهمٌسٌان)وٌمول العالم الفسٌولوجً ت       

علمً هم منافمون ، وان ما ٌرونه من أحداث إنما هو من الشعوذات التً ابتدعت وال تحتوي على نمطة من 

 الحمٌمة " ، وٌمول عن نظرٌة التطور بؤنها خلٌط مضطرب من االحاجً وشعوذة االرلام .

 ( : " إن االعتماد بالتطور ٌحتاج الى كثٌر من السذاجة " .J. Klotzكلوتز)ولال الدكتور       

وكتب الدكتور جان روستان فً كتابه " التطور " ، ٌرد على أصحاب الداروٌنٌة الحدٌثة الذٌن        

( فً عالم الجٌنات فمال :" إن الطفرة التً نعرفها تإدي Mutationٌرجعون مراحل التطور الى طفرات )

ى الحرمان من عضو أو زٌادة عضو أو فمدان وظٌفته ، وال ٌؤتً بشًء جدٌد . وال أستطٌع أن اعتمد بؤن ال

كل  اهذه الهفوات االرثٌة ، حتى مع مساعدة ما ٌسمى االصطفاء الطبٌعً ، وحتى مع طول الزمن بؤن تنش

 عالم االحٌاء بما ٌحوٌه من ثراء ولطافة ومن مإهالت عجٌبة " .

نظرٌة التطور بؤن الحٌاة األولى ظهرت من الجماد بوسابلها الخاصة ، وهذا امر ؼٌر منطمً  وتمول      

وال معمول ، فلو أخذنا مكونات السٌارة من الحدٌد والزجاج والنحاس والمطاط وؼٌرها ، وجعلناها فً 

ٌة الحٌة أعمد بكثٌر من برمٌل ، وحركنا البرمٌل مالٌٌن المرات لمالٌٌن السنٌن ، فلن تنتج لنا سٌارة . والخل

السٌارة ، فكٌؾ تحول الجماد فجؤة الى خلٌة حٌة بمجرد الصدفة . والخلٌة العصبٌة أشد تعمٌدا من أضخم 

( DNAالكمبٌوترات .. والفٌروس وهو مرحلة بٌن الجماد والحً ومكون من أحد الحامضٌن النووٌٌن الـ )
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الجهود الجبارة المتخصصة لمعرفة آثاره ، وهو دابما ( هو مخلوق فً ؼاٌة التعمٌد ، وتبذل RNAأو الـ )

( الى االنسان مرورا بالنبات والحٌوان . إن Bacteriophageٌعٌش متطفال داخل الخالٌا من البكترٌا )

تصور أن ٌخلك فٌروس بذاته بمحض الصدفة هرطمة وخرافة ال ٌمكن لبولها بؤي منطك علمً أو حتى 

 لمخلولات من خالك حكٌم لدٌر مبدع مصور عالم خبٌر لطٌؾ .ادران عملً ، إذ ال بد لهذه ا

أورخان دمحم علً ( عن وٌتحدث شمس الدٌن آق بلوت فً كتابه " دارون ونظرٌة التطور" ) ترجمة         

نظرٌة التطور ، وكٌؾ تحولت الى عمٌدة تإدي بؤصحابها الى التعصب والى الؽش والخداع ، وتزوٌر 

( ، والصور المزٌفة التً اعترؾ أرنست هٌكل بتزوٌرها Piltdownبلتداون ) األدلة مثل لصة إنسان

 لألجنة ) سبك االشارة إلٌها فً كالم منٌرة الؽاباتً (.

، أستاذ علم االحٌاء فً جامعة سان فرانسٌسكو : " إننً واثك أن كلمة  ٌقول أدوارد لوثر كٌسٌل :       

ر ، حتى صار مجرد النطك بها ٌثٌر التعجب . إننً أفهم ما ٌصفه التطور لد أسًء فهمها فً كثٌر من الدواب

هإالء األصدلاء ، بل أتفك معهم فً أن التطور الممصود هنا هو التطور المادي أو المٌكانٌكً ، الذي ٌنبؽً 

ا أن نفرق بٌنه وبٌن التطور الخلمً أو االبداعً كل التفرلة . ولو أن جمٌع المشتؽلٌن بالعلوم نظروا الى م

تعطٌهم العلوم من أدلة على وجود الخالك بنفس الروح واالمانة والبعد عن التحٌز الذي ٌنظرون به الى 

مون دون روا عمولهم من سلطان التؤثر بعواطفهم وانفعاالتهم فإنهم سوؾ ٌسلّ نتابج بحوثهم ، ولو أنهم حرّ 

العلوم بعمل متفتح سوؾ تمودنا دون  الحمابك ، فدراسة شن بوجود هللا ، وهذا هو الحل الوحٌد الذي ٌفسرّ 

 شن الى ادران وجود السبب االول ، الذي هو هللا .

م به ، فإن ؼٌر المشتؽل بالعلوم ٌنبؽً له أن ح العمل وجود هللا وٌسلّ ر العالم المتفتّ " وكما ٌنبؽً أن ٌتدبّ        

لك فً خلمه ، وان هللا هو الذي ٌفحص هوو أٌضا هذه االدلة ، وٌدرن أن التطور االبداعً هو وسٌلة الخا

هذا  الموانٌن الطبٌعٌة ، فالخلك االبداعً هو التفسٌر الوحٌد الذي ٌوضح لنا سرّ  أبدع هذا الكون بمدرته وسنّ 

الوجود ، وٌوفك بٌن ظواهره المختلفة التً ٌبسطها لنا كتاب الطبٌعة التً نمرأ صفحاتها فً جمٌع العلوم 

 المختلفة .

ب الطبٌعً هو أحد عوامل المٌكانٌكٌة للتطور ، كما أن التطور لٌس إال أحد السنن الكونٌة ، " واالنتخا     

خرى ، ٌموم بدور ثانوي ، النه هو ذاته ٌحتاج الى من والموانٌن الطبٌعة ، وهو كسابر الموانٌن العلمٌة األ

ا ٌضتخاب الطبٌعً لد خلمها هللا أٌبدعه ، وال شن أنه من خلك هللا وصنعته . والكابنات التً تنشؤ بطرٌك االن

كما خلك الموانٌن التً تخضع لها . فاالنتخاب الطبٌعً ذاته ال ٌستطٌع أن ٌخلك شٌبا ، وكل ما ٌفعله هو أنه 

إحدى الطرق التً تسلكها بعض الكابنات فً سبٌل البماء أو الزوال عن طرٌك الحٌاة ، والتكاثر بٌن االنواع 

اتها التً ٌتم فٌها هذا االنتماء ، فإنها نشؤت عن طفرات تخضع لموانٌن الوراثة المختلفة . أما األنواع ذ

هم المادٌون ، أو وظواهرها ، وهذه الموانٌن ال تسٌر على ؼٌر هدى وال تخضع للمصادفة العمٌاء كما ٌتوّ 

 ٌرٌدوننا أن نعتمد .

تثبت عً بعض الباحثٌن ولكنها ن الطفرات أو التؽٌٌرات الفجابٌة لٌست خبط عشواء ، كما ٌدّ إ"        

االلهٌة وعدم حدها فً السنن والموانٌن الكونٌة . واالنتخاب الطبٌعً الذي ٌعتمد على  المشٌبةطاللة 
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ة ، ومع ذلن فإننا نشاهد أن االعضاء التً لٌس لها ضرر وال الطفرات ال ٌمضً اال على االعضاء الضارّ 

رات لٌست دابما عشوابٌة ، وأن التطور ال ٌعتمد على نفع تتضاءل هً االخرى ، مما ٌثبت أن الطف

هه ، المصادفة العمٌاء ... وال مفر من التسلٌم بؤن هنان حكمة وتدبٌرا وراء الخلك ووراء الموانٌن التً توجّ 

 وال مفر لنا من التسلٌم كذلن بؤن التطور ذاته لد صمم بحكمة ، وأنه هو أٌضا ٌحتاج الى خالك ٌبدعه " .

ٌمول : " لٌس التطور اال مرحلة من مراحل الخلك ... وإن فكرة التطور الخلمً ال ٌمكن أن تكون و       

م االنسان بفكرة منافٌة للعمٌدة الدٌنٌة ، بل على النمٌض من ذلن نجد من الحمالة والتنالض فً الرأي أن ٌسلّ 

 م بوجود الخالك الذي أوجد هذا التطور " .التطور ، وٌرفض ان ٌسلّ 

 وهكذا تتحول نظرٌة التطور عند أدوارد كٌسٌل واضرابه الى دلٌل اٌمان ، بدال من أن تكون دلٌل كفر.      

رها السٌر مدور ) وهو من أصل ، ال كما تصوّ  المشٌبةوالخروج على السنن الكونٌة ٌثبت طاللة          

روج على السنن الكونٌة فً علم لبنانً والحاصل على جابزة نوبل فً علم االحٌاء ( الذي ٌرى أن هذا الخ

 االحٌاء ٌورث شكا فً لضٌة األلوهٌة .

ولو علم أن من صفات هللا سبحانه وتعالى ان مشٌبته طلٌمة وال تتمٌد بالموانٌن ، وانه ٌجعل النار       

لٌل العصا بٌد موسى حٌة تسعى ، لعلم أن ذلن دلٌل اٌمان ال دالمحرلة بردا وسالما على ابراهٌم ، وٌجعل 

 كفر ، وهو أحد أدلة المعجزات الخارلة للموانٌن الطبٌعٌة .

ومٌته ، فال تموم السموات واالرض وما بٌنهما وما فٌها من ٌوالمخلولات جمٌعا محتاجة الى رعاٌته ول       

. المخلولات اال به ، وكلما صعدنا من عالم المادة والجماد الى علم االحٌاء ، كلما ظهر ذلن جلٌا واضحا 

فعالم المادة والجمادات ال ٌكاد ٌخرج منها شًء عن السنن الكونٌة إال فٌما ندر ، أما فً عالم االحٌاء ، 

ومٌته له فً كل لحظة ولمحة ٌوبالذات فً عالم االنسان المعمد التركٌب ، تزداد الحاجة الى رعاٌة هللا ول

ره . فالموانٌن الكٌمٌابٌة وانٌن التً تحكمه وتسٌّ وثانٌة ، وكلما ازداد التعمٌد فً الخلك كلما خفٌت علٌنا الم

خٌرة تجعلها أشد تعمٌدا مما والفٌزٌابٌة التً تحكم عالم المادة واضحة بصورة عامة ) وإن كانت االبحاث األ

التعمٌد ، وتبدو وكؤنها خبط  دة أشدّ كنا نظن ( ، أما الموانٌن التً تحكم عالم الجٌنات وعالم االنسان فهً معمّ 

اء ) وهً لٌست كذلن فً والع االمر ( ، وهذا كله ما دفع الدكتور السٌر مدور أحد أشهر علماء عشو

د التركٌب ٌحتاج فً نها خافٌة وؼٌر واضحة ... وهً كذلن . فاالنسان المعمّ بؤحٌاء فً المرن العشرٌن ، األ

وأبدا مفتمر الٌه تمام االفتمار ، ال  ٌته ، فال ٌموم اال بربه ، وهو دابماكل ثانٌة ولمحة الى رعاٌة هللا ولٌوم

ن أنملة أصبعه اال بهذه العناٌة الربانٌة المستمرة والرحمة االلهٌة الفٌاضة ، وهو مع ذلن ال ٌستطٌع أن ٌحرّ 

بها وال بؤثرها إال من رحم ربن ، وفتح هللا بصره وبصٌرته الدران  ٌعلم شٌبا عن تلن الرعاٌة وال ٌحسّ 

 عناٌة وهذه المٌومٌة المستمرة الدابمة .هذه الرحمة ، وهذه ال

لها اؼرٌمٌة ، فهً ال تستطٌع أن تتصور االله اال كأو هاولما كانت ثمافة علماء الؽرب ، فً معظم        

ره فلسفات أرسطو وأفالطون ، منعزال ال ٌتفكر فً ذاته ... وأنه وضع لهذا الكون نوامٌسه كما تصوّ 

عن هذه الموانٌن لٌد انملة . واالمر ؼٌر ذلن على حمٌمته ، وهللا سبحانه ولوانٌنه ، فهً تسٌر ال تحٌد 

ر هذا الكون وال ٌخلٌه من رحمته ولٌومٌته لحظة وال ثانٌة . ولهذا نرى مدور وأمثاله من العلماء وتعالى ٌدبّ 
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الستثناءات ، ٌحتارون عندما ٌرون علوم االحٌاء وكؤنها ال تنتظمها هذه الموانٌن الصارمة اال لتخترلها ا

وٌإدي ذلن لدٌهم الى الشن فً لضٌة األلوهٌة ذاتها ، وهً نظرة مبنٌة على فلسفة ارسطو وافالطون التً 

 تتخٌل ان هللا ) تعالى عن ذلن علوا كبٌرا ( منعزل عن مخلولاته ، متفكر فً ذاته ، ولد ترن كونه همال .

الى كما أوضحها المرآن الكرٌم والسنة المطهرة ، لعلم ولو علم مدور وأمثاله أن صفات هللا سبحانه وتع      

سنة وال نوم ، أن من صفاته سبحانه وتعالى المٌومٌة ، وانه ٌرعى مخلولاته فً كل لمحة وثانٌة ال تؤخذه 

ة أكثر مما تتجلى فً الجمادات . وكلما تعمد التركٌب فً الكابن الحً وهذه الرعاٌة تتجلى فً مخلولاته الحٌّ 

مه هللا ها نماء فً االنسان الذي كرّ شدّ أن الرعاٌة والمٌومٌة بجالء أكثر ، فهً فً أعلى صورها وظهرت تل

بنفخ الروح فٌه والتسوٌة بٌده واسجاد المالبكة له ففٌه تتجلى صفات المولى سبحانه وتعالى من الرحمة 

 مرا الٌه فً كل لحظة وآن .ه وال ٌزال مفتوالعدل والمٌومٌة والكرم والفٌض ... وهو ال ٌموم اال بربِّ 

ًُّ اْلقٌَُّوُم ۚ ََل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوََل نَْوٌم ۚ لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما }     هَ إَِلَّ ُهَو اْلَح
ُ ََل إِلَٰ فًِ اِْلَْرِض ۗ َّللاَّ

ٌِْدٌهِ  ٌَْن أَ ٍء ِمْن ِعْلِمِه َمْن ذَا الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْنَدهُ ِإَلَّ بِِإْذنِِه ۚ ٌَْعلَُم َما بَ ًْ ْم َوَما َخْلفَُهْم ۖ َوََل ٌُِحٌُطوَن بَِش

ًُّ اْلعَِظٌمُ  {] البمرة إَِلَّ بَِما َشاَء ۚ َوِسَع ُكْرِسٌُّهُ السََّماَواِت َواِْلَْرَض ۖ َوََل ٌَئُوُدهُ ِحْفُظُهَما ۚ َوُهَو اْلعَِل

ًُّ اْلقٌَُّ  .} [200/ هَ إَِلَّ ُهَو اْلَح ُ ََل إِلَٰ  [. 2{ ]آل عمران /ومُ َّللاَّ

 نظرٌة التطور فً العصر الحدٌث        

ة على آرابها ت الكنٌسة فً أوربا تعٌك التمدم العلمً وتحارب وتعدم العلماء وترهبهم ، وكانت مصرّ ظلّ      

د عمر الكون ، من بداٌته الى نهاٌته ، بسبعة المدٌمة المؽلوطة عن الكون واالرض واالنسان ، وكانت تحدّ 

 الؾ سنة فمط ، مما هو مخالؾ البسط المعلومات الجٌولوجٌة الكونٌة . آ

وٌمول ول دٌورانت: إن الماضً األسكوتلندي جٌمس بٌرنت ) صار اللورد مونٌودو( كان داروٌنٌا لبل      

ؽة ر انسان ما لبل التارٌخ كابنا بؽٌر لصوّ  م(1773دارون بزهاء المرن . ففً كتابه " أصل اللؽة وتمدمها )

مة ( ٌنتمٌان اجتماعً وال ٌتمٌز عن المردة . فاالنسان واألورنج تان ) نوع من المردة المتمدّ  وال نظام 

لجنس واحد .. وتارٌخ البشر لٌس هبوطا من حالة الكمال االصلٌة كما جاء فً سفر التكوٌن ، بل صعود 

 بطًء ألٌم .

البارز فً عصره ، أحد المابلٌن بنظرٌة التطور عتبر أرازمس دارون ، جد شارلز دارون والطبٌب وٌُ      

أن التولد الذاتً هو  ه " فسٌولوجٌا الحٌوان " و "هٌكل الطبٌعة " أكدّ ٌلبل حفٌده بستٌن عاما تمرٌبا . ففً كتاب

تحت االمواج الطاؼٌة فً كهوؾ أكثر النظرٌات احتماال فً أصل الحٌاة ... " وولدت الحٌاة العضوٌة 

بالمجهر على الوحل ، ثم تخترق الٌم ، وبعد أجٌال إال رت أوال كابنات دلٌمة ال ترى المحٌط ، حٌث ظه

ة تتنفس ، من متعالبة تكتسب لدرات جدٌدة ومن ثم تظهر مجامٌع ال حصر لها من النبات ، وممالن حٌّ 

فً الطٌن ،  جنحة ... وهكذا تطورت الحٌاة من الكابنات البحرٌة الى البرمابٌةرجل واألذوات الزعانؾ واأل

نواع التً ال تحصى فً البحر والجو ، وكان هنان صراع للبماء ، وفً هذا الصراع حدث ثم الى األ

عضاء نتٌجة محاوالت لتلبٌة الحاجات " ، سابما بذلن المارن الفرنسً حٌث ٌمول : " إن االرتماء بتطور األ
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ثٌر من هذه االشكال أو المٌول المكتسبة بتؽٌٌرات بسبب الحاجة للطعام أو ؼٌره ، وك وانات تمرّ ٌكل الح

أن  تنحدر الى ذرارٌها " ، وهو المول الذي لال به المارن ورفضه شارلز دارون رفضا لاطعا ، والذي أكدّ 

 الصفات المكتسبة ال تورث ، وال ٌزال العلم الحدٌث مترددا فً هذه النمطة كما سنبٌنه فٌما بعد .

الفرنسً أحد أعالم المرن التاسع عشر عندما م ( : ٌعتبر المارن 1829-1742المارن )شٌفالٌه( )      

األحافٌر ) االحاثة ( الالفماري . ولد استنتج المارن وضع نظرٌته فً التطور .. وهو أول من أسس علم 

،  ر شكلها لتتواءم مع بٌبتها ، وأن هذه التؽٌرات تنتمل الى نسلهامن دراسته للنباتات  والحٌوانات أنها تؽٌّ 

ة ان وهو ما نفاه دارون فٌما بعد نفٌا تاما . ولال : " وكل شًء ٌبرهن على أنه لم ٌكن بممدور األشكال الحٌّ 

تتكون فً الولت .. بل تكونت من البسٌط الى المعمد على مدى حمب زمنٌة متطاولة بتؤثٌرات البٌبة ، ولدرة 

 ر وتطوٌر اعضابها " .ٌهذه الكابنات على التكٌؾ بتؽٌ

م (: ولد شارلز دارون فً انجلترا فً شروسبري من أسرة اشتهرت 1882-1809شارلز دارون )     

بنزعتها العلمٌة ، وكان جده أرازمس دارون ، كما أسلفنا طبٌبا ناجحا وباحثا فً حٌاة الحٌوان وهٌكل 

لكنٌسة فً الطبٌعة ... وكان ضمن علماء المرن الثامن عشر الذي آمنوا بنظرٌة التطور وولفوا ضد ا

تصوراتها عن الخلك ، وسبك المارن فً آرابه حٌث آمن أن التؽٌٌرات التً تموم بها الحٌوانات أو النباتات 

 لتوابم بٌبتها تورث الى نسلها .

م( ، 1842ورؼم أن لدارون العدٌد من الكتب العلمٌة ، مثل كتاب " تركٌب وتوزٌع طبمات الفحم " )      

مة " ( ، و" النباتات آكلة اللحوم " و " حركات وعادات النباتات المتسلّ 1845)و " وصؾ حٌاة المحار " 

ودراسته " لإلخصاب بالطرٌك المباشر وطرٌك التهجٌن " و " لدرة النباتات على الحركة " ، إال أن أهم 

فٌما ٌتعلك كتبه على االطالق وأكثرها انتشارا ورواجا كتابه " أصل األنواع " ، ٌلٌه كتابه " أصل االنسان 

 م(.1872بالجنس " ، ثم ٌلٌه كتابه " التعبٌر عن االنفعاالت عند االنسان والحٌوان " )

ورؼم أن كتاب " أصل األنواع " أثار ضجة كبرى ، واستخدم لمهاجمة الكنٌسة وعمابدها ، وٌعتبره          

ملحدا . فمد جاء فً مذكراته : " ولمد اسلحتهم فً مواجهة الدٌن ، إال أن دارون نفسه لم ٌكن  االلحادٌون أهمّ 

دت كثٌرا فً حٌاتً بٌن كثٌر من المعتمدات ، وتؤرجحت عاطفتً الدٌنٌة بٌن الصعود والهبوط ، ولكنً تردّ 

وجود هللا ، واعتمد ، بصفة عامة وخصوصا  بؤنً كنت ملحدا ، ولم أنكر لطّ  اللحظات لم أشعر لطّ  فً أشدّ 

هً المبدأ الذي ٌنطبك أكثر من ؼٌره ( Agnosticismة ، أن الالأدرٌة )عندما أخذت الترب نحو الشٌخوخ

 على آرابً الدٌنٌة " .

بجهودهم الخاصة ، انواعا جدٌدة من ولد الحظ دارون أن المزارعٌن ومربً المواشً لد انتجوا ،         

ة مماثلة من االنتخاب نة لها صفات لم تكن ألسالفها . وكان دارون ٌرى أن عملٌنات مهجّ االنباتات وحٌو

إلى الوجود المتكاثر لكل هذه االنواع من النباتات والحٌوانات ،  ىواالختٌار لد حدثت فً الطبٌعة بشكل أدّ 

 ى هذا االنتخاب الطبٌعً .وسمّ 

ن أبعض ، و بعضها محلّ  ة تنتج أجٌاال أخرى كثٌرة مشتركة لٌحلّ وأوضح دارون أن الكابنات الحٌّ         

ستطٌع ان تتحمل أعباء حٌاة كل هذه الكابنات ، ولذلن فإن علٌها ان تتنافس فً الحصول على رض ال تاأل
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الطعام والمكان . وبما أن الطبٌعة تنتج مجموعات كبٌرة تختلؾ فً بعض التفاصٌل عن مثٌالتها ، فإن تلن 

لح ، وهو فً هذا ٌختلؾ ى ذلن البماء لألصالتً تمتلن هذه الصفات المطلوبة هً التً تستطٌع البماء ، وسمّ 

فً منهجه عن المارن ، ولنضرب بذلن المثل المشهور وهو الزرافة ، حٌث كان المارن ٌمول : ان الزرافة 

دة أنهت العشب الموجود فؤدى ذلن الى ت ألكل أوراق األشجار العالٌة فً ظروؾ مناخٌة محدّ اضطرّ 

ن فمد سخر من هذا التعلٌل ، ولال :" بل كان هنان الصفة لنسلها . أما دارواستطالة رلابها ، ثم ورثت هذه 

مجموعة من الزرافات لها عنك طوٌل من االساس ، ومجموعات أخرى ذات عنك لصٌر فلما حصلت 

راؾ ذوات الظروؾ المناخٌة التً أدت الى هالن العشب ، مع بماء االشجار العالٌة هلكت جمٌع أنواع الز

وات العنك الطوٌل ، وهً التً تكٌّفت فً هذه الظروؾ بناء على ما منها اال ذ العنك المصٌر ، ولم ٌبكَ 

وهبتها الطبٌعة ) حسب تعبٌره ( من خصابص مناسبة ، وبالتالً تناسلت هذه الزرافات ، ولم ٌبك من 

 الزرافات إال تلن المجموعة من ذوات العنك الطوٌل .

ٌٌرات الفجابٌة أو الطفرات ؟ وما هً الوسٌلة عن االسباب التً تحدث هذه التؽٌتسابل وكان دارون نفسه     

أو الوسابل التً تنتمل بها هذه التؽٌٌرات إلى الذرٌة ؟ وكان ٌعترؾ صراحة أنه ال ٌستطٌع االجابة على هذه 

 Neoاالسبلة ، وانما ٌتركها لٌجٌب عنها العلماء من بعده ، وهو ما فعله أصحاب الداروٌنٌة الحدٌثة )

Darwinismجعوا ذلن الى الطفرات فً الجٌنات ، وما ٌحدث فٌها بانتظام من تؽٌٌرات طفٌفة ر( الذٌن أ

تتراكم على مدى االجٌال لتحدث تؽٌٌرات عمٌمة كبٌرة ، وهذه التؽٌٌرات ال تحدث فً جٌل أو جٌلٌن بل 

 على مدى آالؾ ، وربما مالٌٌن السنٌن .

لطبٌعً الذي ؼاٌته تحسٌن األنواع الموجودة بالفعل وٌركز دارون على ما اسماه االنتخاب أو االنتماء ا      

اتجاه محدد لخلك صفات جدٌدة . والحظ دارون  ؾ بالبٌبة بدون أن ٌكون فً ذلن أيّ ، ومعاونتها على التكٌّ 

أن الفالح البسٌط ٌمارس هذه العملٌة بالسلٌمة حٌن ال ٌختار للتناسل إال ألوى ما عنده من الحٌوانات ، وفً 

، عة ٌبدأ هذا الفالح بالتضحٌة بؤضعؾ الحٌوانات لدٌه ، وما ٌحدث للحٌوان ٌحدث أٌضا للنبات حالة المجا

رأي دارون ما تفعله الطبٌعة ، وهو ما سماه " البماء لألصلح " ، و " الصراع من أجل الحٌاة " . فً وهذا 

ة ، ومهما كانت أسباب رات التً تطرأ على الكابنات مهما كانت ضبٌلٌالتؽٌ تحدثفبفضل هذه الصراعات 

ون نافعة لهإالء االفراد فً حدوثها للمحافظة على أفراد النوع ، وتنتمل من جٌل الى جٌل بشرط ان تك

 هم العدٌدة مع الكابنات االخرى ، ومالبمة للظروؾ الطبٌعٌة لحٌاتهم " .عاللات

ء الطبٌعً الذي لدمته الطبٌعة وٌرى دارون أن الصراع من أجل الحٌاة ال ٌتم اال بواسطة االنتما        

 بطرٌمة تلمابٌة للحفاظ على االصلح .

وٌمول دارون : " إن النظام الذي نراه فً الطبٌعة لٌس نتٌجة لتدخل لوة علٌا خارجٌة ، ولكنه نتٌجة        

ن أجل عضاء الكابن الداخلٌة وبٌن ظروؾ البٌبة التً ٌعٌش فٌها " . هذا الصراع مأللتوافك أو للتكٌؾ بٌن 

ي أنفسنا " نستطٌع أن نعزّ  –كما ٌمول دارون  –الحٌاة ٌنطوي بال شن على صور وحشٌة ومخزٌة ، ولكننا 

حٌن نولن ان الحرب لٌست حالة دابمة من حاالت الطبٌعة ، وان موت الكابنات التً ٌكتب علٌها الفناء 

ة السعٌدة هً التً تستطٌع ان حلصحٌٌحدث فً كثٌر من الحاالت بسرعة وبدون آلم ، وأن الكابنات الموٌة ا

 تعٌش وتتكاثر " .
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فً لمة مجدها فً المرن التاسع عشر وخاصة وهكذا نرى أهمٌة هذه النظرٌة ألوربا التً كانت       

اد بد العالم وتمتص ثرواته ، وتمتل المالٌٌن من البشر فً االمرٌكٌتٌن وؼٌرها . ولد أتعبانجلترا ، وهً تس

اد أبتمول دابرة المعارؾ البرٌطانٌة أكثر من مابة ملٌون من سكان االمرٌكٌتٌن ، كما  الرجل االبٌض كما

أكثر من سبعٌن ملٌونا من االفارلة الذٌن جلبهم لٌزرعوا له وٌحرثوا وٌموتوا تحت سٌاطه ، وفً مصانعه 

لى الجزر المحٌطة بٌض بجلب أكثر من مابة ملٌون أفرٌمً الى األمرٌكٌتٌن واومناجمه . ولد لام الرجل األ

 بهما ... وتسبب فً شماء وآالم لم تعرؾ البشرٌة لها مثٌال فً كل تارٌخها الطوٌل الملٌا بالمآسً ...

وربً لد مات إال لدى للة من األفراد كانوا ٌحاولون بعثه من جدٌد ، فكان ال بد من وكان الضمٌر األ     

ولم ٌكن هنان أفضل من نظرٌات دارون " البماء  ،للبشرر هذه االبادات ة لتبرّ لمٌاٌجاد نظرٌة تتصؾ بالع

على صالحه هو بماإه على هذه األرض وسٌطرته علٌها  والدلٌللألصلح " . فالرجل األوربً هو األصلح ، 

.. وهو أمر تحدثه الطبٌعة ، ولٌس للرجل االوربً أي دور فٌه ، بل علٌنا أن نتمبله كما نتمبل ما ٌحدث فً 

راع بٌن النباتات بعضها مع بعض ، والحشرات بٌنها وبٌن بعض ... والحٌوان بكافة الطبٌعة من الص

درجاته ، فهذا كله عمل الطبٌعة المبدعة الخاللة للحفاظ على الحٌاة ولتطوٌرها ، وإذكاء شعلتها والسٌر بها 

وت ٌحٌك بهإالء بؤلل نا أن المٌلدما الى االمام ، والذي ٌسمط فً الطرٌك هو الذي ٌستحك الفناء . وما ٌعزّ 

 حٌان بدون ألم .من األلم ، بل وفً كثٌر من األدرجة 

ر لها كل جرابمها نحو البشرٌة ، ولد سعدت أوربا والرجل االبٌض بهذه النظرٌة أٌما سعادة فهً تبرّ      

ء ، وان تنافسون من أجل البماٌوأوجد هإالء ما أسموه الداروٌنٌة االجتماعٌة ، وأن االفراد والمجتمعات 

المتفولٌن من االفراد والمجموعات والسالالت ٌصبحون ذوي نفوذ وثراء ، ونتٌجة االنتخاب الطبٌعً ال 

فون مع المجتمعات الجدٌدة ، بٌنما ٌفشل األخرون ٌبمى إال األفراد األكثر استعدادا ومالءمة ، وهم الذٌن ٌتكٌّ 

 للبماء . نالذٌن ال ٌصلحو

سون الثروات بؤٌدٌهم ، ٌنٌون االجتماعٌون أن األفراد الذٌن ٌستطٌعون البماء ٌكدّ وٌإكد الدارو              

ولذا فالفمر دلٌل على عدم كفاءة الفرد أو المجموعة . واعتمد هربرت سبنسر البرٌطانً هذه النظرٌة 

جه لتبرٌر تّ واحد وٌن منهجهما ونشرها وفلسفها ، ولمٌت من الرواج ما لمٌته نظرٌات دارون فً الطبٌعة ، أل

 بٌض والرأسمالٌة البشعة بوجه خاص .جرابم الرجل األ

" " العمل هو العمل " وال أخالق فٌه ، وبالتالً ال بد أن Business is Businessوظهر مفهوم "      

ك الطبٌعة ، وال لوم علٌه وال تثرٌب ، وإنما ٌكون الموي هو االكثر ذكاء وخداعا وكذبا ... وهو فً ذلن ٌحمّ 

 ج والفمراء الذٌن ٌمتص دمابهم .لٌن والسذّ مع اللوم والتثرٌب على المؽفّ ٌ

ثم ظهرت العولمة . وهً تعمل لمزٌد من سٌطرة األؼنٌاء على الفمراء ، حتى ٌزداد االؼنٌاء ؼنى ولوة      

سوق ، أو ، وٌزداد الفمراء فمرا وضعفا ... وإذا ثاروا أو تؤلموا فٌكفً أن نمول لهم : إن هذه هً لوى ال

لوى الطبٌعة ، وأن البماء لألصلح ، والطبٌعة تفعل فعلها ، فهنان انتخاب طبٌعً لد لرره دارون منذ لرن 

ر من ٌبمى ومن ونصؾ من الزمان ، وما علٌنا إال طاعة عوامل الطبٌعة ، وعوامل السوق ، وهً التً تمرّ 

ٌستخدم كافة الوسابل المذرة للحصول ٌذهب ؟ ومن ٌعٌش ومن ٌموت ؟ والذكً المخادع الكاذب ، الذي 
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رته الطبٌعة على لسان دارون و األحك بالحٌاة ، وهو صاحب الفضل ، الن ذلن ما لرّ على الثروات والموة ه

، ومن لبله مالثوس ، استاذ دارون والمإثر فٌه وفً أفكاره رؼم أنهما لم ٌلتمٌا ، فبٌنهما نصؾ لرن من 

 الزمان تمرٌبا .

.. الؽرٌب حما أن كال دارون ومالثوس درسا الالهوت ، أما دارون  ا فهو لسٌس انجلٌزيوأما مالثوس هذ

 فمد تركه ؼٌر آسؾ علٌه ، وأما مالثوس فاستمر فٌه مع دراسته لاللتصاد والسكان

م ، فً منطمة سري ببرٌطانٌا ، ودرس الالهوت فً 1766( عام Malthus) ولد توماس روبرت مالثوس

رجاالتها فً  مل أستاذا فً كلٌة شركة الهند الشرلٌة التً استعمرت الهند ، وكانت تعدّ جامعة كمبردج ، وع

م حتى وفاته عام 1805هذه الكلٌة الخاصة التً كان مالثوس من أبرز أساتذتها ، والتً بمً فٌها من عام 

 م ، عندما كان دارون ٌجوب البحار فً سفٌنة األبحاث "بٌجل " .1834

عن مبادئ علم السكان ، التً جعلها بعد ذلن فً كتاب . وكان  ممالتهثوس لم نشر ما1798وفً عام       

زداد موارد الطعام ت( ، بٌنما ال 16،8،4،2ثوس ٌرى ان السكان ٌزدادون على هٌبة متوالٌات هندسٌة )لما

درة فً (، وعلٌه فإن البشرٌة ستواجه ، حسب وجهة نظره ، ن4،3،2،1إال على هٌبة متوالٌات حسابٌة )

الطعام ، ولذا ال بد من اٌجاد عوابك لهذا النمو المطرد فً السكان ، والعوابك االٌجابٌة هً الحروب 

والمجاعات واألوببة ... وهذه ٌمكن استخدامها لمواجهة االنسان البدابً ) وهو ما فعلته أوربا والرجل 

. أما الرجل االبٌض المتحضر فٌنبؽً أن  ٌض بالنسبة ألفرٌمٌا وآسٌا والهنود الحمر فً األمرٌكٌتٌن (باأل

الرهبنة ، وتؤخٌر سن الزواج واالمتناع الطوعً عن مباشرة الزوجة فترة من ٌستخدم العوابك الولابٌة وهً 

ذها حسب ثمافته الكنسٌة ، أما وسابل منع الحمل فكانت تعتبر لدٌه ال أخاللٌة .الزمن ، وكلها كان ٌحبّ   

هم نتٌجة لكسلهم ، وأن ؼنى األؼنٌاء لٌس إال نتٌجة كدّ  إال فمر الفمراء لٌس ومن آراء مالثوس أن      

بصورة جلٌّة عدد السكان من الفمراء ، وأن البماء بالتالً لٌس إال  حدّ وعملهم واجتهادهم ، ولهذا ٌنبؽً أن نُ 

 لألصلح ، وهم فً نظره األؼنٌاء واأللوٌاء .

رٌة الراأسمالٌة المذرة مدى أخاللٌات رجل الكنٌسة الذي سار فً وأوضحت هذه النظرٌة االستعما           

. وكانت أفكار مالثوس هً الدافع الحمٌمً لشارلز دارون الذي اعترؾ بتؤثٌر ...ركاب الرأسمالً الجشع ..

مالثوس علٌه تؤثٌرا عمٌما ، حٌث أوضح مالثوس أن جمٌع الكابنات الحٌة تنزع الى التكاثر بسرعة كبٌرة ، 

جالء أن حبوب ن الملٌل من نسلها هو الذي ٌكتب له البماء والنماء والوصول الى سن النضج ، وأوضح بولك

اللماح أو بوٌضات الحشرات والزواحؾ واالسمان والطٌور من الكثرة بحٌث ال ٌمكن أن تترن لؽٌرها أي 

بمى ن كل حدب وصوب حتى تُ مجال للبماء لو نمت كل واحدة منها ، ولهذا ال بد أن تعترٌها عوامل الفناء م

المجال للبماء لألصلح . وأخذ دارون هذه الفكرة  " البماء لألصلح "  واعتمدها اعتمادا كامال فً نظرٌته ، 

حٌث وجد ان هنان صراعا على البماء بٌن الكابنات المختلفة ثم هنان صراع شدٌد على البماء بٌن كل نوع 

كانت هنان ظروؾ بٌبٌة لاسٌة مثل الجفاؾ أو الثلوج أو الكوارث.من األنواع مع افراد نوعه ، وخاصة إذا   
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د دارون األمثلة لهذا الصراع ، وانتهى الى المول بؤن النظام الذي نراه فً الطبٌعة لٌس نتٌجة وعدّ      

 ؾ بٌن أعضاء الكابن الداخلٌة وظروؾ البٌبةلتدخل لوة علٌا خارجٌة ، ولكنه نتٌجة للتوافك أو للتكٌّ 

.  رجٌة الخا  

وهكذا التمت آراء مالثوس مع آراء دارون لتدعم النظام الرأسمالً الجشع البشع ، وتوجد له الفلسفة      

واألصلح عندهم  ، دون رٌب ، هو  ، النظرٌة التً تدعمه باسم العلم والطبٌعة ونظرٌات البماء لألصلح

با ذاتها هنان وها لنفسه .. ثم فً داخل أورلّ الرجل األوربً االبٌض الذي استعمر العالم وأخذ خٌراته واستؽ

د ٌنبؽً أن تمهّ  نتفاوت بٌن العمال الفمراء األؼبٌاء واألؼنٌاء األثرٌاء األذكٌاء ، أصحاب رأس المال الذٌ

رة التً تنادي بها لهم الطرق ، أو على األلل أن تبرر جمٌع سلوكٌاتهم المنالضة لكل الدوافع االنسانٌة والخٌّ 

وعلٌنا أن نسمع ونطبع  .فرزته الطبٌعة ذاتها أال ما إعلى اعتبار ان هذا السلون االجرامً لٌس  دٌان ،األ

نها تزٌح األضعؾ لهذه الطبٌعة بموانٌنها الماسٌة ، والتً فٌها الخٌر لألجناس كلها ، فً نهاٌة المطاؾ ، أل

على األلوى واألصلح !!!  ًبموتُ   

ات مالثوس ودارون لدعم اتجاهاتهم وفلسفاتهم ، كذلن استخدم كارل وكما استخدم الرأسمالٌون نظرٌ      

ماركس آراء دارون فً الصراع والبماء لألصلح فً نظرٌاته حول الصراع الطبمً ، وجعلت الماركسٌة 

دارون من أكابر مإٌدٌها ، وكانت روسٌا البلشفٌة تدعم بكل لوتها آراء دارون وتمٌم له المتاحؾ الكبرى .. 

ٌت علوم الطبٌعة والبٌولوجٌا فً االتحاد السوفٌتً على آراء دارون ، وتم تطوٌرها على ٌد أوبارٌن نولد بُ 

 الروسً . 

ك أؼراضا أخرى ال عاللة لها بالعلم ، وهذه خرجت من سٌالها العلمً لتحمّ والوالع أن نظرٌة التطور أُ       

 هً المؤساة فً نظرٌة التطور .

عامة الخَلصة ومَلحظات           

إن نظرٌة التطور نظرٌة قدٌمة قال بها الٌونان ، وتوسع فٌها المسلمون وحولوها الى نظرٌة َلثبات   (1)

] المتمثل بالذرات المنطلمة فً طالة  النبوة واثبات اِللوهٌة ، وإٌجاد حلقات اَلتصال من الجماد

انٌة ( ، ثم تتحول المادة مكتومة تبلػ ألصى سرعتها فً سرعة الضوء )ثالثمابة ألؾ كٌلو متر فً الث

ة فً المخلولات األولٌة ووحٌدات الخلٌة ، والبكترٌا [ . وٌحتار العلماء الٌوم االى أول مظاهر الحٌ

حٌرة شدٌدة فً الفٌروسات ، أٌضعونها فً سلم الجمادات أم فً سلم األحٌاء ؟ فهً خارج الممالن 

. فهً جماد خارج (Moneraكة البدابٌات ) حٌاء ، وال تدخل حتى فً أدناها وهً مملالخمس من األ

( ، واستعبدتها DNAمنها وهو الدنا ) السرّ  الخالٌا ، فإذا دخلت أي خلٌة من الخالٌا تحكمت فً سرّ 

مها ، وجعلتها تؤتمر بؤمرها وتصنع لها ما ترٌد ، بل تجعلها تصنع أعدادا متكاثرة منها حتى تحطّ 

لبكترٌا والطحالب والنباتات ووحٌدات الخلٌة والدٌدان لة على اوتنطلك الى ؼٌرها ، وهً متطفّ 

والحشرات والحٌوانات بؤجمعها الى االنسان الذي تسبب له العدٌد من االمراض ) التهاب الكبد 

( ، والجدري والجدٌري والحصبة HIV، ... الخ ( ، ومرض االٌدز )A ،B ،Cالفٌروسً بؤنواعه 
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ومبات األمراض الوبٌلة والخطٌرة واأللل خطورة مثل  والحمى الصفراء وحمى الوادي المتصدع ،

 النزالت ()البردٌة ( والمعوٌة واالنفلونزا .

( ،وهً عبارة عن Prionsة العلماء ما ٌسمى البراٌون )رأشد من الفٌروسات تسبٌبا لحٌ هو وما      

ي ) على عكس بروتٌنات أو أجزاء من بروتٌنات ، فهً جماد بدون رٌب ، ولٌس فٌها أي حامض نوو

( ... ومع ذلن تسبب أمراضا RNA( أول )DNAالفٌروسات المكونة من أحد الحامضٌن النووٌن )

خطٌرة أشهرها جنون البمر ، الذي ٌصٌب االنسان أٌضا ، وٌعرؾ باسم مرض كرتزفٌلٌد جاكوب . 

، وٌصاب وفً هذا المرض ٌصبح الدماغ مثل االسفنجة ، وٌفمد االنسان أو الحٌوان لدراته كلها 

( الذي كان منتشرا فً جزر ؼٌنٌا Kuruج حتى ٌموت. وهنان مرض كورو )بالجنون والشلل والتخلّ 

الجدٌدة ) فً وسط المحٌط الهادي بالمرب من استرالٌا ( ، حٌث كانوا ٌؤكلون أدمؽة موتاهم على 

ر هذا المرض بٌنهم ، ى ذلن الى انتشابناء ، فؤدّ اعتبار انتمال األرواح بواسطتها من االسالؾ الى األ

 م ، وبدأ المرض فً االختفاء أٌضا .1960ثم اختفت هذه الطموس منذ عام 

وتنتمل الحٌاة من البسٌط الى المعمد حتى تصل ألصى مداها فً االنسان ، الذي أكرمه هللا بالعمل       

ى النبً الكرٌم عن مّ لتة . ومن االنسان ٌنتمل فً لحظة من اللحظات إلى أفك المالبكة لٌٌّ ووالفكر والر

ٌة مكتومة فً الذرة ، تنطلك انالملن ، والمالبكة خلك من نور .. وهكذا تتوحد الدابرة ، فهً طالة نور

بؤلصى سرعتها فً الضوء أو النور ، ثم تتكثؾ وتتطور عبر مالٌٌن األنواع حتى تصل فً ألصى 

 ة وعالم األرواح األلك .ك األعلى مع المالبكفمداها الى عالم النور السرمدي فً األ

والدورة تتكرر فً كل لحظة وآن ، فالطعام الذي نؤكله ، وهو جماد ، ٌتحول فً أجسادنا إلى طالة     

وإلى خالٌا حٌة بها نعٌش وبها نتناسل وبها تظهر عجابب الخلك كلها المكنونة والظاهرة ... وهو أمر 

والؽذاء الى خالٌا فً جسم االنسان والحٌوان عجب ، فالتراب ٌتحول الى نبات والنبات الى ؼذاء 

 لتكتمل الدابرة .

وللٌهود فً ذلن دور كبٌر ،  استخدمت نظرٌة التطور لمحاربة الكنٌسة خصوصا واِلدٌان عموما ،  (2)

علٌهما هللا  ةولد سبك االشارة الى ذلن ، وأٌدناه بما ذكره االستاذ دمحم لطب واالستاذ سٌد لطب رحم

 وؼٌرهما ...

ره المسلمون األوابل ، ، كما لرّ ظرٌة فً ذاتها لٌست دافعا للكفر ، بل ٌمكن أن تكون دافعا لإلٌمان الن  (3)

ره الدكتور أدوارد كٌسٌل ، أستاذ علم االحٌاء فً جامعة سان فرنسٌسكوا ، والدكتور مورٌس وكما لرّ 

 Whatأصل االنسان ) بوكاي ) رحمه هللا ، فمد أسلم وسمعت ذلن منه شخصٌا ( وما ذكره فً كتابه :

is the Origin of man  بل إن واالس ، شرٌن دارون فً هذه  ...( ٌوضح منهجه وطرٌمته

 شدٌد االٌمان باهلل . رجالكان النظرٌة ، 

حتى لو أزلنا جانبها اإللحادي ، َل تزال النظرٌة فروضا فً كثٌر من جوانبها وتفتقد اِلدلة العلمٌة ،   (4)

نٌة الحدٌثة ؼٌر ممنعة على ٌ( فً الجٌنات التً تعتمدها الداروMutationفموضوع الطفرات )
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مراض فً االطالق فً اٌجاد مجموعات متباٌنة أشد التباٌن من المخلولات .. والطفرات تإدي الى األ

 لً واٌجاد أنواع جدٌدة .معظم الحاالت ، والى التشوهات ال الى الترّ 

( ، منذ أكثر من ألفً ملٌون عام ، Arche bacteriaٌمة )ٌحٌر العمل أن تبمى البكترٌا المدومما    

منها وجود الباٌرونات  د  عمٌدا وجود الفٌروسات ، وما هو أشدون تطور ، بل مما ٌزٌد االمر ت

(Prions ٌّالمسببة لجنون البمر . ففً أي رتبة ٌمكن أن نضع هذه المخلولات ؟ أي هً ح ) ة أم جماد ؟

، فلماذا  ضا لدٌمة لدم الحٌاة على االرضٌص ، والشن ان الفٌروسات أوالعلماء فً ذلن فً حٌص بٌ

 لم تتطور خالل ألفً ملٌون عام أو تزٌد ؟.

ر ، ولم البروتوزوا والطحالب الخضراء المزرلة ، ما بالها لم تتؽٌّ : ٌات وثم انظر إلى عالم األول     

دنى ، تإدي وظابفها سلم الحٌاة األ ر خالل ألؾ ملٌون عام أو تزٌد ؟ وهً موجودة الٌوم فًتتطوّ 

 مٌّة وصانعة للؽذاء .لة ورُ رض ، وحفظ  توازن األحٌاء متطفّ األ المنوطة بها فً هذه

كما حدث من أرنست هٌكل فً رسومه لألجنة ، حماسة التطورٌٌن التً تدفعهم الى الغش والخداع    (5)

 بكٌن وإنسان هٌدلبرج ، وكلها تدلّ  ( وإنسانPiltdow man، وتلفٌك العظام كما فً إنسان بٌلتدو )

 وال أخاللً لٌس له مثٌل فً أي فرع من فروع العلم األخرى . على مستوى منحطِّ 

لت الى دوجما ) عمٌدة ( ٌجب والخداع والكذب هو أن النظرٌة لد تحوّ  والدافع لهإالء الى الؽشّ            

هو والسبب الحمٌمً  .. تزوٌر أو اعتساؾ األدلة الشكال ، حتى لو وصل الى من األ لالدفاع عنها بؤي شك

 الحرب بٌن الكنٌسة والعلم ، وما تبع ذلن من مآس فً المرون الوسطى وعصر النهضة .

 فمد ٌصح منها جوانب كما ٌسمط منها جوانب ، النظرٌة فً مجالها العلمً البحت ،ٌنبغً أن تبقى   (6)

س لدرجة التعصب لهذه النظرٌة أو ال ٌنبؽً أن نتحمّ رت المعلومات ، وعلٌه ، فوكلما تمدم العلم تؽٌّ 

 ضدها .

فصاحب النظرٌة ، هو مضاؾ إلٌها ، ولٌس منها فً شًء . وأما الجانب اإللحادي فً النظرٌة ف   

أما زمٌله واالس فرجل وكا ، دارون ، ال ٌنكر االٌمان باهلل ، وإن كان لد أصابه الدوار وأصبح متشكّ 

 ولم تزده النظرٌة إال إٌمانا . شدٌد االٌمان باهلل ،

ر للرجل ، وذلن ألنها تبرّ وجدت نظرٌة دارون والبقاء لألصلح دعم أوربا كلها والرجل اِلبٌض   (7)

بٌض كل جرابمه فً سرلة الشعوب واحتالل بالدهم واستؽالل خٌراتهم وإثارة الحروب بٌنهم .. األ

ما لألصلح ، واألصلح هو الذي ٌستطٌع أن فهذا كله من ضمن الصراع من أجل البماء .. والبماء داب

وسٌلة من الوسابل مهما كانت لذرة وال أخاللٌة . فالطبٌعة ال تعرؾ األخالق  ب على اآلخرٌن بؤيّ ٌتؽلّ 

، والخٌر كل الخٌر للكابنات ، أن ٌبمى األلوى أو المخادع الكاذب المخاتل ، اللص الحمٌر مادام 

بآراء دارون ومالثوس فً اله . وال تزال الرأسمالٌة سعٌدة جدا ٌستطٌع أن ٌخدع ؼٌره وٌستولً على م

  هذا المجال ، بل وازدادت الحاجة الى هذه النظرٌات بدخول عصر العولمة .


