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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه.

سيما يف   ال  ،عدة  جمات غي مسبوقة يف نواحياإلسالم هليف زمن يتعرض له  دور احلارس    امل يعد جيدي كثير 
وليس    ،وأصبح كل امرئ دون نفسهضعف دور املنع  و   ،اكبير   اانفتاحر الذي انفتح  ابب الشهوات والشبهات  

عربة ملعترب  ويف السية النبوية  حفظه وإظهاره على الدين كله،    -تعاىل-هللا  قد توىل  ف  ،اخلوف على اإلسالم
مع تفنن أعداء  هبم،  على اإلسالم ولكن على أبناء املسلمني مما يعصف  ليس    اخلوففالسيما غزوة اخلندق،  

دور  الناصح، و   دور املوجهلذا تربز أمهية  وسيلة الدفاع يف عصر االنفتاح  اختلفت    وحيث  ،هللا يف اإلضالل
كما يربز دور    ،أصول اإلسالم وثوابته  قد الباطل والذابني عنكما يربز دور املهامجني املبادرين لن  ،الرقابة الذاتية

فيعيد املسلم بناء نفسه على أساس متني يصمد أمام تلك العواصف،    (1) العناية الكبية أبدلة أصول اإلسالم
وهذا البناء يقابله ضرورة اهلدم لقواعد الباطل وكشف ما حتت زخرف القول من الفساد والبطالن واإلفالس،  

عزيز  تعىن جبانب املناعة الفكرية وت  (2) وهذا ال يكون ألي أحد بل على أيدي املختصني، وهلل احلمد هناك مراكز
اليقني ونقد الباطل وإصدار الكتب املتنوعة يف هذا الباب وغيه وبث الوعي وإقامة الدروس والربامج ومل يبَق  

 ملن أتثر ابلشبهات ووقع يف احلية والضعف إال أن يدل طريقها، والتوفيق والسداد بيد هللا تعاىل. 
هلا ضرابت اهلدم من الباحثني املسلمني بل من بعض  ونظرية التطور الداروينية من املعابد املتهالكة اليت وجهت  

علماء الغرب أنفسهم، وتكاثرت يف نقدها الكتاابت واملؤلفات، وهي آيلة للسقوط رغم التفاف القوم حوهلا،  
 ومع هذا احلال للنظرية إال أَّنا جند بعض املسلمني يؤمنون هبا دون وعي حبقيقتها. 

 
 من الكتب اهلامة كتاب دالئل أصول اإلسالم، من إعداد مركز صناعة احملاور.  - (1)
من هذه املراكز مركز تكوين ومركز دالئل وقد أنتجت مواد هامة مثل كتاب دالئل أصول اإلسالم وبرَّنمج صناعة احملاور    -(2)

الذي يعىن بتعزيز اليقني وأتصيل الثوابت وتقوية املناعة الكفرية يف مواجهة الشبهات ومثل كتاب مشوع النهار للعجيي يف هدم  
الكثية واملتنوعة والنافعة. وقد يعرتض معرتض أبن العلم الشرعي كايف يف اإلحصان من الشبهات    ونقد الباطل. وغيها من املواد 

واجلواب أن العلم الشرعي هو األساس والقاعدة اليت ينطلق منها املسلم ويعود إليها ويبين عليها ومن ليس لديه أتصيل شرعي فهو  
طل، بل االبتعاد عن تدارس كتاب هللا والعناية ابلعلم الشرعي سبب من  مفلس، فالعلم الشرعي ال شك أنه حصانة ومنعة من البا

أسباب وقوع بعض الشباب يف الشبهات، والتخصص يف نقد الشبهات هو فرع الحق يبىن على أتصيل شرعي سابق فهو مزيد  
طالب علم شرعي ويف هذه    عناية يف ابب دعت احلاجة إليه. كما يقال للمعرتض إنه ليس كل من تعرض للشبهات وأحتاج إزالتها 

احلالة حيتاج إىل من يزيل عنه اإلشكال وقد يكونون مجيعرا يف بيت واحد لكثرة انتشار األفكار الباطلة، أيضرا ليس كل طالب علم  
ه  شرعي لديه القدرة على متام االستنباط فقد ال جييد الرد واالستفادة من النص فيحتاج إىل االطالع على ما اعتىن به وما سطر 

 املتخصصون يف نقد الشبهات وهللا أعلم. 
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ءة ومطالعة يف هذا امللف مث أحببت أن تكون مشاركة من املشاركات  قليلة هي حصاد قرا  اسطورر   وقد كتبت  
 وسهم من مجلة السهام املوجهة لنقد النظرية أحتسبه عند هللا تعاىل ولعل هللا أن ينفع به أحد.

التطور وحقيقتها، وإن كان املطالع    وبطبيعة احلال هذه السطور لغي املتخصص لتعطيه إحاطة عن فرضية 
 ن لديه اليقني املبين على الدليل الشرعي السليم إال أن هذا اليقني يزداد ويصفو بعد هدم الباطل. الكرمي يرى أ

 وهذا أوان الشروع يف املقصود وهللا املعني وعليه التكالن. 
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 يف ميزان العلم.. التطور الدارويين حقيقة أم خيال؟
مل يكن موضوع التطور من املواضيع اليت أهتم هبا إىل أن قدر يل يومرا أن أقرأ كتاب )صندوق داروين األسود(  
ليهاي   جامعة  يف  احليوية  الكيمياء  وأستاذ  حيوية  عامل كيمياء  وهو  بيهي  مايكل  د.  األمريكي  للعامل 

عجبت كثيرا من احلجة اليت أوردها يف كتابه واليت يبطل هبا  وزميل ابرز يف مركز العلوم والثقافة، وت بنسلفانيا يف
التطور إن مل نقل سحق هبا التطور، فكيف ال تزال النظرية قائمة يف تلك اجملتمعات؟ مث بعد ذلك قمت بقراءة  
العديد من الكتب ألكتشف أن ما نعرفه منذ زمن طويل عن التطور واعتقاد أكثرَّن أنه نظرية مسلم هبا يف  

ب ليس صحيحرا، أو اعتقاد بعضنا أن النظرية اكتسبت أتثيها بسبب قوة أدلتها، وأن العلم يشق طريقه  الغر 
أبجبدايته وأخالقياته، وإن وجد شيء غي مقبول فهو راجع خلطأ ما وهفوة من عامل فكل ذلك ليس صحيحرا، 

ك معريف ملا ينتجه الغرب، وأن ما يدور  ولعل ذلك راجع إىل أن العامل العريب ابلنسبة للعلوم احلديثة جمرد مستهل
يف فضاء العامل العريب هو جمرد صدى ملا يبثه الغرب كوهنم أصحاب االختصاص والسبق يف العلوم احلديثة،  

ا، لذا كان مفروض علينا القبول فقط. إضافة إىل أثر هيمنة النموذج الغالب واليت  وليس لنا يد يف نقده علمي  
لرأي الغالب بشكل جمرد، والغرب يدرك هذه العالقة املعرفية بينه وبني العامل العريب    تؤدي إىل قبول املغلوب 

 ويظهر ذلك يف بعض أساليب الرتويج لألفكار يف بعض املواد املرئية واملقروءة.
ليس كلهم يؤمن ابلتطور وليس مجيعهم متفقني،  -ال سيما يف الوسط العلمي-ولكن الواقع أن العامل الغريب  

وليس تدين منه فمايكل رفض التطور بعد قراءته لكتاب )التطور نظرية يف أزمة(  ،  ايكل بيهي مثالر كحال م
م مث عاد دنتون  1985ملايكل دنتون أستاذ علوم الوراثة والكيمياء احليوية، وكتاب دنتون هذا قدمي صدر عام  

ن ماير صاحب كتاب )شك داروين(  حديثرا فألف كتابه احلايل )التطور نظرية "ما زالت" يف أزمة( وكحال ستيف
 وغيهم.

 لماذا ظلت الداروينية موجودة؟ ف
طبيعة النظرايت أهنا تسقط وحتل حملها نظرايت أخرى أو تتحول إىل حقائق وجودية مسلمة عند تكامل األدلة  

مث  ا  وال حرج يف وضع فرضية ممكنة علمي    مثل دوران األرض حول الشمس مثال،وتضافرها والتحقق منها،  
البحث عن أدلتها لكن العجب أال يراد هلا السقوط عند العجز عن إثباهتا، وال يراد هلا أن تذهب إىل أرشيف  

  -النظرايت القدمية لتحل حملها نظرية جديدة أو حقيقة علمية. ولكن يزول العجب إذا عرفت أن املخلوقات  
أن املالحدة الذين يتبنوهنا إما أن يثبتوها فيصبح    لن خترج عن كوهنا متطورة أو خملوقة، مبعىن  -يف نظر املالحدة  

إحلادهم على  دليل  فعلى    (3) لديهم  املوجه  التطور  فكرة  وأما  آخر،  خيار  وال  جمردة،  هبا كنظرية  يتشبثون  أو 
 

استدالل عامة امللحدين بـ )نظرية التطور اليت تفسر نشوء الكائنات احلية وتطورها( على نفي وجود اخلالق للكون والكائنات    -  (3)
 :  وهذا االستدالل ينقصه شرط التالزم بني الدليل وبني املدلول من جهتني يظهر يف كل منهما انتفاء التالزم
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ا حياول إرضاء الطرفني، إال أنه داخل  إشكاالته يف اجلانب الشرعي والعلمي، وكثرة تناقضاته كونه مذهبرا تلفيقي  
يف القسم الثاين وهذا ال يسعد املالحدة، وملاذا املالحدة؟ جييب التطوري داعية اإلحلاد األشهر رتشارد ديكنز:  

ا متك يضاف ملا سبق أن التطور املوجه ال    ،(4)!"  امالر فكراي  "داروين جعل األمر ممكنرا يف أن تكون ملحدر
 عنه وهذا ما مل يتحقق كما ما سيتضح.  ايصح الكالم فيه قبل ثبوت التطور نفسه كونه فرعر 

 :التطور الصغري والتطور الكبري
الدارويين املراد به تكون األنواع  هو التطور    :فالتطور الكبي  ،هناك من يقسم التطور إىل تطور كبي وتطور صغي
فهو يكون داخل النوع الواحد وينتج    :وأما التطور الصغي  .املختلفة من املخلوقات ونشوء بعضها من بعض

اللقاحات وإنتاج  املزرعة  احملاصيل وسالالت حيواَّنت  عنه   ،عنه حتسني  ينتج  فهو ال  تطوررا  وأن مسي  وهو 
فالتفاح عند حماولة حتسينه ال    ،دة ويكون حمدودرا داخل النوع الواحدخملوقات جديدة وال تتخلق جينات جدي

عنبر  ينتج حيواَّنر   اينتج  أن  للداروينية    مثال فضالر  املتعصبني  يغالط بعض  النوع، ولألسف  فهو حمدود إبطار 
وهذا   ،يينويستدلون مبا يتم رصده يف املختربات عن التطور الصغي لالستدالل به على التطور الكبي أو الدارو 

التدليس واإليهام للمطالع راجع ألسباب فلسفية، لذا جند منصفيهم ال يرون أن هناك عالقة بني التطور الصغي  
من    اوالتطور الكبي ويصرحون بذلك، ولعل التطور الصغي مما عزز اخليال لدى داروين عند مالحظته أنواعر 

عد تقدم العلوم واكتشاف الشفرات الوراثية واجلينات وتبني  ولئن كان له عذر يف هذه اجلزئية إال أنه ب  ،الطيور
ا مل يعد هناك    ،عدم تغيها عند إنتاج السالالت وأهنا ال خترج عن النوع الواحد وال ميكن أن تنتج نوعرا جديدر

 عذر ألحد. 
 

 خيال العقل وعقبات الواقع: 

 

اجلهة األوىل: انتفاء التالزم بني نشأة الكائنات احلية على األرض وبني نفي وجود اخلالق للكون عمومرا، مبعىن أن هناك خملوقات  
أخرى غي الكائنات احلية على األرض كاجملرات والنجوم والبحار وغيها، فاالستدالل على نفي اخلالق لكل هذه األشياء عن طريق  

 ئيل على األرض يسمى الكائنات احلية فيه انفكاك للتالزم كبي. تفسي نشأة جزء ض
  اجلهة الثانية: انتفاء التالزم بني وجود القانون املفسر لنشوء الكائنات وبني نفي وجود من أنشأ هذا القانون ودبره. إذ ال عالقة بني 

، يستدعي يف الذهن البحث عمن صنعه وقننه وهذا  األمرين )وجود القانون ونفي مقننه(، بل إن وجود القانون احملكم ألي شيء ما 
 . (27كله مع التنزل اجلديل بصحة النظرية )أصول اخلطأ يف الشبهات ألمحد السيد ص 

  -  )4(Richard Dawkins , The Blind Watchmaker: Why the evidence of evolution 
reveals a universe without design , New York: W.W. Norton & Company , 1987  

. 84نقال من كتاب التطور املوجه بني العلم والدين هلشام عزمي ص    
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وضع   فأرسطو  التارخيية  السياقات  بعض  يف  ولننظر  اجملرد  اخليال  على  عسية  ليست  الكائنات  تطور  فكرة 
النبات مث احليوان مث   الرتاب مث  الكائنات إىل عدة مراتب وهي  فيها  للكائنات واليت قسم  العظمى  السلسلة 

ات واحليوان، وجعل أشرف الرتاب  اإلنسان مث قسم الرتاب إىل مراتب من األدىن إىل األشرف وكذلك قسم النب
مما يلي أدىن النبات وأشرف النبات مما يلي أدىن احليوان وأشرف احليوان مما يلي اإلنسان، دون القول أبهنا  
َّنجتة عن بعضها بل كان ي عتقد ثباهتا وعدم تطورها، انتهت هذه الفكرة بعدما جاءت فكرة تقسم الكائنات  

ال مسيا مع اكتشاف احليواَّنت املنقرضة وتدخل اخليال ليبتكر فكرة التطور  على هيئة شجرة ذات أصول وفروع  
ال عن دليل كما سيأيت فطبيعة الفرضيات العلمية أهنا توضع أوالر مث يبحث عن األدلة كما هو معروف، وحىت  

ور مث  يتضح أن اخليال قادر على نسج التطور فإَّن جند يف بعض كتاابت أحد علماء املسلمني وهو يصف التط
َوِمْن َءايَـِٰتِهۦ    {:  عند قول هللا تعاىل  "تفسيه"ينفيه وكأنه ردرا على فكرة متداولة لدى طائفة ما، فيقول الرازي يف  

 : }َأن َخَلَقك م مِ ن تـ رَاب مث ا ِإَذۤا أَنت م َبَشٌر تَنَتِشر ونَ 
إىل أن هللا تعاىل خلقه من تراب  فإذا أسد ابلباب، وهو إشارة    خرجت    :قال﴿إذا﴾ وهي للمفاجأة، ي    :)قوله

. وهذا إشارة إىل مسألة ح كمية، وهي أن هللا تعاىل   بكن فكان، ال أنه صار معدَّنر مث نباًتر مث حيواَّنر مث إنساَّنر
، فخلق األنواع    وَّنميراخيلق أوالر إنساَّنر فينبهه أنه حيىي حيواَّنر   وغي ذلك، ال أنه خلق أوالر حيواَّنر مث جيعله إنساَّنر

هو املراد األول، مث تكون األنواع فيها األجناس بتلك اإلرادة األوىل، فاهلل تعاىل جعل املرتبة األخية يف الشيء  
 . (5))البعيد عنها غاية من غي انتقال من مرتبة إىل مرتبة من املراتب اليت ذكرَّنها

ف، فهذه الصورة متصورة  وعلى كل حال فعندما نقول تطور كائن حي ذي خصائص معينه إىل كائن حي خمتل 
يف اخليال الذهين فقط، ومما يسوغها يف التصور أهنا مفسرة لسؤال تنوع املخلوقات املوجودة واملنقرضة فهذا  
يسه ل على العقل قبول النظرية ال سيما يف احلالة املعرفية البسيطة للمجتمع يف زمن داروين قبل تقدم العلوم  

ان وجود شيء معني بناء على عدم تصور وجود مانع فيحكم ابإلمكان  واالكتشافات، فالعقل قد يتصور إمك
يف الواقع، وهذه احلالة تعرف بـ)اإلمكان الذهين( ويقابله   اقد يكون ممتنعر   ءويقبل الفكرة، مع أن ذلك الشي

 
املراد من نقل كالم الرازي بيان أن تصور التطور ليس ممتنع يف الذهن وإن كان ممتنع يف اخلارج كما سيأيت، وأما الدليل    -  (5)

هو قوله تعاىل ِ} ِإنا َمَثَل ِعيَسٰى ِعنَد ٱَّللِا َكَمَثِل َءاَدَمَۖ َخَلَقه ۥ    - عليه السالم  -الشرعي على بطالن التطور الدارويين يف حق آدم  
 [ وذلك من وجهني: 59ن تـ رَاࣲب مث ا قَاَل َلهۥ  ك ن فـََيك ون {]آل عمران مِ 

ألنه ولد من غي أب فأحتج عليهم أبن آدم    - عليه السالم    - الوجه األول: أن اآلية احتجاج على النصارى الذين أهلوا عيسى  
أي: له أب وأم،    منحدر من ساللة قبله،   خلق من غي أب وال أم ومع ذلك فهو عبد هلل، ولو كان اإلنسان متطور لكان آدم

 وعندها ال يكون يف اآلية حجة على النصارى، واآلية إمنا هي يف مقام االحتجاج على النصارى.  
 الوجه الثاين: التصريح أنه خ لق َخلق متميز عن سائر بنيه. 
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  ، لذلك عند الوقوف على واقع التحول داخل الكائن احلي على افرتاضه فاألمر مفزع (6) )اإلمكان اخلارجي(
وغي مقبول، وذلك ألنه يلزم قبل حتول الكائن احلي أن تتحول خالايه وقبل حتول خالايه أن تتحول أعضاء  
والوظيفة واحلجم   الشكل  التباين يف  وأعقد شديدة  أدق  املختصون عن مكوَّنت  يتكلم  بل  الداخلية  اخللية 

ا أن نشاهد مكوَّنهتا املعقدة كما نشاهد  والرتكيب، فإذا كربَّن اخللية الواحدة لتصبح حبجم مدينة فرضرا واستطعن
احلجم   حيث  من  اخللية  داخل  اجلسيمات  بني  واختالفرا كبيرا  ضخمرا  تباينرا  سنجد  املدينة  الشكل  و مباين 

خر فهذا غي مقبول عند أهل التخصص  آواملكوَّنت والبنية والوظيفة، فالقول إن هذا اجلسيم حتول إىل جسيم  
ول تطور مبىن إىل معدة ثقيلة أو إىل طائرة، وذلك لشدة االختالف بني اجلسيمات  ويرونه قفزة هائلة وكأنك تق

يف البنية والوظيفة اليت يؤديها ويف احلجم كذلك، وإن وجد تقارب يف الوظيفة فيكون كتحول دراجة إىل سيارة  
رح كيف تطورت  أو حتول قارب إىل ابخرة، ومن يريد شرح وإثبات التطور من خالل هذا الطريق فيلزمه أن يش

أجزاء اجلسيمات داخل اخللية ولنطبق هذا على دراجة وسيارة ابفرتاض أن كل منهما جسيم دقيق داخل خلية  
حمكمة فمن أين تكون البداية واخلطوة األوىل، دون أن نستخدم اخليال؟ هذا طبعرا مع وجوب مراعاة استمرار  

كائن احلي ومع مراعاة عدم القفز فال نقول تطور  عمل كل منهما وأداء وظيفته بشكل سليم حىت ال ميوت ال
أحد األنظمة البسيطة إىل نظام معقد فال نقول تطورت الدواسة إىل مكينة مثال، مع أن عبارات الداروينيني  
هنا عند وصف التطور تكون بنحو )تطورت، حتول، من املمكن، قد نتج عنها، يعتقد( وهذه ألفاظ خيالية  

 عليها مايكل بيهي.وقفزات كبية كما نبه 
هذا مع اعتبار أن كل جسيم مرتبط ابآلخر ويؤداين وظيفة واحدة يف كثي من األحيان وتكون جمموع وظائف  
اجلسيمات داخل اخللية مكملة لبعضها مما يعين استحالة إزالة عضو من هذه اجملموعة ولو أزيل مل تعمل اخللية،  

اخللية يؤدي إىل اختالل وظيفة اخللية ابلكامل فيمرض  بل وجود تغي مرضي طفيف يف جسيم واحد داخل  
الكائن احلي وقد ميوت. واخلالصة أنه من َّنحية اخليال ميكن تصور حتول جسيم إىل جسيم آخر بسهولة أو  
حىت عضو يف احليوان إىل عضو آخر لكن من حيث الواقع املادي وحتول ذلك خطوة خبطوة دون أي جتاوز  

مايكل بيهي )حىت نشعر ابلقوة الكاملة لالستنتاج أبن النظام معقد بشكل غي    فإن ذلك مستحيل يقول د. 
قابل لالختزال وأنه ابلتايل ليس له أي أسالف وظيفية فعلينا أن منيز بني سلف مادي وسلف ختيلي. فاملصيدة  

الفأ القادر على جتميد  الوحيد  النظام  الفأر الكالسيكية( ليست  - ر مبكانه  املذكورة أعاله )يقصد مصيدة 

 
اإلمكان الذهين: هو أن يعرض الشيء على الذهن فال يعلم امتناعه، ويقرر إمكانه ال لعلمه إبمكانه؛ بل جملرد عدم علمه     -6()

ابمتناعه، مع أن ذاك الشيء قد يكون يف الواقع ممتنعرا. واإلمكان اخلارجي: وهو أن يعلم إمكان الشيء يف الواقع خارج الذهن،  
وجود نظيه، أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه، فيكون ذاك الشيء أوىل ابلوجود )أصول    أبن يعلم وجوده يف اخلارج، أو 

 ( 318وأنظر الرد على املنطقيني البن تيمية ص  48االعتقاد أعداد صناعة احملاور ص  
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فعلى األقل ميكن ألي كان أن يستعمل حىت مصيدة الصندوق املثبت ابلعصاء  -استعملت عائليت مصيدة الغراء  
أو إطالق رصاصة على الفأر بكل بساطة. فكل هذا ال يعترب سلفرا ماداير ملصيدة الفئران النمطية ألن هذه  

)قاعدة ومط ذات  إىل مصيدة  التحول  قادرة على  رقة وَّنبض والقط وقضيب ماسك( خطوة  األدوات غي 
فخطوة أبسلوب الداروينية. لتوضيح الفكرة لنأخذ بعني االعتبار هذا التسلسل: لوح تزجل، ولعبة عربة، دراجة  
هوائية، ودراجة َّنرية، وسيارة، وطائرة، وطائرة نفاثة، ومكوك فضائي يبدو وكأنه توايل طبيعي. أوالر ألنه عبارة 

ل اليت تصل ح للتنقل، واثنيرا ألن هذه الوسائل متسلسلة وفق ترتيب التعقيد فمن املمكن  عن الئحة من الوسائ
أن تكون من الناحية التخيلية متصلة ومتداخلة فيما بينها يف متسلسلة واحدة؛ ولكن فل نقل: هل من املمكن  

 (7)إهنا سلف ختيلي وحسب.((  أن تكون الدراجة اهلوائية سلفرا فزايئيا _ورمبا داروينيا_ للدراجة النارية؟ ال،
ولعلك تقول أين داروين والناس يف زمنه عن موضوع اخللية؟ اجلواب أنه ابإلضافة إىل احلالة املعرفية البسيطة ال  
سيما يف علم األحياء فإن اخللية نفسها مل تكن معروفة زمن داروين وكانت تعترب أشبه بكيس هالمي حىت عند  

إثبات وجود أي عضو معقد ال يرجح أنه قد تشكل  داروين نفسه ومن هنا قال يف كتابه )إذا كان من املمكن  
وقد كان هذا االختبار الذي    (8)عن طريق العديد من التعديالت املتعاقبة والطفيفة، فسوف تنهار نظرييت متاما(

 وضعه داروين أساس فكرة كتاب )صندوق داروين األسود( كما سيأيت. 
 : عقبات من نوع آخر

بيولوجي املادي البحت، ففي التصور الدارويين تكون املخلوقات عبارة  واحلديث السابق هو على املستوى ال
عن مادة بيولوجية حمكومة بقوانني مادية صارمة وال خترج عن إطار املادة ومن هنا أتيت اإلشكاالت األخرى  

وا والشر،  اخلي  وموضوعية  األخالقي،  واجلانب  الغريزي،  واجلانب  الضرورية،  الفطرية  ابلعلوم  لشعور  املتعلقة 
 .  (9) ابلغائية، واإلرادة احلرة، والوعي، والعقل واملعقوالت 

فهذه وغيها مكوَّنت رئيسية أساسية يف قيام حياة املخلوقات، وهي خارج اإلطار املادي الذي هو ميدان  
 :الداروينية وتعترب تلك املكوَّنت عقبات شديدة عند التطوريني فهناك أسئلة مل جييبوا عنها وهي

 .لفرق بني النائم واملستيقظ مثالالوعي كا  -1

 
 64صندوق دارون األسود ص  - (7)

  -  )8(Charles Darwin, "The Origin Of Species", Harvard University Press, 1964, 
p189 7نقال من كتاب صدوق دارون األسود ص    

لالستزادة ميكن مراجعة كتاب دالئل أصول اإلسالم السابق ذكره وكتاب مشوع النهار للعجيي وحماضرة الداروينية عرض   -  (9)
ديث عن الغرائز  ونقد للعجيي أيضرا. وأنظر الفصل السادس عشر من كتاب خرافة التطور لروبت مجيس حيث استفاض يف احل

 وهو من أمتع فصول الكتاب. 
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وسؤال األخالق من حيث الوجود السابق قبل املخلوقات ومن حيث معيار اخلي والشر وأنه مطلق   -2
 . وليس نسيب يعود لتقدير الناس وحدهم بعد وجودهم

أجوبة  وسؤال العقل واملعقوالت من أين أتت؟ وليس املراد الدماغ طبعرا. وما سواها مما أجابوا عنه فهي   -3
ضعيفة تفتقر للدليل وغي مقبولة، أو تعليالت حياولون ربطها ابملادة البيولوجية واجلينات دون حقائق علمية  
واقعية ميكن قبوهلا يف الوسط العلمي املخلص، فمثال يف سؤال اإلرادة احلرة )مثال عندما ترفع كأس ماء لتشرب(  

الداروينية ال جند جواابر لسؤال اإلرادة   الداروينية تنظر للمخلوقات كمادة عمياء  - احلرة  ففي ظل  حيث إن 
وعندما أجاب أحدهم وقال إن داخلنا شبكة مكونة من    - تشكلت ابلصدفة وما زالت تتطور دون تدخل

باليني األعصاب املتداخلة جعلت رفع الكأس يكون يف هذا التوقيت كان جواابر خياليرا وغي مقبول، وعلى  
ن على أفعالنا ويكون اجملرم القاتل بريء. وهناك أجوبة أخرى لكنها فلسفية ال ميكن  هذا اجلواب نكون جمبوري

 إثباهتا. 
 : حملة اترخيية يسرية 

سبق ريتشارد داروين قليل من الكتاب الذي أشاروا للتطور يف مؤلفاهتم أو تكلموا عنه دون أن يقدموا حجج  
أو يطيلوا يف البحث، كما سبقه بعضهم يف مجع األحافي والعناية هبا، مث جاء داروين وألف كتابه على مدى  

ثورات سابقة رافقها الكثي من  م يف ظروف سياسية ودينية قاسية ويف ظل  1859سنني طويلة وصدر عام  
سفك الدماء، ويف وسط حالة ثقافية بسيطة تفتقر لكثي من املعارف والعلوم املتعلقة بعلم األحياء، مما جعل  
من الكتاب وفكرته سالح ضد سيطرة الكنسية وقد استغله وتبناه جمموعة من املالحدة وتولوا تروجيه والدعوة  

، كما أن داروين نفسه مل يقدم أدلة كافية  (10)رية ولكنها َّنسبت ميوهلم وهدفهم  إليه ومل يقدموا أدلة على النظ 
ابعرتافه هو، بل وضع اشرتاطات لقبول نظريته، وأحد هذه االشرتاطات هو الذي بىن عليه مايكل بيهي كتابة  

ينية وسيطة يف  صندوق داروين األسود كما سبق، واالشرتاط اآلخر وجود أحافي انتقالية كافية متثل حلقات ب
إلثباهتا   التطور  دليالر على بطالن  األحافي  بل صارت  األايم عدم وجودها  أثبتت  ما  التطور، وهي  سلسلة 

 العكس بعد أن نشطت عمليات التنقيب وكثرت كما سيأيت. 
كما أن داروين نفسه شكك يف أكثر من موضع يف كتابه وختوف من نتاج نظريته على األفكار وهو ما وقع  

 فالرسوم البيانية النتشار فكرة التطور عرب العقود املاضية والرسوم البيانية النتشار لالحنالل اجلنسي، ومحل  فعالر 
القاصرات، وانتشار املخدرات، وتدين النتائج لدى الطالب، سارت يف وتية مرتفعة معرا وهذا يرجع إىل اعتقاد  

ية هلا وليست حماسبة على أفعاهلا، بل إن كوارث أخرى  أن اإلنسان ال يعدو كونه مادة بيولوجية ال قيمة حقيق

 
 لالستزادة حول الظروف اليت نشأت فيها الدارونية ينظر كتاب معبد داروين خلالد الشايع.  - (10)
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مثل جرائم هتلر وستالني عزاها بعض الكتاب إىل أسباب ومنها اعتناقهم عقيدة التطور مبنظوره البقاء لألقوى  
 أو األصلح. 

 ؟ماذا خبأت األايم للنظرية
خلية ظهرت فجأة وتكون منها السمك  التطور يف صورته العامة: زعموا أن الكائنات احلية مجيعها تطورت من  

تكونت   الطيور  ومن  الطيور  تكون  الزواحف  ومن  الزواحف  تكونت  ومنها  الربمائيات  تكون  السمك  ومن 
 الثدييات مث تكون اإلنسان.

 ودليلهم على ذلك هو األحافي وساعد على ذلك الزمن والصدفة والعشوائية وقانون البقاء.
م يتمكن داروين من االستقراء التام لألحافي إال أن األايم يف نظره كفيلة بسد  لكن دليل األحافي مل يكتمل فل

هذه الثغرة مث مات داروين ومرت العقود تليها العقود وإىل اليوم وعمليات احلفر والتنقيب تزداد واملتاحف متتلئ  
 ابألحافي غي االنتقالية، وملخص النتائج:

 عدم وجود أحافي تثبت التطور. -1
وهو دليل ضد التطور، يقول    (11) أن احليواَّنت ظهرت فجأة فيما يعرف ابالنفجار الكامربي    اكتشاف -2

داروين )إذا كانت األنواع الكثية واليت تنتمي لنفس األجناس أو الفصائل، قد دبت فيها احلياة فجأة، فستمثل  
عض أبن حيواَّنت العصر الكامربي  . وقد جيادل الب(12)هذه ضربة قاتلة لنظرية احندار األنواع ابلتحول البطيء(

معروفة زمن داروين نقول نعم وقد كان داروين يعلم أبن ذلك ال يتطابق مع الصورة التدرجيية اليت افرتضها إال  
أنه يف نظره جمرد مشكلة نقص يف السجل األحفوري فقط، وكان يعترب لغز سيتم حله، ولكن مع مرور األايم  

البحث أتكدت متاما مسألة االنفجار الكامربي، وزالت الشكوك والتخمينات    وبتزايد التنقيب ومع تطور آالت
ا، فقد   واالعرتاضات، فمثال من يقول إن أسالف العصر الكامربي مل يتم حفظها ألهنا رخوايت أو دقيقة جدر
اخلالاي   أنواع  بعض  أحافي  اكتشاف  إىل  بلغت  الدقيقة حىت  والكائنات  الرخوايت  حفظ  الكشوف  أثبتت 

بكرتاي والطحالب وحيدة اخللية ابستخدام أنواع من األشعة اليت تساعد على ذلك، وهي كائنات أقدم من  وال
مثل   الكامربي  قبل  العصور  أن  هنا  ذكره  يناسب  ومما  تدمر!،  مل  ذلك  ومع  الكامربي  العصر  كائنات 

يف تصنيفها اختالف    مل يتفق علماء األحافي على تصنيف األحافي املكتشفة فيه واختلفوا  اإلدايكاري العصر  
  Natureكبي، وبكل بساطة فإن ذلك يعين أهنا ليست سلف حليواَّنت العصر الكامربي. وكما تقول جملة  

 
 االنفجار الكامربي: يعين الظهور السريع لألحياء يف احلقبة اجليولوجية الكامربية.  -(11)
(12)  -  The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition ,  Charles Darwin ,

Harvard University Press , 1964 , p.302  نقال من كتاب التطور نظرة ًترخيية وعلمية وأنظر مناقشتها علميا .
 يف كتاب شك داروين يف الفصل األول. 
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قليلة الشبه به سواء كان    ة ) إن كانت حيوانية فلن تشبه أي خملوق آخر أو ستكوناإلدايكاري عن الكائنات 
بل إن العصر اإلدايكاري ميثل انفجاررا أصغر كما يقول علماء األحافي ما يعين عدم    (13)أحفوررا أم موجودرا(

العصر   الداروينية ومعضلة  إثبات  األحفوري عن  السجل  دفع عجز  وقد  انتقالية،  أو  وسيطة  وجود كائنات 
على    - طورية حملاولة إثبات شجرة داروين من خالل الدارسات املكثفة  الكامربي مجهرة من علماء البيولوجيا الت

يف )الشكل الظاهري للكائن، والتشريح، والدراسات اجلزئية، والتكاثر اجلنسي ( وذلك    - مدى عقود طويلة
ا حتمل نتائج متعارضة متناقضة كما أفرزت   حتت مصطلحات علمية متعددة فخرجت أوراق حبثية كثية جدر

 عصر الكامربي نظرية تسمى التوازن املتقطع ولكنها فشلت يف هناية املطاف هي األخرى.معضلة ال
ومن نتائج التنقيب املستمر اكتشاف أن احليواَّنت ما زالت كما هي القط هو القط والسمكة هي   -3

لوجيني  السمكة واألسد هو األسد وهو دليل ضد التطور كما جاء يف الدراسة املكثفة اليت أجرهتا مجعية اجليو 
ا واستعرضت الدراسة سجل األحافي موزع على  

ر
جمموعة وجاء يف    2500يف لندن وشارك فيها عشرون عامل

التقرير )إن كل شكل أساسي من أي نوع من النباًتت واحليواَّنت أظهر أنه لديه ًتريخ خاص به منفصل عن  
ر فجأة يف السجل األحفوري، مثل  كل أنواع احلياة األخرى، فهناك جمموعات من النباًتت واحليواَّنت تظه 

احليتان واخلفافيش، واخليول والرئيسيات واألرانب الربية والسناجب وغيها كثي، كلها مميزة بشكلها منذ حلظة  
وجودوها املشابه لشكلها احلايل، وال دليل أبدأ على وجود سلف مشرتك ألي نوعني منها، َّنهيك عن صلة  

وما سبق يعين أن سجل الكائنات إذا وضعت    (14) رتض أن تكون أصلها مجيعرا (ألي منها ابلزواحف اليت من املف
يف رسم بياين فإهنا أتخذ شكل خطوط عامودية بدالر من شجرة داروين املفرتضة كما وضح ذلك ستيفن ماير  

ونالحظ أن شجرة داروين يف حقيقتها عبارة عن رسم بياين بين على االفرتاض ومل    (15)يف كتابه شك داروين.
 تكن نتيجة طبيعية لواقع مت التوصل له من خالل االكتشافات.

 اليأس من البحث وإليك بعض األقوال:  -4
  يقول رتشارد دوكنز يف كتابة اإلحلادي )صانع الساعات األعمى( ودوكنز هذا من أشهر مناصري التطور يف 

زرعت   وكأهنا  تطوري  ًتريخ  بال  األحافي  الكائنات يف سجل  )تظهر  اإلحلاد  دعاة  أشهر  ومن  العصر  هذا 
 . (16) ابألمس، وهذا يسعد اخللقيني(

 
 155شك داروين لستيفن ماير ص  - (13)
 . 76يمس ص خرافة التطور لروبرت ج - (14)
 . 79-76شك داروين لستيفن ماير ص  - (15)
 . 103التطور نظرة ًترخيية وعلمية ص  - (16)
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ويقول غاريث نيلسون خبي األحافي ابملتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي )فكرة الذهاب للسجل األحفوري  
ابخللف بني األنواع واألجناس والعائالت أو كل ما كان   قة السلف من أجل احلصول على استنتاج جترييب لعال 

 .  (17) أو ما ميكن أن يكون ما هو إال وهم خبيث(
وجاء يف جملة ساينس داجيست مايلي: )احلقيقة اجلديرة ابملالحظة أننا لو مجعنا كل األدلة املادية على تطور  

على سبيل املثال تبدو وكأهنا ظهرت من ال شيء وكأهنم  اإلنسان لوسعها مجيعها ًتبوت واحد. القرود احلديثة  
املنتصب العاري،  -ال ماضي هلم إذ ال يوجد أي دليل أحفوري ملاضيهم، واألصل احلقيقي لإلنسان احلديث  

  .(18) إذا كنا صادقني مع أنفسنا، لغز يضاف لسابقه -صانع األدوات، ذو األدمغة الكبية
 : حماولة إنقاذ فاشلة 

ومن أجل اخلروج من هذا املأزق وسد هذه الثغرة مت اخرتاع الدليل من قبل بعض العلماء مثل كذبة إنسان 
 جاوة وكذبة إنسان بلتداون وكذلك كذبة إنسان نرباسكا وكذبة إنسان أورس. 

وتبني أهنا مزورة ومركبة من عظام إنسان وقرد وبعضها مركب من مججمة محار    ( 19) وهي كذابت أفتضح أمرها  
صغي كما يف إنسان أورس وبعضها مل يعثر إال على سن فقط واخرتعوا منه قصة إنسان كامل ختيلوه وحنتوه  

ا الكتب  وحنتوا عائلته وأوالده وصوروهم مث تبني أنه جمرد سن خنزير بري! وقد بنيت عليها أحباث وألفت فيه
قبل أن تكتشف الكذابت، بل إن إنسان بلتداون ركبه أحد العلماء من مججمة إنسان وقرد واستخدم مواد  

رسالة    500سنة وأعدت حوله أكثر من    40كميائية جتعله يبدو كاألحافي وعرض يف املتاحف على مدى  
ثبت ابلدليل القاطع أن كل جزء من    إىل أن مت اكتشاف التزوير، تقول جملة ريدر داجيست )لقد  (20) دكتوراه !!

وال يقتصر اخلداع على األحافي فهناك أنواع من توظيف العلم من قبل    ،(21)أحفورة إنسان بيلتدوان قد مت تزويره
علماء الطبيعة يف إقصاء احلقائق املخالفة للداروينية وقد َّنقش هذا النوع من اخلداع د. جوَّناثن ويلز يف كتابه  

ر( فسرد جمموعة من أدلة التطور املتداولة حىت بني املختصني واليت يراد من خالهلا إثبات التطور  )أيقوَّنت التطو 

 
(17)  -  709(.2004  )From a presentation by Gareth Nelson in 1969 to the American 

Museum of Natural History..Journal of Biogeography31    من كتاب نظرية    40نقال  خطأ يف 
 يثم طلعت. التطور هل

 . 42خرافة التطور ص  - (18)
قد يكون هناك جدل حول بعض هذه النماذج مثل رجل أورس هل هو كذبة متعمدة أو خطأ يف االستنتاج، ويف كال    -  (19)

 احلالني ال يدعم الدليل األحفوري بشيء.
 موسوعة ويكيبيداي.  - (20)
 . 73ص، التطور نظرة ًترخيية وعلمية ص47خرافة التطور  - (21)
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األجنة هليجل القادمة    (22) كرسومات  الفصول  )نعرض يف  املقدمة:  قال يف  األحفوري وغيها، مث  الطائر  أو 
اخلط الكبي من  الكم  املنظورة، وسنكشف  العلمية  األدلة  التطور على  نعلمه لطالبنا حول  أيقوَّنت  الذي  أ 

التطور. هذه احلقيقة تطرح سؤاال خطيرا حول وضع نظرية التطور: إن كانت هذه هي أفضل األدلة اليت منلكها  
إلثبات التطور الدارويين وثبت لنا أن كلها خطأ أو مزورة؟ فما هو الوصف الصحيح للنظرية؟ أهي علم أم  

 . (23)خرافة؟
يدفعهم للكذب والتزوير إال انعدام الدليل العلمي الصاحل والتشبث ابلتطور كعقيدة  ولك أن تسأل ما الذي  

وعدم اعتبارها جمرد نظرية، ورمبا ال نتعجب بعد هذا أن يلجأ التطوريون إىل رفع قضية يف احملاكم ضد نظرية  
اليت   الشهية  القضية  تلك  وهي  ابخلطر،  لشعورهم  وذلك  اخللق  تعين  اليت  الذكي  مبحاكمة  التصميم  تعرف 

وقد كسبها التطوريون حيث أصدرت احملكمة الفيدرالية حكمرا ابعتبار نظرية     Dover Panda Trialدوفر
وليس   غي دستوري التصميم مبدأ ديين وليس علمي!! حيث جاء يف حيثيات احلكم "تعليم التصميم الذكي

أيضرا قد مت    (24)  ص من نظرية التطور العلمية"،"علمرا" وأنه ال جيوز إلدارة املدارس طرح وجهات نظر دينية تنتق
توثيق شهادات علماء من اجملتمع العلمي بقمع األكادمييني املقتنعني أبدلة التصميم الذكي والتضييق عليهم بل  

 وفصلهم من اجلامعات ومت عرض ذلك يف الفلم الواثئقي )مطرودون غي مسموح ابلذكاء(.  
 الصدفة:  

لتطور بعد دليل األحافي، واحلديث حوهلا ذو شجون وإذا أردَّن التقدمي هلا فإن املقال  وهي أحد دعائم نظرية ا
يطول فنأمل من القارئ الكرمي القراءة حول الثوابت الكونية والضبط الدقيق للكون، حيث إن أي اختالل  

متناهية ليكون    بدقة   (25)دقيق يؤدي إىل اختالف الكون، فالكون ضبط منذ اللحظة األوىل لالنفجار الكبي 
صاحلرا الستقبال الكائن احلي، كما أنمل من القارئ الكرمي املطالعة حول ما يتعلق ابخللية فاحلديث عنها ال  
تستوعبه املقاالت فقد بلغت من التعقيد واإلعجاز والضبط ما يفوق التصور حبيث إن أبسط وصف يقرب  

 
ارسنت هيجل عامل أحياء أملاين متعصب للداروينية قام برسم املراحل اجلنينية للحيواَّنت بشكل متشابه يف اهليئة وقدمت    -(22)

 م 1880هذه الرسوم على أهنا دليل على السلف املشرتك للحيواَّنت مجيعرا وقد مت اكتشاف التزوير عام  
 . 8أيقوَّنت التطور علم أم خرافة ص  - (23)
 قضية كيتسميلر ضد مدارس منطقة دوفر )موسوعة ويكيبيداي(.  -24()
االنفجار الكبي: ويسمى االنفجار العظيم يعين أن الكون نشأ من انفجار تكونت منه اجملرات واألرض وهو نظرية مت وضعها    -  (25)

مث تضافرت األدلة على تقريرها وما زالت تزيد ومل تصل حلد القطع التام إال أهنا ألغت اجلدل السابق حول قدم العامل وأصبح املؤمن  
،  وغي املؤمن مقر حبدو  ث الكون غي أن املؤمن يعتقد أبن االنفجار الكبي ال ميثل كل الوجود فهناك اجلنة والنار والعرش مثالر

واجلدير ابلذكر أنه عندما ثبت االنفجار الكبي كره ذلك كثي من العلماء املالحدة حىت من الذين سامهوا يف إثباته فحاولوا تدارك  
 وا وقد فصل تلك احملاوالت مايكل بيهي يف كتابه والعجيي يف مشوع النهار. األمر وااللتفاف على األدلة فلم يفلح
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 كتابه املذكور حيث شبهها مبدينة كبية حتتوي  شيء من حقيقتها أن تشبه مبدينة كما فعل مايكل بيهي يف
على شوارع ومباٍن ومراكز ووسائل نقل ومركز معلومات وترمجة ونظام مراسلة ومزارع إنتاج وعمال ورافعات  
أهنا   املالحدة ابالعرتاف  دفع  ما  اخللية وهو  يشبه هذا موجود حقيقة يف  ما  وأسوار وجنود، فكل  وبواابت 

علم، ولكن يهربون من االعرتاف ابخلالق لينسبوا صنعها إىل كائنات فضائية كما فعل  صممت من قبل واٍع ذا  
 رتشارد دوكنز!  

كما أنه من املهم قبل احلديث عن الصدفة اليت عامل الزمن مكون مهم فيها أن نستحضر أن عمر الكون كما  
 مليار سنة.    13.77يقول الفلكيون والفزايئيون 

والكائنات احلية وجدت يف الزمن األخي أي بعد تكون األرض وبعد صالح سطح األرض للحياة، مع مالحظة  
( من عمر األرض، كما  %0،11ميثل حنو )  - الذي خرج خالله أصناف احليواَّنت  –أن االنفجار الكامربي  

حلياة على سطح األرض  ميثل ما نسبته دقيقة واحدة يف يوم من أربع وعشرين ساعة عند مقارنته مع عمر ا
ا من ًتريخ احلياة. 3.8املقدر بـ   مليار سنة، وهي نسبة ضئيلة جدر

 : (26)  بعد هذا لننظر يف الصدفة كيف تعمل وذلك بضرب األمثلة املبنية على نظرية االحتمال الرايضية
 دراهم عشرة،  مثال الدراهم العشرة: الذي ضربه العامل األمريكي كريسي موريسون، حيث ذكر أَّن لو أخذَّن

ا، وطلبنا من   ، ووضعناها يف صندوق، مث خ لطت خلطرا جيدر وكتبنا على كل واحد منها رقمرا خاصرا متسلسالر
(  2،1، وأما احتمال ظهور الرقمني)10:1( يكون بنسبة  1أحد إخراجها مرتبة، فإن احتمال ظهور الرقم )

بنسبة فهو  )100:1مرتبة،  أي  ظهور  100=  10×10،  واحتمال   ،) ( فهو  3،2،1األرقام  ابلتتابع،   )
األرقام كلها مرتبة من واحد إىل عشرة  1000=  10×10×10، أي )1000:1بنسبة (، واحتمال ظهور 

، ولو أجرينا السحب ليالر وهناررا  10000000000أي: واحد أمامه عشرة أصفار:    10:1010يكون بنسبة  
سنة لكي يكون هناك احتمال واحد لسحب  حبيث نسحب ورقة كل مخس ثواين الحتجنا إىل ألف ومخسمائة  

 هذه األرقام العشرة بتسلسلها الصحيح!!.
مثال الربوتني: قام عامل الفيزايء السويسري تشارلز أوجني حبساب العوامل البيئية واحليوية اليت ميكن من خالهلا   

نوع خاص وبطريقة    تكون بروتني واحد ابلصدفة )الربوتني أساس بناء اخللية ويرتكب من سلسلة أمحاض من
، أي بنسبة واحد إىل رقم عشرة مضروب يف نفسه مائة  1:10160رايضية(، فوجد أن ذلك يتطلب نسبة  

وستني مرة، وهو رقم ال ميكن النطق به أو التعبي عنه، وهو عند علماء الرايضيات يساوي صفر؛ ألن أعلى  
تلزم حلدوث هذا التفاعل ابلصدفة أكثر مما  ، وأكتشف أن كمية املادة اليت  1:10150نسبة لالحتمال عندهم  

 
االحتمال الرايضي: علم يدرس الظواهر العشوائية وفق قواعد حسابية معينة. وينظر لألمثلة التالية ومراجعها كتاب دالئل    -  (26)

 أصول اإلسالم حتت مبحث دليل اإلحكام واإلتقان. 
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يتسع له كل هذا الكون مباليني املرات، وأكتشف أيضا أن تكوين هذا اجلزئي على سطح األرض ابملصادفة  
مرة من السنني، وهذا شيء    243يتطلب باليني ال حتصى من السنوات، قد رها أبهنا عشرة مضروبة يف نفسها  

الربوتني حيتاج إىل أتلف سلسلة أمحاض يسارية وليست ميينية وأن ترتكب    ال ميكن تصوره. وذلك ألن بناء
بشكل تسلسلي رايضي ال يقبل اخلطأ، مع اختالف عدد األمحاض يف كل بروتني حبسب وظيفته، وليس كل  
  بروتني يصلح لبناء اخللية كما أن الربوتينات ختتلف يف هيئاهتا ووظائفها بشكل هائل فلكل بروتني يف اخللية 

وظيفته اخلاصة، وكي يتكون الربوتني فال بد له من خلية متده بعمليات حيوية معقدة بنسب وأرقام وحمدده،  
 لذلك حماولة حساب عدد االحتماالت لنشوء بروتني واحد ابلصدفة ينتج عنه رقم يفوق عمر الكون. 

الهلا كتابة قصيدة سوَّنًت  مثال القردة: قام به الدكتور شرويدر وذلك حبساب االحتماالت اليت ميكن من خ 
لشكسبي عن طريق ضرب القردة على مفاتيح الكتابة بطريقة عشوائية )بعد أن وضع جمموعة قردة مع لوحة  

زر،   26حرف، وعدد أزرار لوحة املفاتيح فإذا هي   488مفاتيح(، وأحصى عدد حروف القصيدة، فإذا هي  
، وهو ما يعادل:  26488مرة، والنتيجة:  488نفسها  مضرواب يف    26فاالحتمال إذن يساوي واحد مقسوم على  

ا، فقد أحصى العلماء عدد اجلسيمات  10690 ، أي واحد بعده ستمائة وتسعني صفر!! وهذا عدد كبي جدر
، أي واحد بعده مثانون صفررا، ومعىن هذا أنه ليس  1080فوجدوها:  - اإللكرتوَّنت والربوتوَّنت  -يف الكون  

اوالت لكتابة قصيدة سوَّنًت ابلصدفة فقط، فكيف حبدوث العامل وتكون  هناك جسيمات تكفي إلجراء احمل
 الكون واملخلوقات فإن حدوثها ابلصدفة ممتنع؛ ألن املدة اليت حتتاجها تفوق عمر العامل وحجمه مباليني املرات.

 : االنتقاء الطبيعي عن طريق الطفرات العشوائية والبقاء لألصلح
إىل اجملموعات الكثية من الكائنات    –على افرتاض صحته  -أفرتضه داروين حيتاج كي يعمل  هذا القانون الذي  

احلية فهذا ميدانه، وينعدم ابنعدامها طبعرا، لذا من البديهي أن هذا القانون ال وجود له قبل وجود الكائنات،  
مبا حتتويه من معلومات    (27)لذلك هو ال جييب عن كيفية بدأ احلياة على كوب األرض، فكيف جاءت أول خلية

ا، وكذلك كيف حصل االنفجار املعلومايت   مشفرة وغي مشفرة وتعقيدات رايضية هائلة؟ ال جواب للداروينية أبدر
 يف العصر الكامربي؟ ال جواب لدى الداروينية.

وفجأة ظهرت   بكثرة  اخللية  ووحيدة  البسيطة  الكائنات  عاشت  الكامربي  العصر  سبقت  اليت  العصور  ففي 
ا ذات خالاي متعددة حتمل معلومات هائلة تتضمن كل ما خيص الكائن احلي من حيث   كائنات معقدة جدر

 شكله وبنيته وختطيطه ونظام عمله.

 
 ياة بدأت خبلية وإال ال دليل على ذلك. على التنزل أبن احل - (27)
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وبدون هذه املعلومات املشفرة داخل الشريط الوراثي واملعرب عنها ابملعلومات اجلينية وكذلك املعلومات فوق  
ن أين أتت هذه املعلومات؟ ال جواب لدى الداروينية رغم أنه من البداهة  لن يوجد الكائن احلي فم   (28)اجلينية  

 أن املعلومة مصدرها الوعي واإلدراك وليس الطفرات العشوائية واالنتقاء.
ا ليعمل، واإلشكال   وفكرة الطفرات العشوائية والبقاء لألصلح حبسب الفكر الدارويين حيتاج إىل زمن طويل جدر

 مليار سنة حبسب تقدير العلماء.  3.8طح األرض  أن عمر الكائنات على س
وغيه على حساب الزمن الذي يستغرقه هذا القانون لينتج طفرتني متناسقتني لتولد    وقد عمل د.مايكل بيهي 

جينات وبروتينات فوجد أهنا حتتاج إىل زمن أطول من عمر الكائنات على األرض كما يف كتابه )حافة التطور(  
إىل   املدة  فتقلصت  احلساب  إبعادة  الداروينية  أنصار  قام  قوله  إلنتا   216ولدحض  سنة  طفرتني  مليون  ج 

 متناسقتني فقط ويف كال احلالني ثبتت عدم معقولية هذه الفكرة. 
ملا سبق تضاءلت فكرة آلية الطفرات العشوائية واالنتقاء الطبيعي ومت استبداهلا من قبل بعض أنصار التطور   

نفجار  يف تقدمي جواب ال مسيا عن حالة الظهور املفاجئ للكائنات يف اال-بنظرايت أخرى إال أهنا فشلت  
 وقد قام د. ستيفن ماير يف كتابه شك داروين بتوثيق تفاصيل تلك النظرايت وفشلها علميرا.-الكامربي  

وبعد هذا فلسنا حباجة للتفصيل أكثر يف موضوع العشوائية ولكن يكفي أن نعلم أن معىن الطفرات والعشوائية   
لواقع أن احليواَّنت موجود أبجناس وأعداد حمصورة  هو وجود باليني الكائنات احلية املشوهة وغي املشوهة بينما ا

سواء يف األحافي أو يف الطبيعة، هذا إذا تغافلنا عن أن الكائن املشوه ال يعيش وال ينجب عادة، ويعرتف العامل  
التطوري "دوجبانكي" )معظم الطفرات سواء يف املختربات أو يف الطبيعة نتج عنها تراجع يف القدرة على البقاء  

أ للتطور(أو  أساسرا  تكون  تصلح كي  ال  وتغيات كهذه  تشوهات،  أو  وراثية  التكامل  (29) مراض  فإن  أيضا   .
واإلتقان واحلكمة واجلمال والتناسب والنظام الذي يسود الكون مناقض لفكرة العشوائية وكفيل بصرف النظر  

لكة احليوانية ابختالف هائل  عن هذا املكون من مكوَّنت الداروينية ويضاف لذلك أن البشر يتميزون عن املم 
فيما بينهم يف الصورة والشكل واللون والبصمة ونربة الصوت وحىت يف الذوق واالختيار وهذه وغيها أمور معدة  

 
املعلومات فوق اجلينية: هي معلومات تؤثر يف توجيه بعض الوظائف احليوية وختطيط الكائن احلي وال توجد ضمن الشريط   - (28)

خ الشريط  الوراثي ويدل عليها استمرار منو العضو مدة يسية بعد نزع احلمض النووي من اخللية كما يدل عليها أنه عند استنسا 
لتستبدل   آليات  املعلومات فتتحرك  الذي هو سجل  الوراثي  الشريط  اخللية حتصل أخطاء مطبعية يف  انقسام  الوراثي يف عملية 
اجلينات جبينات أخرى أو تصحح مكاهنا وعمل هذه اآلليات ليس عشوائي بل مبين على معلومات مسبقة وال تعتمد آليات  

 ومات اجلينية اليت تقوم هي أصال بتصحيحها وغي ذلك من األدلة. التصحيح يف خطط التصحيح على املعل
 65خرافة التطور لروبرت جيمس ص  - (29)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





18 
 

الصدفة   إن  تقول  اليت  الداروينية  رؤية  مع  يتوافق  وهذا ال  العالقات وضبطها  وبناء  اجلماعي  للعيش  مسبقرا 
ا يف كل شيء وليس لدينا بصمات؟ والعشوائية تقود مصي الكائنات ا  حلية! ماذا لو كنا متشاهبني جدر

 : البقاء لألصلح
وهذا املكون أيضا ال حيتاج للوقوف معه كثيرا حيث يرده مبدأ التكافل والتعاون املوجود بني الكائنات ويف  

ء وهو ما مل يتمكنوا  الطبيعة، كما يرده أن القول ابلبقاء لألصلح هو أيضا عند الداروينية على مستوى األعضا
من إثباته بل ما زال العلم ينقض أمثلتهم اليت يوردوهنا، فهم يعتقدون أن يف جسم الكائن احلي يوجد خملفات  
التطور بزعمهم، يسموهنا األعضاء   بقااي  الصاحلة واليت يف طريقها لالضمحالل وهي من  من األعضاء غي 

 أن العلماء مل يستجيبوا هلم وواصلوا دراستها حىت تبني فائدة كثي  األثرية ويرون أهنا عدمية الفائدة، واحلمد هلل
العلم بوظيفة العضو ال يعين أنه ال   منها وما زال العلم يكتشف املزيد من وظائفها، ومن املعروف أن عدم 

ظل التطور  وظيفة له، واملقصود أن التطوريني يرون أن األعضاء األثرية عدمية الفائدة وال ميكن أن تفسر إال يف  
وحبسب رؤيتهم يزول العضو الغي مفيد تدرجييرا ويبقى العضو املفيد على مبدأهم البقاء لألصلح، وكذلك فإن  
العملية معكوسة أيضرا فهم يعتقدون أن األعضاء كانت بسيطة الرتكيب مث أصبحت معقدة وهذا القول يلزم  

عضها تطوراير لتعمل، أي أن هناك عضو مكتمل  منه أن األعضاء كي تؤدي وظيفتها ال بد أن تنتظر تكامل ب
إىل أن جاء التطور بعضو آخر ابلصدفة    -ومل يعتربوه أثيي يزول تدرجييرا كما سبق!    –ال يعمل لكنه بقي  

 ليبدأان العمل معرا ويؤداين وضيفة واحدة كاإلبصار مثال الذي حيتاج لعدسة، قرنية، حدقة، شبكية. إخل!!  
 اب الطبيعي والبقاء لألصلح نظرية التطور نفسها؟ كيف يهدم مبدأ االنتخ

احلياة مبواردها مرتابطة ترابط شديد بعضها ميكن إدراكه بسهولة وبعضه يدركه أهل التخصص وبعضها يدرك  
 ابلتأمل وبعضها ال يدرك إال عند وقوع مناذج تدل اإلنسان الضعيف على قدرة اخلالق العليم احلكيم.

 ميكن لنا أن ندرك التعاون فيما بينه بسهولة. فالنحل والنمل مثال 
وهناك ما يدركه أهل االختصاص مثل البكرتاي حيث تعيش يف مجاعات وتبين مدينة ذات حصون منيعة تقيها   

 . (30)العدوان اخلارجي وهلا نظامها يف الغذاء وتوزيع األوكسجني وهلا تعاون عجيب فيما بينها
وازن بني املاء والنبات واحليواَّنت آكالت العشب وآكالت اللحوم ودور  وهناك ما هو ظاهر عند التأمل كالت

 النبات واألشجار يف الطبيعة وتوزع املوارد الغذائية احملدودة يف هذا التوازن.  
واملقصد أن التعاون وتوزع املوارد مسة يف حياة الكائنات فإذا وجد دخيل عليهم غي متعاون ومستأثر ابملوارد  

بسبب قوته فالذي حيصل هو اهنيار النظام وابلتايل ال جيد هذا الدخيل املستأثر بيئة تناسبه  ومنافس عليها  
 فينهار كذلك ألن حياته مرتبطة هبم. 
 

 لالستزادة أنظر حول البيوفيلم يف موسوعة ويكيبداي   - (30)
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 فهذا الدخيل القوي املستأثر لو وجد فإنه ال بد من منعه حىت ال يدمر املوارد سواء يف جمموعة صغية أو كبية. 
وتقول إنه سبب احلياة!!! ألن مبدأ االنتخاب الطبيعي والبقاء لألصلح أو   ولكن حقيقة الداروينية أهنا تدعمه

 األقوى يدعمه وال مينعه من اإلفساد بل يعتربه سبب وجود احلياة يف األرض. 
 أمثلة يتضح هبا ما سبق: 

حيتاج  رعاة ماشية أيتون إىل مرعى حمدود وكل منهم معه ماشية تتفاوت يف العدد، وهذا املرعى بعد الرعي فيه  
إىل مدة زمنية كي ينمو العشب من جديد. فاستمرار احلياة هنا هو ابلرعي فيجب على كل منهم أن يرعى  
بقدر حمدود مبا يكفي ماشيته حسب عددها دون زايدة ودون إهالك رأس املال وهو كامل العشب، أما لو  

كي ينمو وابلتايل خسارة اجلميع  أستأثر القوي منهم ابملرعى وهبذا املورد دون حساب فلن جيد العشب فرصة  
 مبا فيهم القوي نفسه.

 ل آخر:  ا مث 
فبدون   الطبيعية  ومنافسة اخلالاي  املريض واالستئثار ابلغذاء  االنتشار يف جسد  قوة على  هلا  السرطان  خالاي 
القوي   الدخيل  وهو  السرطان  معه  وميوت  املريض  وميوت  الطبيعية  اخلالاي  هتلك  ومنعها،  العالجي  التدخل 

 ملنافس.ا
 مثال اثلث: 

توجد وفرة مسكية هائلة يف أحد شواطئ كندا حيث تتوفر أمساك القد بشكل هائل فقامت شركات عمالقة  
فتستمر   ليتكاثر  للسمك  الفرصة  وترتك  معني  بقدر  تصيد  أن  املفرتض  وكان  حساب  دون  السمك  لصيد 

ا  الصيد  بسبب  وانتهى  السمك هلك  أن  هو  ما حصل  ولكن  ابلربح  تدمرت هذه  الشركات  وابلتايل  جلائر 
 الشركات وانتهت هي أيضا وهي الدخيل القوي املنافس.

اخلالصة: أن مبدأ االنتخاب الطبيعي وأن البقاء يكون لألقوى واألصلح مبدأ يدعم الدخيل القوي املستأثر   
 ( 31) دليلها. ابملوارد والغي متعاون وال مينعه من االستئثار، وهذه حال مناقضة للداروينية فبطلت بنفس

 وهم ال ينكرون هذه احلقيقة اليت واجهتهم وهذه بعض اعرتافاهتم يف بعض األوراق البحثية:
األحياء   لعلماء  خاصة  مشكلة  شكلت  لآلخرين  النفع  تقدمي  خصائصها  من  اليت  التعاونية  )السلوكيات 

 التطوريني(
تواجـه نظريـة التطـور، فتفسي التعاون يف امليكروبـات  )إذا كان تفسي التعاون هو واحـدة مـن أكـرب املشكالت اليت  

 هـو واحـد مـن أبـرز اجلوانب اليت جتسد هذه املشكلة(.
 

الغازي كدليل جترييب  لالستزادة أنظر مقال مأساة املوارد املشرتكة ونظرية التطور. مركز دالئل. ألمحد إبراهيم. وأنظر السرطان    -  (31)
   218-212على االنتحار التطوري للكاتب نفسه موقع األلوكة. وكتاب اخرتاق عقل لنفس الكاتب ص 
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 ( 32))أصل اإليثار هو مشكلة أساسية يف نظرية التطور(
 : صندوق داروين األسود

نشأت بسيطة وما    -يف مفهوم التطور الدارويين    -بداية الفكرة اليت استند إليها هذا الكتاب هي أن احلياة  
أن أي جهاز حيوي ال بد له    -على فرض صحة النظرية    -زالت تتطور إىل أجهزة حيوية معقدة فهذا يعين  

داية، فبالتايل إذا وقفنا على  من سلف أبسط منه مث هذا السلف له سلف أبسط منه إىل نصل إىل نقطة الب
جهاز ال سلف له حبيث يكون مركب بطريقة ال ميكن اختزاهلا وال يعمل إال بنفس مكوَّنته احلالية صار هذا  
حمبط لفكرة التسلسل السابق ولذا قال داروين )إذا كان من املمكن إثبات وجود أي عضو معقد ال يرجح أنه  

فحجة مايكل    (33)املتعاقبة والطفيفة، فسوف تنهار نظرييت متاما(  قد تشكل عن طريق العديد من التعديالت 
بيهي تتلخص يف )التعقيد الغي قابل لالختزال( وتعين أن أي آلة مركبة من عدة مكوَّنت لتعمل دفعة واحدة  

ثال  بنفس التوقيت لتؤدي وظيفة ما، فهذا يعين أنه ال ميكن إزالة قطعة منها ولن تعمل إال حبالتها الكاملة، م
عدسة، شبكية، موصالت عصبية. إخل( تعمل دفعة واحدة لتؤدي    العني مركبة من جمموعة أجزاء )قرنية، حدقة،

وظيفة اإلبصار ولو أزلنا أي مكون فستتعطل عن العمل، مث جعل بيهي مصيدة الفئران الكالسيكية مثاله  
ي وظيفتها ومعىن ذلك استحالة  املركزي فهي عبارة عن )قاعدة ومطرقة وَّنبض والقط وقضيب ماسك( لتؤد

أن تكون هذه اآللة متطورة من سلف سابق فإما أن توجد دفعة واحدة أو ال، حيث ال ميكن اختزال مكوَّنهتا  
 أبي حال.

 منها: -بعد أن مهد هلا وقدم مبقدمات طويلة  – وضرب أمثلة حيوية لذلك 
كانية استغناء مكون عن اآلخر حبال، وماذا  اخللية: حيث قام بشرح مكوَّنهتا الدقيقة مطوالر مث بني عدم إم 

حيدث يف جسم الكائن احلي لو اختلت وظيفة واحدة من وظائفها، ووصل لنتيجة مفادها أن اخللية صممت  
 كما هي لتؤدي وظيفتها.

اخلنفساء املدفعية: وهي خنساء تقذف ماء مغلي لتحرق مهامجيها، مث شرح آلية عملها العجيبة، واحتواءها  
د كيمائية يف حجرات منفصلة يتم خلطها يف حلظة ما بطريقة ما مث وضح بطريقة علمية كيف أنه ال  على موا

 ميكن إلغاء أي مكون من مكوَّنت آلية عملها وابلتايل عدم وجود سلف هلا وأهنا صنعت هكذا.
ا على احلركة  جتلط الدم )شالل التخثر(: وقد أطال يف شرحه وهو شبيه مبعادلة رايضية هندسية يعتمد كثير  

ا حبيث لو أختل أي مكون   والسرعة والبطء واملسار والتوقيت املناسب بطريقة هندسية مذهلة وابلغة التعقيد جدر
 

 207انظر كتاب اخرتاق عقل ألمحد إبراهيم ص  - (32)
(33)  -  Charles Darwin, "The Origin Of Species", Harvard University Press, 1964, 

p189  7نقال من كتاب صدوق دارون األسود ص 
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سواء من اجلزئيات أو من املعادلة )احلركة والسرعة والبطء واملسار والتوقيت املناسب( ألهنار نظام التخثر ولنزف  
يف عروقه وابلتايل استحالة وجود سلف هلذا النظام ولتقريب الصورة  الكائن احلي حىت املوت أو لتجلط الدم  

 شبهها يف بداية البحث آبلة )روب جولدبيج(.
اهلدب السباح ذو السوط: وهو كائن بكتيي وسباح ماهر لديه نظام سباحة معقد مبكوَّنت حمددة )حمرك  

 ميكن اختزال مكون من مكوَّنته ولو  وذراع جتديف وروابط توجيه( وهي قطع حمددة تعمل دفعة واحدة لذا ال 
، وتساءل كيف ظهر اهلدب؟ ما هو سلفه؟ مث ذكر حماوالت الداروينية   النظام كامالر أزلنا أي مكون ألهنار 

 لتفسي ذلك وعدم جدوى تلك األجوبة علميرا وأهنا تعتمد على اخليال فقط.  
د على حجته )التصميم الغي قابل لالختزال( من  وبعد ذكره هلذه النماذج وغيها بدأ يف ذكر االعرتاضات الوار 

بعض العلماء واجلهات العلمية وبدأ يف الرد عليها وخالصتها أن كل تلك االعرتاضات اعتمدت على الفلسفة  
واخليال واألسلوب اللغوي والبحث يف التعريفات دون ذكر دليل علمي ميكن حماكمته إىل العلم الذي تقدم  

ا ال سيم ا يف جمال األحياء والكيمياء احليوية يقول بيهي بعد تلك األجوبة والردود )إن كل  بشكل كبي جدر
ويقول: )..يف مراجعة الكتاب    (34) العلوم تبدأ من التخمني أما الداروينية ابلذات فتنتهي بشكل متكرر عنده(

م صرح جيمس شابيو عامل امليكروبيولوجيا من جامعة شيكاغو: )ال يوجد أية تفسيات  1997عند صدوره يف  
داروينية مفصلة لتطور أي نظام خلوي أو كيميائي حيوي أساسي ما. يوجد فقط أنواع من التخمينات تقودها  

مسها إن شئت ختمينات مرغوبة، أو مسها سيناريوهات مقبولة،    الرغبة( ومل يتغي أي شيء بعد عشر سنوات،
 ( 35)كال التعبيين جيمع بينهما قاسم االفتقار إىل أجوبة حقيقية(

ويف هناية هذا املقال آمل أن ال يفهم منه أين معادي لنظرية التطور كنظرية علمية بل أختلف معها يف مبدأ  
ضا عدم قبول العشوائية والصدفة كون ذلك ينايف اإلتقان واإلحكام  وأي   -عليه السالم-ديين يتمثل يف خلق آدم  

واإلرادة اإلهلية والقيومية والتدبي لشأن اخللق، وأختلف معها يف مبدأ علمي يتمثل يف االفتقار للدليل السليم  
ختلف مع  إخل وغيها مما سبق ذكره، كما أ  ومواجهتها عقبات شديدة كاالنفجار الكامربي واملعاين الفطرية..

توظيفها لدعم اإلحلاد كنظرية من وجهة نظر اإلحلاد مضادة ومناقضة للخلقية مما أخرجها من كوهنا فرضية  
كما يفعل املالحدة حيث جيتمعون يف كنائس    (36)  علمية إىل عقيدة يذب عنها وطقوس تقام هلا دور عبادة 

اوزات وجناية على العلم ومتسك ابلوهم،  خاصة تسمى )كنائس املالحدة( ويقرؤون يف كتاب داروين!! فهذه جت
 فلما ال ترتك للعلم الطبيعي التجرييب وغيه ليسي هبا إما إىل إثبات أو إىل نفي كبقية النظرايت؟ 

 
 303صندوق داروين األسود ص  - (34)
 307املصدر السابق ص  - (35)
 كنائس اإلحلاد: دور عبادة للمالحدة تقام هبدف حماولة اإلشباع الروحي وليس التقرب فهم يقرون أن للتدين إجيابيات.   - (36)
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 اخلامتة: 
جتعلين   ابردة  رعشة  جتتاحين  ما  "..غالبرا  يقول:  اليل،  تشارلز  لصديقه  رسائله  إحدى  يف  داروين  كتب 

 (37) وهم؟!.." أتساءل!!..هل كرست نفسي ل
 

 

  -  )37(Life and Letters of Charles Darwin« 1887 vol 2 p229 نقال عن كتاب التطور نظرة .
 ًترخيية وعلمية. 
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