
  هللا والخلق والكون والتطور، هل يتعارض العلم حقًا مع اإليمان بوجود خالق؟
  

  
  مقدمة: ،الفصل االول  والتطور،هللا 

                                 
ي عصرنا   ،املاركس مثالً  اإللحاداهلل والخلق. هذا هو موقف حجة ضد االيمان بكستخدام نظرية تطور الكون إمن الشائع 

ي األ  إذاالتطور. ولكن كتشاف إفكرة الخلق طلقت ضربة قاضية من  فقد صرح ماركس بأن بالعكس ان نظرية  ى مر نر تبصرنا 
ا ال تبطل الخلق ،التطور  ي وتدعم اإل  ،فضاًل عن كو ي الكون تستد ي بيانههذا ما سنحاول  .يمان باهلل وبعمله   ،فيما ي

ن  نواًل مراحل التطور ثم أمستعرض    .عن ماهية مقتضيات هذا الخط التطوري متسائل
  

   التطور:مراحل  ي،الثانالفصل 
  

 كون  ليهإ ننتم الذي فالكون  .كله الكون  شمل نماإ فحسب الحية الكائنات يشمل لم ور التط نأ الحديث العلم ثبتأ لقد

ى تطوره بدأ وقد متطور   الحيوان ذلك أبرزت ح بدورها تطورت ال الحياة ظهور  ىإ ىوأد الجامدة الطبيعة ى مستو  ع

   .اإلنسان ،املفكر
ياء الفلك علم ي الحديثة العلمية النظريات (الن البدء ففي ى بالعلماء تميل والف ى ،بدءاً  لكون ل بأن عتقاداال  إ  االقل ع

ي لكوننا ن من ملياراً  عشر الخمسة أو مليارات العشر يقارب ما منذ ،)الحا ى لكون ا كان ،السن  ذرات من مكوناً  رجحاأل  ع

ن من خفيفة ىاأل  من أثقل ذرات برزت ثم .والهيليوم الهيدروج    الجزيئات. لتكون  الذرات تجمعت ثم .و
 
ر هذا وكان  ى الذرات من الس راً  الجزيئات إ ر تركيباً  نحو س ر عالم فالذرة ،وتعقيداً  كثافة أك ى ةشبي صغ  بنظام ما حد إ

رونات فيه تدور  شمس رة العوالم تلك تجمع الجزئية ولكن املركزية، النواة حول  اإللك  ومنذ جديدة. بنية ي لتشملها الصغ

ن من مليارات ثالث ى السن رى  بالجزيئات دعيت وقد كثافة، الجزيئات تفوق  ُبْنَيات تظهر بدأت التقريب، وجه ع  الك

MACROMOLCULESÈ. ى فلنأخذ الجزيئات هذه من روتيد املثال بيلس ع ي البيض بياض من جزئية قابلنا فاذا .PROTIDES ال  (و

ري  جزئية روتيد) فصيلة من ك ي ماء جزئية مع ال  الثانية وزن مرة ١٩١٦ يساوي  ىاالو وزن نأ وجدنا عادية) جزئية (و

ر  جزيئات اكوهن ).١٨ لقاء ٣٤٥٠٠( ا يفوق  ى ك  الجزئية بنية ي بديع تركيب يرافقه الكم النمو هذا ولكن .١املليون  وز

رى  روتيد فجزيئات :الك ا كل مؤلفة ال ي حموض من بسطأ ٢جزئيات من آالف عشرات او آالف أو مئات من م  الحموض تد

روتيد، جزئية ضمن ى جر  كيفما مصفوفة ليست بدورها الجزئيات وهذه ،ACIDS AMINÈS األمينية  ارتباطاً  مرتبطة ي نماإ ال

روتيد. نواعأ ختالفبإ يختلف محدداً    ال
  

رى  الجزيئات ظهور  ولكن رى  للقفزة تمهيد ى سو  يكن لم الك ى عام ملياري  منذ تمت ال الك رت التقريب وجه ع  وجه فغ

ي الأ الكون، ر عالم امليكروسكوبي حجمها رغم الحية الخلية .ىاالو الحية الخاليا بروز و  الشمس من يقاس ال بما تعقيداً  أك

 عن فضالً  متناسق، تركيب ي تجمع الحية الخلية الن ذلك .الخفيفة الذرات من تجمعات مجرد من املؤلفة ،الكواكب وأضخم

روتيد جزيئات من العديد رها والفيتامينات والسكريات حمياتالش من أخرى  عديدة ضخمة جزيئات ،الضخمة ال  كل ،وغ

رك التكثيف حركة ان هو بالكلية الجديد االمر لكن .مركزة ،متماسكة وحدة ي ذلك  من قدماً  باملادة تدفع رأيناها ال وال

ي الذرة  يتمتع كياناً  الحية الخلية من جعلت هائلة قفزة اتمام من معها املادة تمكنت درجة هنا بلغت ،الضخمة الجزئية ا

ات ات عن بالكلية مختلفة بم ات تلك .البيئة تجاه ذاتي وباستقالل الجوامد م ي تحّول  الخلية ان ي بالكلية الجديدة امل  ا

ا ا تتألف ال املواد باستمرار وتجدد ،الداخل من وتنمو ،الخارج من تستمدها ال املواد ذا ى محافظة مع م ا ع  ،بني
ا وتحّول  ُجرحت إذا اذا وتصلح اً  جديداً  كياناً  وتنتج ،البيئة مع للتكيف ذا ا انفصاله بعد مستقلة حياة يحيا ا شب  .ع

ت لقد ر الحية الخلية ُش ا ،كيماوي  بمخت ر ولك ر ،انقطاع بدون  ذاته ويصلح يجدد كيماوي  مخت  باستمرار ذاته يصنع مخت

رات ويوجد ى مخت رى  الحياة قفزة ي تلك .شاكلته ع   .الك
   

ر العالم ذلك من ه تعقيده ي الهائل ،حجمه ي الصغ ي الحياة انطلقت ،الخلية عالم ،وترك ر  االنسان كان طويلة سلماً  ل

ا اً  االرتقاء هذا كان وقد .قم راً  كان انه اي ،الجامدة املادة ي رأيناه الذي بذاك خطة حيث من شب  وترك تكثيف نحو س

ي الحية الكائنات فبعد .ايدينم   الواحدة الخلية كانت وكما ،الخاليا متعددة أخرى  كائنات ظهرت الواحدة الخلية ذات االو
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 منسجمة وحدة ي خالياها الخاليا املتعددة الكائنات جمعت هكذا ،مركزة ،منظمة بنية ي ،العديدة ،املختلفة عناصرها تجمع

ا لتعم  وظيفة ي اتفئ تتخصص الواحد الكائن ي الخاليا اخذت عندما ايضاً  التعقيد ازداد وقد .الكل لصالح كلها العناصر ف

ها اختالفها رغم ،بقيت ال ..).والتنفس والهضم الدموي  (كالجهاز االجهزة فتكونت ،معينة ايدين وتم  ارتباطاً  مرتبطة ،امل

ي وبالعالم جهة من ببعضها الوظائف تلك لربط ،البد وكان .املجموعة لصالح بانسجام معاً  عاملة ،خرباآل  أحدها متيناً   الخار

رك جهاز هو خاص جهاز بروز من ،أخرى  جهة من رونية بآلة الشبيه العص الجهاز فكان ،والوحدة ال  .االتقان بديعة الك
رك التكثيف طريق ي ايضاً  هو الجهاز هذا سار وقد ى ادي مما ،املتكاثرين وال ي .العص الجهاز مركز .الدماغ نمو إ  تزايد وا

ن االرتباط ا جهة من خاليا ب ن وبي ايد استقالل العص النمو هذا من نتج .أخرى  جهة من كله الجسم اعضاء وب  عند م

ي الكائن ي العالم تجاه ال ي الكائن هذا أصبح فقد ،الخار ر ي ا سيطرته وازدادت به املحيطة البيئة رفأك أك  .تدريجياً  عل
ي روتينية عمياء الغرائز هذه ولكن ،إتقانه ي بديع بشكل واستغاللها بيئته تحويل من الحيوان تمكن ال الغرائز أوالً  فظهرت  ا

ر الحيوانات عن أما .بعيد حد ا باإلضافة ،ظهر فقد تطوراً  االك  الحيوان ويعطي نقصها ويكمل الغريزة يقّوم الذي الذكاء ،ال

ر امكانية ى للسيطرة أك ي ي اوجه بلغ ح العص الجهاز نمو مع حدة الذكاء هذا ازداد وقد .بيئته ع  ،القردة مراتب اع
   .مثالً  كالشمبانزي 

  

 عشر اربعة من دماغه يتألف الذي االنسان ي أوجها بلغت ،للتطور  االساس املحور  أصبحت ال ،الدماغ نمو عملية

ى ببعض بعضها مرتبطة ،٣)تقريباً  الشمبانزي  خاليا عدد اضعاف (اربعة الخاليا من ملياراً  رونية شبكه صورة ع  هائلة الك

رك التكثيف عملية بلغت هنا .التعقيد  لةفاع رأيناها وال ،COMPLEXIFICATION شاردان دي تيار دعاها ال العملية تلك ،وال

 أوجدت ال القفزة عن أهمية تقل ال لقفزة الالزمة الشروط فأّمنت ،أشدها هنا العملية تلك بلغت لقد ،التطور  بدء منذ

ي اال ،الحياة  آل الذي التطور  ذلك يدرك كائن ،خاّلق بعمل ويحّوله الكلمة مع بكل مركز هو كائن وجود ،االنسان قفزة و

  .وحبه وحريته ادتهوإر  بعقله ويتابعه ويتعهده اليه
 

  :التطور مقتضيات  ،الفصل الثالث
  

ى نتصورها ان يمكننا كما الكون  لتطور  الرائعة اللوحة ي تلك  الصعيد من اآلن فلننتقل .الحديث العلم معطيات ضوء ع

ي الوصفي   .التطور  مقتضيات حول  التساؤل  صعيد ا
 

ي عندما ي التطور  اكتشاف نا ماركس يّد  التطور  واعتبار ،ء التطور  واقع الن مغالطة يرتكب فأنه ،الخلق فكرة يل

ي يحتاج ال بذاته مكتفياً  امراً  لق ماركس ان .اخر ء عنه خارج تعليل ا ي ،علم تأكيد وهو ،التطور  واقع تأكيد من ي  تأكيد ا

ى الثاني التأكيد هذا يقّدم انه واملؤسف ،ائير و  ما ،آخر نوع من تأكيد وهو ،التطور  اكتفاءيه  يخرج انه مع ،علم تأكيد أنه ع

  ٤.العلم نطاق عن بالكلية
 ،يبدي ال ولكنه ،الخط هذا سلكت الكون  مادة ان كيف ويظهر تصاعدياً  خطاً  يصف فأنه ،بالتطور  العلم يقول  عندما

 ملاذا يبدي ال ولكنه الكون  ارتقاء حلقات ويصف يكتشف علمال .تصاعدي خط هناك كان ملاذا ،يبدي ان كعلم شأنه من وليس

رك فأنه ،التطور  العلم يقرر  فعندما هكذا .ارتقاء خط ي الحلقات هذه انتظمت  اال الصميم التساؤل  انام مفتوحاً  الباب ي

  تصاعديًا؟ شكالً  التطور  هذا حلقات ارتباط اتخذ ملاذا وهو:
  

ر من النمط لهذا يعطي ان يمكن الذي االول  الجواب ي يعود ألنه ،القدم ي عريق التفس ن فالسفة ا  قدامي اغريقي

ا بلقاءات كلها الكون  حوادث يفسرون كانوا كديموقريطس ن الصدفة تنش ا يتألف ال الذرات ب  هؤالء ولكن .الكون  م

 هذا أصبح فقد اليوم اما .الضخمة ياتالجزئ من واحدة جزئية بل ال واحدة خلية تعقيد مدي يعرفون  يكونوا لم الفالسفة

يائي قام لقد .الصدفة لنظرية قاضية ضربة ذلك فكان ،العلماء لدي معلوماً  التعقيد ن شارل  السويسري  الف ي ي اوج  حوا

ا تتألف ال الجزئيات إحدى نشوء ترجيح حول  دقيقة رياضية بحسابات " ١٩٢٠ " سنة روتيد جزئية م ي اال ،ال  الحمض و

ي ،االمي الحمض املدعو رجيح هذا ان فوجد ،وحدها الصدفة بدا روتيد من واحدة جزئية بأن علماً  هذا ،علمياً  معدوم ال  ال

ي بالنشوء حظها فيكون  ،اعاله املذكورة الجزئيات من العديد من تتألف ر اقل الصدفة بدا  خلية حظ ايضاً  بالحري  وكم ،بكث

ا فيما متناسقة كلها أخرى  ضخمة جزئيات من بل روتيدب جزئيات من فقط ليس تتألف حية  السوفياتي العالم نري  لذا .بي

ر املعاصر ى الحياة ظهور  بان االقتناع ننس مكن الطبيعية العلوم حققته الذي الهائل التقدم " بأن يصرح اوبارين الكب  ع

ر محاولة حضويد ،"... ٥سابقاً  يعتقدون  كانوا كما موفقة) (صدفة تكن لم االرض  بفعل واحد ي كائن ولو ظهور  تفس
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راض هذا ان " بقوله: ،الصدفة  ،ويحركها ابجدياً  حرفاً  وعشرين ثمانية تمثل طباعة أحرف يخلط امرئ  بموقف شبيه االف
ي واحدة خلية ظهور  كان فاذا نعرفها". ال القصائد من تلك أو ههذ لتؤلف بالصدفة تجتمع ان راجياً   امراً  الصدفة بدا

 فعل بمجرد ،باألحرى  نفسر وكيف ٦البدء؟ ي الخاليا من مليارات بل واحدة خلية فقط ليس ظهور  نفسر فكيف ،مستحيالً 

ي اشكال نحو املتواصل الحياة تدرج ،الصدفة ي ار ر إذا .فأر  هذا الصدفة اين فمن ،موفقة صدف تتابع التدرج هذا اعت

رتيب االستمرار   فعلها؟ ي وال
  

ي بالعودة-  نقول  فكأننا  تلك فتطاص الصدفة بمجرد ثم ،حروفاً  اوالً  أوجدت الصدفة ان-  اوبارين اعتمدها ال الصورة ا

 ،فصوالً  لتوجد صدفة الصفحات تلك ارتبطت ثم صفحات، لتوجد صدفة املقاطع تلك تجمعت ثم ،مقاطع فكونت االحرف
راً  رض اننا .أدبية تحفة او فلسفياً  أو علمياً  بحثاً  لتؤلف وحدها الصدفة بفعل الفصول  تلك اجتمعت واخ  ان هكذا نف

ر الصدفة ي منسقة خطة بموجب تس ا مع تتنا ر ،عمياء تحديداً  ي فالصدفة .طبيع  اتفاقاً  بنته تكون  قد ما دم ،مرتبة غ

ن ريح هّبة تفصل كما ما ان اتفق ورقت ى جمع ي قد الصدفة نظرية ان نري  لذا .سابقة ريح هّبة االرض ع ا نخ  معظم ع

ن ح ،اليوم علماء م املادي ي موقف اعاله ذكرنا لقد ٧.م ر السوفياتي البيولو ى نذكر ان ويمكننا اوبارين الكب  سبيل ع

ي موقف ايضاً  املثال ر بيولو ر تب ان بعد الذي ،روستان جان وهو ،دري أال اخر كب    ٨.نبذه ،بالصدفة التطور  تفس
  

ا؟ االستعاضة يمكن بماذا الحديث، العلم كشفها الذي املعطيات أمام تثبت لم الصدفة نظرية كانت فاذا  بعض ان ع

ن العلماء ي الناموس" هو التطور  فسري ما بأن يقولون  ٩.الفرنس وكاهان الروس أوبارينك املاركسي  أخرى  بعبارة اي ،"الطبي

ا تحّتم كانت املادة طبيعة ان ا ال التصاعدية الطريق تسلك ان عل  املاركسية النظرية صراحة يستلهم الرأي هذا .سلك

ي اال ،االساسية ا اي "،"ديالكتيكية املادة ان و ا ا ا تتجاوز  بطبيع    .باستمرار ذا
  

 نواميس بفعل تم قد التطور  ان منع .تماماً  ذلك ليس الحقيقة ولكن بحتاً  علمياً  يبدو ألنه وهلة ألول  غرٍ ُم  الرأي هذا

 تلك من بعد نكتشفه لم ما نكتشف سوف اننا يقولون  عندما ومحقون  ،ذلك ي محقون  املاركسيون  .وحدها وبفعلها الطبيعة

 ليست بصددها نحن ال املسألة ولكن .بالكلية مفهوماً  التطور  ويصبح للتطور  معرفتنا ثغرات ستسد ذاك وعند ،النواميس

ى تطرح اانم ،هنا  تلك كون  يفسر كيف ولكن ،الطبيعية النواميس بفعل يتم التطور  هذا: هو الصميم السؤال .آخر صعيد ع

ا بشكل مرتبة النواميس ا سر هو ما التطور؟ ي نراه الذي التصاعدي النمط ذلك تعطي ا ى ترتي    الخط؟ هذا ع
  

 وليس العميقة بأصولها ،االشياء بجذور  متعلق انه اي ورائي ما سؤال ،العلم صعيد يتعدى كهذا سؤاالً  ان جلياً  يبدو

 نواميسها فعل ي تسلك املادة كون  يفّسر الذي ما اآلتي: هو السؤال ،أخرى  بعبارة .العلم خصائص من ي ال بمظاهرها فقط

ا عقالنية يفّسر الذي ما التطور؟ ي نراه الذي التصاعدي الخط ذلك ر ى ىأر اشكال نحو مس رض العقالنية تلك ؟فأر  تف

ا املادة نظمت هل املادة؟ فكر هو هل الفكر؟ هذا هو فما .فكراً  ر ذا ر لتس ن من مليارات ع  تصاعدي؟ تطوري خط ي السن

م ان ولكن ا املادة ُتَنظيَّ ا يع ذا ا تنظم ان يمكن ح شخصاً  ليست« املادة ولكن ،ذات ا رة املادة .ذا ا تنظم فكيف .ك  ذا

ا رة تلك املادة تنظم لكي ١٠.»؟بذا ا تتألف ال الطاقة حبات من ،الذرات من الك ا يكون  ان يجب ،م ى يعلو ما ف  تلك ع

رة رضنا لو ثم١١وارد. ي وهذا ،شخصاً  ،ذاتاً  املادة تكون  ان يجب ،الك ا نظمت املادة ان اف  قد نكون  املذهل الشكل ذا ذا

ى يعلو فكراً  لها نسبنا ا تم ال النظم تماماً  ندرك ان بعد نستطع لم ،علمنا تقدم رغم ،اآلن ح ألننا البشري  الفكر ع  بموج

 ويسخرها العلم يعرفها ال املادة تعد لم كهذه مؤهلة مادة ولكن .الهياً  فكراً  للمادة نسبنا قد نكون  أخرى  بعبارة ١٢.التطور 

ي نكوص هذا املادة تأليه .لها فكر ال ال والطاقات الذرات من املجموعة تلك ،االنسان لخدمة ن فكر ا  كانوا الذين األقدم

ودي الخط خارج ،كلهم ي ال ر كان مثالً  فأرسطو .الكون  يؤلهون  ،املسي  فالسفة أحد ُنفي وقد ،إلهية كائنات االفالك يعت

ى تجاسر ألنه قديماً  اناكساغوراس االغريق ر ان ع ودي االعالن بدد لقد ١٣.حجر مجرد القمر يعت ي ال  ،االوهام تلك املسي
ا والسيطرة املادية للكائنات املوضوعية الدراسة مجال امامه فتح إذ للعلم السبيل مهد وبذلك ا من ُجّردت ان بعد عل  صفا

ى إلهية قدرة للمادة ننسب ان اما ١٤ االلهية. ا تنظيم ع  ومكاسب ١٥العلم بمكاسب الحائط عرض يضرب تقهقر فهذا ،ذا
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ي عالناإل   »ولدت انت وللحجر ابي انت للخشب يقولون « بقوله: الن ارميا وصفها ال الوثنية الب عودة هذا .بآن املسي
 ابتدأ الكون  ان اليوم نعرف نناأل  ،اآلن هو مما القديم ي أسهل كان الكون  الوهة عن الدفاع ان عن فضالً  هذا  ١٦.)٢٧:٢ (ارميا

ن من بغيوم بدأت املادة ان تذكرنا فاذا .تقريباً  ء ال من  لتلك خالقاً  منظماً  فكراً  ننسب ان وجب ،والهيليوم الهيدروج

ا ال السحب  جكاخر  الذي إلهك ،اسرائيل يا ،هو هذا« تريمونتان: كلود كتب كما الجديدة االصنام ي تلك .ء كل خرج م

ن من خاصة مؤلفة سحابة انه ،كال .والعقود االساور  بذهب صهر عجالً  هو ليس خلقك: والذي مصر من  .والهيليوم الهيدروج
ِن  ياء لنا كشفته الذي الجديد االله لذلك ولنتعبد هيكالً  له فلن   ١٧».الفلك ف
  

ا العامل الخالق النظم الفكر ينسب ولكنه للمادة يتعبد ال فانه ،املؤمن ماأ  شخ لكائن ،املادة عن متعال لكائن ف

رة لتلك يرسم ان وحده يمكنه ر الذي التصاعدي الخط ذلك املادة ي ال الغاشمة الك  ،يمانياإل  املوقف ذلك أن .بموجبه تس
 املفهوم ومع نطقامل متطلبات مع ،سبق مما اتضح كما ،كلياً  منسجم انه اال ،والعلم العقل معطيات يفوق  تحديداً  كان وان

ى يفهم ان يجب املادة ي هذا هللا فعل ولكن .للمادة العلم ن من العديد يتصوره كما ،هو ليس .حقيقته ع ر املؤمن  وغ

ن ي يضاف فعالً  ،املؤمن ن املفهوم هذا .التطور  سياق ي لنا تبدو ال الثغرات فيسد الطبيعية النواميس فعل ا  للعلم مه

ي ن انه .بآن ي هللا ولتعا ر ي ثغرات هناك كأن ،مجاله من يحّد  ان للعلم مه ا أمامها يستقيل ان للعلم البد التطور  س  أل

ن ولكنه .هللا مجال ،حرام مجال ي ايضاً  مه ي هللا يحدر ألنه االله للتعا  فهو الصحيح الرأي اما .الطبيعية العوامل مستوي  ا

ي يضاف ال هللا ان ى يعمل ألنه يعةالطب نواميس ا  .النواميس تلك فيه تعمل الذي املستوي  عن بالكلية مختلف ،آخر مستوي  ع
ي يضاف ال هللا ا وجودها النواميس تلك انقطاع بال منه تستمد الذي الكائن ذلك ولكنه الطبيعة نواميس ا  هذا .وعقالني

رض ر الكون  هللا ترك ثم الزمن بدء ي واحدة مرة تمت عملية ليست فالخلق ،١٨الخلق لعقيدة .صحيحاً  فهماً  يف  بموجب يس

ي وقت من يتدخل خذأو  نواميسه  عملية فالخلق كال .عجزها ويتمم نقصها ويعد النواميس تلك يوجه لكي ،الخارج من ،آخر ا

ا باستمرار منه تستمد ال النواميس تلك خالل ومن ي الكون  ي عامالً  يزل  لم هللا الن مستمرة  الخلق هذا .وتخطيطها كيا

ي يعمل ابي" قال: عندما يسوع الرب اليه اشار الذي املستمر  يفتش ان يستطيع فالعلم لذا ١٩.)٥:١٧ (يوحنا "عملأ اناو  اآلن ا

ي ى يتعدى ولن باهلل يصطدم لن نهأ ،التطور  حلقات كل عن ،وحذها والطبيعة ،الطبيعة ي اية ال ما ا  هللا الن حقوقه ع
 .توجد وحده وبه به ال الكون  عناصر وراء يحتجب ان ارت قد )٦:٦ (م »الخفاء ي« انه يسوع الرب عنه يقول  الذي
ى يدعوها ال الكائنات أمام يحتجب ان معطائيته ي هللا شيمة  ،العلمية االكتشافات بفعل ،لنا اتضح كلما ولكن .الوجود إ

 احتجنا ،محكمة ،منسقة التطور  حلقات لنا بدت وكلما الكون  سلكه الذي التصاعدي الخط كذل ي الطبيعة العوامل تسلسل

رر ربراً  كله ذلك لن اؤه مجده يغمر الذي ذاك ،»الكون  شاعر« كليمان اوليفيه سماه الذي ذلك نحو نتجه ان ،صميماً  ت  و

  .الكائنات
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