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نظرية التطور ال زالت تشعل معارك العلم
واإليمان في الواليات املتحدة األمريكية

سبقت زيارة العالم األمريكي فرانسيس كولينز لجامعة كالتك في والية كاليفورنيا دعاية مكثفة بني الطلبة .وفي
ليلة املحاضرة العامة التي ألقاها في أكبر قاعات تلك الجامعة التي أخرجت واحدا وثالثني فائزا بجائزة نوبل
من بينهم أحمد زويل ،فوجئت بإقبال غير عادي من الطلبة بل ومن سكان املدينة خارج الجامعة .فعالم الوراثة
املشهود بنجاحه في قيادة مشروع الجينوم البشري واكتشافه لعدد من جينات األمراض املهمة سوف يتحدث
.عن كيفية توفيقه بني إيمانه باهلل وإيمانه بصحة نظرية التطور في نفس الوقت
وفي أماكن كثيرة خارج الواليات املتحدة قد ال يعد هذا أمرا فريدا ً في حد ذاته ،ففي الخمسينيات قرر بابا
الفاتيكان أنه ال يوجد تعارضا بني املسيحية الكاثوليكية وبني نظرية التطور ،وبهذا صرح أيضا ً أسقف
كانتربري بالنسبة للكنيسة األنجليكية .ولكن في أمريكا حيث ال توجد سلطة كنسية موحدة ،ال زال الصراع
حول نظرية داروين يقسم املجتمع األمريكي إلى معسكرين :معسكر يعادى نظرية التطور وتقوده بعض
الطوائف البروتستنتية املتمسكة بالتفسير الحرفي لقصة الخلق كما وردت في سفر التكوين من الكتاب
املقدس ،وآخر من أنصار نظرية التطور يضم العلماء وإلى جانبهم بعض األصوات الداعية لإللحاد ومعاداة
.الكنيسة .وهو األمر الذي أصاب الشعب األمريكي باألرق الديني والبلبلة الفكرية
فالفرد العادي يذهب إلى كنيسته ليستمع إلى خطاب يتنازع مع ما يتعلمه أوالده في املدرسة ،وتصور له
املعركة الدائرة في ساحات اإلعالم أن عليه االختيار بني أحد املعسكرين .وفي استطالع أجرته مجلة "ساينس"
العلمية بني شعوب  34دولة ،تبني أنه باستثناء األتراك فإن األمريكيني هم األقل قبوال لنظرية التطور باملقارنة
بشعوب أوروبا واليابان .وحسب هذه الدراسة وغيرها من االستطالعات املحلية داخل الواليات املتحدة فإن
غالبية األمريكيني بنسب تتراوح من  %62إلى  %74ترفض نظرية داروين في تفسير نشأة وتطور اإلنسان
.عبر االنتخاب الطبيعى
إن الخالف بني أنصار التطور وأنصار قصة الخلق ال يتوقف عند مستوى الجدل الفكري أو الفلسفي ،بل
اكتسبت القضية عبر السنني أبعادا ً سياسية ودستورية جعلت كل من الفريقني يتحزب ضد اآلخر في معركة
.أيديولوجية تزداد إلتهابا ً

"محاكمة القرد"

وتعود جذور تلك املعركة إلى عشرينيات القرن العشرين منذ أن بدأ بعض وعاظ ورعاة الكنائس املحافظة في
جنوب الواليات املتحدة حملة لوقف تدريس نظرية التطور في املدارس العامة .وصدر بالفعل قانون من املجلس
التشريعي لوالية تينيسي عام  1925يجرم تدريس "أي نظرية من شأنها إنكار الخلق اإللهي لإلنسان كما
ذكر في الكتاب املقدس أو أن اإلنسان قد تطور من ساللة حيوان أدنى" .وهنا تصدى اإلتحاد األمريكي
للحريات املدنية للدفاع عن أي مدرس علوم يرغب في تدريس نظرية التطور في تينيسي ،فوقعت محاكمة
سكوبس )اسم املدرس الذي خرق قانون الوالية( والتي اشتهرت باسم محاكمة القرد ودخلت التاريخ باعتبارها
.أولى املحاكمات االمريكية التي تتحول إلى قضية رأي عام تحت تكثيف إعالمي من قبل الراديو
وتكرر صدور قوانني محلية منعت تدريس نظريات داروين في املدارس العامة في عدة واليات جنوبية أخرى،
مما أثار الجبهات املضادة التي رأت في ذلك خرقا ً لدستور الواليات املتحدة الذي يفصل بني الدين والدولة،
.وعدوانا ً على حرية التعبير ،بينما رآه البعض نزاعا ً بني قوى التقدم وقوى التخلف
وعندما نجح االتحاد السوفييتي في إطالق أول مركبة فضائية عام  1957متقدما على الواليات املتحدة،
جعلت اإلدارة األمريكية من تدريس العلوم أولوية قومية .ومع هذا استمر حظر تدريس داروين ساريا ً في بعض
.الواليات حتى عام  1968عندما حكم على تلك القوانني بعدم الدستورية

"بوش يؤيد تدريس "التصميم الذكي
ثم اتخذت معركة أنصار الخلق وأنصار التطور أشكاال أخرى بظهور حركة "علوم الخلق" في الستينيات،
والتي قامت ملحاولة إثبات ما جاء في الكتاب املقدس علمياً ،خاصة في ظل الشهرة الواسعة التي نالتها
دراسة تؤيد حدوث طوفان نوح .وقامت بعض الواليات بتقرير دراسة علوم الخلق بجانب نظرية التطور التي
أصبحت إلزامية .ولكن سرعان ما توارت تلك الحركة وتم حظر تدريسها بسبب إصرارها على أمور حرفية أثبت
العلماء خطأها علميا مثل مسألة عمر األرض التي يقول أنصار الخلق أنه ال يتعدى بضع آالف من السنني في
.حني ثبت أن عمر األرض يتجاوز مليارات السنني
وفي السنوات األخيرة ،تمسك املعادون لنظرية داروين بفكرة "التصميم الذكي" للكون ،والتي تنطلق من أن
الحياة أكثر تعقيدا من أن تكون قد تطورت بأكملها من خالل االنتخاب الطبيعي وأنه ال بد من أن قوة إلهية
عظمى خارجية لعبت دورا في نشأة وتطور الحياة .وقد قام الرئيس األمريكي السابق جورج بوش عام 2005
بالدعوة لتدريس تلك النظرية في مدارس تكساس ،مما أثار جدال إعالميا حول تنامي تأثير اليمني الديني على
السياسة في الواليات املتحدة .وفي نفس العام قررت محكمة فدرالية وقف تدريس نظرية التصميم الذكي في
.مدارس والية بنسيلفانيا باعتبار أنها تفتقد األساس العلمي
وبدا تسييس القضية واضحا ً من جانب الحزب الجمهوري في الحملة االنتخابية األخيرة عندما صرحت سارة
بالني -التي كانت مرشحة ملنصب نائب الرئيس األمريكي -أنها مؤيدة لتدريس قصة الخلق كما وردت في

الكتاب املقدس أو نظرية التصميم الذكي إلى جانب نظرية التطور في املدارس العامة .وهو الرأي الذي
.يتطابق مع أراء  %64من األمريكيني حسب استطالع أجراه مركز بيو مؤخرا ً

موقف باراك أوباما
وعندما سئل باراك أوباما عن رأيه في القضية قال أنه مسيحي ،وأنه يؤمن بحق األهالي في تعليم أوالدهم
الدين دون تدخل من الدولة .ثم قال أن واجب املدارس هو تدريس املعرفة الدنيوية والعلوم .وأنه يؤمن بنظرية
التطور ويعتقد أن هناك فرقا بني العلم واإليمان وأن هذا ال يعني أن االيمان أقل أهمية من العلم ولكنهما
.منفصالن ،ولذلك ال يجب تشويش عملية تدريس علوم األحياء بمناقشة نظريات غير علمية
ويأتي رأي أوباما هذا متوافقا مع دستور الواليات املتحدة الذي ال يمنع تدريس الكتاب املقدس أو قصة الخلق
في إطار مواد التاريخ والحضارة واألديان املقارنة ،وإنما يمنع تدريسها في إطار مادة العلوم .فالقضايا
األخيرة التي أقيمت أمام املحاكم بشأن هذا املوضوع تتعلق بمحاوالت مختلفة من جانب املعادون لنظرية
التطور للزج بجمل توضيحية في مستهل دروس التطور في كتب العلوم وحصص األحياء تفيد بأن التطور ليس
.سوى نظرية ،أو أن على الدارس تحليل االنتقادات التى توجه للتطور ،أوممارسة التفكير النقدي حيالها
تلك الجمل التحفظية تثير غضب العلماء في الواليات املتحدة ألن هناك ما يشبه اإلجماع العلمي بنسبة %99
على صحة نظرية التطور واالنتخاب الطبيعي ،حيث أصبحت تعد نظرية مثبتة مثلها مثل نظرية الجاذبية
األرضية .بل ويبدي كثير من العلماء قلقهم إزاء مستقبل الريادة العلمية للواليات املتحدة وقدرتها التنافسية في
مجال العلوم في ظل هذا التخبط .فنظرية التطور هي حجر الزاوية في علم األحياء أو البيولوجيا الحديثة،
ويعتمد  %38من امتحان األحياء املؤهل لدخول أقسام العلوم والطب في الجامعة على استيعاب مفاهيم
.التطور والوراثة

التطور اإللهي :رؤية تصالحية
هذا التجاذب بني املوقفني هو سبب حرص طالب الجامعة وغيرهم من االمريكيني الحائرين على االستماع
.ملحاضرة الدكتور فرانسيس كولينز ،خاصة في هذا التوقيت الذي تمر فيه املئوية الثانية مليالد تشارلز داروين
ويرجع االهتمام برأي كولينز في هذا الجدل لكونه صاحب مكانة علمية رفيعة بني العلماء ،بل وامتياز خاص
في مجال الجينات الوراثية .ولكنه باإلضافة إلى ذلك صاحب رحلة روحانية مؤثرة ،حيث تحول من اإللحاد إلى
اإليمان املسيحي في سن السابعة والعشرين .وقد وصف في كتابه "لغة اهلل" كيف يقدم العلم الدالئل على
وجود الخالق .لذلك يمثل هذا العالم املجاهر بإيمانه جسرا نادرا بني املعسكرين التقليديني في املجتمع
.األمريكي

فهو يشترك مع بقية العلماء في االعتقاد بصحة نظرية التطور ،ومعارضة كل من فكرة التصميم الذكي والقراءة
الحرفية لقصة الخلق في الكتاب املقدس .ولكنه يختلف عن العلماء امللحدين من أمثال رتشارد دوكنز في إيمانه
بأن اهلل هو الذي خلق الكون والحياة منذ  14مليار سنة تقريبا ،وأن اهلل هو الذي أرسى عملية التطور
.واالنتخاب الطبيعي باعتبارها آلية تسمح بحدوث التنوع الحيوي عبر فترات زمنية طويلة دون تدخل الحق منه
وحسب رؤية التطور اإللهي لكولينز فإن البشر جزء من عملية التطور هذه ،حيث يجمعهم بالقردة العليا أصل
مشترك ،ولكن لإلنسان خصائص فريدة ال تفسرها عملية التطور تشير إلى طبيعته الروحانية ،مثل القانون
.االخالقي والبحث عن اهلل الذي تميزت به الثقافات اإلنسانية كلها غبر التاريخ
إن في مثل هذه القضايا التي تتداخل فيها العقائد مع النظريات العلمية املعقدة ،من الصعب أن نتصور أن
محاضرة أو كتاب أو مقال سوف تغير من قناعات استقرت عند أصحابها منذ الطفولة .فكل من قابلتهم بعد
املحاضرة قد اختاروا منها ما يؤكد آراءهم ومواقفهم األولى ،وأغلبهم ال يريد أصال أن يرهق عقله باتخاذ
.موقف ،فأذهانهم مرهقة بما يكفي

هديل غنيم

