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ملخص البحث
توالت األبحاث منذ  ،1630وحتى عام  ،2020لبيان كيف نشأت الحياة على األرض .ووجد علماء الكيمياء الحيوية والجيولوجيا
والبيولوجيا أدلة يقينية على أن المركبات العضوية (مثل :البروتينات ،والكربوهيدرات ،والدهنيات ،واألحماض النووية،
واالنزيمات ،والهرمونات) تكونت من استالل العناصر غير العضوية البسيطة (مثل :الكربون ،والهيدروجين ،واألوكسجين،
وغيرها من عناصر األرض الهامة) ،والتى بدورها تعتبر أفضل عناصر الطين ،وأدت إلى تكوين عناصر األمالح المزدوجة .ثم
أصبحت متسللة على سطح غرويات هذا الطين لتكوين العناصر المركبة ،وهذا ما تعنيه كلمة ساللة فى اللغة العربية .وهي فصل
شىي عن شىي  ،واختيار أفضل العناصر منه .وتبين أيضا أن الطين قادر على تخزين الطاقة ،وانتقالها بين حبيباته .مما يشير إلى
بناء التفاعالت الكيميائية الالزمة لتكوين المركبات العضوية من العناصر البسيطة .وله القدرة على انتقاء األحماض األمينية
البيولوجية ووضعها في سلسلة تكوين البروتينات ،وال ينتقي األحماض األمينية غير البيولوجية في حال إضافتها إليه .وهذا يفسر
أيضا المعنى الثاني لكلمة ساللة من الطين وهو اختيار صفو الشيء .وهو مالذا آمنا للجزيئات العضوية .مثل "الرحم البدائية"،
لتشكيل جزيئات البوليمرات ،مثل البروتينات والحمض النووي .كما أنه يمكن أن يشجع جزيئات الدهون لترتيب أنفسهم في
مقصورات تشبه الخلية تسمى حويصالت .وقد خلص العلماء إلى أن السيتوبالزم  -البيئة الداخلية للخلية  -يتصرف مثل الطين
فيحمي محتوياته بشكل أفضل من اإلنزيمات الضارة (التي تسمى "االنزيمات النووية  Nucleasesالتى تكسر الحمض
النووي") .وتضيف هذه النتائج وزنا لفكرة أن الطين كان مفتاح أصل الحياة .وهذا ما ذكره رب العزة سبحانه وتعالى فى كتبه
المقدسة والغير محرفة.
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ساللة من طين (أ.د .حنفي مدبولي)

 .1المقدمة
تكلم ربنا عز وجل فى كتاب يقرأ ويتلى على مسامع الناس منذ  1442سنة أن أصل الحياة من الطين ،كما فى سورة السجدة ﴿ :
ان مِ ْن طِ ين ( ،﴾ )8ثم جاء تفصيل آخر فى سورة المؤمنون أن الخلق كان من صفو الطين ،وليس من كل الطين.
اإل ْن َ
َوبَ َدأ َ خ َْلقَ ِ
س ِ
ألن الطين به شوائب كثيرة ،فقال سبحانه وتعالىَ ﴿ :ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا اإلنسان مِ ن ساللة ِ ِّمن طِ ين ([ ﴾ )12المؤمنون .]12/وبين
ساللَة مِ ْن طِ ين ﴾ [المؤمنون ،]12/أي :من الصفو الذي يسل من
الراغب األصفهانى معنى كلمة ساللة من قوله عز وجل  ﴿ :مِ ْن ُ
األرض ،والساللة هى انتقاء أفضل عناصر التراب ،ألن التراب به شوائب كثيرة ( .)1وقال قتادة :استل آدم من طين فسمي ساللة.
و(الساللة) هي ما يسلت ،كما يدل على نضح الملح والسكر على سطح اإلناء الفخاري .واالسم اإلنجليزي للمادة المذابة القابلة
للنضح هو لفظ " "Soluteوالتشابه في النطق بين ساللة وسوليوت تشابه الفت للنظر.
ولقد اختلف علماء البيولوجي في نظرتهم ألصل الحياة على األرض ،وبدأ هذا االختالف واضحا وضوح الشمس فى رائعة
النهار منذ عام  1630منذ بدء تسجيل العلوم .وقبل عام  ،1886اختلف العلماء إلى فريقين فريق يقول بأن الحياة بدأت من شيء
غير حى ،وهى نظرية ) .(Abiogenesisوفريق آخر يقول بأن الحياة ال تبدأ إال من شيء حي ،وهى نظرية
) .(Biogenesisوحتى آواخر القرن التاسع عشر ،كان العلماء يعتقدون أن الحياة بدأت من خلية حية من البحر .وفي العقدين
األولين من القرن الحادي والعشرين ،ذكر أن الحياة بدأت من الفضاء ،وأطلقوا على هذه النظرية .)83( Panspermia
والهدف من هذا البحث هو إثبات أن الحياة بدأت من الطين ،وأنها استلت من أفضل العناصر الموجودة في الطين ،وهذا من خالل
بيان اآليات القرآنية الدالة على ذلك ،ومن خالصة نتائج علماء البيولوجيا والجيولوجيا والكيمياء الحيوية منذ عام  1930وحتى
عام .2020

 .2أقوال المفسرين
س َال َلة مِ ْن طِين ([ ﴾ )12المؤمنون] .قال اإلمام بن جرير الطبري :فالساللة:
سانَ مِ ْن ُ
اإل ْن َ
وفي تفسير ( )2قوله تعالىَ ﴿ :و َل َق ْد َخ َل ْقنَا ْ ِ
هي المستلة من ك ِّل تربة ،ولذلك خلق آدم عليه السالم من تربة أخذت من أديم األرض.
قال اإلمام البغوي( :من ساللة) والعرب تسمي النطفة ساللة ،والولد سليال وساللة ،ألنهما مسلوالن منه .قوله( :من طين) يعني:
طين آدم .والساللة تولدت من طين خلق آدم منه .قال الكلبي :من نطفة سلت من طين ،والطين آدم عليه السالم .وقيل المراد من
اإلنسان هو آدم .وقوله" :من ساللة" أي :سل من كل تربة .وقال اإلمام القرطبى :قوله تعالى" :ولقد خلقنا اإلنسان" اإلنسان هنا آدم
– عليه الصالة والسالم –؛ قاله قتادة ،وغيره ،ألنه استل من الطين .ويجيء الضمير في قوله :ثم جعلناه عائدا على ابن آدم؛ فإن
المعنى ال يصلح إال له .بينما ذكر بن كثير :وقيل :المراد بالساللة ابن آدم؛ قاله ابن عباس ،وغيره .والساللة على هذا صفوة
الماء ،يعني المني .والساللة فعالة من السل وهو استخراج الشيء من الشيء؛ يقال :سللت الشعر من العجين ،والسيف من الغمد
فانسل؛ فالنطفة ساللة ،والولد سليل وساللة؛ عنى به الماء يسل من الظهر سال .قوله :من طين أي أن األصل آدم وهو من طين
أ.هـ.
وأقول وباهلل التوفيق ،هذا الذي ذكره ابن كثير ودلل عليه بما رواه اإلمام أحمد بسنده :عن أبي موسى ،عن النبي ﷺ قال « :إن هللا
خلق آدم من قبضة قبضها من جميع األرض ،فجاء بنو آدم على قدر األرض ،جاء منهم األحمر واألسود واألبيض ،وبين ذلك،
والخبيث والطيب ،وبين ذلك ( ،» )3لدليل دامغ على أن المقصود به اإلنسان األول وهو آدم عليه السالم .وأما قوله أنه – يعني
س َاللَة ِ ِّمن َّماء َّم ِهين ()8
إبن آدم – فهذا ليس موضعه ،وإنما موضعه من تفسير قوله تعالى فى سورة السجدة ﴿ :ث ُ َّم َج َع َل نَ ْسلَهُ مِ ن ُ
ُ
َ
﴾ .فنسل ابن آدم أيضا كان من ساللة من ماء مهين ،وبإذن هللا وفضله وكرمه سأفرد بحثا عن معنى قوله ﴿ ث َّم َجعَ َل نَ ْسلهُ مِ ن
س َاللَة ِ ِّمن َّماء َّم ِهين ( ﴾ )8وما هو الرابط بين ساللة من طين وساللة من ماء مهين.
ُ

 .3التوجيه العلمى عن أصل الحياة من الطين
لقد اختلف علماء البيولوجي في نظرتهم ألصل الحياة على األرض ،وبدأ هذا االختالف واضحا وضوح الشمس فى رائعة
النهار منذ ،عام  ،1630منذ بدء تسجيل العلوم ،عندما ذكر العالم ) – (William Harveyباللغة الالتينية – أن الحياة بدأت
من بويضة ” ، “Omne vivum ex ovoوترجمتها باإلنجليزية ) ، (Every living thing from an eggإال أن العالم
األلماني لورنز أوكن  )4( (Lorenz Okenرد عليه هذه الفرضية ،وبين أن الشيء الحي أو الخلية الحية يأتي /تأتي من شيء
حي أو من خلية حية وال يأتي من البويضة ( .)5وهذا نص كالمه باللغة االنجليزية(No living thing from an egg! :
)! ، Every living from the livingومترجم عن اللغة الالتينية )” (“Omnis cellula e cellulaالتى كتب بها نظريته
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هذه وسماها (  .)7 ، 6( (Cell Theoryثم ذكر العالم رودلف فيركو ( (Rudolf Virchow) )8تأيدا لكالم العالم األلماني لورنز
أوكن في عام  1858أن الخلية الحية تأتي من خلية حية ،وأن الكائن الحي يتكون من مجموعة من الخاليا وهي التي تقوم بكل
الوظائف الحيوية التي يحتاجها هذا الكائن الحي ) .(Every cell of the cellوفى عام  1872ذكر العالم هنرى باستن ()10 ، 9
أن الحياة تأتى من أشياء حية وهو أول من وضع التعبير العلمي ) ، (Biogenesisوهو الذي اقترح ألول مرة فرضية الحياة
من الطين .وهو يعني أن أصل الحياة من شيء حي ،وهذا نص نظريته( :نحن نعلم أن جزيئات المواد األولية أو المعدنية تتحد
لتشكل األحماض والقواعد بحكم ميولها 'المتأصلة'؛ أن هذه األحماض والقواعد تتحد من أجل إنتاج األمالح ،والتي بدورها ،غالبا
ما تتحد مرة أخرى وتؤدي إلي "أمالح مزدوجة" .وفي كل مرحلة من هذه السلسلة من التعقيدات الجزيئية الصاعدة ،نجد
المنتجات الممنوحة بخصائص مختلفة تماما عن تلك الخاصة بناخبيها .ومن بين مركبات الكربون هناك وفرة من األدلة إلثبات
وجود ميول داخلية أو خصائص جزيئية ،والتي قد تؤدي إلى تطور مركبات كيميائية أكثر وأكثر تعقيدا .وهذه هي العمليات
االصطناعية ،التي تحدث بين جزيئات المواد الغروانية والمتحالفة (يعني الطمي/الطين) ،والتي يبدو في كثير من األحيان أنها
تولد أو تعطي "أصل" لنوع من المادة التي تمتلك هذا المزيج الدقيق من الخصائص التي اعتدنا على تطبيق لقب "الحياة" .وأيده
فى هذا الرأى العالم ) (William Rossiterحيث قال أن أصل الحياة يأتي من حياة  ،وهذا نص كالمه (the origin of
) . life from life onlyوعضد نظرية النشأة من الحياة ) (Biogenesisوقال" :وال تأتي الحياة من شيء غير حي"  ،وهو
ما يعرف بنظرية النشأة من الالحياة ) ، (abiogenesisثم قال إن النشأة من الحياة عكس تماما النشأة من الالحياة
 )11( (Biogenesis:: opposed to abiogenesisأ.هـ.
وأقول وباهلل التوفيق :هذه األبحاث تدل على أن المركبات العضوية ،مثل :البروتينات ،والكربوهيدرات ،والدهنيات ،واألحماض
النووية ،واالنزيمات ،والهرمونات ،تكونت من استالل العناصر غير العضوية البسيطة ،مثل الكربون ،والهيدروجين،
واألوكسجين ،وغيرها من عناصر األرض الهامة ،والتي بدورها تعتبر أفضل عناصر الطين .وأدت إلى عناصر األمالح
المزدوجة ،ثم أصبحت متسللة على سطح غرويات هذا الطين ،لتكوين العناصر المركبة ،وهذا ما تعنيه كلمة ساللة في اللغة
العربية ،وهو فصل شيء عن شيء ،واختيار أفضل العناصر منه.
وقبل عام  ،1886اختلف العلماء إلى فريقين فريق يقول بأن الحياة بدأت من شيء غير حي ،وهى نظرية ).(Abiogenesis
وفريق آخر يقول بأن الحياة ال تبدأ إال من شيء حي ،وهي نظرية ) .(Biogenesisوحتى آواخر القرن التاسع عشر كان
العلماء يعتقدون أن الحياة بدأت من خلية حية من البحر ( .)12وهذا ما ذكره تشارلز داروين في كتابه أصل األنواع ( )14 ، 13وأيده
وشجعه على ذلك العالم توماس هنري هكسلي الذي كان يقول بأن أصل الحياة من مادة حية ( .)17 ، 16 ، 15وكان داروين يقول أن
الحياة بدأت من خلية من البحر ،ثم حدث االنتقاء الطبيعي وتطورت الكائنات من هذه الخلية ،فكانت األحياء البحرية ،ومنها
تطورت البرمائيات ،ومنها تطورت الزواحف والطيور ،ثم الثديات ،ثم القردة العليا ،ويكون البقاء لألقوى ،بينما تندثر الحيوانات
األضعف ،ولم يذكر في هذا الكتاب أن اإلنسان أصله قرد ،بينما ذكر ذلك صراحة فى كتابه الثانى والمعنون "خلف اإلنسان
وعالقته بالجنس .)18( " The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex
ي هدفان متميِّزان في مرمى بصريِّ :أوال ،أن
وكما
ِّ
صرح شارلز داروين في خطابه لصديقه واالس ( )19عام  ( :1871لد ِّ
)
20
(
ُ
ِّ
َ
ِّ
ُ
ِّ
أُثبِتَ ِّ
أ.هـ ).
أن األنواع لم تخلق بشكل مستقلِّ .وثانيا ،أن أثبت أن االنتقاء الطبيعي كان رائد عمليِّة التغيير
وهذا ما ذكره داروين ووالس وهيكسلى يناقض تماما فكرة الخلق المستقل الذى بينه هللا تعالى فى أسفار العهد القديم ،فى سفر
التكوين .وبما ذكره في القرآن الكريم ،أن اإلنسان األول مستقل تماما عن خلق باقي المخلوقات .وأن هللا عز وجل خلقه بيده من
طين األرض .إال أن هذا الخلق تم في السماء وليس على األرض .ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته .وهذا كله كان في
السماء وليس على األرض  .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف األمة وأهل السنة والجماعة
هي "جنة الخلد"  ،ومن قال :إنها جنة في األرض بأرض الهند أو بأرض جدة ،أو غير ذلك ،فهو من المتفلسفة والملحدين ،أو من
إخوانهم المتكلمين المبتدعين ،فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة .والهبوط معناه النزول من األعلى إلى األسفل ،وهو
ضد الصعود؛ كما قال أهل اللغة والت فسير ،وهبوط آدم ومن معه كان من الجنة التي هي في السماء إلى األرض التي سيعيشون
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عليها ويدفنون فيها ويخرجون منها للبعث ( .)21كما قال تعالى ﴿ :قَا َل فِي َها ت َ ْحيَ ْونَ َوفِي َها تَ ُموتُونَ َومِ ْن َها ت ُ ْخ َر ُجونَ (﴾ )25
[األعراف].
وقد ذكر المسأل ة العالمة ابن القيم في كتابيه (حادي األرواح ،ومفتاح دار السعادة) وأطال فيها ،ونحن نلخص لك ما ذكر في
مفتاح دار السعادة  14/1قال رحمه هللا" :فنقول :أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد ،وإنما هي
جنة غيرها ،فهذا مما قد اختلف في ه الناس ،واألشهر عند الخاصة والعامة الذي ال يخطر بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التي أعدت
ش ْي َ
للمتقين ،وقد نص غير واحد من السلف على ذلك" أ.هـ .وقال شيخ اإلسالم بن تيمية في تفسير قوله تعالى ﴿ :فَأَزَ لَّ ُه َما ال َّ
طانُ
ع ْن َها فَأ َ ْخ َر َج ُه َما مِ َّما كَانَا فِي ِه ۖ َوقُ ْلنَا ا ْه ِب ُ
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتَاعٌ ِإلَ ٰى حِ ين ([ ﴾ )36البقرة] .فقد
طوا َب ْع ُ
عد ٌُّو ۖ َولَ ُك ْم فِي ْاأل َ ْر ِ
ض ُك ْم ِل َب ْعض َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ض ُم ْستق ٌّر َو َمتَاعٌ إِلى حِ ين ﴾ وهذا يبين أنهم لم
أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط ،وأن بعضهم عدو لبعض ،ثم قالَ ﴿ :ولك ْم فِي األ ْر ِ
يكونوا في األرض ،وإنما أهبطوا إلى األرض .فإنهم لو كانوا في األرض وانتقلوا إلى أرض أخرى ،كانتقال قوم موسى من أرض
إلى أرض ،لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في األرض قبل الهبوط وبعده .وكذلك قال في األعراف لما قال إبليس ﴿ :قَا َل أَنَا َخي ٌْر
ِ ِّم ْنهُ َخلَ ْقتَنِي مِ ن نَّار َو َخلَ ْقتَهُ مِ ن طِ ين ( )12قَا َل فَا ْهبِ ْ
ط مِ ْن َها فَ َما يَ ُكو ُن لَكَ أَن تَت َ َكب ََّر فِي َها فَ ْ
صاغ ِِرينَ (﴾ )13
اخ ُر ْج إِنَّكَ مِ نَ ال َّ
[األعراف] .فقوله ﴿ :فَا ْه ِب ْ
ط مِ ْن َها فَ َما يَ ُكو ُن لَكَ أ َ ْن تَتَ َكب ََّر فِي َها ﴾ ،يبين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم ،فإن الضمير في قوله
"مِ ْن َها" ،عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ ،وهذا بخالف قوله ﴿ :ا ْه ِب ُ
سأ َ ْلت ُ ْم ﴾ [البقرة] .فإنه لم يذكر هناك
طوا مِ ْ
صرا فَإِ َّن لَ ُك ْم َما َ
ما أهبطوا فيه .وقال هنا "ا ْه ِب ُ
طوا" ،ألن الهبوط يكون من علو إلى سفل .وعند أرض السراة حيث كان بنو إسرائيل حيال السراة
المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه .ومن هبط من جبل إلى واد قيل له :هبط .وأيضا ،فإن بني إسرائيل كانوا يسيرون
ويرحلون .والذي ي سير ويرحل إذا جاء بلدة يقال :نزل فيها ،ألن في عادته أنه يركب في سيره ،فإذا وصل نزل عن دوابه ،يقال:
نزل العسكر بأرض كذا ،ونزل القفل بأرض كذا ،لنزولهم عن الدواب .ولفظ النزول كلفظ الهبوط ،فال يستعمل هبط إال إذا كان
من علو إلى سفل.
فقوله هنا بعد قوله ﴿ :ا ْهبِ ُ
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمت َاعٌ ِإلَى حِ ين ﴾ يبين أنهم هبطوا إلى األرض من
طوا بَ ْع ُ
عد ٌُّو َولَ ُك ْم فِي ْاأل َ ْر ِ
ض ُك ْم ِلبَ ْعض َ
غيرها ،وقال ﴿ :قَا َل فِي َها ت َ ْح َي ْونَ َوفِي َها ت َ ُموتُونَ َومِ ْن َها ت ُ ْخ َر ُجونَ ([ ﴾ )25األعراف] ،دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه
يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون ،وإنما صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة ،والنصوص في ذلك كثيرة ،وكذلك كالم السلف
واألئمة (.)22
بينما يميل الدكتور زغلول النجار ،أنها في األرض ،وأن الهبوط هنا معناه هبوط معنوى ،أي من درجة عليا إلى درجة أقل
( .)23والذى تميل إليه نفسي أن الهبوط كان من جنة في السماء أعدت لبيان هذا األمر وهو الخلق ،وسجود المالئكة ،وعداوة
ابليس ،ثم الهبوط منها ،ولم يسمها هللا باسم خاص بها ،والجنان سبعة درجات منها جنة المأوى ،وجنة عدن ،وجنة الخلد ،وجنة
الفردوس ،وجنة النعيم ،وهللا أعلم.
وهذه كلها حقائق علمية من العليم الخبير ﴿ أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ .وهذه الجزئية األخيرة تدل داللة قطعية
باستقالل هذا المخلوق عن بقية الخلق ،وما ذكره داروين من تطور نتيجة انتقاء طبيعي من مخلوقات األرض (من خلية في
البحر ،وتطورها إلى أسماك ،ثم برمائيات ،ثم زواحف ،ثم طيور ،ثم قردة عليا ،ومنها اإلنسان ،ال يقم عليه دليل علمي) .وكيف
نصدق بشرا يتكلم بفرضية أو نظرية ليس لها أساس من الصحة؟ وال نصدق رب العالمين الذي ذكر حقيقة خلق اإلنسان األول في
السماء من الطين؟ وبهذا ال تجد نظرية داروين صحة في ادعائها ،بل هي أكذوبة بيولوجية لنفي وجود الخالق ،ودعوة الناس إلى
عدم التصديق بالحقائق اإللهية – وهو ما ينادي به العلمانيون والملحدون – مما يجعل الناس ال تستعد إلى عبودية الخالق الواحد
األحد الفرد الصمد ،والتكذيب أيضا بيوم الدين يوم يقوم الناس للحساب أمام رب العالمين.
وفى عام  1929قدم هالدين "نظرية الحساء البدائي" في مقاله حول التولد التلقائي ،وأصبحت األساس لبناء نماذج فيزيائية
لألصل الكيميائي للحياة ( ،)25 ،24والتى أخذ بها العالم الروسي الكساندر أوبارين  ،A. I. Oparinوحاول إثباتها معمليا .وفي هذا
الفرض ذكر أوبارين ( أنه تراكمت مخازن شاسعة من المركبات التي تحتوي على الكربون والهيدروجين وبعض المواد الكيميائية
األخرى ،ال سيما في مياه األرض المبكرة ،ثم تسببت الطاقة من البرق واإلشعاع الشمسي في تطور المركبات تلقائيا إلى مادة حية
(.))27 ،26
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وكان الهدف من مشروع أوبارين هذا إثبات نظرية إنجلز ( )28لترسيخ الشيوعية (ال إله والحياة مادة) .وقد أنفقت اإلدارة
الشيوعية السوفيتية خالل ستين عاما من الشيوعية ستين مليارا من الروبل ،حتى يثبتوا نظرية "إنجلز" القائلة" :الحياة ما هي إال
تفاعل كيميائي ،إال أنه في سنة 1969م ،قدِّم العلماء إلى القادة السوفييت ملخصا لتجاربهم ،وأهم استنتجاتهم والتي تبين أن اقامة
الحياة في المعامل والمختبرات مستحيلة بالمفهوم المعروف عن الخاليا الحية ،والتى تتكاثر وتقوم بكل الوظائف الحيوية التى
يحتاجها الكائن الحي .إال أنها توجد في الطبيعة ،وليس لديهم قدرة على محاكاتها" :ليس للعلوم قدرة على إثبات أن الحياة نتيجة
تفاعل كيميائي ،وإيجاد الحياة ال يكون إال عن طريق الخاليا الحية ،التي ال نستطيع أن نوجدها من المادة غير الحية ،وكذلك
النبات"  .وفى اجتماع ضم الفريقين الروسي واألمريكي في أمريكا ،وأعلنوا بيانا مشتركا جاء فيه ما يلي" :العلم عاجز عن إيجاد
الحياة" .وأضافوا إليه بناء على اقتراح الوفد السوفييتي " :بل إن العلم عاجز عن أن يعرف إال بعض مظاهر المادة ،وليس الروح
( ." )30 ،29لقد أثبت الباحثون من العلماء بعد جهد طويل ،ما ذكره هللا ِّ
وح قُ ِل
ع ِن ُّ
عز وج ِّل في سورة اإلسراءَ ﴿ :ويَ ْسأَلُونَكَ َ
الر ِ
الرو ُح مِ ْن أ َ ْم ِر َربِِّي َو َمآ أُوتِيتُم ِ ِّمن ْالع ِْل ِم إِالَّ قَلِيال ([ ﴾)85سورة اإلسراء]
ُّ
وهذا اعتراف صادق من أكابر العلماء فى الشرق والغرب (روسيا وأمريكا) بأن العلم عاجز عن إيجاد الحياة معمليا من
عناصر األرض ،وال الكيفية التي تتكون بها المركبات العضوية .وأن العلم ال يعرف سر الروح التى تدب بها الحياة في الكائن
الحي ،حتى ولو كان أصغر كائن حي مثل بكتريا البحار أو المحيطات .وبهذا تم هدم نظرية "إنجلز" ،والتى ال يزال يتشدق بها
من ال فهم له  -عندما يقول ال إله والحياة مادة ،وأن الحياة تكونت من تفاعالت كيميائية!
وفى عام  ،1949ذكر العالم جون برنال أن الحياة بدأت من الطين بمكوناته .وأنه ال توجد صعوبة من حيث المبدأ في تكوين
معظم الجزيئات التي نتعرف عليها باعتبارها الجزيئات الضرورية للحياة ،مثل :البروتينات ،والسكريات ،والدهنيات،
واالنزيمات .ومن سالئفها غير العضوية ،مثل :عناصر الكربون ،واألوكسجين ،والهيدروجين ،والكبريت ،والفوسفور.... ،
وفي عام  ،1967اقترح أن يحدث ذلك على ثالث مراحل :أصل المونومرات البيولوجية ،أصل البوليمرات البيولوجية،
والتطور من الجزيئات إلى الخاليا .واقترح برنال أن التطور بدأ بين المرحلتين  1و  .2واعتبر برنال أن المرحلة الثالثة ،التي يتم
فيها دمج التفاعالت البيولوجية خلف حدود الخلية ،هي األكثر صعوبة .وأن أغشية الخاليا تقوم بالتجميع الذاتي ،والعمل على
المسام الدقيقة في ركائز مختلفة ،خطوة أساسية نحو فهم تطور الخاليا المستقلة الحية الحرة ( .)32 ،31إال أن أحدث خطوة في
دراسة أصول الحياة ،تلك التى أثارتها ألول مرة تجربة ستانلى ميلر-أوري الشهيرة في عام .1953
وقد أجريت تلك التجربة في جامعة شيكاغو حيث أنشأت – مواد عضوية – من الغازات غير العضوية ،التي يعتقد أنها احتلت
الغالف الجوي المبكر لألرض .وفي هذه الدراسة المعملية التى نشرت في عام  ،)34 ،33( 1953وهو نفس العام الذي تم فيه
اكتشاف هيكل الحمض النووي بواسطة العالمان واتسون وكريك ( ،)35أرسل ستانلي ميلر ) (Stanley Millerصاعقة من
الكهرباء من خالل خليط من الغازات والسوائل ،يعتقد أنها كانت موجودة على األرض المبكرة .وحولت الشرارة هذه المواد
الكيميائية البسيطة إلى بعض من اللبنات األساسية للحياة :األحماض األمينية ،والوحدات التي ترتبط معا لصنع البروتينات .القصة
تصدرت عناوين الصحف "العلم :شبه خلق" حيث كان العنوان الرئيسي في مجلة تايم.
وأصبحت دراسة ميلر ورقة علمية بارزة ( ،)36ثم بعدها بست سنوات نشرت الورقة الثانية التى تقول بأن المركبات العضوية
تتخلق في األرض البدائية – للتأكيد على هذا األمر ،وهذه النظرية عرفت بأسم ميللر – أورى لتخليق المركبات العضوية من
عناصر مماثلة ،لما هىي موجودة في األرض ( .)37وذكر بعد هذه الدراسة ،أن كثيرا من المركبات العضوية تخلق من عناصر
األرض ،وأن العديد من األسئلة عن أصل الحياة أصبح لها إجابات ،إال أنه البد من دراسات مستفيضة إلثبات ذلك أ.هـ.
وبالرغم من أن ميلر – معمليا – قد حصل على بعض المركبات األساسية للحياة (أحماض أمينية) ،إال أنه لم توضح تجربته
كيف أنها وغيرها من اللبنات – مثل البروتينات أو النيوكليوتيدات ،التي تشكل الحمض النووي – جاء أوال ،أو معا بطريقة
مرتبة ،لتشكيل جزيئات معقدة ضرورية للحياة مثل البروتينات ولم يعرف حتى الكيفية التى تشكلت بها األحماض األمينية التي
تكون البروتينات.
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وبين عامي  ،1962 – 1961ذكر جون أورو وأخرون في الورقة البحثية التي نشروها في مجلة الطبيعة "نيتشر" ،1961
وفى مجلة أرشيف الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية  ،1962أن القواعد النيتروجيني ة من النوع البيورين تتكون من الطين (،38
 )39أ.هـ.
ومن هذا يتحقق أن الطين له القدرة على تخليق اللبنات األساسية لتكوين األحماض النووية ،كما أنه له القدرة على تشكيل باقي
المركبات العضوية ،كما بين أوبارين .إال أنه لم يعرف الكيفية التي تشكلت بها؟
وفي عام  ،1966ذكر الدكتور جراهام كيرنز سميث ( – )41 ،40ومن خالل تجاربه بعد دراسته للدكتوراة  – 1957أن الحياة
بدأت من معادن الطمي .وذكر ذلك بالتفصيل في كتابين له :األول منهما بعنوان (أمالح الطمي وأصل الحياة) ( .)42والثاني بعنوان
(االستيالء الوراثي واألصول المعدنية للحياة ( .) Genetic Takeover and the Mineral Origins of Life )43حيث
ذكر فيه :أنها موهبة أخرى ،أن الطين لديه أي نوع من األشياء التي تحتاجها ،إذا كنت تريد تشغيل مصنع كيميائي .وأن التطور
الكيميائي الذي أدى إلى الحياة بدأ في الطين .وكان من شبه المؤكد أنه شائع على طول شواطئ المحيطات القديمة ،وهي تمر في
كثير من األحيان بعملية تشكيل وتغيير مستمرة .وبالتالي كان يمك ن أن تكون وسيلة مثالية للتطور الكيميائي .وأن بنيتها المعدنية،
كما يجد العلماء اآلن ،معقدة تقريبا مثل جزيء الحمض النووي.
واقترحت األبحاث الالحقة ،أن الطين لديه القدرة على العمل كمحفز في التفاعالت الكيميائية الهامة .ويمكن أن تكون قادرة
حتى على تكوين مثل هذه السمات النابضة بالحياة .مثل تكرار الذات ،كما في األحماض النووية ،والبروتينات ،والمركبات
العضوية األخرى ( .)45 ،44ثم يقول إذا نظرتم إلي الطين تحت المجهر ،سوف تجدون أنه مصنوع من بلورات صغيرة .داخل كل
بلورة ،يتم ترتيب الذرات في هيكل يكرر في نمط محكم .ويتبين من الخصائص األساسية للبلورات أنها مهيأة للبدء في التطور.
كل بلورة يمكن أن تنمو ،إذا تم وضعها في المياه التي تغلب عليها نفس المكونات الكيميائية .بلورات يمكن أيضا تقسيمها ،من
واحدة ،وهي " بلورات األم" إلى جزء منها وهي "بلورات اإلبنة" .وهذا يعني أن بلورات الطين لديها القدرة على اإلنقسام ،حيث
يمكن لكل "بلورة أم" نقل خصوصياتها إلى "البلورة اإلبنة" مثل الكثير من الكائنات الحية ترث الصفات من والديهم .وفي بعض
األحيان ،عندما تنكسر البلورات ،يمكن إدخال مراوغات جديدة .على سبيل المثال بسبب اإلجهاد الناجم عن الكسر ،وهذا مماثل
لعملية الطفرة الوراثية ،التي تخلق سمات جديدة في الكائنات الحية .وبعبارة أخرى أن الخصائص األساسية للبلورات تستعد للبدء
في التطور .فعندما تمرر البلورات خصوصياتها على بناتها ،يمكن لهذه الصفات الفريدة إما أن تساعد أو تعيق البلورات الجديدة.
على سبيل المثال ،قد ينتهي األمر ببنات أكثر احتماال لتكون قادرة على االنقسام إلى بلورتين .وهذا يعني أن خصائص بلورات
الطين أو الطمى تؤثر على قدرته على االنقسام ،وأن البلورات لديها ميزة تطورية ( .)46ولقد جادل الدكتور كيرنز سميث بأن
"الكائنات األولية" غير العضوية في الطين لم تكن فقط سالئف جزيئات كتلة البناء للحياة ،مثل األحماض األمينية ،بل أيضا ربما
تكون قد وفرت أيضا بنية تطورية انتقالية لها.
وفى عام  1975أكد العالم جيوفرى هوفمان ،أن التكوين الجيني للخلية ،هو الذي يسمح لها بتخليق البروتينات واألحماض
النووية .وهو الذي يؤدى إلى انقسامها ونقل الصفات الوراثية (.)47
وفي عام  ،1982وبمساعدة جون لويس ،أسس مؤتمر غوردون حول أصول الحياة .وأعقب ذلك اجتماع في غالسكو أسفر عن
إخراج كتاب كيرنز سميث" :أمالح الطمي وأصل الحياة" ،والذى قامت بطبعه مطبعة جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة 1986
(.)48
وفي عام  ،1985أعلن العلماء في كاليفورنيا ( )49عن اكتشاف كبير يدعم النظرية الناشئة بأن الحياة على األرض بدأت في
الطين بدال من البحر ( . )50وأظهر االكتشاف ،أن الطين العادي يحتوي على خاصيتين أساسيتين للحياة وهما :القدرات على تخزين
الطاقة ونقلها .وبينوا أن مع هذه الطاقة القادمة من االضمحالل المشع ومصادر أخرى ،كان يمكن للطين المبكر أن يعمل
"ك مصانع كيميائية" لمعالجة المواد الخام غير العضوية في الجزيئات األكثر تعقيدا التي نشأت منها الحياة األولى قبل حوالي أربعة
مليارات عام .وفي تحليلهم للطين الخزفي الشائع ،قال العلماء :أنهم وجدوا أدلة في تشكيل بلورات الطين تخلق – على األرجح –
الظروف التي تحاصر فيها مواد الطاقة ،وتحملها ربما آلالف السنين .وأن البنية المجهرية الطينية بها مواقع لتخزين المعلومات
الالزمة لتوجيه التفاعالت الكيميائية وتنظيم الكائنات الحية األساسية في نهاية المطاف.
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وبين البحث أن المعادن الطينية اكتسبت الطاقة واالحتفاظ بها من البيئة ،في المقام األول من خالل االضمحالل المشع،
وبطريقة ما نقلها من العمق الداخلي إلى السطح المعدني .هذا هو أكثر من مجرد االحتفاظ بالطاقة من أشعة الشمس ،ألن الطاقة
استمرت لعدة أيام وربما سنوات.
وقال الدكتور كوين أحد الباحثين لهذا البحث "األدلة على أن خصائص الطاقة كان في األشعة فوق البنفسجية التي انبثقت من
الطين عندما كان ترهض (مبلولة) بالماء أو السوائل العضوية كثيرة .وكانت أنواع اإلشارات الضوئية دليال آخرا على أن الطاقة
تأتي من أعماق المعدن ،وليس من المناطق تحت سطح األرض المباشرة" .وخلص العلماء كذلك إلى أن الطاقة كانت تنقل إلى
السطح من خالل بعض الوسائل ،ألن االنبعاثات كانت ناجمة عن عوامل تعمل فقط على سطح الطين .ووفقا للبحث ،يبدو أن
المعادن الطينية قادرة على تخزين ونقل الطاقة من خالل التقاط مؤقت لإللكترونات ذات النشاط العالي في المواقع البينية في
الهيكل الداخلي للطين ( .)51وهذه قد تفسر أيضا عمليات الحفز الطيني والنسخ المتماثل .وقال الدكتور كوين'' .األماكن التي يجب
أن تكون ذرات األلومنيوم فيها ،قد تجد استبدالها بالمغنيسيوم ،واألماكن التي يجب أن يكون فيها السيليكون ،قد تحصل على
األلومنيوم .البلورات تنمو بسرعة وتحت بعض الظروف الحرارية المائية تميل إلى أن تكون فخ اإللكترونات .ويمكن أن تبقي لهم
تخزين لفترة طويلة للغاية ،آلالف السنين .وقال الدكتور كوين" :بما أن قدرة الطين على تخزين ونقل الطاقة تتأثر بكل من البنية
الداخلية ،فإن الطين يبشر بتوضيح دور البيئة في التطور الكيميائي" .وذكر هؤالء العلماء ،أن هذه النظرية هي أيضا مذكورة في
سفر التكوين'' :قال الرب هللا :شكلت رجل من غبار األرض" وفي االستخدام المشترك يسمى هذا الغبار البدائي الطين.
وفي عام  1986ذكر العالم جلبرت والتر ،أن الحياة بدأت من تكون الحمض النووى الريبوزي في الطين .وسموا هذه النظرية
) (RNA worldبعالم الحمض النووى الريبوزى (.)52
واكتشف بارت كاهر ( )53ألول مرة أفكار كيرنز سميث عندما جاء عبر أحد كتبه في متجر في منتصف  ،1980أراد أن يتتبع
كيف تمر بلورات األم على صفاتها إلى بلورات االبنة ،كما ذكر كيرنز سميث .،قال كاهر"لقد دهشت أنه بعد  25عاما ،ال يزال
الناس يحتكمون إلى نظرية البلورات كجينات ،فقط لضربها بالقول على الفور أنه ال يوجد أي دليل على ذلك على اإلطالق".
وتسمى هذه الفكرة اآلن "فرضية البلورات كجينات" .ويعلل كيرنز سميث على بدأ الحياة من الطمي" :في مرحلة الحقة ،بدأت
الجزيئات البيولوجية مثل الحمض النووي في االنتساب مع البلورات .ساعد هذا على عملية النسخ المتماثل .وفي نهاية المطاف،
حدث "استيالء وراثي" :الجزيئات البيولوجية وضعت القدرة على التكرار من قبل أنفسهم ،وترك ما وراء البلورات أ.هـ .قلت في
نفسي (سبحان ربي عز وجل ،هذا هو ما تعنيه كلمة ساللة).
لقد قرر (كاهر) اختباره في مختبره أراد أن يتتبع كيف تمر بلورات األم على صفاتها إلى بلورات االبنة ،لمعرفة ما إذا كان
الميراث قد يعمل في المعادن الطينية .قرر أ ن يركز على مجموعة من الصفات الكريستالية تسمى "خلع المسار" .هذه هي
األعمدة التي تعمل في جميع أنحاء الكريستال ،حيث تم دفع جزء منه قليال من المحاذاة ،واالضطرابات (خلق أو قلع) تأتي من
خالل عملية النمو البلورية ،ونمط االضطرابات في جميع انحاء الكريستال ،يمكن أن تشكل نمطا فريدا .أراد كاهر اختبار ما إذا
كان هذا النمط من االضطرابات ،سوف تكون موروثة من قبل الكريستال ابنة ،وكيفيفة العديد من الطفرات – خلع جديدة – سوف
يتم تقديمها عند كسر الكريستال البنة قبالة الكريستالة األم كما هو مبين فى الشكل ( .)1ولتجنب بعض الصعوبات التجريبية،
استخدم كاهر بلورات الفثاالت لهيدروجين البوتاسيوم ،والتي كانت أسهل للعمل معها من الطين أ.هـ.
أستطيع أن أقول لقد ساعد اكتشاف الميكروسكوب اإللكتروني وتقنياته في كشف هذه الحقائق .وع ُِرف تركيب البلورات الطينية
كما هو موضح فى الشكل ( .)2وقدرتها على تولد بلورات منها (اإلبنة البلورية) ،ونقل صفات البلورة األم إلبنتها ،وعلى تسلل
العناصر العضوية بين البلورات وتكوين العناصر العضوية منها على سطح البلورات الطينية ،ثم انفصالها عنها بعد تكونها
لتعطي مفهوم الساللة الذى ذكره رب العزة فى كتابه القرآن العظيم.
ووضع فريق البحث تقنية لرسم خريطة الخلع المسمار من بلورات الفثاالت األم وابنتها .ووجدوا أنه يمكن أن نرى الخلع برسم
الخرائط من األم إلى ابنة الكريستال بدقة تامة .ونشرت النتائج في عام  ، 2007ومع ذلك ،فوجئوا فقط كم من العيوب اإلضافية التي
ظهرت في بلورات االبنة بعد أن انفصلوا .وكانت بلورات االبنة مليئة بهذه "الطفرات" ،وعادة ما كان لها على األقل العديد من
االضطرابات الجديدة مثل تلك الموروثة ا.هـ.
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شكل  1يبين خلع المسار للكريستالة اإلبنة من الكريستالة األمCrystals are never perfectly regular (Credit: AMMRF, .
).University of Sydney/Science Photo Library

شكل  2كريستاالت الطمي كما وصفها كل من كيرنيز سميث ،تد كنسمانClay crystals can take many shapes .
)(Credit: Ted Kinsman/Science Photo Library) Crystals of clay (Credit: Graham Cairns-Smith
كانت تلك مشكلة ألفكار كيرنز سميث ،ألن الطفرات الوراثية تحتاج ربما آلالف السنين حتى تحدث .ولكني أقول أن التغير فى
صفات األبنة البلورية عن صفات األم ال يعني في المقام األول ،أنه تغيير في صفات المركبات العضوية التي تكونت .بل ربما
هذا يؤدي إلي اختالف البيئة التي تكون كل من األحماض األمينية التي تكون البروتينات ،والكريات األحادية التي تكون
الكربوهيدرات ،واألحماض الدهنية التي ت ُكون الدهنيات ،وسلسلة األحماض النووية التي تكون الحمض النووي الريبوزي
( )RNAأو الحمض النووي المنزوع منه األوكسيجين ( )DNAوالتي بدورها تتكون منها الخلية الحية.
قال كاهر "إذا كانت البلورات تتطور تدريجيا ،هناك حاجة إلى أن يكون أكثر من الميراث من الطفرة ،بحيث يمكن أن يكون
لألمهات تأثير قوي على نمط بناتهم من االضطرابات .ولكي تكون هذه ظاهرة مقنعة ،بحيث ال يمكنك االنتقال من ضفدع إلى
قرد في جيل واحد ،فإن أقل الطفرات كان يمكن أن يكون "أشبه بالحياة كما نعرفها اآلن" .ومع ذلك تجربة كاهر ليست الوحيدة
التي استكشفت أفكار كيرنز سميث (.)54
كما استلهمت ريبيكا شولمان ،وهي مهندسة بيولوجية في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بوالية ماريالند ،من فرضية البلورات
كجينات .وقالت إنها وجدت وسيلة لتمثيل ونسخ المعلومات ،في شكل الكريستال
She had found a way to represent and copy information, in crystal form
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وفي سلسلة من التجارب وجدت شولمان ،أوال من خالل المحاكاة الحاسوبية ثم بالتجربة ،أن بالط الحمض النووي يمكن أن يتراكم
في نمط معين ،وبترميز المعلومات بشكل فعال في بنية بلورية .وقالت إنها وجدت وسيلة لتمثيل ونسخ المعلومات ،في شكل
الكريستال .وعلى المستوى النظري ،النتائج التي توصلت إليها مفيدة للدراسات التي أجريت على أصل الحياة ( )55أ.هـ.
وهذا يدل أيضا على أن التغيرات التى حدثت للبلورة اإلبنة ،ربما ال يكون لها دخل بما يحدث للمركب العضوي المتكون على
سطحها .بل التغيير يكون في المركب نفسه ،إذا حدثت فيه طفرة وراثية .وهذا كما ذكرت من قبل ،ربما يحتاج إلى آالف عديدة من
السنين وربما تصل ألكثر من خمسين ألف سنة.
وفى دراسة معملية عام  1988للعالم ميخائيل روسيل وآخرون ،تم من خاللها عمل بيئة مشابهة لبيئة الطمي على األرض ،وتم
تكوين أحماض نووية وأمينية ،مثل التي تتكون في الكائنات الحية .وبينوا أن تكون األحماض األمينية أو النووية والتي تتم فى
الطبيعة من خالل الطمي والماء والحرارة والطاقة تكونت من العناصر غير العضوية ،وهذا موضح فى الشكل ( )3حيث يبين
كيفية تكوين األدينين بين حبيبات الطين وارتباطه باليوراسيل في الحمض النووى الريبوزى  .RNAوربما هي التى أدت إلى
تكوين الخاليا الحية على حواف البحار والمحيطات ( .)56كما ذكر ميخائيل روبرتسون وآخرون فى مجلة نيتشر  )57( 1995أن
الطين يستطيع أن يُ َك َّون القواعد النيتروجينية السيتوزين واليوراسيل والتى تدخل في تكوين األحماض النووية الالزمة للحياة ا.هـ.
وتزيدنا نتائج هذه األبحاث التي تثبت أن أصل مكونات الحياة بدأت من الطين ،يقينا بأن قول رب العالمين (ساللة من طين) هو
الحق والصدق الذي ال ريب فيه ،وهذا يدل على صدق الرسالة وصدق الرسول من خالل قرآن يتلى منذ  1442سنة وإلى يوم
الدين.
كما ذكر ماثيو ليفيلى وآخرون في عام " : )58( 2000أن تخليق األدينين واألحماض األمينية يتحقق فى بيئة طينية".

شكل 3

يبين كيفية تكو ين القواعد النيتروجينية للحمض النووى مثل األدنين ثم ارتباطها باليوراسيل فى البيئة الطيني.
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وقد اتخذت جامعة أكسفورد خطوة أخرى فهما ألصل الحياة ،حيث أجرى البروفيسور دون فريزر من قسم علوم األرض
تجارب نثر النيوترونات في محاولة لمعرفة المزيد عن دور الكيمياء الجيولوجية في تحديد أصل األحماض األمينية لدينا – التى
تمثل اللبنات األساسية للحياة على األرض – وعلى وجه التحديد لماذا األحماض األمينية المرمزة بالحمض النووي التي تشكل
بروتيناتنا كلها أعسر؟ وهذا سؤال مهم ( ،)59بل إن مستقبالت الشم في أنوفنا ،على سبيل المثال ،تميز بسهولة الروائح المتميزة
للجزيئات المتطابقة (تسمى كارفون) من النعناع ) (R-carvoneوكارواي ) .(S-carvoneمثال آخر هو مأساة الثاليدوميد
التي كانت مرتبطة بوجود كل من أشكال الصورة المرآة في الدواء .بل يظن العلماء أن لغزا مهما هو لماذا تختار الطبيعة فقط
األحماض األمينية األعسر حصرا في تكوين البروتينات ()60؟
وبين جيمس فيريس وآخرون أن الطمي يمكن أن يكون بمثابة المحفزات لتشكيل خيوط طويلة من الحمض النووي الريبوزي،
والتي مع البروتينات والحمض النووي هي مركبات رئيسية ضرورية ألصل الحياة.
وفي الورقة التي نشرت في مجلة الكيمياء الفيزيائية والفيزياء الكيميائية ،وسع البروفيسور فريزر هذه األفكار للنظر في
األحماض األمينية ،لمحاولة فهم لماذا جميع األحماض األمينية المستخدمة في صنع البروتينات هي أعسر .ولقد قاموا باستبدال
الكاتيونات بين الطبقات التي تشكل جزيئات الطين الطبيعية مع الكاتيونات العضوية الغير طينية وهي ضعيفة ،مما تسبب في
طبقات الطين إلى االنجراف بعيدا .التي خلقت نظاما للطين حساسا للغاية مع مساحة كافية إلدراج كل من اليسار واأليمين أشكال
الهستيدين من األحماض األمينية بين الطبقات .وجدنا أن جزيئات  Rو  S-histidineتتفاعل بشكل مختلف مع األسطح الطينية
أ.هـ.
وهذا يدل على إن هذا الطين قادر على اختيار اليد اليسرآ أو اليد اليمنى – فضال عن كونه متورطا في التوليف غير الحيوي
من الحمض النووى الريبوزي ال ر.ن.ا ،يقول البروفيسور فريزر( :تجاربنا كانت أول من أظهر أن جزيء الطين يستطيع أن
يفعل ذلك ( )61ا.هـ ) .وهذا يفسر أيضا المعنى الثاني لكلمة ساللة من الطين ،وهو اختيار صفو الشىء.
يقول فريزر "وجدنا أيضا أن الفضاء بين الطبقات الصغيرة بعض  nm 5واسعة كانت منطقة ديناميكية مهمة جدا لدراسة
الكيمياء البريبايوتية ( .)62وأن ردود الفعل من المواد الكيميائية البسيطة هناك يؤدي إلى تشكيل كل من oligomers RNA
واختيار األحماض األمينية اليسرى '.كما تم إظهار الطين من قبل جاك  Szostakوغيرها لتمكين األحماض الدهنية لتشكيل
الخاليا البدائية .والمثير لالهتمام ،أن الطين يظهر سلوك انتقائي مماثل في الفضاء ،كما ذكر مؤخرا من قبل علماء ناسا غالفين
ودوركينا أ.هـ.
سبحانك ربي ما أعظمك وأنت العليم الخبير ،لقد أيدك هؤالء العلماء فيما تقول (ساللة من طين) رغم عدم معرفتهم بالقرآن
الكريم ،وال درسوه .وهذا يحقق قول نبيك محمد ﷺَّ « :
هللا ليُؤيِِّ ُد هذا ال ِّدِينَ بالرج ِل الفاجر » (.)63
إن َ
يقول البروفيسور فريزر"نحن بذلك نستطيع بناء صورة مفصلة على نحو متزايد من الخطوات التي تؤدي إلى أصل الحياة.
"نحن ن واصل أبحاثنا لتوفير صورة مفصلة عن الطريقة التي تتفاعل األحماض األمينية مع طبقات من الطين للمرة األولى (.)64
وقد وجد فريق من العلماء األمريكيين "الرحم البدائي" الذي تم احتضان الحياة األولى على األرض حيث اكتشفت ليندا ويليامز
وزمالؤها في جامعة والية أريزونا في تيمبي ،أن أنواعا معينة من المعادن الطينية تحول جزيئات بسيطة قائمة على الكربون إلى
جزيئات معقدة في ظروف تحاكي تلك الفتحات الحرارية المائية الرطبة الساخنة ( مثل البراكين الصغيرة على قاع البحر) .ومثل
هذه الجزيئات المعقدة كانت ستكون مكونات أساسية ألول أنظمة تشبه الخاليا على األرض .بعد أن ساعدت مثل هذه الجزيئات
الحساسة على التشكل ،كما يمكن للطين أيضا حمايتها من التعطل في المياه الساخنة التي يتم إصدارها من الفتحات ،كما يقول
الباحثون فى العدد ( )33من مجلة  Geologyلعام ( ،)2005ويقول جيمس فيريس ،المتخصص في األصول الكيميائية للحياة
في معهد رينسيالر للفنون التطبيقية في تروي ،نيويورك( :من المثير لالهتمام ،أن الطمي يمكن أن يكون بيئة مناسبة ،حيث يمكن
تشكيل جزيئات عضوية معقدة فيها) .ولكن الباحثين تساءلوا منذ فترة طويلة كيف؟ إذا كانت الحياة المبكرة قد تشكلت في هذه
البيئة ،فقد نجت من الغلي ان بسبب الظروف القاسية .وقد أظهر فريق والية أريزونا أن المعادن الطينية الموجودة عادة في
الفتحات يمكن أن تغلف الجزيئات العضوية ،مما يبقيها سليمة .وقامت هذه المجموعة من العلماء بمحاكاة بيئة التنفيس في المختبر،
وغمرها أنواعا مختلفة من الطين في الماء المضغوط عند درجة حرارة  300درجة مئوية لعدة أسابيع .والنظر إلى مصير مركب
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عضوي بسيط ،مثل الميثانول ،في هذا الحساء .واختاروا الميثانول ألن عملهم السابق أظهر أن المركب يمكن أن يتشكل في بيئة
تنفيس من غازات بسيطة مثل ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين ( .)65ووجد الباحثون أن الميثانول في نظام الفتحة االصطناعية
الخاصة بهم تم تحويله إلى جزيئات عضوية كبيرة مختلفة على مدى ستة أسابيع أو نحو ذلك ،طالما كانت طبقات الطين متباعدة
على نطاق واسع بما يكفي لعقد المركبات .وأعلنوا أن "الطين يوفر مالذا آمنا للجزيئات العضوية ،أساسا مثل 'الرحم البدائية'."،
وتضيف هذه النتائج وزنا لفكرة أن الطين كان مفتاح أصل الحياة .وقد أظهرت األبحاث السابقة أن الطين بمثابة محفز لتشكيل
جزيئات البوليمرات مثل البروتينات والحمض النووي .كما أنها يمكن أن تشجع جزيئات الدهون لترتيب أنفسهم في مقصورات
تشبه الخلية تسمى حويصالت (.)66
وتبين أن االقتران بين التخليق من الطين الغنية بالحديد وتوليف األحماض األمينية ،واألحماض أحادية الكربوكسيلية،
واألحماض ديكاربوكسيلي قد وقعت .وقد تم مؤخرا اختبار هذا االقتران تجريبيا ،وقد لوحظ أن الطين على سطح المريخ غنية
بالحديد .وأن الطين هي محفز ات ممتازة في الكيمياء العضوية .وقد تمت دراستها في البلمرة من الحمض النووي الريبي
والببتيدات (.)67
وتوالت ابحاث العلماء إلثبات أن الحياة بدأت من الطين  ،وألفت فى ذلك الكتب العلمية والمراجع منها كتاب تطورات فى علوم
الطمي والذى صدر فى يناير .)68( 2013
وفي دراسة نشرت في موقع العلوم اليومية  science dailyفي  13نوفمبر سنة  )69( 2013تقول أن مزيج من المعادن
يبدو عقيما  ،ربما كان مهد الحياة على األرض .أو على األقل من المواد الكيميائية الحيوية المعقدة التي تجعل الحياة ممكنة ()70
حيث قال دان لوه (( )71نقترح أن يكون الطين الهيدروجيل في التاريخ الجيولوجي المبكر قد وفر وظيفة الحبس للجزيئات الحيوية
والتفاعالت الكيميائية الحيوية) .وفي محاكاة مياه البحر القديمة تبين أن الطين يشكل هيدروجيل ،وهى كتلة من المساحات
المجهرية قادرة على امتصاص السوائل مثل اإلسفنج .وعلى مدى مليارات السنين ،فإن المواد الكيميائية المحصورة في تلك
المساحات يمكن أن تؤدى إلى شكيل البروتينا ت والحمض النووي  ،وفي نهاية المطاف نجد جميع اآلالت التي تجعل الخاليا الحية
قادرة على العمل .يمكن أن تكون الهيدروجيل الطينية قد حصرت وحمت تلك العمليات الكيميائية حتى يتطور الغشاء الذي يحيط
بالخاليا الحية .ولمزيد من اختبار الفكرة ،أظهرت مجموعة لوه تخليق البروتين في هيدروجيل الطين .واستخدم الباحثون في
السابق الهيدروجيل االصطناعية كوسيلة "خالية من الخاليا" إلنتاج البروتين .ولجعل العملية مفيدة إلنتاج كميات كبيرة من
البروتينات ،كما هو الحال في تصنيع األدوية ،تحتاج إلى الكثير من الهيدروجيل.
ولكن بعد ذلك خطر ببال الباحثين أن ما اكتشفوه قد يجيب على سؤال طويل األمد حول كيفية تطور الجزيئات الحيوية؟
وقد أظهرت التجارب التي أجراها الراحل كارل ساغان من كورنيل وآخرين ،أن األحماض األمينية والجزيئات الحيوية
األخرى كان يمكن أن تكون قد تشكلت في المحيطات البدائية ،وتستمد الطاقة من البرق أو الفتحات البركانية .ولكن في المحيط
الشاسع ،كيف يمكن لهذه الجزيئات أن تتضافر في كثير من األحيان بما يكفي للتجمع في هياكل أكثر تعقيدا؟! وما الذي يحميها من
البيئة القاسية؟ وكان العلماء قد أشاروا في وقت سابق إلى أن بالونات صغيرة من الدهون أو البوليمرات ،ربما تكون بمثابة
سالئف ألغشية الخاليا.
إذن يعتبر (الطين أو الطمي) هو احتمال واعد بأن الجزيئات الحيوية تميل إلى التعلق بسطحه .وقد خلص العلماء إلى أن
السيتوبالزم – البيئة الداخلية للخلية – يتصرف مثل الهيدروجيل .وقال العالم "لوه" :إن الهيدروجيل الطيني يحمي محتوياته بشكل
أفضل من اإلنزيمات الضارة ،التي تسمى "االنزيمات النووية  "Nucleasesالتى تكسر الحمض النووي ،والتي قد تفكك
الحمض النووي والجزيئات الحيوية األخرى.
وكدليل آخر ،يظهر التاريخ الجيولوجي أن الطين ظهر ألول مرة – بعدما تسربت السيليكا من الصخور – في الوقت الذي
بدأت فيه الجزيئات الحيوية تتشكل إلى خاليا أولية – هياكل تشبه الخاليا ،ولكنها غير مكتملة – وفي نهاية المطاف الخاليا المغلقة
بالغشاء .وهذا يبين أن األحداث الجيولوجية تطابقت بشكل جيد مع األحداث البيولوجية .وقال "لوه" إن كيفية تطور هذه اآلالت
البيولوجية لم يتم تفسيرها بعد.
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وفي الوقت الراهن فإن مجموعته البحثية ،تعمل على فهم لماذا هيدروجيل الطين يعمل بشكل جيد جدا ،مع العلم أن التطبيقات
العملية في إنتاج البروتين تكون خالية من الخاليا.
وفي محاولة للعلماء لمعرفة كيف تكونت األحماض األمينية ألول مرة في بيئة واقية في المقام األول ،حيث نشرت دراسة
أخرى لعام  ،2013تقول هل اإلنسان مخلوق من الطين ()72؟ وتبين البحوث الحديثة أن الطين وفرت البيئة المثالية للتفاعالت
البيوكيميائية في وقت مبكر.
وتشير هذه الدراسة إلى إن لدى ديانات العالم إجابة بسيطة على أصل البشرية :الطين .اآلن العلم قد يعود في الواقع لهذا األمر.
تشير أبحاث جديدة من جامعة كورنيل ،إلى أن الحياة كان يمكن أن تبدأ في الطين الرطب .وأن الطين ربما وفر بيئة واقية مثالية
لكي تتحقق الحياة .الغ موض يحيط بالسؤال المهم وهو كيف تفاعلت الجزيئات البيولوجية مع بعضها البعض قبل أن تنضم إلى
بعضها داخل الخلية األولى لألرض.
في الوقت الحاضر ،توفر أغشية الخاليا الحاجز الواقي للحمض النووي الريبوزى  ، RNAوالحمض النووي ال د.ن.ا DNA
حيث يعمل الجزيئان معا إلخراج البروتينات .لكن فريق كورنيل أراد أن يعرف الكيفية التى نشأت بها المكونات األساسية للخلية،
حتى قبل أن توجد الخاليا.
لقد ابتكر العلماء هالما مع طين ومياه محيطية ،كالهما به عناصر وفيرة كانت على األرض المبكرة .وعندما أضافوا الحمض
النووي والحمض النووي ا لريبوزى إلى المزيج ،وجدوا أن األحماض النووية كانت محمية من اإلنزيمات التي يمكن أن تدمرها.
كما وجدوا أن األحماض النووية تؤدي إلى النسخ للحمض النووي ،والترجمة – أى إلى العمليات التي تولد البروتينات – بشكل
جيد وبشكل ملحوظ عندما تقتصر داخل الطين .يقول علماء هذا البحث( :وجدنا بشكل مفاجئ أن النسخ مقرونة برد فعل الترجمة
للبروتينات من األحماض النووية التي لها القدرة على النسخ  .لم يتم الحفاظ عليها فقط ولكن تم تعزيزها باستمرار في بيئة
الهيدروجيل الطينية) .ووجدت الدراسة أن الطين قدم الزخروف الواقي الالزم للكوكب الكيميائي الحيوي الذي كان يمكن أن يؤدي
إلى الحياة المبكرة.
ومن سنغافورة عام  .2018ذكر هارتمان؛ وسميث T.F. ،أن أصل الشفرة الوراثية وجدت الحياة في االنتقال بين عالم
 Thioesterمن الببتيدات (البروتينات) ،والعالم فوسفوبيتر من البولي نيوكليوتيدات (األحماض النووية) ،وذكر ذلك فى مجلة
اليف (الحياة) .)73( 2019
وفى دراسة بمعهد جورجيا للعلوم التقنية اجريت فى عام  )74( 2019أثبت الباحثون رؤية األحماض األمينية التي تشكل الحياة
اليوم ،والتي تربتط تلقائيا في ظل ظروف المختبر التي تحاكي تلك التي من األرض قبل الحياة ،وكانت النتيجة أسالف من
البروتينات اليوم.
لقد كان من الصعب على الباحثين فهم أن األحماض األمينية تختار في سلسلة تركيبها المواد الكيميائية للحياة بعد إضافة
منافسين غير البيولوجين (أحماض أمينية غير بيولوجية) ،ولكن الطبيعة اختارت األحماض األمينية البيولوجية وال تختار
األحماض األمينية غير البيولوجية (اختيار صفو الشيء) .عندما كان كوكب األرض بال حياة قبل حوالي  4مليارات سنة،
وتكونت المكونات الكيميائية معا في سالسل جزيئية صغيرة من شأنها أن تتطور في وقت الحق إلى البروتينات ،وهي لبنات
الحياة الحاسمة.
وفي ظل ظروف تحاكي تلك الموجودة عل ى األرض قبل الحياة ،تكونت مجموعة صغيرة من األحماض األمينية مرتبطة تلقائيا
في تسلسل أنيق بطريقة فاجأت الباحثين في معهد جورجيا للتكنولوجيا .وقد أعطى العلماء هذه األحماض األمينية الموجودة في
البروتينات اليوم بعض المنافسة الشديدة عن طريق إضافة أحماض أمينية غير الموجودة في البروتينات ،والتفكير في هذه
األحماض األمينية غير البروتينية ،أو غير البيولوجية ،ربما لن تسمح لألجزاء البيولوجية في الغالب أن تأتي معا .وهذه األحماض
األمينية غير البيولوجية لديها القدرة على التفاعل كيميائيا بشكل جيد أو أفضل من تلك البيولوجية ،وكثيرا ما تصبح جزء من
سالسل صغيرة ،وربما بمثابة خطوة بينية في التطور األكبر نحو البروتينات .ولكن قضت التجربة على تلك التوقعات حيث أدت
ردود الفعل في الغالب إلى سالسل كانت أقرب إلى البروتينات الفعلية اليوم ،وأقل في السالسل التي شملت األحماض األمينية غير
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البيولوجية .وقال هود ،أحد المحققين الرئيسيين في الدراسة وأستاذ الحكام في كلية الكيمياء والكيمياء الحيوية في جورجيا تك :تم
استبعاد األحماض األمينية غير البيولوجية إلى حد ما.
على وجه الخصوص ،كان الباحثون يعتقدون أن األحماض األمينية غير البيولوجية سوف يتفوق على األحماض األمينية
البيولوجية مثل الحمض األمينى ليسين ،ولكن لم يكن األمر كذلك .كما اعتقدوا أن ليسين في كثير من األحيان ال يصلح بدقة في
السالسل بالطريقة التي يفعل في البروتينات .فاجأهم رد الفعل مرة أخرى .وقال هود ( :)75الكيمياء التي ربما مهدت الطريق إلى
الحياة األولى" :دخلت ليسين في السالسل في الغالب بالطريقة التي ترتبط بها في البروتينات اليوم.
وتشير تجربة الدراسة إلى إن تفضيل دمج األحماض األمينية البيولوجية على النظراء غير البيولوجية يضيف أيضا إلى
التفسيرات المحتملة لماذا الحياة المختارة لـ  20حمضا أمينيا فقط :فكرتنا هي أن الحياة بدأت مع العديد من اللبنات التي كانت
هناك واختار مجموعة فرعية منها ،ولكننا ال نعرف كيف تم اختيارها على أساس الكيمياء البحتة ،أو كم العمليات البيولوجية التى
تم بها اختيارها (.)76
سبحانك ربى ال تزيدنا هذه األبحاث إال قوة اإيمانية بقول ربنا (من ساللة من طين) أي من صفو الطين ،أو من انسالل بعض
مركبات الطين ،وليس كل مركبات الطين.
إن البروتينات إما إنها ذات طابع حمض أميني واحد مونو ) ،(Monoأو أكثر ،مع اخالف األحماض األمينية )(oligo
أوليغو ،أو عديد من األحماض األمينية ) (polyترتبط بعضها ببعض بروابط ببتيدية.
وقد دعموا هذه الفرضية األساسية بأن معظم البوليمرات البيولوجية تشكلت في دورات رطبة وجافة ،ربما على الشقق الترابية
التي اجتاحتها األمطار أو الصخور على ضفاف البحيرة التي تسويها حرارة الشمس بانتظام .
ولكن علماء الكيمياء الحيوية وجدوا مؤخرا أدل ة على أن جميع المواد الكيميائية الرئيسية للحياة يمكن أن تتشكل من نفس مواد
البدء البسيطة .في دراسة نشرت في سبتمبر/أيلول  ،2020فى مجلة العلوم ساينس ،حيث قام باحثون بقيادة سارة سزيمكوفيتش،
التي كانت آنذاك في األكاديمية البولندية للعلوم في وارسو ،بتجميع قاعدة بيانات باستخدام عقود من التجارب التي سعت إلى جعل
لبنات البناء الكيميائية للحياة .وبدءا بست مواد كيميائية بسيطة فقط ،مثل الماء والميثان ،وجدت سزيمكوتش أنه من الممكن صنع
عشرات اآلالف من المكونات الرئيسية ،بما في ذلك المكونات األساسية للبروتينات والحمض الريبوزى ال ر.ن.ا .)77( RNA
وفى دراسة بجامعة كولومبيا فى عام  )78( 2020تقول على الرغم من معرفة متى ظهرت الحياة ألول مرة على األرض ،ال
يزال العلماء ال يفهمون كيف حدثت الحياة ،مما له آثار مهمة على احتمال العثور على الحياة في أماكن أخرى من الكون .في
ورقة جديدة نشرت في وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم اليوم ،بقيادة الدكتور ديفيد  ،Kippingوهو أستاذ مساعد في قسم كولومبيا
لعلم الفلك  ،قام باستخدام تقنية إحصائية تسمى االستدالل بايزي والذى يمكن أن يلقي الضوء على الكيفية المعقدة للحياة خارج
األرض والتى قد تتطور في عوالم غريبة .وقال كيبينغ ( :إن الظهور السريع للحياة والتطور المتأخر للبشرية ،في سياق الجدول
الزمني للتطور ،هي بالتأكيد موحية بأشياء مهمة) .لكن في هذه الدراسة من الممكن تحديد ما تخبرنا به الحقائق في الواقع.
استخدم كيبينغ التسلسل الزمني ألقدم األدلة للحياة وتطور البشرية .وتساءل عن عدد المرات التي نتوقع فيها أن تعود الحياة
والذكاء إلى الظهور إذا تكرر تاريخ األرض ،وإعادة تشغيل الساعة مرارا وتكرارا.
لقد صاغ المشكلة من حيث أربعة إجابات ممكنة :الحياة شائعة وغالبا ما تطور الذكاء ،والحياة نادرة ولكنها غالبا ما تطور
الذكاء ،والحياة شائعة ونادرا ما تطور الذكاء ،وأخيرا ،الحياة نادرة ونادرا ما تطور الذكاء.
من هذه الفرضيات األربعة ،استخدم كيبينغ الصيغ الرياضية البايزية لوزن النماذج مقابل بعضها البعض" .في االستدالل
بايزي ،وتوزيعات االحتمال المسبقة والتى تحتاج دائما إلى اختيار" ،وقال ( : Kippingولكن النتيجة الرئيسية هنا هي أنه عندما
يقارن المرء سيناريوهات الحياة النادرة مقابل الحياة المشتركة ،فإن سيناريو الحياة المشتركة يكون دائما أكثر احتماال بتسع مرات
على األقل من السيناريو النادر).
)
79
(
وبأن الحياة بدأت على األرض منذ أكثر من 4 - 3
وفي تقرير عن كيفية بدأ الحياة على األرض ،يشير إلى سبع نظريات
مليارات سنة ،وتحتوى من أبسط الميكروبات ،إلى مجموعة رائعة من التعقيد فى الكائنات الحيوانية والنباتية .ولكن كيف تطورت
الكائنات الحية األول؟ وهذا سؤال حير علماء األرض.
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وهذه النظريات العلمية المختلفة على أصول الحياة على األرض هي:
النظرية األولى :أن الحياة بدأت مع شرارة كهربائية )(It started with an electric spark
وبين أصحاب هذه النظرية أنه يمكن أن تولد الشرر الكهربائي أحماض أمينية وسكريات من غالف جوي محمل بالماء والميثان
واألمونيا والهيدروجين ،كما ظهر في تجربة ميلر أوري الشهيرة التي تم اإلبالغ عنها في عام  .1953مما يشير إلى أن البرق
ربما ساعد في خلق اللبنات األساسية للحياة على األرض في أيامها األولى .على مدى ماليين السنين ،يمكن أن تشكل جزيئات
أكبر وأكثر تعقيدا  .وعلى الرغم من أن األبحاث التي أجريت منذ ذلك الحين كشفت عن أن الغالف الجوي المبكر لألرض كان في
الواقع فقير بالهيدروج ين ،فقد أشار العلماء إلى أن السحب البركانية في الغالف الجوي المبكر ربما كانت تحتوي على الميثان
واألمونيا والهيدروجين وامتألت بالبرق أيضا .أو يمكن أن الطين البسيط قد غذت بداية الحياة.
النظرية الثانية :بينما تشير النظرية الثانية أن الحياة بدأت من الطمي ) ، (Molecules of life met on clayوبين العلماء
فيها أن تكون الجزيئات األولى من الحياة قد اجتمعت على الطين ،وفقا لفكرة وضعها الكيميائي العضوي الكسندر غراهام كيرنز
سميث في جامعة غالسكو في اسكتلندا .حيث ذكر أن أسطح الطمي قد ال تركز هذه المركبات العضوية معا ،ولكن أيضا تساعد
على ت نظيمها في أنماط مثل الكثير من جيناتنا كما تفعل اآلن .وأن الدور الرئيسي للحمض النووي هو تخزين المعلومات حول
كيفية ينبغي ترتيب الجزيئات األخرى .التسلسالت الجينية في الحمض النووي هي أساسا تعليمات حول كيفية ترتيب األحماض
األمينية في البروتينات.
النظرية الثالثة :وتشير النظرية الثالثة إلى أن الحياة ربما تكون قد بدأت في الفتحات الحرارية المائية المغمورة فى أعماق
البحار والمحيطات التي تقذف الجزيئات الرئيسية الغنية بالهيدروجين ) .(Life began at deep-sea ventsويمكن
لزواياها الصخرية أن تركز هذه الجزيئات معا وتوفر محفزات معدنية لردود الفعل الحرجة .وحتى اآلن ،فإن هذه الفتحات ،الغنية
بالطاقة الكيميائية والحرارية ،تحافظ على النظم اإليكولوجية النابضة بالحياة فى أعماق البحار.
النظرية الرابعة :وتقول النظرية الرابعة أن الحياة بدأت من الجليد ) (Life had a chilly startوهي فكرة تقشعر لها
األبدان ربما يكون الجليد قد غطى المحيطات قبل  3مليارات سنة ،حيث كانت الشمس أقل إضاءة بنحو الثلث مما هي عليه اآلن،
كما يقول العلماء .هذه الطبقة من الجليد ،ربما كانت سميكة لمئات األقدام  ،وقد تكون لحماية المركبات العضوية الهشة في الماء
أدناه من األشعة فوق البنفسجية والدمار من اآلثار الكونية .قد يكون البرد قد ساعد أيضا هذه الجزيئات على البقاء على قيد الحياة
لفترة أطول ،مما يسمح بحدوث ردود فعل رئيسية.
النظرية الخامسة :بينما تشير النظرية الخامسة إلى أن أصل الحياة من الحمض النووى الد.ن.ا The answer lies in
 ، understanding DNA formationحيث تبين النظرية في الوقت الحاضر أن الحمض النووي يحتاج إلى البروتينات
من أجل أن يتشكيل ،والبروتينات تتطلب الحمض النووي لكى تتشكيل وتتكون ( ، )80فكيف يمكن أن تتكون دون بعضها البعض؟
قد يكون الجواب في فهم دور الحمض الريبوزي  ، RNAالذي يمكن تخزين المعلومات مثل الحمض النووي .وعلى أنه بمثابة
إنزيم مثل البروتينات ،والتى تساعد على خلق كل من الحمض النووي والبروتينات ( .)81وأطلق العلماء على دور “  RNAبعالم
ر.ن.ا  ." RNA worldوفي حين يعتقد بعض العلماء أن الجزيء قد نشأ بشكل عفوي على األرض .ولكن هذه العفوية فى
الخلق وااليجاد منبوذة.
النظرية السادسة :وتشير النظرية السادسة إلى أن الحياة بدأت بصورة بسيطة وغير معقدة Life had simple
 beginingsبدال من النامية من جزيئات معقدة مثل الحمض النووي الريبي ،قد بدأت الحياة مع جزيئات أصغر تتفاعل مع
بعضها البعض في دورات من ردود الفعل .قد تكون هذه الواردة في كبسوالت بسيطة أقرب إلى أغشية الخاليا ،ومع مرور الوقت
جزيئات أكثر تعقيدا التي أدت هذه التفاعالت أف ضل من تلك الصغيرة يمكن أن تتطور ،سيناريوهات يطلق عليها اسم "التمثيل
الغذائي أوال (كنماذج بدال من نموذج "الجينات األولى" من فرضية “عالم ر.ن.ا .) RNA world
النظرية السابعة :النظرية النهائية والسابعة هي حقا خارج هذا العالم وتبين أن الحياة جاءت من الفضاء الخارجي إلى األرض
 . Life was brought here from elsewhere in spaceوتقول :ربما لم تبدأ الحياة على األرض على اإلطالق،
ولكن تم إحضارها إلى هنا من مكان آخر في الفضاء ،وهي فكرة تعرف باسم  .panspermiaوقد ذكرت وكالة ناسا أن
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النيوكليوتيدات – مكونات الحمض النووي – كان يمكن أن تكون مصنوعة في الفضاء ،مما يدعم النظرية القائلة بأن النيزك
المتحطم قد يكون قد قدم مكونات الحياة إلى األرض .ولكن هذه النظرية لم يقم عليها دليل علمى يستند إليه .على سبيل المثال،
الصخور بانتظام يتم تفجيرها قبالة المريخ من قبل االرتطامات الكونية ،وتم العثور على عدد من النيازك المريخية على األرض
التي اقترح بعض الباحثين بشكل مثير للجدل جلب الميكروبات إلى هنا ،مما قد يجعل لنا جميعا المريخ في األصل .حتى أن علماء
آخرين أشاروا إلى أن الحياة ربما تكون قد اصطدمت بمذنبات واردة من أنظمة نجومية أخرى .ومع ذلك ،حتى لو كان هذا
المفهوم صحيحا ،فإن مسألة كيف بدأت الحياة على األرض سوف تتغير بعد ذلك فقط إلى كيفية بدء الحياة في مكان آخر في
الفضاء ،مما يدخل الفكر العقلي فى متاهات ال حصر لها ،وأنى لهم أن يثبتوا ذلك.
وبعد كل هذه النظريات ال يزال العلماء يعترفون أنهم ال يمتلكون حتى تعريفا جيدا للحياة! وفى دراسة شملت  123منشورا
علميا لتعريف معنى الحياة على األرض ،وكيف بدأت ،لم يصل العلماء إلى تعريف منطقيا ومفهوما جيدا لكيفية بدء الحياة على
األرض (.)82
ويبقى قول هللا عز وجل شامخا متحديا جميع علماء األر ض عن معرفة كيفية بدء الحياة على األرض من قوله تعالى فى سورة
ض فَان ُ
ِير ( .﴾ )20ومن
علَ ٰى ُك ِِّل َ
َّللا يُن ِش ُ
ش ْيء قَد ٌ
ِيروا فِي ْاأل َ ْر ِ
العنكبوت ﴿ :قُ ْل س ُ
َّللا َ
ْف َب َدأ َ ْالخ َْلقَ ۚ ث ُ َّم َّ ُ
ظ ُروا َكي َ
ئ النَّ ْشأَة َ ْاآلخِ َرة َ ۚ ِإ َّن َّ َ
هذه اآلية نجد أمرين غاية فى األهمية وهو فعل األمر بالسير في األرض وهو فعل قائم إلى أن تقوم الساعة ،ويقف الناس أمام
رب العباد للحساب ،واألمر الثاني وهو النظر واالستدالل لمعرفة كيف بدأت الحياة ،وكيف تنتهي ،والبعث ،والنشور ،لإلستدالل
ِيروا فِي
على وجود الخالق سبحانه وتعالى .قال شيخ المفسرين اإلمام بن جرير الطبري في تفسيره لهذه اآلية :وقوله ﴿ :قُ ْل س ُ
ض
ِيروا فِي ْ
ْ
األر ِ
ض ﴾ يقول تعالى ذكره لمحمد ﷺ ،قل يا محمد للمنكرين للبعث بعد الممات ،الجاحدين الثواب والعقاب ﴿ :س ُ
األر ِ
ُ
ْف بَ َدأ َ ﴾ هللا األشياء وكيف أنشأها وأحدثها؛ وكما أوجدها وأحدثها ابتداء .فلم يتعذِّر عليه إحداثها ُمبدئا ،فكذلك ال يتعذرِّ
فَا ْنظ ُروا َكي َ
ش ْيء
علَى ُك ِِّل َ
َّللا يُ ْن ِش ُ
َّللا َ
عليه إنشاؤها معيدا ﴿ ث ُ َّم َّ ُ
ئ النَّ ْشأَة َ اآلخِ َرةَ ﴾ يقول :ثم هللا يبدئ تلك البدأة اآلخرة بعد الفناء .وقولهِ ﴿ :إ َّن َّ َ
ِير ﴾ يقول تعال ى ذكره :إن هللا على إنشاء جميع خلقه بعد إفنائه كهيئته قبل فنائه ،وعلى غير ذلك مما يشاء فعله قادر ال يعجزه
قَد ٌ
شيء أراده.
وقال الطاهر ابن عاشور  :اعتراض انتقالي من اإلنكار عليهم ترك االستدالل بما هو بمرأى منهم ،إلى إرشادهم لالستدالل بما
تعود الناس بما بين أيديهم يصرف عقولهم
هو بعيد عنهم من أحوال إيجاد المخلوقات وتعاقب األمم وخلف بعضها عن بعض ،فإن ُّ
عن التأمل فيما وراء ذلك من دالئل دقائقها على ما تدل عليه ،فلذلك أمر هللا رسوله أن يدعوهم إلى السير في األرض ليشاهدوا
آثار خلق هللا األشياء من عدم فيوقنوا أن إعادتها بعد زوالها ليس بأعجب من ابتداء صنعها .وإنما أمر بالسير في األرض ألن
السير يدني إلى الرائي مشاهدات ج ِّمة من مختلف األرضين بجبالها وأنهارها ومح ِويَّاتها ويمر به على منازل األمم حاضرها
وبائدها فيرى كثيرا من أشياء وأحوال لم يعتد رؤية أمثالها ،فإذا شاهد ذلك جال نظر فكره في تكوينها بعد العدم َج َوالنا لم يكن
يخطر له ببال حينما كان يشاهد أمثال تلك المخلوقات في ديار قومه ،ألنه لما نشأ فيها من زمن الطفولة فما بعده قبل حدوث
التفكير في عقله اعتاد أن يمر ببصره عليها دون استنتاج من دالئلها حتى إذا شاهد أمثالها مما كان غائبا عن بصره جالت في
فالسير في األرض وسيلة جامعة لمختلف الدالئل فلذلك كان األمر به لهذا الغرض من جوامع الحكمة.
نفسه فكرة االستدالل،
ُ
وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي ألن السائر ليس له من قرار في طريقه فندر أن يشهد حدوث بدء مخلوقات ،ولكنه
يشهد مخلوقات مبدوءة من قبل ،فيفطن إلى أن الذي أوجدها إنما أوجدها بعد أن لم تكن ،وأنه قادر على إيجاد أمثالها فهو باألحرى
قادر على إعادتها بعد عدمها.
واالستدالل باألفعال التي مضت أمكن ألن للشيء المتقرر تحققا محسوسا .وجيء في هذا االستدالل بفعل النظر ،ألن إدراك ما
خلقه هللا حاصل بطريق البصر ،وهو بفعل النظر أولى وأشهر ،لينتقل منه إلى إدراك أنه ينشىء النشأة اآلخرة .ولذلك أعقب
بجملة { ثم هللا ينشىء النشأة اآلخرة } فهي جملة مستقلة .و { النشأة } بوزن فعلة :وهي من النِّشء وهو اإليجاد ا.هـ.
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 .4أهم االستنتاجات
وبعد عمل دراسات مستفيضة من أكابر العلماء فى الشرق والغرب فقد اعترفوا اعترافا صادقا بأن العلم عاجز عن إيجاد خلية
حية  -معمليا  -من عناصر األرض ،وال الكيفية التى تتكون بها المركبات العضوية لتكوين الخلية الحية .وأن العلم ال يعرف سر
الروح التى تدب بها الحياة فى الكائن الحيي .وبهذا تم هدم نظرية "إنجلز" – والتى ال يزال يتشدق بها من ال فهم له – عندما
يقول ( :ال إله والحياة مادة ،وأن الحياة تكونت من تفاعالت كيميائية)!!!.
كما أن ،ما ذكره تشارلز داروين فى كتابه (أصل األنواع) ،وأيده وشجعه على ذلك العالم توماس هنرى هكسلى ،أن الحياة بدأت
من خلية من البحر ،ثم حدث االنتقاء الطبيعي ونشأت وتطورت الكائنات من هذه الخلية ،فكانت األحياء البحرية ،ومنها تطورت
البرمائيات ،ومنها تطورت الزواحف والطيور ،ثم الثديات ،ثم القردة العليا ،ويكون البقاء لألقوى .بينما تندثر الحيوانات األضعف
هو ادعاء باطل ألنه لم يثبت حتى اآلن .وعلى مدار آالف السنين فإن نوعا جديدا من الحيوانات نشأ وارتقى من نوع قديم .ولم
يذكر داروين فى هذا الكتاب أن اإلنسان أصله قرد .بينما ذكر ذلك صراحة فى كتابه الثاني والمعنون "خلف اإلنسان وعالقته
صرح شارلز داروين فى خطابه
بالجنس  ." The Descent of Man, and Selection in Relation to Sexوكما
ِّ
ي هدفان متميِّزان في مرمى بصريِّ :أوال ،أن أُثبِتَ ِّ
أن األنواع لم تُخلَق بشكل مستقلِّ .وثانيا ،أن
لصديقه واالس عام ( :1871لد ِّ
أن االنتقاء ال ِّ
ِّ
أُثبت ِّ
طبيعي كان رائد عمليِّة التغيير) .وما ذكره داروين ووالس وهيكسلى يناقض تماما فكرة الخلق المستقل الذي
بينه هللا تعالى فى سفر التكوين .وبما ذكره في القرآن الكريم ،أن اإلنسان األول مستقل تماما عن خلق باقي المخلوقات .وأن هللا
عز وجل خلقه بيده من طين ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته ،فسجدوا إال إبليس ناصب آدم عليه السالم العداوة .وهذا كله
كان في السماء وليس على األرض .والجنة التي أسكنها آدم وزوجه عند سلف األمة وأهل السنة والجماعة ،هي :جنة فى السماء.
ومن قال :إنها جنة في األرض بأرض الهند أو بأرض جدة ،أو غير ذلك .أو أن الهبوط كان هبوطا معنويا فقد جانبه الصواب.
وقصة خلق آدم في التوراة واإلنجيل والقرآن تدل داللة قطعية باستقالل هذا المخلوق عن بقية الخلق ،وهذا كله حقائق علمية من
ير ([ ﴾ )14سورة الملك] .بينما ما ذكره داروين ،ومن على فكره السقيم ،من
يف ْال َخ ِب ُ
العليم الخبير ﴿ أ َ َال َي ْعلَ ُم َم ْن َخلَقَ َوه َُو اللَّطِ ُ
تطور الخلق نتيجة انتقاء طبيعي من مخلوقات األرض ،ال يقم عليه دليل علمي .وكيف نصدق بشرا يتكلم بفرضية أو نظرية ليس
لها أساس علمي من الصحة؟ وال نصدق رب العالمين الذي ذكر حقيقة خلق اإلنسان األول في السماء من الطين .وبهذا ال تجد
نظرية داروين صحة في ادعائها ،بل هي أكذوبة بيولوجية لنفى وجود الخالق ،ودعوة الناس إلى عدم التصديق بالحقائق اإللهية،
والتكذيب أيضا بيوم الدين يوم يقوم الناس للحساب أمام رب العالمين.
وتبين للعلماء من أبحاثهم التجريبية والمعملية والحقلية أن الحياة بالفعل قد بدأت من الطين لما لديه من قدرة على العمل كمحفز في
التفاعالت الكيميائية الهامة ،وعلى تكوين السمات النابضة بالحياة ،مثل تكرار الذات ،كما في األحماض النووية ،والبروتينات،
والمركبات العضوية األخرى .وأن الطين يحتوي على خاصيتين أساسيتين للحياة وهما :القدرات على تخزين الطاقة ونقلها .وأن
البنية المجهرية الطينية بها مواقع لتخزين المعلومات الالزمة لتوجيه التفاعالت الكيميائية .وتنظيم الكائنات الحية األساسية في
نهاية المطاف .وأن المعادن الطينية قادرة على تخزين ونقل الطاقة من خالل التقاط مؤقت لإللكترونات ذات النشاط العالي في
المواقع البينية في الهيكل الداخلي للطين .وذكر هؤالء العلماء أن هذا مذكور في سفر التكوين'' :قال الرب هللا :شكلت رجل من
غبار األرض" ،وفي االستخدام المشترك يسمى هذا الغبار البدائي الطين .ومع تطور الدراسات تبين للعلماء أن القواعد
النيتروجينية من النوع البيورين والسيتوزين واليوراسيل .وأن تخليق األدينين واألحماض األمينية يتحقق في بيئة طينية .والتي
تدخل في تكوين األحماض النووية الالزمة للحياة .سبحانك ربي ما أعظمك وأنت العليم الخبير .لقد أيدك هؤالء العلماء فيما تقول
س َاللَة ِ ِّمن طِ ين ([ ﴾ )12المؤمنون] ،رغم عدم معرفتهم
سانَ مِ ن ُ
ان مِ ن طِ ين ([ ﴾ )7السجدة]َ ﴿ ،ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ا ْ ِإلن َ
اإلن َ
﴿ َوبَ َدأ َ خ َْلقَ ْ ِ
س ِ
بالقرآن الكريم ،وال درسوه ،وهذا يحقق قول نبيك محمد ﷺَّ « :
الفاجر » [ رواه البخاري في
هللا ليُؤيِِّ ُد هذا ال ِّدِينَ بالرج ِل
ِ
إن َ
صحيحه ،عن أبي هريرة].
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