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   علمالو  الفلسفة نیب فكرة و�حوث :الح�اة 

   ) تحلیل فلسفي ( 

Life: Idea and Research Between Philosophy and Science   

  محّمد حسین محجوب .د

  مدخل

طالمــــا أرقــــت الفالســــفة  مســــألة مهّمــــة ،�الدراســــة والتحلیــــل ،یتنــــاول هــــذا ال�حــــث

ــد�انات ســواء منهــا  ،األد�ــان وأت�ــاع ؛العلمــاءو  لبدائ�ــة �الطوطم�ــة والفتشــ�ة تلــك التــي ا"ال

تقــّدس قــو� الطب�عــة ومظاهرهــا وتتخــذ مــن الحیوانــات أو الن�اتــات أو الجمــادات آلهــة لهــا 

مجــّرد عــن الكائنــات �اعت�ــاره لــى اإللــه د�انات التوحید�ــة التــي تنظــر إأو الــ ،مــن دون هللا

أو األد�ــان  ،)1("لكونفوشــ�ة والــزراد شــت�ة وا الح�ــة والجمــادات �لهــا �الد�انــة األخناتون�ــة

وســــوف ��ــــون " مســــألة نشــــأة الح�ــــاة " وهــــي  ،اإلســــالمو  المســــ�ح�ةو  الیهود�ــــة ،الســــماو�ة

وهــذا من�عــه ذلــك التصــور الفلســـفي  ،علــى الرؤ�ــة الفلســـف�ة والعلم�ــة ،حــدیثنا هنــا منصــ�ا

ومـا  ،الذ� قام في البدا�ـة علـى عـدم وجـود النسـ� العلمـي �مـا تبلـور فـي عصـر النهضـة

و�هــذا نحــاول بنــاء صــورة عــن العقــل الفلســفي القــد�م فــي  ،و�مــا هــو موجــود الیــوم ،عــده�

القـرن " و�م�ـن أن تـرد هـذه المسـألة إلـى " نشـأة الفلسـفة " أبهى تجل�اته األولـى فـي م�ـان 

 – Thales of Miletus 624طـال�س"السادس قبـل المـ�الد حـین ظهـر الفیلسـوف الیونـاني 

و�ــــذلك  )2("فســـیر للكــــون بـــرده إلـــى مـــادة أولــــى هـــي المـــاء وحـــاول تقـــد�م ت" م  .ق 547

أناكز�مـــان (النشـــأة إلـــى العدیـــد مـــن العوامـــل مـــنهم  رجـــاعإمجموعـــة مـــن الفالســـفة حـــاولوا 

Anaximene 588-524 أرسطو(و )م.قAristole 384 - 322 م .ق( .   

                                                             
  جامعة بنغاز�  -�ل�ة اآلداب  -قسم الفلسفة  
  نس�ة إلى اخناتونAkhnaton 1382-1352 م معنـى االسـم خـادم أتـون أول مـن قـال �التوحیـد . ق

 .في العالم وجعله �شارة العالم 
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وفــــــي العلــــــم الحـــــــدیث والفلســــــفة الحدیثـــــــة تــــــدرس المســــــألة فـــــــي علــــــم اإلحاثـــــــة 

Paleontology
  شــــهر أومــــن  ،)العلــــوم التــــي تهــــتم بدراســــة الكــــون ( ،والفلســــفة الطب�ع�ــــة

العلمــاء الــذین اهتمــوا بدراســة ســر الح�ــاة ومبــدأ االنتقــاء الطب�عــي العــالم جــورج لــو�س د� 

وقـد وصـفه �عـض ال�ـاحثین �ـالقول  ،مGeorge Louis de Buffon1707-1788 بوفـون 

ف�ـان حقـًا  ،ال�ایولوج�ـاوتون األساسـ�ة فـي حقـل �ان في أول األمر فیز�ائ�ا وطب� آراء نی"

وضـــع بوفـــون أســـس الكتا�ـــة العلم�ـــة أمـــا آراؤه  .مصـــنفًا صـــبورًا ومثـــابرًا دقیـــ� المالحظـــة

الجر�ئـــة عـــن أصـــل الح�ـــاة الن�ات�ـــة والحیوان�ـــة �مـــا فیهـــا اإلنســـان فقـــد حببتـــه إلـــى فالســـفة 

   .)3("وصناع الثورة الفرنس�ة 

وتــــم التر�یــــز �شـــ�ل م�اشــــر علــــى  مــــن ال�ـــاحثینولكـــن تجــــاوز أ�حاثـــه العدیــــد 

الــذ� نشــر آراءه فــي عــام ) " مLamarck 1744- 1829المــارك(أ�حــاث العــالم الفرنســي 

ا�ه الفلســــــــفة الحیوان�ــــــــة ـــــــــــم فــــــــي �ت1809وأضــــــــاف إلیهــــــــا الكثیــــــــر فــــــــي عــــــــام  م1801

Philosophie Zoologigue  فـــي �تا�ـــه التـــار�خ الطب�عــــي  م1815و�عـــد ذلـــك فــــي عـــام

وقـد رفـع فـي هـذه األعمـال  Hist. Nat. Animaux sans Vertebresوانـات الالفقار�ـة للحی

األمــر  )4("نحــدرت مــن أنــواع أخــر� امبــدأ أن جم�ــع األنــواع الح�ــة �مــا فیهــا اإلنســان قــد 

والــذ� قــد أشــیر  Progressive Developmentالـذ� �ســیر صــوب مبــدأ النشــوء االرتقـائي 

م مــع ظهــور الكتــاب الشـــهیر �1818شــ�ل محــدد فــي عــام  )مبــدأ النشــوء واالرتقــاء( إل�ــه

مقالتـــــــــــــان عـــــــــــــن الرؤ�ـــــــــــــة (الموســــــــــــوم  )Dr. W. C. Wells(و�لـــــــــــــس. س ،للــــــــــــد�تور و

ان هـذا ـو�ـ) Two Essays On Dew and Single Vision" حة ـوالرؤ�ـة الواضـالمبهمـة

ن دمحم بـــن علـــي أحمـــد بـــ افـــإن أ�ـــ اإلســـالميوفـــي الف�ـــر العر�ـــي  )5("�المبـــدأ رافــــــــاعتأول 

                                                             
 ــــم المتحجــــرات أو األح�ــــاء القد�مــــة أو المســــتح و�مثــــل علــــم  Paleontologiaاثات وهــــو �الالتین�ــــة عل

  .األح�اء القد�مة همزة وصل بین علم األح�اء وعلم الجیولوج�ا
 منهم تشارلس دارو�ن وعلل ذلك �عدم ث�ات هذا العالم في أ�حاثه.  
 Dew VISION  
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ن اإلنسـان ناشـئ إ"  :قال فـي �تا�ـه الفـوز األصـغر .ه421المتوفي في مس�و�ه الخازن 

وعــن  ،حتــى مرت�ــة أعلــى مــن مراتــب ال�شــر لالرتقــاءوٕانــه قابــل  ،مــن آخــر سلســلة البهــائم

المراتـب التــي تـدرج فیهــا اإلنســان حتـى حصــل علـى صــورته الحاضــرة إنهـا مراتــب القــرود 

الــذ� قــارب اإلنســان فــي خلقتــه اإلنســان�ة ولــ�س بینهــا إال ال�ســیر  وأشــ�اهها مــن الحیــوان

ت (علــــل ابــــن خلــــدون  اإلنســــانوفــــي نطــــاق دراســــة  )6("الــــذ� إذا تجــــاوزه صــــار إنســــانا 

لــون الجلـــد �أنـــه یتعلـــ� �المنـــاخ و�م�ــة الضـــوء وأن الســـودان اختصـــوا �ـــاللون "  )م1406

ولد حـام بـن نـوح ودعـوة  �ة عن أنهمما جاء في القصة التورات�األسود لحرارة الجو ول�س 

ثـم  ،ثم تدرج إلـى أثـر الهـواء علـى صـفات ال�شـر الخارج�ـة والداخل�ـة ،أب�ه عل�ه �العبود�ة

  .)7(" ذ�ر تأثیر الخصب والجوع في ح�اة اإلنسان

ـــــل الك�م�ـــــاء و  ـــــوم متعـــــددة مث  ال�ایولوج�ـــــاوالیـــــوم یـــــدرس هـــــذا الموضـــــوع فـــــي عل

فـــي ُجـــل الكائنـــات  �وناتـــه و�ـــذلك تأثیراتـــهوم DNAخصوصـــا �عـــد التطـــور فـــي معرفـــة 

رغـــم قدمـــه واجـــه  )نشـــأة الح�ـــاة(ونـــود اإلشـــارة هنـــا إلـــى أن دراســـة هـــذا الموضـــوع ، الح�ـــة

فـــي الفلســـفة الیونان�ـــة القد�مـــة لـــم تكـــن هنـــاك  :و�واجـــه العدیـــد مـــن الصـــعو�ات مـــن بینهـــا

�ـــذلك  .أةإم�ان�ـــة الق�ـــام �أ�حـــاث تجر�ب�ـــة مـــن أجـــل إث�ـــات صـــدق التصـــورات حـــول النشـــ

 ،التـداخل بــین ال�حــث العلمــي والفلســفي والــدیني لــم �فســح مجــاال أوســع لمثــل تلــك الدراســة

أضــف إلــى ذلــك عــدم المعرفــة �العدیــد مــن المفــات�ح المهمــة للق�ــام بــ�عض اإلنجــازات فــي 

األمــر الـــذ� دعــا �عــض ال�ــاحثین إلـــى وصــف التفســیرات المقدمــة �أنهـــا  ،هــذا الموضــوع

وفــي الوقــت الحاضــر وعلــى الــرغم مــن التقــدم  )8(تفســیرات علم�ــة تفســیرات نفســ�ة ول�ســت

قـدم الظـاهرة األمـر  :العلمي فإن هذا الموضوع یواجه عند دراسته �عض الصعو�ات منهـا

خصوصــًا  ،الــذ� �ســتوجب محاولــة بنــاء محــ�� مــن الظــروف یتشــا�ه مــع ظــروف النشــأة

التخمـین والفرضـ�ات  وأن تلك الظروف لـم تكـن معروفـة ف�ـل مـا سـوف ُ�عـد هـو مـن �ـاب

  .العلم�ة
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لمعرفــــة أكبــــر قــــدر مم�ــــن عــــن هــــذه الظــــاهرة وهــــو  أساســــيأمــــر آخــــر �عتبــــر 

هــذه النقـا� تجعــل ال�حــث فـي نشــأة الح�ــاة �حــوز  ،خصائصـها الجوهر�ــة التــي تقـوم علیهــا

�ــل هـذه الصــعو�ات لــم تمنـع العلمــاء مــن االســتمرار  ،علـى شــيء مــن الماورائ�ـة المعرف�ــة

   .ضوع القد�م الجدیدفي �حث هذا المو 

 ،و�انــت مـن الكلمـة أن اهتـد� ال�حـر برســالتها .الكلمـةفـي البـدء �انـت " الح�ـاة 

كتشفت الكلمة �یف تعید ترتیـب المـواد الك�م�ائ�ـة ، افأخذت تنسخ نفسها لألبد �ال انقطاع

وتجعلهـا ح�ـة وحولـت الكلمـة سـطح  نترو��ـاحتى تمسك �الدوامات الصغیرة فـي ت�ـار اإل

هــذا التصــور �قــوم علــى مبــدأ  )9("ض فــي �و�بنــا مــن جحــ�م متــرب إلــى جنــة خضــراءاألر 

وهـــو أن الح�ـــاة انطلقــــت مـــن الحســـاء األولــــي �ـــأ� شـــ�ل �ــــان ســـواء �ـــان مــــن  أساســـي

  .السیل��ات أو �انت البدا�ة من رنا

فــي  ،الــذ� یتنــاول المشــ�لة الفلســف�ة ،ســوف نت�ــع المــنهج ،لدراســة هــذه المشــ�لة

مقدمــة �عــض  ،الف�ــر ثــم تــأتي محــاوالت الفالســفة �موضــوع قــائم أمــامذاتهــا ف�عــرض لهــا 

المشـ�لة  :مـن هنـا ��ـون ترتیـب مشـ�لتنا �مـا یلـي ،حسـب تصـوره، ورؤ�تـه الً �ـ التساؤالت

ن هـــذه إثـــم أراء الفالســـفة حولهـــا والعلمـــاء والجـــدیر القـــول  ؛وهـــي هنـــا نشـــأة الح�ـــاة ،أوالً 

خصوصــــًا فــــي مرحلـــة النشــــأة األولــــى  ؛المشـــ�لة تعتبــــر مـــن صــــلب المشــــ�الت الفلســـف�ة

عـــن  ،تلـــك المرحلـــة التـــي لـــم �فصـــل فیهـــا ال�حـــث فـــي العلـــوم الطب�ع�ـــة ؛لل�حـــث الفلســـفي

ال�حــث فــي الجانــب اإلنســاني ور�مــا ��ــون القــول األدق أن الفلســفة بــدأت بدراســة الكــون 

                                                             
 وفـي . صـطالحي الكلمة في الیونان�ة اللوجوس وهي ال تعنـي لفظـة وٕانمـا لهـا معنـى لغـو� وفلسـفي وا

ـــاب الهـــوت المســـ�ح  : ال�ا�ـــا شـــنودة دعـــي المســـ�ح �الكلمـــة اللوغـــوس فـــي ثالثـــة مواضـــع مهمـــة –�ت

 Takla.org:Url/-Http://St" و�ـــان الكلمـــة هللا . فـــي البـــدء �ـــان الكلمـــة والكلمـــة عنـــد هللا ) " 1:1یــو(1

ولهـذه الكلمـة فـي العلـم الحـدیث أبجد�ــة . مصـر  –اإلسـ�ندر�ة  –�شـي �ن�سـة األن�ـا تكـال ه�مـانوت الح

  .حروف الشفرة الوراث�ة . أ، س، ج، ث : من أر�عة حروف فق� تعرف تقلید�ا �أنها 
  اإلنترو��ا عامل ر�اضي �عتبر مق�اسا للطاقة غیر المستفادة في نظام دینام��ي حرار�. 
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 االهتمـامأن زاد  ،�عـد سـقرا� ؛ثـم حـدث مـع التطـور فـي الدراسـات الفلسـف�ة ،الفیز�ائي أوالً 

�ال�حـــث الفلســـفي  اهتمـــتالتـــي  وتـــدلل العدیـــد مــن المراجـــع ،بدراســة المشـــ�الت اإلنســـان�ة

فلــم ��ــن ثمــة فاصــل  ،الفلســفة فــي أول عهــدها �انــت مرت�طــة �ــالعلم"  :علــى ذلــك �ــالقول

و�انــت الفلســفة تضــم العلــوم المعروفــة فــي ذلــك  ،وال�حــث التجر�بــي ،بــین التأمــل الفلســفي

فــي أول أألمــر �ــالظواهر الطب�ع�ــة قبــل أن �حــاولوا تفســیر أدوات  اهتمــواالفالســفة  .الوقــت

 )10("أ� قبــل أن یتنــاولوا �ال�حــث اإلدراك اإلنســاني ومشــ�لة المعرفــة إدراكنــا لهــذه الظــواهر

 ،طـــال�س :فـــي ذلـــك أن مـــن أبـــرز مـــن مثـــل ذلـــك فـــي المدرســـة الملط�ـــة ،و�م�ـــن القـــول

 Anaximenesو أن�ســ�مانس  .م Anaximader of Miletus 610 – 546وأن�ســمندر 

of Miletus 588 – 525 م .ق   

ــــولوخالصــــة  والفیثاغور�ــــة �م�ــــن حصــــر  ،ن المــــدارس القد�مــــة الملط�ــــةإ :الق

فـــي ذاتهـــا الح�ـــاة وهـــذه  ،علـــى اعت�ـــار أنهـــا تتضـــمن ،تناولـــت المـــادة" أنهـــا : مواقفهـــا فـــي

ف�ر، إال فـــي وقـــت وعالقتـــه �ـــال ،لـــم تحـــاول التعـــرض لمشـــ�لة اإلدراك الحســـي ،المـــدارس

   )11("متأخر عند أن�ساغوراس 

ت�اینـــت آراء الفالســـفة والعلمـــاء فـــي مســـألة نشـــأة الح�ـــاة  :الفلســـفة وحـــوار النشـــأة

  : وسارت في محاور عدة و �م�ن ترتیبها في التدرج التالي

  المحور األول الفلسفي 

 )شــأة الح�ــاةن(منــذ نشــأة الفلســفة الیونان�ــة فــي مســألة  ،لهــذا ت�اینــت آراء الفالســفة

 االعتمـــادالـــذ� �م�ـــن  ؛هـــي التـــي تمتلـــك المـــنهج العلمـــي ،أن تلـــك الفلســـفة اعت�ـــارعلـــى 

وهنـا فــي هـذا ال�حـث لـم ُیهــتم  ؛فـي دراسـة الظــواهر الكون�ـة رغـم مـا �ــه مـن ضـعف ،عل�ـه

التــــي تحــــدث �عــــض مــــن  ،اإلســــالم�ةومــــن أهمهــــا الفلســــفة  ،بــــ�عض الفلســــفات األخــــر� 

 – Avicenna )980ابـن سـینا  :منهم على سـبیل المثـال، ون لكافي مسألة وجود  أعالمها

 Abu Hamidواإلمـــام الغزالـــي  ،)م1126- 1198( Averroesوابـــن رشـــد  ،)م1037
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Ghazali )1059 – 111و�ــذلك الفلســـفة الهند�ـــة التـــي �م�ـــن إدراج تصـــورها ضـــمن  ،)م

متــه واتســاعه التصـورات الدین�ــة لنشـأة الح�ــاة وهــو مجـال �حتــاج إلـى دراســة خاصــة �ـه لق�

 ،مفهـــوم الخلـــ� :للعدیـــد مـــن التصــورات التـــي تقـــارب مفهـــوم الح�ــاة مثـــل وٕام�ان�ــة شـــموله

   .)12(�ما أشارت إلى ذلك �عض المراجع ،ومفهوم النفس في األد�ان

  المحور الثاني الفیز�ائي 

والحـدیث فـي  ،هم علمـاء الفیز�ـاء في هذا المحور ،بدراسة نشأة الح�اة هتما الذ� 

أتــى الفیز�ــائیون لیخبرونــا "  منصــب علــى الح�ــاة علــى �و�ــب األرض حیــث هــذا ال�حــث

 Big bangن الوجــود والكـون �لـه لـم ینــتج إال مـن االنفجـار العظــ�م أ�الحجـة و�المعادلـة �ـ

بلیون عام والذ� راح نتیجته �ل شيء في هذا الكـون یتسـع فـي  13_7منذ ما �قرب من 

و�انــت األشــ�اء  ،جــاد الفضــاء أوال ثــم �ــان الخلــ�إن الخلــ� بــدأ بإی :اســتمرار ودوام وقــالوا

والمخلوقـات سـواء ح�ـة أو جامـدة  ،التي �حدها و�س�طر علیها هذا الفضاء الواسـع الممتـد

وهـذا االتصـال أو قـل هـذه العالقـات  ،تت�ع نظام الطب�عة في أنهـا متصـلة �عضـها بـ�عض

   )13("تتغیر يتحف� استمرار�ة حر�ة الح�اة وما دامت تتحرك فه

  المحور الثالث الك�م�ائي 

الــذ� أهــتم بدراســة نشــأة الح�ــاة هــي العلــوم الك�م�ائ�ــة التــي تــر� أن الح�ــاة نتیجــة 

ـــد  لتفـــاعالت ��م�ائ�ـــة بـــین مجموعـــة مـــن الم�ونـــات وقـــام ذلـــك علـــى فرضـــ�ة إم�ان�ـــة تول

الح�ــاة مــن الجزئ�ــات غیــر الح�ــة ف�مــا �ســمى الحســاء البــدائي لمــواد عضــو�ة فــي أعمــاق 

 Alexander Oparinأو�ـار�ن (ومـن أهـم العلمـاء الـذین یـرون ذلـك العـالم الروسـي  ،ال�حـار

ن الح�ـــاة نتیجـــة تطـــور إ :م تقـــول1920الـــذ� طـــرح نظر�ـــة فـــي ســـنة  )م 1894-1980

��م�ـائي والفــرع الك�م�ــائي الــذ� یهــتم بهــذه الدراسـات هــو الك�م�ــاء العضــو�ة والتــي تعــرف 
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وهـذه المر��ــات هـي مـادة الح�ـاة علــى األرض  Carbon دراسـة مر��ـات الكر�ــون " �أنهـا 

الـذ� یختـزن فـي جز�ئاتـه العمالقـة �ـل الخصـائص الوراث�ـة  DNAفهي تشمل مر��ًا مثل 

   .)14("إنسانًا أو ضفدعا  ،ف�حدد أن ��ون الكائن الحي رجًال أو امرأة ،لألنواع

  المحور الرا�ع البیولوجي

ـــم ا الـــذ�  وجـــاء ذلـــك مـــن خـــالل أ�حـــاث  �ـــاال�ایولوجهـــتم بدراســـة نشـــأة الح�ـــاة عل

) مLamarck 1744 – 1829المــــــــارك (العدیــــــــد مــــــــن �احث�ــــــــه مثــــــــل العــــــــالم الفرنســــــــي 

واأل�حـــــاث التـــــي تعتبـــــر ) م Charles Darwin 1809 – 1882تشـــــارلس دارو�ـــــن(و

 )م Mendel G.1822 – 1884جر�جـــور منـــدل (أساســـ�ة فـــي هـــذا العلـــم وهـــي أ�حـــاث 

ؤ� الســا�قة وحــاول هــذا العلــم دراســة نشــأة الح�ــاة مــن الــذ� غیــرت أ�حاثــه العدیــد مــن الــر 

فـــي التفاعـــل والتر�یـــب ومراحـــل التطـــور و�ـــذلك مـــادة  خــالل دراســـة الخل�ـــة
DNA 

 James Watsonجـ�مس واطسـن (م عـن طر�ـ� 1953التي تمـت معرفـة ترتیبهـا فـي سـنة 

فــــي �حـــــث  )م1928ولـــــد فــــي  Crick Francisفرنســــ�س �ر�ــــك (و )م1958 – 1878

هــذا ال�حــث ســوف �شــیر إلــى �ــل تلــك األ�حــاث وٕان �ــان �طر�قــة ل�ســت  ،هور ومهــممشــ

یهـدف هـذا ال�حـث إلـى تت�ـع ف�ـرة نشـأة  ،موسعة ولكنها تؤد� الغرض الذ� اُعد من أجله

                                                             
 هم�ة قو�ة مع ذرات �ر�ون أخـر� خاصـ�ة لهـا أكبـر األثـر فـي إن قدرة الكر�ون على إنشاء روا�� تسا

وجـــود فـــرع دراســـي خـــاص �ســـمى الك�م�ـــاء العضـــو�ة �مـــا أنهـــا الســـبب فـــي أن الكر�ـــون هـــو العنصـــر 

  .المحور� في المر��ات التي تش�ل أجسام الكائنات الح�ة
 ارو�ــن مؤســس نظر�ــة والــده الــد�تور رو�ــرت وارنــ� د .عــالم تــار�خ طب�عــي بر�طــاني ولــد فــي انجلتــرا

  ".أن �ل المخلوقات الح�ة على مر الزمان تنحدر من أسالف مشتر�ة" التطور نصها 
  جم�ع الخال�ا تشترك في مجموعة من السمات المشـتر�ة التـي �م�ـن افتراضـها �عامـل أساسـي فـي

وه��ـل وتنظـ�م الح�اة منها الشفرة الوراث�ة وهـي رمـوز الحمـض النـوو� األول�ـة الحاملـة لمعلومـات شـ�ل 

 .وتشغیل الكائن الحي وآالت الترجمة وآل�ات نسخ وتدو�ن المعلومات وغیرها 
 وصفه �عض العلماء �أنه سر الح�اة. 
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الح�ــاة منــذ الفلســفة الیونان�ــة مؤ�ــدا علــى أن محاولــة تقــد�م تفســیر لتلــك المســألة �ــان ُ�عــد 

ومـازال �عتبـر مـن جـوهر ال�حـث  ،لوقت حسب معـاییرهمن أسس ال�حث العلمي في ذلك ا

العلمــي إلــى اآلن علــى الــرغم مــن الفــوارق فــي المعــارف واإلم�ان�ــات �مــا أنــه �ســعى إلــى 

المقـدمات التـي یبـدأ منهـا �ـل �احـث وٕان �انـت  اخـتالفالـرؤ� بنـاء علـى  اختالفإث�ات 

حاولــة األولــى لدراســة ولنبــدأ �الجانــب الفلســفي وهــو الم ،تهــدف إلــى معرفــة حق�قــة واحــدة

ومعرفـــة نشـــأة الح�ـــاة وأر� مـــن المفیـــد أن أذ�ـــر قبـــل ذلـــك �عـــض التعر�فـــات التـــي قـــدمت 

 :امنهــو  ،لكــي تكــون المفــات�ح لهــذه الدراســة Some Definitions of Lifeلمفهــوم الح�ــاة 

البروتینــات ودنــا  :تــر� �عــض الــرؤ� أن الح�ــاة تتــألف مــن تفاعــل نــوعین مــن الك�ماو�ــات

مــا �ســم�ه  –والســلوك   Metabolismاأل�ــض ،التــنفس ،الح�ــاة ،بــروتین الك�م�ــاء�مثــل ال"

 ،Cloningالنســــــــــــــخ  ،و�مثــــــــــــــل دنــــــــــــــا المعلومــــــــــــــات ، البیولوجیــــــــــــــون �أنــــــــــــــه المظهــــــــــــــر

مــــا �ســــم�ه البیولوجیــــون التر�یــــب  – Human Beingالجــــنس  ،Reproductionاإلنســـال

وفـــي �عـــض المعـــاجم  )15(" اآلخـــروال �ســـتط�ع أ� منهمـــا أن �عـــ�ش مـــن غیـــر  ،الـــوراثي

�مـا أنهـا تتضـمن تنظ�مـا  ،ن الح�اة تتضمن عالمات فارقـة للكائنـات العضـو�ةإ ،الفلسف�ة

العالمـــة الفارقـــة  ،أفضـــل طر�قـــة للتف�یــر فـــي الح�ـــاة Life الح�ـــاة" مر��ــا �قـــول فـــي ذلـــك 

الـذ� �مّ�ـن مـن القـدرة  ،أن نعتبرها تتضمن نوعًا من التنظـ�م المر�ـب ،للكائنات العضو�ة

اتضح أن الجهـود التـي بـذلت  ،لى استخدام مصادر للطاقة للحفا� على الذات والتكاثرع

الشــيء  ،للعثــور علــى جــوهر ممیــز تخــتص �ــه الح�ــاة غیــر مجد�ــة �قــدر مــا هــي �طول�ــة

الواضــح هـــو أن أ� تحلیـــل للح�ـــاة ملــزم �قبـــول واعت�ـــار وجـــود أعــداد �ثیـــرة مـــن الحـــاالت 

فإنـه مـا تجعلنـا  ،ن هذا قد ال یناسب واضع المعـاجمرغم أو  ،من قبیل الفیروسات ،الحد�ة

�مــا نظــر للح�ــاة علــى اعت�ــار أنهــا ��م�ــاء  )16("نظر�ـة التطــور نتوقعــه علــى وجــه الضــ�� 

الهیـدروجین  ،فالح�ـاة فـي تقر�ـب م�سـ� تتـألف مـن ��م�ـاء ثـالث ذرات" تقول تلك النظـرة 

                                                             
 عني تنظ�م عمل الكائنات الح�ة من تغذ�ة وطاقة وتكاثر�. 
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فــي المائــة مــن �ــل الــذرات وهــي ف�مــا بینهــا تشــ�ل ثمان�ــا وتســعین  ،والكر�ــون واألكســجین

هنـــا ُنظـــر إلـــى المحتـــو� المـــاد� الم�ـــون للكائنـــات الح�ـــة وفـــي  )17("فـــي الكائنـــات الح�ـــة 

و�مـا ُنظـر ! قد �قال إن ما �مثل الح�اة �عنصـر جـوهر� لـم یـوزن أو �قـاس �عـد  ،المقابل

�ـــان ذلــك هــو تصـــور  أرقــامللح�ــاة علــى أنهــا ��م�ـــاء �ــذلك ُنظــر لهــا علـــى اعت�ــار أنهــا 

 �لــود شــانون (والعــالم  )مAlan Mathison Turing 1912- 1954آالن تــورنج (عــالم ال

Clade Elwood Shannon 1916-2001فالح�ـــاة هــــي أ�ضـــا معلومـــات رقم�ــــة "  )م

ولـم تكـن الكلمـة هـي دنـا فهـذه قـد أتـت ف�مـا �عـد  ،فـي البـدء �انـت الكلمـة .م�تو�ة في دنا

الشــــغل  :عمــــل بــــین نشــــاطین مختلفــــینوعنــــدما قســــمت ال ،عنــــدما رســــخت الح�ــــاة �الفعــــل

انتقــل  ،إال أن دنــا �حــو� ســجال للكلمــة .األ�ــض والنســخ ،المعلومــات واختــزان ،الك�م�ــائي

ول ـــــاة �القـــــــ�مـا عرفـت الحی )18("�أمانة خـالل �ـل الـدهور المتتال�ـة حتـى حاضـرنا المـذهل

ـــــى  ،حر�ـــــة المـــــادة أشـــــ�الشـــــ�ل مـــــن "  ـــــة والك� األشـــــ�الوهـــــو أعل ـــــر ،ماو�ـــــةالفیز�ق�           عب

عـــن ســـماتها النوع�ـــة فـــي تعر�فـــه الشـــهیر  )م Engels Frederick 1820-1895انجلــز(

الح�اة هي حالة وجود األجسـام البوتین�ـة التـي �قـوم العنصـر األساسـي فیهـا علـى التفاعـل 

�مــا  )19("الهــدم والبنــاء مــع البیئــة الطب�ع�ــة وخارجهــا Metabolismic Reactionاأل�ضــي 

القــوة الح�ــة التــي تجعــل أشــ�ال المــادة حیوانــات ون�اتــات تنمــو مــن " ح�ــاة �أنهــا عرفــت ال

وهنـــا نالحـــ� أن هـــذا  )20("خـــالل التغذ�ـــة وقـــادرة علـــى إنتـــاج أج�ـــال صـــغیرة مشـــابهة لهـــا

التعر�ف یتف� والتطور العلمي في مسألة إنتاج أج�ال متشابهة ولكنهـا لـ�س مـن الضـرورة 

هذا االسـتنتاج مبنـي علـى عمل�ـة  ؛ها صغیرة الحجمفي شيء أن تكون صغیرة السن ولكن

 ال�ایولوج�ـــا�طر�قـــة االستنســـاخ والتـــي �قـــر بهـــا جـــل علمـــاء ) Dolly(إنتــاج الرخـــل دوللـــي 

وللح�ــــــاة العدیــــــد مــــــن الخصــــــائص  ،اآلن و�تمثــــــل فــــــي آل�ــــــة عمــــــل الســــــاعة البیولوج�ــــــة

Characteristics of Life  علــى �ــل الموجــودات و�عضــها ینطبــ�عضــها ینطبــ� علــى �

   :منها ،�عض دون اآلخر
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ح�ـــة الغیـــر دات وهـــي أن �ـــل الكائنـــات الح�ـــة و الســـمة المشـــتر�ة لكـــل الموجـــو "  -1

متكونـــة مـــن مـــواد ��م�ائ�ـــة ومضـــبوطة �قـــوانین فیز�ائ�ـــة ولكنهـــا منتظمـــة �شـــ�ل 

 .مختلف

تتفاعـل الكائنـات الح�ـة مـع  Living Things Responseاسـتجا�ة الكائنـات الح�ـة  -2

لهــا �عــدة طــرق مختلفــة وحتــى الكائنــات وحیــدة الخل�ــة تســتجیب بیئتهــا مســتجی�ة 

  .الخارج�ة للمؤثرات

�ــل �ــائن حــي لــه دورة  Living Things Reproductionتكــاثر الكائنــات الح�ــة  -3

�ــل  ،التــي تتضــمن عــدة مراحــل والتــي تبــدأ منــذ الــوالدة وحتــى الوفــاةهــي ح�ــاة و 

ال شــيء ولكــن ســ��ون  األرض تعــج �الح�ــاة و�ــدون الح�ــاة �و�بنــا ســوف ��ــون 

 .)21(صخرة عق�مة مندفعة عبر الفضاء الصامت

�ائ�ــة ودراســة مســألة الح�ــاة ونشــأتها ل�ســت وقفــا علــى العلمــاء فــي المجــاالت الفیز 

 المشـــرعون والخط�ـــاء فهـــذا الفیلســــوف ولكـــن تســـاءل عنهـــا، والعلـــوم األساســـ�ة المتعـــددة

ـــد� الجنـــین فـــي رحـــم األم " ��تـــب قـــائال  )م 65 –م  .ق Seneca 4ســـن��ا (الرومـــاني  ل

وفــي �تلتــه الصــغیرة توجــد �ــل ســمات جــدوده الممیــزة التــي ســوف  ،جــذور اللح�ــة والشــعر

   .كتشف حامل السماتاصدقت النبوءة و  )22("ف�ه خالفاإل��تشفها 

إیراســــموس (تســــاءل الشــــاعر والطبیــــب الموســــوعي " م 1794و�ــــذلك فــــي ســــنة 

ل لنـا أن نحـدس أن هنـاك نوعـا واحـدا هـ )م Erasmus Darwin 1731 – 1802دارو�ـن 

مــن الخیــو� الح�ــة نفســها �ــان ومــازال هــو الســبب فــي �ــل الح�ــاة العضــو�ة ؟ �ــان هــذا 

�ـأن �ـل الح�ـاة العضـو�ة  �ـئلـ�س فحسـب ألنـه حـدس جر  ،تخمینـًا مـذهال فـي ذلـك الوقـت

ن ســر ألوٕانمــا أ�ضــا الســتخدامه العجیــب لكلمــة خیــو� ذلــك  ،تتشــارك فــي األصــل نفســه

-1879القائلـة  Einstein Albert ینشـتینأ(وهنـا تصـدق ع�ـارة  )23("ة هـو حقـا خـ�� الح�ا

و�عــــد أن وجــــدت الح�ــــاة علــــى هــــذه  )24("إن الخ�ــــال أهــــم �ثیــــرا مــــن المعرفــــة ) " م1955

األرض طرحـــت العدیـــد مـــن التســـاؤالت مـــن قبیـــل مـــا معنـــى الح�ـــاة ؟ ومـــا عالقـــة الح�ـــاة 
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نظـــر العدیـــد مـــن الفلســـفات والفالســـفة  �ـــالنفس ؟ وتـــم الحـــدیث عـــن الح�ـــاة مـــن وجهـــات

ألّنــه یتنــاول محــور  ،و�ــل هــذه المحــاور تعتبــر خــارج نطــاق هــذا ال�حــث ،و�ــذلك األد�ــان

واحـــد وهـــو وجـــود الح�ـــاة فـــي ذاتهـــا والتصـــورات التـــي طرحتهـــا الفلســـفة الیونان�ـــة القد�مـــة 

ــم لــذلك الوجــود ی�حــث عــن  عالقــة مــنهج يو�ــالنظر للعالقــة بــین العلــم والح�ــاة فهــ ،والعل

وعل�ـــه فـــإن العلـــم قـــدم �عـــض التفســـیرات لنشـــأة الح�ـــاة تتفـــ� وســـماته  ،��ف�ـــة فهـــم ظـــاهرة

�صـــف العـــالم و�فســـر العـــالم عبـــر تـــوترات ســـبب�ة "  :وطر�قتــه فـــي ال�حـــث التـــي منهـــا أنـــه

ال ألنـه �فضـل حـدوث  ،ألن هذه هي الطر�قـة التـي ُنظـم بهـا العـالم ،النتائج تت�ع األس�اب

ولقــد تحــدث العلــم فــي �عــض نظر�اتــه عــن نــوع مــن الخلــ�  )25("شــيء عوضــا عــن آخــر

نظر�ـــة فـــي التطـــور تـــنّص علـــى أن األنـــواع " وهـــي نظر�ـــة  Special Creationالخـــاص 

وهــذا الــنم� مــن الوجــود ر�مــا ��ــون إلــى ف�ــرة الخلــ�  )26("نشــأت عــن خــال� �لــي القــدرة 

  .أقرب من ف�رة التطور

نتــــائج أفضــــل مــــن التصــــورات  لكـــن الســــؤال هــــل وفــــ� العلــــم فــــي الوصــــول إلــــى

متلــك العلـــم الــدالئل حـــول بدا�ــة الح�ـــاة ؟ هــذا مـــا اهـــل  :القد�مــة ؟ �معنـــى آخــر الفلســف�ة

   .سوف یناقش مستق�الً 

) م .ق Socrates 470-399سـقرا� (التي سـ�قت  ،فالمدارس ،أما نشأة الكون " 

التـــي  ،دةأو الفوضـــى األولـــى وغیــر المحـــدو  ،هـــي اله�ــاء :�ــان لهـــا وجهـــة نظــر مشـــتر�ة

أو  ،أو هـــواء ،أو األكـــوان ســـواء �ـــان هـــذا الالمتنـــاهي المحـــ�� مـــاءً  ،انـــتظم فیهـــا الكـــون 

وهنــــا یجـــدر بنــــا التفر�ـــ� بــــین  )27("أو حمــــاة مـــن الــــذرات الد�مقر�ط�ـــة  ،Aperonابیـــرون 

ألّنهمــا أمــر�ن مختلفــین وســبب ذلــك أنــه ال �م�ــن الحــدیث  Creationوالخلــ�  Lifeالح�ــاة 

وًال حسب أ� تصور سـو� �ـان تصـور فلسـفي أو ألقول �أن الكون وجد عن الح�اة دون ا

انبثــاق  اعت�ـارعلمـي ثـم �عـد ذلـك وجـدت الح�ـاة للكائنـات الحّ�ـة �مـا فیهـا اإلنسـان و�م�ـن 

الكون في أ� لحظـة هـو البدا�ـة الحق�قـة للح�ـاة إذا أقـ�م ذلـك علـى مبـدأ الحر�ـة واالتسـاع 

 Anaximandreان�ســـمندر ("لفیلســـوف اإلغر�قـــي وفـــي مســـألة نشـــأة الكائنـــات الح�ـــة فـــإن ا
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ن نشــــأة الكائنــــات الح�ــــة هــــو نتیجــــة تــــأثیر الشــــمس علــــى إ"  :قــــال )م .ق 547 -610

وأن األرض �انــــت فــــي البدا�ــــة  ،وتمیــــز العناصــــر المتجانســــة �الحر�ــــة الدائمــــة ،األرض

ة فلمــا وقــع فعــل الشــمس دارت العناصــر الرط�ــ ،طین�ــة ورط�ــة أكثــر ممــا هــي عل�ــه اآلن

أمـا اإلنسـان فإنـه  ،في جوفها وخرجـت منهـا علـى شـ�ل فقـاق�ع وتولـدت الحیوانـات األولـى

فخلــ� أول األمــر  ،ولــم یخــل مــن التقل�ــات التــي طــرأت علیهــا ،ظهــر �عــد الحیوانــات �لهــا

هــذه ، وأخــذ یتقلــب إلــى أن حصــل علــى صــورته الحاضــرة ،شــن�ع الصــورة نــاقص التر�یــب

واالنتقـــاء والتمـــایز وتــــأثیر  ،�ــــاة والنشـــوء واالرتقـــاءالفقـــرة تحمـــل معظـــم م�ـــاد� أصـــل الح

  .)28("الظروف المح�طة 

  :ومن بین هؤالء ،هتم جّل الفالسفة الیونان �مسألة الح�اةا 

الــذ� �عــّد أحــد " ) م.ق Thales of Miletus  547 - 624 طــال�س"(الفیلســوف  - 1

ولقـــد اجتـــذبتهم  ،الفیز�ـــاءألن حقـــل تجـــار�هم �ـــان الطب�عـــة أو  ،الفیز�ـــائیین والفیز�ولـــوجیین

م تـو  ،مسـألة تحـوالت المـادة"العدید من المسائل للدراسة وال�حث لهـا عـن حلـول مـن بینهـا 

ذلــك مــن خــالل مالحظــة الظــواهر التــي تحــدث فــي العــالم الــذ� تــراه حواســنا لــ�س لــه مــن 

هــذه التحــوالت ال ُتفســر فــي نظــر ،وال شــيء ف�ــه �ستعصــى علــى الفناء ،الث�ــات والد�مومــة

وهنا جاء السـؤال المنطقـي أال ُ�م�ـُن إعمـال  ،إلنسان البدائي إال �عجی�ة أو �عمل سحر� ا

لة وطرحــت بهــذا أتوضــحت المســ) طــال�س(عمل�ــة التحــّول؟ مــع  إدراكالعقــل ال�شــر� فــي 

العنصـــر " أن ) طـــال�س(یـــر�  )29("ي ؟ العنصـــر الموّلـــد؟ العنصـــر األولِّـــ مـــا هـــو :الشـــ�ل

 ،ب �قتــرب مـــن الخرافـــة القد�مـــة خرافــة الـــوالدة مـــن المحـــ��وهـــذا الجـــوا ،األول هــو المـــاء

وضــرور�ة لإلنتــاج واإلن�ــات و�ــل شــيء  ،والرطو�ــة مخصــ�ة ،صــل الح�ــاةأفالرطو�ــة هــي 

والمــاء مبــدأ  ،األخــر�  فالمــاء �عطــي الح�ــاة للعناصــر ،یبتــد� مــن هنــا ولــ�س الح�ــاة فقــ�

والكــون مــدعوم �المــاء  ،فــاألرض محمولــة علــى المـاء ؛�ضــًا الدعامـةأوهــو  ،صـل �وننــاأو 

وهنـــا نشـــیر إلـــى  )30("والعـــالم �أكملـــه �عـــ�ش علـــى تبخـــر المـــاء  ،ونـــار الشـــمس والكواكـــب
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تتف� مع قصة التكو�ن في �ـالد الرافـدین وسـور�ة ) طال�س(مالحظة مهمة وهي أن رؤ�ة 

وهـي الم�ـاه األولـى  ،نمـو اآللهـةفـي البـدء �انـت  :عند السومر�ین حیث تقـول تلـك القصـة

إلـه السـماء  )Anuآن (انبث� عنها �ل شيء وحیدة ال شر�ك لها ثـم أنجبـت ولـدًا هـو التي 

و�انـــــا ملتصــــقین مـــــع �عضـــــهما وغیـــــر  ،إلهـــــة األرض )Enkiإن�ــــي (وأنجبــــت بنتـــــًا هـــــي 

رأ� أن " رؤ�تــه بهــذا المبــدأ علــى اعت�ــار أنــه ) طــال�س(و�عــزز )31("منفصــلین عــن أمهمــا 

یتخذ أش�اال مختلفة فقد یتحـول هـذا السـائل إلـى الماء هو العنصر الوحید الذ� �م�ن أن 

أنـه رأ� بنفسـه �یـف  )طـال�س(و�ـذ�ر  ،التـراب أو الـثلج ،أو إلى مادة جامـدة ،مادة غاز�ة

هنـــا نالحــ� وجــود المالحظــة �مــنهج للبرهنــة علـــى  )32("تــتم هــذه التحــوالت فــي الطب�عــة 

العم�قـة فـي وقتهـا �ـم  المالحظـة السـاذجة الیـوم ر�مـا) طـال�س(صحة الزعم الذ� قال �ـه 

هــذه رؤ�ــة طــال�س فــي أصـــل . الف�ــر ال�شــر� �مراحــل لیتطــور ومــازال أمامـــه الكثیــر مــر

الح�ــاة والمبــدأ الــذ� هــو جــوهر� وأساســي یتســع بــدون حــدود وجم�ــع العــوالم تنبثــ� عنــه 

الســـا�قة عنـــد الفراعنـــة علـــى ســـبیل  � وهـــي ال تختلـــف عـــن العدیـــد مـــن الـــرؤ  ،وتتغـــذ� �ـــه

صفت في �عض األح�ان �األساطیر والتي لـم تقـم علـى تجـارب علم�ـة فـي المثال والتي و 

�قـول فـي ) طـال�س(و�شـیر �عـض ال�ـاحثین إلـى أن هـذه النظر�ـة تسـب� ف�ـر  ،ذلك الوقـت

وأن �لمـة المحـ�� وردت ) هـومیروس(هـذه النظر�ـة نجـدها فـي صـورة سـاذجة عنـد " ذلك 

الكلمــة اإلشــارة إلــى وجــود إلــه �قصــد بهــذه ) طــال�س(ور�مــا �ــان ) فیرســیدس(فــي �تا�ــات 

إلـى القـول ) �طـال�س(األرض والسماء لنتساءل عن السبب الـذ� دفـع  )جمع م�اه(األمواه 

هــو القائــل �ــأن المــاء هــو العلــة الماد�ــة لألشــ�اء ) طــال�س(یــذ�ر أرســطو أن  ،بهــذا المبــدأ

ــــاط�س قــــوة حیو�ــــة يء وأن العــــالم ملــــ ،جم�عــــًا وأن األرض تطفــــو فــــوق المــــاء وأن للمغن

وهذه الرؤ�ة ال شـك فـي أنهـا تخـالف �عـض الـرؤ� الدین�ـة عنـد نقطـة محـددة  )33("�اآللهة 

 )طـال�س(وهنـا ر�مـا یلتقـي  ،وهي مسالة الخل� التي تعّد خص�صـة جوهر�ـة للفعـل اإللهـي

�المیثولوج�ـــــا التـــــي مثلـــــت ) طـــــال�س(�مـــــا أنهـــــا تشـــــیر إلـــــى تـــــأثر فلســـــفة  )أرســـــطو(مـــــع 

منهـا وحتـى علـى اعت�ـار أن المـاء هـو  اجـزء )م .ق 8-7قرن ال Homerهومیروس (أعمال
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و�م�ــن الجــدال هنــا علــى اعت�ــار أن المــاء  ،اإللهــيالمبــدأ األول فــإن ذلــك ال یلغــي الــدور 

و�ســتنتج �عــض ال�ـــاحثین مــن القصـــة ، فــي ذاتــه �حتـــاج إلــى مــن یخلقـــه و�وجــد عناصـــره

 :القواعد منها السومر�ة العدید من

 .ًا سو� الم�اه األولى التي صدر عنها �ل شيء و�ل ح�اةلم ��ن في البدء موجود "–أ 

ظهــور �تلــة �ا�ســة علــى شــ�ل جبــل قبتــه الســماء وقاعدتــه األرض ومــن لقــاء الق�ــة  -ب 

 .�القاعدة ظهر الهواء وهو العنصر الماد� الثالث �عد الماء والتراب

وجـه وغمـرت الشـمس  ،بـدأت الح�ـاة �ـالظهور �عـد أن انفصـلت السـماء عـن األرض -ج 

فــي هــذه  .)34("الكــون �أشــعتها الدافئــة فظهــرت الن�اتــات ثــم الحیوانــات ثــم ظهــر اإلنســان 

�مـا  أساسـيوهـو فـي �عـض الـرؤ� الفلسـف�ة عنصـر م�ـون  ،القصة ظهر الهواء �عنصـر

�مـا تــر� النظر�ــات العلم�ــة فــي الوجـود وهــو وجــود الن�ــات ثــم  ،وجـد فیهــا الترتیــب العلمــي

  .ك �عد أن وجدت األرض�ل ذل ،الحیوان ثم اإلنسان

 )م .ق Anaxagoras of Clazomenae 500 - 428إن�سـاغوراس االقالزومنــي ( -2

فسر وجود األرض والكواكـب بواسـطة الحر�ـة "  )إن�ساغوراس(ن إتقول المراجع الفلسف�ة 

ن الكائنــات الح�ــة قــد خلقــت مــن الطــین الــذ� ُأخصــب عــن طر�ـــ� إ رأ�ــهوفــي  ،الدائر�ــة

وأما الذ� یدفع هذه الكائنـات إلـى الح�ـاة والحر�ـة فهـو العقـل  ،في الهواءبذور ح�ة طائرة 

وعنــده أ�ضــا أن اإلدراك الحســي وظ�فـــة  ،الــذ� یتخــذ مر�ــز المحــرك األول عنـــد أرســطو

والحدیث عن الح�اة في فترة الفلسفة األولـى والعلـم القـد�م  )35("اإلنساني من وظائف العقل

عر�فاتهـا یـدّلل علـى ذلـك �عـض آراء ال�ـاحثین فـي ل�س من األمور الهینة وخصوصا في ت

الح�ـاة شـيء یـراوغ التعر�ـف ولكنهـا تتـألف مـن مهـارتین "  :هذا العلم المتطور حیـث �قـول

تُنـتج األشـ�اء الح�ـة نسـخًا  ، والقـدرة علـى خلـ� النظـام ،القدرة علـى النسـخ :تختلفان تماما

ــــــة بوجــــــو ،تقر�ب�ــــــة ألنفســــــها ــــــى النســــــخ تصــــــ�ح مم�ن أ�  ،د إحــــــد� الوصــــــفاتفالقدرة عل

فتحمــل بو�ضـة األرنـب التعل�مـات الالزمـة لتتجمــع  .المعلومـات الالزمـة لخلـ� جسـد جدیـد
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ّما القدرة على خل� النظام مـن خـالل األ�ـض تعتمـد أ�ضـا علـى المعلومـات أ ؛رنب جدیدأ

الالزمــة لبنــاء المعــدات التــي تخلــ� النظــام والالزمــة للحفــا� علیهــا واألرنــب ال�ــالغ �مــا لــه 

مــن قـــدرة علـــى التكـــاثر واأل�ــض معـــا ��ـــون مفترضـــا مســ�قا ومشـــ�ال مســـ�قا فـــي خیوطـــه 

الـذ� قـال إن مفهــوم الدجاجـة متضـمن فــي ) أرســطو(الح�ـة وهـذه ف�ـرة ترجــع م�اشـرة إلـى 

�معنـــى أن الم�ونـــات الماد�ـــة الموجـــودة فـــي الب�ضـــة �ـــالقوة إذا تـــوفرت لهـــا  )36("الب�ضـــة 

  .لدجاجة �الفعلا إنتاجالظروف الحیو�ة قادرة على 

الـذ� �عــرف الح�ــاة تعر�فـًا عامــًا �ــأن �قــول ) م.ق Aristotle 384 – 322أرســطو ( - 3

الـرحمن  عبـد(و�علـ� المؤلـف  )37("بنفسـه  إّنها صفة للموجود بهـا یتغـذ� و�نمـو و�ـنقص" 

ولمــــا �ــــان النمــــو فــــي الواقــــع �قتضــــي " �ــــالقول ) أرســــطو(علــــى تعر�ــــف ) م1998بـــدو� 

ولهـذا فـإّن  ،�ن إرجـاع الصـفة الرئ�سـ�ة للح�ـاة إلـى ف�ـرة التغـذ� �الـذاتفال �م ،االستحالة

أنـه یجــب أن  إال .یجعــل الصـفة الرئ�ســ�ة األولـى للكــائن الحـي أّنــه مغتـذ بنفســه) أرسـطو(

�الح� مع ذلك أن الح�اة لـ�س معناهـا التغـذ� فحسـب وٕانمـا التغـذ� �فتـرض دائمـًا وجـود 

ي الواقـع مـذهب مناصـر لف�ـرة وجـود الـنفس بوصـفها فمذه�ه ف ،یتم بها الفعل ،علة فاعلة

الـذ�  )م .ق Platon 427 -347أفالطـون (وفي هذا یتف� أرسـطو مـع  )38("أصل الح�اة 

جــاءت إلــى األرض مــن عــالم آخــر فتقیــدت �ح�ــاة  ،أن حق�قــة اإلنســان هــي الــنفس" یــر� 

إلـى �تــاب هــذا الـرأ� أحـد أســس نظر�ـة المثــل عنـده و�م�ـن الرجــوع  )39("الحـس والشـهوات

 اهتمامــهللتــدلیل علــى " إنصــاتات طب�ع�ــة  " Physicae Auscultationesأرســطو الموســوم

فمـا الـذ� �منـع األجـزاء "  :فـي الكـائن �قـول ف�ـه األعضـاءبدراسة ظـاهرة الح�ـاة ووظـائف 

 ،المختلفــة مــن الجســم مــن أن ��ــون لهــا مثــل هــذه العالقــة ذات الطب�عــة العرضــ�ة ال�حتــة

 ،ســـبیل المثـــال تنمـــو ط�قـــا للضـــرورة فاألســـنان األمام�ـــة حـــادة للقطـــع فـــإن األســـنان علـــى

و�ـالرغم مـن أنـه یـتم تشـ�یل األسـنان مـن  ،والطواحن مسطحة وتستخدم في مضغ الطعام

ونفـس الشـيء ینطبـ� علـى  ،إال أنه قد حدث ذلك عن طر�ـ� الصـدفة ،أجل هذه الغرض
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شـ�اء التـي لـم تتكـون بهـذه الطر�قـة واأل، األجزاء األخر� التي فیها تك�فـا مـا نحـو غا�ـة مـا

ونسـتط�ع هنـا  ،و�علـ� المؤلـف علـى هـذا الـنص �ـالقول ،نفسها قـد انـدثرت ومازالـت تنـدثر

  )40("أن نر� أن مبدأ االنتقاء الطب�عي قد بدأت ظالله في الوضوح 

الشـــعور و�طلقونـــه للداللـــة علـــى  Psycheبلفـــ� " و�فهـــم مـــا �ـــان �قصـــده الیونـــان 

 األســاسذًا فقــد �انــت الــنفس علــى هــذا إتغیــر ونّمــو وتحــول وتعقــل و  ظــواهر الح�ــاة مــن

وفــي عالقــة  )41("وتكــون دراســة الــنفس فــي نظــرهم دراســة للح�ــاة وظواهرهــا  ،مبــدأ الح�ــاة

الح�ـاة توجـد " الـذ� یـر� أن ) أفالطـون (مـع ) أرسـطو(النفس �الح�اة یتطاب� تقر��ًا تصور

�عــد أن �صــل الصــانع إلــى ) ت�مــاوس( �مــا �صــورها فــي محــاورة) أفالطــون (فــي تصــور 

فتكــون حاصــلة علــى صـــور حر�ــات العــالم الســماو� والعـــالم  ،صــنع الــنفس الكل�ـــة إتمــام

 ،حســـب تصـــوره وســـ� الســـماء ،ثـــم �ضـــع هـــذه الـــنفس ،األرضـــي وخصـــائص �ـــل منهمـــا

وتكــون �ــدائرة  ،لكــي تكــون حالــة فــي جم�ــع أنحائهــا ،وتتحــرك حر�ــة دائر�ــة حــول نفســها

وفـي  )42("�لهـا ح�مـة طـوال الزمـان  ،في داخلها �حیث تح�ـا ح�ـاة أزل�ـة ،تحتضن السماء

فــإن للـــنفس ماضــي ســاب� �قـــول فــي �عـــض نصوصــه فـــي ) أفالطـــون (تصــور ونظر�ــات 

ن العلــم إن هــو إال تــذ�ر معــارف ســب� أن عاینتهــا الــنفس فــي ح�ــاة إ) " مینــون (محــاورة 

 ،وهـي ح�ـاة اإلنسـان ،عینـةیتحـدث عـن ح�ـاة م) أرسـطو(وهنا نشـیر إلـى أن  )43("سماو�ة 

أّ� أّنــه لــم یتطــرق لف�ــرة  :و ال یتحــدث عــن مفهــوم الح�ــاة �شــ�ل مجــّرد ،والكائنــات الح�ــة

هــل بــدأت الح�ــاة علــى األرض؟ أم أن الح�ــاة بــدأت فــي أمــاكن  ،فــي ذاتهــا ،وجــود الح�ــاة

فــإن هنــاك �عــض  ،وفــي مســألة الــنفس �جــوهر للح�ــاة ،أخــر� مــن الكــون خــارج األرض

ـــد تصـــورالـــرؤ� ا مـــن " منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال تطـــور ح�ـــاة الجنـــین ) أرســـطو(لتـــي تؤ�

ـــدن�ا إنســـان فـــي دور التكـــو�ن و�ـــل مرحلـــة  الواضـــح أنـــه منـــذ أمـــره حتـــى خروجـــه إلـــى ال

مرت�طــة �مــا قبلهــا ووجــود الوظــائف المتنوعــة للجنــین منــذ وقــت م��ــر یــدل علــى أن ف�ــه 

لقـــوة التـــي نجـــد وظائفهـــا فـــي مظـــاهر أ� ا ،أو ذلـــك الشـــيء الـــذ� هـــو مبـــدأ الح�ــاة ،نفســاً 

فالطب�عــة هــي التــي "  )أرســطو(وفــي مســألة ح�ــاة الكائنــات فــوق األرض �قــرر )44("الح�ــاة
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وهــــي �ــــذلك التــــي تكــــّون  ،تكــــّون الحیوانــــات واألجــــزاء المختلفــــة المر��ــــة منهــــا أجســــامها

علـى هـذه ألننـا نقـول  ،الن�اتات والعناصر ال�س�طة التي تشـبهها إنهـا توجـد �عمـل الطب�عـة

�ـــل هــــذه  ،األشـــ�اء وعلـــى جم�ـــع تلـــك التــــي تشـــابهها إنهـــا توجـــد �عمــــل الطب�عـــة وحـــدها

الكائنات التي أتینـا علـى ب�انهـا تختلـف اختالفـا �بیـرا عـن تلـك التـي ل�سـت �عـُد مثلهـا مـن 

�ــل هــذه الكائنــات الطب�ع�ــة تحمــل فــي أنفســها مبــدأ حر�تهــا وســ�ونها  ،م�ّونــات الطب�عــة

لهــا حر�ـــة نمــو وفســـاد  � خـــر ألأو �ــأن ا ،حر�ـــة النقلــة فـــي الم�ــان ســواء �ــأن �عضـــها لــه

 )45("خــر� لهــا حر�ـــة اســتحالة أو تحــول فــي الك�ف�ــات التــي لهـــا األأن �ــ أخیــراً داخل�ــة أو 

و�الحـ� أّن  .زل�ـة الحر�ـة والزمـانأفإّن أرسطو یـدّلل علـى قـٍدم العـالم و " وفي هذه النقطة 

 ،ه هـذا �قـدم العـالم لمناقضـته لفعـل الخلـ� اإللهـيمعظم الفالسفة الدینیین قد عارضوا قول

ث�اتًا لعالم قد�م إلـى جـوار القـد�م إث�ات وجود عالم قد�م إلى جوار هللا �عد شر�ًا أّ� إوألن 

ن العلـــة إ :لیهــا وهــي قولــهإهمــة نشــیر مفــي هــذه المســألة لد�ــه حجــة ) أرســطو(و ،ّولاأل

تها علـى الفعـل وأّنهـا تحـدث دائمـا نفـس �ما هـي دائمـا لهـا نفـس قـدر  أنهاثابتة أ�  ىاألول

فلو افترضنا أنه �ـان هنـاك سـ�ون فـي وقـت مـا ولـم تكـن ثمـة حر�ـة فـإن معنـى  ،مفعولها

وٕاذا فرضــنا أن هنــاك حر�ـة صــادرة عــن العلــة  ،ذلـك أنــه لــن تكـون هنــاك حر�ــة �عــد ذلـك

ظلـت ثابتـة األولى فإنها ستستمر قدما وت�قـى �مـا هـي ألنـه إذا افترضـنا أن العلـة األولـى 

فإننـا نتسـاءل بـدورنا مـا  ،ثم صدرت عنهـا حر�ـة تكـون هـي سـبب العـالم وحدوثـه ،زمنا ما

ف�ــه ولــم  أحــدثتالــذ� رجــح فــي ذات العلــة األولــى إحــداث هــذه الحر�ــة فــي الوقــت الــذ� 

تحــــدث فــــي وقــــت آخــــر غیــــره البــــد أن ثمــــة مرجحــــا أقتضــــى حــــدوثها فــــي الوقــــت الــــذ� 

بها وٕاذا سلمنا بهذا ف�أننا نسلم بوجـود تغیـر فـي العلـة  ف�ه �الصورة التي حدثت استحدثت

بهــذه الرؤ�ــة والبرهــان فــإن أرســطو یــرد  )46("وقــد افترضــنا أنهــا ثابتــة علــى الــدوام ،األولــى

الــذ� یــر� أن  )م.ق Anaxagoras of Clazomenae 500 – 428ان�ســاغوراس (علــى 

الــرأ� القائــل ) أرســطو(�فنــد �ــذلك  ،األشــ�اءظــل ســاكنا زمنــا ال متناه�ــا ثــم حــرك " العقــل 

) أرســطو(وف�مـا یخــص اإلنسـان فــإن  )47("�ـأن العــالم �مـر بــدور حر�ـة �عق�ــه دور ســ�ون 
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 )48("فاإلنســان لــ�س هــو طب�عــة اإلنســـان ولكنــه �ــائن �الطب�عــة أ� �ونتــه الطب�عـــة" �قــرر

�قـــــول الفیثـــــاغور�ون بوجـــــود الفـــــراغ "  :وفـــــي رؤ�تـــــه للتصـــــور الفیثـــــاغور� �قـــــول أرســـــطو

وأن هــذا الفــراغ هــو  ،ن الفــراغ فــي الســماء نظــرًا ألنهــا تتــنفس النســمة الالنهائ�ــةإ :ون و�قولــ

فتراض�ًا فإنـه ال �قـل تمشـ�ا مـع روح المدرسـة االذ� �حدد األش�اء ومهما �ان هذا التأو�ل 

ن الفـــراغ عنـــد الفیثـــاغور�ین لـــ�س فراغـــًا مطلقـــا �مـــا هـــو عنـــد فـــإوعلـــى �ـــل  ،الفیثاغور�ـــة

نــه مــادة ل�ســت إ ،�ه الهــواء و��قــى مــادة مح�طـة یتــنفس العــالم بــداخلهانــه �شــإ) د�مـوقر��(

وهــي تنــدمج فــي ال اســتمرار�ة األشــ�اء المحسوســة ولهــذا اعتبــرت  ،�عیــدة عــن االســتمرار�ة

ــــنفس  )زو�نوفــــان(�لمــــة   )49("غیــــر م�اشــــر موجــــه إلــــى الفیثــــاغور�ین  انتقــــادالكــــون ال یت

إلیجــاد الح�ــاة �مــا  ،ن فــي مســألة التــنفسوالفیثــاغور�ی) أرســطو(�ــل مــن  اشــتراكونالحــ� 

   .)أرسطو(ینطب� على الفیثاغور�ون وال ینطب� على ) �ز�نوفان(نالح� أن انتقاد 

فـــي ســـ�اق تصــور هـــذا الفیلســوف للح�ـــاة والعنصـــر  Anaximandre(آناكســ�ماندر ( - 4

یــــزعم "  )م.ق Theophrastus 371-286تیوفراســــت (األول الم�ــــون لهــــا وللكــــون �قــــول 

أ�  Apeironالســبب المــاد� والعنصــر األّول فــي األشــ�اء هــو آبیــرون  إن) ناكســ�ماندرأ(

وهـــذه الكلمـــة تشـــمل  .الســـبب المـــاد� بهـــذا االســـم ىالســـبب المـــاد� و�ـــان أّول مـــن ســـم

واآلبیــرون �مـا �فهمــه  ،محـدود الــذ� ال �حـّده حـّد وال یتعــین �عـین معنیـین الالنهـائي والــال

 ،بیـرون فـي الـزمن �مـا فـي الفضـاء ثابتـة تمامـاً وال نهائ�ـة اآل �شـملهما معـاً ) آناكسـ�ماندر(

واآلبیـــرون  ،ن الســـبب األول هـــو األزلـــي وهـــو �حـــ�� ��ـــل العـــوالمإ) آناكســـ�ماندر(�قـــول 

یتضمن �ل العناصر، و�ل األش�اء تنـدمج ف�ـه وتضـ�ع ف�ـه ) آناكس�ماندر(حسب تصور 

وعلـ�  )50("هـذا الالنهـائي المشـوشألن العوالم تولد مـن تنظـ�م  ،وهو مصدر األش�اء �لها

صـل األشـ�اء أ) آناكسـ�ماندر(ال �عـزو" �ـالقول ) آناكسـ�ماندر(�عض الفالسـفة علـى رؤ�ـة 

التناقضــــات فـــي الهیــــولي األولــــى قــــد  إن :إلـــى نــــوع مــــن التغیـــر فــــي المــــادة ولكّنـــه �قــــول

أ�  هـذه الجملـة تـوحي �أنـه داخــل اآلبیـرون تتواجـد �ـل العناصـر إنمـا متعارضــة ؛تفارقـت
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و�م�ــن  )51("وأن العــوالم وهــي أكــوان عضــو�ة تنشــأ مــن تفارقهــا  ،مشوشــة وغیــر منتظمــة

 �Mutationsســــمى الطفــــرات) آناكســــ�ماندر�ما(وصــــف التعــــارض أو التشــــوش فــــي رؤ�ــــة 

ــم تكــن موجــودة مــن  ،حســب النظر�ــات العلم�ــة الحدیثــة والتــي بهــا وعبرهــا تتكــون أشــ�اء ل

وفــي هــذه الرؤ�ــة  ،لموجــودات التــي تحــدث فیهــاقبــل �مــا تســبب فــي إحــداث تغیــرات فــي ا

وهــو یتسـع بـدون حـدود إلــى  ،وال نهـائي وأساسـي �مـا فـي رؤ�ـة طـال�س اآلبیــرون جـوهر� 

 .ما وراء ما �سمى الكون 

فــي الحــل الــذ� قدمــه هــذا  عنــد النظــر)م .ق Anaximene 588-524آناكز�مــان ( - 5

أمــام هیــولي أول�ــة مح�طــة �ــالكون " الفیلســوف لمســألة الح�ــاة وتكــون العــالم نجــد أنفســنا 

ـــدة لكـــل األجســـام المحسوســـة الالنهائ�ـــة والعار�ـــة مـــن الشـــ�ل �انـــت  ىهـــذه الهیـــول ،ومول

الجـوهر ولكـن هـذه التسـم�ة ل�سـت  �اسم) آناكس�مندر(تسمى في �عض األح�ان �ما عند 

صـر نـه العنأالهـواء علـى اعت�ـار ) آناكز�مـان(لقـد اختـار  .اسمًا �قدر ما هي صـفة أونعـت

فـالهواء حـین  ،األول في الكون هذا الهـواء غیـر المحـدد فـي نوعـه یتحـدد �صـفاته ومیزاتـه

یتكَثـــف �حـــدث المـــاء و�درجـــة أكثـــر �حـــدث األرض وفـــي أعلـــى درجـــات التكثـــف �صـــ�ح 

تصور هـذا الفیلسـوف یتفـ� مـع فرضـ�ة التكـو�ن عنـد الكنعـانیین والتـي  )52("الهواء حجارة 

هنــاك ســو� ر�ــح عاصــفة وخــواء مظلــم ثــم إن هــذه الــر�ح إنــه فــي البــدء لــم ��ــن " تقــول 

وقعــت فــي ُحــًب م�ادئهــا الخاصــة وتمازجــت فنشــأ عــن ذلــك التمــازج �تلــة مائ�ــة اتخــذت 

ــم ��ــن للــر�ح معرفــة �مــا  شــ�ل الب�ضــة و�انــت الرغ�ــة وهــي مبــدأ خلــ� جم�ــع األشــ�اء ول

الــر�ح هــي  نالحــ� فــي هــذا التصــور أن )53("فعلــت ونــتج عــن تمــازج الر�ــاح اإللــه مــوت 

المبـــدأ الجـــوهر� وعنهـــا نـــتج المـــاء الـــذ� هـــو العنصـــر الجـــوهر� فـــي تأســـ�س الكـــون فـــي 

رغـم �سـاطة هـذا التصـور ق�اسـا  .�عض التصـورات و�ـذلك عـن هـذه الـر�ح اإللـه فـي ذاتـه

  .�علوم الیوم ی�قى تصور إنساني �حاول المعرفة و�ناء العلم
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�صـف �عـض ال�ـاحثین تصـور  )م.قولد في القرن الرا�ـع  �Xenophanesز�نوفان ( -6

إلــى ) �ز�نوفـان(ف�ـرة الهیــولي األولـى التــي �عـد التأمــل �عمـ� قــادت " �أنــه  الفیلسـوفهـذا 

بـل هـو طـرح یتجـاوز  ،إلـى المعنـى الحسـي االلتجـاءتصـور الواحـد المجـرد المطلـ� بـدون 

�مـأل  أن الواحـد) �ز�نوفان(المحسوس بنوع من الجهد العقلي و�دقة منطق�ة صارمة یؤ�د 

نـه یتضـمن المتعـدد و�سـمو و�تعـالى إ ،الكون أو �صورة أولى یختل� �ه و�متزج �ه أنه هللا

ـــاهر وأبد�ــــــة الكــــــون  ،ومـــــن هنــــــا تفســــــر أزل�ـــــة الكــــــائن ،علـــــى التناقضــــــات وتتــــــالي المظــ

ـــة التـــي یـــرت�� بهـــا هـــذا التصـــور تكمـــن فـــي .)54("وصـــیرورته  :نالحـــ� أن الســـمة الجوهر�

وحیـث  ،حیـث یتولـد الكـون و�تغـذ� ،ونفـي القـول ��ـل ال متنـاه مجـاور ،�ل آبیرون  إن�ار

  .لإلرادة اإلله�ة أقر�هاما  ؛یتنفس

  : الجانب العلمي 

ــــائج ��ــــاد  ،تطــــور ال�حــــث العلمــــي ــــى نت ــــات ووصــــل إل فــــي الوراثــــة وعلــــم الحفر�

والشــــفرة  ،الح�ــــاة �لهــــا واحــــدة" أن  :اإلجمــــاع علیهــــا هــــو ســــمتها الجامعــــة المانعــــة منهــــا

ف�مــا عـــد� �عــض أوجـــه شــاذة محل�ـــة قلیلــة ودق�قـــة  ،وراث�ــة تتماثــل فـــي �ــل المخلوقـــاتال

�عنــي هــذا أنـه �ــان هنــاك عمل�ــة خلــ�  ؛و�هــذا فإننــا جم�عــًا نسـتخدم اللغــة نفســها ؛الصـغر

ـــد عنـــد والدة الح�ـــاة ،واحـــدة فقـــ� هـــذه الح�ـــاة ر�مـــا تكـــون ولـــدت فـــي �و�ـــب  ،حـــدث وحی

و لعلــه �ــان هنــاك آالف مــن أنــواع الح�ــاة فــي أ ،مختلــف ثــم بــذرت عنــدنا �مر�ــب فضــاء

الـذ� ال  ،وحدها هي التي �قیت ح�ة في الحسـاء األولـي Luca(لو�ا (ولكن  ،أول األمر

فعشـب ال�حـر ابـن عـم �عیـد لنــا  إن الح�ـاة �لهـا واحـدة ؛یـرحم والـذ� ُ�عطـى مجانـا للجم�ـع

ــــــدامىـنــــــهــــــو أحــــــد أقر�ائ )الجمــــــرة(وم��ــــــروب األنثــــــراكس  ــــــفوح ،ا الق ـــــــدة الح�ــــــاة حق�قــــ ة ـ

" وفـــي نطـــاق الدراســـات العلم�ـــة تقـــول �عـــض المصـــادر حـــول نشـــأة الح�ـــاة  )55("إمبر�ق�ـــة

أ� ) تســتقلب(بوســعها أن تنمــو و ،اســتطاعت الســیل��ات أو الصلصــال أن تشــ�ل بلــورات

                                                             
 األصل المشترك في �عض الرؤ� العلم�ة لكل األح�اء.  
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وتضـ�فها إلـى مادتهـا وتنقسـم حیـث تنقـل المعلومـات إلـى  ،تأخذ مواد من الوس� الخارجي

�مـا أّن بإم�ـان  .إلى بلورات أصغر تعود و تنقسـم مـن جدیـد أ�ّ  تتكـاثر ،�ةاألج�ال التال

فـإّن علـى أ�ّ  فرضـ�ة ) سـمیت_�یـرن (أّ� تطفـر فوفقـًا ل  ،ش�لها هذه البلورات أن تغیر

 )56("تحاول تفسیر نشـوء الح�ـاة أن تنطـو� علـى جملـة بوسـعها أن تسـتقلب وأن تتضـاعف

تطلب تحقیـ� سـ�عة أسـس تنطـو� علـى خاصـیتي أن نشوء الح�اة ی) �یرن وسمیت(و�ر� 

  :والكفا�ة وهي ،اللزوم

علـى المعلومـات الجینّ�ـة أن تغیـر شـ�ل الكـائن ولـ�س مادتـه :األساس البیولوجي"   -1

  .لم یتوفر وجود هذا الش�ل القادر على النسخ �م�ن للتطور أّن یبدأ ما وال

 DNA.ADNكســجین إّن الحمــض النــوو� الر�بــي المنــزوع األ :األســاس الك�م�ــائي -2

 ،همــــا جزئ�ــــان معقــــدان �صــــعب تر�یبهمــــا ARN.RNAوالحمــــض النــــوو� الر�بــــي 

  .األمر الذ� یوحي �أّن ظهورهما في أثناء تطور الجزئ�ات أتى متأخراً 

إّن بوســــع هــــذا  .�م�ــــن فــــي أثنــــاء التطــــور اســــت�عاد مــــواد أو إضــــافتها :االبتنائ�ــــة -3

ة المت�ادلــة �مــا �الحــ� ذلــك بوضــوح االســت�عاد وهــذه اإلضــافة أّن یؤد�ــا إلــى الت�ع�ــ

  .في السبل الك�م�ائ�ة الرئ�س�ة للح�اة

األل�ـاف الجینّ�ـة �م�ـن أّن تضـاف أو تسـت�عد دون أّن �سـبب ذلـك  :البن�ة الحزم�ة  -4

وهـذا مـا �فسـر �یـف �م�ـن لكـائن حـي  .العامة للجدیلة الجین�ـة االستمرار�ة انقطاع

ل�عطــي أخیـــرًا �ائنــًا ح�ـــًا  ،ور تـــدر�ج�اً جین�ــة محـــددة أّن یتطــ Poolمــرت�� بجمع�ـــة 

  .آخر مرت�� بجمع�ة جین�ة مختلفة �ل�ًا عن جمع�ة السلف

مختلفـة �ل�ـًا عـن  ،بناء على ذلك فر�ما �انت الكائنـات الح�ـة األولـى :تار�خ التقانة -5

 .الكائنات الح�ة الحال�ة

ة ذات تتشـــ�ل البلـــورات علـــى نحـــو تتوافـــ� ف�ـــه مـــع مـــادة جین�ـــ :األســـاس الك�مـــائي -6

  .تقانة خف�ضة
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تضــع الســیرورات الطب�ع�ــة علــى نحــو مســتمر �م�ــات �بیــرة  :األســاس الجیولــوجي -7

إن هــذا الــنم� مــن البلــورات الالعضــو�ة یبــدو أكثــر مالءمــة مــن  ،مــن الصلصــال

   57"الجزئ�ات العضو�ة الضخمة لتش�یل جینات بدائ�ة 

ي حاولــت تقــد�م فـي إطــار هــذه األســس وجـدت العدیــد مــن النظر�ــات العلم�ـة التــ 

تفسیر لنشأة الح�اة علـى سـطح األرض والـذ� لـم ��ـن إال �عـد مـرور زمـن طو�ـل �طر�قـة 

إن الح�ـــاة خلقـــت علـــى ســـطح األرض �عـــد أن نشـــأت وتكونـــت و�عـــد أن تبـــردت " الخلـــ� 

وهطلت علیها الم�اه مدرارًا ف�انت الن�اتات ثم الحیوانات ثم اإلنسـان وهـو قمـة المخلوقـات 

وتقـــــول �عــــــض المراجـــــع العلم�ــــــة فـــــي مســــــألة نشـــــأة الح�ــــــاة فـــــوق �و�ــــــب  )58("وأرقاهـــــا 

وقبـــــل أول  ،وقبـــــل أول األســـــماك ،عنـــــدما نعـــــود إلـــــى الـــــوراء قبـــــل الدیناصـــــورات"األرض

ســنجد أنــه �ــان هنــاك  ،وقبــل أول ال��تیر�ــا ،وقبــل أول الن�اتــات وقبــل الفطر�ــات ،الدیــدان

ســر�عا �عــد بدا�ــة أول  ،یــین عــامر�مــا فــي وقــت مــا منــذ حــوالي أر�عــة �ال –عــالم مــن رنــا 

 ؛وعنــدما �ــان عمــر الكــون نفســه هــو عشــرة �الیــین ســنة فحســب ،وجــود لكو�ــب األرض

وذلــك �ســبب المفــات�ح التــي تــدل  ،نســتط�ع إلــى حــد �بیــر التأكــد مــن أنهــا وجــدت یومــا مــا

 �عـد" وتقـول المراجـع العلم�ـة أ�ضـا  )59("على دور الرنا الموجود اآلن في الكائنات الح�ة 

مالیین السنین السـتقرار �ـل شـيء فـي موقعـه ومـداره �عتقـد أن  وانقضاءاالنفجار العظ�م 

الح�ـــاة فــــوق ســــطح األرض قـــد نشــــأت مــــن مـــواد ��ماو�ــــة �ســــ�طة خصــــت األرض دون 

تجمـع �عضـها مـع �عـض لتصـنع المز�ـد مـن  ،وهـي مـواد معروفـة الیـوم لنـا تمامـا ؛غیرهـا

ا�ـــة األولـــى الحق�قـــة للح�ـــاة فـــي صـــورة جزئ�ـــات أمثالهـــا و�قـــال إن هـــذا التجمـــع شـــ�ل البد

منـذ مـا یز�ـد علـى أر�عــة  Ribo-organismsأو مـا �عـرف ��ائنـات ر�بــو  RNAتعـرف برنـا 

 وهنـاك أدلـة ؛أ� �عـد وجـود واسـتقرار �و�ـب األرض فـي هـذا الكـون �قلیـل ،�الیین عام

                                                             
 غاز المیثان، األمون�ا: منها. 
 األدلة أوضحتها التجارب العلمي مثل تجر�ة میلر. 
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بــل وقبــل المــواد  ،هــو الــذ� تكــون أوال وأنــه أصــل الح�ــاة قبــل الــدنا تبــین أن جــز�ء رنــا

   )60("ال�س�طة من األحماض األمین�ة 

یر� التصور المطروح بناء على ذلـك أن هنـاك مخلـوق هـو الكـائن الر�بـي األول 

 Lastوهـو سـلف عـام مشـترك ) LUCAلو�ـا(�ال��تیر�ـا سـمى  Prokaryotesعـد�م النـواة 

universal common ancestor ـة التقلید�ـة اإلجا"  ؟والسـؤال �یـف یبـدو وأیـن �ـان �عـ�ش�

لعلهـا بجـوار ینبـوع سـاخن أو �عـ�ش  ،�ان یبدو �خل�ة ��تیر�ا و�ان �ع�ش في بر�ة دافئـة

اآلن عم�قــا تحــت األرض فــي ) لو�ــا(وعــادة �حــدد موقــع  )�حیــرة ضــحلة(فــي هــور �حــر� 

حیــــث تقتــــات علــــى الكبر�ــــت والحدیــــد والهیــــدروجین  ؛شــــ� مــــن صــــخور بر�ان�ــــة ســــاخنة

ومــــن  ؛فــــإن الح�ــــاة علــــى ســــطح األرض ل�ســــت إال قشــــوراً وحتــــى یومنــــا هــــذا  .والكر�ــــون 

   )61("مسؤولة عن تولد ما نسم�ه الغاز الطب�عي  ،المحتمل أن تكون لو�ا

نهـــا تعـــ�ش فـــي بیئـــة بهـــا �ـــل المـــواد األول�ـــة الك�م�ائ�ـــة و�قـــول إ :و�قـــول العلمـــاء

وراثي ن تلـــك الم�ونـــات الك�م�ائ�ـــة للجـــز�ء الـــإ) " Antonio Lazcanoأنتونیــو الز�ـــانو (

للكو�ـب ومـن الحسـاء البـدائي نفسـه  �Prebiotic Soupانـت موجـودة فـي الحسـاء البـدائي 

قام جز�ء الرنا ف�ما �عد �شـن سلسـلة مـن التفـاعالت الك�م�ائ�ـة ال�سـ�طة �ـي ینسـخ نفسـه 

هنــاك مــن الــدالئل علــى أنــه " ن فــي علــوم الك�م�ــاء و و�قــول ال�ــاحث )62("یتكــاثر لكــي ی�قــى 

ن السـنین �انــت معظـم ذرات الكر�ــون علـى �و�ــب األرض فـي صــورة قبـل عــدة �الیـین مــ

غـــــاز المیثــــــان
Methane  وهــــــذا الجــــــز�ء ال�ســـــ��CH4) ( ــــــان �شــــــترك مــــــع األمون�ــــــا�

                                                             
 ناســــخ: التــــي أجر�ــــت علـــــى رنــــا �عمــــل وظ�فتــــین فــــي الوقـــــت نفســــه ةتقــــول األ�حــــاث العلم�ــــ� 

Transcriptional factor   وحـــافزCatalyst  ینســـخ نفســـه فی�قــى مـــن نوعـــه و�حفــز علـــى إتمـــام �عـــض

 .الضرور�ة ل�قاء الح�اة مستمرة  التفاعالت ال�س�طة
   یوجــد حال�ــًا فــي الجــو ولكــن ��م�ــات قلیلــة جــدًا ولكنــه م�ــون رئ�ســي فــي عطــارد وزحــل وأورانــوس

 وتكــون �عــض الكائنــات الح�ــة المیثــان مــن ثــاني أكســید.وفــي الفضــاء الفاصــل بــین الشــموس .ونبتــون 

ــاة علــى األرض وهــي  الكر�ــون والهیــدروجین ور�مــا �انــت هــذه الكائنــات الح�ــة الدق�قــة أقــدم صــور الح�

 .تستط�ع الع�ش في غ�اب األكسجین
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Ammonia  والهیـــدروجینHydrogen ؛�م�ونـــات رئ�ســـ�ة للجـــو فـــي ذلـــك الـــزمن الســـحی�   

ل�حـر الـذ� أخــذ وحمـل المطـر هــذه المر��ـات وغیرهـا إلـى ا ؛)وعنـه تكونـت عـدة مر��ـات(

وه�ـــذا و�التـــدر�ج أضـــحى ال�حـــر  ،�مـــور �المز�ـــد مـــن المر��ـــات العضـــو�ة �مـــرور الوقـــت

و�طر�قــة �عــز علــى اإلنســان فهمهــا  ،مســتودعًا لجم�ــع المر��ــات الضــرور�ة لنشــأة الح�ــاة

ال�حــر  .)63("مســیرة الح�ــاة  وابتــدأت ،هــذه الجز�ئــات الكبیــرة لتكــون الخال�ــا الح�ــة اجتمعــت

  .�مور ر�ما هو الحساء البدائي الذ� یتحدث عنه جل علماء الك�م�اء الیومالذ� أص�ح 

فــي الفتــرة الزمن�ــة التــي یتصــور فیهــا العلمــاء ظهــور ) لو�ــا(ور�مــا یــدخل وجــود  

 2. 7من المحتمل أن الح�اة ظهرت ألول مرة فـي ال�حـر منـذ " الح�اة على وجه األرض 

ئنــات المائ�ــة إلــى حیوانــات برمائ�ــة ثــم مل�ــار ســنة مضــت وقــد تحولــت تــدر�ج�ًا �عــض الكا

تحولت إلى زواحف ثم تطورت إلى ثـدی�ات وخلـ� اإلنسـان علـى سـطح األرض منـذ نحـو 

   .)64("ملیون سنة تقر��ًا 

" أو لو�ــا وات �ثیــرة فإننــا ن�ــون قــد تحــذرنا مــن  )لو�ــا(ومــن نتــائج تصــور وجــود 

ن الح�ـاة لهـا تـار�خ فیز�قــي إ )�K. Wiessـارل و�ـس(�ـل مجتمـع الكائنـات الوراث�ـة و�قــول 

ومـع هـذه األسـس فـإّن الفرضـین األكثـر قبـوًال  )65("ولكن ل�س لها تار�خ من علم األنساب 

فرض�ة نشوء الح�اة من البروتینات وفرضـ�ة نشـوء الح�ـاة مـن "  :لتفسیر نشوء الح�اة هما

�ـــل فرضـــ�ة مـــن هـــاتین الفرضـــیتین تنطـــو� علـــى  ARN.RNAالحـــامض النـــوو� الر�بـــي 

 ،ر مــن االفتراضــات التــي یخفــف التقــدم العلمــي والتقــاني تــدر�ج�ًا مــن وطأتهــا الظن�ــة�ثیــ

وفي ضوء هـذا التصـور والقبـول �ـه  )66("و�قر�ها أكثر فأكثر من الحقائ� العلم�ة الراسخة 

�م�ـــن أن �عتبــر برهــان نهــائي علـــى نظر�ــة الجــین األنـــاني  )التكــّو�ن الــوراثي المجتمعــي(

ح�ــة �مــا فیهــا اإلنســان لــ�س لهــا إال دور ثــانو� فــي الح�ــاة هــو تمر�ــر الكائنــات ال" القائلــة 

والكائنـــات نفســـها مجـــرد  ،فالجینـــات هـــي األســـاس فـــي الح�ـــاة ،الجینـــات مـــن جیـــل آلخـــر

وفــي نطــاق توظیــف الجینــات فــي ال�حــث عــن الح�ــاة ومحاولــة  )67("أدوات نقــل للجینــات 

اء قـد قامـت �مشـروع �حثـي حاولـت فـإن ثلـة مـن العلمـ ،إیجاد عالقة وث�قة بین المفهومین
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Craig Venter"مـن خاللـه الـر�� بـین الجـانبین الـذ� �م�ـن تسـمیته �مشـروع 

وقـد تبنـى  " 

 The Institute of Genomic Researchمعهــد أ�حــاث الجینــوم �الوال�ــات المتحــدة 

"TIGR" لیـر فراسـر " (وتـرأس فر�ـ� ال�حـث  ،م1999و�ـان ذلـك فـي سـنة  ،هذا ال�حـث�

Claire Fraser(  " " و�هــدف العلمــاء مــن ذلــك إلــى تحدیــد ماه�ــة أقــل عــددًا مــن الجینــات

 Mycoplasmaو�انــــت ال��تیر�ــــا عد�مـــــة الجــــدار المســــماة  ،یلــــزم لوجــــود �ــــائن حـــــي

Genitalium  جینـــا فیهـــا  170حیـــث قـــاموا بتعطیـــل  ،جینـــا مـــادة الدراســـة 470التـــي لهـــا

�انــت  )68("�ــا أن تعــ�ش فــي �ــل مــرة واحــد فــي �ــل مــرة ورغــم ذلــك اســتطاعت هــذه ال��تیر 

ور�ما قـد اسـتوفت �ـل الشـرو� المطلو�ـة إلنجازهـا ولكـن  ،التجر�ة علم�ة على مادة وراث�ة

وهذا ما جعل ال��تیر�ا تستمر في ح�اتها فهـل یوقـف العلمـاء  ،الح�اة ل�ست المادة فحسب

  مثل هذه التجارب ؟ 

ر� الحــذر والموضــوع�ة ولكــن دائمــا علــیهم تحــ ،مــن وجهــة نظــر� المتواضــعة ال

للفرضـــــ�ات العلم�ـــــة  واســـــتمراراً  .وتوظیـــــف العلـــــم مـــــن أجـــــل مصـــــلحة الكـــــون واإلنســـــان

بخصـــوص نشـــأة الح�ـــاة �مـــا ذ�رنـــا فـــي التعر�فـــات الســـا�قة بخصـــوص الرؤ�ـــة الك�م�ائ�ـــة 

فـــــي عشـــــر�ن�ات القـــــرن العشـــــر�ن �ـــــل مـــــن العـــــالم  ابتـــــدعهافـــــإن هنـــــاك نظر�ـــــة  ،للح�ـــــاة

)Alexander Oparinكســـــندرأو�ار�ن ال(البیو��م�ـــــائي الروســـــي 
  والعـــــالم البیو��م�ـــــائي

األشــــ�اء " وتــــتلخص هــــذه النظر�ــــة فــــي القــــول �ــــأن  )J.B.S.Haldneهولــــدین (نجلیـــز� اإل

فمـــن العناصـــر  Chemical Evolutionالح�ـــة قـــد نشـــأت عـــن طر�ـــ� الّتطـــور الك�مـــاو� 

حارهـا تكونـت جزئ�ـات والمر��ات ال�س�طة التي �انت موجودة فـي الجـو القـد�م لـألرض و�

وفـي النها�ـة ظهـرت وحـدة ��ماو�ـة �انـت  ،ثم ت�ع ذلك تجم�ع لمر��ات أكثر تعقیدا ،أكبر

وملخــص النظر�ــة أن الح�ــاة قــد  ؛قــادرة علــى بنــاء وحــدات مثلهــا وه�ــذا فقــد بــدأت الح�ــاة

                                                             
  صاحب مشروع الجینوم ال�شر�. 
 أول من اقترح جو األرض البدائ�ة المختزل الم�ون من الماء، المیثان، األمون�ا، الهیدروجین.  
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و�ــر� �عـض ال�ــاحثین أن هــذه النظر�ـة التــي �ســمیها  )69("حصـلت ت�عــا للقـوانین الفیز�ائ�ــة 

تســیر فــي خطــوات محــددة إلنتــاج الح�ــاة �م�ــن  Abiogenesisنظر�ــة التخلــ� الالحیــو� ب

  :اختصارها ف�ما یلي

   .ینتج عنها الحساء البدائي ؛تولیف المواد غیر الح�ة وف� ظروف معینة :الخطوة األولى" 

   .لتكو�ن جزئ�ات أكثر تعقیداً  وارت�اطهاجزئ�ات صغیرة (مون�مرات  انضمام :الخطوة الثان�ة

ــــة ــــى  إنتــــاج :الخطــــوة الثالث ــــات �ســــ�طة التكــــرار والتطــــور التــــدر�جي للح�ــــاة األول ــــد  )70("جزئ� وق

  .تعرضت هذه النظر�ة إلى االنتقادات سوف نشیر إلیها في خاتمة هذا ال�حث

 ســتانلي میلــر(وقــد ســاند هــذه النظر�ــة مــن العلمــاء �ــل مــن 
 Stanley Miller( 

م وقــد 1953و�ــان ذلــك ســنة  )Harold Ureyیــور� هارولــد (وطالــب الــد�توراه ومســاعده 

إجـراء تجــارب معینـة بتكــو�ن جـو مشــا�ه للجـو البــدئي لــألرض " تمثلـت تلــك المسـاندة فــي 

إال أن تلـك النظر�ـة ومـا رافقهـا مـن  �Millrs Experimentاسم تجر�ة میلـر  اشتهرتحیث 

والنظر�ــة أنهــا ال  محــاوالت وتجــارب لــم تشــتهر ألن العلمــاء قــد نظــروا إلــى تلــك المحاولــة

 The Oparinزالـت افتراضــ�ة وقـد أطلــ� علـى تلــك النظر�ــة اسـم نظر�ــة أو�ـار�ن وهولــدن

Haldane theory ")71( ن �عـض العلمـاء ولـ�س �لهـم نظـروا إلیهـا علـى أنهـا إ: وهنـا نقـول

و�انــت نتیجــة التجر�ــة �عــد أن تــم تعــر�ض  ،والفــرض أســاس النظر�ــات العلم�ــة .افتراضــ�ة

األرضــي المفتــرض لطاقــة �هر�ائ�ــة ممثلــة فــي صــعقات تمثــل طاقــة البــرق  م�ونــات الجــو

مین�ـة �سـ�طة �خطـوة أولـى للح�ـاة أحصول میلر على مادة عضـو�ة ممثلـة فـي أحمـاض "

الظــروف نفســها "  ورف�قــه وقــد ه�ــأ میللــر )72(" ةفضــال عــن �م�ــة مــن القطــران �نــاتج بلمــر 

قـــارورة �غــــاز المیثــــان  �مــــلءوقامـــا  ؛االمعتقـــد وجودهــــا أثنـــاء نشــــأة الح�ـــاة األولــــى معمل�ــــ

عنـد إطــالق  ؛والهیـدروجین والمـاء واألمون�ــا ولـم �سـتخدما األو�ســجین لعـدم وجـوده آنــذاك

                                                             
  ـان فـي ذلــك الوقـت طال�ــا �الدراسـات العل�ــا بجامعـة شــ��اغو وتـا�ع تصــور أو�ـار�ن فــي مسـألة الجــو�

 .البدئي لألرض
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داخـــل القــارورة و�تحلیـــل الم�ونــات داخلهـــا  احمــرارشــرارة �هر��ــة داخـــل القــارورة الحظـــوا 

ولقــد شــجعت  )73("أ� بهــا الكر�ــون وأحمــاض أمین�ــة �ســ�طة  ،وجــدوا بهــا مــوادًا عضــو�ة

بجامعـة هیوسـتن العـام  )Juan OROجـوان أوروا (هـو " عـالم آخـر  )میلـر و�ـور� (تجر�ـة 

م علــى إجــراء تجر�ــة لمعرفــة الطر�قــة التــي تتكــون بهــا األحمــاض النوو�ــة علــى أن 1961

و�انـت النتیجـة مدهشـة  ،وتلمیـذه) میللـر(سـتخدمها ا�ستخدم موادًا أكثـر �سـاطة مـن التـي 

ـــینإذ تكونـــت القاعـــدة  والتـــي تـــدخل فـــي تر�یـــب الحمضـــین  Adenineأ  النتروجین�ـــة األدن

النــوو�ین رنـــا ودنــا وه�ـــذا تــدخل فـــي تر�یــب أهـــم مخــزن للطاقـــة وهــي األدینوســـین ثالثـــي 

األخــر� مــن اتحــاد  النتروجین�ــةســتطاع العلمــاء تكــو�ن �ق�ــة القواعــد االفوســفات �عــد ذلــك 

  )74("ء البدائي آنذاك س�انید الهیدروجین مع مواد أخر� �انت في الحسا

ســــفانت أرهینیــــوس (وفــــي ســــ�اق نشــــا� علمــــاء الك�م�ــــاء فــــإن العــــالم الســــو�د� 

Savant Arrthenius(  "ــــى مــــن الفضــــاء الخــــارجي  أثــــار ــــة �ــــأن أصــــل الح�ــــاة أت نظر�

Panspermia  وحـــدات شــــ�ه جرثوم�ـــة مـــن �و�ـــب إلــــى آخـــر عـــن طر�ــــ�  انتقـــال�طر�ـــ�

�ــة علـى أنهــا قـد تـأثرت �ثیــرا �قصـص الخ�ــال وُ�نظــر إلـى تلـك النظر  ،الضـغ� اإلشـعاعي

لـذا فـإن تلـك النظر�ـة  ،وأنهـا مجـرد هرطقـة ،وأنه لـ�س لهـا مـن األدلـة مـا یـدعمها ،العلم�ة

وهنـــا نشـــیر إلـــى �عـــض  )75("تـــرد فقـــ� فـــي ســـ�اق التسلســـل التـــار�خي للمـــذاهب التطور�ـــة 

علـى أن اإلنسـان تدلل �عض النصـوص الدین�ـة فـي األد�ـان السـماو�ة أال التساؤالت منها 

ه�� من م�ان �ان ف�ه إلى م�ان وجد ف�ه �عد الهبو� ؟ هل هناك مـا یوجـب مـن األدلـة 

  العلم�ة �ضرورة أن تبدأ الح�اة على �و�ب األرض ؟

تتضـمن النصـوص الدین�ـة أال  ،وفي سـ�اق اعت�ـار هـذه النظر�ـة جـزء مـن التـار�خ

�م�ـن وصـف األد�ـان السـماو�ة الیـوم  أالوالفلسف�ة و العلم�ة في ُبنیتها جزء مـن التـار�خ؟ 

  �أنها نصوص تار�خ�ة؟ 

تشیر �عض المراجع العلم�ة إلى وجود تصور مشـترك فـي مسـألة وجـود اإلنسـان 

واإلســــالم  ،والمســـ�ح�ة ،الیهود�ـــة :بــــین األد�ـــان الســـماو�ة الثالثــــة ،علـــى �و�ـــب األرض
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 ،ل �الخـال� الواحـد الحــ�فـي القـو  ،مـن ناح�ـة عامـة جـداً  ،األد�ـان الثالثـة تشـترك"  :�قـول

 ،وفـي أن اإلنسـان �انـت لـه ح�ـاة سـا�قُة علـى ح�اتـه علـى األرض ،الذ� أبدع هـذا العـالم

و�هـذا المعنـى فـإن الح�ـاة عنـدما  )76("ثم جاء إلیها �عد معص�ة ولـه ح�ـاة �عـد هـذه الح�ـاة 

ولوج�ــة وفــي هــذه الحالــة �م�ــن القــول �ــأن نظر�ــة البی! ��تســبها اإلنســان تنتقــل وال تفنــى 

وهـذا  ،القائلة �ـأن اإلنسـان حامـل للح�ـاة مـن جیـل إلـى آخـر لهـا نـوع مـن الوجاهـة ال�حث�ـة

 ،القائل �أن الح�اة لها تار�خ فیز�قي ولـ�س لهـا تـار�خ علـم األنسـاب )�ارل و�س(�فند رأ� 

  . DNAألنه �م�ن حسب تصورات العلماء تحدید األنساب عن طر�� 

  Schrodinger Erwinإرو�ــــن شــــرودنجر(م ألقــــى الفیز�ــــائي 1943فــــي ســــنة 

وهــو  ؟سلســلة مــن المحاضــرات فــي �ل�ــة الثــالوث عنوانهــا مــا الح�ــاة) " م1961 -1887

فهـو �علـم أن الكروسـومات تحـو� سـر الح�ـاة ولكنـه ال �سـتط�ع ، �عّرف مش�لة أن�حاول 

 ،راقتــرب هــذا العــالم مــن اإلجا�ــة ولكنــه ابتعــد �شــ�ل محیــ )77("ن �فهــم �یــف ��ــون ذلــك أ

�ظن أن السـر فـي قـدرة " و�رجع �عض العلماء ذلك االبتعاد إلى أمر محدد وهو أنه �ان 

ــــة تكمــــن فــــي نظر�ــــة الكــــم نظر�تــــه . )الجــــین(هــــذا الجــــز�ء ــــى حمــــل الصــــفات الوراث� عل

المعشــوقة وهــو یتــا�ع هــذا الهــاجس الــذ� اســتحوذ عل�ــه حتــى �صــل �ــه إلــى مــا یثبــت أنــه 

وعنــد الحــدیث  )78("القــة لــه �ــأحوال نظر�ــة الكــم ذلــك أن ســر الح�ــاة ال ع.طر�ــ� مســدود

عــــن الح�ــــاة فــــي الجوانــــب العلم�ــــة والفرضــــ�ات التــــي قــــدمت لهــــا فــــال �م�ــــن إغفــــال أو 

ونظر�تـه حـول خلـ� اإلنسـان تلـك الف�ـرة التـي  )Charles Darwinتشـالرز دارو�ـن (تجـاوز

ن  إ" :�ـــةتقــول تلـــك النظر  Evolutionم والتــي تقـــوم علـــى مبــدأ التطـــور 1859بــرزت عـــام 

وهـي    Protoplasmالح�اة أول ما ظهرت في تلك الصورة الهالم�ـة التـي نسـمیها الجبلـة

                                                             
  م اكتشـــف المعادلـــة األساســـ�ة المســـماة �الموج�ـــة للم��ان��ـــا 1926عـــالم طب�عـــة نمســـاو� فـــي عـــام

 .ف�رته الفلسف�ة األساس�ة االعتقاد �أن الذات والموضوع ال ینفصالن. الكوانت�ة
  ألف تتـ. وهي مادة لزجة ُتعتبر قوام الخال�ا الحّ�ة وعلیها �عتمد النمـو والتكـاثر وعمل�ـات ح�ات�ـة أخـر�

 .ليصالحشوة، الغشاء ال�الزمي أو المَ  النواة ن: الجبلة من 
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المــادة الحّ�ــة األولــى التــي هــي الــّذخیرة أو األصــل الــذ� تعــود إل�ــه �ــل صــور الح�ــاة مــن 

ــــاة هــــو ع�ــــارة عــــن شــــّذرة صــــغیرة مــــن الجبلــــة أو  .ن�ــــات أو حیــــوان فأ�ســــ� صــــور الح�

عـــالوة علـــى الجبلـــة وهـــي مـــا   Nucleusًا مســـتدیرًا هـــو النـــواةالبوتـــو�الزم تتضـــمن جســـم

�سم�ه األح�ائیون الخل�ة
Cell وهـو  ،إال أّن �افـة الموجـودات قـد نشـأ مـن أصـل واحـد ؛

وذلـــك �عنـــي أّن متعـــددة الخال�ـــا �انـــت فـــي أول أمرهـــا �ســـ�طة  Protozoaوحیـــد الخلّ�ـــة 

ّن أصــل إالخالصــة  Sea –anemonesو شــقائ� ال�حــر  Coralsمثــل المرجــان  ،الّتر�یــب

والحیوانـــات �مــا أشـــرنا ف�مـــا  )79("الحیوانــات جم�عـــا �عــود إلـــى الجبّلــة �مـــا تقـــرر النظر�ــة 

ســب� مـــن هـــذا ال�حـــث هـــي ع�ـــارة عـــن نواقــل للح�ـــاة فـــي �عـــض التصـــورات ول�ســـت هـــي 

أّن الح�ــاة " والســؤال هنــا لمــاذا هــذه الفرضــ�ات؟ یرجــع ســبب ذلــك إلــى  .الح�ــاة فــي ذاتهــا

وأّن نشوؤها استدعى حدوث عدد �بیر مـن التفـاعالت فـي  ،دأت قبل أر�عة مل�ارات عامب

شـــــرو� �صـــــعب التحـــــدث عنهـــــا دون إقحـــــام هـــــذه االفتراضـــــات واســـــتغرق حـــــدوث هـــــذه 

حیــث �ــان ســطح األرض التــي تكونــت  ،ئة ملیــون عــاماالتفــاعالت مــا بــین ثالثــة وخمســم

نتیجــة هطــول األمطــار خــالل أقــل مــن ئة ملیــون عــام قــد تبــرد اقبــل أر�عــة مل�ــارات وســتم

ئـة ملیـون عــام واالفتراضـات فــي هـذا الســ�اق هـي مظـان البــد مـن التف�یــر فیهـا فــي اأر�عم

وفــي  )80("غ�ــاب الحقــائ� التجر�ب�ــة عنــد �حــث موضــوع ینطــو� علــى تعقــد الح�ــاة نفســها

هـي ��م�ـاء وذلـك �عـد  األقـلإن �عض الح�ـاة علـى "  :)فردر�ك فوهلر(م قال 1828سنة 

�اســرا �التــالي مــا �ــان �حــدث حتــى  ،تر�ی�ــه للبولینــا مــن �لور�ــد األمون�ــا وســ�انید الفضــة

ف�انـت البولینـا شـیئا ال ینتجـه قبـل  ال�ایولوج�ـاذلك الوقت من فصل مقـدس بـین الك�م�ـاء و 

ن الح�ـــــاة هـــــي ��م�ـــــاء قـــــول حق�قـــــي ولكنـــــه یثیـــــر أوالقـــــول �ـــــ ،ذلـــــك إال الكائنـــــات الح�ـــــة

ـــــاء فـــــإن ملحـــــ� صـــــح�فة وفـــــي ســـــ�اق اع. )81("الضـــــجر ـــــار الح�ـــــاة ��م�               االندبنـــــدنت" ت�

                                                             
  هي الجزء المر�ز� الموجب الشـحنة مـن الـذرة والـذ� تـدور حولـه اإللكترونـات الشـحنات السـال�ة فـي

 .مداراتها المستقلة
 هي الوحدة البنیو�ة الصغر� التي تتألف منها جم�ع الحیوانات والن�اتات. 
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The Independent  م تحـت عنـوان 26/1/1999البر�طان�ـة نشـرت یـوم الثالثـاء What 

Is Special About Creating Life?  ن العالم الشـهیر د�تـور �ـر�ج فنتـر إ�انت الخالصة

Dr Craig Venter  علـى  اعتمـاداجـین  �300استخدام یجر� أ�حاثا من أجل صنع الح�اة

وأن الفــرق بــین الجمــاد والكــائن الحــي �قــع فقــ� فــي ! ن الح�ــاة مــا هــي إال ��م�ــاءإمقولــة 

طر�قــــــــة ترتیـــــــــب جز�ئــــــــات المـــــــــواد الك�م�ائ�ــــــــة وأن صـــــــــنع الح�ــــــــاة ال �مثـــــــــل شـــــــــیئا ذو 

فــإن جـــل العلــوم قـــد ســعت لمعرفـــة ســر الح�ـــاة  ،وفــي ختـــام هــذا ال�حـــث .)82("خصوصــ�ة

اة مفهـــوم شــــامل قــــادر علــــى فالح�ــــ ،وٕان ت�اینــــت تصــــوراتها ،دهــــا فــــي الكـــون و��ف�ـــة وجو 

   .�ل التصورات الدین�ة الفلسف�ة والعلم�ة التي ت�حث ف�ه استغراق

   الخاتمة

منذ وجودها في هـذا الكـون ومـن تناول هذا ال�حث مسألة مهمة شغلت اإلنسان�ة 

 األســاطیرمــن  ابتــداء لتفســیراتاللحظــة التــي انبثقــت فیهــا الح�ــاة وقــدمت لهــا العدیــد مــن ا

هج عنــــد الیونــــان وختامــــًا مــــنمــــرورًا �األد�ــــان وتصــــوراتها وصــــوًال إلــــى الف�ــــر الفلســــفي الم

ل�حــث العلمــي القــائم علــى الفرضــ�ات العلم�ــة والعمــل علــى التأكــد مــن مصــداقیتها وفــي �ا

مـن أجـل  �ان العقل اإلنساني هو المرشد فـي الق�ـام بتلـك األ�حـاث ،�ل المراحل المعرف�ة

وفـي �ـل مرحلـة قـدمت التعر�فـات التـي  ،الوصول إلى ��ف�ة انبثـاق الح�ـاة فـي هـذا الكـون 

   .تتواءم وقدر المعرفة التي وصل إلیها هذا العقل مع اإلم�ان�ات التي طورها واستن�طها

�االهتمـام ال�شـر� فـي جـّل منـاط� العـالم  )الح�ـاة انبثـاق(لقد تمیز هذا الموضـوع 

لف�ـر اإلنسـاني فـي محاولتـه الوصـل �ما أنه �عبر عـن أصـالة ا ،لمعرفةوفي �ل درجات ا

الكـــون إضـــافة إلـــى قـــدم هــــذه  لـــى إدراك ��ف�ـــة تكـــّون الكـــون ومر�ـــز اإلنســـان فـــي هـــذاإ

فـروض العلم�ـة األمر الذ� �ستوجب العدید من الخطوات العمل�ـة والعدیـد مـن ال ،الظاهرة

   .اجل تقد�م تفسیر منطقي لهفي �عض المراحل من أ
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  : أشار هذا ال�حث إلى العدید من المحاور أو العلوم التي درست هذه الظاهرة منها 

الفلسفة الیونان�ـة وتجـاوز �عـض الفلسـفات واألف�ـار المحور الفلسفي الذ� انطل� من  -1

ــــك بإم�ان�ــــة ووجــــوب دراســــة �عــــض  ــــررًا ذل ــــة مب ــــل الفلســــفة الهند� الســــا�قة علیهــــا مث

  .لى دراسة معمقة ألهمیتهلذ� �حتاج بدوره إاإلطار الدیني االفلسفات في 

م �ذلك تحدث ال�حث عن المحور الفیز�ائي الذ� ینطل� من مسلمة االنفجـار األعظـ -2

 .ملیون عام 13-7منذ ما �قرب من 

  .ثم جاء المحور الك�م�ائي �آرائه وتجار�ه النظر�ة والعمل�ة -3

�ـــا ومــا قدمتــه مــن أدلـــة یولوجاولــم ��ــن ال�حــث �طب�عتــه قـــادرًا علــى تجــاوز علــوم ال� -4

وحجج تعتبر عند العدید مـن العلمـاء المفـات�ح الرئ�سـ�ة لدراسـة هـذا الموضـوع فوقـف 

  .ال�حث عندها طو�الً 

هدفـه المتمثـل فـي جـزء مـن ن ال�حـث قـد وصـل إلـى إو�م�ن القـول فـي هـذه الخاتمـة  -5

ـــذ الفلســـفة الیونان�ـــة إلـــى مرحلـــة معرفـــة الخل�ـــة ا ،تت�ـــع ف�ـــرة نشـــأة الح�ـــاة لجذع�ـــة من

   :وفي الختام �م�ن إجمال �عض النتائج منهاودورها في الح�اة 

  .ن ال�حث في مفهوم الح�اة ومحاولة تقد�م أدلة علیها في هذا الكون ف�رة إنسان�ةإ -6

  .یولوج�ااأوجد هذا المفهوم صلة بین �عض العلوم �ما بین الك�م�اء وال� -7

  .الف�ر اإلنساني ت�اینت اآلراء في المعرفة وف� اإلم�ان�ات وتطور -8

مفهــوم الح�ــاة فــي هــذه الدراســة ارتــ�� �الح�ــاة الوراث�ــة و الح�ــاة العقل�ــة أو الف�ر�ــة أو  -9

  .اإل�مان�ة

افر جــــل العلــــوم فــــي ظــــتت )مفهــــوم بینــــي(أوضــــح هــــذا ال�حــــث أن مفهــــوم الح�ــــاة  -10

  .محاولة معرفته

وع وتقـد�م وختامًا فإن ال�احث یدعو �ل العلماء والمف�ر�ن إلى دراسة هذا الموضـ -11

 .ل وما هذا ال�حث إال دعوة لذلكاألفض

  



�������������������������������������������������������������������������������������������:���������������������������� 

254 
 

  هوامش
                                                             

، جمع�ـــة الـــدعوة اإلســـالم�ة العالم�ـــة" عـــالم األد�ـــان بـــین األســـطورة والحق�قـــة " فــوز� محّمـــد حمیـــد  )1(

 .10ص م،1991، لیب�ا، ابلسطر 

، بیــروت، دار النهضــة العر��ــة للط�اعــة والنشــر" مقــدمات فــي الفلســفة " علــى عبــد المعطــي محّمــد  )2(

 .14ص، م1985، لبنان

ـــة ، الط�عـــة األولـــى، ســـعد إبـــراه�مترجمـــة شـــ�ر� " العلـــم فـــي التـــار�خ " برنـــال .د.ج )3( المؤّسســـة العر�ّ�

 .293ص، م1982، لبنان، بیروت، الجزء الثاني، للدراسات والنشر

المجلـــس ، الط�عـــة السادســـة، محمـــود الملیجـــي مجـــد�، ترجمـــة" أصـــل األنـــواع " تشـــارلس دارو�ـــن  )4(

 .38ص، م2004، ، مصر، القاهرة، األعلى للثقافة

  .40ص، تشارلس دارو�ن مرجع سب� ذ�ره )5(

  .53ص، دارو�ن )6(

  .54ص، المرجع نفسه )7(

  .م1967، مصر، القاهرة، ترجمة فؤاد ز�ر�ا" لفلسفة العلم�ة نشأة ا" هانز رشن�اخ  )8(

 ،م2001 ،نـوفمبر، الكو�ـت، عـالم المعرفـة، مصـطفى إبـراه�م فهمـي، ترجمة" الجینوم " مات ر�دلي  )9(

   .17ص

دار المعرفــــة ، الط�عــــة الخامســــة" الفلســــفة الیونان�ـــة . تــــار�خ الف�ـــر الفلســــفي " دمحم علـــى أبور�ــــان  )10(

   .41ص، م1972، مصر، إلس�ندر�ةا، الجامع�ة

  .42ص، المرجع نفسه )11(

دار ، الط�عـــة األولـــى، دمحم فـــؤاد عبــد ال�ـــاقي، ترجمـــة" القــران الح�ـــ�م  آ�ـــاتتفصـــیل " جــول البـــوم  )12(

   .م1969، لبنان، بیروت، الكتاب العر�ي

  .9ص، م2008، الكو�ت، 348، عالم المعرفة" الخل�ة الجذع�ة " خالد أحمد الزعیر�  )13(



�������������������������������������������������������������������������������������������:���������������������������� 

255 
 

  
مر�ـز ، الط�عـة الثان�ـة، عـادل أحمـد جـرار، ترجمـة" الك�م�اء العضو�ة " جراهام سولومونز . و. ت )14(

  .1ص، م1991، الكتب األردني ن الجزء األول

  .23ص، مرجع سب� ذ�ره" الجینوم " مات ر�دلي  )15(

الم�تـب الـوطني ، الط�عـة األولـى، نجیـب الحصـاد�، ترجمـة" للفلسـفة  أكسفورددلیل " تدهوندرتش  )16(

  .309ص، م2005، الجزء األول، لیب�ا، طرابلس، لل�حث والتطو�ر

  .22ص، مرجع سب� ذ�ره" الجینوم " مات ر�دلي  )17(

   .23ص، المرجع نفسه )18(

دار ، الط�عـة السادسـة، سمیر �رم، ترجمة، یودین. ب روزنتال،. م، بإشراف" الموسوعة الفلسف�ة " )19(

   .187ص، م1987، لبنان، بیروت، شرالطل�عة للط�اعة والن

)20(
 Paul Procter And others "Longman Dictionary Of Contemporary English .Printed By 

Librairie Du Liban .1990 p .632.   

 )21(
Sylvia S . Mader " Biology Evolution Diversity and the Environment " Second Edition . 

Wm . Brown Publishers Dubuque . Iowa .1987 . p .6-8.  

مجلــس الثقافــة ، الط�عــة األولــى" االستنســاخ فــي �عد�ــه العلمــي واألخالقــي " دمحم حســین محجــوب  )22(

   .173ص، م2010، لیب�ا، طرابلس، العام

  .18ص، مرجع سب� ذ�ره" الجینوم " مات ر�دلي  )23(

   .19ص، �رهمرجع سب� ذ" الخل�ة الجذع�ة " خالد الزعیر�  )24(

  .311ص، الجزء األول" للفلسفة  كسفوردأدلیل "  )25(

، أكاد�م�ـا، الط�عـة األولـى، هـال فـالح الخنسـاء، ترجمة" معجم البیولوج�ا "، ب مرغام.ج هال ج.و )26(

  .524ص، م1996، لبنان، بیروت

  .222ص، المجلد األول" تار�خ العلوم العام " تاتون  رن�ه )27(

  .52ص، مرجع سب� ذ�ره" أصل األنواع " تشارلس دارو�ن  )28(



�������������������������������������������������������������������������������������������:���������������������������� 

256 
 

  
المؤسسـة الجامع�ـة للدراسـات ، الط�عـة األولـى، على مقلد، ترجمة" تار�خ العلوم العام "  تاتون  رن�ه )29(

  .209ص، م1988، األولالمجلد ، لبنان، بیروت، والنشر والتوز�ع

 .209ص، المرجع نفسه )30(

   .20ص، سب� ذ�رهمرجع " عالم األد�ان " فوز� محّمد حمید  )31(

  .45ص ، مرجع سب� ذ�ره "تار�خ الف�ر الفلسفي " دمحم على أبور�ان  )32(

   .45ص، المرجع نفسه )33(

  .21ص، مرجع سب� ذ�ره" عالم األد�ان " فوز� محّمد حمید  )34(

   .90ص، مرجع سب� ذ�ره "تار�خ الف�ر الفلسفي "  دمحم على أبور�ان )35(

  .19ص، مرجع سب� ذ�ره" الجینوم " مات ر�دلي  )36(

 م،1964، مصــر، القــاهرة، م�ت�ــة النهضــة المصــر�ة، الط�عــة الرا�عــة"أرســطو " عبــدالرحمن بــدو�  )37(

  .227ص

   .228ص، المرجع نفسه )38(

، الط�عـة الثان�ـة" الح�ـاة اإلنسـان�ة بـدایتها ونهایتهـا فـي المفهـوم اإلسـالمي " عبـد الـرحمن العوضـي  )39(

، دولــــة الكو�ــــت، لــــوم الطب�ــــة اإلســــالم والمشــــ�الت المعاصــــرةالمنظمــــة اإلســــالم�ة للع

   .28ص م،1991

العـدد ، المجلـس األعلـى للثقافـة، محمـود الملیجـي مجـد�، ترجمـة" أصل األنواع " تشارلس دارو�ن  )40(

ــــایر ، مصــــر، القــــاهرة، 628 ــــاب �اللغــــة االنجلیز�ــــة 1872اإلصــــدار الســــادس ین ، للكت

  .37، 2004الط�عة األولى 

دار " دراســات فــي الفلســفة القد�مــة والعصــور الوســطى " حر�ــي ع�ــاس عطیتــو ،  علــى أبور�ــاندمحم )41(

   .85ص م،1999، مصر، اإلس�ندر�ة، المعرفة الجامع�ة

  .212ص، مرجع سب� ذ�ره" الفلسفة الیونان�ة  -تار�خ الف�ر الفلسفي" محّمد أبور�ان  )42(

   .151ص، المرجع نفسه )43(
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مرجــع ســـب� " الح�ـــاة اإلنســان�ة بــدایتها ونهایتهــا فـــي المفهــوم اإلســالمي " ضــي عبــد الــرحمن العو  )44(

   .48ص، ذ�ره

الهیئـــة المصـــر�ة ، الط�عـــة األولـــى، أحمـــد لطفـــي الســـید، ترجمـــة" علـــم الطب�عـــة " أرســـطو طـــال�س  )45(

  .123ص، 2008، الجزء األول، مصر، القاهرة، العامة للكتاب

دار " دراسـات فـي الفلسـفة القد�مـة والعصـور الوسـطى " عطیتـو حر�ـي ع�ـاس ، دمحم على أبو ر�ـان )46(
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المؤسسـة الجامع�ـة للدراسـات ، الط�عـة األولـى، لدمق يعل، ترجمة" تار�خ العلوم العام " رن�ه تاتون  )49(
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  .210ص، المرجع نفسه )50(

 .210ص ،المرجع نفسه )51(

 .210ص ،المرجع نفسه )52(

 .25ص، مرجع سب� ذ�ره" عالم األد�ان " فوز� محّمد حمید  )53(

 .211ص ،رن�ه تاتون المجلد األول )54(

  .29ص ،مرجع سب� ذ�ره" الجینوم " مات ر�دلي  )55(

  .226ص م،2003، سور�ا، دمش�، الط�عة األولى، دار الف�ر" موجز تار�خ الكون " هاني رزق  )56(

  .233ص، المرجع نفسه )57(

 .52ص، مرجع سب� ذ�ره" عالم األد�ان " فوز� محّمد حمید  )58(

 .25ص، رهمرجع سب� ذ�" الجینوم " مات ر�دلي  )59(

  .س 10ص، مرجع سب� ذ�ره" الخل�ة الجذع�ة " خالد أحمد الزعیر�  )60(
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  .26مرجع سب� ذ�رهً  " الجینوم " مات ر�دلي  )61(

 .12ص، مرجع سب� ذ�ره" الخل�ة الجذع�ة " خالد الزعیر�  )62(

 .1مرجع سب� ذ�ره ص" الك�م�اء العضو�ة " جراهام سولومونز . م . ت  )63(

 .33ص، مرجع سب� ذ�ره" عالم األد�ان " حمید فوز� محّمد  )64(

 .27ص، مرجع سب� ذ�ره" الجینوم " ر�دلي  )65(

 .236ص، "موجز تار�خ الكون " هاني رزق  )66(

 .ذ�ر النظر�ة للمترجم" الجینوم " من �تاب  27ص، هامش )67(

، دار المعـارف"  نحن والعلوم البیولوج�ة فـي مطلـع القـرن الحـاد� والعشـر�ن" منیر على الجنزور�  )68(

  .122ص، 2000، الجزء األول، مصر، القاهرة

)69( www. Sharabati. Org/vb/showthread. Php?t=28page=2. 

)70( Creationevolution. Blogspot. Com/ 2013/o8/blog-post. Html p 4/26.  

)71( Ibd. P. 2  

)72( Creatoneoevoution.biogspot . com / 2013 /o8/biog-post .html p. 4  

  .13ص، مرجع سب� ذ�ره" الخل�ة الجذع�ة " خالد الزعیر�  )73(

  .14ص، المرجع نفسه )74(

)75( PO.CIT P. 2  

مرجــع ســـب� " الح�ـــاة اإلنســان�ة بــدایتها ونهایتهــا فـــي المفهــوم اإلســالمي " عبــد الــرحمن العوضــي  )76(

 .32ص، ذ�ره

 .20ص، مرجع سب� ذ�ره" الجینوم " مات ر�دلي  )77(

  .20ص، مرجع سب� ذ�ره" الجینوم " �دلي ر  )78(
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)79( www. Sharabati. Org/ vb/showthread. Php?t=28page=2 

 .237ص، هاني رزق موجز تار�خ الكون  )80(

  .21ص، مرجع سب� ذ�ره" الجینوم " مات ر�دلي  )81(

  .17ص، مرجع سب� ذ�ره، الجزء األول" نحن والعلوم البیولوج�ة " منیر على الجنزور�  )82(
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  المراجع 

  الط�عـــــــــة  ،أحمـــــــــد لطفـــــــــي الســـــــــید ،ترجمـــــــــة" علـــــــــم الطب�عـــــــــة " أرســـــــــطو طـــــــــال�س  -1

 . م2008 ،مصر ،القاهرة ،المصر�ة العامة للكتب الهیئة ،األولى 

  عــــــــة �، الطســــــــمیر �ــــــــرم ،ترجمــــــــة ،م روزنتــــــــال.بإشــــــــراف" الموســــــــوعة الفلســــــــف�ة "  -2

  . م1987، لبنان ،نشر بیروتدار الطل�عة للط�اعة وال ،السادسة   

  الط�عــــــــــــة ،شــــــــــــ�ر� إبــــــــــــراه�م ،ترجمــــــــــــة" العلــــــــــــم فــــــــــــي التــــــــــــار�خ " برنـــــــــــال  .د .ج -3

 ،لبنـان ،بیـروت ،الجـزء الثـاني ،العر��ـة للدراسـات والنشـر  المؤسسة ،األولى

  .م1982

  الط�عــــــة  ،مجــــــد� محمــــــود الملیجــــــي ،ترجمــــــة"  األنــــــواعأصــــــل " تشـــــارلس دارو�ــــــن  -4

  .م2004 ،مصر ،القاهرة ،على للثقافةالمجلس األ ،السادسة

 األولــىالط�عــة  ،نجیــب الحصــاد� ،ترجمــة"  للفلســفة أكســفورددلیــل " تــدهو نــدرتش  -5

 .م2005 ،األولالجزء  ،لیب�ا ،طرابلس ،لل�حث والتطو�ر الوطنيالم�تب 

الط�عـــة  ،عـــادل احمـــد جـــرار ،ترجمـــة" الك�م�ـــاء العضـــو�ة " د جراهـــام ســـولدمونز .ت -6

  .م1991 ،األولالجزء ،األردنيمر�ز الكتب  ،الثان�ة

الط�عــة  ،دمحم فــؤاد عبــد ال�ــاقي ،ترجمــة" تفصــیل آ�ــات القــرآن الح�ــ�م " جــول ال بــوم  -7

  .م1969 ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العر��ة ،األولى

 .م2008 ،الكو�ت 348عالم المعرفة " ع�ة ذالخل�ة الج" خالد أحمد الزعیر�  -8

الموئســــة  ،األولــــىالط�عـــة  ،ترجمـــة علــــى مقلــــد" تـــار�خ العلــــوم العــــام " ر�ن�ـــة تــــانون  -9

 ،األولالمجلــــــد  ،لبنــــــان ،بیــــــروت ،الجامع�ــــــة للدراســــــات والنشــــــر والتوز�ــــــع

 .م1988
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ــــــــرحمن العــــــــوض  -10 ــــــــد ال   بــــــــدایتها ونهایتهــــــــا فــــــــي المفهــــــــوم  اإلنســــــــان�ةالح�ــــــــاة " عب

 اإلســـالم ،ب�ـــةللعلـــوم الط اإلســـالم�ةالمنظمـــة  ،الط�عـــة الثان�ـــة"  اإلســـالمي

 .م1991 ،دولة الكو�ت ،العاصرة والمش�الت

 ،القــاهرة ،م�ت�ــة النهضــة المصــر�ة ،الط�عــة الرا�عــة"  أرســطو" عبــد الــرحمن بــدو�  -11

  .م1964مصر، 

دار النهضــــة العر��ــــة للط�اعــــة  "مقــــدمات فــــي الفلســــفة " عبــــد المعطــــى دمحم  يعلــــ -12

  .م1985 ،لبنان ،بیروت ،والنشر

  جمع�ـــــــة الـــــــدعوة " بـــــــین األســـــــطورة والحق�قـــــــة  األد�ـــــــانعـــــــالم "  حمیـــــــد دمحم � فــــــوز  -13

 .م1991 ،لیب�ا ،طرابلس ،اإلسالم�ة  

 ،المعرفـــة الكو�ـــت عـــالم ،فهمـــي إبـــراه�مترجمـــة مصـــطفى " الجینـــوم " مـــات ر�ـــدلى  -14

  .م2001 ،نوفمبر

 ،لــىاألو الط�عــة "  ياألخالقــو  العلمــياالستنســاخ فــي �عد�ــه " دمحم حســین محجــوب  -15

  .م2010 ،طرابلس، لیب�ا ،مجلس الثقافة العالم

ــــــــــان  يدمحم علــــــــــ -16 ــــــــــار�خ الف�ــــــــــر " أبور�   الط�عــــــــــة " الفلســــــــــفة الیونان�ــــــــــة  الفلســــــــــفيت

  .م1972 ،مصر ،ةاإلس�ندر� ،دار المعرفة الجامع�ة ،الخامسة  

ـــــــ -17 ـــــــاس عطیتـــــــو  ،بور�ـــــــانأ يدمحم عل ـــــــي الفلســـــــفة القد�مـــــــة " حر�ـــــــي ع�   دراســـــــات ف

ـــــــة" وســـــــطى والعصـــــــور ال   ، مصـــــــر ،اإلســـــــ�ندر�ة ،دار المعرفـــــــة الجامع�

 .م1999

" والعشـر�ن الحـاد�نحن والعلوم والبیولوج�ة في مطلع القرن "  � الجنزور  يمنیر عل -18

 .م2000 ،األولالجزء  ،مصر ،القاهرة ،دار المعارف
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  . م1967 ،ترجمة فؤاد ز�ر�ا" الفلسفة العلم�ة " نشأة " هاتزر رشن�اخ  -19

 ،ســـور�ا ،دمشـــ� ،دار الف�ـــر ،األولـــىالط�عـــة " مـــوجز تـــار�خ الكـــون " رزق  نيهـــا -20

  .م2003

 ،بیـــروت ،أكاد�م�ـــا ،األولـــىالط�عــة " ال�ایولوج�ـــا معجـــم " ج ب مرغـــام  .ج هــال.و -21

  .م1996 ،لبنان
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