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 1السيرة الذاتية للنوع البشري-الجينوم 
 ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي -تأليف مات ريدلي

 
 القسم األول

 
 نعيم ياسين دالدكتور محماألستاذ : مراجعةصاحب ال 

                                                 
األخالق الطبية تمت كتابة هذ البحث في إطار المشروع البحثي "توطين علم الجينوم في الخليج العربي: سؤال  1

" (Indigenizing Genomics in the Gulf Region (IGGR): The Missing Islamic Bioethical Discourse) اإلسالمية

. علما بأن المسؤولية عن البيانات الواردة هنا NPRP8-1620-6-057 بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والمسجل برقم
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 تأليف مات ريدلي -« الجينوم»

 
 

 تعريف موجز بالكتاب ومؤلفه ومترجمه:

 العنوان األصلي للكتاب: 
GENOME- The autobiography of a species: by Matt Ridley 

السرية الذاتية للنوع البشري أتليف مات ريديل، وهو   –اجلينوم  - عنوان الكتاب ابللغة العربّية:
علم احليوان من جامعة أكسفورد. له عدة كتب ومقاالت  اين حاصل على دكتوراة الفلسفة يفكاتب بريط

 يف الثقافة العلمّية.
من جامعة لندن.  اإلكلينيكيةحاصل على الدكتوراة يف الكيمياء  –ترمجة: د. مصطفى إبراهيم فهمي 

 حاصل على جائزة ترمجة أحسن كتاب يف الثقافة العلمّية.
 م2001 –الكويت  –الناشر: عامل املعرفة 

 
 ج املراجعة:هأسلوب الكتاب ومن

قسط من  اتبع املؤلف يف كتابه أسلواًب تشويقّيًا ينطوي على جاذبّية تستدعي القارئ الباحث عن
الثقافة العلمّية يف جمال اجلينوم أن يتابع القراءة يف كل فصل من فصول الكتاب، وال يرتكه حىت أييت عليه 

لقصص الصغرية، والرتاجم الوجيزة حلياة العلماء، واملراوغة مجيعاً، فاستعمل يف ذلك أسلوب الرواية وا
اللطيفة، واملزاح اهلادف، والتمثيل التعليمي املمتع، واستدعاء بعض املعارف الشعبّية، وظهر املؤلف مبظهر 

 الرجل الظريف الِفِكه )من الفكاهة والفاكهة، وهو ذو الكالم املستطاب(.
ة علمّية، فيه بعض املظاهر السلبّية يف ميزان البحث العلمي؛  ولكن هذا األسلوب، وإن كان له حشو 

ً من الدين، مع كاملبالغة أحياانً، والتعارض يف بعض املواضع من ترجيحاته. كما أظهر يف  بعض آرائه نفورا
ً قليلة إىل بعض النتائج اليت تؤيّد بعض الرؤى الدينية، ولكنه سرعان ما أشاح أ عنها قلمه، نه يشري أحياان

  املوضوعّية من طرح األدلة، والبناء على أقواها داللة. تفتضيهريعاً؛ خالفاً ملا ومّر عنها مروراً س
ولوحظ يف كثري من فصول كتابه أنه جعل الطبيعة هي احلّل لكل معضلة، واملفتاح لكل ابب مغلق 

االنتخاب الطبيعي، حىت إنه ليكاد  (Darwin) على الفهم واملنطق، وسيُفها القاطع هو ما مساه دارون
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أن يقول للقارئ إن الطبيعة هي العليم احلكيم البصري اخلبري الذي يسري ابحلياة إىل اإلمام. ومع أنه أشار يف 
يف الوراثة تدحض فاعلية االنتخاب الطبيعي،  (Mendel) فصل من فصول الكتاب إىل أن قوانني مندل

البسيطة يف جتارب دارون وأحباثه، وظل يسرتشد  جعه إىل بعض األخطاءلكّنه هّون من شأن هذا األمر، وأر 
وجعل انتخاهبا هو الضابط احملكم يف مسرية احلياة البشرية، "، أمنا"ابلطبيعة اليت كثريًا ما وصفها أبهنا 

آخر وأخضع له األحياء واإلنسان منهم. مع أنه نفي يف كثرٍي من األحيان وجود أية حتمّية، وهذا واضح يف 
 ".اإلرادة احلرة"فصول الكتاب 

فصالً(، فإن مراجعتها بصورة تفصيلية تتطلب عشرات  23وملا كانت فصول الكتاب كثرية )
يسمح به نظام املشروع الذي تنتمي إليه هذه املراجعة؛ لذلك ستكون ال  الصفحات أو أكثر، وهو ما 

 هلا يف مستقبل األايم.مراجعيت لبعض فصول الكتاب، عسى هللا تعاىل أن أيذن إبكما
ها على بعض األفكار راجعيت سيكون الرتكيز فيمث ملا كان ختصصي هو علم الشريعة اإلسالمّية، فإن م

 واملعطيات اليت أحضرها املؤلف مما له عالقة ابلشريعة اإلسالمّية وأخالقياهتا.
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 غاية المؤلف من تأليف كتابه

ليس كتاابً عن مشروع اجلينوم البشري؛ أي عن تكنيكات رسم خريطته، صرح املؤلف أبن كتابه هذا 
وإمنا هو جولة سياحّية، يطلق الدليل صفارته للتوقف عند مواضع اجلينوم األكثر إاثرة، وما تقوله لنا عن 

 أنفسنا.
ني، موزعة على وقد كتبه املؤلف يف وقت مل يُقرأ فيه سوى عدد يقارب مثانية آالف ج

الكروموسومات الثالثة والعشرين املوجودة داخل نواة اخلليلة البشريّة. وأخذ من كل واحٍد منها موضوعًا له 
وابلرغم من أن املؤلف يُعطي أمهّيًة عظيمة وجعل ّكاًل منها يف فصل. ، عالقة خبصائص النوع البشري

تَ َوّقَع أن يكون ذلك بعد أتليف كتابه بوقٍت وقد  ملشروع اجلينوم البشري، وخباّصة إذا اكتملت خمرجاته،
 م.2000قصري حّدده بعام 

اإلنسان، بل هو أكثر بكثري من أن يكون جينات فإنه ال يرى أن كل شيء موجوٌد يف  ،ومع ذلك
 ( نرى أن توصيف املؤلف لدور اجلينات يف حياة10-7جمرد شفرة جينّية. )انظر مقدمة املؤلف ص 

اإلنسان ميثل قناعته بوجود عوامل وعناصر أخرى تؤثر يف احلياة اإلنسانية. وقد أشار إليها يف بعض 
وهي قناعة تتفق يف عمومها مع رؤية  ،الفصول أمهها الفصل األخري عن دور اجلينات يف إرادة اإلنسان

نشطة النابعة من إرادة العلماء املسلمني؛ حيث جعلوا معظم األنشطة االختياريّة، بل مجيعها، وهي األ
اإلنسان، جعلوها من اختصاص الروح اإلنسانية املمتزجة ببدنه )النفس( غري أن املؤلف مل يكن يعنيه هذا 
األمر من قريب أو بعيد. وقد انقض يف بعض الفصول تلك القناعة، وأحاَل كثريًا من سرية اإلنسان إىل 

 وسيلتها يف ذلك هو االنتخاب الطبيعي، كما تقّدم.الطبيعة اليت أطلق عليها كثرياً )أّمنا(، وأن 
ليساعد القارئ ، ، وكيفّية عملهااجليناتقّدم املؤلف بيااًن موجزًا عن موضوع  ،ويف تصدير الكتاب

الذي يرغب يف أن حيصَل على قسٍط من الثقافة العلمّية يف علم اجلينوم على أن يفهم ولو بصورة إمجالّية 
. وقد أحسن يف ذلك وحقق اهلدف بتبسيط املصطلحات وبيان معانيها، والتمثيل املراد من فصول الكتاب

 هلا.
وبني يف هذا التصدير أن اجلينوم البشري كتاب فيه مليون كلمة، مليء بوصفات للجسد اإلنساين، 
تصف جانبًا كبريًا مما حدث له يف املاضي وما هو كائن فيه، وما سيحدث له بصورة جمملة أحياانً، 

ً أخرى. ومن مجلة كالومفص ابهلل عز وجل عند أهل ث على تعميق اإلميان مه يف التصدير ما يبعلة أحياان
قوله: )ولو أنين دّونت اجلينوم البشري مبعّدل حرف يف كل مليمرت، فإن النص الذي أكتبه كذلك اإلميان؛  
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عه داخل نواٍة سيكون بطول هنر الدانوب؛ فهذه وثيقة عمالقة، كتاب هائل، وكل هذا يتخذ موض
 (.11بوبس )املؤلف صخللية دقيقة الصغر تتخذ مكاهنا بسهولة فوق رأس دميكروسكوبية 

وقد كان هذا الكشف العلمي يقتضي من العقالء الذين يربطون اآلاثر مبؤثراهتا، ويقرأون دالالت 
م هذه وإحاطته بكّل شيء. والذين آمنوا تزيده املعجزات املوجودة على عظمة موجدها وحكمته

ً خبالقها وصفاته الكاملة. وهم الذين قال فيهم القرآن  َا ََيَْشى هللا ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ }الكشوفات إمياان  {ِإمنم
َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف اآلفَاِق َويف أَنُفِسِهْم َحىتم }(، وهم الذين يرون احلق يف آايت هللا عز وجل: 28)فاطر 

َ هَلُْم أَنمُه احْلَقُّ  ولكّن طائفة من العلماء ال يتجاوزن ما حيسونه حّساً مادايً، وال  (.53)فصلت  { ...يَ تَ بَ نيم
ها، وال املرور إىل يعرتفون ببصرية وال عقل، وال روح، وال يرون إال الّسطوح، وال يستطيعون رؤية ما بداخل

نْ َيا}مقتضى دالالهتا، كما أخرب عنهم ربنا تبارك وتعاىل، فقال:  َن احْلََياِة الدُّ َوُهْم َعِن  ،يَ ْعَلُموَن ظَاِهرًا مِّ
(؛ وإال فإن كتااًب بدون كاتب ال يتصوره عاقل غري معاند وال جاحد، ولو 7)الروم  {اآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلونَ 

ته وأحرفه من غري ُوِجَد من غري كاتب، وال آتلفت فصوله وفقراته وكلما اب الذي نراجعهقيل أبن هذا الكت
ِرُص أبن أصل الكتاب نقطة وجدت بنفسها على ورقة، مث نسخت نفسها، واستدعت مؤلف، مث رحنا خن

النقطة أخرى وأخرى حىت كانت كلمة، والكلمة استدعت كلمات، وهكذا حىت ُوجدت مجل وفقرات 
وكل فصل له غاية وحكاية، وصار الكتاب الذي بني أيدينا ثالثة وعشرين فصالً، وأن مات وفصول، 

ريديل ادعى أتليفه، فهل يصدق هذا ذو عقل؟ فكيف إذا كان الكتاب اجلينومي عظيماً، كما وصفه 
 املؤلف؟ إن هذا الشيء غريب وعجيب!!

 
 مراجعة الفصل األول

 احلياة –( 1كروموسوم )
قال املؤلف )يف البدء كانت الكلمة، وكان من الكلمة أن اهتدى البحر  ،هذا الفصليف بداية 

برسالتها، فأخذت تنسخ نفسها لألبد بال انقطاع... وحولت الكلمة سطح األرض يف كوكبنا من جحيم 
سّمى املخ هالمّية تُ نعْت ألن تبيَن بدعًة من ماّدة ُمرتب إىل جنة خضراء. ويف النهاية ما لبثت الكلمة أن أيَ 

 .17البشري، له القدرة على أن يكتشف، وعلى أن يَِعَي الكلمة نفسها...( ص
أنك تؤمن ابهلل، مهما كان دينك السماوي أو حىت ال علم لك ابألداين،  - أيها القارئ –لنفرتض 

مل إرادته أال يتبادر إىل ذهنك أن هذا املؤلف الظريف يتكلم عن اخلالق اخلبري اللطيف، الذي له كلمات حت



 
 

6 

وهذه الكلمة، وهي عند املؤمنني كلمة )كن( يف اللغة ؟ انفذة ال حمالة، اهتدى هبا كل شيء ملا ُيّسَر له
العربّية كانت سببًا لكل كائن؛ فهي تنسخ نفسها حبسب الربانمج الذي وضعه قائلها، وقد حولت تلك 

راء )كما قال املؤلف(. وأن صاحب الكلمة الرابنية سطح األرض يف كوكبنا من جحيم مرتب إىل جنة خض
الكلمة سبحانه جعل يف مضمون تلك الكلمة بناء الدماغ الذي له القدرة على أن يكتشف كلمات اخلالق 

 ويفهم معناها.
وقد ذكرتين هذا البداية للمؤلف بعّدة آايت كرميات من القرآن العظيم ورد فيها الكلمة أو الكلمات 

ْنُه امْسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََ }اىل: أو ما يف معناها، مثل قوله تع ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ )آل عمران  {ِإنم هللا يُ َبشِّ
)األنعام  {َواَل ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت هللا}(، وقوله تعاىل: 40)التوبة  {وََكِلَمُة هللا ِهَي اْلُعْلَيا}(، وقوله تعاىل: 45
َا يِف األَْرِض ِمن َشَجرٍَة أَْقالَمٌ }(، وقوله تعاىل: 24 ا نَِفَدْت  ،َولَْو أمنم َعُة َأحْبٍُر مم ُه ِمن بَ ْعِدِه َسب ْ َواْلَبْحُر مَيُدُّ

 (.27)لقمان  {ِإنم هللا َعزِيٌز َحِكيمٌ  ،َكِلَماُت هللا
ات وأحياء ومادة وطاقة جبميع أنواعها كلمة ففي التّصور اإلسالمي أصل الكون كله، مبا فيه من مجاد

َا يَ ُقوُل لَُه ُكن فَيُكونُ }هللا عز وجل ابعتبارها اسم جنس، ويُعرّب عنها قوله تعاىل:  )آل  {فَِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمنم
(، وأفراد اجلنس املعرب عنه ابلكلمات ال تُعّد وال حتصى، وبداية كل شيء يف الكون كلمة من  47عمران 

كلمات هللا عز وجل؛ وهذا معىًن يؤيده التفكري املنطقي والنظر العميق؛ وذلك أن كل كلمة هلا عنصران  
مضموهنا أو  -وهو األهم -كالمها مهم، ولكن أحدهم أهم بكثري من اآلخر، واألول هو األحرف، والثاين

ة الكالم هو الثاين، واألول  هو املعىن، وحقيقيَعى و واملمعناها، أو ما حتمله يف بطنها؛ فاألحرف وعاء، 
كالثوب أو اللباس، وجمموعات األحرف إن مل يكن هلا مضمون فهي كلمة فارغة وال قيمة هلا. واملضمون 

ال ميكن أن يوجد يف وعائه إال مبوِعي أو متكلم يضع املوجود يف علمه أو نفسه يف ذلك املوَعى  أو 
أحرفها أو رموزها، َفمْن ذاك الذي مأل وعاء تلك األحرف  الوعاء. فإذا كانت احلياة هي املعىن املوجود يف

 أبمر عظيم هو تكّون كل شيء حّي يف هذا الكون؟ هل يستطيع أن جييب على هذا السؤال غري املؤمنني
ابهلل العظيم؟ وهل يصلح أن جياب عليه أبن أصل احلياة خيط حّي؛ يعين أن أصل احلياة حياة خيط، وهو 

ه العقل اجملرد )أعين القول أبن أصل احلياة حياة(، وهو تفسري املاء بعد اجلهد ابملاء  دوٌر وتسلسل ال يقبل
كما يقولون. وال َيرج تفسري املؤلف للحياة أبهنا تتألف من مهارتني خمتلفتني: القدرة على النسخ، والقدرة 

نسخ( املنظم )النظام، إمنا ( عما ذكران؛ ألن تفسري احلياة أبهنا النمو و التوليد )ال18على خلق النظام )ص
، ويبقى السؤال: ما سبب (هو جمرد وصف للكائن احلي ال ميت إىل قاعدة السببّية أمر العّلية أبية صلة

 (؟النمو أو التنامي، ومن هو املنظم )إذ ال بد ألي نظام من منظم
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ابجلينوم البشري، وعلى أية حال، فغاية املؤلف من هذا الفصل هي ربط صفة احلياة يف اإلنسان 
 «.دانال»الذي ميثّله ما يشتمل عليه من معلومات رقمية مكتوبة يف 

وقد اختلط بيانه الذي ساقه يف هذا الفصل بكالم صحفي حمض، كما يف اثين فقرة من الفصل، 
وسرد اترَيي حملاوالت سبقت يف القرنني السابقني لتفسري احلياة وبيان أصلها، واشتمل ذلك البيان على 
أسلوب ممتع فيه مزج بني العلم واألدب، ويدعو القارئ إىل املتابعة، إن كان له قدر من املعرفة حول 

)نوع خمفف من التدليس(، وبعض التناقضات،  ئموضوعه، ولكنه اشتمل على بعض االستغفال للقار 
ِلذلك ابحلالة الكالسيكّية دان أو الربوتني، ومتثيله الومثال األول كان عند جوابه عن سؤال: أيهما أتى أوالً: 

للدجاجة والبيضة أيهما أتى أوالً؛ حيث استقر كالمه على أن البيض قد أتى قبل الدجاج بوقت طويل؛ إذ 
أتى قبل الربوتني، وأن براهني  "ران"الوبىن على ذلك أن  الزواحف أسالف كل الطيور كانت تضع بيضاً؛

شكلة الدجاجة والبيضة ال يصلح؛ ألن السؤال هو يف متزايدة تدل على ذلك. واحلقيقة أن جوابه يف م
حقيقته عن شيء توّلد من شيء يتولد عن مثل األول... وهكذا؛ ففي صورة البيضة والدجاجة يظل 
السؤال قائمًا عن البيضة والسالحف، كل منهما توّلد من اآلخر، فأيهما يكون أوالً. وكذلك الربوتني 

ران، وأنه سابق على االثنني، كالزواحف سابقة على الدجاجة الهو دان، فأرجعهما إىل مصدر واحد الو 
متولدة من اجلني الذي تعترب « رانال»وبيضه. فإذا رجعنا إىل التصدير الذي كتبه املؤلف فقد روى لنا أن 

: إن ران هي السلف 24مث قال يف ص"، دان"اليف نسبها إىل " ران"ال، فرجعت «دانال»مادته األساسّية هي 
والربوتني؛ ففي الكالم تناقض يف الظاهر يتوقف رفعه على توفيق مقنع. واحلقيقة عندي أن قصة احلياة  لدان

ة مربجمة إلنتاج مثل ذلك احلي، ؛ ألن الذي نراه أن كل حي له بذر تلخصها قصة البيضة والدجاجة
رجل جاء من رجل، فالشجرة جاءت من بذرة، والبذرة من الشجرة، واإلنسان جاء من ماء الرجل، وماء ال

ب يف الوجود، والقصة ا لواحد منها؛ فإهنا تتناو مه والران، ال ميكن أن يُ ْنسَب خلقوهذه قصة الدان والربوتني
ران إذا كانت الكون بال بداية، وبداية احلياة هي كلمة، ولكنها ال ميكن أن تكون بغري متكلم. و ال جيوز أن ت

 أن تكون من متكّلم عليم بصري. - عقالً  –د؛ فإهنا جيب هي الكلمة، وفيها برانمج النسخ والتوال
ويالحظ يف هذا الفصل وغريه أن معظم األفعال يف أكثر املواقع قد صيغت مببىن املعلوم فاعله، 

، وقوله 24ص« اخرتع أحدمها»وُنسب إليها فاعٌل ال يصلح عند العقالء أن يكون فاعالً؛ مثل قوله 
ن ، وأن كتاب اجلينوم كتاب ابرع يفعل ما ذكر م13ص« يقرأ نفسه»، وأن «يصور نسخة لنفسه»

ل قدير عليم األفعال. وقد كان حق هذه األفعال أن تكون إما مبنية للمجهول، وإما أن تُنسب إىل فاع
كتاب » تحيل أن يكون عنده علم، فهي كنسبةل إىل ما ليس عنده علم، بل يسبصري. وأما نسبة الفع
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داِده وليس إىل مؤلفه إىل فصول الكتاب ومجله وأحرفه وورقه وم «السرية الذاتية للنوع البشري -اجلينوم
 «.مات ريديل»

ومما يالحظ عليه أيضًا أن املؤلف جعل الزمة هذا الفصل )يف البدء كانت كلمة، وكررها مث قال 
بنّي أن  14ران. ويف تصدير الكتاب صال؛ يعين كان بدء احلياة هو «ران هو الكلمةالكان : »24ص

اجلينوم يقرأ نفسه، والقراءة هي الرتمجة، وفيها يستنسخ نّص اجلني إىل نسخة عن طريق العملية نفسها، 
و فيه تناقض دران. والسؤال الذي يبالدان، وإمنا هي مصنوعة من الولكن النسخة هنا ال تكون مصنوعة من 

؛ إذ كيف يقرأ اجلينوم نفسه، وينشأ عن هذه القراءة «رانال»ا احلياة هي مع القول أبن الكلمة اليت بدأت هب
 يقول أيضاً: 22هي كلمة بدء احلياة؛ ألهنا تنشأ عن شيء آخر. ويف ص « رانال»؛ فإذن مل تكن «رانال»

 فهذا تناقض يف العرض وتعكري شديد.، «"دانال»احلياة هي أيضاً معلومات رقمية مكتوبة يف "
وأينما "من قول املؤلف:  29ما جاء يف آخره ص  - يف نظري -جاء يف هذا الفصلوأصدق ما 

ذهبنا يف العامل فإن أي حيوان أو نبات أو فريوسات أو فقاعة ننظر إليها إن كانت حّية فإهنا تستخدُم 
...  قاتكل املخلو حدة، والشفرة الوراثية تتماثل يف  القاموس نفسه، وتعرف الشفرة نفسها؛ فاحلياة كلها وا

يعين هذا أنه كان هناك عملية خلق واحدة؛ حديث وحيد عند والدة احلياة، وقد جيُد املتدنيون أن هذه 
 ".حجة مفيدة

ابملصطلح القرآين أن ال تقتصر فائدة هذه احلجة « العدُل يف القول»وقد كان مقتضى املوضوعّية أو 
داللتها على كلمة واحدة أبدعت املخلوقات على املتدنيني، وإمنا على مجيع طالب احلق، وأن ال تقف 

 احلّية، وأن متتّد لتدل على وحدانية صاحب هذه الكلمة، وقدراته املطلقة يف تنفيذ إراداته بكلماته.
 

 مراجعة الفصل الثاين
 النوع - 2كروموسوم 

صرح املؤلف يف أول هذا الفصل أن هدفه منه هو سرب التفرد البشري؛ ليكشف فيه عن أسباب 
(. وقد كان املأمول أن يبني يف مطلع هذا الفصل خصوصيات البشر قبل 33وصّية النوع البشري )صخص

، وقصر 37البحث عن أسباهبا. ولكنه أشار إىل بعضها على سبيل التمثيل يف موضعني: األول يف ص
 تلك اخلصائص على الشكل يف الشعر والرأس واجلسد واألطراف والصوت، وذلك ابملقارنة مع أقرب

ويف  .%98الذي يشبه اإلنسان يف جيناته بنسبة  احليواانت إىل اإلنسان يف اجلينات، وهو الشمبانزي،
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قصر اخلالف الواقع يف اجلينات على اجلينات اليت تعمل يف تنظيم النمو وتطوير اهلرموانت،  ،موضع آخر
ومل ُيشر من قريب أو بعيد إىل الفروق اهلائلة بني اإلنسان عن جهة وبني أي حيوان آخر يف الوظائف 

م يف اإلبداع النفسّية اليت يشعر هبا كل إنسان، واليت يعول عليها يف تطوير احلياة والتقدم بنوعه
ة واحدة يشعر هبا ويستبطنها هو وسائر البشر، وهي صواالكتشاف، واليت أبدى ثورته من أجل خصي

يعين وجود جني  –بداًل من ذلك إمنا يوجد "( عندما قال: 22)كروموسوم  23اإلرادة احلرة يف الفصل 
رية أبكملها حتتمت مبرونة يف  ما ال هناية: طبيعة بش فيه رقّي وروعة إىل ءشي - خمتص ابإلرادة احلرة

؛ فكل واحد منا لديه فريدة خمتلفة تنمو من اكروموسوماتنا، وهي خاصة كل اخلصوصية بكل واحد من
وهو يشري إىل أن خصائص ، ، وهذا كان آخر ما كتب من كتابه املمتع358ص" الباطن؛ إهنا الذات

ل سببها األوحد اندماج كروموسومني يف البشر ال تقتصر على ما ذكر يف هذا الفصل )الثاين(؛ حيث جع
. فهل اي ترى لو متكن العلماء من دمج 2الشمبانزي يف كروموسوم واحد يف اإلنسان هو كروموسوم 

الكروموسومني املوجودين يف الشمبانزي أييت نسّله بشرًا يفكرون ويعلمون وَيرتعون ويبدعون ويكتشفون 
ن القواعد العاّمة ويطبقوهنا على اجلزئيات وغري ذلك من ويعتقدون وميارسون السياسة واحلكم، ويضعو 

النشاط اإلنساين، مع اعتدال يف القامة، وعناية ابللباس وسرت العورات وحب القناطري املقنطرة من الذهب 
 والفّضة والقصور والسيارات؟!

رود، وأن السبب املنتج للفروق بني البشر والق هو مقتضى كالم املؤلف يف أكثر من موضع أن هذا
فلو صح هذا القول ألمكن حتسني نسل (، 46)ص الفروق بينهم وبني غريهم من األنواع هي فروق وراثية
 القرود إىل مقام البشر، ومسخ البشر إىل مقام القرود.

واحلقيقة أن املاديني الذين ال يؤمنون إال مبا تقع عليه حواسهم ال يستطيعون أن جيدوا سببًا لتفرد 
 خبصائصهم إال قوانني الوراثة، والوصفات اجلينية يف أشرطة الكروموسومات.البشر 

ويالحظ أن تناقضات املاديني ال يقتصر على واقٍع يصادر مزاعمهم يف أن الوراثة هي أصل 
شاء جسده الداخلية جلينات الشمبانزي وما تبنيه من أحاخلصائص البشريّة، بل إن خمرجات ُفحوِصهم 

تلك املزاعم من جذورها؛ وترى ذلك يف خمرجات املقارنة بني جسد اإلنسان وجسد واخلارجية لتنقض 
الشمبانزي املؤكِّدة للتماثل شبه الكامل بينهما: يف األسنان واألصابع والعينني واألطراف والكبد والشعر 

يف هذا  % من البويضة املخصبة؛ ومما قاله املؤلف98والعمود الفقري وعظام األذن، ويف  واجللد اجلاف
وال توجد عظمة يف جسد الشمبانزي ال يشاركه فيها اإلنسان، وليس يف أي مادة كيميائية يف مخ "الصدد: 

الشمبانزي ال ميكن العثور عليها يف مخ اإلنسان، وليس لدينا أي جزء من جهاز املناعة أو اجلهاز اهلضمي 
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لدى أفراد الشمبانزي، أو العكس ابلعكس،  أو جهاز األوعية الدمويّة أو اجلهاز اللمفاوي إال وهو موجود
 .(38ص" )يف مخ الشمبانزي ال نشاركه فيه -دماغي -بل إنه ال يوجد حىت فصّ 

ملخرجات اليت عرضها املؤلف أبسلوب التأكيد إذا قورنت ابلفروق اهلائلة يف أنواع السلوك اإن هذا 
وتركيب وبناء القواعد العاّمة وتطبيها على  ليلتفكري مبظاهره املتعددة من حتعلى اإلرادة والعلم وال املبنية

البعيدة والقريبة واملتوسطة، وإدراك املتشاهبات واملختلفات، وخباصة يف املعاين،  املأالتاجلزئيات، وإدراك 
إن تلك املقارنة تعجز عجزاً كلياً عن تفسري هذه الفروع بني أعلى نوع من ، فوسائر أعمال اإلنسان اإلراديّة

والدماغ هو الذي ينسب إليه  واإلنسان، األعلى وخباصة مقارنة الدماغني عند القردت وبني اإلنسان احليواان
عند املاديني مجيع ما ينسب إىل العقل الذي يعترب مع اإلرادة أهم قدرتني عند اإلنسان، ومها اللتان 
استعملهما يف بناء حضاراته يف الكون. فإن كان الدماغ عند اإلنسان والشمبانزي على ذلك النحو من 

تلك الفروق اهلائلة بني منجزاهتما؟ إن تفسري ذلك التشابه الذي يكاد أن يكون كامالً، فكيف وجدت 
يعادل ما عند اإلنسان؛ الذي ابلوراثة واجلينات يقتضي أن يكون عند الشمبانزي قدر من تلك اخلصائص 

 إن هذه املقارنة تظهر سطوع حجة املؤمنني ابلنفس والعقل وراء هذا اجلسد جممع اخلالاي واجلينات.
ولذلك فإننا جند املؤلف يف آخر الفصل يُقر مبا ينقُض زعمه أبن الوراثة هي سبب كل الفروق ببضع  

؛ وإذا  (47ص" )فاجلينات ليست كافية يف حالة السلوك على األقل عند القردة العليا"كلمات؛ إذ قال: 
وسبب  كان األمر كذلك فقد كان مقتضى ما أعلنه من هدف البحث، وهو بيان تفرد اإلنسان،

هو عدم اإلميان  اً خصوصياته أن يكمل حبثه ليصل إىل السبب. ولكنه ما دام قد وضع لنفسه خطًّا أمحر 
ابلغيب مهما دل عليه املشهود، فسوف يظل واقفًا يف انر احلرية والرتدد يف تفسري القدرات واخلصائص 

بينهما فروق يوان تتشابه جيناهتما و ان من احلاإلنسانية املميزة لإلنسان. وللتوضيح نقول: عندما يوجد نوع
جوهريّة كالفروق السلوكّية مل يكن لذلك أية داللة سوى أنه يوجد يف أحدمها شيء خمتلف مؤثر يف السلوك 

 أكثر من اجلينات. 
وحاصل هذا الفصل حماولة من املؤلف لدعم األفكار التطوريّة يف تفسري نشوء األنواع وأصل اإلنسان 

ن، مبا قُرئ من اجلينوم عند البشر وغريهم. وأظنه لو حترر من هذا القيد الفكري لكانت اليت جاء هبا دارو 
 نتائج البحث يف خصائص اإلنسان أقرب إىل املوضوعية.

 
 مراجعة الفصل الثالث
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 التاريخ – 3كروموسوم 
 3 موضوع هذا الفصل هو أتريخ البحث العلمي للكشف عن جني صغري موجود على كروموسوم

وأن أي تعديل يف الوصفة اجلينّية "، وصفات لصنع الربوتينات"مثااًل حلقيقة اجلينات وأهنا كما قال: يُعترب 
 (.66يوقع التشويش يف الربوتني املطلوب، ويرتتب عليه خلل جسماين قد يكون خطرياً أو غري خطري )ص

ورًا مبندل فرانسيس كريك وواطسون مر والفصل كله عرض مشوق لبحوث العلماء؛ من جارود إىل 
 ودارون ومولر وغريهم. تلك البحوث اليت أدت يف هناية األمر إىل معرفة ما هية اجلني، ووظيفته وحمتواه.

يف الوراثة، وما « مندل»وأكثر ما جيلب اهتمام القارئ الناقد هلذا الفصل ما رواه املؤلف عن أفكار 
بينها وبني نظرية دارون يف االنتخاب الطبيعي؛ بني قائل  دار حوهلا من آراء العلماء يف نوع العالقة

ابلتعارض الكلي، وأن ما اكتشفه مندل من قوانني الوراثة يدّمر كّليًا ما جاهد دارون من أجل إثباته؛ وهو 
إذا كانت اجلينات "أن التطور تراكم لتغريات طفيفة وعشوائية من خالل االنتخاب الطبيعي، وأنه 

حبسب آخرين، وأهنا أشياء صلبة ميكن أن تنبثق  –أو ذرات البيولوجيا  - ندلحبسب م –جسيمات 
 ؟".ة كما يقول دارونا إذن أن تتغري تدرجيياً أو برهافسليمة بعد أن اختبأت يف جيل، فكيف ميكن هل

وهناك من قال ابلتعارض اجلزئي بني مندل ودارون، وهناك من ذهب إىل وجود تكامل بينهما. وكأن 
من أصحاب الرأي الثاين، وأن تعديل بعض معطيات دارون يكفي لتصحيح نظريته، ولكنه مل يبنّي  املؤلف 

ظل املؤلف يعتمد على نظرية دارون واالنتخاب الطبيعي  ،. وابلرغم من ذلك(57ص)ذلك؟ كيف ميكن 
 خمرجاته.يف يف كثري من املواضع، وكأهنا مرجع ال شك 
لقد "فصل ما رواه املؤلف وَصّوبَُه من قول فرانسيس مفاخرًا ومما جيلب االنتباه أيضًا يف هذا ال

ران حيتوي على شفرة مكتوبة الحامض "واطسون أن  هباحوذلك مبا اكتشفه مع ص"؛ اكتشفنا سر احلياة
سلم أنيق متشابك يف لولب مزدوج ميكن أن يطول إىل ما ال هناية، وأن هذه الشفرة تنسخ  بطول درجات

يلمح املؤلف إىل معرفة سر  ،ويف الفصل الثامن عشر..". ت كيماويّة بني حروفهانفسها بوساطة اجنذااب
املوت من خالل أحوال اجلينات وأدوارها يف اجلسد؛ وهذا يبعث املرء على التساؤل: أنه إذا كان علماء 
البيولوجيا قد اكتشفوا سر احلياة وسّر املوت، وعرفوا سبب هذين العارضني لإلنسان مبالحظة أحوال 

 ؟ت، ولو يف أسرة واحدة لتنجَب أجياالً ال متوتاجلينيات، فهل يتوقع يف املستقبل معاجلة اجلينا
 

 مراجعة الفصل الرابع
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 املصري - 4 كروموسوم
اندراً مرضًا عدم وجوده يسبب ف، 4بطل رواية هذا الفصل أحد اجلينات املوجودة على كروموسوم 

وداً يف مجيع يؤدي إىل عيوب خطرية يف منّو األجّنِة، وهو مكون من كلمٍة واحدة متكررة، ويكاد يكون موج
الناس، وال خطر يف وجوده من حيث هو، وال بد أن يكون له دور إجيايب يف منو اجلسد. لكن اخلطورة 

مرة؛ حيث يصاب املرء يف هذه احلالة مبرض خطري مّسي ابسم  35تكمن يف تكرر كلمته أكثر من 
ً مع عدد مرات التكر «هنتجتون»مكتشفه  ار الزائدة عن اخلمس ، ويتناسب وقت ظهوره من العمر عكسيا

ً جّداً، وقد ال  والثالثني؛ فقد يظهر يف سنوات العمر قبل الثالثني وقبل األربعني إذا كان عدد التكرار كثريا
يظهر قبل الثمانني أو التسعني إذا كان ذلك العدد قلياًل جّداً.. وهكذا، وعنوانه اجلنون، ومصريه املوت 

 جه.احملتوم، وال يزال الطب عاجزاً عن عال
وكأن املؤلف يرى من خالل اختياره لعنوان هذا الفصل أن هذا اجلني يعّرض كثريًا من الناس إىل 
مصري حمتوم، بوجوده يف خالايهم واحتمال تكرار كلماته بطفرات تزيد عن التكرار العادي مع عجز الطب 

جلينات إىل حد َيتلف يف  عن العالج. ويعرض املؤلف آراء للعلماء تفيد أن تكرار الكلمة يف كثري من ا
أو « هنتجتون»كثرته من جني آلخر قد يؤدي يف النهاية إىل اختالالت يف اجلهاز العصيب من جنس 

جند الروح التشاؤمّية للمؤلف؛ حيث يؤكد وجود حتمّية خالصة يف  ،أخف منه. ويف ختام هذا الفصل
يه شيء من طيب العيش، وال الطب ، وال َيفف منها التباين يف البيئة، وال يفيد ف«هنتجتون»مرض 

ص )اجليد، وال الغذاء الصحي، وال العائالت احملبة وال الثراء العظيم؛ فيكون مصري املرء هنا يف جيناته 
79). 

وقد استدعى كالم املؤلف يف هذا الفصل عن ذلك املرض اخلطري الذي مل يكتشف له عالج، وتظهر 
مرارته العلقمّية يف آخر العمر مهما كان: بعد الثالثني أو األربعني أو اخلمسني أو الثمانني... أو غري ذلك. 

« ريديل»بشأنه، حىت مساه وأنه قد يقع لطائفة كبرية من الناس، وأنه ليس للبشر أي إمكان لفعل شيء 
أبنه لعنة على اجلنس البشري. استدعى ذلك عندي خواطر إميانية مصدرها عقلّية راِسخة يف نفسي رسوخاً 

 -هي: فطرايً وعقلياً 
أن اإلنسان مهما بلغ من العلم واجلربوت فإنه يستحيل أن يقدر على معاندة خالقه، وأنه سيظل  -أ

 طواغيت أجله، وأن ربّه قد ابتاله بكبد يف كافة مراحل عمره، وأن أكربحمدودًا يف قدراته ويف 
مل يستطيعوا أن حييدوا عن مثل هذا املرض فضاًل عن املوت، وأن يغرّيوا  األرض كانوا ضعفاء إذ

  هبم يف آخر العمر أو بغريه من اآلفات. مبرض خطري يرتبص، ة حياهتم الدنيامصريهم احملتوم يف هناي
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يف بعض مواقع هذا الفصل هو قوله عز وجل: « ريديل»د يف خاطري عند قراءة كلمات أول ما ور  -ب
اً ِإنم هللا َعِليٌم َوهللا َخَلَقُكْم مُثم يَ تَ َوفماُكْم َوِمنُكم ممن يُ َردُّ ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي اَل يَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلٍم َشْيئ}

يل دوإذا أردت أن تدرك القرابة بني ما فّصّلُه مات ري (.5 وسورة احلج 70)سورة النحل  {َقِديرٌ 
، فانظر تفسري هذه العبارة {َوِمنُكم ممن يُ َردُّ ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمرِ }عن مرض هنتجتون، وقوله تعاىل 

الردُّ "القرآنية عند علماء التفسري؛ وعلى سبيل املثال أتمل كالم ابن عطّية األندلسي؛ حيث يقول: 
واختالل قوة حىت ال يقدر على إقامة  -مرض –رذل العمر هو حصول اإلنسان يف زمانٍة إىل أ

الطاعات، واختالل عقل حىت ال يقدر على إقامة ما يلزمه من  املعتقدات، وهذا أبدًا يلحق مع 
الكرب. وقد يكون أرذل العمر يف قليل من السنِّ حبسب شخص ما حلقته زمانة؛ ورّب من يكون 

 تسعني وليس  ابن مخسني سنة هو يف أرذل عمره، ورب ابن مائٍة أو
، وانظر أيضاً  465، 464ص  8وج   230ص  10)تفسري ابن عطية ج ..." يف أرذل عمره

وآية سورة احلج  70كتب التفسري األخرى مثل تفسري القرطيب وابن كثري، يف آية سورة النحل 
5 .) 

ري يف هذا الفصل حديث صحيح موجود يف البخا« مات ريديل»كالم   يومما استدعاه إىل نفس -ج 
ومسلم والرتمذي ومسند أمحد وسلسلة األلباين الصحيحة، هو قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

هذا يف البخاري، وورد يف صحيح مسلم قول الرسول صلى "؛ ما أنزل هللا داًء إال أنزل له شفاءً "
إن هللا مل " :دويف مسند أمح". لكل داء دواء فإذا أصاب دواُء الداِء برأ إبذن هللا"هللا عليه وسلم: 

إن هللا مل " :ويف جامع الرتمذي". ين زل داًء إال أنزل له شفاًء، علمه من علمه، وجهله من جهله
، «"مرَ اهلِ ». قالوا، اي رسول هللا: ما هو؟ قال ايضع داًء إال وضع له شفاًء أو دواًء إال داًء واحد

اليت حتمل بشرى من اخلالق قال الرتمذي: هذا حديث صحيح. فتأمل هذه األحاديث الصحيحة 
عز وجل على لسان رسوله الكري عليه أفضل الصالة وأمت التسليم لبين البشر أنه ال يوجد مرض 
قدره هللا يف األرض إال وقد جعل له دواًء؛ وفيه كما يظهر حثٌّ لعلماء البشر على البحث العلمي 

شاملة لكل داٍء ودوائه، ومل يرد فيها  عاّمة أدويتها. وقد جاءت رواية البخاريليكتشفوا األمراض و 
استثناء، فيدخل يف البشرى مرض هنتجتون وغريه، وهو ما يؤيده ما ذكره مات ريديل عن اننسي 

. وال يرد على ذلك استثناء اهلرم واملوت من العالج؛ ألن األول معناه 79ويكسلر يف ص 
 ال يرّده أي شيء إذا جاء، الوقوف على حافة األجل، وهو يف معىن املوت، وكالمها قدر هللا

واملسلم يؤمن بناء على بشرى الرسول صلى هللا عليه وسلم أن كل مرض سواء أكان مرض 
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ن هنتجتون أم غريه له دواء. ويؤمن يف الوقت نفسه أن أهل األرض لو اكتشفوا دواء كل داء ل
 اهلم وال حىت يف أمراضهم.يُغريوا أقدار هللا تعاىل يف آج

 
 صل اخلامسمراجعة الف

 البيئة - 5كروموسوم 
إين ال أزعم " :ق مع قناعة املؤلف اليت أفصح عنها يف صدر كتابه، وعرب عنها بقولهفهذا الفصل يت

أن كل شيء موجود يف اجلينات، أو أن اجلينات مهّمة أكثر من العوامل األخرى؛ فمن الواضح أهنا ليست  
اإلنسان أكثر من جيناته، وأان ال أنكر ذلك، فكل واحد منا فيه ما كذلك، وقد جيادل البعض أبن كيان 

 ".هو أكثر، بل أكثر كثرياً من أن يكون جمرد شفرة جينية
ومدار الكالم يف هذا الفصل عن مرض الرّبو، ودور اجلينات يف ظهوره. ومع أن جمموعة من اجلينات 

% 15، لكنها كما أفاد املؤلف ال تفّسر سوى ُجِعَل هلا نصيٌب من التسبب هبذا املرض 5على كروموسوم 
من احلاالت. وروى املؤلف يف قصة هذا املرض كثرياً من اآلراء اليت ربطته جبينات أخرى على كروموسومات 

أن كل صنوف اجلينات ميكن أن "أخرى، وكثرة الدعاوى يف ذلك جعلت املؤلف يطرح احتمااًل مفاده 
. وقد  (91ص" )احلاالت ي جني ميكن أن يُفّسر أكثر من حفنة منتكون جينات ربو، إن مل يكن هناك أ

زعمه وجود هذه السبّبية يف كل  سببّية اجلينات ملرض الربو؛ ألن تفق مع تلك القناعة أن ينفييكان الذي 
مرة ال جند جينًا أو جمموعة من اجلينات وراء مظهر من مظاهر احلياة البشرية يعين أنه جيعل كل كيان 

حمكومًا جبيناته سواء كان على التحديد أو على التعميم، وهو ما يناقض قناعته املشار إليها. اإلنسان 
ويقوي القول ابستبعاد اجلينات عن أكثر أوضاع الكيان اإلنساين هو ما طرحته اجلمعّية األمريكّية للرئة من 

 بيئياً، حىت رأت أن الربو عوامل ظهور مرض الربو، ومجيعها ترجع إىل البيئة وذكرت منها ستة عشر عامالً 
عنوااًن هلذا " البيئة". ولعّل هذه القناعة عند املؤلف جعلته َيتار (85ص )إىل حد كبري مشكلة حضرية 

الفصل، ولكنه ملا أراد أن يربطَها ابجلينات لينسجم عنوان الفصل مع عنوان الكتاب انقض نفسه، واحتمل 
. ويف مكان آخر كاد يتفق مع الفكرة الشعبية اليت تقول: أن كل صنوف اجلينات تسهم يف حاالت الربو

 إن اجلينات فوضى.
يُغمُّ  ماعف من إثباهتا هلا عندجلينات يف تكّون مرض الربو ليس أضنفي سببّ َيِة ا واحلق أن احتمال

األمر على العلماء يف معرفة سبب ذلك املرض، وال ينبغي امليل إىل أحد القولني بدون دليل. وليس دليالً 
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الفكرة الشعبية القائلة أبن اجلينات فوضى؛ ألن داللة الفوضى على أحد االحتمالني املذكورين سواء. 
وهي أخت الصدفة يف تفسري أي شيء؛  وعندان يف العقيدة اإلسالمّية ال يوجد مفهوم الفوضى املطلقة،

{ ِإانم ُكلم َشْيٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدرٍ }(، وقوله تعاىل: 8)الرعد { وَُكلُّ َشْيٍء ِعنَدُه مبِْقَدارٍ }لقوله تعاىل 
َر فَ َهَدى}(، وقوله تعاىل: 49)القمر (؛ فاخللق كله تسوده حكمة ابلغة للخالق، 3)األعلى { َوالمِذي َقدم

 ظهرت فوضى يف نوع من اخللق فمعىن هذا أننا مل ندرك احلكمة يف ذلك، وقد أييت زمان ندركها فيه.فإن 
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