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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
منذ �جد �إلنسا� على �جه �أل�$ �هو يمتلك �لقد�� على �ستخد�� حاستي �لشم ��لذ�� لشم 

عشر�6 �آلال< من �لر��ئح �تذ�� ما يعا9لها من �لمذ�قا6 �لمختلفة. �ما يكسبه هذ2 �لقد�� �لعجيبة 

هو �حتو�G جسمه على جهاCين فريدين في خصائصهما. �هذ�� �لجها��C يعمال� طيلة حيا� �إلنسا� 

��9 توقف ���9 �� يرتكبا �L خطأ، �هما يعمال� L� ��9 مقابل يدفعه �إلنسا�، �فو� هذ� فإ� 

�إلنسا� خلق مز�9�ّ بهذ2 �لمقد�� على �لشم ��لتذ�� ��9 �� يبذO جهد� �� يتلقى تعليما معينا في 

Sلك.

Tّ� �لكتب ��لمؤلفا6 �لطبية ��ألحيائية (�لبيولوجية) توضح �� هذ2 �لمقد�� مدينة في �جو9ها Tلى 

�جو9 �للسا� ��ألنف ��لمخ في جسم �إلنسا�، فلوال �لمخ ��ألنف ��للسا� لما �ستطعنا �� نشم �� 

نتذ��. �لكن Tلى من ندين في �جو9 هذ2 �ألعضاG في �جسامنا؟

�كثر �لنا\ يكتفو� بمعرفة �نهم قا���9 على �لشم بأنوفهم ��لتذ�� بألسنتهم �ال يحا�لو� �لذها] 

�بعد من Sلك بل ال يكترثو� لذلك، �هذ� خطأ كبير يرتكبه �إلنسا�، فال شك �ننا مدينو� في �جو9 هذ2 

�ألجهز� �لخا�قة في �جسامنا Tلى �هللا �] �لعالمين �لذL خلق كل شيG، فلو تأملنا في �ظائف حاستي 

�لشم ��لذ�� لظهر6 �مامنا �9لة باهر� ��9مغة تثبت �ننا نتاd لخلق Tلهي عظيم.

�هد< هذ� �لكتا] هو تسليط �لضوG على جزG من هذ2 �أل9لة �لعلمية، �ال شك �� هذ� سيقو9 

�لقا�T iلى تأمل ملكو6 �هللا ��لتفكر في عظمته ��حمته �علمه عز �جل �Tلى 9فع �إلنسا� نحو تبني 

�لوسائل �لعلمية ��لموضوعية في �لتفكير كوسيلة لمعرفة �هللا � j��9T قد�ته سبحانه �تعالى.

حوO �لكاتب

�لد عدنا� ��قطا� عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل �السم �لمستعا� ها��� 

يحيى. �منذ �لثمانيا6 من �لقر� �لماضي كتب عد9ً� كبيرً� من �لمؤلفا6 

يوجد  Tال جانب Sلك  Tيمانية �علمية �سياسية،  في مو�ضيغ مختلفة، 

للكاتب مؤلفا6 في غاية �ألهمية تكشف Cيف �تباq نظرية �لتطو�، �تفند 

��أليديولوجيا6  �لد���ينية  بين  �لخفية،  �لصال6  �تفضح  �9عا�Gتهم، 

�لّدموية.

 �sلقر� نو�   OيصاT هو  �عماله   G��� من  �لرئيسي  �لمؤلف  �هد< 

�لكريم Tلى شتى بقاq �لعالم، �9فع �لنا\ بذلك Tلى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا Tيمانية �ساسية مثل �جو9 �هللا 

تعالى ��حد�نيته، ��ليو� �آلخر، �كذلك كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. 

�Tلى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا Tلى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة 

��سعة من �لقّر�G. �بإ�S �هللا تعالى سو< تكو� كليا6 ها��� يحيى خالO �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة 

للبلوx باإلنسا� في شتى �نحاG �لعالم Tلى مر�تب �لسكينة ��لسال� ��لصد� ��لعدO ��لجماO ��لسعا9� �لتي 

جاG �لتعريف بها في �لقر�s �لكريم.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

نابعة من قو+ حكمة �لقر&� �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى من ���� عمله 

هذ� 9لى نيل �لمديح ��لثنا� 9نما هدفه �غايته هد�ية �لنا5 ��لسير بهم في طريق 

�إليما�، كما �ّ� ليس هّمه تحصيل �ّ< �بح �� مكسب ماّ?<.   

�على ضو� هذE �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذE �لكتب �يحثو� 

�لنا5 على قر��تها لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.

�على هذ� �ألسا5، فإّ� �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية �نها  

تشوS �ألRها� �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكوP ��لترّ?? �ال 

تملك  تأثيًر�  قوّيا �حاسًما في طر? �لشبهاX من �لقلوW،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد 

��لوقت. �من �لو�ضح �� هذE �لمؤلفاX لم تكن لتترP كل هذ� �لتأثير لو كانت 

تركز على بيا� �لقو+ �أل?بية للكاتب �كثر من تركيزها على �لهد[ �لسامي 

�لمتمثل في هد�ية �لنا5. �من لديه �?نى شك في Rلك فيمكنه �� يتحّقق من 

�� �لغاية �لقصوc هي ?حض �إللحا? �نشر �خالa �لقر&� من خال_ تأثير هذ� 

�لجهد �9خالصه �نجاحه.     

يتعين P��?9 حقيقة مهمة، �هي �� �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوe في �نحا� 

�أل�g �ما يتعرg له �لمسلمو� من �cR َسببه تحّكم �لفكر �إللحا?< في 

شؤ�� �لعالم. ��لطريق �لذ< يضمن �لخالh من هذ� كّله هو 9لحاa �لهزيمة 

بالفكر �إللحا?< �بيا� حقائق �إليما� � 9جال� �ألخالa �لقر&نية بحيث ُيصبح 

�لّنا5 قا?�ين على �لتمسك بها. �بالنظر 9لى حالة �لعالم �ما ُير�? له من مزيد 

جّرE 9لى �لفسا? ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��< �لُمسا�عة قد� 

�ألمر  ُيقضى  فقد  �9ال  هو ضر��<،  بما   eلقيا� 9لى   lلمستطا�

 �Rخال_ �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �بإ�  .hحين منا Xَال�

خال_  -من  يحيى  ها���   Xكلّيا تكوُ�  سو[  تعالى  �هللا 

نهوضها بهذE �لمهّمة-  �لوسيلة للوصو_ بالّنا5 9لى مر�تب 

�لسكينة ��لسالe ��لصدa ��لعد_ ��لجما_  ��لسعا?+ 

�لتي ��ضحها لنا �لقر&� �لكريم. 
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حو_ �ملؤلف

يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها���" � "يحيى" في Rكرc موقر+ للنبيين �للذين 

جا?ال ضد �لكفر ��إللحا?، بينما يظهر �لخاتم �لنبو< على �لغال[ �مًز� ال�تباr �لمعاني �لتي 

تحتويها هذE �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبو< 9لى �ّ� �لقر&� �لكريم 

هو &خر �لكتب �لسما�ية، ��ّ� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ 

�لكاتب لنفسه �لقر&� �لكريم ��لسنة �لّنبوية ?ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفاX �خذ �لعهد 

على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوe عليها �لنظم �إللحا?ية �9بطا_ كل �لمز�عم �لتي 

تقوe عليها �لحركاX �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذ< َمهر به كتبه بمثابة 9عالٍ� عن 

    .Eهد�فه هذ�

تد�� جميع كتب �لمؤلف حو_ هد[ �ئيسي هو تبليع نو� �لقر&� ��سالته لجميع �لنا5، 

�لنظم �إللحا?ية  �حثهم على �إليما� بوجو? �هللا ��حد�نيته ��ليوe �آلخر، �عرg تهافت 

�فضحها على �لمإل.  

تحضى كتب ها��� يحيى بقبو_ ��هتماe كبيرين في شتى �نحا� �لعالم؛ من �لهند 9لى 

�مريكا، �من 9نكلتر� 9لى �ند�نيسيا، �من بولونيا 9لى �لبوسنة، �من 9سبانيا 9لى �لبر�xيل، �من 

ماليزيا 9لى 9يطاليا، �من فرنسا 9لى بلغا�يا ���سيا.     

ترجمت ُكتب �لمؤّلف 9لى �لعديد من �لّلغاX �ألجنبية، �من بين تلك �للغاX: �إلنكليزية 

��لفرنسية ��أللمانية ��إليطالية ��إلسبانية ��لبرتغالية ��أل��?ية ��لعربية ��أللبانية ��لر�سية 

��لصينية  ��لبلغا�ية  ��لصربية  ��لبنغالية  ��لماال�ية  ��الند�نيسية  ��إل�يغو�ية  ��لبوسنية 

��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشر+ في 9فريقيا)، �لغة �لّديولهي 

(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية �غيرها من �للغاX. � هناP 9قبا_ كبير 

 .Xللغا� Eلكتب بهذ� Eعلى قر��+ هذ

لقد �ثبتت هذE �لمؤلفاX جد��تها، ��جدX تقدير كبيًر� في كافة �نحا� �لعالم. �قد كانت 

سبًبا في هد�ية كثير من �لنا5 9لى طريق �إليما� �ساهمت من جانب &خر في تقوية 9يما� كثير 

من �لمؤمنين. �كل من يقر� هذE �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضوz �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 

فيها ��لسهولة �لموجو?+ بين ثنايا سطو�ها ��لصدa �لذ< يميز �سلوبها ��لعمق في تنا�_ 

�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذE �لمؤلفاX �يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدe �لقد�+ على 

نقض ما فيها �?حضه.  �كل من يقر� هذE �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد Rلك 

 .cلما?ية ��آل��� �إللحا?ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر� Xعن �لفلسفا lلّدفا�

��R9 حد| ��� نافح منافح عن تلك �لنظرياX بعد مطالعة هذE �لمؤلفاX فلن يكو� Rلك 

سوc عن عناٍ? عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم ?حضه �9بطاله. �ال شك �� هذE �لخصائص 
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٩ مدخـــل.............................

١٣ ............. تصميم جها� حاسة �لشم 

٥٣ ......... �آلليا3 �ملوجو0/. هذ� �لّنظا'

٦٩ ....... �فكا� عن �لر��ئح �حاسة �لشم

٨١ حاسة �لشم لد< �حليو�نا3............

عجز �لد���ينيني عن تفس? 

١٠١ ............. كيفية نشوF حاسة �لشم

١٢٢ تقنيا3 كشف �لر��ئح...............

١٣١ ........ Kلتصميم �ملعجز حلاسة �لذ��

١٧٦ ................................ �خلامتة

١٨١ ...................... �Qيا� �لّد���ينية

Rفهــــر
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Sلى �لقر�F �لكر�'

� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� �آليا� �#" �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو
�لقر5نية. �هذ( �لكتب تدعو �لنا0 جميًعا #لى فهم هذ( �آليا� ��لعيش �فقا لتعاليمها. لقد 
� في 7هن �تم شرC جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا� �هللا بحيث ال تبقى هنا> 8; شبهة �8 تر
ر فهم هذ(  �لقاLM. #" �ألسلوI �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ; يسَّ
�لكتب من ِقبل �لجميع صغا�M �كبا�M، �من كل فئا� �لمجتمع، بسهولة ���" 8; صعوبة، 

�هو �لذ; جعل هذ( �لكتب كتًبا ال تستطيع 8" تتركها قبل #تماT قر��تها. �حتى �لذين 
� في هذ( �لكتب، �ال يستطيعو" Mضا للدين يتأثر�" بالحقائق �لمذكوMتخذ�� موقفا معا�

�حض صحة محتوياتها.

�كما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتاI ��لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم يستطعيو" 
قر��تها بشكل جماعي، �8 مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. #" قر��� هذ( �لكتب بشكل 

جماعي �نقل كل فر� 8Mيه �خبرته #لى �آلخرين 8مر مفيد جد�.

عال�� على هذ�، فإ" �لمساهمة في تعريف هذ( �لكتب – �لتي لم تؤلَّف #ال لوجه �هللا تعالى 
�ها Mلة ��لبر�هين �لتي يو��لمرضاته – �نشرها بين �لنا0 ُتَعد خدمة #يمانية كبير�، أل" �أل

�لمؤلف في هذ( �لكتب قوية جد� �مقنعة، لذ� كا" على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق 
� منها.��آلخرين لقر��تها ��الستفا

#ننا نأمل 8" يتسع �قت �لقاLM لالطالe على �ستعر�d �لكتب �ألخر[، �لذ; نقدمه في 
نهاية هذ� �لكتاI، ليكو" على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�M غنية من �لكتب في �لمو�ضيع 

�إليمانية ��لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� �ممتعة للغاية.

ال تر[ في هذ( �لكتب ما تر�( في بعض �لكتب �ألخر[ من jM[ شخصية للمؤلف، �ال تر[ 
 I�شر�حا �#يضاحا� مستند� #لى مصا�M مشبوهة، �ال 8; نقص �8 قصوM في 8سلوI �أل
 ���لتوقير �لو�جب �تخا7( تجا( �لمفاهيم ��لمو�ضيع �لمقدَّسة، �ال ما يُجر �لقاLM #لى �لحير

.m�8 #لى �ليأ0 ��لقنو ����لتر
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لنعم لخدمة �إلنسا"، �هذ� �لتسخير يعتبر جز�� من 
 "�oجها �ثمة  �سعت كل شي�.  �لتي  تعالى  Mحمته 
من هذ( �ألجهز� لهما 8همية قصو[ بالنسبة #لينا، �هما 
جهاo حاسة �لّشم �جهاo حاسة �لّذ�p ، فنحن النستطيع 

8" نتحسس �جو� عالم �لر��ئح ��لمذ�قا� #ال بوجو�هما. 
��فرd عزيز; �لقاLM 8نك ال تملك حاستي �لذ�p ��لشم، ففي هذ( 
�لحالة سوt تصبح �لر��ئح ��لمذ�قا� ال معنى لها عند>، ��فرd 8نك ال تستطيع �إلحسا0 
بر�ئحة ما تأكله �ال تشعر كذلك بر�ئحة ما تشربه فعندئذ فقط سوt تدM> 8همية حاستي 
�لشم ��لذ�p، فالذ; يكسب �لفر��لة خاصيتها �لمميز� هو �Mئحتها �مذ�قها �لمميز، �#�7 لم 
تكن قا��M على شم �Mئحتها �تذ�p طعم �لفر��لة، فهذ� يعني 8ّنه ليس بمقد�M> 8" تستوعب 

معنى كلمة �لفر��لة. 
هذ(  �جه  على  منذ خلق  8خر[  مميز��  #لى جانب  �لميزتين  هاتين  �إلنسا"  منح  �لقد 
 tلبسيطة، �هو يستخدمهما في تمييز �لر��ئح ��لمذ�قا� �لمختلفة �لتي تعد بعشر�� �آلال�
� في جسمه، �تعمل ���" صعوبة �8 مشقة. �هذ( �لحو�0 تعمل ضمن 8جهز� خاMقة موجو
�لكثير من  قا��M على شم  تجعله  �8 كلل كي  توقف   "���إلنسا"   ��ألجهز� طيلة حيا هذ( 
�لر��ئح �تذ�p ��لكثير من �لمذ�قا� �لمختلفة ��لتمييز بينها، �فوp هذ� فإ" �ألجهز� مكتسبة 
طبيعيا، �لم يتدIM �إلنسا" على كيفية �لشم ��لتذ�p، �#نما �كتسب هذ( �لفعاليا� �ماMسها 

طبيعيا �تلقائيا ��" 8; جهد .
هذ(   T8ما بعمق  ��لتفكير  للتمّعن  يتوقف  �إلنسا"  يجعل  7كرنا(  �لذ;  �هذ� 
�لحقائق، �كل #نسا" عاقل نبيه قد يسأx نفسه �لسؤ�x �آلتي: كيف 
�جد� �ألجهز� �لجسمية �لتي تمكنني من �لشم ��لتذ�p؟

�كتب  �لطبية  �خصوصا  �لعلمية  �لكتب  تشير 
��ئما في 7لك  �علم �ألحيا� #لى 8" �لفضل يعو
#لى �ألنف ��لمخ، � هذ� �ألمر في جز� منه 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

حا�x عزيز; �لقاLM 8" تسترجع من سجل �7كرتك جميع �لر��ئح �لزكية �لتي شممتها 
� ��لقرنفل �Mئحة �لو�M تجد 8" هنا> �لعديد من �لر��ئح �لمختلفة، مثل tفي حياتك، سو
��لنيلج ��لبنفسج ��ألعشاI �لخضر�� ��لنباتا� �ألخر[، �يكو" 7لك خصوصا في موسم 
���Mئح  �لمختلفة،   Mلعطو� ���Mئح  �لحمضيا�   M8شجا  Mهاo8 �Mئحة  #لى  #ضافة  هذ�  �لربيع. 
 �8 �لبيض  قلي   �8 �لخبز  �لمطبخ عند تحميص  يفوC من  �لذ;   Cصبا Mفطو �لتو�بل ���Mئح 
� ما يتم تنا�لها �#عد�� �لشا;، �كذلك �Mئحة �لحليب ��لطماطم ��لزيتو" ��لقهو� �لتي عا

8ثنا� �لفطو�M �8 ،Mئحة �للحم �لمشو; �M �8ئحة �لصابو" �لمنعشة ...
مثلما �سترجعت من �7كرتك �لر��ئح �لمختلفة 8عد �لكّر� هذ( �لمر� بالنسبة #لى �لمذ�قا� 
�لمختلفة  �ألطعمة  مذ�قا�  مثل  �ليومية،  حياتك  في  تصا�فها   �8 صا�فتها  �لتي  �لمختلفة 
كالحلويا� ��للحوT ��ألسما> ��لخضر��� ��لحسا� بمختلف 8نو�عه ��لسلطة ��لمعجنا� 
 �كثير 8خر[  �مذ�قا�  �لسكرية  ��لمعجنا�  ��لمثلجا�  ��لمربيا�  ��لمشر�با�  ��لفو�كه 

جد� نتذ�قها في حياتنا �ليومية ...
�في �7كر� كل #نسا" يوجد حيز يحتفظ فيه بعد� من �لر��ئح ��لمذ�قا� �لتي تحسسها 
�لتي  �لر��ئح ��لمذ�قا�  بالنشو�. �هذ(  في حياته، �Mبما كانت #حد�ها كافية لكي تشعر( 
هذ(  من   ���حد فيه، �كل  نسبح  �لذ;  �لنعم  بحر  من   �قطر تعتبر  كأمثلة  منها  عد�نا جز�� 
�لر��ئح ��لمذ�قا� تثير فينا 8سئلة �تساjال� عميقة �مثير�، �يلفت �لقر5" �لكريم نظر �إلنسا" 

#لى 8همية �لتفكر في هذ( �لنعم �إللهية:
�آلية  (�لنحل –  َ�ِحيٌم ﴾  َلَغُفوٌ�  �هللا   �ّSِ ُتحُصوَها  َال  �هللا  ِنعَمَة  َتُعّد��   �Sِ�َ  ﴿

(١٨

�لتي   ��ألجهز 8جسامنا  في  فإنه خلق  �لمختلفة،  �لنعم  هذ(  �لخبير  �لعليم  �هللا  �كما خلق 
�لنعم بتمييزها بعضها عن بعض، �قد سخر عز �جل هذ(  تستطيع 8" تتحسس �جو� هذ( 
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

هذ(   ���8� ��لمخ  ��للسا"  �ألنف   �بوجو #ال  ��لشم   pلتذ�� نستطيع  ال  فعال  فنحن  صحيح، 
� كاملة، #ال 8" هنا> �لجز� �ألهم من �لجو�I يتم #هماله بقصد �8 Mألعضا� لفعالياتها بصو�

بغير قصد، �يمكن 8" يكو" على شكل �لتساxj �آلتي:
لمن ندين في هذ( �لنعمة �لعظيمة؟ من �لذ; �8جد �ألنف ��للسا" ��لمخ في 8جسامنا؟

�للسا" ��لشم يتم بو�سطة �ألنف، �لكن  �لتذ�p يتم بو�سطة  8غلبنا يكتفي بمعرفته كو" 
هذ� خطأ كبير، فالتذ�p ��لشم جز� اليتجز8 من حيا� �إلنسا" �ال يمكن �الستغنا� عنه 8بد�، 

لذلك فغض �لنظر عن �لبحث عن جو�I لهذ� �لسؤ�x هو �لغفلة عينها.
فنحن بال شك مدينو" في �جو� هذ( �لنعم هللا سبحانه �تعالى �لذ; خلقها �سخرها لنا، 
�من هذ( �لنعم ما هو موجو� في 8جسامنا مثل �لشم ��لذ�p �منها ما هو موجو� حولنا. �لو 
تمعن �لو�حد منا في كيفية 8��� 8جهز� �لشم ��لذ�p لوظائفها لوجد 8جهز� مليئة باأل�لة �لقاطعة 
تعالى في خلق  �لالمتناهية هللا   �Mلقد� لنا  �لتي تعكس  �أل�لة  �لخلق، �هي  على حد�� عملية 
 Iألشيا� �تصويرها �#بد�عها، �هذ� �لتمعن ��لتأمل في خلق �هللا يساعد �إلنسا" على �ستيعا�
جز� �لو صغير من بحر لطائفه �فضله �نعمه جل جالله نحو �إلنسا". �على مد[ صفحا� 
�لكتاI سوt يجد �لقاLM 8مامه جملة من نعم �هللا �فضائله 7كر� في صفحا� �لكتاI كي 
تكو" تذكر� له من �لّسهو �صحو� له من �لغفلة، �هذ( �لنعم �إللهية هي �سيلة للر� �لمقنع 
على 8فكاM �8لئك �لد��Mينيين �لذين ُيرجعو" �جو� جميع �ألشيا� #لى �لمصا�فة �لمحض، �هذ( 
�ألفكاM ال شك تدx على بساطة تفكير 8صحابها �سذ�جته، �يصّوM لنا �لقر5" �لكريم عملية 

�لخلق 8برe تصوير فيقوx تعالى:
﴿ ُهَو �هللا �لَخاِلُق �لَباaُ�ِ �لُمصّوُ� َلُه �َألسَماFُ �لُحسَنى ُيسّبُح َلُه َما ِفي �لّسَمَو�3ِ 

َ��َأل�fِ َ�ُهَو �لَعِزيُز �لَحِكيُم ﴾ ( �لحشر- �آلية ٢٤)
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

فضال  �Mئحتيهما،  بين   pالفر� بالما�،  �لمبللة 
ما   �8 �لجو  في  �لما�   Mبخا  ��جو كو"  عن 
ندعو( بالرطوبة يؤ�; #لى تقوية تأثير �لر��ئح 
 Tتقو xفي �لجو، �على سبيل �لمثا ���لموجو
�لمطر   mبعد سقو  ��لمتبخر �لما�  جزيئا� 
�لجو،  #لى   Mهاoأل� ��Mئح  جزيئا�  بحمل 

�تنشر ��Mئح منعشة �طيبة.
�لر��ئح   �عد بالضبط   tيعر �ال 
من  �لماليين  فهنا>  �لجو،  في   ��لمنتشر
جزيئا� �لر��ئح �لمختلفة �لمنتشر� في �لجو، 
�لر��ئح  هذ(  تصنف  كي  �ألبحا�  ��جتهد� 
�لمختلفة تحت مجاميع معينة، �لكن مع �قة هذ( 
�ألبحا� لم يتم �لتوصل #لى تصنيف �قيق بعد يساعد 

في �إللماT بكافة هذ( �لر��ئح.

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

15

www.j4know.com

www.j4know.com
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#ّ" تعريفنا لألشيا� �لتي نر�ها �8 نتحسسها سهل للغاية، �بالرغم من 7لك نعاني من صعوبة 
تسمية بعض �لر��ئح �لتي نشمها، �Mبما عمدنا #لى تشبيه تلك �لر�ئحة بأخر[ معر�فة لدينا، 
�عموما تكو" تلك �لر�ئحة �لمجهولة مهيجة ألحاسيس معر�فة لدينا سابقا، فإ�7 كانت �لر�ئحة 
oكية �عوناها بـ "�لطيبة �8 �لحسنة"، �#�7 كانت غير 7لك �عوناها بـ "�لنتنة �8 �لكريهة"، 
�لتي نصا�فها في حياتنا  �لر��ئح  للعديد من  #لى عدT �جو� تسمية معينة  �سبب 7لك يرجع 

�ليومية.
��لمقصو� بالر�ئحة هي تلك �لجسيما� �لدقيقة �لمنبعثة من �ألشيا� ��لمو��، فالذ; يجعلنا 
نشم تلك �لر�ئحة �لنفا7� ��لطيبة �لمنبعثة من �لقهو� �لمحمصة هي تلك �لجزيئا� �لمنطلقة من 
� في �لفر"، فر�ئحتها 8قو[ من �Mئحة �� �لقهو�، �كذلك �ألمر بالنسبة #لى �لكعكة �لموجو�ما
� �لفر" Mلجزيئا� �لمنبعثة منها. فحر�� Mنتشا� ��لكعكة �لعا�ية خا�M �لفر" �7لك بسبب كثر
�لز�ئد� تكسب جزيئا� �لر�ئحة حركة �oئد� ��نتشاM �8سع في �لوسط، �ينبغي 8" نلفت نظر 
 �8 Mجا� �8 8حجاo إلنسا"، فقد يوجد� �� في حيا��لقاLM #لى 8همية �جو� �لتو�oنا� �لموجو
حديد في �لوسط �لذ ييوجد فيه �إلنسا"، �لكن هذ( �لمو�� ال �Mئحة لها، �سبب 7لك يرجع 

� �لغرفة. Mجة حر�M�#لى عدT تبخرها في 
�لغرفة  في  8" كل شي�   LMلقا� عزيز;   dفر��
8صبح �M �7ئحة، فمثل هذ� �لوضع يكو" 
صفو  يعكر  �Mبما  للغاية،  مزعجا 
 .pتطا ال  �يجعلها   ��لحيا
 ��لمثير �ألخر[  ��لحقيقة 
 �لالنتبا( تتمثل في عدT �جو
من  بالرغم  للميا(  �Mئحة 
 �Mحر� �Mجا�  عند  تبخرها 
منخفضة نسبيا، فهذ( �لخاصية 
 ��Mفالو للغاية،  مهمة  �لما�  في 
 ��Mلو� مثل  تماما  �Mئحة  لها  �لجافة 
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�لر�ئحة  تلك  لجزيئة  �لهندسي  �لشكل  هو   ��لمميز صفتها  �لر�ئحة  يكسب  �لذ;  ��لعامل 
�لبيض  �لطا�o �بين �Mئحة  �لمقلي  �لبيض  بين �Mئحة   pلشكل ١، ��لفر� كما هو موضح في 
�لمتعفن يرجع #لى �ختالt �لبنا� �لجزيئي للجزيئا� �لمنبعثة في �لهو��، ��الختالt �لحاصل 
في �لبنا� �لجزيئى للجزيئا� يقوT على �جو� �ختالفا� �قيقة للغاية بين هذ( �لجزيئا�، #لى 
� كاMبو" ��حد� يحو�M xئحة معينة من طيبة #لى M7 لحاصل في موقع� tجة 8ّ" �الختالM�

كريهة.�لشكل ٢:

�ألخر<،  ��ئحة iتلف عن  jا  منها  jا مشتقا3 ثالk، �كل  �ملرقمة بـ٩١  �جلزيئة   �S

�ملشتقة  ��جلزيئة  �لنيلج،  ��هر/  �لبها��3  ��ئحة  تعطي  بـ٩٢  ��ملرقمة  �ملشتقة  فاجلزيئة 

��ملرقمة بـ٩٣ تعطي ��ئحة غا� �أل���� ��لفاكهة، ��جلزيئة �ملشتقة ��ملرقمة بـ٩٤ تعطي 

��ئحة ��0/ تتميز بأQا مزيج لر�ئحة �لد��سني ��لقرنفل ��لبها��3 ��لنيلج.
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 fََمَو�3ِ َ��َأل� َمَو�3ِ َ��َأل�fَ ﴿ َ�مَّن َخَلَق �لسَّ ﴿ َ�مَّن َخَلَق �لسَّ

َ�َ�نَزwَ َلُكم ِمَن �لّسَماFِ َماFً َفَأنَبتَنا ِبِه َ�َ�نَزwَ َلُكم ِمَن �لّسَماFِ َماFً َفَأنَبتَنا ِبِه 

َحَد�ِئَق 3َ�yَ َبهَجٍة َما َكاَ� َلُكم َ�� َحَد�ِئَق 3َ�yَ َبهَجٍة َما َكاَ� َلُكم َ�� 

ُتنِبُتو� َشَجَرَها S�ََلٌه َمَع �هللا َبل ُهم َقوٌ' ُتنِبُتو� َشَجَرَها S�ََلٌه َمَع �هللا َبل ُهم َقوٌ' 

َيعِدُلوَ� ﴾َيعِدُلوَ� ﴾

 (سو�/ �لنمل – �آلية ٦٠)  (سو�/ �لنمل – �آلية ٦٠) 
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﴿�لِذ{ َلُه ُملُك �لّسَمَو�3ِ َ��َأل�fِ َ�َلم َيّتِخذ َ�َلًد� ً�لم َيُكن َلُه َشِريٌك ِفي �لُملِك 

َ�َخَلَق ُكّل َشيFٍ َفَقّدَ�ُ~ َتقِديًر� ﴾ (سو�/ �لفرقا� – �آلية ٢)

تصميم �ألنف

عندما  يد�M �لحديث حوx �لعضو �لمسؤ�x عن �لشم، فإ" x�8 ما يخطر على بالنا 
هو �ألنف، �لكن �لقليل منا يعرt 8ّ" �ألنف اليؤ�; سو[ ٥٪ من �ظيفة �لشم، �في 
��" شيفر� من جامعة ييل: Mكو gordon shepherd Mلبر�فيسو� xيقو xهذ� �لمجا
"#ّ" ما نشّمه بأنوفنا يشبه تماما ما نسمعه بو�سطة شحمه �75ننا" ، �هذ� يوضعكو" 

�ألنف له ��M بسيط للغاية في عملية �لشم.٣
�لكتاI كيفية تشكل  �لجز� �لشّمي من �ألنف.  �سوt نر[ في صفحا� هذ� 
�لكن قبل 7لك ينبغي �لتطرp #لى �لـ٩٥٪ �لباقية من �لوظيفة �لشّمية، فاألنف يتولى 
8��� �ظيفتين مهمتين باعتباM( جز�� من �لجهاo �لتنفسي، �أل�لى تدفئة �لهو�� �لذ; يتم 
تنفسه، فالطبقة �لمخاطية �لمبطنة تقوT بترطيب هو�� �لشهيق عن طريق �لما� �لمتبخر 
� تحت �لطبقة �لمخاطية �من �لمخاm، 8ما تدفئته فتتم بو�سطة �أل�عية �لشعرية �لموجو
��خل �لرئتين ��7 �لتركيبة  Mبهذ� �لشكل يصبح هو�� �لشهيق مالئما للمر�� ،�مباشر
شبكة  يشبه  �ألنف  ��خل  للهو��  يحد�  ��لذ;  جد�.  �لحساسة  ��لتو�oنا�  �لخاصة 

تكييف متقدمة ��خل بناية ظخمة.
 ��M7 من  �لشهيق  هو��  تنقية  في  تتمثل  �لثانية  ��لوظيفة 
�لغباM ��لبكتيريا ��لجر�ثيم ��لحيلولة ��" #صابة �لرئتين 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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تعليق على �لصو�/ : تتسبب 

�الختالفا3 �لطفيفة جد� بني 

�جلزيئا3 . �نبعاk ���ئح �تلفة 

�متميز/ فيما بينها من �لزهو� 

��لفو�كه.

�لكو"،  في  شي�  لكل  معجز  تصميم  هنا>  �مثلما 
هذ�  مالحظة  �يمكن  �لر��ئح،  لجزيئا�  معجز  تصميم  فهنا> 

للكاكا�   ��لمميز فالر�ئحة  �لر��ئح،  تلك  جزيئا�  تفحص  عند  �لتصميم 
��ألخر[ �لمميز� لزهر� �لبنفسج �كذلك �لر�ئحة �لمميز� للفر��لة ترجع #لى �لذ��M �لمكونة 
صممت  جزيئة  فكل  �لبعض،  ببعضها   ��Mلذ� تلك   mتباM� �كيفية  �لر��ئح  تلك  لجزيئا� 
��جد� كي تحقق �لغرd �لذ; �جد� من 8جله، �الشك 8" هذ� �لتصميم �لمعجز له صانع 

مبدe �هو �هللا سبحانه �تعالى.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

نتا� هذ� �لتصميم �لهندسي �لموجو� في جز� مر" من �جه �إلنسا" �ليد �لمصا�فة ��لعبث. فهذ� 
�لتصميم �لهندسي �لمعجز هو �ليل على عظمة �هللا تعالى �قدMته �كماx خلقه .

�5يا� �لقر5" �لكريم تخبرنا بأ" كل شي� في �لسمو�� ��ألdM مخلوp تم #بد�عه من قبل 
:Mلمصو� LMهللا �لبا�

﴿ َ�َقاُلو� �ّتَخَذ �هللا َ�َلًد� ُسبحاَنُه َبل َلُه َماِفي �لّسَمو�3ِ َ��َأل�fِ ُكّل َلُه َقاِنُتو� َبِديُع 
َمَو�3ِ َ��َأل��yَSِ�َ fِ َقَضى َ�مًر� َفِإّنَما َيُقوwُ َلُه ُكن َفَيُكوُ� ﴾ (سو�/ �لبقر/- �لسَّ

�آلية ١١٦-١١٧)

مركز �لتحليل �لكيميا�{ في �ألنف

شهقة   ٢٣,٠٤٠  Tليو� في  �لشهيق  مر��   �عد يبلغ 
بتهيئة  �لمستمر� يقوT �ألنف  �لشهيق  تقريبا، �8ثنا� عملية 
هو�� �لشهيق كي يكو" مالئما للرئتين، �8ثنا� قيامه بهذ( 

�لوظيفة يقوT بوظيفة 8خر[ �هي �لشم ( �لشكل.٥ 
�لذ;   ��oلغا� خليط  يدخل  شهيق  عملية  كل  فأثنا� 
ندعو( بـ"�لهو��" #لى �ألنف، ��لهو�� في �لشهيق �لو�حد 
يتألف من تريليونا� تريليونا� �لجزيئا�، ��قائق �لر��ئح 
�لتي تتألف من 8عد�� هائلة جد� من �لجزيئا� تكو" ��خل 
 Tعظا  Tتقو للهو��  �ستنشاقنا  �بعد  �لشهيق.٦  هو��  خليط 

تعليق على (�لشكل 3: 

نتنفس طو�w �ليو' ع� �ألنف �لذ{ يقو' بتهيئة 

�jو�F كي يكو�

�لرئتني، ��ثناy Fلك يقو'  صاحلا للمر�� �0خل 

�ألنف بتوجيه جزF منه �و 

حاسة  ما�سنا  نكو�  �هكذ�  �لشمية،  �ملنطقة 

�لشم �قمنا بوظيفة �لتنفس . �قت ��حد.
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

� ��لغريبة من Mلدقائق �لضا�  mلتقا� يتم  باألمر�d، �5لية �ألما" ��لحماية هذ( تعمل كاآلتي: 
قبل �لطبقة �لمخاطية، �بعد 7لك تبد8 شعير�� �قيقة تدعى �لـ"سويطا� silya" في �لعمل. 

�لشكل .
يتم �فع �ألجساT �لغريبة �لتي توجد في �لسائل �لمخاطي نحو �لبلعوT من قبل �لسويطا� 
�بسرعة سنتمتر ��حد في �لدقيقة، �من ثم يتم لفظها خاMجا بو�سطتها �لسعاx �8 �بتالعها #لى 
�لمعد� كي يتم #تالفها بو�سطة �لحامض �لمعد;، �هذ( �لخطو�� قد تبد�� بسيطة، �لكنها في 
 Tللغاية، فهذ( �لحركة �لتي تكو" في �تجا( ��حد ��لتي تقو ��لحقيقة تتكو" من مر�حل كثير
�لطبقة   "ّ# �لسّر بعد عن كيفية حد�ثها، ثم  �لسويطا� �كأنها كتلة ��حد�، لم ُيكشف  بها 
� للمخاm مع �لسويطا� تشكل مجموعة متكاملة للتنقية �لكيميا�ية، oMلمخاطية ��لخاليا �لفا�
�هذ( �لمجموعة تستطيع 8" تميز بين �لمفيد كي تسمح له بالمر�M �بين �لضاM �لذ; ينبغي 

.)�طر
#7" فنحن #��o حقيقة ساطعة، فآليا� �لتكييف ��لحماية ��لتنقية �لتي تحتو; عليها 8نوفها 
بأ"  نعتقد   "8  xمن �ألحو� xبأ; حا �لخاpM، �ال يمكن  �لهندسي  �لتصميم  8مثلة على  تعتبر 
خاليا �لجهاo �لتنفسي ��لد��M" � خاليا �لجهاo �لهضمي �لالشعوMية تستطيع 8" تتفق فيما بينها 
�8" تخطط فيما بينها أل��� �ظائفها تمتما مثل مهند0 ماهر، �كذلك من �الستحالة 8" يكو" 

تعليق على �لشكل  
 w(2): صو�/ مت �حلصو

عليها بو�سطة 

�ملجهر �هي متثل 

�لشع?�3 �ل� تدعى " 

�لسويطا3".
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 T8حجا�  x8شكا  ��7 بأنها  �لر��ئح  جزيئا�  �تتميز 
باقي  مع  بالمقاMنة   �صغير تعتبر  8نها  �حتى  مختلفة، 
 �8 �لحديقة  في  فو�حة   �oهر فر�ئحة  �لجزيئا�، 
متعفنة  فاكهة  �Mئحة   �8 شهي  لذيذ   Tطعا �Mئحة 
بينها  فيما  مختلفة  جزيئا�   ��جو نتا�  كلها 
�ألنفية  �لشمية  فالمنطقة  �لخو�§،  ناحية  من 
 tباختال �لر��ئح  هذ(  تشخيص  تستطيع 
�لبعض،  بعضها  من  �تمييزها  8نو�عها 
 ��لمتناظر �لجزيئا�  تشخيص  �بإمكانها 
�على  نفسه.  �لكيما�;  �لتركيب  لها  �لتي 
سبيل �لمثاx تتشابه جزيئة" L-carvone" مع 
من  تكونهما  ناحية  من   "D-carvone جزيئة" 
�لذ��M نفسها، �لكنهما تختلفا" في مو�قع هذ( 
طفيف   tالختال� �هذ�  �لجزيئة،  ��خل   ��Mلذ�
جد�، �لكن �لمنطقة �لشمية تستطيع 8" تشخصه 
بسهولة �بسرعة فائقة �ُتعِلمنا 8" �لجزيئة �أل�لى 
�Mئحة  هي  �لثانية  ��لجزيئة  �لكمو"  �Mئحة  هي 

 ٩   .eلنعنا�
�هشة  تثير  ��لتي  لألنف  �لثانية  ��لخاصية 
�لعلما� هي حساسيته �لفائقة، فألجل تحسس �Mئحة 
ما ينبغي تركيزها #لى �لحد �أل�نى للتحسس �هوما يدعى 
"حّد �لر�ئحة" فاألنف يحتو; على تر�كيب حساسة جد� 
�لر��ئح حتى لو كا" تركيزها  تستطيع 8" تتحسس بعض 
ضئيال جد� يصل #لى ��حد  بالتريليو". �قد 8ثبتت �ألبحا� 
�Mئحة    �بوجو �إلحسا0  يستطيع  �إلنسا"  8نف   "8 مثال 
��حد  �لى  يصل  تركيز(  كا"  لو  حتى  �لجو  في  �لبيوتيريك 
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

خاصة في �ألنف تدعى �لعظاT �لتوMبينية بتوجيه جز� من هو�� �لشهيق نحو منطقة �لمستقبال� 
�لّشمية.

�بهذ� �لشكل يتم �صوx جزيئا� �لر��ئح �لمختلفة #لى �لمنطقة �لشمية من �ألنف �هي 
فعند   ،(٤ (�لشكل  �ألعلى،  #لى  سنتمتر   ٧ بمسافة  �ألنف  فتحة  عمق  في  تقع  �لتي  �لمنطقة 
تقريب oهر� ما #لى فتحة �ألنف يمكن لجزيئا� كثير� 8" تصل #لى �لمنطقة �لشمية خصوصا 
للتحاليل   Tمتقد مختبر  على  يحتو;  جسمه   "8  tيعر ال  �8غلبنا  عميق،  بتنفس   Tلقيا� عند 
� متو�صلة على معرفة Mلكيميا�ية، �هذ� �لمختبر يقع في �لمنطقة �لشمية ألنوفنا، �يعمل بصو�
هوية �لجزيئا� �لكيميا�ية �لد�خلة #لى 8نوفنا، فنحن 8ثنا� حياتنا �ليومية ال نبذx 8; جهد لمعرفة 
 �Mبهذ( �لمهمة، فهي تعمل بصو Tفنا، فالمنطقة �لشمية لألنف هي �لتي تقو��لر��ئح �لتي تصا
� غريبة مضر� سرعا" ما تعمل �متو�صلة حتى 8ثنا� �لنوT، �#" حد� 8" 8حست بدخا" �8 ما
 �Mمن �لقد �على تنبيه �لجسم ��p ناقو0 �لخطر. ��لمنطقة �لشمية في �ألنف على �Mجة كبير
على �لتحليل �لكيميا�;، #7 بمقد�Mها تشخيص ١٠ 5ال�M tئحة مختلفة، �هي تؤ�; هذ( 

.Cلنجا�� ��لمهمة على �Mجة عالية من �لكفا�

�جلانب   �S �لشكل،   . يشاهد 

�ملنطقة �لشمية �ل� يتم 

�ملستنشق   Fو�j� من   Fجز حتويل 

Sليها.

22

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

ِمن  ُكُلو�  �َمُنو�  �لِذيَن  َ�ّيَها  َيا  ِمن ﴿  ُكُلو�  �َمُنو�  �لِذيَن  َ�ّيَها  َيا   ﴿

ِهللا  َ��شُكر��ِ  َ�َ�قَناُكم  َما  ِهللا َطّيَبا3ٍ  َ��شُكر��ِ  َ�َ�قَناُكم  َما  َطّيَبا3ٍ 

َتعُبُد�َ� ﴾.  Sِّياُ~  ُكنُتم   �Sِ .﴾ �ََتعُبُد� Sِّياُ~  ُكنُتم   �Sِ

(١٧٢ �لبقر/-�آلية  ١٧٢)(سو�/  �لبقر/-�آلية  (سو�/ 
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

بالعشر� مليا��M. �كلما تقدمت �ألبحا� �لكيما�ية حوx سبر 8غو�M �لجزيئة �خو�صها 
� �لكشف عن عجائب حاسة �لشم.١٠��o�

� عن مجموعة من �لجزيئا� Mئحة نستطيع 8" نحس بها هي عبا�M في �لحقيقة #" 8ية�
�لمختلفة، �على سبيل �لمثاx تتألف �Mئحة �لخبز �ألبيض من سبعين جزيئة �Mئحة مختلفة، 
�كذلك �Mئحة �لقهو� فهي تتألف من خليط لـ ١٥٠ ١١جزيئة مختلفة. ��لعطر �لنفيس 
� على Mمختلفة. فالمنطقة �لشمية لها �لقد ���لغالي قد يتألف من خليط لـ ٥٠٠ ١٢ ما
تحليل هذ( �لر��ئح �معرفة �لجزيئا� �لتي تتألف منها مهما �ختلفت تر�كيزها. �جميع 
لنا #لى معرفة ماهيتها كأ"  هذ( �لفعاليا�، 8; �عتبا�M من �ستنشاقنا للر�ئحة �حتى توصُّ
تكو" �Mئحة �لقهو� مثال، ال تستغرp سو[ ثانية ��حد� 8�8قل من �لثانية �لو�حد� بكثير. 
 ،�oنى شك #لى 8" هذ� ليس #ال #عجا�8 "���عندما نتأمل هذ( �لحقائق بعمق نتوصل 

�هو �ليل على 8" حاسة �لشم من #بد�e �لخالق. يقوx �لحق سبحانه �تعالى:

 ﴾ ُيوِقُنوَ�  ِلقوٍ'  �يا3ٌ  �0َّبٍة  ِمن  َيُبّث  َ�َما  َخلِقُكم  َ�ِفي   ﴿
(سو�/ �لجاثية-�الية٤)

                                                        

0عو/ Sلى �لّتفّكر

�لتلفزيو"  على شاشة   �Mلصو� بأ"  8حدهم  �عى ّ� لو 
من  �لقا�مة   �Mإلشا� عبر  تتكو"  لم 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

(�لشكل 5 )

يوّضح �لتركيب �خلا�K لألنف 

��لذ{ بو�سطته نستطيع �� نتحسس 

جزيئا3 �لر��ئح.

]

 ،pMلخا�  Tالنسجا�� ��لتكامل 
يصل   "8 يستطيع  �لعاقل  ��إلنسا" 
 "�� �لمز�عم  هذ(  بطال"  #لى 
مد[   LMللقا �سيتبين  كبير،  عنت 
ضحالة هذ� �إل�عا�عند #طالعه على 
�لصفحا�  في  �لعلمية  �لمعلوما� 
�لكتاI، �ال شك  هذ�  من  �لقا�مة 
في   ��لموجو �لتحسس   Tنظا  "8
�ظيفة   ;�يؤ كي  خلق  قد  �ألنف 
�لو��ئح  تمييز  يسهل  حتى  �لشم، 
�ليال  يمثل  �هو  بعض،  من  بعضها 
على عظمة �هللا عز �جل �لذ; خلق 

هذ� �لنظاT �خلق �ألشيا� كلها.

من  عليها  نطلع  معلومة  �كل 
خلق  في  �لخاMقة  �إللهية  ��لهندسة  �إللهي  �لتصميم  لعظمة  #ثبا�  هي   Iلكتا� هذ�   xخال
 ��ألشيا�. يقوx �لحق سبحانه �تعالى مصو�M لنا هذ� �لكماx ��لتناسق في كل صغير� �كبير

من هذ� �لعالم:

 Fََينَّا �لّسَما�ليَك �لَبَصُر َ�هَو َحِسيٌر، َ�َلَقد َSِ ُثّم ��ِجع �لَبَصَر َكّرَتيِن َينَقِلب ﴿
 ﴾ �لّسِعير  َعَذ�َ�  َلُهم  َ�َ�عَتدَنا  ِللّشَياِطين  ُ�ُجوًما  َ�َجَعلَناَها  ِبَمَصاِبيَح  �لّدنَيا 

(سو�/ �لملك – �آلية ٣،٤) 
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

�خلت  ��لتي  �لجو  في   ���لموجو �لكهر�مغناطيسية  �لموجا�  بفعل  تكّونت  �#نما  �لهو�ئي 
�لتلفزيو" مباشر�، �لو ��عى 8يضا 8" جهاo �لتلفزيو" لم يتم صنعه في معمل �#نما تكو" من 
� في �لبيت �من تلقا� نفسه، ما�7 سيكو" تعليقكم �8 كيف �تجمع �لذ��M ��لجزيئا� �لموجو

سيكو" تفكيركم حياx هذ� �ال�عا�؟
للوهلة �أل�لى سوt تظنو" 8" هذ� �لشخص يمزC، �لن تأخذ�� كالمه مأخذ �لجد، 8ما 
#�7 �جدتمو( مصر� على 8Mيه فعندئذ ستقر�M" حتما 8" هذ� �لشخص قد فقد مد�Mكه �لعقلية 
ألّ" حديثه ���عا�( يد�M حوx #نتا� صناعي �قيق، فالتلفزيو" جهاo مصنوe الستقباx �لبث 
 ��لتلفزيوني، �محطا� �لبث �لتلفزيوني تنشأ كي تعمل على بث �إلشا��M �لتي تستطيع 8جهز
�لتلفزيو" �ستقبالها، �باختصاM فإ" �لتلفزيو" �محطا� �لبث ��لر��بط �لتي تربط بينهما تشكل 

8جز�� لمنظومة معقد� هي نتا� لتصميم p�M، �ال مجاx فيها للصدفة 8بد�.
�عا��� �لد��Mينيين 8كثر سذ�جة من �ال�عا� �لمذكوM سابقا، فهؤال� يزعمو" � "ّ#

8" حاسة �لشم �لتي هي M8قى كثير� من تكنولوجيا �لبث �لتلفزيوني ظهر� #لى 
�لوجو� بمحض �لمصا�فا�،

تكو"  كي  بالصدفة  بينها  فيما  تجّمعت   ��Mلذ�  "8  ;8
�لر��ئح �لمختلفة في هذ� �لعالم، �بالصدفة 8يضا �ستطاعت 

يدعى  عضو� جسميا  لتكو"  تتجمع   "8 نفسها   ��Mلذ�
�ألنف ��لذ; يستطيع تحسس هذ( �لجزيئا� �معرفة 
 ;8  ��جو  Tالنعد�� يعني  �هذ�  �لكيميا�ية،  هويتها 
تصميم �8 تخطيط �8 تدخل لعقل ما في هندسة هذ� 

�لحد�.
�8صحاI نظرية �لتطوM يدعو" 8" كل شي� 

حد� بالصدفة � بطريقة ال شعوMية عبر 
باليين   xخال عشو�ئية  8حد�� 

تشكل  �بذلك  �لسنين، 
فيه،  نحيا  �لذ;  �لعالم 

�لذ;  �لعالم  هذ� 
بالتناسق  يتميز 
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"مساما� �النتشاM" �لتي طرحها �لعالما" 
 oالهتز��  " �نظرية   ،Mتايلو� �يفيس 
�لجزيئي " للعالم ��يسو"، �نظرية " تأثير 

بييز�" للعالم o�Mنبر¯  .١٦
��لنظريا�   ��Mآل�  "#  ،xلقو� �خالصة 
�لعالقة  يخص  فيما  متضاMبة   xتز� ال  �لعلمية 
بالمستقبال�  �لر��ئح   جزيئا�  تربط  �لتي 
هنا>   xتز� ما  8خر[   �Mبعبا� �لشمسية. 
بما  يتعلق  فيما  علميا  مجهولة  مر�حل 
عند  �لشمية  �لمستقبال�  في  يجر; 
من  �لكثير  �هنا>  بالر��ئح.  #حساسنا 
�الحتماال� �لعلمية �لمطر�حة من قبل 
 xلعلما� لتفسير حد�ثها. �قد تّم تنا��
على  علميا   Iألصو��  Iألقر� �لنظرية 
�لكتاI في تفسير كيفية  صفحا� هذ� 

حد�� حاسة �لشم.
كثير�  �لعلم   Tتقد �لحظ  �لحسن 
�لتجريبية  �لبحو�  #جر��   xمجا في 
 Mتطو #لى  يرجع  �7لك  �لمختبرية، 
�لكن  �لمختبرية.   ��ألجهز تقنية 
في   xلمجهو� بعض  هنا>   xيز� ال 
#لى  يحتا�  �هو  �لشم  مر�حل حاسة 
 Tلتقد� من  �بالرغم   .)�M8سر� كشف 
#ّال  �لعلمي  �لبحث  8ساليب  في  �لمذهل 
�آل"  حد  #لى  تذلل  لم  صعوبا�  ثمة    "ّ8
�هذ� يدx على �إلعجاo �اللهي في خلق �ألشيا� 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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نظريا3 �لتحّسس �لّشمي 

"ما   xنقو �لمطبخ، �عندما  من  �لمنبعثة  بالر��ئح  #حساسنا  عند  نومنا صباحا  نستيقظ من 
�لتي تجر; في   ��لمعقد �لحيوية  بالفعاليا�  فإننا ال نشعر  �لمحّمصة"،   ��لشطير 8طيب �Mئحة 

8نوفنا، �لكن ما �لذ; يحد� في تلك �ألثنا� ��خل خاليا 8نوفنا؟
يتوصلو�  لم  �لسابق، �لكنهم   xلسؤ�� �لجو�I على  معرفة  فتر� طويلة  منذ  �لعلما�   xيحا�
#لى حّد �آل" #لى معرفة تامة بكيفية تمييز �لخاليا �لشمية لجزيئا� �لر��ئح �لمختلفة، �كل ما 
�كتشف علميا اليعد� كونه نظرية تتحسس خطو�تها نحو �ليقين، �يمكن 8" نقوx بأ" حاسة 

�لشم هي من �لحو�0 �لتي ماx�o �لعلم لم يكتشف بعد 8سر�Mها بشكل كامل .١٣
�من 8هم �لنظريا� �لعلمية �لمقبولة في هذ� �لمجاx حاليا نظرية تدعى " نظرية ستيريك"، 
�لر��ئح  جزيئا�  كو"   �فكر �لنظرية  �تتبنى  M.�.مونكريف،  �لعالم  هو  طرحها  من   x�8�
بها  �لخاصة  بالمستقبال�  تلتصق   "8 �لجزيئا�  �تستطيع هذ(  متباينة،   T8حجا�  x8شكا  ��7
� في �لمنطقة �لشمية، ��لعالقة بين هذ( �لجزيئا� �تلك �لمستقبال� كالعالقة بين ���لموجو
�لقفل ��لمفتاC �لمناسب له، فمثلما لكل قفل مفتاC خا§ يستطيع فتحه، فإ" كل مستقبلة 

شمية التنفعل �8 ال تتأثر #ال بالجزيئة �لتي تستطيع 8" تنشطها.
�قاT �لعالم جو" 5موM بتطوير هذ( �لنظرية بأ" قسم �لر��ئح #لى سبعة 8صناM tئيسية �هي 
� ��Mئحة �لعفونة )، ��ّ�عى بأ" جميع �(�ألثير ��لكافوM ��لمسك ��لزهر ��لنعناe ��لر�ئحة �لحا

�لر��ئح في �لطبيعة ماهي #ال خليط بنسب مختلفة من هذ( �لر��ئح �لسبع  .١٤
�لتأثير �الهتز�o;"، �حسب  بنظرية 8خر[ �هي "نظرية  توMين  لوقا  �8تى عالم 5خر �هو 
 oلجها� سلو>   �8  "  Iسبكتر�سكو �لـ"  سلو>  �لشمية  �لمستقبال�  تسلك  �لنظرية  هذ( 
�لذ; يستخدT في ��Mسة �الهتز���o، 8; 8" هذ( �لمستقبال� �لشمية تستطيع تمييز �لحركة 
�الهتز�oية لجزيئا� �لر��ئح، �من هنا يمكن �ستنتا� 8" هذ( �لمستقبال� مصّممة كي تستطيع 
 Iجزيئا� �لر��ئح، 8; 8" كل مستقبلة تستطيع معرفة موجة ��7 تذبذ Iمعرفة موجا� تذبذ
معين فقط، �يمكن تشبيه هذ( �لحالة بحالة خاليا شبكية �لعين �لتي خلقت على شكل مجاميع 

� معين من �لضو�.١٥�كل مجموعة تستطيع تمييز موجة ��7 تر
�يقوx توMين بأ" �ألصل في تمييز �لر�ئحة هو حد�� مجموعة من �لعمليا� �لمعقد� ��لتي 
تعتمد على �نتقاx �إللكتر�نا� بين �لجزيئا� . �من �لنظريا� �ألخر[ في هذ� �لمجاx نذكر 
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 Tحاسة �لّشم 8كبر بكثير مّما يعتقد( �النسا"، �8ثبتت بعض �ألبحا� �لعلمية  عد �Mقد�
� باألMقاT، 8; 8ّ" حاسة �لشم تستطيع تمييز �Mئحة �لكثير �لكثير Mمكانية تحديد هذ( �لقد#
�لحاسة  هذ(  عجائب  على  مفصلة  �آل"  �لنلق  حياتنا.  في   ���لموجو �لكيما�ية   ��لمو� من 

�لماهر� ��لذكية.١٧

�لنشا� غير �لعا0{ للما0/ �لمخاطية

�لعينين  مابين  �تحت  �ألنف،  منخر;  من  لكل  �لعلوية  �لنهاية  في   ���حد منطقة شمية  توجد 
مربع،  سم   ٢,٥I  Mتقد مساحة  تشغل  �لمنطقتين  هاتين  من  منطقة  �كل  (�لشكل٦)،   .�مباشر
� لزجة تفرo من قبل غد� بوما"، �سمك هذ( �لطبقة �لمخاطية �� مخاطية، �هي ما��تحاm بما

�لتي تحيط بالمنطقة �لشمية يبلغ٠,٠٦مم تقريبا.١٨
� حاسة �لشم كثير�. �هذ� يفسر Mلوكا" سمك هذ( �لطبقة 8كثر مما هو عليه لضعفت مقد�
�لو  �ألنفية.   ��لقنا ��خل   mللمخا  mلمفر�  oإلفر�� نتيجة  بالرشح  �إلصابة  �لشم عند  ضعف حاسة 
 ��كا" سمك �لمخاm 8قل مما هو عليه لضعفت �لمناعة في �لجسم �ألصيبت �لّسويطا� �لموجو

.Mخل �لطبقة �لمخاطية بالضر��
 tلجفا�  xحصو "�� �لحيلولة  منها  �النسا"،  في جسم  يؤ�يها   �عديد �ظائف   mللمخا  "ّ#
 mلغريبة. �قد �كتشف حديثا 8" �لمخا�� �Mلجسيما� �لّضا� mخل �ألنف، �يعمل 8يضا على �لتقا��
 �� منتظمة للغاية �تشكل �سطا مثاليا. فالمخاm خليط من �لبر�تينا� ��لبر�تينا� �لمساعد�يعتبر ما

� �لمخاطية �8يمو كلوبينا� #ضافة �لى �لليبيت.١٩�(�ألنزيما�) ��لّسكريا� �لمتعد
#ّ" �إلحسا0 بالر�ئحة يبد8 عند �لطبقة �لمخاطية، �ينبغي على جزيئا� �لر��ئح 8" تجتاo هذ( 
�لمرحلة  هذ(  �في  �لدقيقة.  �لسويطا�  في   ���لموجو �لشمية  بالمستقبال�  �لتصاقها  قبل  �لطبقة 
�لر��ئح  بجزيئا�  تلتصق  �لبر�تينا�  فهذ(  عملها،   mلمخا� في   ���لموجو �لبر�تينا�  بعض  تبد8 
�تقوT بإMشا�ها #لى �لطريق نحو �لمستقبال�٢٠. �ما تز�x هذ( �لبر�تينا� �لر�بطة في طوM �لبحث 
�لر��ئح #لى �لمستقبال�  �لبر�تينا� تنظم عملية �صوx جزيئا�  ��لد�Mسة، �لكن يعتقد 8" هذ( 

فضال عن 8نها تقوT بوظيفة �لمرشد لهذ( �لر��ئح في تلمس �لطريق نحو �لمستقبال� �لشمية٢١.
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�لعلم خطو� نجاC في كشف خفايا  للمخلوقا�. �كلما حقق  �لرباني  �لتصوير  في  ��لر�عة 
� �8ضح، فأعضا� حو�0 �النسا" نتا� تصميم هندسي Mحو�0 �النسا" ظهر� �لحقائق بصو
خاpM، �قد صممت كي تؤ�; مهامها بدقة فائقة لخدمة حيا� �النسا". �هذ� �لتصميم 
"�لحيا� نشأ�  بأ"   xتقو �لتي    ��لفكر �لخاpM يعكس مد[ سطحية 
�ألسا0  �لحجر  تمثل  �لتي   ��لفكر هذ(   ،" �لمصا�فا�  نتيجة 

.Mلنظرية �لتطو

�لعجائب �لموجو0/ في حاسة �لشم

#ّ" حاسة �لشم تنقل لإلنسا" معلوما� مهمة 
مهم   M�� لها  حاسة  فهي  �لخاMجي،  محيطه  عن 
 "��في معرفة ما يجر; حولنا. �يحد� كل 7لك 
 ���لموجو �لمأكوال�  �Mئحة  شممنا  فإ�7  نشعر،   "8
8مامنا �نحن مغمضو �لعينين الستطعنا معرفة 8نو�e تلك 

.���لمأكوال� ��" تر
طبخ  قد   Tلطعا� كا"   "# معرفة  نستطيع  �كذلك 
جيد� T8 ال باستخد�T حاسة �لشم، �تمكننا هذ( 
�لحاسة كذلك من تبين تعّفن �لطعاT �لذ; 
�كذلك  �لثالجة،  في  به  نحتفظ 
نستطيع 8" نمّيز طبيعة �لمكا" 
يكو"  كأ"  �Mئحته  من 
 �8 مستشفى   �8 مطعما 
مكا"   ;8  �8 �كانا 

5خر.
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� في �لمخاm #7 تقوT بإ�oلة جزيئا� �لر��ئح �يأتي �لد�M �لمهم �لذ; تقوT به �ألنزيما� �لموجو
،٢٢��لتي شمت من قبل لفسح �لمجاx للر��ئح �لجديد

� 8بسط تقوT تلك �ألنزيما� بعد برهة بتغيير تركيب جزيئا� �لر��ئح �عندئذ تصبح Mبعبا�
تلك �لجزيئا� غير ��7 تأثير على �لمستقبال� �لشمية .�فيما بعد يتم #Mساx هذ( �لجزيئا� 

�لمهدمة �لى �لمعد� بو�سطة �لمخاm، �بهذ� �لشكل يتم �لتخلص منها . 
�الحظ عزيز; �لقاLM 8" �لذ; يقوT بهذ( �لمهاT �لدقيقة ��لخطير� ليس بر�فيسو�M �ال 
Mجل علم �ال خبير� في مجاله، �#نما �ألنزيما� عديمة �لعقل ��لشعوM. #ضافة #لى كل هذ� 
تقوT هذ( �ألنزيما� كل لحظة باتخا7 قر�M جديد في �لتدخل �لكيما�; لتغيير تركيب جزيئا� 

 .mفي �لمخا ���لر��ئح �لموجو
�لكن هل بإمكا" هذ( �ألنزيما� 8" تقرM كل هذ( �لعمليا� �تنفذها من تلقا� �7تها؟ 8بد�، 

#" �هللا �لذ; خلقها هو �لذ; 8لهمها طريقها حتى تقوT بوظائفها على هذ� �لنحو.
�لطبقة   p8عما ��خل  �لجزيئا�  لحركة   pلنطا� ��سع  نشاطا  هنا>   "ّ8 لنا  يتضح  �هكذ� 

﴿ َ��لّنجُم َ��لّشَجُر ﴿ َ��لّنجُم َ��لّشَجُر 

َيسُجَد�ِ� ﴾َيسُجَد�ِ� ﴾

 سو�/ �لرحمن –�آلية ٦. سو�/ �لرحمن –�آلية ٦.
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� هذ( �لبر�تينا� �لر�بطة على Mال شك 8" قد�
معرفة �آلالt من �لر��ئح �لمختلفة �قدMتها 8يضا 
على تنظيم حركة �لجزيئا� ��خل �لمخاm تعتبر 

�ليال باهر� على حقيقة حد�� عملية �لخلق.
غنا�  حديقة  في   xيتجو 8حدهم   "8  dلنفر
كل  بشم   Tيقو� �لمنعشة،  �لمختلفة   Mبالزهز
 oتبر 8نفه، �هنا  تقريبها من  فيها عن طريق   �oهر
�إلحسا0  فألجل  حقيقية،  مشكلة  حالة  8مامنا 
 �بر�ئحة oهر� ما ينبغي #�oلة جزيئا� �Mئحة oهر
�لمستحيل  8خر[ كا" شّمها من قبل، �#ال فمن 
�إلحسا0 بر�ئحة oهر� تلو �ألخر[ مباشر�. �مثل 
هذ( �لحالة قد تؤ�; �لى نتائج سلبية للغاية، �هنا  �لتركيب �خللو{ للمنطقة �لشمية

�ملنطقة �لشمية

غد/ بوما�
�عاF 0مو{

Fو�j� 

غد/ �اطية

�عصا� �ية
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بينها  فيما  تختلف  بد�Mها  �لشمية  ��لخاليا  �ألبحا�.  هذ(  #جر��  في  يقضونها  �لتي  �لطويلة 
 tلباحث �لمعر�� xيقو �� �بشكل ملفت لالنتبا(، �في هذ� �لصد��من ناحية �لوظائف �لمؤ

ستيو��M فايرشتاين "#" �لخلية �لشمية مثل 

 ٢٥ " �باقي �لخاليا �لحسية تختلف من ناحية �لتركيب ��لوظيفة �تقسم #لى 8نو�e عديد
، �هو بذلك يلفت �لنظر #لى �لتصميم �لمدهش للخلية �لشمية، �هذ� �لتصميم �لمدهش يثبت 
�جو�( لد[ فحص �لخلية تحت �لمجهر �إللكتر�ني، (�لشكل ٧)، �تتألف �لخلية �لشمية من 
 Mئيسية، �هي جسم �لخلية، ��لسويطا� �لتي تقع في 8حد طرفي �لخلية ��لمحوM ثالثة 8جز��
�لذ; يقع في �لطرt �آلخر للخلية، ( �لشكل ٨)، �جسم �لخلية هو �لمكا" �لذ; تحد� فيه 
�لكهربائية، ��لسويط   �Mفيتولى نقل �إلشا  Mلمحو� 8ما   ،��لمعقد �لخلوية  �لفعاليا�  �لعديد من 

يتولى �الMتباm بجزيئا� �لر��ئح.
يختلف من ١٠#لى ٣٠ سويطا،  �لشمية  �لخلية  8حد طرفي  في  �لو�قعة  �لسويطا�   ��عد
�تتر��C 8طو�لها من ٠,١ #لى ٠,١٥ ملليمتر� ٢٦ �تختلف �لسويطا� �لشمية عن باقي �لشعير�� 
�لشمية،   �لمستقبال�  على  باحتو�ئها  �كذلك  التتحر>  ثابتة  بكونها  �ألنف،  في   ���لموجو

�لشكل ( 7 ) : بعض �خلاليا �خلاصة باحلو�R، �يتضح من �لشكل �� لكل خلية من هذ~ �خلاليا �لشكل 

�ملناسب للحاسة �ل� تؤ0يها.
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ألنوفنا  �لشمية  بالمنطقة  �لمحيطة  �لمخاطية 
بشكل يثير �لدهشة في �لعقوx، 8; 8ّ" هنا> 
��خل  �لفعاليا� تحد�  من  �لعديد  �لعديد 
 "8  "��8نوفنا �بتخطيط �تنسيق مدهشين 

نشعر بذلك �8 نر�( 8عيننا.

�لخاليا �لشمية �� �لسعا/ �لمهر/

#ّ" �لخاليا �لشمية في �لحقيقة خاليا عصبية، 
جزيئا�  تأثير��   xيصا# هي  ��ظيفتها 

 ��Mآل�� �لشمية،  �لبصيلة  #لى  �لر��ئح 
 �عد  xلعلمية حو�  mأل�سا� في  تختلف 
 "ّ8 يؤكد  �لعلما�  فبعض  �لخاليا،  هذ( 
 �عشر على  يربو  �لخاليا  هذ(   �عد
يعتقد  �آلخر  ��لبعض   ،٢٣ خلية  ماليين 
مليو"  خمسين  #لى  يصل  عد�ها  بأ" 
�لخاليا  من  �لماليين  �هذ(   ،  ٢٤ خلية 

�لشمية توجد في منطقة ال تزيد مساحتها 
في  مرتبة  �هي  �لبريد،  طابع  مساحة  عن 
�تناسق   Tبانتظا �لضيقة  �لمساحة  تلك 
هل   :  xيسأ سائل   IM� مدهشين، 
�لماليين  يرتب هذ(   "8 �لمر�  باإلمكا" 
من �لخاليا ضمن تلك �لمساحة �لضيقة 
من  ؟   �Mلمتطو�  ��ألجهز  Tباستخد��

ال،  بـ:   Iلجو�� يكو"   "8 �لطبيعي 
كيفية  #لى  ليس  بعد  يتوصلو�  لم  فالعلما� 

ترتيب مثل هذ� �لعد� �لهائل من �لخاليا، �#نما 
#لى تحديد عد� هذ( �لخاليا، بالرغم من �لسنو�� 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

تعني لد[ �لقاLM #ال جسما �7 تركيب بسيط، �لكن �لكلمة ال تعني #ال شكل 7لك �لجسم، 
أل" �لسويطا� تتميز باحتو�ئها على تقنيا� �Mقية جد� لالتصاx ال مثيل لها، فجزيئا� �لر��ئح 

�لتي تذ�I في �لمخاm سرعا" ما تقيم �تصاال بالمستقبال� �لشمية �لخاصة بها.
�لقفل  بين  كالعالقة  �لشمية  ��لمستقبلة  �لر�ئحة  جزيئة  بين  �لعالقة  بأ"  بيننا   "8 �سبق 
�لشمية  �لخلية  ��خل  �لكيميا�ية  �لتفاعال�  من  �التصاx تحد� سلسلة  �بعد هذ�   ،Cلمفتا��
� كهربائية عصبية، �ال تز�x هذ( �لتفاعال� �لكيميا�ية قيد �لبحث �لم يكشف Mتنتج منها #شا
 Tلمها� �لبر�تينا� ��ألنزيما�  تؤ�; مجموعة من   xلحا� � كاملة، �بطبيعة Mبعد بصو كنهها 
�لملقا� على عاتقها خالx تلك �لتفاعال�، 8; 8" عملية تحويل �لتأثير�� �لكيميا�ية لجزيئة 
� عصبية من قبل �لخلية �لشمية عملية غاية في �لتعقيد، �ال نعرt في �قتنا Mلر��ئح #لى #شا�
�لحاضر سو[ شبكتين لالتصاx من جملة شبكا� �التصاx �لتي تحتو; عليها �لخلية �لشمية، 

�يمكن لنا 8" نبسط للقاLM تلك �لشبكة �التصال تية للخلية �لشمية كما يلي:
فوسفا�   ;�(8حا   cAMP بو�سطة   xالتصا� شبكة  #نشا�  كيفية  على   �نظر لنلق  �8ال 
سايكليك ٣,٥ 8�ينوسين)، (�لشكل ١٠)، فعند �Mتباm جزيئة �لر�ئحة بالمستقبلة �لشمية تبد8 
 G-OLF بر�تين xخل �لخلية �بشكل سريع، �8لها تحو��سلسلة من �لتفاعال� في �لحد�� 
بتسريع  �ألنزيم  8نزيم يدعى AC، �يقوT هذ�  بتنشيط  �لبر�تين  فعاx، �يقوT هذ�  بر�تين  #لى 
�لـATP  #لى CATP، �يعتبر �لـcATP ناقال للرسائل �لكيما�ية ��خل �لخلية. �يرتبط 

بالقنو�� �لتي تربط �لسويطا� بغشا� �لخلية .
�لسويطا�،  #لى ��خل   Tلكالسيو� 8يونا�   xنتقا�� �لقنو��  فتح  �لى   ;�يؤ  mتباMال� �هذ� 
��نتقاx 8يونا� �لكالسيوT يؤ�; #لى فتح قنو�� �لكلوMيد �بالتالي �نتقاx 8يونا� �لكلوM #لى 
هذ�  من  �ينتج  متعا�لة،  #لىخلية  �لشحنة  �لسالبة  �لخلية   xتتحو �هكذ�  �لسويطا�.   �Mخا
�لتحوx توليد شحنة كهربائية. �يمكن تلخيص ما حد� بجملة ��حد� �هي 8" سلسلة من 
� �لكهربائية تتحر> Mكهربائية، �هذ( �الشا �Mخل �لخلية تنتج منها #شا���لتفاعال� �لكيما�ية 

خالx محوM �لخلية لتنتقل #لى �لبصيلة �لشمية.
 ٣pتركيز �لـ ���بعض جزيئا� �لر��ئح ال تؤثر على نسبة �لـcATP، بل تؤ�; #لى oيا
#لى حد�� سلسلة   ;��لتركيز يؤ �لتغير في  �لنوسايتوx ١،٤،٥)، �هذ�  �8 (ثالثي فوسفا� 

�حد/ �لفا
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

� 8خر[ تختلف هذ( �لسويطا� عن باقي شعير�� �لجسم بأ" لها تركيبا خاصا بها، Mبعبا�
�كذلك تؤ�; هذ( �لسويطا� مهمة �إلسنا� �لهيكلي للمستقبال� �لشمية. �لو �ققنا في �لشكل 
لوجدنا 8" لها تصميما يناسب �لمهمة �لتي تقوT بها تناسبا مثير�، فهذ� �لتصميم يتيح للمستقبلة 
8" تستقبل 8كبر عد� ممكن من جزيئا� �لر��ئح في �8سع مساحة ممكنة، باإلضافة #لى 8" 
 eحد من 8صل 8لف نو�� eقد 8ثبتت 8" كل خلية شمية التحتو; #ال على نو ��ألبحا� �ألخير

مختلف للمستقبال� ٢٧ ، (سوt نبحث هذ� �ألمر بالتفصيل خالx �لصفحا� �لقا�مة ) .
�ينبغي هنا 8" نأخذ بعين �العتباM حقيقة مهمة، 8ال �هي كلمة " �لسويط " �لتي Mبما ال 

 تو{ �ألنف على ١٥- ٢٠ خلية�ية، �كل خلية من هذ~ �خلاليا تعيش ملد/ شهر تقريبا، �بعدها متو3 

لتحل ¡لها خلية �خر<.

ثالثة  من  �لشمية  �خللية  تألف 

جسم  �هي  �ئيسية،   Fجز��

يقع  �لذ{  ��لسويط  �خللية، 

��ملحو�   �خللية،  طر.  �حد   .

�آلخر  �لطر£   . يقع  �لذ{ 

للخلية .

تالبصيلة �لشمية

�ملحا��

�لسويطا3

  جسم �خللية

تالبصيلة �لشمية
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لشم �ظائفها على 8كمل �جه. �هذ� يعني 8" �ألجز�� تعمل في تكامل فيما بينها، �ال يمكن 
للعمل 8" يتم ��" �جو� �ألجز�� كلها متكاملة.

�لر�قي   xالتصا� 8" هذ�  � ��حد�، �هي Mبعبا �لشمية  �لخلية  ما يخص  نلخص   "8 �يمكن 
من  �ليل  �لمدهش  �لتصميم  �هذ�  ��لر�ئع،  �لمدهش  تصميمها  نتا�  هو  �لشمية  �لخلية  ��خل 

�أل�لة �لتي ال يمكن عّدها �8 حصرها على حد�� عملية �لخلق.           

�لبصيلة �لشمية: مركز عجيب لالتصاال3

��لجمجمة  �لشمية  �لمنطقة  من   �مباشر �ألعلى  #لى  �لمخ  مقدمة  في  �لشمية  �لبصيلة  تقع 
(�لشكل١٢)، �توجد بصيلتا" شميتا" �منطقتا" شميتا". �حجم كل بصيلة شمية بقدM حجم 
 Tعمالقة ألنها تقو xبوظيفة محطة �تصا Tحبة �لبز�ليا، �بالرغم من هذ� �لحجم �لصغير فإنها تقو
�لقا�مة من �لمستقبال� �لشمية، �هذ� يعني �صوx ماليين  بتجميع كافة �إلMشا��� �لعصبية 
منطقة  #لى  #Mسالها  ليتم  �لمعلوما�  هذ(  بتنظيم  �لبصيلة   Tتقو �بالتالي  #ليها،  �لمعلوما�  من 
�لعصبية   ��Mترسل �إلشا p�8 �Mشمية خاصة. �بعبا Iبو�سطة 8عصا  ��لمخ مباشر �لشم في 
� في قشر� �لمخ (�لشكل١٣)، 8; 8" �#لى مناطق �لمها� �حصا" �لبحر ��لنو�� �للوoية �لموجو
�لبصيلة �لشمية �لصغير� �لحجم تقوT بمهمة �لتنسيق بين �لماليين من �لخاليا �لشمية. �لنطلع معا 
على كيفية حد�� �التصاال� ��خل �لبصيلة �لشمية، �عندئذ يتبين لنا �لسر في تسميتنا لها بالمركز 

�لعجيب لالتصاال�.
�هنا>  �لشمية،  �لبصيلة  #لى  �لعصبية  #شا�Mتها   xساMبإ  Tتقو للر��ئح  �لمستقبلة  �لخاليا   "#
�لمرسلة" تستقبل تلك �إلشا��M لترسلها  �لبصيلة �لشمية تدعى بـ"�لخاليا  خاليا 8خر[ في 
بد�Mها #لى �لمخ. �يبلغ عد� هذ( �لخاليا في �إلنسا" �لبالغ خمسين 8لف خلية تقريبا. �يحد� 
�التصاx �لعصبي بين هذ( �لخاليا �تلك ��خل �لبصيلة �لشمية، �بالتحديد في مو�قع �8 �حد�� 
كـر�ية  مناطق  �هـي  �لمعتمة،  �لشمية  �لمناطق   �8—glomerulus– تدعى   xلالتصا

�لشكل يبلغ قطـرها ٠,١مم٣٠.
تحتو; �لبصيلة �لشمية �لو�حد� على 8لفي منطقة معتمة تقريبا، �كل منطقة معتمة تحتو; 
على نهايا� لمحا�M ٢٥,٠٠٠ خلية شمية مستقبلة، �على نهايا� �ستطاال� عصبية لـ٢٥ 
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

 �Mها #لى توليد شحنة كهربائية �8 #شاMبد� ;�من �لتفاعال� �لكيما�ية ��خل �لخلية ��لتي تؤ
كهربائية. 8ما هذ( �لسلسلة من �التصاال� عبر �لتفاعال�  �لكيما�ية  فال تز�x مجهولة علميا 
� هو نتا� �٢٨. �لكن �لذ; يهمنا هنا معرفة  8" �التصاx في �لخلية �لتي ال تر[ بالعين �لمجر

.xقيق  �مدهش يبهر �لعقو�تصميم 
�لخلية�لشمية، يجر; حد� مدهش  �لمدهش في 8حد طرفي  �لحد�  �بينما يجر; هذ� 
 �Mلسابقة 8" �الشا� Mقد 7كرنا في �لسطو� .Mآلخر للخلية، 8; عند �لمحو� t5خر  في �لطر
�لكهربائية تنتقل عبر �لمحوM لتصل #لى �لبصيلة �لشمية.(�لشكل)، �تقع هذ( �لبصيلة في مقدمة 
�لمخ، �تشكل كل ١٠-١٠٠ محوM عصبي حزمة من �لمحا�M تخترp �لعظم �لمنخلي لألنف 
لتصل #لى �لبصيلة �لشمية ٢٩. �هنا تبرo 8مامنا صفة �لعظم �لمنخلي لألنف �لذ; يحتو; على 
� في جمجمة �إلنسا" �ثقوI تسمح بمر�M �لمحا�M �لعصبية من خالله. �هذ( �لخاصية �لموجو

هي جز� ��حد من 8جز�� عديد� في �لتصميم �لمدهش لحاسة �لشم.
�لثقوI لما �ستطاعت �لخاليا �لعصبية 8"  �لعظيمة على تلك  �لوال �حتو�� تلك �لصفيحة 
تقيم �تصاال فيما بينها، �بالتالي �ستحاx �إلحسا0 بالر��ئح حتى لو 8�� باقي 8عضا� حاسة 

cATPخللو{ بو�سطة �لـ� wميثل �ملر�حل �لرئيسية لالتصا

عند ��تبا� جزيئة �لر�ئحة باملستقبلة �لشمية.

جزيئة �لر�ئحة

�ملستقبلة

قنا/ �يو� �لكلو�

 قنا/ �لكالسيو'

 بر�تني
ATP cAMP

cAMP

Cl-

Na+

Ca2+
Ca2+
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�إلحسا0 بالر��ئح  ٣٢ ، �هنا يمكن 8" نصوM عدT حد�� خطإ في عملية تصنيع �لمعلوما� 
تخفيض  �يتم  هاتف،   oجها مليو"  عبر  تحمل  ما  معلومة   "8  dلنفر يلي:  كما  �لبصيلة  في 
هذ� �لعد� �لهائل في مركز لالتصاال� تخفيضا فجئيا #لى 8لف خط هاتفي، فمن �لمستحيل 
في هذ( �لحالة عدT حد�� خلل في �لمعلوما� ��لمعطيا� �لقا�مة #لى �لمركز، �ال يمكن 

موقع �لبصيلة �لشمية . �جلمجمة �تفاصيل تركيبها.

�لتجويف 
�ألنفي

�ملها0

�لبصيلة �لشمية

خلية عصبية مرسلة

عصب �ي

�ليا£ �ية

�لعظم �ملنخلي

�ملحا��

�خلاليا �لشمية

نسيج طالئي �ي

سويطا3 �ية �0خل 

�لسائل �ملخاطي

�لبصيلة 
�لشمية

حصا� �لبحر
 �لنو�/ �للو�ية
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خلية عصبية شمية مرسلة ٣١.
�التصاالتية  �لشبكة  عظمة  8مامنا  التضحت  �لمعتمة  �لمناطق  لكافة   TقاMأل� في  �ققنا  �لو 
� في �لبصيلة �لشمية، 8; �إلشا��M �لقا�مة من ماليين �لخاليا �لشمية �لمستقبلية يتم ��لموجو
توصيلها #لى �الالt من �لخاليا �لعصبية �لشمية �لمرسلة.(�لشكل١٤)، �هذ� يعني 8" �لماليين 
 �من �لمعلوما� يتم تبا�لها بين �لخاليا خالx 8قل من بضعة 8جز�� من 8لف جز� للثانية �لو�حد
من  �للمزيد  �آل"،  #ليه   pنتطر لن   tلعصبية سو� �لخاليا  في   oإلعجا�  "#) 8; خطإ.   "���
 Kültür ،يحيى "�Mلهرمو" "، ها� ��لتفاصيل عن هذ� �لموضوe يرجى قر��� كتاI "معجز

.٢٠٠٠،xستانبو� ،Yayıncılık
�من �لجدير بالذكر 8" كل معلومة تأتي من خلية مستقبلة شمية يتم تجميعها في �لبصيلة 
� �إلحسا0 بشم �لر��ئح، 8; 8" هذ( �لعملية ��� تنظيمها �ترتيبها، �نتيجة لذلك يز��لشمية �#عا
�لترتيبية ��لتنظيمية �لتي تقوT بها �لبصيلة �لشمية تؤ�; #لى �لحصوx على نتائج باهر� من ناحية 

 تتولد شحنة 

كهربائية �0خل �خللية 

 kلشمية نتيجة حد��

سلسلة من �لتفاعال3 

�لكيما�ية �0خلها. 

�تتحر® هذ~ �لشحنة 

ع� �ملحو� لتصل �� 

�لبصيلة �لشمية.

 بصيلة �ية       

Mملحو�
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على 8" �لمعطيا� �لتي تأتي بها مستقبال� مختلفة يتم ترتيبها �تنظيمها بشكل �قيق جد�٣٤، 
�نالحظ 8" كل خلية شمية مستقبلة من بين ماليين �لخاليا �لشمية �لمستقبلة تختاM �لمنطقة 
ُمخرسة  تعتبر حجة  �لخاصية  �هذ(  منطقة،  8لفي  بين  من  بالضبط  �لمناسبة  �التصالية  �لمعتمة 

ألصحاI نظرية �لتطوM �لذين يزعمو" 8" ظهوM �لحيا� كا" عن طريق �لصدفة.
�تحتو; �لبصيلة �لشمية على خاليا 8خر[ �هي �لخاليا �لمرسلة �أل�لية ��لخاليا �لمحببة، 
�يعتقد �لعلما� 8" هذ( �لخاليا تتولى �لتدخل لرI8 8; صدe �8 معالجة 8; �نقطاe يحد� 

في تدفق �لمعلوما� �8 �لتدخل لكبح جماC �لتدفق �لمعلوماتي فائق �لحد ٣٥.
#ّ" �لذ; يجر; ��خل �لبصيلة �لشمية من فعاليا� حيوية تتم �لسيطر� عليها عن طريق 5ليا� 
مثل   �لمدينة مكتضة �كبير هاتفية  �تصاال�  �تصو��M شبكة  بعد،  تكتشف  لم  للغاية   �معقد
�ستانبوx، هل يمكن لمثل هذ( �لشبكة �لضخمة 8" تظهر من تلقا� نفسها بالمصا�فة ؟ �هل 
يمكن لمر�كز �لتوoيع �لهاتفي �8 �لبد�ال� �لهاتفية 8" تظهر مصا�فة؟ �8 كما يدعي �عا� نظرية 
� لالتصاال� Mلمتر�كة في �لعر�� #لى شبكة متطو� Tلخا� ��لتطوM هل يمكن 8" تتحوx �لمو�

�لهاتفية بعد مر�M ماليين �لسنين؟ 
  ��لمو� تلك   xتتحو لن  �نتظرنا  فمهما   ،Cلوضو� غاية  �ألسئلة ��ضح  ��لجو�I على هذ( 
شبكة  عن كو"  فضال  بسيط جد�،  هاتفي  #لى خط  حتى  بل   �معقد  xتصا� شبكة  #لى  ليس 
حسابا�  �#جر��   ،���لمثابر ��لتنسيق  �لجهد   Tيستلز هندسي  تصميم   ��7 �لهاتفية   xالتصا�
�قيقة �متكاملة، �ما عد� 7لك فكل تفسير يستند #لى �لصدفة في تبرير ظهوM �ألشيا� ليس #ال 

هر��.
 "8 على  �ليل  هو  �لشمية  �لبصيلة  ��خل   ��لمعقد �لشبكة  8جز��  بين  �لمعلوما�   x�تبا  "#
�إلنسا"  �لباهر ����عها في جسم  �لشكل  بهذ�  �لشمية كائن مخلوp، ��لذ; خلقها  �لبصيلة 
هو �هللا IM �لعالمين، 8ما ��عا��� �لد��Mينيين بأ" �ألشيا� -�منها هذ( �لشبكة �لمعقد�- قد 
 Cظهر� بالصدفة فال يمكن �صفه #ّال بأنه سفسطة ألّ" عملية �لخلق تعبر عن نفسها بوضو

. Tية �لتي يكتشفها �لعلم يوما بعد يو�تاT من خالx �أل�لة �لما
8ما 8صحاI تلك �ال�عا��� �لفاMغة فقلوبهم ُغلف �عقولهم متوقفة عن �لتفكير، ��ظفو� نفوسهم 

لقبوx �لالمنطق، ��لقر5" �لكريم هو مرشدنا في مو�جهة مثل هذ( �لنما�7 �لبشرية، يقوx تعالى:
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

 oقية في �التصاال�، �هنا تبر�M حد�� هذ� �لخلل مهما �ستخدمت تكنولوجيا "���لحيلولة 
 �8��� �لخاليا �لشمية لهذ( �لمهمة �لمستحيلة ��" 8; خطإ �8 نقص طيلة حيا �8مامنا معجز
�إلنسا"، 8; 8" هنا> 8مر� محير� للعقوx يحد� ��خل �لبصيلة �لشمية، �هو ال ينتج #ّال عن 

.pMخا� eMتصميم هندسي با
�لبصيلة �لشمية، فمثال تتميز  �قد 8�� �ألبحا� �ألخير� #لى �كتشافا� مذهلة في خفايا 
��لترتيب  بالتنظيم  �لبصيلة  ��خل  �لمعتمة   xالتصا� بمناطق  �لشمية  �لخاليا  تربط  �لتي  �لر��بط 
� لها، 8; 8" لكل مستقبلة شمية من ماليين �لمستقبال� ��لدقيق، فلكل خلية شمية منطقة محد
� �لشمية منطقة �تصاx معتمة ��حد� خاصة بها من ضمن 8لفين �� في �لمنطقة �لموجو��لموجو
�لبصيلة ٣٣ ، (�لشكل ١٥)، �يتفق مكتشفو هذ( �لخاصية  � في �من مناطق �التصاx �لموجو

جد�،  معقد  �لشمية  �لبصيلة  تركيب   �ّ

��لشكل . �جلانب يوضح نوعني فقط 

�لرصاصي  (�للو�  �ملستقبلة  �خلاليا  من 

 wلالتصا معتمتني  �منطقتني  ��لب¯) 

�خر<،  خاليا  من  �°موعة  �لعص± 

يتألف  �لشم  حاسة  جها�  بأ�  �نذّكر 

�لشمية  �خلاليا  من  �ملاليني  من عشر�3 

�لشمية  �ملستقبال3  من  نو²  ��لف 

لالتصاال3  �ملعتمة  �ملناطق  من  ��لفني 

�ألخر<،  �خلاليا  من  �جتمعا3  �لعصبية 

�خاليا ¡ببة �خاليا مرسلة ��لية. �من 

هنا يتضح لنا مد< ك� �تشعب �لشبكة 

�التصالية . هذ� �جلها�. 

�خلاليا �لشمية

اليا �ية مرسلة

خاليا متجمعة

�خلاليا �ملحببة

خاليا مرسلة 

��لية

�ملناطق �ملعتمة

�S مركز �لشم . �ملخ
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

� في حاسة �لذ�p ��لبصر �ألّ" هذ� �لعد� من �لمستقبال� �لشمية يعتبر 8ضعاt تلك �لموجو
� سؤ�x جديد ينتظر بد�M( �لحصوx على #جابة، �للوهلة �أل�لى Mلسمع، #ضافة #لى #ثا��

 t5ال �يطرC �لسؤ�x نفسه: كيف تستطيع حاسة �لشم 8" تتعرt على 8كثر من عشر
�Mئحة مختلفة باستخد�T ١٠٠٠مستقبلة شمية فقط ؟

 Iجو� عن  للبحث   xلسؤ�� على   Iباالنكبا ��ليابانيو"  �ألمريكا"  �لعلما�   Tقا
تقو�هم  �لتي  �لحقائق  بعض  #لى  يتوصلو�   "8 ��ستطاعو� سنة ١٩٩٩  له،  علمي 

 "8 تستطيع  �لشمية  �لمستقبلة   "8 �منها  �لمقنع،  �لعلمي   Iلجو�� #لى 
�لر�ئحة  جزيئة   "8� �لر��ئح،  جزيئا�  بمختلف  ترتبط 

مختلف  على  تأثير�  تحد�   "8 تستطيع  �لمعينة 
 Mستمر�� �مع   ، ٣٧ �لشمية  �لمستقبال�   e8نو�
�ألبحا� �لعلمية �ستطاe �لعلما� 8" يتوصلو� 
في  تتحكم  �لتي  �لحياتية  �آلليا�  #لى 
��خل  �لحيوية  �لفعاليا�  حد�� 

جهاo حاسة �لشم. 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

ُثّم ِمن ُنطَفٍة  ِبالِذ{ َخَلَقَك ِمن ُتر�ٍ�  َ�َكَفر3َ  ُيَحاِ�ُ�ُ~  َلُه َصاِحُبُه َ�هَو   wََقا  ﴿

ُثّم َسّو�َ® َ�ُجال َلِكّنا ُهَو �هللا َ�ّبي َ�َال ُ�شِرُ® ِبرّبي َ�َحًد� ﴾ ، سو�/ �لكهف ، 

. ٣٧-٣٨

“�بجدية حاسة �لشم" 

لقد �ستطاe �لعلما� خالx �لتسعينا� بو�سطة �ألبحا� �لعلمية �لتوصل #لى 8لف نوe من 
� في 8نف �إلنسا" ٣٦ ، �هذ� �لكشف �لعلمي حير Mجاx �لعلم ��لمستقبال� �لشمية �لموجو

يوضح تصوير� مبسطا 

للعملية �التصالية 

�ملعقد/ �حلاصلة �0خل 

�لبصيلة �لشمية، �تظهر 

هنا ثالثة فقط من 

�لف نو² �تلف من 

�ملستقبال3 �لشمية 

 K��للو� �أل� )

��ألخضر ��لب¯) 

تستطيع �� تقيم �تصاال 

 wمع منطقة �التصا

�ملناسبة jا (�للو� 

�ملماثل)، �يوضح �يضا 

�ال�تبا� �ملوجو0 بني 

مناطق �التصاw �بني 

�خلاليا �ملرسلة �لشمية 

(باللو� �ألصفر).
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 tبالنسبة #لينا أل" هنا> كلما� ��7 حر� ��8 �لفانيال"، فهذ( تعتبر جملة مفيد
مرتبة بشكل نستطيع 8" نفهمها �نستخلص منها معنى ما، �كذلك �ألمر 

بالنسبة #لى لتشخيصنا لنوe �لر�ئحةبـ" �لفانيلين"، فإ" هذ� يرجع #لى 
تأثير مناطق �تصاx معتمة معينة في �لبصيلة �لشمية ��لتي يترجمها �لمخ 

#لى ما يعرt في قاموسنا �للغو; "�لفانيلين".
�يقوT �لمركز �لشمي في �لمخ بتقييم �إلشا��M �لعصبية �لقا�مة 
�لمركز  �يترجم  مجاميع،  شكل  على  �لشمية  �لمستقبال�  من 
على  مختلفة  شمية  مستقبلة  8لف  من  �لقا�مة   ��Mإلشا� �لشمي 
شكل �Mئحة حسب �لتالTj بين هذ( �الشا��M، 8; 8" �لمستقبلة 

للر�ئحة.   Tلعا� �لبنا�  ��حد� ضمن  لبنة  تمثل  تعتبر   ��لو�حد �لشمية 
 xيتولد في مخ �إلنسا" �إلحسا0 �لذ; ندعو( بـ"�لر�ئحة"عند �كتما�

.Tجميع لبنا� 7لك �لبنا� �لعا
بتجمع  �لشم   حاسة  8بجدية  ليفنجويل  جي.   Mلبر�فيسو� �يشبه 
لتكوين  �لموسيقية   oلرمو� بتجمع   �8 �لكلما�  لتكوين   tلحر��
 Tلحاسبا� �اللكتر�نية �لتي تستخد� oلنوتة �لموسيقية �8 حتى برمو�
�لرمزين ( ١،٠)٤٠. �مثل 8; كشف علمي فإ" �كتشاt 8بجدية 

فمن   ،Mلتطو� نظرية  نعش  في  مسما�M جديد�  يعتبر  �لشم  حاسة 
�لمستحيل  8" تتجمع �لحر�t من تلقا� نفسها لتشكل عمال 
�لموسيقية   oلرمو� تتجمع   "8  �8 شكسبير،  لوليم  �Mئعا  8�بيا 
 "ّ8 غير   ،M�oمو  Mللموسيقا �Mئعة  سيمفونية  مصا�فة  لتشكل 
�إلحسا0 بالر��ئح عملية 8عقد بكثير، �بالتأكيد يستحيل 8" 
�لمعقد� باستخد�T 8بجدية حاسة �لشم  �لعملية  تحد� تلك 

بمحض �لمصا�فة.
�عا��تهم � مستنقع  في  يغرقو"   Mلتطو� نظرية   I8صحا�
ألنهم ال يكتفو" بتفسير حد�� �لشم بالصدفة �#نما يدعو" 

�هذ�  8يضا،  بالصدفة  �جد�  قد  �لشمية  �لمستقبال�   "8
 ��لسيطر تتم  �لشمية  فالمستقبال�  فشال،  #ال  �عا�لتهم � اليزيد 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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�حسب تعبير #حد[ �لباحثا� في هذ� �لموضوe �هي "ليند�با>" فإّ" هذ( �آلليا� �لحياتية 
بمثابة 8بجدية خاصة لحاسة �لشم ٣٨. فمن �لمعلوT 8" �لكلما� ��لجمل �لتي نستخدمها في 
للتخاطب  �لذ; نستخدمه �سيلة   Tألبجدية، 8; 8" �لكال� tتتألف من �لحر� �ليومية  حياتنا 
هذ(  �لكن  شيئا،  يعني  ال   )�بمفر �ألبجد;   tلحر�� �ألبجدية،   tلحر�� من  يتألف  �ليومي 
معنى، �كذلك حاسة   ��7�  �مفيد كلمة  تكو"  #لى   ��8 معينة  بطريقة  Mتبت   �7#  tلحر��

�لشم فإ" فيها 8بجدية �لكن حر�فها هي �لمستقبال� �لشمية، 8; 8" �أللف 
�لشم، �بتعبير 5خر  �لحر�t �ألبجدية لحاسة  مستقبلة شمية تشكل 

ال توجد جزيئة �Mئحة معينة تؤثر على مستقبلة شّمية بعينها �#نما 
مجموعا�  على  تؤثر  �لر��ئح  مختلف  لجزيئا�  مجاميع  توجد 
معينة من �لمستقبال� ��لتي بد�Mها تقوT بإحد�� تأثير�تها في 

�لبصيلة  في   ����لموجو بها  �لمرتبطة  �لمعتمة   xالتصا� مناطق 
�لشمية. 

#" هذ( �لمجموعة �لمتز�منة من �لتأثير�� 
تعتبر �لصفة �لمميز� لر�ئحة معينة �8 �لرمز 
سبيل  �على  بها.  �لخا§  �ألبجد; 
مناطق  بتنشيط   (8) �لر�ئحة   Tتقو  xلمثا�
بـ٢٣،  ��لمرقمة  �لمعتمة   xالتصا�

٢٤٦، ٤٥٦، �تقوT �لر�ئحة (I) بتنشيط 
مناطق �التصاx �لمعتمة ��لمرقمة بـ

طريق  �عن   ١٢٤٥،٨١٢،٦٨٤،٥٧٣،٣٨٢
�لتنشيط  7لك  من  �لمتولدتين  �لعصبيتين  �الشاMتين 

#لى �Mئحتين  بترجمتها  �لمخ  �لشمي في  �لمركز   Tيقو
مختلفتين. �هذ( �لعملية �لحسابية �لبسيطة �لتي يجريها 

�آللية  على  8جسامنا  �حتو��  تعكس  �النسا"  مخ 
�لمختلفة  �لر��ئح  من  �لماليين  بين  للتمييز  �لخاMقة 

.٣٩

�#�7 قلنا "#" �لمطبخ تفوC منه �Mئحة �لفانيلين 
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�إلعجا� في ��تبا� �ألعصا� �لشمية بعضها ببعض 
 �لفتر تعيش  فهي  جد�،  مهمة  بخاصية  �لعصبية  �لخاليا  باقي  عن  �لشمية   Iألعصا� تتميز 
تبلغ خمسة �M8بعين يوما كمتوسط، على خالt �لخاليا �لعصبية �لشمية �لمخية �لتي تبلغ مائة 
�لفتر� تمو� �لخلية �لعصبية �لشمية  بليو" خلية تقريبا ��لتي ال تتجد� 8بد�، �عند نهاية هذ( 

.٤٣ �لتحل محلها خلية جديد
�لمنطقة  في   ���لموجو �لقاعدية  �لخاليا  فهو   ��لجديد �لخاليا  فيه  تتولد  �لذ;  �لمكا"  8ما 

�لشمية، ��لتي هي بمثابة مصانع إلنتا� خاليا شمية جديد� �بشكل مستمر.
 Iألعصا� Iفي منطقة �لجمجمة، فمن �لمحتمل 8" تصا ��عند �إلصابة بضربا� شديد
�لشمية �خصوصا �لتي تمر عبر عظم �ألنف �لمنخلي. �#�7 كانت �إلصابة ليست شديد� في 
�لمنطقة �لشمية سرعا" ما تتدخل �لخاليا �لقاعدية إلنتا� خاليا شمية جديد� لتتولى 8��� �ظيفة 
�لمر�   "8 يالحظ  �لسبب  �لهذ�  �لشم.  حاسة  فقد�"   "�� �لحيلولة  تتم  �لشكل  �بهذ�  �لشم، 

�لمصاI سرعا" ما يعا�� �ستخد�T حاسة �لشم  بعد �إلصابا� �لمختلفة ٤٤.
�هنا تظهر 8مامنا 8سئلة محير� �مثير� مثال: كيف تعرt �لخاليا �لجديد� �لمتولد� �ألماكن 
8هد�فها  بلو¯  تستطيع  كيف  خلل؟   �8 خطإ   ;ّ8  "��  ��لجديد �ظائفها   ���أل بها  �لخاصة 

Sّ� �جلينا3 �لو��ثية 

�خلاصة باملستقبال3 

�لشمية موجو0/ . 

·يع كر�موسوما3  

�إلنسا� ما عد� 

�لكر�موسو' 

�لعشرين 

 ،Y'كر�موسو�

��غناها ֲדذ~ �جلينا3 

هو �لكر�موسو' 

�حلا0{ عشر.
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 �على فعالياتها من خالx 8لف جين ��Mثي مختلف ٤١. �هذ( �لمستقبال� تتكو" نتيجة �جو
�لجينا�  �لجينا�، �هذ(  �لتي تحملها  �لو�Mثية   oبالرمو مخطط مرسوT �مسبق عبر ما يدعى 
� في جميع كر�موسوما� �إلنسا" عد� �لكر�موسوT �لعشرين �كر�موسوY٤٢T، كما �موجو
�لو  بالصدفة  �لو�Mثية   oلرمو� هذ(  تتكو"   "8 �لمستحيل  �من   .(١٦) �لشكل  في  موضح  هو 
لمستقبلة شمية ��حد�. �لو �جتمع كل �لبشر �لذين  عاشو� قبل �لقر" �لعشرين مثال ليكتبو� 
صفة ��Mثية ��حد� لما �ستطاعو� تحقيق هذ� �ألمر  8بد�، فضال عن عدT قدMتهم على �لتعامل 
مع شي� �سمه �لكمبيوتر بالرغم من كونهم كائنا� عاقلة، فما بالك بالذ��M �لتي هي كائنا� 
غير عاقلة، 8يعقل 8" تقدT على كتابة �لصفا� �لو�Mثية للمستقبال� �لشمية �لتي نستطيع نحن 

بو�سطتها 8" نحّس بر��ئح عديد� جد�؟
 M�� من هو قاMحاسة �لّشم #ّال بقد oنه من �لمستحيل 8" تظهر �لمستقبال� �لشمية �جها#

على خلقها:

-Fُكنُتم ُموِقِنيَن ﴾ سو�/ �لشعر� �Sِ َ�َما َبيَنُهَما fِلّسَما3ِ��َ َ��َأل�� ُّ��َ wََقا﴿ 

�آلية ٢٤

عليق على �لصو�/ �سفل �لصفحة: Sّ� متييزنا للر��ئح �لطيبة ��ملنعشة مثل 

���ئح �لزهو� ��ملأكوال3 ��ملشر�با3 باختال£ �نو�عها هو من �ك� نعم 

�هللا عز �جل على �النسا�.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 mتباM� ألمر �لثاني �لالفت لالنتبا( كذلك يتمثل في كيفية�� .��تبد8 في مماMسة مهامها مباشر
 ��Mلمخ يحتويا" على #شا� �لشمية ��" 8; خطإ، فال �ألنف �ال  بالبصيلة   ��لجديد �لخاليا 
 "8 dنحو �لبصيلة �لّشمية، �ال يمكن 8" نفتر ���لة تقو��" �ستطاال� �محا�M �لخاليا �لجديد
�لخاليا تمتلك عقال �#��Mكا كي تسأx عن طريقها �لذ; تنشد(، �مثل هذ� �لتجد� �لذ; يطر8 
 �على �Mتباطا� �ألعصاI �لشمية طيلة حيا� �إلنسا" ���" 8; خطإ اليمكن تفسير( �فق قاعد
�الحتماال�، ��7# ��عى 8حدهم بأ" �التصاال� بين �لماليين من �لخاليا �لّشمية قد تشكلت 
 xجد� مثل �ستانبو �بالصدفة فإّ" ��عا�( هذ� يشبه تكو" 8سال> �لشبكة �لهاتفية لمدينة كبير
تمثل  �لعجيبة  �التصاالتية  �لشبكة  هذ(  مثل   "8 �الشّك  ��لمصا�فا�،  ��لرعد   Cلريا� بتأثير 
شاهد� 5خر على عظمة �لخالق عز �جل �قدMته، �لذ; يقوx للشي� كن فيكو"، فكل جز� 
� خلقها �هللا عّز �جل �حد� لها �ظائفها M7 �8 من 8جز�� حاسة �لشم، بل كل خلية �8 جزيئة
�مهامها في هذ� �لوجو�، �هي تؤ�; هذ( �لوظائف منذ خلقت �حسب �لدستوM �إللهي �لذ; 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

بجزيئا�  بالتأثر   ���لمحد �ظائفها   ���8  ��لجديد �لشمية  �لخاليا  تستطيع  كيف  ؟  بالتحديد 
يتم  8; خطإ؟ كيف   "���لسابقا� � نظير�تها  لد[   xلحا� عليه  �لمختلفة كما كا"  �لر��ئح 

تحقيق �التصاx بين �لمستقبال� �لشمية �لجديد� ��لبصيلة �لشمية ��" 8ّ; خطإ؟
#ّ" مثل هذ( �ألسئلة كانت منطلقا إلجر�� �ألبحا� �لعلمية �لمكثفة ٤٥ ، ��ستطاe �لعلم 
8" يتوصل #لى حقيقة �جو� 5ليا� حياتية تتحكم في عمل 8جز�� حاسة �لشم، �لكن �لذ; ما 
يز�x مجهوال هو طبيعة هذ( �آلليا�. ��لنقطة �لتي تلفت �النتبا( هنا هي عملية تغّير �لماليين 
 xئحة �لبرتقا�M "فإ ;Mبعين يوما، �بالرغم من هذ� �لتغّير �لّد�M8� من �لخاليا �لشمية كل خمسة
تبقى هي نفسها بالنسبة #لينا ��Mئحة �لزهوM تبقى كما هي، �هكذ� بالنسبة #لى باقي �لر��ئح.

#ّ" هذ� يعكس عدT حد�� 8; خطإ خالx تسلم �لخاليا �لجديد� لوظائفها �لجديد�، �لو 
8" مثل هذ( �ألخطا� تحد� لإلنسا" لما �ستطاe 8" يتخلص منها �لتحولت حياته #لى جحيم 
ال يطاp، �لكن �لذ; يحد� 8" �لخاليا �لجديد� تحل مكا" �لقديمة ��" 8; خطإ �8 تقصير، 
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�آلليا3 �لموجو0/�آلليا3 �لموجو0/

في هذ� �لّنظا'في هذ� �لّنظا'

�آلليا3 �لموجو0/

في هذ� �لّنظا'
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Kمعجز/ �لشم ��لتذ�

ُسّن لها، 8; 8" هذ( �ألجز�� غيرها 
في جسم �لكائن �لحي تتحر> �فق 
�هذ(  بلحظة،  لحظة  �إللهي   Tإللها�
في  �لكريم  �لقر5"  في   ��M� �لحقيقة 

قوله تعالى:

﴿�ُهللا �لِذ{ َخَلَق َسبَع َسَمو�3ٍ َ�ِمَن 

�َأل�fِ ِمثَلُهّن َيَتَنزwَُّ �َألمَر َبيَنُهّن ِلَتعَلُمو� َ��َّ �هللا 

َعَلى ُكلِّ َشيFٍ َقِدير َ�َ��َّ �هللا َقد َ�َحاَ� ِبُكلِّ َشيFٍ ِعلًما ﴾ 

�لطالK - �آلية ١٢.
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VNO

� �جلانب يظهر موقع �لـ �

 �� VNO

�مليكعة 

 (Vomeronazal)

% �ألنف.

�لتجويف �ألنفي

�لسويطا, 

�خلاليا �لد�عمة

�خلاليا �ملستقبلة

�خلاليا �لقاعدية

�ثبتت  �لمثا�  سبيل  �على  �ألخر�، 
�لتجا�! �لعلمية �� �ألفعى �لمتضر�� 
في ميكعتها تعاني من مصاعب جمة 
�لتكاثر  ��ثنا-  �الجتماعية  حياتها  في 
�لتي  �لتجا�!  ��ثبتت  ��لصيد، 
�ستئصا�   ��  ��لفئر� على  �جريت 
 ��لميكعة ال يؤثر على فعاليا5 �لفئر�
�لقد��  فقد�نها  ناحية  من  8ال  �لحيوية 

على �لتز��< ٤٨ .
�لعلم  �صبح  �لتجا�!   Cهذ �بعد 
حياتية  Gليا5   Hبوجو مقتنعا  �لحديث 
�في  �لشم  حاسة  قي  تتحكم  مهمة 
 Cهذ �من  يكتشفها،  من  8لى  حاجة 
 �لو بين  �لعالقة  مثال  نتنا��  �آلليا5 
 Cتجا ��لحساسية  �لشمية  �لمنطقة 
لد�  �لشمية  �لمنطقة   �فلو �لر��ئح، 
�إلنسا� يميل 8لى �ألصفر �لفاتح، �ما 
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معجز= �لشم ��لتذ�9

 Sهنا �ُيعتقد خطأ �ّنه يمكن �إلحسا] بالمو�H �لكيميا�ية عن طريق �لّشم ��لذ�X فقط، Vلك �ّ
جهاaين عضويين على �ألقل 8لى جانب حاّسة �لشم، �هما �ألعصا! �لّالصد�عية �عضو يسمى بالـ" 
�نحا- �ألنف  �لّالصد�عية منتشر� في جميع  �لميكعة" �� Vomeronazal  ، �نهايا5 �ألعصا! 
بما في Vلك �لمنطقة �لشمية، �هي تتولى نقل �إلحسا] بالضغط ��لصد�g ��لحر��� ��لبر��H، فعلى 
سبيل �لمثا� تقـوi هذC �لخاليا بنقل تأثير�5 غـاa �ألمونيا (NH٣) 8لى �لمخ فيقوi بترجمتها 
�ستطعنا  ما  �نوفنا  في   �Hألعصا! موجو� Cلم تكن هذ �لحا�H ��لحا��، �لو  بالر�ئحة  8لى 8حسا] 
لتلك  �لخطير�  �لسلبية �حتى  للتأثير�5   wنتعر �لمضر� بحياتنا، �بالتالي   5�aلغا� ببعض  �إلحسا] 
�لغاa�5، �بهذ� �لتصميم �لهندسي �لخا�X تتم حماية �إلنسا� من �لتعرw للمرw �� �لجر�y �حتى 

�لمو5 في بعض �لحاال5.
��ثبت �لعلم �لحديث �ّ� �ألعصا! �لالصد�عية �كثر حساسية بالمقا�نة مع �لمستقبال5 �لشمية، 
 �ّ� ��لمعر�|   ،٤٦ �لشم  �عضا- حاسة  باقي  مع  بالتكامل  تعمل  �ألعصا!   Cهذ �ّ� �لعلما-  �يعتقد 
��ئحة �لنعناg تكو� منعشة في حالة �لتركيز �لعاH~، �لكنها تصبح حا�قة V8� كانت V�5 تركيز عا�، 
�هذ� �لفرX في �إلحسا] يرجع 8لى �لتصميم �لخا� �لذ~ تتميز به نهايا5 �ألعصا! �لالصد�عية.

 Cتتميز بعض �لجزيئا5 �لكيميا�ية للر��ئح بكونها ال تسبب �~ تأثير في �لمنطقة �لشمية، �هذ�
�لجزيئا5 تدعى "�لجزيئا5 �لفير�مونية "، �لكن يوجد عضو خا� في �ألنف يستطيع �إلحسا] 
 ،VNO �يطلق عليه مختصر� ،" Vomeronazal �� لجزيئا5 يدعى "�لميكعة� Cمثل هذ Hبوجو
��لميكعة جسم �نبوبي �لشكل يبلغ طوله ١ ملليمتر� تقريبا، تقع H�خل �ألنف فوX �لغضر�| �لذ~ 
يقسم منخر~ �ألنف مباشر� (�لشكل ١٧ ). �باختصا� فإّ� هذ� �لعضو يعتبر تركيبا حّسيا مختلفا 
�ظيفته �ألساسية �إلحسا] بالجزيئا5 �لفير�مونية �تحويل هذ� �إلحسا] 8لى لغة يفهمها �لمخ ثم 
�لميكعة   -�HG �طريقة   .(١٨ (�لشكل  �لخاّصة،  �لحسية  �عصابه  بو�سطة  مباشر�  �لمخ  8لى  8يصالها 

لوظائفها في �نف �إلنسا� لم تكشف خفاياها بعد، �ماa�لت موضوعا للنقا� بين �لعلما- ٤٧.
��لحيو�نا5   �لحشر�5  لبعض  مهما  عضو�  تعتبر  �لميكعة   �� �لحديث  �لعلم  �ثبت  �لقد 
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ا Bَ�ََقُكم �هللا  ا Bَ�ََقُكم �هللا َ�ُكُلو� ِممَّ ﴿﴿  َ�ُكُلو� ِممَّ
َحَالًال َطّيًبا َ��ّتُقو� �هللا �لِذ5 َحَالًال َطّيًبا َ��ّتُقو� �هللا �لِذ5 

َ�نُتم ِبِه ُمؤِمُنوَ� ﴾ َ�نُتم ِبِه ُمؤِمُنوَ� ﴾ 

�لمائد= – �آلية �٨٨لمائد= – �آلية ٨٨
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معجز= �لشم ��لتذ�9

 �لو بين  عالقة   Sهنا  �� �لعلما-  �يعتقد  �لبني.  8لى  لونها  فيميل  �لكال!  لد�  �لتي  تلك 
�لمنطقة �لشمية �شد� حساسيتها تجاC �لر��ئح، �لكن �لعلما- لم يتوصلو� بعد 8لى حقيقة 

هذC �لعالقة٤٩. 
على  للتعر|  ��سع  Gفاقا   ��إلنسا  iما� يفتح  جديد  علمي  كشف  كل   �ّ� ��لحقيقة 
 aلغا� 8لى فك  �لعلمية  �لكشو|   C5 هذH� لشم، ��بما� �لباهر� في حاسة  �لخلق  معجز� 
�لكثير مما هو مبهم �مستعص على �لفهم ��لكشف عن خفايا �لخلق �إللهي ��سر��C في 
�جساi �لكائنا5 �لحية، �ال شك �نها ستقوH �إلنسا� في �لنهاية 8لى �العتر�| بفضل �هللا 

عليه �شكرC �حمدC حق حمدC على نعمه �لتي ال تحصى.
عزيز~ �لقا��، ��نت تقر� هذC �لسطو� ال تشعر بمالبسك �لتي هي في حالة تما] 
مع جلدS، �لكنك البد ��� شعر5 بها عند ��تد�ئك 8ياها، �بعد فتر� قصير� يز�� هذ� 
�إلشا��5  �8سا�  توقف  �لجلد  في   �Hلموجو� �للمسية  �لحسية  �لمستقبال5   �ألّ �لشعو� 
�لعصبية 8لى �لمخ، �لو لم توجد مثل هذC �آللية لتحولت عملية عاHية مثل ��تد�- �لمالبس 
� �إلشا��5 �لعصبية �للمسية تشّد �نتباهك �تشتت Vهنك ّ� V8 X8لى عملية مزعجة ال تطا
في تعاملك مع نشا� �لحو�] �ألخر�، �باختصا� تتحو� �لحيا� 8لى مجموعة a8عاجا5 

ال تحتمل.
منه   yتفو �لمطعم  8لى  تدخل  فعندما  �لشم،  حاسة  8لى  بالنسبة  يقا�  نفسه  ��لشي- 
��ئحة �لمأكوال5، تحس بها للوهلة �أل�لى، �لكن بعد برهة ينتهي 8حساسنا بها، �لكن 
 Cندعو مما  نتج  �8نما  �لمطعم  جّو  في  �لر��ئح  تركيز   wنخفا� من  ينتج  لم  �لتطو�  هذ� 
بـ"�لتعّوH"، �بعبا�� �خر� فإّ� تغير �إلحسا] بالر��ئح بالرغم من عدi تغير تركيز تلك 

�لر��ئح ينتج بفعل Gلية خاصة تدعى بـ"�لتكيف ".
�يمكن �لتعبير عن �همية هذC �آللية بما يلي: لنالحظ �لعاملين في Vلك �لمطعم �لذ~ 
VكرناG Cنفا ��لذ~ يحتو~ جّوC على ���ئح مختلفة �بتركيز عا�، �ليكن �لطّباخو� مثاال 
 ��لوقت فإ �لمطعم بمر��  �نوفهم تجاC ���ئح  على ما Vكرنا، فإV� لم تنخفض حساسية 
8ليهم، باإلضافة 8لى عدi تحسس مستقبالتهم  بالنسبة  �ألمر يصبح صعبا بل مزعجا جد� 

�لشمية ألية ��ئحة غريبة قد تكو� خطير� النشغالها بتحّسس ���ئح �لمأكوال5.
�لتكيف  هذ�   �� �لمجا�  هذ�  في  بأبحاثه  �لمعر�|  �aفا�  فر�نك  �لباحث  �يؤكد 
عديد�  حيوية  فعاليا5  هنالك  Gخر  �بمعنى   ، ٥٠ معقد�  حياتية  Gليا5  بفعل  ينتج  �لشمي 
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�لحياتية �لمتحكمة في حاسة �لشم 
تعتبر جز-� من �لتصميم �لبا�g �لذ~ 
 ��لكو ��جا-  كافة  في  عديد�  �مثلة  له 
�لتفاصيل،  �محكم  مسبق  مخطط  �فق  �ضع  ��لذ~ 
�ال مكا� للحظ �� �لصدفة �بد� ضمن هذC �لتفاصيل، �~ �� هذC �آلليا5 �لحياتية �لتي 
بكلمة  �جوHها  تفسير  يمكن  ال  �Hجة  8لى  �عظيمة  عجيبة  �جسامنا  في   �Hلموجو�� عنها  نتحد� 
�لصدفة �بد�، �هي تمثل Hليال قويا �H�مغا على حد�� عملية �لخلق �ترجمانا لعلم �هللا �لو�سع، ��آلية 

�لكريمة تقو�: 
َ�لَف   Wُ�ُِمقَد� ًكاَ�   Yٍَيو ِفي  �ليِه ِ َيعُرُ]  ُثّم  �َأل�ِ[  �َلى ِ  ِ̂ �لّسَما مَِِن  �َألمَر  ﴿ُيَدّبُر 

ا َتُعّد�َ� ﴾ �لسجد= – �آلية ٥. َسَنٍة ِممَّ

�bكر= �لشم

� حاسة �لشم مرتبطة ��تباطا �ثيقا بالذ�كر�، �V�كر� �لشم هي �لتي تقوHنا 8لى معرفة هوية ّ8
�ليومية، فكل ��ئحة يتم خزنها في V�كر� حاسة �لشم حسب  �لر��ئح �لتي نشمها في حياتنا 
 �Hموجو aمعينة. فعند 8حساسنا بر�ئحة ما يتم �لتعر| عليها حسب ما يقابلها من �مو aمو�
في ��شيف V�كرتنا �لشمية، �لو شممنا ��ئحة ما غريبة علينا، �~ لم نصاHفها من قبل فإ� مخ 
�إلنسا� يحا�� تحليلها حسب �قر! ��ئحة 8ليها مخز�نة في �لذ�كر� �لشمية، �كا� يستحيل 

علينا �لتعر| على �لر��ئح لوال �جوH مثل هذC �لذ�كر�. 
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(يقل �حساp �لطباk �لعامل % �ملطعم بالر��ئح بعد فتر= قصh=، �ֲדذ� �لشكل ال يdعج من �ستمر�� �حساسه 

�� كا� هناq �5 ثقب  Bبالر��ئح نفسها �ملد= طويلة، �كذلك يستطيع �� يشم ��ئحة شي^ غريب مثل ��ئحة �لغا

�� عطب % �نابيب �لغاB �� ��ئحة �حلريق �� كا� هناq شي^ من هذ� قد }دy % �ملطبخ .)

�يعتقد  بعد،  حقيقتها  على  �لتعر|  يتم  �لم  �لجزيئي  �لمستو�  على  تحد�  �متشابكة  جد� 
باإلضافة  للتكيف،  مختلفة  Gليا5  ثال�  تشهد حصو�  للر��ئح  �لمستقبلة  �لخاليا   �� �لعلما- 
8لى �عتقاHهم بأ� �لمخ يحتو~ بد��C على مر�كز خاصة لتقييم �إلشا��5 �لحسية �لقاHمة من 

�لحو�] �نقلها �� عرقلتها. 
��لنتر�جين   �كالكربو  5��V من   �تتكو �لتي  �لمخ  �لشمية �خاليا  للخاليا  يتسنى  �لكن كيف 
��أل�كسيجين �غيرها من �لذ��5 �� تطو� �� تولد مثل هذC �آلليا5 �لحياتية �لخطير� ؟ كيف تستطيع 
� �ألخر� �في �لوقت �لمناسب؟ كيف تستطيع �H مهّمة -�H� على i�تقر� �إلقد ��لخاليا �لالشعو�ية �
 �� يتدخل �إلنسا� ��H لخطير�� iلمها� Cهذ ~Hتؤ �تحديد هذ� �لتوقيت �لمضبو� ؟ كيف تستطيع �

في عملها ؟
8� �لجو�! سيكو� ��ضحا �ماi �إلنسا� �لعاقل �لمتفكر ألنه سيتوصل حتما 8لى �ّ� هذC �آلليا5 
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٦١ �

�لشم بهذ� �إلطا� فقط،  �لذ�كر� �حاسة  بين  �لعالقة   Hال تتحد�
أل� �لر��ئح تخز� في �لذ�كر� مع �ألحد�� �لمر�فقة لها ��لتي جر5 عند 

�إلحسا] بتلك �لر��ئح. �عند مصاHفتنا لر�ئحة عطر ما �ثنا- سيرنا في �لطريق 
فإ� تلك �لر�ئحة �بما تذكرنا بالشخص �لذ~ يستعملها، ��بما �5H ��ئحة طعاi ما 

�لقديمة  تثير �فر�حنا  �لذ�كر� �لشمية  8لى تذكرنا حاHثة جر5 قبل سنين طويلة، �مثلما كانت 
فإنها تثير �شجانا قديمة �يضا.

��! سائل يسأ�: �ين تخز� �ألحد�� �لمر�فقة للر��ئح �لتي �حسسنا بها قبل سنو�5 طويلة 
؟ �ين تقع تلك �لخز�نة �لضخمة للذكريا5 ��لشجو� �لتي نتذكرها عند 8حساسنا بالر��ئح ؟ �لم 
 �� يعتقد  �لعلما-  بعض  �لكن  �ألسئلة،   Cلمقنع عن هذ� �لجو�!  8لى  بعد  �لحديث  �لعلم  يتوصل 
�"�لنو��   " �لبحر   �"حصا هما  منطقتين  في  خزنها  يتم  �لمحسوسة  بالر��ئح  �لمتعلقة  �لمعلوما5 

�للوaية٥١ “.(�لشكل ١٩).
8� �ألبحا� �لعلمية �لتي �جريت في هذ� �لمجا� �ظهر5 نتائج ��ضحة تبين �� �لذ�كر� �لشمية 
 wهي بمثابة بنك للمعلوما5 خا� بالر��ئح �لتي نشمها طيلة حياتنا (عد� حاال5 �إلصابة بالمر
�لشمية  �لذ�كر�   Cهذ  �كو 8لى  باإلضافة  �لشديد�)،  �إلصابا5   ��
شممنا   �Vفإ باستمر��٥٢،   Hلتجد� على  قد��   5�V
يتم  ما   �سرعا حياتنا  في  مر�  أل��  ما  ��ئحة 
�لذ�كر�  في  بها  �لمتعلقة  �لمعلوما5   �خز
�لشمية، �هكذ� يمكننا �لتعر| عليها 
�خر�،  مر�  بها  �إلحسا]  عند 
 �� �لقا�-  عزيز~  �الحظ 
من  تتألف  �لشمية  �لذ�كر� 
من  �لمتشكلة  �لخاليا 

�لبر�تينا5.
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 yحد�� تذكر  يتم  �لشمية  �لذ�كر=  بو�سطة 

جر, ح� % مرحلة �لطفولة.
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تحتو~ هذC �لخاليا على ��شيف ضخم من �لمعلوما5 تقوi بتجديدC باستمر�� �8ضافة معلوما5 
�لحاسبا5   �8 يلي:  كما  مقا�نة صغير�  هنا  �لنجر  بر�ئحة جديد�،  �إلحسا]  تم  كلما  8ليه  جديد� 
�إللكتر�نية �لتي �خترعها �إلنسا� هي من �هم �ختر�عاته، �لكنها �جهز� عاجز� عن تجديد برمجياتها 
لوال  فإنها عاجز� عن تجديد معلوماتها  �لشمية  �لذ�كر�  �إلنسا�، �كذلك خاليا  � تدخل �H تلقائيا

�لعناية �إللهية، فاهللا سبحانه �تعالى خلقها ���gH فيها هذC �لخو�� �لخا�قة.
(�جريت �لمقا�نة ألجل �لمقا�نة �ليس لغرw �لتشبيه – �هللا �لمثل �ألعلى). ��آلية �لكريمة شاهد 

على Vلك :

ِبِه  َ�ُيؤِمُنوَ�  َ�بِِّهم  ِبَحمِد  ُيَسّبُحوَ�  َحوَلُه  َ�َمن  �لَعرَ�  َيحِمُلوَ�  �لِذيَن   ﴿  

َ�َيسَتغِفُر�َ� ِلّلِذيَن �َمُنو� َ�ّبَنا َ�ِسعَت ُكّل َشيٍ̂ َ�حَمًة َ�ِعلًما َفاغِفر ِلّلِذيَن َتاُبو� 

َ��ّتَبُعو� َسِبيَلَك َ�ِقِهم َعَذ�َ� �لَجِحيم ﴾ . سو�= �لمؤمن – �آلية ٧ .

��لسمعية، �هي صفا5  �لبصرية  �لذ�كر�  تميزها عن  �لشمية  �لذ�كر�  بها  تتصف  �هناS صفا5 
H�خل  للر��ئح  �لمر�فقة  �لمعلوما5  بقا-  فتر�  طو�  في  �تتمثل  �لعلمية،  ��ألبحا�  �لتجا�!  �ثبتتها 
�لذ�كر�٥٣، �هذC �لصفة بالذ�5 هي �لتي تثير في �إلنسا� مشاعر مكبوتة حا� 8حساسه بر��ئح معينة، 
��بما كانت هذC �لر��ئح منبعثة من aهر� �� �حد �نو�g �لتو�بل �� حتى من 8نسا�، ��ثبتت �ألبحا� 
�يضا �� لكل 8نسا� ��ئحة معينة خاصة به على شاكلة بصما5 �ألصابع �لتي تميزC عن �آلخرين ٥٤، 
 ��إلنسا  Sمتال� Hليل على   aبر�� بيضة ��حد�)،  ينشأ�� من  �لذين  �لتو�ئم  �لقاعد�   Cيستثني من هذ)
لر�ئحة خاصة به 8حسا] �لنبي يعقو! عليه �لسالi بر�ئحة �لدC �لنبي يوسف عليه �لسالi �تعّرفه على 

��ئحته �لتي كا� يعرفها �هو طفل صغير بعد مر�� سنو�5 طويلة.
� �لكريم:Gفي �لقر H�� قد�

ا َفَصَلِت �ْلِعيُر َقاَ� َ�ُبوُهْم ِ�نِّي َألَِجُد ِ�يَح ُيوُسَف َلْوَال َ�� ُتَفنُِّد�ِ� ﴾      ﴿ َ�َلمَّ

 (سو�= يوسف  ٩٤ )
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�لنو�= �للوBية

حتت �ملها�

حصا� �لبحر

يعتقد بعض �لعلما^ �� �ملعلوما, �ملتعلقة بالر��ئح 

�ملحسومة يتم خز�ا % منطقتني باملخ �ا "حصا� 

�لبحر "  � "�لنو�= �للوBية ".
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ليس  �لجو�!  هذ�  �لكن  طبعا. 
يكفي  ال   Xلتذ��  �أل صحيحا 
�لسكرية  �لمعجنا5  بين  للتمييز 
ال  �لشم  حاسة   �فبد� �لمتماثلة 
شكل  على  8ال  بها  نحس   �� نستطيع 
� تمييز تلك �لتي بالعنب �H معجنا5 سكرية

عن تلك �لتي بالفر��لة ٥٦.
�سبب هذC �لحالة يرجع 8لى حاجتنا 8لى �إلحسا] بر�ئحة ما نأكله 
قبل تذ�قه، �بعبا�� �خر� ال نستطيع �� نحس بمذ�قا5 ما نتنا�له 8ال بعد �� نشم ��ئحته، 
 iلك �لطعاV لطعم Sللذ� �لتي نشعر بها عند تنا�لنا طعاما ما ناتجة من �لتأثير �لمشتر� �� ~�
���ئحته. �يشير بعض �لباحثين 8لى �� �للذ� �لتي نشعر بها �ثنا- تنا�لنا للطعاi ترجع في ٧٥٪ 

.٥٧iلك �لطعاV منها 8لى �لر�ئحة �لتي نشمها من
�لرغبة   ��إلنسا لد�  تثير  ��لمشر�با5  �لمأكوال5  بر��ئح  �إلحسا]   �� �لمعر�|  �من 
في تنا�لها، �لهذ� �لسبب ينقطع بعض �لمصابين ��لمرضى عن �ألكل بسبب تأثر حاسة �لشم 
 X�ففي تلك �ألثنا- ال نشعر بمذ ،iنتذكر حاال5 �إلصابة بالرشح �� �لزكا �لديهم٥٨ ، �يمكن �

ما نأكله �� نشربه لعدi �صو� جزيئا5 �لر��ئح 8لى �لخاليا �لشمية �بالتالي �نعد�i حاسة 
�لشم مؤقتا.
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��� حاسة �لشم في عملية �لتذ�9

 Cلتو �لخا�<   >aلطا� �لخبز  بر�ئحة  8حساسنا  عند 
�لتو�بل  �لشهية، �� ��ئحة  �لمعجنا5  �لفر�، �� ��ئحة  من 
�لمطحونة  �لقهو�  ��ئحة   �� �لعطا�،   �Hكا من  �لمنبعثة 
،yلر��ئح شعو�� بالمتعة ��ال�تيا� Cحديثا، تثير فينا هذ

 ��هذC �لر��ئح عا�H ما تكو� جذ�بة فتجعل �إلنسا
بعض  �في  �لقهو�،   ��  ��لمعجو  �� �لخبز   Xيتذ�
شهيتها.  لفر�  يسيل  �لمر-  لعا!  تجعل   ��ألحيا
بألف مر�،   Xلتذ�� �لشم �قو� من حاسة  �حاسة 
تذ�قنا  في  كبير�   ���H تلعب  �لسبب  �لهذ� 
�لمر-:  يتسا-�  �قد   .٥٥ �لمختلفة  لألطعمة 
كيف نستطيع تمييز �لمعجنا5 �لسكرية 
بالفر��لة  �لتي  تلك  عن  بالعنب 
هذ�  �حدكم:  يجيب  ��بما  ؟ 
بسيط عن طريق 
 X � لتذ �

تتميز حاسة �لشم 

 �hبأّ� �ا ���� كب

% مما�سة عملية 

�لتذ�9.
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تلخيص  �يمكن 
 �8  : يلي  كما   gلموضو�

في  كثير�  نتد��له  �لذ~  �للذ�   iمفهو
للطعم   Sمشتر تأثير  عن  عبا��  كالمنا، 

��لر�ئحة، �~ �نه لو �نعدمت حاسة �لشم لما 
كا� هناS �~ معنى لحاسة �لذ�X، أل� �لشعو� 

باللذ� �ثنا- تنا�� �لمأكوال5 �� �لمشر�با5 يتطلب 
�جوH مستقبال5 حسية شمية 8لى جانب �جوH مستقبال5 

حسية �Vقية.
�ال شك �� �لتكامل �لوظيفي بين �عضا- حاسة �لشم ��عضا- 

لجسم   Xلخا��� �لمعجز  �لتصميم  على  Hليل  هو   Xلذ�� حاسة 
تنظيم  على  �لعقال-   H�ألفر� من   Hعد يتفق   �� �لطبيعي  �من   ،��إلنسا

�لوظائف   -�H� في  �لتكامل  8لى  �صوال  بينهم  فيما  �ألعما�  �توaيع 
لتحقيق هد| مشترS: �لكن كيف يمكن تفسير �لتكامل �لوظيفي بين 

باليين �لخاليا �لالشعو�ية عديمة �لعقل ؟ يمكن Vلك  بإمكانية ��حد� الغير، �هي 
�نها مخلوقة من قبل �هللا خالق �لسمو�5 ��أل�w �لذ~ ��جدها �صممها ���كل 

.iHG 8ليها مهامها ��لهمها �عمالها �سخرها لخدمة �بن
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 % �hتلعب حاسة �لشم ���� كب

مما�سة عملية �لذ�9 .

�يمكننا 8جر�- �لتجربة �لتالية الستيعا! �لموضوg �كثر: لنغمض عيوننا �نسد �نوفنا �من ثم 
نطلب من �حدهم �� يقر! قطعة من �لبطاطس حتى تلمس �لسنتنا �قطعة �خر� من �لتفاy حتى 
تحقيق  نستطيع  �لتفاy، �ال  من  �لبطاطس  تمييز  نعجز عن  �لحالة   Cففي هذ �يضا،  �لسنتنا  تلمس 
Vلك 8ال بعد مضغ �لقطعتين، أل� �لمضغ يؤH~ 8لى �نتقا� جزيئا5 �لر��ئح 8لى �لمنطقة �لشمية عبر 
8� �لمثير حقا هو موقع �لفم  .yلتجويف �لخلفي للفم، �عندها نستطيع تمييز �لبطاطس من �لتفا�
��ألنف �لمثالي بالنسبة 8لى جسم �إلنسا�، فكالهما قريبا� من بعضهما �لبعض، فضال عن ��تبا� 
�لمنطقة �لشمية مع �لفم عبر قنا� هو�ئية، �لكن ماV� كا� سيحصل لو لم 
توجد مثل هذC �لقنا� �� V8� كانت مو�قع �لخاليا �لشمية بعيد� ؟ 

 " على كلمة  �حتو�  �بما  �لسؤ��  هذ�  على  �لجو�!   �8
 Xحاسة �لذ� �8ّما " مكر�� ، �لكن محتو�C ��ضح، �هو �
كانت ستنعدi بد�جة كبير� خال� �الحتماال5 �لو���H عد� 
�لموقع �لمثالي �لذ~ فطر عليه �إلنسا�، �باختصا� 8� فم 
�إلنسا� ��نفه �منطقته �لشمية خلقت في �لمو�قع �لتي ينبغي 
� �لكريم هذC �لحقيقة، Gفيها بالضبط، �يؤكد �لقر �� تكو�

حقيقة خلق �هللا عز �جل لإلنسا� بأحسن صو�� :

ِبَرّبَك �لَكِرِيم �لِذ5   qََ�ّيَها �ِإلنَساُ� َما َغّر ﴿َيا 

 َ̂ َشا َما  ُصوَ�ٍ=   5ّ�َ ِفي  َفَعَدَلَك   qََفَسّو� َخلَقَك 

َ�ّكَبَك ﴾  . �إلنفطا� – �آليا,  ٦- ٨ .
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�فكا� عن �لر��ئح�فكا� عن �لر��ئح

�حاسة �لشم�حاسة �لشم

�فكا� عن �لر��ئح

�حاسة �لشم
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﴿ �لِذ5 َجَعَل َلُكم �َأل�َ[ ﴿ �لِذ5 َجَعَل َلُكم �َأل�َ[ 

ً̂� َ�َ�نَزَ�  َ̂ ِبَنا ً̂� َ�َ�نَزَ� ِفَر�ًشا َ��لّسَما َ̂ ِبَنا ِفَر�ًشا َ��لّسَما

ً̂� َفَأخَرَ]  ِ̂ َما ً̂� َفَأخَرَ] ِمَن �لّسَما ِ̂ َما ِمَن �لّسَما

ِبِه ِمَن �لّثَمَر�ِ, B�ًِقا َلُكم ِبِه ِمَن �لّثَمَر�ِ, B�ًِقا َلُكم 

َفَال َتجَعُلو� هللا َ�نَد�ً�� َ�َ�نُتم َفَال َتجَعُلو� هللا َ�نَد�ً�� َ�َ�نُتم 

َتعَلُموَ� ﴾ سو�= �لبقر= َتعَلُموَ� ﴾ سو�= �لبقر= 

– �آلية ٢٢ .– �آلية ٢٢ .

69

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 .a�فر�ئحته منفر� للغاية �مثير� لالشمئز �فالبقد�نس ��ئحته مميز� �مقبولة، �ما �لشيكر�
�لمأكوال5  تنا��  نتجنب    �� نستطيع  �لمختلفة  للر��ئح  �لمميز�  �لصفا5   Cبو�سطة هذ�
لحاال5  باستمر��  معرضة  �جسامنا  لكانت  Vلك  �لوال  ��لضا��.  �لسامة  ��لمشر�با5 
�لتسمم، �ألصبحت �لحاجة ملحة عند �لتنقل 8لى حمل كتب �قو�ئم تحتو~ على �سما- 

�ألغذية �لضا�� ��لمفيد�. 
8لى �جهز�  بالنسبة  �لوجوH مو�aين �معايير Hقيقة فكذلك �ألمر  �مثلما لكل شيئ في 
فيه،  �لذ~ يعيش  �لوسط  تتال-i مع  �لشم عند كل كائن حي مصممة كي  �لشم، فحاسة 
 gعلى سبيل �لمثا�، فلو كانت حاسة  شمه �ضعف مما هي عليه لما �ستطا ��لنأخذ �إلنسا
تمييز �لحاال5 �لخطر� �لتي قد تدهم حياته، �لو كانت �قو� مما هي عليه كأ� تكو� على 
�لد�جة نفسها من �لقو� عند �لكلب فإ� حياته تصبح مليئة بالمو�قف �لصعبة �لتي تشغله طيلة 
�لوقت، ��بما تحولت حياته 8لى جحيم ال يطاX الستغر�قه بالكامل في تحّسس �لر��ئح 
�لمختلفة �لمحيطة به. ��لمعاير �لدقيقة �لتي نتحد� عنها يمكن مالحظتها لد� �لجزيئا5 

�لتي تتكو� منها �لر��ئح. 
�على سبيل �لمثا� تكو� ��ئحة معينة مقبولة � طيبة عند �لتر�كيز �لطبيعية، �لكنها تغد� 
غير مقبولة �منفر� في حالة �لتر�كيز �لعالية. �نذكر مثاال على Vلك ��ئحة �لنباتا5 �لمختلفة 
في حديقة ما، فهي مقبولة �منعشة، �لكنها تصبح غير مقبولة عندما تحو� هذC �لر��ئح 8لى 

� �ليمني ير� �لبقد�نس ��لشيكر�� ��ا �

يتشاֲדا� كث�h من حيث �لشكل �خلا�جي، 

�لكن �لبقد�نس نبا, مفيد ���ئحته طيبة 

�ما �لشيكر�� فساY ���ئحته غh مقبولة.

71

www.j4know.com

www.j4know.com


معجز= �لشم ��لتذ�9

8ننا  قلنا   �V8 مستغربا   �يكو �لن  �ليومية،  حياتنا  متنوعة خال�  كثير�  ���ئح  تصاHفنا 
���ئح   Sفهنا بنا.  يحيط  �لر��ئح  من  ��سع  عالم   Sهنا� �لر��ئح،  من  بحر  �سط  نعيش 
�ألaها� ��ألشجا� ��لمو�H �لغذ�ئية �لمختلفة، ����ئح �لحيو�نا5 ��لمصانع �حتى �لر��ئح 

�لتي تنتج من �لنشا� �لبكتير~. 
�لو �لقينا نظر� عامة على عالم �لر��ئح �لو�سع لظهر5 �مامنا مسألة مهمة جد� �هي 
� بين �لر��ئح �لمحيطة بنا �بين ما نشعر a�عالقة خاصة قائمة على �لتناسب ��لتو Hجو�
به من تقبل لهذC �لر��ئح ��ستمتاg بها، فما يفيدنا نستمتع بر�ئحته �ما يضرنا ننفر من 
��ئحته، فالر��ئح �لمنبعثة من �لمأكوال5 ��لمو�H �لغذ�ئية �لمفيد� ألجسامنا تثير فينا قبوال 
��ستحسانا �ميال نحو تنا�� تلك �لمو�H. فر�ئحة �لطعاi �لمطبو¨ تثير فينا ميال نحو �ألكل 
�خصوصا V8� كانت بطوننا خا�ية. �بهذC �لطريقة تحقق هدفين �أل�� �الستمتاg باألكل، 

��لثاني مل- �لبطن ��الستفا�H من �ألكل. 
�من جانب Gخر ال تثير فينا ���ئح �ألطعمة �لمطبوخة Vلك �لميل نحو �ألكل V8� كانت 
�لمعد� ممتلئة �مشغولة بهضم ما فيها من طعاi أل� �لحاجة تنعدi في هذC �لحالة 8لى تنا�� 
�جبة  8ضافية من �ألكل، �ما �لر��ئح �لتي تكو� منفر� فمعظمها �V مصد� مضر بالنسبة 
8لينا. فنحن مثال نستطيع �� نميز �لمو�H �لكيميا�ية �لمسمومة من خال� ���ئحها �لمنفر�، 
 H�غير مقبولة تنبئنا بخطو�� �لمو� �Hحا ���لر��ئح �لمنبعثة من �لنشا� �لبكتير~ ��لتي تكو

�لمنبعثة منها مثل ��ئحة �لفو�كه �� �ألغذية �لمتعفنة.
� فالحقيقة �لتي ال جد�� فيها هي �� �لر��ئح V�5 �همية حياتية قصو� بالنسبة 8لى V8
�إلنسا�. �بشكل عاi تتميز �لمو�H �لضا��  بالر��ئح غير �لمقبولة، �لذلك يمكن تمييزها 
بسهولة من خال� هذC �لصفة، فعلى سبيل �لمثا� يشبه نبا5 �لبقد�نس نبا5 �لشيكر�� من 
ناحية �لمظهر �لخا�جي �ما من ناحية �لر�ئحة فهما مختلفا� عن بعضهما �لبعض �ختالفا 

تاما. 
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غير   ،�Hلوال� لحظة  منذ  نتحسسها  نحن   � �لطبيعة،  في  معنا   �Hلر��ئح موجو�  Cهذ �8
تلقا-  من   �� بالمصاHفة  �لر��ئح �جد5   �� يظن  �لغفلة  بحر  في  �لسا�حين  من  �لبعض   �ّ�

نفسها.
�لكن لو فكر�� بعمق � ��ية في �لمعلوما5 �لتي سقناها سابقا النكشفت �ماi �عينهم 
�لذ~ خلق  هو  قد�ته  �لمصو� جلت  �لبا��  �لخالق  �هللا    �� في  �لمتمثلة  �لكبر�  �لحقيقة 
جميع هذC �لمو�H �لغذ�ئية �لتي تحتاجها �جسامنا ��كسبها ���ئحها �لمميز� ��لمقبولة، �هو 
 ��لذ~ خلق حاسة �لشم في �جسامنا ��كسبها �لصفا5 �لمميز� ��لمتال-مة مع طبيعة �إلنسا
 ���لمحيط �لذ~ يعيش فيه مثلما خلق باقي �لحو�] ��جهز� �لجسم �لمختلفة. �ال شك �
هذ� �لخلق �لمعجز ما هو 8ال قطر�  من بحر �حمته �لو�سع. �برحمته حبب 8لينا �لمفيد من 
تلك �لر��ئح �لطيبة، �ما على �إلنسا� 8ال �� يشكر �هللا عز �جل، �سيجز~ �لذين شكر�� 
�يح �لجنة 8� شا- �هللا، تلك �لريح �لتي هي �صل كل �لر��ئح �لطيبة في �لدنيا، �ما جاحد�� 

نعمة �هللا تعالى فسيجز�� ما- �لصديد �عذ�! �لسعير، �كا� �عد �هللا حقا.

بعض ما تذكرنا به �لر��ئح �لمنبعثة من جسم �إلنسا�

 CHلفتر� قصير�، �� عند 8سر�عه في �لمشي �� صعو gللجو �عندما يتعرw �إلنسا
�Hجا5 �لسلم بسرعة �� حتى عند قيامه بنشاطه �ليومي �لمعتاH فإ� ��ئحة 
جسمه تصبح غير مقبولة V8� �همل بعض ما ينبغي عمله للحفا© 
 �على نظافة جسمه. �حتى لو بقي ساكنا قليل �لحركة فإ

 �(من ��ة �هللا سبحانه � تعا

�� جعل �ملو�� �ملفيد= ألجسامنا 

�b, ���ئح طيبة)
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.�محاليل مركز�. �هذ� Hليل على �نها مخلوقة �فق نسب مثالية كي تتو�-i مع طبيعة �إلنسا
�يتضح لنا �ّ� كل ما يتعلق بالر��ئح من تفاصيل تركيبية �بنائية مخلوX �مصمم من قبل 
�هللا عز �جل �لذ~ �نعم بها على �إلنسا� من جملة نعمه �لتي ال تحصى، � من 
�جل �ستيعا! حقيقة نعمة ��حد� من �لنعم �إللهية يمكن �فتر�w عكس ما هو 
موجوH في نظاi �لكائنا5، فتكو� للمو�H �لمفيد� لنا ��لموجو�H في �لطبيعة ���ئح 

غير مقبولة بل مثير� لالشمئز�a، كيف كا� سيصبح حالنا لو 
 �� �لما- �نبعثت منه ��ئحة مثل ��ئحة �لبنزين �� ��

�لخبز كا� V� ��ئحة مثل ��ئحة �لغذ�- �لمتعفن؟ 
بل  صعبا   H�لمو�  Cلهذ تنا�لنا  يصبح   S�فحينذ
�لجوg عندنا، بل  متعذ�� مهما كانت �Hجة 
�لتحو� تنا�لنا ألشهر �لمأكوال5 �لتي تعجبنا 

 .X8لى عذ�! نفسي ال يطا
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�لخد�عة.  �لدنيا  مظاهر 
�لمؤمنين   �� لنا  �تبين 
سيبعثو� �حيا- مر� �خر� �لكن 
في  بل  �لطيبة  غير  �لر��ئح  تلك   �بد�
 ~�  y�لفو� ��لمسك  �لطيب  �لعطر   Cملؤ  �مكا

جنة �لخلد. 
�لناكرين ��لجاحدين لفضل �هللا عز  لنا �يضا مد� �خامة عاقبة  �من جانب Gخر تكشف 
�جل، �هي �لعاقبة �لمؤHية 8لى جهنم �بئس �لمصير، جهنم �لتي ملئت بأصنا| �لر��ئح �لنتنة. 
(��لعياV باهللا). � تذكرنا ��ئحة �لجسد غير �لمقبولة �يضا بعدi جد�� تشبث �إلنسا� بالتكبر 

��لغر�� �بأ� جسمه ليس بمنأ� عن �لعيو!, فاإلنسا� عاجز �في جسمه عيو! كثير�.
�هذC �لعيو! باقية في جسمه ال يستطيع �لتخلص منها مهما بذ� من جهد �تحمل �لعنا- في 
 �سبيل Vلك، ال فرX في Vلك بين �جمل 8نسا� �� �نجح 8نسا� �� �Vكى 8نسا�. �من �لمفيد �
ننبه كو� �لزهو� �لتي تنبت في تربة طيبة V�5 ���ئح طيبة �منعشة بالرغم من تعرضها لعو�مل 
�لر��ئح   5�V �لمختلفة  �لنباتا5  باقي  �كذلك  ��لغبا�،  ��ألمطا�   yكالريا �لمختلفة  �لطبيعة 

� تتأثر بعو�مل �لطبيعة �لقاسية، �ال تحتا< � ��H لعطر� فإنها تظل محتفظة بر��ئحها�
8لى تنظيف �جسامها أل� �هللا عز �جل خلقها �منحها تلك �لصفا5 �لفريد�. 
فو�حة  �لندية  بالزهر�  ��لنظيف  �لجميل  تشبيه  �إلنسانعلى   >�H لقد 

�لر�ئحة، لذلك فإ� تكّبر �إلنسا� �غر��C ال معنى لهما �ماi هذC �لحقيقة، 
�بالنتيجة يمكن �لقو� 8ّ� ��ئحة جسم �إلنسا� �لمتغير� 
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��ئحة جسمه تصبح غير مقبولة عند 8هماله �الستحماi ��لتنظيف. �مثلما هنالك حكمة 
من �جوH �~ شيئ في هذ� �لكو� فإ� هناS حكمة من تكو� �لر�ئحة غير �لمقبولة في 

جسم �إلنسا� عند 8هماله �لنظافة.
 ��Hغير قا ��كا� يمكن لمشيئة �هللا عز �جل �� تجعل حاسة �لشم لد� �إلنسا
على تحسس مثل هذC �لر��ئح غير �لمقبولة، �� �� تجعل هذC �لر��ئح مقبولة بالنسبة 

� ماهو �لسبب من خلق هذC �لر��ئح غير �لمقبولة؟V8 .8ليه
تعتبر نقيصة �عالمة عجز لجسم �إلنسا�؟  �لمقبولة  �لر��ئح غير   Cهذ �ال شك �
 ��مثل هذC �لنقائص في جسمه تجعله يشعر �نه خلق بهذC �لعيو!، �هي تذكر� له �

�لكما� هللا �حدC � �نه كائن مخلوX محتا< �Hما 8لى �حمة �هللا عز �جل �لطفه.
 ���إلنسا� يحس بالحاجة 8لى �العتنا- بنظافة جسمه بين فتر� � �خر� مهما كا
مو�ظبا على هذ� �لعمل أل� �لبكتيريا �لتي ال تر� بالعين �لمجر�H تعمل عملها باستمر�� 
عيو!  �لها  فانية  �لدنيا   �بأ تذكرنا  �لحالة   Cهذ� �لمقبولة،  غير  �لر��ئح  تلك  منتجة 
�لتغلب على  باستحالة  �يضا  �لمقيم، �تذكرنا  �لنعيم  فباقية �فيها  �ما �آلخر�  �نقائص، 

 ،Wملقبولة تذكر= لإلنسا� مبد� عجز� hتعت¡ �لر��ئح غ 

�بيانا له بأ�ية �لنعم �ل¢ خلقها �هللا عز �جل كي يقد�ها 

حق قد�ها.
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 ً̂ ِ̂ َما ً̂ َ� هَو �لِذ5 َ�نَزَ� ِمَن �لّسَما ِ̂ َما ﴿﴿  َ� هَو �لِذ5 َ�نَزَ� ِمَن �لّسَما
َفَأخَرجَنا ِبِه َنَباَ, ُكلِّ َشيٍ̂ َفَأخَرجَنا َفَأخَرجَنا ِبِه َنَباَ, ُكلِّ َشيٍ̂ َفَأخَرجَنا 

ِمنُه َخِضًر� ُنخِرُ] ِمنُه َحّبا ُمَتَر�ِكبًُا َ� ِمنُه َخِضًر� ُنخِرُ] ِمنُه َحّبا ُمَتَر�ِكبًُا َ� 

ِمن �لّنخِل ِمن طلِعَها ِقنَو�ُ� َ��نية َ� ِمن �لّنخِل ِمن طلِعَها ِقنَو�ُ� َ��نية َ� 

َجّناٍ, ِمن َ�عَناٍ� َ��لّزيُتوَ� َ� �لّرّماَ� َجّناٍ, ِمن َ�عَناٍ� َ��لّزيُتوَ� َ� �لّرّماَ� 

 Wَِلى َثَمِر�ُمشَتِبًها َ�َغيَر ُمَتَشاِبٍه �نُظُر�� ِ�َلى َثَمِرWِ ُمشَتِبًها َ�َغيَر ُمَتَشاِبٍه �نُظُر�� ِ

 Yٍِلُكم آلياٍ, ِلقوbَ ِفي َّ����bَ َ�ثَمَر َ�ينِعِه ِ Yٍِلُكم آلياٍ, ِلقوbَ ِفي َّ����bَ َ�ثَمَر َ�ينِعِه ِ

ُيؤِمُنوَ�ُيؤِمُنوَ�  ﴾ سو�= �ألنعاY- �آلية ٩٩﴾ سو�= �ألنعاY- �آلية ٩٩
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 ��إلنسا  �كو 8لى  تشير  �لتي  �لكثير�  �ألHلة  من  Hليال  تعتبر 
كائنا مخلوقا، �هو Hليل يذكرC بضعفه �عجزC كي يتجنب 
� يتأمل في � ��لخوw في بحر �لِكبر ��لغر��، �على �إلنسا
� �لكريم يدعو �إلنسا� 8لى Gلد��] ��لعضا5. ��لقر� Cهذ

هذ� �لتفكر:
�لّليِل  َ��خِتَالِ¦  �َأل�ِ[   �َ �لّسَمَو�ِ,  خَلِق  ِفي   �ّ�ِ﴿

 pََينَفُع �لّنا ِبَما  َ��لّنَهاِ� َ��لُفلِك �لِتي َتجِر5 ِفي �لَبحر 

�َأل�َ[  ِبِه  َفَأحَيا   ٍ̂ َما ِمن   ِ̂ �لّسَما ِمَن  �هللا  ّ�نَزَ�  َ�َما 

�لّرَياِ§  َ�تصِريِف  َ��ّبٍة  ُكّل  ِمن  ِفيَها  َ�َبّث  َموِتَها  َبعَد 

 Yٍِلقو َ��أل�ِ[ آلياٍ,   ِ̂ �لّسَما َبيَن  �لُمَسّخِر  َ��لّسَحاِ� 

َيعِقُلوَ�﴾ سو�= �لبقر=- �آلية ١٦٤.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لكن من �ين للنباتا5 �� تحدH هوية �لعطو� �لمؤثر� على �لفعاليا5 �لحيوية لجسم 
��لتي  للغاية  معقد�  متقدمة  مختبر�5  تمتلك   �� �لنباتا5   Cلهذ تسنى  كيف  �إلنسا�؟ 
�لنباتا5   Cهذ تستطيع  ٦١ ؟ كيف  �كثر من ٥٠٠ جزئية كيميا�ية مختلفة  على  تحتو~ 
تعلم عنه �~ شي-؟ كيف  �لمناسبة ��لمالئمة لجهاa شمي ال  بالتر�كيز  تفرa ���ئح   ��
تستطيع هذC �لنباتا5 �� تحدH نسبة �لتركيز �لمثلى لحاسة شّم �إلسا�؟ �لو تنا�لنا �ألمر 
 �من جانب Gخر لظهر5 �مامنا �ألسئلة �لتالية: كيف �ستطاعت حاسة �لشم لد� �إلنسا
�لشمية  للخاليا  يتسنى  �لمختلفة؟ كيف  �لر��ئح  بين �آلال| من  �لتمييز   قد��  �كتسا! 
� تعلم عنها �~ شي-، بل �من � ��H تميز بين جزئيا5 �لر��ئح �لمختلفة ��لمستقبلة �

�لمر� �أل�لى مباشر�؟
كيف �ستطاعت �لبر�تينا5 ��لخاليا ��ألعصا! �لالشعو�ية �� تنشأ تلك �لتر�كيب 

�لمتكاملة �لتي بو�سطتها تستطيع تمييز �لر��ئح �لمختلفة �لتي تنتجها �لنباتا5؟
� �لجو�! على تلك �ألسئلة �لسابقة ال يدg مجاال للشك �بد� بأ� �لذ~ خلق �لنباتا5 ّ8
��كسبها  �لمقد�� على 8نتا< تلك �لعطو�، ��لذ~ خلق �جهز� �لشم لتمييز تلك 
 ��لعطو� بهذ� �لشكل �لباهر، ��لذ~ جعل من تلك �لعطو� شفا- لإلنسا
في   H�� �قد  �لخالقين.  �حسن  �هللا   Sفتبا� �لمصو�  �لخالق  �هللا  هو 
جز-  ليست  سو�  �لر��ئح   � �لعطو�   Cهذ  �� �لكريم   �Gلقر�

ضئيل جد� من نعم �هللا  �لتي ال تحصى:
َفاِكَهُة ��لّنخل  ِفيَها   Yِِلَألَنا َ�َضَعَها  َ��َأل�َ[   ﴿

�لَعصِف   �bُ َ��لَحّب   Yَِألكَما�  ,�b

َ�ّبُكَما   ِ̂ �َال َفِبَأ5ّ  َ��لّريَحا�، 

�لرحما�-  سو�=  ُتَكّذَباِ�﴾ 

�آليا, ١٠-١٣.
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معجز= �لشم ��لتذ�9

�لتربة  من  تنبت  �ل¢  �لزهو�  تتميز 

بر��ئحها �لطيبة � �ل¢ تنتشر % �لبئة. 

� تبد� نظيفة � Bكية �لر�ئحة بالرغم 

من تعرضها لعو�مل �البئة �ملختلفة من 

�إلنسا�  �ما  �يا§.   � مطر   � غبا� 

بالرغم  جسمه  بنظافة   W^عتنا� فينبغي 

من �إلمكانا, �ل¢ ميتلكها.

لعال] بالر��ئح

�لنباتا5  �لنباتا5 �كذلك �لدهو� �لمستخلصة من تلك  �لنباتا5 �� عصا��  تعتبر خالصة 
مصد�� للحصو� على �لمو�H �لعطرية. �هذC �لمو�H �لعطرية تستخدi كعال< منذ Gال| �لسنين. 
�يرجع سبب هذ� �الستخد�i 8لى �لتأثير�5 �لمختلفة للعطو� على �إلنسا�. ��ألبحا� �لعلمية 
تحديد   ~� 8لكتر��نفالوغر�|،   ��  ”EEG”بالـ يسمى  ما  مجا�  في  حديثا  �جريت  �لتي 
�إلشا��5 �لكهربائية �لمخية بو�سطة �قطا! خاصة �ثبتت �� بعض �لعطو� تؤH~ 8لى حصو� 
 Cهذ X٥٩. ��ستنشا ��لعلما- ��لباحثو تغيير�5 في �إلشا��5 �لمخية في �إلتجاC �لذ~ توقعه 
�لعطو� يؤH~ 8لى تحفيز بعض �جز�- �لمخ غير �لمحد�H 8لى حد �آل�، �نتيجة لذلك يطر� تغيير 
على بعض �لفعاليا5 �لحيوية �لجسمية مثل ضربا5 �لقلب �ضغط �لدi �8يقاg �لتنفس �مستو� 

�لذ�كر� �تغير مستو� �لتوتر �لنفسي للفرH، �كذلك حد�� تغير في 8فر�a �لهرمونا٦٠5. 
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حاسة �لشم لد� حاسة �لشم لد� 

�لحيو�نا,�لحيو�نا,

حاسة �لشم لد� 

�لحيو�نا,
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� �لكريم �إلنسا� �يضا 8لى كيفية �ستقباله لهذC �لنعم �ما ينبغي عليه �� يعمله Gيرشد �لقر�
a8�-ها فيقو� تعالى:

َما  َقِليًال  �َألفِئَدَ=   �َ َ��َألبَصاَ�  �لّسمَع  َلُكم  َجَعَل   �َ َ�نَشأُكم  �لِذ5  ُهَو  ﴿ُقل 

َتشُكُر�َ�﴾ سو�= �لملك- �آلية ٢٣
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

ا ِفي ُبطوِنها َ�َلُكم ِفيَها َمَناِفُع َكِثيَرٌ�  ﴿ �1�ََّ َلُكم ِفي 0َألنَعاِ. َلِعبَرً� َنسِقيُكم ِممَّ

َ�ِمنَها َتأُكُلوَ� ﴾ سو�� 0لمؤمنو�- 0آلية ٢١.

0لكالB 0لخبير� بالر�0ئح

قو�  ناحية  بينهما من  فرقا شاسعا  هنا�   �� فاعلم  يتجو" بصحبة كلبه  )�يت شخصا   )*+
حاسة (لشم، فالكلب يستطيع �� يحصل على معلوما5 4قيقة عن (لوسط (لذ/ يوجد فيه �كثر 
من (لتي يشعر بها صاحبه (لذ/ يقوF4، فذلك (لكلب يستطيع �� يجمع عن طريق (لرB(ئح (لتي 
(لموجو4ين حوله،   Hلنا) عن  منطقته Bحتى  في  (لموجو�4   Iلكال) عن  معلوما5  بها  يحس 

بكل Bهو كذلك يستطيع �� يميز (لرB(ئح (لمنتشر� في (لجو مهما ضؤلت تر(كيزها  B
بعض  Bهنا�  (لرB(ئح،   Fتجا جد(  حساسة   Qنو�  IللكالB سهولة. 

�نو(W (لكالI لديها حاسة شم تفوU حاسة (لشم لدT (إلنسا� 
بمليو� مر� ٦٢. 

(لبيانا5 (إلحصائية نستطيع �� ند)�  Bمن خال" بعض  
هذF (لحقيقة (لعلمية بشكل �فضل، فمساحة (لمنطقة (لشمية 
تلك  �ما  مربع،  سنتمتر  خمسة  تبلغ  (إلنسا�  �نف  في 

�نف  في  (لموجو�4 

Gتلف 0لكالB عن 

0إلنسا� من ناحية شد� 

0إلحساK بالر�0ئح 

0ملوجوM �N 0لبيئة 

0ملشتركة 0لR يعيشا� 

فيها. فالكالB تستطيع 

متييز 0لعديد من 0لر�0ئح 

0لR يعجز 0إلنسا� عن 

0إلحساK ֲדا.
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تمتلك (لحيو(نا5 حاسة شم مثل (لتي لدT (إلنسا�، غير �نها تستخدمها ألغر(` مختلفة 
(لطعاB cصيد فريستها B+قامة  للبحث عن  (لشم  (لحيو(نا5 حاسة   cعموما تستخدB .كثير�B
 eBلى (لز+ f)لصحيح، باإلضافة +لى (الهتد) Fيضا لتحديد (التجا�B التصا" بين بعضها (لبعض)
(لحيو(نا5  B(للبائن B(لزB(حف B(ألسما� B(لحشر(B 5غيرها من  (لطيو)  B(لصغا). Bتمتلك 
حو(H للشم خاصة بها. Bينبغي عند قر(�f هذ( (لباI (ألخذ بعين (العتبا) (لحقائق (لتالية: كيفية 
(متال� هذF (لحيو(نا5 لحو(سها (لشمية، Bكذلك المنطقية (ال4عاf (لقائل بأ� هذF (لكائنا5 

(لحية (ستطاعت (متال� هذF (لحو(H (لخا)قة من تلقاf نفسها �B عن طريق (لمصا4فة. 
 B� تلقائية  بصو)�   H)لحو) لتلك  (لحية  (لكائنا5   Fهذ (متال�  (ستحالة  (لطبيعي  Bمن 
صنع  في  B(لعشرين  (لحا4/  (لقر�   fعلما به  مني  (لذ/  (لبالغ  (لعجز  عن  فضال  بالمصا4فة، 
�جهز� مماثلة لتلك (لحو(H (لخا)قة حتى باستخد(c (ألجهز� (لتقنية (لمتطو)� جد(. B+*( �تينا 
+لى حاسة (لشم (لتي تمتلكها هذF (لكائنا5 (لحية  فهنا� تفسير منطقي Bحيد لكيفية (متالكها 

لتلك (لحو(B Hهو 0لخلق.
(لتأمل  +لى   Fيدعو 4B)سا  لإلنسا�  موعظة  يعتبر  (لخا)قة  تفاصيله  بكل  (لخلق  هذ( 
في ملكو5 (هللا عز Bجل. Bيشير (لقر�n (لكريم +لى هذF (لحقيقة كما 

يلي:
﴿ َ�ِمن َثَمَر0ِ[ 0لّنِخيِل 0�ََألعَناBِ َتّتِخُذ�َ� ِمنُه 
سكرb�ِ�َ 0ًقا َحَسًنا �1َّ ِفي aَِلَك آلَيًة لِقَوٍ. 

َيعِقُلو�َ ﴾ سو�� 0لنحل- 0آلية ٦٦.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

(لكالI فتصل مساحتها +لى ١٥٠ سنتمتر مربع ٦٣. �ما بالنسبة +لى (لخاليا (لشمية (لمستقبلة 
فيبلغ عد4ها في �نف (لكالI �ضعاQ عد4ها في �نف (إلنسا�. Bعلى سبيل (لمثا" يحتو/ 
(لتجويف (ألنفي للكلب على ١٥٠ مليو� خلية شمية، �ما “كلب (لر(عي (أللماني” فيحتو/ 

تجويفه (ألنفي على ٢٢٥ مليو� خلية شمية ٦٤.
بفضل هذF (لقد)� (لفائقة على (إلحساH بالرB(ئح تستطيع (لكالI +نجاv مهاc عديد� تعجز 
 cتستخد  Iفالكال نفسه،  (إلنسا�  �4(ئها  Bيعجز عن  (لمعقد�  (إللكترBنية  (ألجهز�  �4(ئها  عن 
مالحقة  Bحتى  (لمتفجر�  B(لمو(4  (لمهربة  B(لمو(4  (لمخد)(5  �ماكن  كشف  مثل   cمها في 
كل  (لمختلفة،   w4)لحو) في  (لمصابين  �ماكن  Bتشخيص  (لعد(لة  من  (لها)بين 

 .Iلكال) Tحاسة (لشم (لهائلة لد c)لك باستخد*

0ستخد0. 0لكالM B 0لعثو� على 0ملفقوNين حتت 0ألنقاM� f مها. بوليسية eتلفة.

كلب من جنس Blood hound �� كلب 0لصيد 0ملتعّقب.
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Köpek ler, son 

de re ce has sas bu-

run la r› ile, in san-

la r›n 1 mil yon 

ka t› ka dar ko ku 

du yar l› l›€›na 

sahip tir ler. 

متتلك 0لكالB حاسة للشم 

�قوs مبليو� مر� من حاسة 

شم 0إلنسا�.

 Bِ0�َلَمغِر Wِ0لَمشِر Bّ�َ vََقا ﴿ Bِ0�َلَمغِر Wِ0لَمشِر Bّ�َ vََقا ﴿

َ�ما َبيَنُهَما �1ِ ُكنُتم َتعِقُلوَ� ﴾ َ�ما َبيَنُهَما �1ِ ُكنُتم َتعِقُلوَ� ﴾ 

سو�� 0لشعرx0-0آلية ٢٨سو�� 0لشعرx0-0آلية ٢٨

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

﴿﴿  0هللا 0لِذy َسّخَر َلُكم 0لَبحَر 0هللا 0لِذy َسّخَر َلُكم 0لَبحَر 
ِلَتجِرy 0لُفلُك ِفيِه ِبَأمِرِ} َ�ِلتبَتُغو0 ِلَتجِرy 0لُفلُك ِفيِه ِبَأمِرِ} َ�ِلتبَتُغو0 

ِمن َفضِلِه َ�َلَعّلُكم َتشُكُر�َ�ِمن َفضِلِه َ�َلَعّلُكم َتشُكُر�َ�  ﴾ ﴾ 

سو�� 0لجاثية- 0آلية ١٢.سو�� 0لجاثية- 0آلية ١٢.
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صو�� 0لتقطت �ثناx لكلب 

�ثناx عملية 0لتنفس باستخد0. 

تقنية سكل~ين. 

 Fبهذ  cلقيا) بإمكانها  (لتي   Iلكال)  W)نو� بين  Bمن 
(لمهاc نوW يسمى “B� ”Blood hound كلب (لصيد 
في  حتى  (آلثا)  تعقب  في   cيستخد  Wلنو) فهذ(  (لمتعّقب، 
(ألماكن (لتي تنعدc فيها �ية nثا) بالنسبة +لى (لذين يتم (لبحث 
 cيا� �)بعة  لمد�  (ألثر  متابعة تعقب  +نه يستطيع  عنهم، حتى 
متو(صلة B*لك (عتما4( على حاسة شمه (لقوية ٦٥، Bيستطيع 

كذلك �� يتعقب �ثر +نسا� لمسافة ثمانين كيلومتر( ٦٦.
في   Iلكال)  Fشتبا)  cعد هو  هنا   I)لالستغر (لمثير   �+
(لمختلفة  (لرB(ئح  من  (لماليين  بين  معينة  لر(ئحة  تمييزها 
(لموجو�4 في (لمكا� نفسه، فهي تستطيع �� تميز بسهولة 
(لرB(ئح. �Bثبتت  )(ئحة معينة بالذ(5 من بين كم هائل من 
ما )شت  ما�4  تمييز  (لمد)I يستطيع  (لكلب   ��  I(لتجا)
عليها )(ئحة حيو(� (لظربا� (لنتنة BتمييزF لتلك (لما�4 بكل 

سهولة ٦٧. 
Bلقد تبين للباحثين من خال" (ستخد(c تقنية “سكليرين” في (لتصوير �ّ� للكالI طريقة خاصة 
في (لتنفس، فعند قياc (لكلب بشم ما�4 ما يحر� منخر/ �نفه عند +طالقه للزفير، Bبهذ (لطريقة يجد 
(لهو(f سبيله +لى (لخلف عن طريق (لشقوU (لجانبية (لموجو�4 في (ألنف، Bبالتالي يجد هو(f (لزفير 

طريقه بإتجاF مغاير للرB(ئح (لمنبعثة من مصد)ها، �/ يتم منع (ختال� (لرB(ئح بهو(f (لتنفس٦٨.
 يحاB" (لباحثو� (لحاليو� صنع �جهز� تحسس خاصة (نطالقا من كيفية �f)4 (ألعضاf (لشمية 
(لحاجة   �ّ� ٦٩. Bال شك  مخه  في  (لشمي  (لمركز  4)(سة  من  (نطالقا  (لكلب، Bكذلك  �نف  في 
ماسة في Bقتنا (لحاضر لصنع �جهز� كشف (لمتفجر(B 5(أللغاB c(لمو(4 (لسامة، +ال �ّ� (ألجهز� 

(إللكترBنية (لمستخدمة حاليا لم تبلغ بعد 4)جة (لنجا� (لتي تحققها (لكالI (لمد)بة.

حاسة 0لشم لدs 0ألسما�

(لمنطقة  Bتقع   ، ٧٠ (ألسما�  �غلب  +لى  بالنسبة  جد(  مهمة  حيوية  عملية  (لرB(ئح  تحسس   �ّ+
(لرB(ئح  جزيئا5  تحسس  Bتستطيع  (ألنفي،  لتجويفها  (لخلفي  (لسطح  في  (ألسما�  في  (لشمية 
(لمذ(بة في (لماf كوسيلة للوصو" +لى (لمو(4 (لغذ(ئية، Bهي تستخدc حاسة (لشم كذلك في تجنب 
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Bيعتبر  (لبرية.  Bكذلك  (لمائية  (لبيئة  في 
(لمهاجر�  (لحيو(نا5  من  (لسالمو�  سمك 

من   eتخر (لسمك  هذ(  فصغا)  (لمائية،  (لبيئة  في 
(لجا)ية. Bبعض   Fلميا) +لى   fلشتا) �B(خر شهو)  في  (لبيض 

(لبيض  فقس  بعد  مباشر�  (لهجر�  في  يبد�  (لسمك  هذ(   W)نو�
يبد� هجرته   Tألخر)  W)ألنو) Bبعض  B(لمحيطا5،  (لبحا)  نحو 
تلك بعد �سابيع من فقس (لبيض، �ما (لبعض (آلخر فال يهاجر 

+ال بعد قضائه عد� سنو(5 في مو(طنه عند (لمياF (لعذبة. Bبعد 
�� تقضي هذF (ألسما� عد� سنو(5 في (لبحا) (لمفتوحة، 

تبد� )حلة من  بالذ(5  (لتناسلية  Bعند نضوe �عضائها 
�غرI (لرحال5 (لتي تثير 4هشة (إلنسا�.

هذF (لرحلة (لتي يقوc بها سمك (لسالمو� 
(لعذبة   Fلميا) +لى  (لوصو"  +لى   Qتهد

منها  قدمت  (لتي  (ألBلى  مو(طنها   B�
(لموطن،  تلك  في  بيضها  تضع  كي 
من  خطو)�  �كثر  (لعو�4  B)حلة 
(لسالمو�  أل�   Iلذها) )حلة 
(لسباحة  عليه  ينبغي  (لمر�   Fهذ
Bعليه   ،Fلميا) تيا)   Fتجا) عكس 
(لعالية  (لمو(نع   vجتيا) كذلك 
B(لشالال5 (لموجو�4 في طريقه 
(لقفز. B)حلة   c)باستخد *لك   B
طويلة  (لسالمو�  لسمك  (لعو�4 

 Qالn �حيانا  تبلغ   *+ جد( 
فعلى  (لكيلومتر(٧٤5، 

سبيل 
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(ألخطا) B(ألعد(f، فعند تمييز (ألسما� لر(ئحة سمكة جريحة سرعا� ما تتخذ Bضع (إلنذ() 
.c4تحسبا أل/ خطر قا

لشم  �نفه   cيستخد Bلكنه  )�سه،  في  �نفا  لديه  (إلنسا� أل�  يشبه  (لقر�  +ّ� سمك 
(لرB(ئح فقط. فجزئيا5 (لرB(ئح (لتي تذIB في (لماf تدخل �نفه �ثناf (لسباحة في 
(لماB ،fبالتالي يقوc سمك (لقر� بتحليلها. B(لمثير لالنتباF �� ثلث مخ سمك 
 f)4� لهذ( (لحيو(� طريقة خاصة فيB .(لقر� هو عبا)� عن مركز للشم ٧١
(لر(ئحة  تعقب مصد)  يستطيع  (لطريقة   Fهذ Bبو(سطة  (لشم،  Bظيفة 
من   c4 قطر�  يتعقبه  (لذ/  (ألثر  B+� كا�  +ليها حتى  B(لوصو" 

حيو(� ما �B ما�4 كيمياBية منبعثة من فريسة معينة. 
يميز   �� (لقر�  يستطيع سمك  (لمثا"  سبيل  Bعلى 
في  (لتونة  سمك  )(ئحة  من  صغير�  قطر(5  عشر 
حو` ملئ بالماf ٧٢. Bيتميز ثعبا� (لماf بحاسة 
(لشم (لقوية جد(، فهذ( (لحيو(� يستطيع تمييز 
لو  حتى  كبير�  بحير�  في  ما  ما�4  )(ئحة 
كانت كمية تلك (لما�4 بملئ قمع صغير 
�ما   .٧٣ (لخياطة  في   cيستخد كالذ/ 
 W)نو� �كثر  فيعتبر من  (لسالمو�  سمك 
بسبب  B*لك  للباحثين  +ثا)�  (لسمك 
(متالكه لحاسة شم متميز� قوية جد(.

0لبوصلة 0لموجو�N في �نف 

سمك 0لسالمو�

(لحيو(نا5  عن هجر�  (لحديث  عند 
فإ� �B" ما يخطر على بالنا هجر� (لطيو) 
تقتصر  ال  (لهجر�  Bلكن  معينة،  مو(سم  في 
 wعلى (لحيو(نا5 (لطائر� بل هنا� هجر� تحد

Wمعجز� 0لشم �0لتذ�
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(لسولومو� يستطيع تمييز كل )(ئحة على حد�. Bمن 
خال" مقا)نة هذF (لر(ئحة (لمميز� B(لمخزBنة في *(كرته 
(لعو�4  (لشمية مع ما يصا4فه من )B(ئح مختلفة خال" )حلة 
(لرحلة٧٨.  مو(صلة  Bبالتلي  (لسليم،   Fالتجا) +لى   f)الهتد) يستطيع 
Bباختصا) تعتبر حاسة (لشم 4ليال ممتاv( إل)شا4 سمك (لسولومو� نحو (لطريق (لصحيح 

خال" )حلته (لتي تبلغ nالQ (لكيلومتر(5.
(إللهية  (لقد)�  تعكس  (لسولومو�  سمك  شم  لحاسة  (لفائقة  (لحساسية   Fهذ  �� شك  ال 

(لفائقة في خلق (لكائناB 5(ألشياB .fيقو" (لحق سبحانه Bتعالى في (لقر�n (لكريم: 
﴿َ�ِمن �َياِتِه َخلُق 0لّسَمَو0ِ[ 0�ََأل�fِ َ�َما َبّث ِفيِهَما ِمن 0Nَّبٍة َ�هَو َعَلى َجمِعِهم 

0aَ1ِ َيشاxُ َقِديُر﴾ سو�� 0لشو�s-0آلية ٢٩

حاسة 0لشم لدs 0لطيو�

كا� (العتقا4 (لسائد في �Bسا� (لعلماB fحتى +لى ما قبل (لثالثين سنة (ألخير� بأ� (لطيو) 
عاجز� تماما عن (إلحساH بالرB(ئح، Bلكن تبين فيما بعد خطأ هذ( (إلعتقا4.

بصيلة  تمتلك  (لطيو)   �� B(لمالحظة  (لمشاهد�   (عتمد5  (لتي   wألبحا) �ثبتت  فقد 
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(لمثا" يقطع سمك (لسالمو� (ألحمر مسافة تصل 
+لى ١٦٠٠ كيلومتر خال" (لبحا) B(ألنها)٧٥. 
Bكذلك  بالملك  (لمدعو  (لسالمو�  �ما 
مسافة  فيقطعا�  بالكلب  (لمدعو  (لسالمو� 
�سما�   cتقوB كيلومتر٧٦.   ٣٢٠٠ تبلغ 
(ألطلسي  (لمحيط  في  تعيش  (لتي  (لسالمو� 

بهذF (لرحلة كل سنة.

�ما (ألنو(W (ألخرT فال تهاجر سوT مر� B(حد� خال" 
 Iلكتا) هذ(   Wموضو جهة  من  (لسولمو�  سمك  هجر�  بحث  يتم   QسوB) حياتها.  كامل 

فحسب). 
+� سمك (لسولمو� يقوc بهذF (لرحلة (لطويلة B(لشاقة �B4 �� يستخدc خريطة �B مرشد( 
في (لطريق (لذ/ يسلكه، Bكذلك فإنه لم يتلق تعليما مسبقا عن كيفية (هتد(ئه لالتجاF (لصحيح. 
Bبالرغم من *لك فإنه يجد Bبسهولة مصب (لنهر (لذ/ قدc منه خال" مرحلة (لشباB ،Iيستطيع 
�يضا �� يهتد/ +لى فرW (لنهر (لذ/ سيؤ4/ به +لى مسقط )�سه من بين (لفرWB (لعديد� لذلك 
 f)هذ( (لنجا� يرجع +لى (حتوB .بنجا� مذهلB لصعبة) cلمها) Fيستطيع �� ينجز هذB ،لنهر)

جسمه على حاسة شم خا)قة تعمل كوسيلة لتحديد (التجاF (لصحيح �B4B �/ خطإ.
�جريت  (لتي   I(لتجا) (لسولومو� خال"  (لمميز� لسمك  (لخاصية   Fهذ Qكتشا) تم  لقد 
جامعة  في  (لباحث  شولز  nال�  �جر(ها  (لتي  تلك   I(لتجا)  Fهذ �شهر  Bمن  (لسبعينا5،  في 
)(ئحتين مختلفتين Bعر`  لهما  ما4تين كيمياBيتين مختلفيتين   c)باستخد  cقا فقد  Bيسكونن، 
+حدT (لما4تين على سمك (لسولومو� (لمسمى بالفضين Bمن ثم سمح لهذF (ألسما� بالسباحة 
B(لحركة بحرية، Bقد تبين �� (ألسما� عا54 +لى (لقرI من *لك (لفرW من (لنهر (لذ/ Bضعت 
 Wتلك (ألسما� من فر Iية (لتي تعرضت لها في شبابها بينما لم تقترBفيه تلك (لما�4 (لكيميا
(لنهر (آلخر (لقريب (لذ/ Bضعت فيه (لما�4 (لكيمياBية (ألخرT، �/ �� سمك (لسولومو� يعو4 
 fمنخرين يدخل (لما B* لسمك (لسولومو� �نفB . لى مصد) (لر(ئحة (لتي شمها في شبابها٧٧+

من �حدهما ليخرe من (آلخر.
Bُيفتح (لمنخو(� Bيغلقا� بالتز(من مع عملية (لتنفس (لتي تقوc بها (لسمكة، Bبهذ( (لشكل 
 /�  WBفر من   Wفر Bلكل   .fلما) في  (لمذ(بة  (لرB(ئح  جزيئا5  تتحسس   �� (لسمكة  تستطيع 
نهر )(ئحته (لمميز� تنتج من مجموW )B(ئح (لكائنا5 (لبرية B(لمائية (لتي تعيش فيه، Bسمك 
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عشه  +لى   f)الهتد) في  )ئيسية  بصو)�  (لبصر  حاسة   cيستخد  cلحما)  ��  fلعلما) Bيعتقد   
خصوصا +*( لم يكن قد (بتعد كثير(، �ما في (لمسافا5 (لبعيد� فإنه يستخدc حاسة شمه للرB(ئح 
 f)على (الهتد cلحما) �(لى *لك قد+ QيضاB) .لى مكا� (لعش+ f)لتي تحملها (لريا� لالهتد)
 �ّ� QBلمعر)B .(`(أل) لمغناطيسي لكوكب) "تحسس (لمجا c)لى (لطريق (لصحيح باستخد+
(لز)Bv) (ألB)Bبي يبني عشه باستخد(c مو(B� 4لية نباتية تمنع (نتشا) (لجر(ثيم B(لطفيليا5 4(خل 
(لعش +لى 4)جة كبير�. Bتستطيع (ختيا) تلك (لنباتا5 باستخد(c حاسة (لشم، �ما (لبيئة (لحية 

في (لقطب (لجنوبي فتتميز بقسو� (لظرQB (لتي تجبر (لتجمعا5 (لحية على تغيير �ماكنها 
(لجنوبي  (لقطب  لطيو)  مناسبة  غذ(ئية  ما�4  (لحية  (لتجمعا5   Fهذ Bتعتبر  باستمر(). 

�ماكن  (لمستمر في  (لتغيير  +لى  فريستها ترجع  (لطيو) على  +ال �� صعوبة عثو) 
تلك (لتجمعاB ،5لهذ( (لسبب فإ� (ستخد(c (لطير لحاسة بصرF في تحديد 

مكا� (لغذ(f ال يكو� كافيا Bهذ( (ألمر يشبه (لبحث عن +بر� في كومة 
قش. Bلكن طيو) (لقطب (لجنوبي تمتلك حاسة شم *(5 خصائص 

بها.  (إلمسا�  (لفريسة حتى  تعقب  بو(سطتها  تستطيع  متميز� 
Bبو(سطة هذF (لحاسة تستطيع طيو) 
في  تستمر   �� (لجنوبي  (لقطب 
(لحيا� تحت قسو� (لظرQB (لبيئية 

في تلك (ألماكن٨٠.
B(لباحثو�   fلعلما) يعتقد 

طويال   ")vما (لطريق   ��
عن  (لمزيد   Qالكتشا

 Tلد (لشم  حاسة 

��bطائر 0لز�
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0ألعلى:   �1 0لصو�� 

مكا�  حتديد   vا�� نسر 

عليها   sيتغذ  R0ل 0جلثة 

 R0ل 0لر0ئحة   vخال من 

 �1 0لصو��  منها.  تنتشر 

يستخد.  �ا.  0جلانب: 

 x00الهتد  M 0لشم  حاسة 

�1 عشه �0لعو�N 1ليه من 

مسافا[ بعيد�.

*لك  من  Bبالرغم  صغير�،  شمية 
 c(ئح، فالطيو) تستخدBبالر Hتستطيع (إلحسا
 f)لغذ) (لبحث عن  منها  متعد�4  (لشم ألغر(`  حاسة 
B(لبحث عن (لمو(4 (لالvمة لبناf (ألعشا�، Bكذلك لتحديد 
(لسطو)  Bفي  فوقها٧٩.  تحلق  (لتي  (لشاسعة  (لمساحا5  معالم 
على  �جريت  (لتي   wألبحا) تلك  نتائج  (لقا)�  سيجد  (لقا4مة 
حاسة (لشم لدT (لطيو). فقد �ثبتت (ألبحاw �� بعض �نو(W (لنسو) 
يستطيع (الهتد(f +لى �ماكن (لجثث من خال" (لرB(ئح (لتي تطلقها تلك (لجثث، 
Bلوحظ �� (لنسو) تحلق بشكل 4(ئر/ فوU (لمناطق (لتي يحدw فيها تسرI للغاv (لطبيعي من 

(لخطو� �Bمن (لشبكا5 (لناقلة. Bليس من (لصعب تحديد سبب هذ( (لتحليق (لد(ئر/،
من  تنبعث  (لتي  (لر(ئحة  )(ئحته  تشبه  (لذ/   5)vلغا) �حد  على  يحتو/  (لطبيعي   vفالغا  

(ألجسا4 (لميتة، Bتستطيع (لنسو) �� تحدB 4جو4 مثل هذF (لر(ئحة. 
(لشمي  (لمركز  في مخاخها مركز شمي، Bلكن حجم هذ(  يوجد   cلحما)  W)نو� �Bغلب 
يختلف باختالQ �نو(W (لحماB .cقد �ثبتت (لتجا)I (لمختبرية �� كل نوW من �نو(W (لطيو) 
يبد/ )4 فعل معين تجاF (لرB(ئح. B(لحماc (لذ/ ُيتر� طليقا في (لجو يعو4 +لى (لقفص (لذ/ 
(نطلق منه بمساعد� حاسة (لبصر Bحاسة (لشّم معا. �Bثبتت (لتجا)I �يضا �ّ� (لحماc لم يستطع 

(الهتد(f +لى عشه في حالة سد مناخرF (ألنفية.

Wمعجز� 0لشم �0لتذ�
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يتسنى �بد( تحديد مصد)ها. Bلكن (لبعو` يستطيع تنفيذ هذF (لمهمة (لمستحيلة٨١.
BهذF (لحقيقة (لعلمية تم (كتشافها من خال" (ألبحاw (لتي �جر(ها (لبرBفسو) جير/ تبلر 
من جامعة فلو)يد(، فمن (لمعرQB �� �نثى (لبعو` تحتاe +لى (لدc (لضرB)/ لنضج (لبيض، 
Bبما �ّنه خليط من (لمو(4 (لكيمياBية مثل فيتامين B (I)(لكولسترB" (لتي ال تستطيع (ألنثى �� 
 B .5لحيو(نا)B ية من (إلنسا�Bلمو(4 (لكيميا) Fألنثى بتوفير هذ) cلذلك تقوB ،تصنعها بنفسها
 cتبلر �� (ألنثى ال تختا) فريستها (لتي تمتص منها (لد (فسوBلبر) بها cلتي قا) wقد بينت (ألبحا
بصو)� (عتباطية، فاالختيا) يتّم من قبل �نثى (لبعو` حسب طبيعة (لفريسة (لتي يمكن �� توفر 
لها (حتياجاتها (لمختلفة، Bهذ( (لتحديد (ألمثل للفريسة Bلمكانها يتم باستخد(c �نثى (لبعو` 
لحاسة (لشم. Bيؤكد (لبرBفسو) بتلر �� حاسة (لشم لدT (لبعو` قوية +لى 4)جة مذهلة، Bهو 
يستطيع بو(سطتها تحديد (لجزيئا5 (لصغير� جد( (لتي تنبعث من جسم (إلنسا� ((لفريسة) ٨٢. 
فجسم (إلنسا� مثال تنبعث منه )B(ئح مختلفة، +ضافة +لى غاv ثاني �Bكسيد (لكا)بو� (لذ/ 

يطلق مع هو(f (لزفير. 
(لرB(ئح،   Fتحديد مصا4) هذ بو(سطتها  تستطيع  قوية  تمتلك حاسة شم  (لبعو`  �نثى   �ّ+
(لرB(ئح Bمصا4)ها بسهولة، B+لى جانب *لك  لتحديد جزيئا5  بالتحر� هنا Bهنا�   cتقو  *+
 fعضا� (لدc عن طريق  منها  تمتص  (لتي  (لدموية  (ألBعية  مو(قع  تحديد  (لبعو`  �نثى  تستطيع 
في  (ألنثى  تساعد  Bبالتالي  للحر()�  جد(  (ألعضاf حساسة   FهذB في جسمها،  خاصة  حسية 
 T(لمثير هنا هو قد)� كائن حي صغير جد( ال يتعدB ،(لدمو/ بصو)� 4قيقة fتحديد مكا� (لوعا
حجمه (لسنتمتر (لو(حد على (لتعرQ على ماهية (لرB(ئح (لمختلفة Bتحديد �ماكنها من مسافة 

تبلغ عشر(5 (لكيلومتر(5.
 Tلد (لحساسية  فائقة  (لشم  Bحاسة 
�جهز�  مجموعة  من   )fجز تعتبر  (لبعو` 

 fتعليق على 0لصو��: 1ّ� 0لبعو

 N�� Rهو من 0لكائنا[ 0حلية 0ل

aكرها M 0لقر�� 0لكرمي تذكر� 

لإلنسا� بآيا[ 0هللا M خلقه.
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 wألبحا) Fال شك �� هذB ."في هذ( (لمجا I(لتجا)B wينبغي تكثيف (ألبحاB ،(لطيو)
B(لتجا)I ستسلط (لضوf عن كثب على (لخو()U (لموجو�4 في حاسة شّم (لطيو).

﴿ َ�َلم َيَر�0 1َِلى 0لّطيِر ُمَسّخَر0ٍ[ ِفي َجوِّ 0لّسَماxِ َما ُيمِسُكُهنَّ 1ِالَّ 0هللا 1ِّ� 

ِفي aَِلَك آلَياٍ[ ِلَقوٍ. ُيؤِمُنوَ� ﴾ سو�� 0لنحل-0آلية ٧٩.

0لبعوf: مستكشف 0لر�0ئح

عزيز/ (لقا)� لو طلب منك تحديد مصد) )(ئحة ما على بعد �)بعة 
Bستين كيلومتر( بإستخد(c حاسة (لشم فقط, فهل بإمكانك �� تفعل *لك ؟ بالطبع 

ال، فهذ( مستحيل، من (لمستحيل (إلحساH بر(ئحة ما من هذF (لمسافة (لبعيد� Bبالتالي ال 

Wمعجز� 0لشم �0لتذ�
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(لمليو� تقريبا تنتشر في جميع �نحاf (أل)` عد( (لمناطق (لقطبية B(لمحيطاB ،5عملية (لشم في 
جسم هذF (لحشر� (لصغير� تقوc بها �عضاf حسية صغير� تتمثل في (لالمسين (لدقيقين (لموجو4ين 

،Hبمقدمة (لر�

خاليا  على  تحتو/  شعير�  Bكل  بالمئا5،  تقد)  4قيقة  شعير(5  على  منهما  كل  Bيحتو/ 
فالفر(شة   .٨٤ (لمختلفة  للرB(ئح  معرفة  للفر(شا5  يكو�  (لشعير(5   Fهذ Bبفضل  مستقبلة،  شمية 
تستطيع عن طريق (ستخد(c حاسة (لشم (لتمييز بين (لمو(4 (لغذ(ئية (لمالئمة لغذ(ئها Bبين (لمو(4 
(لتي تسبب لها (لضر)، B+لى جانب *لك تعتبر حاسة (لشم *(5 �همية حياتية بالنسبة +لى (لفر(شة 
فعند موسم (لتكاثر تفرv �نثى (لفر(شة )(ئحة مميز� يتعرQ عليها (لذكر بسرعة فيتجه نحو (ألنثى 
Bيقوc بتلقيحها. Bينبغي �� نتوقف هنا للتأمل قليال، فالّذكر يحلق لمسافة عد� كيلومتر(5 كي 
يصل +لى مصد) تلك (لر(ئحة (ألنثوية، Bعلى سبيل (لمثا" يحلق *كر فر(شة (لحرير لمسافة عشرين 
كيلومتر( �B �كثر متتبعا مصد) )(ئحة (ألنثى٨٥ . B ال شك �� (لحساسية (لفائقة لحاسة (لشم عند 

هذF (لكائنا5 (لصغير� مثير� للدهشة Bمحير� للعقو".
 Fنثا� مكا� Bجو4  يحد4   �� (لفر(�  من  معين   Wنو *كر  يستطيع  يسأ": كيف  سائل   I(B
خطأ؟   /�  �B4B (لمختلفة  (لفر(شا5   wإلنا  W)ألنو)  Qالn مئا5  بين  من  (لمنطقة  تلك  في 

في  يكمن   I)لجو)B
(لحساسية (لعجيبة لحاسة 
فعلى  (لفر(شا5،  شم 
يستطيع  (لمثا"  سبيل 
 Wلنو) من  (لفر(�  *كر 
 /vهليكوفيربا (لمسمى 
�مريكا  في  يعيش  B(لذ/ 
)(ئحة  يحد4   �� (لشمالية 
ثانية  �نثاF خال" ٠,٠٠١ 

Nقيقة  بفضل �جوN شع~0[  للغاية  قوية  0لفر0شا[ حاّسة شم  متتلك 

0لدقيقة  0لشع~0[  هذ}  �بو0سطة  0ألمامية،  لو0مسها   M جد0  عديد� 

تستطيع �� تصل �1 0ملو0a N0[ 0لقيمة 0لغذ0ئية 0ملالئمة لغذ0ئها.
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يمتلكها جسم (لبعو` Bتتميز بكفا�f (لمذهلة. BهذF (لحقيقة (لعلمية تكشف لإلنسا� (لعاقل 
.fألشيا)B 5قد)� (هللا تعالى في خلق (لكائنا

فالبعو` (لذ/ يعتبرF كثير منا كائنا حيا صغير( مثل غيرF من (لكائنا5 يحمل في جسمه 
ال  Bهي  حولنا   fشي كل  في  تتجلى  (لتي  (لعظمة   Fهذ (لخلق،  Bعظمة  (إللهية  (لقد)�  4الئل 
+لى  (لكريم  (لقا)�  ندعو  (لبعو`  لحاسة شم  (لعجيبة  (لقد)�  من  B+نطالقا  تعد.  Bال  تحصى 

تأمل معاني (آلية (لكريمة (لتالية:

�مُنو0  0لِذيَن  َفأمَّا  َفوَقَها  َفَما  َبُعوَضًة  َما  َمَثًال   Bََيضِر  ��َ َيسَتِحي  َال  0َهللا   �ّ1  ﴿
َفَيعَلُموَ� َ�ّنُه 0لَحقُّ ِمن َ�ّبِهم َ��ّما 0لِذيَن َكَفُر�0 َفَيُقوُلوَ� َماNَ0�َ�َ 0aَ 0هللا ِبَهَذ0 َمثًال 

ُيِضّل ِبِه ِكثيًر0 َ�يهِدy ِبِه َكِثيًر0 َ�َما ُيِضّل ِبِه 1ِّال 0لَفاِسِقيَن﴾.سو�� 0لبقر� ٢٦

بالرB(ئح  (لبعو`   Hحسا+ لكيفية  B(حد(  تفسير(  ثمة   �� لنا  يتضح  هنا  Bمن 
(لعجيبة، فالبعو` (لذ/  (لمها)�  (لطير(� بتلك  Bلكيفية قيامه بعملية 

نصا4فه في حياتنا (ليومية B(لذ/ يحتو/ جسمه على �4لة قد)� 
(هللا تعالى على خلق (ألشياf يدعونا �يضا +لى تأمل (لدعو� 

(إللهية (لو()�4 في (آلية (لكريمة (لتالية: 

﴿ َيا َ�ّيَها 0لّناKُ ُضِرBَ َمَثٌل َفاسَتِمُعو0 َلُه 
1ِّ� 0لِذيَن َتدُعوَ� ِمن �Nُِ� 0هللا َلن َيخُلُقو0 

 Bَُباًبا َ�َلو 0جَتَمُعو0 َلُه َ� �1ِ َيسُلبُهم 0لّذَباaُ

0لّطاِلُب  َضُعَف  ِمنُه  َيسَتنِقُذ�ُ}  َال  َشيًئا 

0�َلَمطُلوBُ ﴾. سو�� 0لحج- 0آلية ٧٣.

قد�0[ 0لفر0شة 0لمدهشة

+ّ� (لفر(شا5 هي حشر(5 كثير� (ألنو(W، +* يصل عد4 �نو(عها +لى 
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(لكيمياBية  (إلشا)(5  (لنحل  حشر(5   cتستخد nخر 
 Tلد  cيستخد نفسه   Iألسلو)B (لمعلوما5.(  لتبا4" 
(لو(حد�  (لنحل  فأفر(4 خلية  (لنمل)،  �فر(4 مستعمر(5 
(لر(ئحة  طريق  عن  (آلخر  (لبعض  على  بعضها   Qيتعر
 �� غريبة  نحلة  حاBلت   )*+B B(لمشتركة،  (لمميز� 
تدخل +لى (لخلية فسرعا� ما يتم (لتعرQ على )(ئحتها 
(لغريبة Bيتم طر4ها فو)(، B+*( قامت نحلة عاملة بمص 
)حيق vهر� ما حتى نفد هذ( (لرحيق فإ� تلك (لنحلة 
تفرv )(ئحة معينة على (لزهر� للداللة على �نه لم يبق 
(لوقت  (لعامال5  باقي  فيها )حيق، Bبالتالي ال تخسر 
B(لجهد عند (لقدcB +لى تلك (لزهر� فتغا4)ها +لى vهر� 

�خرT غنية بالرحيق.
يجعلها  شميا   )vجها نحلة  كل  Bتمتلك 

(لمعاني  تمييز  على  قا4)� 
�ية  تحملها  (لتي  B(إلشا)(5 
)(ئحة  �ية   B� حشرية  )(ئحة 
�خرB ،T(لخاليا (لشمية توجد في 
لو(مسها (ألمامية، Bيقو" (لباحث 
 Tجر� (لذ/  تشاند)(  ساثيس 
(لنحل  على  عديد�   I(تجا

 Fهذ  �ّ+

 xخلية 0لنحل 0لو0حد� متييز 0لغربا N0يستطيع �فر

من خالv 0لر0ئحة 0ملختلفة.

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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حتى لو كانت هنا� )(ئحة �خرT قريبة Bعلى بعد ملليمتر B(حد 
على (ألكثر٨٦ .

(لمتعلقة  تجا)بهم   f)بإجر (لباحثو�   cقا Bلقد 
بو(سطة  (لفر(شا5   Tلد (لشم  بحاسة 
في  Bضعت  جد(  صغير�  مستقبال5 
لو(مس هذF (لفر(شا٨٧5، Bسجلت 
�)سلتها  (لتي  (لعصبية  (إلشا)(5 
(لشعير(5 (لحسية (لدقيقة +لى (لمخ 
(لذكر نحو مصد) )(ئحة  �ثناf طير(� 
�نثى مصنعة مختبريا 4(خل نفق خا�، Bقد 
حا"  تغيير  عليها  طر�  (لعصبية  (إلشا)(5   Fهذ  �� لوحظ 
معهد  في  (لباحث  كاليريا  جيوفاني  بين  Bلقد  (لصنعية.  (ألنثى  )(ئحة  لموجة  (لذكر  مصا4فة 
(لحساسة  (ألجهز�  �فضل  من  هي  (لفر(شة   Tلد (لشم  حاسة   �� برلين  في  (لعصبية   wألبحا)

تجاF (لرB(ئح عند هبوI (لريا� (لقوية ٨٨. +*� فنحن �ماc معجز� +لهية تتمثل في 
 Tطوله سو يبلغ  ال  كائن حي  في جسم  لجهاv حسي  (لعجيبة  (لقد)� 

بضعة ملليمتر(5.
حاسة 0لشم �سيلة 

لإلتصاv بين �فرN0 0لنحل

+ّ� (لرB(ئح (لتي يفرvها �فر(4 (لنحل 
فيما  (التصا"  Bسائل   Tحد+ تمثل 
بينها، �/ �ّ� �فر(4 خلية (لنحل (لتي 

 Qآلال) بعشر(5  عد4ها  يقد) 
(لجزيئا5   c)باستخد  cتقو
(لكيمياBية (لتي تفرvها كوسيلة 
Bتبا4"  (التصا"  Bسائل  من 
Bبتعبير  بينها،  فيما  (لمعلوما5 

Wمعجز� 0لشم �0لتذ�
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عجز 0لد��0ينيين عجز 0لد��0ينيين 

عن تفسير كيفية عن تفسير كيفية 

نشوx حاسة 0لشمنشوx حاسة 0لشم

عجز 0لد��0ينيين 
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(لحشر(5 ماهر� جد( في (ستخد(c حاسة (لشم (لموجو�4 في �جسامها٨٩.
(ألvها)  بين  بالتجو"  (لعامال5   cتقو لذلك  (لعسل   vيفر (ألvها) كي  +لى )حيق   eيحتا B(لنحل 
(لمختلفة لتحديد (لزهر� (لتي توجد فيها (لكمية (لكافية من (لرحيق، Bكل *لك يتم في خـال" فتر� 
قصير� نسبيا.٩٠. Bقد (عتمد (لعلماB f(لباحثو� على هذF (لحقيقة (لعلمية في توصلهم +لى (لنتيجة (آلتية: 
 vعن طريق هذ( (لجهاB ،لمختلفة٩١) (هاvأل) ئح)B( شميا يستطيع تمييز )vلنحلة (لعاملة تمتلك جها) �ّ+
تحتو/  (لذ/  (لرحيق  معرفة كمية  Bبالتالي  vهر�  )(ئحة كل  تميز   �� (لعاملة  (لنحلة  تستطيع  (لشمي 
عليه. Bهذ( (لسلو� (لعقالني لهذF (لحشر(5 (لصغير� له تفسير B(حد ال غير. +ّ� (لنحل مثله مثل باقي 
(لكائنا5 (لحية في هذ( (لوجو4 مخلوU بأمر (هللا عز Bجل (لذ/ يقو" للشيئ كن فيكو�، B+ّ� (لنحل ال 

يسلك هذ( (لسلو� (لعقالني +ال بإلهاc +لهي، Bهو ما تشير +ليه (آليتا� (لكريمتا� (آلتيتا�:
ا  َ�ِممَّ 0لّشَجِر  َ�ِمَن  ُبُيوًتا   vِ0لِجَبا ِمَن   y0ّتِخِذ  ��َ 0لّنحِل  1َِلى  َ�ّبِك  ﴿َ�َ��َحى 

ِمن  َيخُرُ�  aلًال  َ�ّبِك  ُسُبَل  َفاسُلِكي  0لّثَمَر0ِ[  ُكّل  ِمن  ُكِلي  *ُثّم  َيعِرُشوَ� 

ِلَقوٍ.  aَِلَك آليًة  ِفي   َّ�1  Kِِللّنا  ٌُxِشَفا ِفيِه  َ�لو0ُنُه  ُمخَتِلٌف   Bٌ0َشَر ُبطوِنَها 

َيَتَفّكُر�َ�﴾. سو�� 0لنحل- 0آليا[ ٦٨-٦٩.

Wمعجز� 0لشم �0لتذ�
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 f)ظائف تلك (ألجزBB حاسة (لشم (لتي (طلعنا على �جز(ئهاB
B(لكيفية (لتي تؤ4/ بها هذF (لوظائف بتناسق B(نسجاc غاية في 
(لدقة هي من (لمو(ضيع (لتي تحير 4عا� (لتطو) Bيقفو� �مامها 
خصائصها  خال"  من  لنا  تظهر  (لشم  حاسة  ألّ�  عاجزين 
 Fهذ تصمم   �� (ستطاعت  متناهية  ال  قد)�  ثمة   �� (لمذهلة 

(لمعجز(5،
 I( (هللا  هو  (لالمتناهية  (لقد)�   Fهذ صاحب   �� شك  Bال 
(لعالمين، فجميع (ألبحاw (لتي �جريت تمخضت عنها �4لة علمية 
 �v)توB 4قيق   cنظا يحكمه  تعقيد(ته  بكل  (لكو�   �� تثبت  باهر� 

.U(خا
+� (لد()Bينيين يد)كو� Bجو4 هذF (لحقيقة (لد(مغة 

�مامهم، Bلكنهم يغمضو� عيونهم عنها حتى يرBجو( 
تعالى.  (هللا  لوجو4  (لر(فضة  (إللحا4ية  لمبا4ئهم  فقط 

(لتلفيقا5  بتلك  لتشبثهم  nخر  تفسير  يوجد  Bال 
(لتشبث  هذ(  Bبسبب  (لخيالية.  B(لسينا)يوها5 

+يجا4  عن  (لتطو)  نظرية  عجز5  (ألعمى 
Bلم  (لحياتية،  (آلليا5  Bجو4  لكيفية  تفسير 

لتكذيب  سيقت  نظرية  كونها   vBتتجا
فإنها  Bلهذ(  (لثابتة.  (لعلمية  (لحقائق 

من  خالية   fجوفا نظرية  تعتبر 
 QسوB .علمية منطقية �B( ية�

(ألجوبة   Iلبا) هذ(  في   "Bنتنا
على  للر4  (لحديث  (لعلم  ساقها  (لتي 

نظرية  4عا�  بها  تشبث  (لتي   5)fال4عا)
(لتطو).

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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من (لمعرQB �� نظرية (لتطو) طرحت �B" مر� في �B(سط (لقر� (لتاسع عشر Bمنذ *لك 
(لتا)يخ كا� لهذF (لنظرية مستند Bحيد تستند +ليه في +ثبا5 نفسها Bهو(لتشبث بأهد(I بالعلم 
فيما تتدعيه، B(لحكاية (لملفقة (لتي 4عت +ليها هذF (لنظرية �/ حكاية (لنشوB f(ال)تقاf كانت 
+لى  B(لتكر()  باإللحا�  يتسم   cلعا)  Fالتجا) (لوهمي، Bكا�  (لسند  +لى هذ(  تستند  �Bبد(  4(ئما 
 F5 هذ)fسا� (لعلمية يعتقد في +مكانية صحة (4عاB4)جة جعلت (لبعض من (لباحثين في (أل
(لنظرية فضال عن بدf (قتناW (لبعيدين عن (ألBسا� (لعلمية بهذF (ال4عاB ،5)fلم يكن ما 4عت 
خيالية  سينا)يوها5  مجر4  هي  بل  بها  (ألخذ  يمكن  علمية  �4لة  على  قائما  (لنظرية   Fهذ +ليه 
نظرية  4عا�  Bلكن  (ألنظا)،  للتمويه Bشد  (لعلمية  (لمصطلحا5  من  هائل  بكم  مزينة Bمطعمة 
(لتطو) يقفو� في �حيا� عديد� في حير� �ماc بعض (لمو(ضيع (لمستعصية (لتي يصعب عليهم 

تفسيرها. 
Bمن هذF (لمو(ضيع قو� +حساH (لمخ B(لذ(كر� Bما شابه *لك من مو(ضيع يقف (لد()Bينيو� 
�مامها مشلولين Bعاجزين عن تفسيرها، Bهم في هذ( عا�4 ما يستنجد�B بفكر� (لفتر(5 (لبينية 
(لتطو)ية (لخيالية (لتي يتمسكو� بها بشد�، غير �نهم كثير( ما يصطدمو� بمسألة شائكة، هي 
مسألة، فهذF (لكلمة تسبح في عالم غير مرئي �Bميتافيزيقي �B ما B)(f (لمنطق +� صح (لتعبير 

B(لد()Bينيو� �عجز من �� يجدB( تفسير( لمثل هذF (لمفاهيم. 
Bبسبب هذ( (لعجز (لفاضح تتمسك (لدB)يا5 (لتي تنشرها (ألBسا� (لد()Bينية في تفسيرها 
لتلك (لمو(ضيع (لمستعصية بالعبا)� (لطويلة (آلتية: “عندما �كمل (لمخ تطو)F بمرB) (لزمن Bبد� 
في (إلحساB� ,”H (لعبا)� (آلتية: “عندما �كمل (ألنف تطو)B Fبد� بتحّسس (لرB(ئح”, +ال �� 
هذF (لدB)يا5  يستحيل عليها �� تحمل في صفحاتها �/ 4ليل علمي �B كشف يثبت صحة 
هذF (ال4عا5f (لخيالية، Bهؤالf يعلمو� جيد( �نهم عاجز)� عجز( كامال في هذF (لمو(ضيع 
شعو)   /�  �B4 خيالية  سينا)يوها5  طر�  سبيلين:  �حد  يتبعو�  (لسبب  Bلهذ(  (لمستعصية، 

.Uليها على (إلطال+ Uلتطر) cعدB لصمت (لمطبق حيا" تلك (لمو(ضيع) B� ،fبالحيا
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Bتفاصيل  معقد�  تر(كيب   5)* B(لبصر  (لسمع  مثل   H)لحو) كو�  في  تتلخص  تلك  نظرهم 
كثير�، ��B عملية (لتطو) بد�5 من “(لبسيط نحو (لمعقد”. Bيبين (لد()Bينيو� Bجهة نظرهم 

هذF من خال" (لعبا)(5 (لتالية:
 cقد� (لحيو(ناB ،5هي   Tلد �هميتها  تقل عن  �همية كبير� ال   5)* (إلنسا�   Tلد (لشم  “+ّ� حاسة 

حاسة من Bجهة نظر تطو)ية”٩٣.
 Qلعقل (لباطني فغالبا ما تعّر) cقسا�B لمخ) (بين تطوB لشمي) vجو4 عالقة بين (لجهاB نظر( +لىB“

حاسة (لشم على �نها من �قدc (لحو(H للكائن (لحي”٩٤.
“Bمن (لناحية (لتطو)ية تعتبر حاسة (لشم �قدc من حاستي (لسمع B(لبصر ٩٥”. 

Bمن (لمفيد هنا �� نذكر بأ� �صحاI مثل هذF (لعبا)(5 هم �Bلئك (لذين يعرفو� جيد( 
 Tمن (لمستحيل �� يكونو( على جهل بمدB ،كيفية �4(ئها لوظائفهاB حاسة (لشم f)تفاصيل �جز
(لتفاصيل Bطبيعة (ألf)4 (لمتقن B(لمتكامل لتلك (ألجز(B .fبالرغم  (لتعقيد (لذ/ تتسم به تلك 
 Fيستخدمو� كلمة “(لبد(ئي” بحق حاسة (لشم ألّ� هذ fإلتقا� ال يز(" هؤال)B من هذ( (لتعقيد
 �Bيعجز Tهم من ناحية �خرB ،جو� لهاBّلمصا4فة (لتي ير) wBلكلمة تساعدهم في تبرير حد)
 �Bلكنهم يعتقدB ،5ألجهز� (لمعقد� بمحض (لمصا4فا) Fتماما عن تفسير كيفية ظهو) مثل هذ
�� فكر� (لمصا4فة في ظهو) (ألحياB� f �عضائها (لجسمية تعد فكر� مقبولة في تفسير ظهو) 

بناf حي بسيط. 
بتلك  (لقطعي  +يمانهم  في  (لد()Bينيو�   fليه هؤال+ يستند  (لذ/  (لعلمي  (لدليل  ماهو  Bلكن 
(لفكر�؟ كيف تسنى ظهو) “حاسة (لشم (قصلبد(ئية” ضمن *لك (لعالم (لبد(ئي (لذ/ يتخيلونه؟ 

عند (لنظر في (إلجابا5 (لتي يقدمها هؤالf على هذ( (لسؤ(" نجد عندهم (إلجابا5 (آلتية:
من  مليا)(5  ثالثة  قبل  (لقديمة  (لمحيطا5  في  عا�  (لخلية  �حا4/  بد(ئي  حي  كائن  هنا�  “كا� 
(لحيوية  فعالياته  مما)سة   fثنا� عضوية  كيمياBية  مو(4   vيفر كا�  (لبد(ئي  (لحي  (لكائن  هذ(  (لسنين، 
(لتي �فرvها *لك (لكائن (لحي (لصغير جد( كانت قد تركت nثا)(  (ليومية، BهذF (لمو(4 (لكيمياBية 
هنا Bهنا� Bهي (آلثا) (لتي �حس بها حيو(� مفترB Hهذ( (لحيو(� تتبع هذF (آلثا) حتى توصل +لى 
مصد)ها، Bمن ثم (فترسه ليستقر في معدته. Bبهذ( (لشكل بد�5 (لرحلة (لتطو)ية (لطويلة للرB(ئح. 
ما   "B� (لشم تطو)5  �� حاسة  لويزيانا  (لباحث في جامعة Bالية   Bجو� كابير (فسوBلبر) Bيوضح 
تطو)5 لتحديد ماهية (لمو(4 (لشبيهة بالحو(مض (ألمينية B(لتي لها قابلية (لذBبا� في (لماf، �ما تحديد 
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سينا�يوها[ Nعا� 0لتطو� بشأ� حاسة 0لشم

تتناB" مؤلفا5 (لباحثين (لد()Bينيين حاسة (لشم بالتفصيل، Bمن تبين �ّ� (ألعضاf (لجسمية 
ظهر5 نتيجة (لتطو) عبر (لزمن، B(لقناعة (لمشتركة (لتي تجمع بين 4عا� (لتطو) هو �� حاسة 

،H)5 قبل باقي (لحو(تطوB 5لشم ظهر)
 Bقد كانت في (لبد(ية *(5 �شكا" بد(ئية ثم تطو)�B 5خذ5 شكلها (لذ/ هي عليه، �/ 
�� (ألعضاB f(لحو(H تتطو) Bتأخذ شكلها (لمتقدc كلما 4عت (لحاجة +لى *لك. Bمثل هذ( 

(إل4عاf ال �ساH علمي له �بد(، Bهو (4عاf ير4 في (لمؤلفا5 (لد()Bينية كما يلي:
(لكائنا5   WضاB� في  تغيير   wBلى حد+ يؤ4/  (لخا)جي  (لمحيط  من  يأتي  عشو(ئي  تأثير   /�  �ّ+“
بالسبب  تتعلق  (لنتيجة حاملة لمعلوما5  نتيجة، Bالبّد �� تكو�  +لى  (لحية(...)، Bكل سبب يؤ4/ 
(لمؤB ،w بهذ( (لشكل فإ� ظاهر� تطو) (ألحياf تمتلك خصائص Bمميز(5 ال يمكن تصو)ها تجعل 
(لكائنا5 تتطو) بهذ( (النسجاB c(لتناسق، Bهي ظاهر� يمكن (لقو" �نها عالقة بسيطة بين (ألحياB fبين 
(لبقاf على (لحيا� Bحسب (لوضع (لسائد. B(لهدQ من هذF (لعالقة منح (لكائن (لحي فرصة   �4)(+

(لبقاB ،fهي عالقة مهما بد5 بسيطة فإنها تبهر (لعقو" Bتحيرها”٩٢.
مثل هذF (لعبا)(5 تر4 كثير( في تلك (لمؤلفا5، بيد �نها تفتقد +لى (لدليل 
B(إلثبا5 (لعلمي Bحتى +لى (لنتائج (لمختبرية (لتجريبية، Bهي ال تعدB كونها 
عبا)(5 صيغت لترسيخ فكر� (لمصا4فة (لتي يؤمن بها �صحابها BيرBجو� 
 B� (ألBلى  (لحاسة  بمثابة  كانت  (لشم  حاسة  بأ�  (لقائلة  B(لفكر�  لها. 
(لعلمي.  (لتفكير  في  Bمنطقهم   fنظر هؤال تعكس Bجهة   fلألحيا (لبد(ئية 

Bجهة  لتبرير  بها  يتشبثو�  (لتي  (ألساسية  (لفكر� 
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ماهية (لجزيئا5 (لطيا)� في (لهو(f فكا� شكال من �شكا" (لتكيف (لذ/ طر� على (آلليا5 (ألصلية 
لحاسة (لشم”٩٦. 

ياما كا�” لما (عتر` عليه �حد ألنه B)4 في قالب  (لسابق لو بد� بـ”كا�   cلكال)  �ّ+
قصصي بحت، Bلكن هذF (لكالc (لقصصي B)4 في B4)ية تدعي بأنها علمية Bتؤمن بنظرية 

(لتطو) BترeB لها.
في  يستخدمونها  (لتي  (لفكرية   5)B4أل)B (لتطو)  4عا�  تفكير  كيفية  �يضا  يعكس   cلكال) B*لك 
(لترBيح لما يدعو� +ليه. B بالرغم من ال منطقية مثل هذF (ألفكا) B(آل)(f فإ� �صحابها يرBجو� لها 
على �ساH �نها n)(f علمية ال غبا) عليها. B(ألسلوI (ألمثل لمجابهة هذF (لدعاB/ (لباطلة يتمثل في 

نشر (لحقائق (لعلمية (لصا4قة. 
Bملخص ما )مى +ليه كابريو *لك (لباحث (لد()Bيني هو ما يلي: +ّ� (لكائنا5 (لحية �حا4ية 
(لخلية بثت هنا Bهنا� -�B4B قصد -مو(4 كيمياBية مختلفة، BهذF (لمو(4 تم تحسسها من 
قبل حيو(نا5 مفترسة. Bكا� من نتيجة هذ( (لتحسس (صطيا4 (لكائن (لحي �حا4/ (لخلية من 
قبل تلك (لحيو(نا5 (لمفترسة. BهذF (لنظرية +لى جانب بعدها عن (لمنطق بد)جة B(ضحة جد(، 
فإنها ال تسوU �ية �جوبة على (ألسئلة (لمتعلقة بكيفية نشوf (لرB(ئح. Bهي �يضا ال 
تو)4 �ية معلوما5 حو" (لحو(H (لتي ساعد5 (لحيو(نا5 (لمفترسة في (لتوصل 
+لى مكا� (ألحياf �حا4ية (لخلية B(فتر(سها، Bهي ال تتضمن شيئا عن كيفية 
+لى   f)الهتد) في  (لمفترسة  (لحيو(نا5  (ستخدمتها  (لتي  (لشم  حاسة   fنشو
مكا� (لفريسة بو(سطة )B(ئحها. Bلم تو)4 (لنظرية �يضا �ية (4عاf(5 عن 
(آلليا5 (لتطو)ية (لتي يفتر` �نها لعبت B4)( �ساسيا في نشوf هذ( 

1ّ� حاسة 0لشم لدs 0حليو0نا[ 0ملفترسة على �Nجة كب~� 

0لتطو� عن تفس~ كيفية نشوئها،  0لتعقيد يعجز Nعا�  من 

.xمعجز0[ 0خللق 0إل�ي لألحيا sهي ال شك 1حد�

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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َمَو0ِ[ َ�َما  َر َلُكم َما ِفي 0لسَّ َمَو0ِ[ َ�َما ﴿َ�َسخَّ َر َلُكم َما ِفي 0لسَّ ﴿َ�َسخَّ

ِفي 0َأل�fِ َجِميًعا ِمنُه �1َِّ ِفي aَِلَك ِفي 0َأل�fِ َجِميًعا ِمنُه �1َِّ ِفي aَِلَك 

ُر�َ�﴾  ُر�َ�﴾ آلَياٍ[ ِلَقوٍ. َيَتَفكَّ آلَياٍ[ ِلَقوٍ. َيَتَفكَّ

سو�� 0لجاثية-0آلية ١٣سو�� 0لجاثية-0آلية ١٣
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متسلسلة  حياتية  nليا5  عن   (Bيد (لحديث  أل�  (لبعض  بعضها  عن  بمعز"  حدBثها  تصو) 
Bمتكاملة Bمعقد� لو فقد5 حلقة من حلقاتها لما نشأ5 تلك (آلليا5.

(لحياتية  (آلليا5  �كسبت  (لتي  هي  تلقائية  خا)جية  تأثير(5  فإّ�  �يضا  )�يهم  Bحسب 
(لتجديد(5 (لالvمة الستمر()ها Bصوال +لى (لكما". Bينبغي على 4عا� (لتطو) في هذF (لحالة 
للكائن  (لمعقد  (لحيا�   cنظا B+تقا� أل�   cبانتظا  wتحد (لتصا4فية   w)ألحد)  Fهذ بأ�  (لتسليم 
 cصيب (لنظا� B� فقد5 �ية حلقة )*+B ،لحي يمتلك تفاصيل متكاملة متر(بطة مع بعضها (لبعض)

بأ/ خلل مهما كا� طفيفا فإ� (لنظاc (لحياتي يصاI بالعطل من �ساسه. 
يطر�  ال  فإنه  (لمصا4فة  Bليد�   w)ألحد) تلك  كانت  مهما  (لتطو)  نظرية  فحسب  لذلك 
 Qيعر ما  �حيانا  عليها  يطر�  (عتباطي  تقع بشكل  (لتي   w)ألحد)  Fهذ �ّ� +ال  عليها �/ خطإ، 
بـ”(لطفر(B ،”5هي تسمية تطلق على (لتغيير(5 (لحاصلة في (لتركيب (لو)(ثي للكائن (لحي 
 /ّ� �B4 لتغيير(5 +*( حدثت) FهذB .ية(Bلنو) نتيجة تأثير(5 خا)جية مثل (لتعر` لإلشعاعا5
(لطفر(5  تلحقه  (لذ/  (لضر)   Tلحديث مد) (لعلم  �ثبت  تحّكم تصبح خطير� Bمدمر�. Bلقد 
(لو)(ثية بالتركيب (لجزيئي (لو)(ثي لبنية (لكائن (لحي، فالطفر(5 (لحاصلة ضا)� بنسبة ٩٩٪ 

Bغير مؤثر� بنسبة ١٪. 

�1 0لطفر0[ 0حلاصلة بصو�� عشو0ئية تسبب �ضر0�0 مزمنة بالنسبة �1 0لكائن 0حلي، 

 s0لصو�� �عال} �ل �لد �مسة سيقا� نتيجة تعرضه لطفر� ��0ثية، �ير M sير�

�يضا فر0شة 0ختلف لو� جناحيها نتيجة طفر� ��0ثية �يضا.
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(لنظاc (لحياتي (لمعقد */ (آلليا5 (لمتعدB �4(لمتنوعة. 
 F4عا� (لتطو) غالبا ما يتجنبو� (لخو` في مثل هذB
4(ئما  به  يتشبثو�  (لذ/  (لوحيد  تفسيرهم  أل�  (لتفاصيل 

يتلخص في كلمة B(حد�  Bهي: (لمصا4فا5.

ال يمكن للمصاNفا[ �� تنشئ 

�y تركيب في �جسا. 0لكائنا[ 0لحية

لو تمعنا في �/ تفصيل من تفاصيل عالمنا هذ( لوجدنا �� ثمة عقال مدبر( لهذ( (لوجو4، 
في   fكل شي �� Bهي  (ألهمية،  من  عالية  4)جة  Bعلى  كبير�  +لى حقيقة  يقو4نا  (ألمر  Bهذ( 
(لمصا4فا5  (لد()Bينيين فتدB) حو"   5)f4عا) �ما  (لعالمين،   I( هللا) قبل (لوجو4 مخلوU من 
 w)ألحد) فإ�   Tخر� بعبا)�   B� نظرهم،  (لخلق حسب Bجهة  على  (لقا4)�  (لوحيد�  هي  (لتي 
(لحاصلة بصو)� عشو(ئية Bتلقائية B(عتباطية هي (لتي �54 +لى ظهو) معالم (لحيا� بكل ما فيها 

من نظاB c+تقا� 4Bقة Bتعقيد.
Bمن خال" محاBال5 (لد()Bينيين لتفسير كيفية نشوf حاسة (لشم بالتطو) فإنهم يرجعو� 
(لشم  +لى   eحتا) )�يهم  حسب  (لحي  (لكائن   ��  /� (لمصا4فا5،  +لى  برمتها   fلنشو) عملية 
بالمصا4فة، Bتشكل (لعضو (لمالئم B(لمؤ4/ لهذF (لوظيفة بالمصا4فة �يضا، Bبالمصا4فة كذلك 
Bبالمصا4فة  (لشمية،   fألعضا) في  (لمالئمة  (لبرBتينا5  لتكّو�  نفسها  بترتيب  (لجزيئا5  قامت 
�يضا قامت (لجزيئا5 بترتيب نفسها �يضا لتكو� (لرB(ئح، Bلعبت (لمصا4فة �يضا B4)ها 
في تكوين (ألعصاI (لتي تنقل تأثير (لرB(ئح من (ألنف +لى (لمخ بكل ما في 
تلك (ألعصاI (لحسية من تعقيد Bتفتصيل كثير� متشعبة. Bبالمصا4فة 
(لعصبي،   vلإليعا (لناقلة  (لكهربائية  (إلشا)(5  تكونت  �يضا 
عن  عبا)�  عنها   wنتحد (لتي  (لمصا4فا5   FهذB

يمكن  ال  4)جة  +لى  متسلسلة   w)حد�

Wمعجز� 0لشم �0لتذ�

108

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�� (لطفر(5 (لو)(ثية �B باألحرT (تغيير (ألنو(W بو(سطة (لطفر(5) ليس لها �/ B4) في تطو) 
.٩٨cلمزعو) fألحيا)

 wB4عا� (لتطو) متشبثين بالطفر(5 كتفسير لحد ")vلحقيقة ما) Fهذ Qبالرغم من (نكشاB 
تغيير(5 خيالية في بنية (لكائن (لحي BBظائف �عضائه، Bما v(لو( على )�يهم هذ( بالرغم من 
تأكدهم من (لتأثير (لضا) لهذF (لطفر(5، بل يذهبو� في *لك مذهبا بعيد( مؤكدين على بساطة 
 �Bهنا يكمن سبب تسميتهم لحاسة (لشم بالحاسة (لبد(ئية حيث يعتقدB .5)لطفر) Fمميز(5 هذ
 Tباألحر B� 5ألجهز� (لجسمية (لبد(ئية عن طريق (لمصا4فا) fمن (لسهولة تفسير كيفية نشو ��
 vلتفسير غير منطقي بالمر� فأ/ جها) B� يلBلكن (لحقيقة �� مثل هذ( (لتأB .لطفر(5 (لو)(ثية)
مهما كا� بسيطا البد �� يحتو/ على نظاc معين، Bمن (لمستحيل �� تؤ4/ (لمصا4فا5 +لى 
نشوf (لنظاB� c (النتظاB ،cبتعبير �Bضح +ّ� من (لخطإ تسمية �/ شيf في هذ( بكونه بد(ئيا أل� 

كل شيf فيه مخلوU بانتظاB cبدقة مصممة مسبقا من قبل (هللا سبحانه Bتعالى.
Bحاسة (لشم (لتي سلطنا (لضوf على شيf من تفاصيلها في (لصفحا5 (لسابقة تتألف من 
تر(كيب �Bعضاf معقد� تعمل Bفق معايير 4قيقة Bحساسة للغاية على (لعكس مما يدعيه 4عا� 
(لشم  (لتي �جريت على حاسة  (لعلمية   wألبحا)B .بساطة B� (لتركيب   Fبد(ئية هذ (لتطو) من 
(لنتائج  كل  فإ�  Bبالعكس   ،Uإلطال) على  بد(ئية  لحاسة  Bجو4  ال  +ّنه  (لتالية:  (لنتائج  �كد5 
 fلعلما) Qالn cلقد قاB .4قيق للغايةB HحساB جو4 حاسة *(5 تركيب معقدB لعلمية تشير +لى)
Bماv(لت  طو("  لسنين  (متد5  �Bسر()ها  (لشم  حاسة  على  (لعلمية  �بحاثهم   f)بإجر B(لباحثين 
مستمر� Bلكنهم مايز(لو� في بد(ية (لطريق، Bلم يكتشف من هذF (ألسر() +ال (لنز) (لقليل. Bما 
v(لت هذF (ألسر() BهذF (لمكنونا5 عبا)� عن نظرياB 5تخمينا5 علمية تتحسس طريقها نحو 
(ليقين. Bنذكر من هؤالf (لباحثين في هذ( (لمجا" (لبرBفسو)� ليند( با� من معهد مديكا". +* 

تقو" في هذ( (لصد4:
 H)كثرها تعقيد(، باإلضافة +لى كونها �كثر (لحو�B H)لحو) Tمن (لمحتمل �� تكو� حاسة (لشم �قو“

مدعا� لحير� (لعلماB f(نبها)هم٩٩ .
نا"  B(لذ/  في شتوتجا)5  برير من جامعة هوهنهايم  هاينز  (أللماني  (لعالم  �يضا  Bنذكر 
(لعلم، Bكا� حصوله عليها  �لمانية تمنح لرجا"  بر(يز Bهي �على جائز� علمية  جائز� اليبنيتز 
نتيجة �بحاثه (لعلمية (لقيمة (لمتعلقة بحاسة (لشم �Bسر(ها. Bيقو" هذ( (لعالم عن �همية حاسة 

(لشم ما يلي:
“+� حاسة (لشم *(5 قد)� عالية على تمييز (لجزيئا5 (لمتطاير� في (لجو بحساسية فائقة Bعلى 4)جة 
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(لتناسق (لنوجو4 في جسم  Bلهذ( (لسبب فالطفر(5 ال تؤ4/ +لى (لتخريب B+لى تشويش 
قاعا  فيحيلها  جميلة  مدينة   Iيضر مدمر  vلز("  تأثير  عن  تأثيرها  يختلف  Bال  (لحي.  (لكائن 
كبير�  كانت  مهما  مدينة  �ية  من  Bتعقيد(  تناسقا  �كثر  (لحي  (لكائن  جسم   �ّ+ ثم  صفصفا، 
 B� 5)تجديد wBألمر كذلك فإنه من (لمستحيل �� تقو4 (لطفر(5 +لى حد) c)4 ماB .جميلةB
تطو)(5 في بنية (لكائن (لحي. Bيسلم )جا" (لعلم في عصرنا (لر(هن بهذF (لحقيقة، Bيبينو� 
في  (إلخصائي  بتما�  ميكائيل  (لبرBفسو)  Bيقو"  تطو)ية.  تأثير(5  �ية  تملك  ال  (لطفر(5   ��

:Wلفيزيولوجيا (لنباتية معلقا على هذ( (لموضو)
تتم  لم  +نه  (لو)(ثية؟  (لطفر(5  بفعل  فعالة نشأ5  تر(كيب Bظيفية  �ية  +لى حد (آل�  )�ينا نحن  “هل 
مشاهد� مر(حل تكو� (ألعضاf في �/ Bقت من (ألBقاB ،5(لمر(حل (ألBلى لتكو� (ألعضاf مر(حل 
لم تتخصص (ألعضاf فيها بعد ألB f)4ظيفة معينة، Bهي (لمر(حل (لتي يمكن �� تشكل �ساسا لنظرية 
(لتطو). Bكا� يفتر` �� ُتشاهد مثل هذF (لطفر(5 في يومنا هذ(، �/ كا� من (لممكن �� تشاهد 
مثل هذF (لمر(حل في جميع (لكائنا5 (لحية Bهي (لتي تتمخض عنها �عضاB fظيفية في �جساc تلك 

(لكائنا5 (لحية. Bلكن (لو(قع �ننا ال نرT حدwB مثل هذF (لطفر(B ،5ال يوجد �/ 
 �� I(لتجا) الB لم تثبت (لمالحظا5 (لتجريبيةB ،/(لجذ) ثر لمثل هذ (لتغيير�

(لطفر(5 (لو)(ثية هي (لوسيلة (لتي (تبعها (النتخاI (لطبيعي في تكوين جين 
B)(ثي جديد �B هرمو� جديد �B حتى �نزيم �B عضو جديد”٩٧.

+ّ� مفهوc (لطفر(5 �ضيف +لى نظرية B()4ين في (النتخاI (لطبيعي من 
قبل )(ئد (لد()Bينية (لحديثة جوليا� هكسلي، Bلكنه عاB 4(عترQ في نهاية 
(ألمر بحقيقة عدc (متال� (لطفر(5 (لو)(ثية أل/ تأثير، Bمن هنا يتضح لنا 
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﴿0لِذy َخَلَق َفَسوsَّ* 0�َلِذy قََّدَ� ﴿0لِذy َخَلَق َفَسوsَّ* 0�َلِذy قََّدَ� 

َفَهَدs* 0�َلِذy َ�خَرَ� 0لَمرَعى* َفَجَعَلُه َفَهَدs* 0�َلِذy َ�خَرَ� 0لَمرَعى* َفَجَعَلُه 

ُغَثاxً َ�حَوs* َسُنقِرئَك َفَال َتنَسى﴾ ُغَثاxً َ�حَوs* َسُنقِرئَك َفَال َتنَسى﴾ 

سو�� 0ألعلى-0آليا[ ٢-٥سو�� 0ألعلى-0آليا[ ٢-٥
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كبير� من (لصو(B ،Iلكنها من �كثر (لحو(H (حتو(f على (ألسر() (لتي لم 
تكتشف بعد”١٠٠.

�ما محاBال5 4عا� (لتطو) في +سبا¤ صفة (لبد(ئية على حاسة (لشم فهي 
 �Bشاهد فهم  �عينهم.   cما� B(لصا)خة  (لد(مغة  للحقائق  +نكا)(  كونها   Bتعد ال 

بكل Bضو� على �� (لتصميم (لمدهش B(لمعقد لحاسة (لشم هو 4ليل على (لقد)� 
(إللهية على خلق (ألشياB .fال عجب، فقد Bسع علمه سبحانه Bتعالى كل شيB ،fهو (هللا 

 4(B قدB ،نتظامه) يمنحهB نظامه fيهب لكل شيB 4قيق HقسطاB �)بميز fلذ/ يخلق كل شي)
في (لقر�n (لكريم ما يشير +لى *لك:

مَو0ِ[ 0�ََأل�fِ َ�َلم َيّتِخذ َ�َلًد0 َ�َلم َيُكن َلُه َشِريٌك ِفي 0لُملِك َ�َخَلَق  ﴿0لِذy َلُه ُملُك 0لسَّ

َ�َال  ُيخَلُقوَ�  َ�ُهم  َشيئا  َيخُلُقوَ�  ًال  �ِلَهًة  �Nُِنِه  ِمن  0�ََتَخُذ�0  َتقِديًر0*   {ُ�َ َفَقدَّ  xٍَشي ُكلَّ 

َيمِلُكوَ� َألنُفِسِهم َضرָד0 َ�َال َنفًعا َ�َال َيمِلُكوَ� َموًتا َ�َال َحَيوً� 

َ�َال ُنُشو0�ً﴾ سو�� 0لفرقا�- 0آليا[ ٢-٣

0أل�ها. 0لز0ئفة لدعا� 0لتطو�

بنظرية  يتشبثو�  (لتطو)  4عا�   َّ�+
من  (لزمن   (Bبمر (لشم  nليا5  تطو) 
 �� يدعو�   Tخر� جهة  من  جهة 
عند  �هميتها  قلت  قد  (لشم  حاسة 
نشوf (لحو(H (ألخرT خال" (لعملية 
كما  (إلنسا�  بها  مر  (لتي  (لتطو)ية 
مسند  هو   fال4عا) Bهذ(  يزعمو�. 
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(لمدهشة  (ألنف  فعاليا5  جميع  بذلك  منكرين  (لزمن   (Bبمر عندما صغر حجمه  فاعليته  من 
B(لمعقد�.

B+فالسهم  يعكس عجزهم  +نما  (لتطو)  4عا�  فيه  يقع  (لذ/  (لفكر/  (لتناقض  مثل هذ(   �ّ+
من  بالتطو)  (لقائل  مبدئهم  مع  يتعا)`  باألنف  يتعلق  فيما  هذ(  فا4عا¦هم  +ال،  ليس  (لفكر/ 
(لبد(ئي +لى (لمعقد ألّ� (ألمر حسب (4عائهم قد (نقلب )�سا على عقب �/ �ّ� (لتطو) �صبح 

من (لمعقد +لى (لبد(ئي.
Bبعبا)� �خرT فإّ� 4عا� (لتطو) يتشبثو� بنظرية معاكسة لنظريتهم (ألBلى، �Bصبحو( يدعو� 
بأ� (لحيا� تر(جعت من (لمعقد +لى (لبد(ئي، Bبذلك �صبحت (لمصا4فا5 (لمزعومة تهتم بتطوير 

(لحو(H (ألخر�B4 T (لشم، Bبالتالي (تجهت نحو (الستغناf عن بعض خصائص (ألنف. 
+ّ� تصديق (لحكاية (لملفقة (ألBلى، �/ (لتطو) من (لبد(ئي +لى (لمعقد يعني تصديق (لقصة 
(لعقيمة  (لنظريا5   Fلى جانب كل هذ+B .لبد(ئي) +لى  (لمعقد  (لتر(جع من  (لثانية Bهي  (لملفقة 
فإ� تضا¦" 4)جة (لتعقيد B(لتخصص (لوظيفي لألنف بمرB) (لزمن يعتبر )�يا سا*جا ال 4ليل 
 wسذ(جة هذ( (لر�/، فاألبحا Tخال" (لسنو(5 (ألخير� مد wقد �ثبتت (ألبحاB .علمي له (لبتة
(لجا)ية في (لقر� (لحاB /4(لعشرين بينت مدT (لتعقيد (لمذهل (لذ/ يوجد عليه (ألنف Bحاسة 
نظرياتهم  �Bسقطت  (لتطو)  4عا�  nما"  خيبت  (لتي  هي  نفسها  (لميز(5   FهذB ككل،  (لّشم 

(لعقيمة.

 M� ،تصوير نظرياִדم M x0لبنا  �N1عا  B0لتطو� �سلو يستخد. Nعا� 

حالة �نف 0إلنسا� 0لقدمي يصو� 0Nئما على شكل �نف �فطس.

مزيفمزيف
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nخر يعتمد�B عليه في تصويرهم للتطو) (لتد)يجي (لذ/ مر5 به (لحو(H (لخمس، Bحسب 
 �� يستطيعو�  Bلكنهم ال  4Bقة،  قو�  �كثر   H)عنها حو ينتج   H)لحو) تطو)  فإّ�  (لنظرية   Fهذ
يسوقو( �/ 4ليل علمي يثبت صحة نظريتهم تلك، Bبدال من *لك يؤلفو� سينا)يوها5 خيالية 
Bيستخدمو� مصطلحا5 علمية بكثافة ملحوظة إلضفاf صو)� مقنعة عليها. Bمن (لجدير هنا 

*كر (لحقيقة (آلتية:
+ّ� نظرية تطو) (إلنسا� (لتي 4عا +ليها (لد()Bينيو� لم تكن +ال مجموعة من (لتخمينا5 
�B (لتأمال5 (لنظرية (لتي صيغت على شكل سينا)يها5 خيالية، BهذF (لسينا)يوها5 
(عتمد5 في مجملها على ما يعرQ بـ”+عا�4 (لبناB .”fهذ( (لمصطلح يطلق على 
+عا�4 تصوير (لجماجم (لخاصة بأنو(W (لقر4B (لمنقرضة �B تشكيلها �B نحتها. 
Bهدفهم  (لجماجم.  لتلك  تخيلية  مالمح  برسم  4(ئما  يقومو�  (لتطو)  4Bعا� 
فتر(5  من  فتر�  في  عا�  (لقر4  (إلنسا�  من   Wنو بوجو4   Hلنا)  Wقنا+
يجعلها  ما  (لمالمح  تلك  يكسبو(   �� باستطاعتهم   fهؤالB (لتا)يخ. 
(لمميز�  (لمالمح  تر�  باستطاعتهم  مثلما  (إلنسا�  صو)�  من  قريبة 
لوجه (لقر4 على حالها، �ما تشبيههم (لمالمح لجعلها قريبة من شكل 
(إلنسا� فيكمن في (ألنسجة (لّلينة (لتي يستعملونها في هذF (لعملية 
B(لتي تتشكل بالصو)� (لتي ير(4 �� تكو� عليها أل� عظاc (لوجه 
�نسجتها  تحمل  ال  B(لعيو�  B(ألنف  (لفم  Bكذلك  B(لجمجمة 
تحويله  يمكن  (لقر4  فوجه  لذلك  مميز�  �ية صفا5  (لرخو� 

بهذF (لطريقة +لى ما يشبه Bجه (إلنسا� بكل سهولة.
Bتمتلئ (لكتب B(لمؤلفا5 (لد()Bينية بهذF (لصو) (لتي 
بمالمح  تماما  شبيهة  مالمحه  حي  كائن  Bجه  تعكس 

(إلنسا� Bشبيهة �يضا بمالمح (لقر١٠١4.
(لمفتر`   Wلنو) *لك  Bجه  تصو)  (لكتب   FهذB
Bهو �فطس (ألنف، Bيقو" �صحاI تلك (لنظرية  
 (Bلمر) بعد  (لحالي  �خذ شكله  (إلنسا�   �ّ+
(لقر4  بينية، Bتطو) شكله من  بفتر� تطّو)ية 
 Fهذ طريق  (لزمن،Bعن   (Bبمر (إلنسا�  +لى 
 )fلنظرية يدعي 4عا� (لتطو) �� (ألنف فقد جز)
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 5)* منقسمة  خلية  +لى  (لقاعدية  (لخلية  تحو"  +لى  مؤ4ية   w)حد� من  (لجزئي   Tلمستو)
سلوكياB 5 +تجاها5 مستجد�.

.wلعلم +لى (لمزيد من (ألبحا) eفي هذ( (لمجا" بالذ(5 يحتا B
من (لممكن في �غلب (لحاالB 5+� لم يكن 4(ئما (سترجاW حاسة (لشم (لمفقوB ،�4هذ( 
(لتحسس (لمتعلق بحاسة (لشم بالرغم من عدc (لتعرQ على جو(نبه بصو)� 4قيقة Bكاملة فهو 
)بما يكو� مرتبطا بالعد4 (لمثالي للخاليا (لقاعدية Bعلى 4)جة (لضر) (لذ/ �صيبت به (لخاليا 
(لشمي ال يحتل +ال موقعا  (لو)(ثي  (لجين  تم (كتشاQ كو�  (لضر)، Bقد  (لعصبية BنوW هذ( 
B(حد( من �صل �)بعة مو(قع ضمن كرBموسوc (لمستقبلة (لشمية، �ّما طريقة (ختيا) هذ( (لموقع 
فال تز(" في عالم (لمجهو"، Bيعتقد �يضا �� (لمستقبال5 (لشمية تستطيع تمييز (لجزيئا5 عن 
(لبنائي B(لكيمياB/ لتلك (لجزيئاB ،5لكن لم  (لتركيب  طريق Bجو4 عالقة تشابه بينها Bبين 

يتم (لتثبت من هذF (لعالقة بصو)� نهائية ١٠٢ .
من خال" كل ما سبق نستطيع (الستنتاe بأنه بالرغم من (لتقدc (لمذهل (لذ/ شهدF (لعلم 
فما v(" هنا� (لكثير من (ألسر() B(لخفايا (لمتعلقة بحاسة (لشم في حاجة +لى من يكتشفها، 
(لعلم  +ليه  توصل  ما  هو  Bهذ(  B(ليقين،  (لنظرية  بين   �B)يتر (آل�  +لى حد  (كتشافه  تم  B(لذ/ 
بالرغم من (ستخد(c جميع (إلمكانا5 (لمتاحة. Bلكن (لحقيقة (لساطعة تتمثل في (لبناf (لمدهش 
نهاية  في  (لحقيقة   Fهذ +لى  (لنظر  فايريشتا�  سيتو()(5  (لبرBفسو)  Bيلفت  (لشمي.   vللجها
مقاله كما يلي: “تمتاv حاسة (لشم لدT (ألحياf (لفقرية بقد)تهاعلى تمييز (لكثير من (لمو(4 
(لكيمياBية *(5 (لرB(ئح (لمختلفة، BهذF (لميز� تجعل حاسة (لشم من �كثر (ألنظمة نجاحا في 

تمييز (لرB(ئح ١٠٣.
+*� فنحن �مامنا حقيقة B(ضحة Bهي �ّ� حاسة (لشم تعمل Bفق نظاc معقد للغاية ال يمكن 
بأ/ حا" من (ألحو(" �� ينشأ من خال" (لطفر(5 (لو)(ثية �B (لحظ �B (النتقاf (لطبيعي Bغيرها 
من (لعبا)(5، بل على (لعكس من *لك فإّ� حاسة (لشم بتركيبها (لمذهل Bفعالياتها (لمعقد� 

.fألشيا) W)ته (لالمتناهية في +بد(قد B جلB لخالق عز) تشير +لى عظمة
(لعلم في عصرنا  +ليه  (لبرBفسو) مايكل باها من جامعة ال/  �� nخر ما توصل  Bقد بين 
(لحالي يكشف (لتعقيد (لكبير (لذ/ يميز �/ كائن حي، Bعلى هذ( تكو� كافة �جهز� (لكائن 
B(حد  �ية  عن   fإلستغنا) يمكن  ال  متكاملة   f)جز� من  Bتتألف  (لتعقيد  من  4)جة  على  (لحي 
منها �بد(، Bال يختلف في *لك (لكائن (لحي (لكبير B(لصغير. Bبعبا)� �خرT  يستطيع (لعضو 
(لحيوية  Bظائفها   Ff)جز�  54�  )*+ بصو)� صحيحة  Bظيفته  يؤ4/   �� (لحي  للكائن  (لجسمي 
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بعض 0إليضاحا[ 0لخاصة 0لتي

�Nلى بها ضليع بهذ0 0لشأ�

+� مز(عم 4عا� (لتطو) في +مكانية نشوf فعاليا5 حاسة (لشم عن طريق (لمصا4فا5 (لبحتة 
 Fأل� هذ Uلبد(ئية كانت في غير محلها على (إلطال) بالحاسة  (لحاسة   Fحتى تسميتهم لهذB
(آل�  حد  +لى   fلعلما) يكتشف  لم  كبير�  4)جة  +لى  Bمتشعبة  مذهلة  بتعقيد(5  تتميز  (لحاسة 
توصل  (لمجا"  هذ(  في  متعد�4   wبحا� �جريت  Bقد  (لخفية،  جو(نبها  من  بسيط   fجز Tسو
من خاللها (لعلماf +لى هذF (لحقيقة. Bمن هؤالf نذكر (لبرBفسو) سيتو()(5 فايريشتاين (لذ/ 
يعرQ عنه تعمقه في ما يتعلق بحاسة (لشم، Bهو من (لمشهو)ين في هذ( (لمجا". Bقد كتب 
 Iألعصا) بعنو(�   ٢٠٠٠  cلعا 4يسمبر  عد4   ،”cلعلو) “4نيا  موسوعة  في  مقاال  فايريشتاين 
(لشمية (لمستقبلة، Bتضمن (لمقا" nخر ما توصل +ليه (لعلم من سبر ألغو() حاسة (لشم، Bمما 
لوحظ في (لمقا" �نه نوF +لى Bجو4 (لمزيد من (لخفايا (لمتعلقة بحاسة (لشم B(لتي لم يكتشفها 

(لعلم بعد.
علمية  باعتر(فا5  (ألمريكية  كولومبيا  جامعة  في  يعمل  (لذ/  (لبرBفسو)  هذ(  �4لى  Bقد 
في  (لمحير�  (ألسئلة  من  يعتبر  (لسؤ("  هذ(   �ّ+ (لمختلفة؟  (لرB(ئح  تمييز  يمكن  كيف  منها: 
مجا" حاسة (لشم، B+� بضعة مئا5 من (لمحاB) (لعصبية تخترU (لعظم (لمنخلي Bصوال +لى 
 Fهذ تدخل  Bعندما  عصبية،  حزمة  يشبه  ما  لتشكل  بينها  فيما  تجتمع  حيث  (لشمية  (لبصيلة 
(لتر(كيب  ضمن  موجو�4   Q)هد� نحو  طريقها  تجد  (لشمية  (لبصيلة  4(خل  (لعصبية   (Bلمحا)

(لمعرBفةبـ”(لكلوميرBالB ”5فق nليا5 لم تكتشف �سر()ها بعد.
B لم يكتشف (لعلم بعد كيفية ()تبا� (لخلية (لعصبية (لشمية بالمستقبلة (لمالئمة لها من 
من ١٨٠٠  (ثنين   B� بو(حد  يرتبط   �� يستطيع  مستقبلة، Bكل محو) عصبي شمي  �لف  بين 

كلوميرB" موجو�4 في (لبصيلة (لشمية Bبطريقة لم تعرQ +لى حّد (آل�.
 FهذB ،ظائف مختلفةB f)4� متخصصة فيB لبصيلة (لشمية على طبقا5 عديد�) Bتحتو/ 
(لوظائف تعرQ خطوطها (لعامة، �ما تفاصيلها (لحقيقية فهي في حاجة +لى من يكشفها. Bيعتقد 
مو(نع   cمقا  cتقو (لشمية  بالبصيلة  B(لمحيطة  (لمتقابلة  (لعصبية  (لمعابر  من  (لمتألفة  (لشبكة   ��

مهدئة، Bلكن هذ( (العتقا4 يحتاe +لى 4ليل علمي لترسيخه. 
مر(حلها  في  (لحيوية  (لشم  بوظيفة  يتعلق  فيما  (ألBلى  في خطو(ته  (لحديث  (لعلم  يز("  ال 
على  يجر/  ما  بالضبط   Qيعر Bال  (لمخ،  في  (لشمي  (لمركز  4(خل  تجر/  (لتي   /� (لمخية 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بصو)� صحيحة �B4B �/ نقص �B خلل مهما كا� ضئيال.
+� هذF (لحقيقة (لعلمية تنسف جميع مز(عم 4عا� (لتطو) أل� هذ( (لتعقيد B(لتخصص في 
�f)4 (لوظائف يجعال� من (لتطو) (لتد)يجي للكائنا5 (لحية B(لذ/ يتبناF 4عا� (لتطو) Bيدعو� 

.wBليه �مر( مستحيل (لحد+
Bعلى سبيل (لمثا" يستحيل �� يتكو� �)بعو� جزf( شيئا فشيئا ليظهر في (لنهاية شيf يدعى 
(لعين أل� (لعين ال تؤB /4ظيفتها �B4 (كتما" (أل)بعين جزf( (لتي تتألف منها، B(لعضو (لفاشل 
في �B f)4ظيفته ينبغي (ضمحالله حسب قاعد� (النتقاf (لطبيعي لنظرية (لتطو)، Bهذ( (لمأUv يقع 
فيه (لتطو)�B بالنسبة +لى باقي �عضاf (لكائن (لحي (لمعقد�، �/ �� حاسة (لشم (لتي تؤT4 من 
قبل �عضاf معقد� *كرنا نفصيالتها في (لصفحا5 (لسابقة ال يمكن �� تختصر في �/ جزf من 
�جز(ئها. فألجل (إلحساH بالر(ئحة ينبغي �� تؤ4/ (لسويطاB 5(لمستقبالB 5(لخاليا (لشمية 
(لخاصة  B(ألنزيما5  B(لبرBتينا5  (لقاعدية  B(لخاليا  (لمخاطي  B(لسائل  (لشمية   Iألعصا)B
�Bجز(f �خرT عديد� Bظائفها، ��B تكو� كلها بد�B (ستثناf ضمن جهاB v(حد. Bلكن حتى 
لو عملت هذF (ألجز(f بتكامل بعضها مع بعض فإ� (لجهاv ال يمكن (كتماله، +* يجب على 
 fلمخ (لذ/ يعتبر من �كثر (ألشيا) (B4 هنا يأتيB ،ئح)B( ألنف �� يفهم ما تم تحسسه من)
غموضا ١٠٤، Bخصوصا مخ (إلنسا�. فبد�B هذF (ألجز(f مجتمعة ال يمكن �� يكو� هنا� 

جهاv جسمي يؤB /4ظيفة حياتية معينة.
Bمثل هذ( (لجهاv (لذ/ ال يمكن (ختصا) �/ جزf من �جز(ئه، Bيستحيل �� يكو� قد مر 
 ..fلسويطا5 ال يمكن �� تفيد في شي)B 5لمستقبال) �Bبفتر� تطو)ية، فالخاليا (لشمية بد
Bلوال (ألعصاI (لشمية لما تم +يصا" تأثير (لرB(ئح +لى مر(كز (لتحسس. فإ*� هنا� سلسلة 

متكاملة من (لفعاليا5 مرتبطة ببعضها (لبعض.
B+*( فقد5 حلقة من حلقا5 هذF (لسلسلة (لمتكاملة فغنه ال يمكن �� يتشكل +حساH بالر(ئحة 
في (لمخ، Bبالنتيجة يكو� ظهو) مثل هذ( (لجهاv (لمتكامل (لحلقا5 على شكل Bحد� متكاملة، �/ 
 f)جو4 جميع (ألجزB ئح يتطلب)Bبالر Hإلحسا)B .نقص /� �B4B حد)B �n في f)ظهو) كافة (ألجز
(لتي *كرناها Bعملها بتكامل Bتنسيق فيما بينها. Bهذ( (ألمر يقو4نا +لى (لحقيقة (آلتية: +ّ� حاسة (لشم 
مثلها مثل جميع (ألنظمة (لموجو�4 في (لكو� خلقت بقد)� (هللا عز Bجل، Bيالرغم من (لالمنطقية (لتي 
تحكم �فكا) 4عا� (لتطو) فإنهم ماv(لو( متمسكين بفكر� (لتطو) (لتد)يجي للكائن (لحي، Bهذ( يرجع 
+لى +صر()هم على عدc تقبل فكر� (لخلق، Bطالما بقو( )(فضين لوجو4 خالق للكائنا5 (لحية Bغير 

(لحية فسوQ لن يجدB( ألنفسهم مخرجا من هذ( (لمأUv (لفكر/.
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 fَِلُكم ِفي 0َأل� �َ�َaَ َ�َما ﴿ fَِلُكم ِفي 0َأل� �َ�َaَ َ�َما ﴿

ُمخَتِلًفا َ�لَو0ُنُه �1َِّ ِفي aَِلَك آليًة ُمخَتِلًفا َ�لَو0ُنُه �1َِّ ِفي aَِلَك آليًة 

ُر�َ�﴾  كَّ ُر�َ�﴾ ِلَقوٍ. َيذَّ كَّ ِلَقوٍ. َيذَّ

سو�� 0لنحل-0آلية ١٣سو�� 0لنحل-0آلية ١٣
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 ﴿َ�َحَد0ِئُق ُغلًبا*َ�َفاِكَهًة َ�َ�بָדا*  ﴿َ�َحَد0ِئُق ُغلًبا*َ�َفاِكَهًة َ�َ�بָדا* 

َمَتاًعا َلُكم َ�َألنَعاِمُكم﴾ َمَتاًعا َلُكم َ�َألنَعاِمُكم﴾ 

سو�� عبس-0آليا[ ٣٠-٣٢سو�� عبس-0آليا[ ٣٠-٣٢
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 FهذB (إللهية،  (آليا5  طريق  عن  (إلنسا�  بها  ُبّلَغ  فقد  (لخلق  حقيقة  �ما 
(آليا5 تتمثل فيما خلقه (هللا سبحانه Bتعالى لعباB F4ما �كسبهم +ياF من 
(لصفا5 (لجميلة B(لخصائص (لفريد�. Bبالرغم من (فتقا4 4عا� (لتطو) 
 cفإ� نضالهم ضد مفهو (لعقيمة  نظرياتهم  يثبت صحة  4ليل  أل/ 
(لخلق (إللهي لألشياf يمثل بابا ُيولج من خالله +لى ساحة (لبحث 
B(لتجربة B(ستكشاQ خفايا عالمنا (لذ/ نعيش فيه. Bال شك 
كما  لنا  (متحا�   ()4 (لدنيا  (لحيا�  جعل  قد  Bجل  عز  (هللا   ��

بينت (آلية (لكريمة (آلتية:
﴿َ�َما كَاَ� َلُه َعليِهم ِمن ُسلَطاٍ� 1ِالَّ ِلَنعَلَم َمن ُيؤِمُن 

ُكلٍّ  َعَلى  َ�َ�بَُّك  َشكِّ  ِفي  ِمنَها  ُهَو  ِممَّن  ِباآلِخَرِ� 

َشيٍئ َحِفيٌظ﴾ سو�� سبأ-٢١.

+ّ� (لذين ينكر�B (آلخر� سيظلو� على 4ينهم في 
(هللا  إلنكا) حقيقة خلق  �كا*يب جديد�  (بتكا) 
باهللا Bبقد)ته  يؤمنو�  (لذين  �ما   ،fلقدير لألشيا)
(هللا  آليا5  )¦يتهم  عند  Bيقينا  +يمانا   �B4)4فيز
(لباهر� في (لحيا� (لدنيا، Bكذلك يعد�B ألنفسهم 
Bلعمر/  (لخلد.  جنا5  في  �بديا  نعيما 
+نه (لفوv (ألعظم، �B كما بينت (آلية 

(لكريمة:
َ�َعِمُلو0  �َمُنو0  0لِذيَن   َّ�1ِ﴿

 yَتجِر َجنَّاٍ[  َلُهم  اِلَحاٍ[  0لصَّ

 bُ0لَفو aَِلَك  0َألنَهاُ�  َتحِتَها  ِمن 

0لَكِبيُر﴾ سو�� 0لبر��-0آلية ١١

عطر  بر0ئحة  1حساسنا  عند 

0جسامنا   M  yجتر جذ0بة 

فعاليا[ حيوية معقد� �عديد� 

جد0.
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هل فكرتم يوما في �ّ� حو(سكم يمكن �� تكو� �حيانا بمثابة جهاv +نذ() مبكر لألخطا) 
محتملة (لوقوW؟ فعند عبو) (لشا)W +لى (لجهة (لمقابلة سرعا� ما ندير �نظا)نا نحو (لمكا� 
(لذ/ نسمع منه صو5 منبه سيا)�، Bمن ثم نقر) بعد *لك ما نفعله، B)بما �نقذنا �نفسنا بهذ( 
(لشكل من مو5 محقق، Bلكن هنا� �خطا) تظل خا)e نطاU حاستي (لسمع B(لبصر، Bفي 
هذF (لحالة تتدخل حاسة (لشم لتؤ4/ مهمتها (إلنذ()ية خير �B .f4لنفكر قليال في (ألعما" 
(لتي نما)سها في (لمنز" B(لتي قد يترتب عنها حدwB �خطا) �B حو(w4 متوقعة،  (ليومية 
فعلى سبيل (لمثا" +ّ� تسرI (لغاv في (لمطبخ ال يمكن �� نشعر به +ال بوجو4 حاسة (لشم، 
�B +حساسنا بإندالW حريق في مكا� ما خا)e نطاU )¦يتنا عن طريق شم )(ئحة (لدخا� 
(لمتصاعد من *لك (لحريق. B(لذين يعانو� من فقد(� كلي �B جزئي لحاسة (لشم �كثر عرضة 

.w4)لحو) Fألخطا) مثل هذ
 �B4 "مبكر يحو +نذ()  بوظيفة   cتقو (لتي  (إللكترBنية  (ألجهز�  لقد صنعت بعض 

 Hتمت (الستفا�4 من طريقة +حساB ،�(لمذكو)  w4)لحو) BقوW مثل 
(عتبا)  Bيمكن  (ألجهز�،   Fهذ صنع  عند  بالرB(ئح  (إلنسا� 

بمثابة  (لحر(ئق   B�  5)vللغا (لمتحسسة  (ألجهز� 
�نف +نساني كبير (لحجم.
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Harun Yahya

تقنيا[ تقنيا[ 

كشف 0لر�0ئحكشف 0لر�0ئح

تقنيا[ 

كشف 0لر�0ئح
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يرM s 0لشكل 0لتركيب 0لنعقد جلهاb 0لكشف عن 0حلر0ئق، �ما 0خلاليا 0ألنفية 0ملتحسسة للر�0ئح 

فتحتوy على �نظمة �كثر تعقيد0 من هذ} 0ألجهز�.

 Hمركز (لقيا
B(لسيطر�

مصبا� (إلنذ()

جزf )(بط لولب مثبت Hلمقيا)
مصد)+شعاعي

 fغطا
بالستيك

Hلحسا) fلجز)Hلحسا) fلجز) fغطا

عن (لمستقبال5 (لشمية (لتي تتألف من (لبرBتينا5 فقد (ستخدمت مو(4 حساسة كيميائيا 4(خل 
�ّ� كل B(حد�   Hية تصمم على �ساBلكيميا) (لمو(4   FهذB (لشكل ٢١)) .نيBألنف (إللكتر)
منها تتأثر بر(ئحة معينة، Bكلما v(54 قد)تها في تحسس عد4 �كبر من (لرB(ئح v(54 (لصعوبة 
في تصميمها. Bتقوc هذF (لُمتحّسسا5 بالتأثر بالرB(ئح (لمختلفة (لموجو�4 في (لوسط (لذ/ 
توضع فيه، Bمن ثم تحو" هذ( (لتأثر +لى +شا)(5 منطقية مزB4جة عبر (لدB(ئر (إللكترBنية ليتم 

+يصالها +لى حاسوI يقوc بمعالجتها للحصو" على (لنتيجة ما.
 (Bبد  cفيقو  Iلحاسو) �ّما  (ألنف،  في  (لشمية   Iألعصا)  (B4 نيةBإللكتر) (لدB(ئر  Bتلعب 
(لمخ في معالجة (لمعطياB ،5تتم  برمجة (لحاسوI مسبقا ليستطيع معالجة (لمعطيا5 (لقا4مة 

+ليه حيث يقوc بتأBيلها على شكل )B(ئح مختلفة ((لشكل ٢٢).
BBفق هذ( (لتصميم يمكن لألنف (إللكترBني �� يستخدc في قطاعا5 مختلفة مثل صناعا5 
(لمو(4 (لغذ(ئية B(لعطو) B(لمو(4 (لطيبة Bصناعا5 (لمو(4 (لكيمياBية (لمختلفة. Bتقدc (لجامعا5 
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كاشفا[ 0لحريق

من (لمعرQB �� كاشفا5 (لحريق تقوc بتحّسس (لدخا� Bكشفه، Bبالتالي +طالU صفير 
(ألجهز�   Fهذ على  كثب  عن   fلضو) Bلنسلط  حريق.  Bجو4  على  للداللة  معين  صو5   B�
 fملي  fجز على  تحتو/  (ألجهز�   Fفهذ ((لشكل ٢٠)،  (لتأين  قاعد�  على  (عتما4(  تعمل  (لتي 
كا�  كا�  نقيا   fلجز) هذ(  في  (لد(خل   f)لهو) كا�  Bكلما  (أليونا5،   /� (لمشحونة  بالدقائق 
(لتيا) (لكهربائي (لذ/ توصله (أليونا5 (لمشحونة ثابت (لشّد�� Bفي حالة 4خو" 4خا� +لى 
 wيعقب *لك +نبعاB ،بالتالي تقل شدتهB يضعف توصيل (أليونا5 للتيا) (لكهربائي fهذ( (لجز

١٠٥vصو5 (إلنذ() من (لجها
Bيمكن تشبيه (لجزf (لحساH في تلك (ألجهز� (إللكترBنية بالخاليا (لشمية (لمستقبلة (لموجو�4 
في (ألنف، Bلقد *كرنا في (لصفحا5 (لسابقة كيفية تغير (لوضع (لكهربائي لتلك (لخاليا (لتي 
تنتج عنها شحنة كهربائية، Bيحدw ما يشبه هذ( (ألمر في (لجزf (لحساH لكاشفا5 (لحر(ئق 
في   Uلفر)  �� Bهي  (آلتية،  (لحقيقة  *كر  ينبغي  *لك  جانب  B+لى  بد(ئية جد(.  بصو)�  Bلكن 
(لتعقيد بين �نف (إلنسا� Bجهاv (لكشف عن (لحر(ئق هو كالفرU بين مكو� (لفضاB fعربة 

صغير�.

0ألنف 0إللكتر�ني

+� حاسة (لشم لدT (إلنسا� تستطيع تمييز �كثر من عشر� nالQ نوW من (لرB(ئح (لمختلفة، 
B يستطيع جنير كيمياB/ �� يشخص ١٠٠ نوW مختلف من (لرB(ئح ضمن عطر B(حد١٠٦. 
(لتصميم (لمذهل ألنف (إلنسا� هو (لذ/ يستلهم منه (لمصممو� في Bضع تصاميمهم  Bهذ( 

لألجهز� (لتي يريد صنعها.
 fلذ/ يقتبس منه في كافة مر(كز (لتصميم (لتقني بمختلف �)جا) e*نف (إلنسا� هو (لنمو�B
(لمر(كز باألنف (إللكترBني، Bعوضا   Fلمصممة في هذ)  e*لنما) (لسبب تدعى  (لعالم، Bلهذ( 
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تصوير   vجها  B� فوتوغر(في  تصوير   vلجها يمكن  ال  (آلتي:  بالشكل  (ألمر  هذ(  عن  (لتعبير 
Bعلى  لها.  4عم  عنصر(  (عتبا)هما  يمكن  Bلكن  �بد(،  (لطبيعية  (لعين  محل  يحّل   �� تلفزيوني 

(لمنو(" نفسه يمكن +جر(f عالقة بين (ألنف (لطبيعي B(ألنف (إللكترBني.
ناسا ضمن مقا" كتبه في مجلة  B(لشم في Bكالة  (لرB(ئح  nلديريك خبير   e(يقو" جوB
نيوساينتست (لصد()� بتا)يخ ٢٣ يونيو سنة ٢٠٠١ +نه ال Bجو4 أل/ شيf يستطيع �� يحل 
محل �نف (إلنسا�، Bتم توجيه سؤ(" +لى هذ( (لخبير عن (لسبب (لذ/ حد( بوكالة ناسا +لى 
(المتناW عن (ستخد(c (ألجهز� (إللكترBنية خال" (الختبا)(5 (لتي �جريت عن (لشم B(لرB(ئح، 

فكا� جو(به كاآلتي:
+ّنها (�/ (ألنوQ (إللكترBنية) ال تستطيع حتى (القتر(I من حد4B +نجاv(5 (ألنف  “حسب )�يي 

(لطبيعي لإلنسا�، Bال يوجد شيf �فضل من �نف (إلنسا�”١١١.

(ألنف  بين  مقا)نة  Bلنجر  الحقا،   Tخر� مر�  +ليها  نعو4  كي  جانبا  (لحقيقة   Fهذ  WلندB
(لطبيعي B(ألنف (إللكترBنين Bال شك �ننا سنتوصل +لى (لفرU (لشاسع بين قد)� (ألنف (لطبيعي 

(لمذهلة Bتاقد)� (لمحد�4B جد( لألنف (إللكترBني من خال" (لفو()U (لتالية:
١- يستطيع (ألنف (إللكترBني تمييز عد4 محد4B من (لرB(ئح بينما يستطيع (ألنف (لطبيعي 

تمييز nالQ (ألنو(W (لمختلفة من (لرB(ئح.
٢- يتميز (ألنف (إللكترBني (لمدعوc بالحاسب (إللكترBنيب بأ� له حجما كبير( مقا)نة 
بحجم �نف (إلنسا� Bمخه، فضال عن كونه جهاv( في حاجة +لى صيانة Bهو شديد (لحساسية. 
B(إلشكا" (لكبير في مثل هذF (ألجهز� يتمثل في قصر عمر (لمتحسسا5 (لموجو�4 فيها ١١٢، 

�ما �نوفنا (لطبيعية فعمرها بقد) عمر (إلنسا� Bال تحتاe +لى �ية صيانة.
 ١٤٠B�) �مركي  B4ال)  +لى ١٠٠٠٠٠  (لو(حد  (إللكترBني  (ألنف   vيصل سعر جها  -٣

مليا) لير� تركية).١١٣
٤- +� (إلحساH بالر(ئحة لدT (إلنسا� يتم خال" فتر� �قل من (لثانية (لو(حد� بكثير، �ما 
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B(لمؤسسا5 (لكبرT 4عما ملموسا لألبحاw (لجا)ية في 
هذ( (لمجا"، Bبالرغم من هذ( (لدعم (لكبير ماv(لت تقنية 
صناعة (ألنف (إللكترBني في مر(حلها (ألBلى على حد قو" 

جوليا� كا)4نر من جامعة B(BBيك١٠٧.

مقا�نة بين �نف 0إلنسا� 

� 0ألنف 0إللكتر�ني

قد   fلعلما) بأ�  (لتذكير  يجب   fشي كل  Bقبل  �Bال 
مثيل  ال  بالرB(ئح   Hإلحسا) على  (ألنف  قد)�  بأ�  بينو( 
قولهم  في  *لك  من  �بعد   fلعلما) بعض  B*هب   .١٠٨ لها 
عن  كامل  كبديل  (إللكترBني  (ألنف   c)ستخد) باستحالة 
تقنية  في  (لخبير  ستايبليس   e.� Bيؤيد  (لطبيعي.  (ألنف 
باحث  ١٠٩.Bهنا�  (لر�/  هذ(  (إللكترBنية  (لمتحسسا5 
(ألنف  بأ�  يقو"  ها)بر  جميس  (لبرBفسو)  Bهو  nخر 
(ألنف  عن  كامال  بديال  يكو�   �� يمكن  ال  (إللكترBني 
(لطبيعي بل يكو� مساعد( �B متمما له فقط١١٠. Bيمكن 

0ألنف 0إللكتر�¨ 0لقياسي 

0ملتحسسا[ 0لكيميا�ية

مر0كز ©ع 0ملعطيا[

 ª�� مركز تصنيف

0لتصنيف بو0سطة 

B0حلاسو

يرM s 0لشكل بعض 0ملتحسسا[ 0لR تستخد. 

هذ}  صممت  �قد  0إللكتر�¨.  0ألنف  ضمن 

0ملتحسسا[ 1عتما0N على مبد� عمل 0ملستقبال[ 

هذ}  لكن   � 0إلنسا�  �نف   M  �N0ملوجو 0لشمية 

0ملتحسسا[ 0إللكتر�نية تعت» بد0ئية جد0 مقا�نة 

بشبيهاִדا M �نف 0إلنسا�.

نظا. تشغيل 0ألنف 0إللكتر�¨
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(لتصميم   Tمد (ألمر  هذ(  Bيعكس  (لطبيعي، 
�نوفنا.  به  تتميز  (لذ/  (لمعجز   fلبنا)B (لمذهل 
 f)لخبر)B (لباحثو�  جيد(  يعلمها  (لحقيقة   FهذB
�كثر  (إللكترBنية   Qألنو) صنع  مجا"  في 
 Tلد (لشمي   vلجها)B  .Hلنا) باقي  علم  من 

(إلنسا� موجو4 في (لجسم منذ Bجد (إلنسا� على 
 wلذ/ نتحد) vهذ( (لجهاB .فاعليةB �fهو يعمل بكل كفاB منذ تلك (للحظةB ،جه (لبسيطةB
تز(" معظم مر(حلها سو(f كانت بكيفية عمل  (لتعقيد كبير� جد(، Bال  يتميز بد)جة من  عنه 

(لمستقبال5 (لشمية �B كيفية تأBيل (لمخ للرB(ئح في عالم (لمجهو". 
(لسمع  متوفر عن حاسة  مما هو  بكثير  �قل  (لشم  علميا عن حاسة  (لمتوفر�  B(لمعلوما5 
B(لبصر B (للمس١١٧. Bما c)4 (ألمر كذلك فإ� صنع جهاv +لكترBني يحل محل (ألنف (لطبيعي 

ال يز(" خياال بعيد (لمنا".
Bيتضح مما تقدc �� (ألبحاw جا)ية على قدB cساB Uال بد �� تؤ4/ +لى صنع �جهز� 
�نف +لكتترBنية �كثر تطو)(، Bلكن هذ( (لتطو) (لتقني ال يغير من (لحقيقة (لتالية شيئا: ال يمكن 
لتخطيط Bتصميم Bبرمجة مسبقة.  نتيجة  (لجهاv هو  بالمصا4فة، Bهذ(  +لكترBني  �نف  ظهو) 
B(لشيf نفسه يقا" يشأ� (ألنف (لطبيعي Bحاسة (لشم. (للذين يعتبر(� �)قى بكثير من (ألنف 
(إللكترBني، فهما لم يظهر( بمحض (لمصا4فة �B من تلقاf �نفسها بل ظهر( بقد)� (هللا (لذ/ Bسع 

كل شيf )حمة Bعلما B(لذ/ جعلهما نعمة مسخر� لإلنسا� Bباقي (لحيو(نا5.
يتم  علمي  �B كشف  علمي  تطو)  كّل  بأ�:  (لقو"  يمكن  حقائق  من  �B)4نا  لما  Bنتيجة 
(لتوصل +ليه بشأ� جسم (إلنسا� Bحاسة (لشم يعتبر مسما)( في نعش �فكا) 4عا� (لتطو)، �Bلئك 
(لتفكر في ملكو5  (لذين بتشبثو� بتلك (ألفكا) تشبثا �عمى، Bيعتبر �يضا Bسيلة تقو4نا +لى 
(هللا تعالى Bقد)ته (لالمتناهية في +بد(W (ألشياB .fهذ( (لتفكر يقو4 (لمؤمنين بقد)� (هللا تعالى +لى 
له عز  تعالى حق قد)B F+لى خشيتهم  (لقلوB I+لى تقدير (هللا  (لر(سخ في  (لمزيد من (إليما� 
Bجل، فاإلنسا�  (لعاقل ال يزيدF (لعلم +ال يقينا خشية لربه. Bيصو) (لقر�n (لكريم حا" �Bلئك 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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+حساH (ألنف (إللكترBني بالرB(ئح فيتر(�B بين 
بضعة ثو(� Bبين 4قائق عديد�١١٤.

على  )ئيسية  بد)جة  يعتمد  (إللكترBني  (ألنف   �+  -٥
(لحد4B (لتي تعمل ضمنها (لمتحسساB 5كذلك على كيفية برمجة (لحاسب (آللي (لمنا� به 
معالجة (لمعطيا�B ،5ثبتت (ألبحاw �ّ� (لتر(كيز (لعالية لبخا) (لماB f(لكحو" Bثاني �Bكسيد 
(لكا)بو� Bحامض (ألستيك ()(ئحة (لخل) تؤ4/ +لى تقليل حساسية هذF (ألجهز� (إللكترBنية 
١١٥. Bمن جانب nخر يتطلب (ألنف (إللكترBني برمجة 4قيقة جد( من قبل خبر(f (لرB(ئح B+ال 

�54 بعض (لرB(ئح +لى نتائج خاطئة �B غير ثابتة.
٦- يجب �� ال ننسى �� جهاv( يتألف من حاسب nلي Bمتحسسا5 صناعية ال يستطيع 
سبيل  فعلى  (لطفولة،  منذ  *(تيا  (لمها)�   Fهذ يكتسب  (إلنسا�  Bلكن  منطقيا،  نفسه  مسائلة 
(لمثا" يستطيع (لطفل (لرضيع (لمولو4 تو( �� يتعرQ على �مه عن طريق (ستخد(c حاسة (لشم، 

Bيستطيعع تمييز (لرB(ئح (لمختلفة بعد يومين من Bال4ته١١٦.
(إلنسا�  �نف  تماما  يعا4"   vجها صنع  عن  (لحديثة  (لتقنيا5  �)قى  عجز5   vبإيجاB  -٧

 M 0حلديثة 0لتقنيا[  ��قى  1ستخد0.  بالرغم من 

صناعة 0ألنف 0إللكتر�¨ فإنه يظل بد0ئيا مقا�نة 

باألنف 0لطبيعي.
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0لتصميم 0لمعجز 0لتصميم 0لمعجز 

Wلحاسة 0لذ�Wلحاسة 0لذ�

0لتصميم 0لمعجز 

Wلحاسة 0لذ�
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(لمؤمنين (لذين يرn �Bيا5 (هللا تعالى بما يلي:
ُأل�ِلي  آلَياٍ[  0�َلنََّهاِ�  0للَّيِل  0�َخِتَالِ   fِ0�ََأل� َمَو0ِ[  0لسَّ َخلِق  ِفي   َّ�1ِ﴿

ُر�َ� ِفي َخلقِِ  َ�َيَتَفكَّ َ�َعَلى ُجُنوِبِهم   0Nًَ�ُقُعو ِقَياًما  َيذُكُر�َ� 0هللا  0لِذيَن   *Bِ0َأللَبا

َمَو0ِ[ 0�ََأل�fِ َ�بََّنا َما َخَلقَت َهَذ0 َباِطًال ُسبَحاَنَك َفِقَنا َعَذBَ0 0لَناِ�﴾ سو��  0لسَّ

�v عمر�0- 0آليا[ ١٩٠-١٩١

Wمعجز� 0لشم �0لتذ�
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 �� ��لشكوالته،  بالفو�كه  لمثلجا�  تنا�لنا  �حتى  مشو�،  للحم  تنا�لنا   �� �جسامنا،  حر�"! 
تنا�لنا لأل"* ��نو�% �لمعجنا� �سائر �نو�% �لمأكوال�.

7ّ> هذ9 �لنعم ال نشعر بلذ! مذ�قها 7ال بو�سطة حاسة �لذ�3 �لتي خلقها �هللا في �جسامنا 
�سخرها لنا، �سنتنا�E بشيD �لتفصيل حاسة �لذ�3 كي نستعر@ �ما? �لقا"< قطر! من بحر 
معجز�� �هللا سبحانه �تعالى في �جسامنا لتكو> Jليال J�مغا على كوننا كائنا� مخلوقة بقد"ته 

�علمه �"حمته عز �جل.

�لتنظيم �لمتقن في �للسا�

لنلق نظر! على Jليل �لطبخ ��لتغذية، سوO نجد �نه يحتو� على طر3 7عد�P JالO �ألنو�% 
من �لمأكوال� ��ألطعمة �لمختلفة 7لى جانب �جوJ عشرين �لف نـو% من �لنبا� �لـذ� 

يمكن تنا�له.١١٨
�من �لالفت لالنتبا9 �جوJ عدJ ضخم من �لمأكوال� �لصلبة ��لسائلة �لتي يمكن تنا�لها، 
 Oبالرغم من هذ� �لتنو% �لهائل ��لكم �لضخم من �لمأكوال� ��لمشر�با� فإننا نستطيع �لتعر�
على مذ�3 كل منها بتمييز بعضها عن �لبغض �آلخر بكل سهولة، فعلى سبيل �لمثاE نستطيع 
تمييز لحم �لدجاd �لمشو� من �لمسلو3 حتى لو كانت عيوننا مغمضة، �كذلك 
 ،dنستطيع تمييز عشر�� �ألنو�% من �ألطعمة �لتي يستخد? فيها لحم �لدجا
به  يتميز  �لذ�  �لمتقن  �لتنظيم  في  �لفذ!  �لقد"!  هذ9  سر  �يكمن 

�للسا>.١١٩  
كيميا��  بمختبر  تشبيهه  يمكن  �للسا>   <ّ7
�لتركيب   ��f  J�لمو� تحليل  يستطيع 
مأكوال�  من  نتنا�له  ما  أل>  �لمعقد 
في  يتألف  �مشر�با� 
جزيئا�  من  �لحقيقة 
f�� مذ�قا� مختلفة، 
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7ّ> �إلنسا> يحتاd ضمن ما يحتاd 7ليه 7لى �لمأكل ��لمشرk كي يحافظ على حياته �لكي 
�لال*مة  �لطاقة  يؤّمن   <� �إلنسا>  يستطيع   D�لغذ� طريق  �عن  �لحيوية.  فعاليا� جسمه  تستمر 
�"تباطا  يرتبط  قر�"� مصيريا  للغذ�D يمثل  يتألف منها جسمه. �تنا�لنا  �لتي  �لخاليا  لتريليونا� 
مباشر� بصحة �جسامنا، �نحن نعرO ما نأكله �ما ال نأكله، �نعرO �يضا �لغذ�D �لمالئم لنا 
�غير �لمالئم، �كل طعا? نحس بمذ�قه �لسيئ نقر" تلقائيا بتعفنه �بالتالي يلقى به في �لقمامة. 
�نستطيع كذلك �> نميز نضج ثمر! فاكهة ما من خالJ E"جة �لحموضة في مذ�قها، فنحن 
نشعر بمذ�3 �لمو�J �لحامضة ��لمو�J �لمر!، �نستطيع بسهولة تشخيص �لمو�J �لغذ�ئية �لمفيد! 
�مثل  �لجسم،  في  �لكيميا��  �لتو�*>  لضبط  �لمعدنية   J�لمو��  uألمال� مثل  �بد�ننا،  لصحة 
�ألحما@ �ألمينية �لتي تستخد? في صنع �لبر�تينا� J�خل �لخاليا، �كذلك �لكا"بوهيد"�� 
 k�لطعا? ��لشر� Eمهمة للطاقة، �نعلم �يضا تلقائيا متى ينبغي تنا� "Jلدهو> �لتي تمثل مصا��

�متى ينبغي �لكف عن fلك. 
 uلفيتامينا� ��ألمال�  Eتنا� 7لى  بالتعب  �لتي يشعر خاللها  7ّ> �إلنسا> يميل في �أل�قا� 
�لغذ�ئية،   Oلتي تحتو� على نسبة عالية من هذ9 �ألصنا� �لغذ�ئية   J�لمو�  �� �لسكرية   J�لمو��
�عند  �لعالية،  �لملوحة   ��f �لغذ�ئية   J�لمو�  Eبتنا� �إلنسا>  يقو?  �لد?  ضغط  �نخفا@  �عند 
�"تفاعه يتبغي �> يبتعد بسرعة عن هذ9 �لمو�J، �كل هذ9 �لميوE �لتلقائية تتحقق عبر Pلية Jقيقة 
�حساسة جد� تتمثل في حاسة �لذ�3، �بإمكا> هذ9 �لحاسة تشخيص �لبر�تينا� ��أليونا� 
��لجزيئا� �لمعقد! �مركبا� كيميا�ية �خرw عديد!، �تعمل هذ9 �لحاسة طيلة عمر �إلنسا> 
�J> توقف �بد�، �نحن  نشعر بلذ! �لمو�J �لغذ�ئية �لتي نتنا�لها كالفو�كه ��لمعجنا� �لسكرية 

�غيرها. 
عصير  مثل  �للحظة  هذ9  حتى  شربناها   �� تنا�لناها  �لتي  �لغذ�ئية   J�لمو� جميع  �لنتصو" 
 Dلعطش، �� �لبطيخ ��لشما? �لذ� نتنا�له في �لصيف �لقائظ إلطفا� D��"لليمو> �لذ� شربنا9 إل�
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ففي طبق من �ألكل يمكن 
 ،Oكيميا�ية تقّد" �نو�عها بالمئا� ��باآلال J�توجد مو <�

�لتي  �لكيميا�ية   J�لمو�  Jلتذ�3 �> عد�  D�يفيد شيپ �حد خبرJ يشير�
�لفر��لة  تضفي على �لمو* مثال "�ئحته �طعمه �لمميزين تصل 7لى ٢٢٥ ماJ! كيميا�ية �في 

حو�لي ٣٥٠ ماJ! كيميا�ية ١٢٠.
لتمييز  كيميا��  مختبر  �للسا>   <ّ� على  Jليل  �هي  مر!   Eأل� �لمعلومة  هذ9  نسمع  لعلنا 
للسا> هذ9   <ّ� �بما  (�لشكل ٢٣).  �� خطأ   <�J� نوعها� �ختلف عدJها  مهما  �لجزيئا� 

�لمقد"! �لهائلة على �لتحليل �لكيميا�� فما هو تركيبه �تصميمه؟
يحتو� �للسا> على عدJ كبير من �أللياO �لعصبية، �هذ9 �لميز! تتيح له �لحركة في كل 
�التجاها� بسهولة، حتى �> �للسا> يستطيع �لحركة بحرية بأ"بعة �ضعاO حركة �ألصابع١٢١، 
�يؤ�J �للسا> �ظائف عديد! �ثناD �لتكلم �مضغ �ألكل �بلعه، فالغدJ �للعابية تعمل على تليين 
في  �لتذ�3  تقو? خاليا  نفسه  �لوقت  �في  �لبلعو?،  نحو  Jفعه  يتم  ثم  تنا�له  يتم  �لذ�  �لطعا? 

�للسا> بمما"سة �ظائفها.
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ر �لِذيَن -َمُنو� َ�َعِمُلو�  ر �لِذيَن -َمُنو� َ�َعِمُلو� ﴿ َ�َبشِّ ﴿ َ�َبشِّ

اِلَحا5ِ َ��َّ َلُهم َجنَّا5ٍ َتجِر2 ِمن  اِلَحا5ِ َ��َّ َلُهم َجنَّا5ٍ َتجِر2 ِمن �لصَّ �لصَّ

َتحِتَها �َألنَهاُ� ُكلََّما ُ�ِ:ُقو� ِمنَها ِمن َتحِتَها �َألنَهاُ� ُكلََّما ُ�ِ:ُقو� ِمنَها ِمن 

َثَمَرٍ" ِ�:ًقا َقاُلو� َهَذ� �لِذ2 ُ�:قَنا ِمن َثَمَرٍ" ِ�:ًقا َقاُلو� َهَذ� �لِذ2 ُ�:قَنا ِمن 

َقبُل َ�ُ�ُتو� ِبِه ُمَتَشاِبًها َ�َلُهم ِفيَها َ�:َ��ٌ@ َقبُل َ�ُ�ُتو� ِبِه ُمَتَشاِبًها َ�َلُهم ِفيَها َ�:َ��ٌ@ 

ُمَطهََّرٌ" َ�ُهم ِفيَها َخاِلُد�َ�ُمَطهََّرٌ" َ�ُهم ِفيَها َخاِلُد�َ�  ﴾  ﴾  

سو�" �لبقر"-�آلية ٢٥.سو�" �لبقر"-�آلية ٢٥.
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برعم لكل نتوD، �ما �لنتوD�� �لو"قية فتحتو� على 
 ��Dما �لنتو� ،Dقيا لكل نتو�f ٣٢٠-٢٩٥٠ برعما
لكل  �fقية  بر�عم   ٣-١٠ على  فتحتو�  �لفطرية 
نتوD ١٢٣. �كل برعم �fقي يحتو� على عدJ من 
�لخاليا �لذ�قية يتر��u بين خمسين 7لى مائة خلية 

�fقية١٢٤.
�هذ� �لتباين في �لعدJ يدE على �>  ثمة تو�*نا 
في تركيب �لجسم، �لو كا> عدJ �لخاليا ��لبر�عم 
�لذ�قية �قل مما هو عليه لضعفت حاسة �لذ�3، �لو 
�لعدJ �كبر مما هو عليه ألصبح �لشعو"  كا> هذ� 
كل   <� ��لو�ضح  �تقز*.   wfبأ مصحوبا  بالطعم 
�لمثالي �لذ�   Jبالعد �نو�% �لخاليا يوجد  نو% من 
يفتر@ �> يوجد عليه �7ال فإ> �ألكل ��لشرk كانا 

�ملجهر  حتت  �لذ�قية  لل�Pعم   "Pمك صو�" 

Sإللكتر��

Palatine tonsil

Mantars› papillalar

�للو:"

[نتو�U 5�Vقية ��قية

پاپيلال�U 5قية خيطية

نتو�U 5�Vقية طبقية

نتو�U 5�Vقية فطرية

�لپاپيلال5 (�لنتو�5�V) Z لسا� �إلنسا�
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�ملو�[ �ملبنية Z �لشكل تسبب �لشعو� بطعم 

مر [�خل �لفم، �كما يتضح �يضا �ختالفها 

�ختالفا  �جلزيئي   Vلبنا�� �لتركيب  ناحية  من 

جلها:  �ملدهش   V�]أل� �بو�سطة   .�fكب

 gنستطيع �إلحسا ��لتذ�� �تصميمه �خلا�

نوعها  �ختلف  مهما  �ملختلفة  �ملو�[  بطعم 

�عد[ها. 

سايكلوهيكسامايد

كاينني

كافيئني

 -�6 –بر�بيل-6-ثاير�سيل

ب5��p �لديناتوميوo (بايتركس)

�لمعرفة طبيعة هذ9 �لوظائف يجب ��ال معرفة �لطبقا� �لتي يتألف منها �للسا>. 7ّ> �لخاليا 
فقط،  �لفم   D�جز� بعض  �في  �للسا>  في  �توجد  �لتذ�3،  �ظيفة   D�J� في  متخصصة  �لذ�قية 
�تكو> هذ9 �لخاليا مجتمعة مع بعضها �لبعض مكونة ما يدعى بـ”�لبر�عم �لذ�قية” �لتي تشبه 
�لبصل في شكلها. �توجد هذ9 �لبر�عم �لذ�قية J�خل تر�كيب تدعى پاپيلال، �هذ9 �لپاپيلال� 
عبا"! عن نتوD�� تكسب �للسا> fلك �لشكل �f �لسطح �لخشن. �توجد هذ9 �لنتوD�� على 

�لسطح �لعلو� للسا> �على جانبيه �يضا. (�لشكل ٣٤). 
��كثر �لنتوD�� �لالفتة للنظر هي تلك �لموجوJ! في مقدمة �للسا>، �تتميز بكونها فطرية 
�لشكل، �تبر* بوضوu خاصة بعد شرk �لحليب. �هنا� نتوD�� تدعى بـ”�لطبقية” �هي 
�قل عدJ� ��كبر حجما �تنتشر في مؤخر! �للسا> مشّكلة ما يشبه حرV O بالمقلوk. �ما 
��لطبقية  �لفطرية  �لبابيلال�  �تحتو�  للسا>،  �لخلفية  �لجو�نب  في  فتوجد  �لو"قية  �لبابيلال� 
�لكنها  �fقية  بر�عم  على  تحتو�  ال  خيطية  بابيلال�  �هنا�  �لذ�قية.  �لبر�عم  على  ��لو"قية 
�ألكثر عدJ� �تغطى معظم سطح �للسا>، ��ظيفة �لبابيلال� �لخيطية هو �لتحسس عندما يلمس 

�للسا> شيD ما.
 

�لمنسق   Dلبنا� �أل�لى  للوهلة  لنا  لتبين  �إللكتر�ني  �لمجهر  تحت  �للسا>  فحص  تم  �لو 
��لمنظم للسا>، �هنا� ترتيب لألجز�D من �لصغير 7لى �لكبير كاآلتي: خلية �fقية تقع ضمن 
�fقي  برعم   OالP عشر!  �للسا>  في  �يوجد  (پاپيلال)،   Dنتو J�خل  بد�"9  �يقع  �fقي  برعم 
 ٧٠٠-٣٠٠٠ �لطبقية   ��Dلنتو� في  �لذ�قية  �لبر�عم   Jعد �يبلغ   (٢٥ (�لشكل   .١٢٢ تقريبا 
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خلق معجز، ��إلعجا* �ألكبر يتمثل في مو�قع �لخاليا١٢٥. �f7� حد� �> �ختلف تفصيل ��حد 
من تفاصيل بناD �لجها* �لشمي، �� مثال f7� كانت �لخاليا �لذ�قية ��قعة تحت �للسا> بدال 
من �قوعها فوقه �جو�نبه ماf� كا> سيحد�؟ ��لجو�k ��ضح, في هذ9 �لحالة كانت حاسة 

�لذ�3 ستضعف 7لى J"جة كبير!، �كا> �لمرD يجد صعوبة في �لتذ�3. 
7> موقع كل جزD من �ألجز�D �لمكونة لحاسة �لشم بهذ� �لترتيب �لمذهل يذكر �إلنسا> 

�لعاقل بحقيقة �> �هللا عز �جل خلق كل شيD � �بد% تصوير9 �جعله f� نظا? �ترتيب
م ��ّ> لكل ترتيب مرّتب، �لو  �البد لكل �مر< �> يسلم بالحقيقة �لتي تؤكد �> لكل نظا? منظِّ
فالمنضد! f�� تصميم معين  معينين،  �> لكل شيD تصميما �نظاما  لوجدنا  فيما حولنا  �لنظر  �جلنا 
�لنافذ! ��لتلفزيو> ��لحاسوk...�لخ. �كذلك حاسة   dلستا"! �*جا�� uلكرسي ��لمصبا� �كذلك 
�لتصميم  �لتي هي �عقد بكثير مما fكرنا، فهي بال شك نتاd تصميم خا"3، �صاحب هذ�  �لذ�3 

هو �هللا "k �لعالمين.

�لمذ�قا5 �ألساسية

7ّ> �لر�� �لعلمي �لسائد حاليا يتمثل في �جوJ خمسة �صناO "ئيسية من �لمذ�3 � هي: 

على  �لذ�قي  �لPعم  qتو2 

مائة خلية �Uقية تقريبا rتمعة 

بتناسق  �لبعض  بعضها  مع 

�يوجد  مدهشني،  �ترتيب 

قمة  بفصل   vخا تركيب 

�لسفلي.  جذعه  عن  �لPعم 

تستطيع  �لشكل  �ֲדذ� 

على  تؤثر   �� �لطعم  جزيئا5 

�ملوجو["  �لذ�قية   5�fلشع�

 Z تدخل   ��  ��] �لقمة   Z

�لPعم. 
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سيتحوال> 7لى عملية مؤfية �مؤلمة ال تطا3.
�من �لمعلو? �> �لنجاu في تصميم �� جها* 7لكتر�ني يقا� بمدw صغر حجمه، �لهذ� 
�لسبب يقو? �لمهندسو> بالقيا? بتصاميم �"سوما� �فق هذ� �لمعيا" لجعل �لجها* �لذ� يتم 
صنعه �ضغر ما يكو> �على �كبر J"جة من �لدقة، �عند 7لقاD نظر! على مو�قع �لخاليا �لذ�قية 
 Jخل �لبر�عم نجد هذ� �لمعيا" بصو"! ��ضحة جد�. ��لشكال> ٢٦-٢٧ يبينا> كيفية �جو�J
مائة خلية �fقية تقريبا J�خل برعم �fقي �كيفية ترتيب هذ9 �لخاليا من حيث �لمو�قع باإلضافة 

7لى �جوJ خاليا قاعدية تعتبر بمثابة مر�كز 7نتاd خاليا �fقية جديد!.
�توجد �يضا خاليا 7فر�*ية، �لو نظرنا 7لى تركيب �لنتوD�� �� �لپاپيلال� لوجدنا �لتناسق 
بين  تما�  منطقة  يمثل   Jخد�� على  يحتو�   Dفالنتو  .(٢٨-٢٩ (�لشكل  نفسه.  ��لترتيب 
�لترتيب  من  �لشكل  �بهذ�   .Dلنتو� جو�نب  على  �لمرتبة  �لذ�قية  �لخاليا  �بين  �لطعم  جزيئا� 
�لخلو� يتم تحقيق �على �تصاE ممكن بجزيئا� �لطعم من خالE �كبر مساحة سطحية ممكنة 

ضمن حجم ضئيل. 
باهر� على  Jليال  يعتبر  �لذ�قية  �لخاليا  عليه  توجد  �لذ�  ��لترتيب  ��لشكل   Jلعد� هذ�   <ّ7

 �لترتيب �لبنائي لPعم �Uقي.

مسامة �Uقية

طبقة نسيج طالئي

شع�U 5�fقية

خلية �Uقية

�ليا} عصبية

نسيج ��بط
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َماVِ َماVً ِبَقَدٍ� َفَأسَكنَّاُ{  َماVِ َماVً ِبَقَدٍ� َفَأسَكنَّاُ{ ﴿ َ�َ�نَزلَنا ِمَن �لسَّ ﴿ َ�َ�نَزلَنا ِمَن �لسَّ

ِفي �َأل�ِ� َ�ِ�نَّا َعَلى Uََهاٍ� ِبِه َلَقاِ[ِ�يَن* ِفي �َأل�ِ� َ�ِ�نَّا َعَلى Uََهاٍ� ِبِه َلَقاِ[ِ�يَن* 

َفَأنَشأَنا َلُكم ِبِه َجنَّا5ٍ ِمن َنِخيٍل َ�َ�عَناٍ� َفَأنَشأَنا َلُكم ِبِه َجنَّا5ٍ ِمن َنِخيٍل َ�َ�عَناٍ� 

َلُكم ِفيَها َفَو�ِكُه َكِثيَرٌ" َ�ِمنَها َتأُكٌلوَ�َلُكم ِفيَها َفَو�ِكُه َكِثيَرٌ" َ�ِمنَها َتأُكٌلوَ�  ﴾  ﴾  

سو�" �لمؤمنين- �آليا5 ١٨-١٩سو�" �لمؤمنين- �آليا5 ١٨-١٩
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(29) تركيب �لنتوV �لطبقي

Kas tabakas›

Ba€ doku

نتو5�V خيطية

] نتو�5�V طبقية

بر�عم �Uقية

غد[ لعابية

نتوV طبقي

بر�عم �Uقية

بر�عم �Uقية

بر�عم �Uقيةبر�عم �Uقية

غد[ لعابية

نتوV طبقي

�ليا} عصبية 

�ليا} عصبية�ليا} عصبية

لسا�

طريقة تنظيم �ترتيب مكونا5 �لنتوV �لطبقي.

نسيج ��بط

طبقة عضلية
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تتأثر بأكثر من نو% ��حد من جزيئا� �لطعم، �هذ� �لتعقيد ��لتخصص �لمتعدJ �لوظائف يعتبر 
�حد �ألJلة على كو> هذ9 �لخاليا مخلوقة.

�لنظاo �التصالي �لمعقد

مجاE حاسة  في  �لعلمية  بأبحاثهم  �لمعر�فين  من  ��حد�  بر�ند  �لبر�فسو" جو*يف  يعتبر 
�لذ�3، �يعتقد هذ� �لبر�فسو" �> لسا> �إلنسا> يستغر3 ٠,٢-٠,٥ ثانية فقط كـي يحس 
بالشيD �لذ� يالمسه ١٣٠، �هذ9 �لفتر! �لزمنية �لتي هي �قل حتى من فتر! "مشة �لعين كانت 
موضوعا ألبحا� �لعلماD منذ مئا� �لسنين، �لكن في يومنا هذ� �صبحت لدينا معلوما� ��سع 

عن هذ9 �لفتر! �لزمنية �لقصير! جد� ١٣١.

�ثبتت �أل�ا� �ألخf" خطأ خا�طة �ملذ�� للسا�، ��كد5 �حتو�V �خللية �لذ�قية على نظاo �تصا� 

عص� مذهل �على [�جة كبf" من �لتعقيد.

�ملر��"

�حلموضة
�حلموضة

�ملر��"

�مللوحة
�حلال�"

�مللوحة
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�ّ� جها: حاسة �لذ�� �U تصميم 

خا�� يعكس قد�" �هللا عز �جل 

على خلق �ألشياV ��بد�عها.

للجميع،  معر�فة  �أل�لى  �أل"بعة   Oألصنا�  <ّ7 ��لّلحمي١٢٦.  ��لحامض  ��لمر  ��لحلو  �لمالح 
من  ناتج  مذ�3  �ألخير  فالصنف  مر!،   Eفونه أل�Jيصا  D�لقر� فربما كا>  �لخامس  �لصنف  �ما 
�لتي  �لعشرين  �ألمينية  �لحو�مض  �حد  �هو  �لـ”غلوتاما�”  �لمسمى  �ألميني  �لحامض  تأثير 
�لبقولية،  ��لنباتا�  ��لسمك   �Jلعا� �للحم  في  �لغلوتاما�  �توجد  �لبر�تينا�.  منها  تتكو> 
�تستخد? �يضا في �صناO طعم مضاO 7لى �ألغذية �لجاهز! �لمعلبة، �بعبا"! �3J تستخد? 
ماJ! غلوتاما� �لصوJيو? في هذ9 �ألغذية �لمعلبة، �يؤكد بعض �لعلماD �> �لطعم �لذ� يحّس 

به فيما نأكل �نشرk هو نتاd هذ9 �ألصناO �لخمسة. 
 Oصنا�  Jبوجو يؤمن  �لباحثين  من  فريق  �هنالك  �لر��،  هذ�  فيعا"@  �آلخر  �لبعض  �ما 
"ئيسية �خرw من �لمذ�قا�، �يضم هذ� �لفريق كال من �لبر�فسو" �ند"� سبايلما> من كلية 
طب �ألسنا> جامعة نيويو"� ��لبر�فسو" جو*يف بر�ند من مركز مونيلل للحو�� �لكيميا�ية 
��لدكتو" �ينتا�يا> من كلية طب �ألسنا> جامعة نيويو"�. ��ألصناO �لتي يعتقد�> في كونها 

 .١٢٧<Jلمعا�� Dئيسية هي مذ�قا� �لدهن ��لما"
�قد �ثبتت �ألبحا� �لعلمية خطأ تقييم لسا> �إلنسا> من ناحية �لشعو" بالمذ�قا� (�لشكل 
�للسا>  مقدمة  في  بالحال�!  �لشعو"   Eحو يد�"  سائد�  كا>  �لذ�  �لعلمي   Jفاالعتقا  ،(٣٠
��لشعو" بالملوحة على حو�فه، �ما �لحموضة فيتم �لشعو" بها على جانبي �للسا> فضال عن 
�لشعو" بالمر�"! في مؤخرته، �لكن هذ� �العتقاJ لم يكن سوw نتاd تأ�يل خاطئ لألبحا� 
�لتي �جريت في خالE �لقر> �لتاسع عشر أل> �ألبحا� �ألخير! �ثبتت �> �لخاليا �لذ�قية 

يمكن �> تبد� "J فعل تجا9 �كثر من مذ�١٢٩3. 
خلية  كل   <� تبين   wخر� �بعبا"! 
 Jمتعد كبير�  مسرحا  تعتبر  �fقية 
�لعصبي   Eالتصا� ناحية  �لنشاطا� من 
 Eجا" يعتقد9  كا>  �لذ�  من  �كبر 
�لذ�قية  �لخلية   <� يعني  �هذ�  �لعلم. 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

7> �لتذ�3 �� �إلحسا� بالذ�3 يبد� بعد �fبا> جزيئا� �لمذ�3 �لموجوJ! فيما نتنا�له في 
�للعاk، فالملوحة �سر% من باقي �لمذ�قا� �ألخرw �يرجع سبب fلك 7لى سرعة �fبا> �لملح 
في �للعاk نسبة 7لى باقي �لمو�J �لغذ�ئية. �هنا� "�بط بين �لشم ��لذ�3 فعند 7حساسنا بر�ئحة 
 Eالستقبا J�بالتالي تكو> حاسة �لذ�3 على �هبة �الستعد� ،kطعا? ما يبد� �لفم في 7فر�* �للعا
�لمو�J �لغذ�ئية بمذ�قاتها �لمختلفة. �هذ9 �لمرحلة في �لتذ�3 مهمة جد�، فلوال �للعاk �لذ� يتم 
 kلغذ�ئية �لجافة، �كذلك يحتو� �للعا� J�خل �لفم لما �ستطعنا �إلحسا� بمذ�3 �لمو�J 9*�7فر
على �نزيما� �بر�تينا� تؤ�J مهمة �لهضم �لجزئي 7لى جانب �لدفا% ضد �ألخطا" �لخا"جية، 
�ما*�لت �ألبحا� جا"ية بشأ> مها? �للعاk في �لفم �مز�يا9 �لحيوية، �تؤكد هذ9 �ألبحا� �> 

هذ� �لسائل �لذ� كا> ال يهتم به كثير� �f مز�يا فريد! �تركيب معقد! للغاية.
7> �التصاE بين جزيئا� �لمذ�3 �لموجوJ! فيما نتنا�له �بين �لخاليا �لذ�قية يتم في قمة 
�لتي تحتو� على شعير�� �fقية تدعى مايكر�فيلو�.  �لفوقية  �لمنطقة  �لخاليا، �� في  هذ9 
 Dقيقة تدعى بالمساما� �لذ�قية ثم تنتشر في �لغشاJ kخل ثقو�J لمايكر�فيلوسا� تمتد من��

�لمخاطي �لذ� يغلف �للسا>.
�لجدير  �من  �لمايكر�فيلوسا�،  هذ9  على  توجد  �لذ�قية  للخلية  �لذ�قية  ��لمستقبال� 
بالذكر �> قطر �لمسامة �لذ�قية يبلغ في �لمتوسط ٠,٠٠٤ من �لمليمتر١٣٢، �مركبا� �لمذ�3 
�لكيميا�ية هي في �لوقت نفسه جزيئا� تحمل "سالة كيميا�ية، فمهامها هي 7يصاE �لرسالة 
7لى   �� �لذ�قية  �لخلية   Dفي غشا  !Jلموجو� �لحسية  �لمستقبال�  7لى  تحملها  �لتي  �لكيميا�ية 
�لقنو�� �أليونية. �كما يوضح �لبر�فسو" ستيفن "�بر من جامعة ميامي 7ّ> هذ9 �لمرحلة من 

 .١٣٣ Dلحس �لذ�قي ما*�لت قيد �لبحث ��الستقصا�
�مثلما توجد مذ�قا� مختلفة توجد قنو�� 
�يونية مالئمة لتلك �لمذ�قا�، 
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﴿ ﴿   ِ��َّ �هللا َفِالُق �لَحبِّ َ��لنََّو� ِ��َّ �هللا َفِالُق �لَحبِّ َ��لنََّو� 
ُيخِرُ@ �لَحيَّ ِمَن �لَميِِّت َ�ُمخِرُ@ ُيخِرُ@ �لَحيَّ ِمَن �لَميِِّت َ�ُمخِرُ@ 

�لَميَِّت ِمَن �لَحيِّ Uَِلُكم �هللا َفَأنَّى �لَميَِّت ِمَن �لَحيِّ Uَِلُكم �هللا َفَأنَّى 

تُؤَفُكوَ�تُؤَفُكوَ�  ﴾  ﴾  

سو�" �ألنعاo- �آلية ٩٥.سو�" �ألنعاo- �آلية ٩٥.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لذ�قية �لحسية �لتي تعبر بمثابة محطا� �تصاE للخلية. 
�من �ألمو" �لمحير! �> تستطيع هذ9 �لتر�كيب تمييز هوية �لجزيئا� �لقاJمة من بين ماليين 
�ألنو�% من �لجزيئا� �لمختلفة ��> تقو? بهذ� �لعمل باستمر�" �J> خطأ. �عند هذ9 �لنقطة 
ينبغي توضيح �ألمر �آلتي: لقد fكرنا في �لصفحا� �لسابقة �> هنا� �لف نو% مختلف من 

�لمستقبال� �لحسية �لذ�قية، �ما عدJ �ألنو�% �لمستخدمة في �إلحسا� بمذ�3 
معين فال يز�E غير معر�O علميا.

�قد تمكن بعض �لباحثين عن طريق �ألبحا� �لتي �جر�ها 
7لى �لتوصل في خالE سنة �لفين 7لى نو% من �لمستقبال� 

�لحسية �لذ�قية �سموها بـ”f� ”T٢R/TTBلك للمر! 
ليند�  �لبر�فسو"!  �تؤكد   . �لعلم١٣٦  تا"يخ  في  �أل�لى 
طريق  في  �أل�لى  �لخطو!  يعتبر  �لكشف  هذ�   <� با� 
�من  �لذ�١٣٧3.  بحاسة  �لمتعلقة  �لعلمية  �الكتشافا� 

 <� �Jخر يشير �لبر�فسو" �لباحث تشا"لس *�كرP جانب
�لتوصل 7لى معرفة �نو�% �لمستقبال� �لحسية �لذ�قية ال يتم 

7ال بمو�صلة �ألبحا� �لعلمية١٣٨. 

يتولد �إلحساg �موضة �ر" �لتمر 

جزيئا5  ��تبا�  خال�  من   2Pل�

�أليونية  بالقنو�5  �حلامض  �لطعم 

�ملوجو[" Z غشاV �خللية �لذ�قية.
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�لذ�قية  �لخلية   <7  wخر� �بعبا"!  مذ�3،  لكل  �لقنو��   Jمتعد �تصاE حّسي عصبي  ينشأ   ��
تمتلك �كثر من �سيلة عصبية �تصاالتية، �ال يعرO عن هذ9 �لوسائل 7ال �لقليل، ��لميز! �لفريد! 
�لمؤثر!  �لمذ�قا�  لتنو%  تبعا  �لذ�قي  �لتحسس  تنو% كيفية  تتمثل في  �لذ�3  �ألخرw لحاسة 

��ختالفها، �هذ� �لتنو% �لحسي يتميز بفر�3 ��ضحة تبعا الختالO �لمذ�3 �لمتحّسس١٣٤. 
من   <� شك  فال  ��لتأمل،  للبحث  عندها  �لتوقف  ينبغي  حيوية  �فعاليا�  مز�يا  �هذ9 
 !Jمتعد  !Jمتعد �تبا%  على   ��"Jإل�� �لعقل  عديمة  ��لجزيئا�  �لخاليا  تقد"   <� �لمستحيل 
 !Jفيما بينها. �ما هذ9 �لوسائل ��لكيفيا� �التصاالتية �لمتعد Eمتنوعة في 7حد�� تأثير ��تصا�

��لمتنوعة سوJ wليل على كونها مخلوقة بأمر �هللا �لبا"< �لمبد% �لمصو".
 Dفي غشا !Jمع �لقنو�� �أليونية �لموجو E5تعمل جزيئا� �لحموضة ��لملوحة على 7قامة �تصا
�لحسية  بالمستقبال�  فترتبط  ��لمر�"!  �لحال�!  جزئيا�  �ما  مباشر!،  بصو"!  �لذ�قية  �لخلية 
�لموجوJ! في غشاD �لخلية. �يشبه �لباحثا> �لمشهو"�> Jيفيد سميث من كلية �لطب جامعة 
مير� الند �"�بر�� ما"غولسكي من كلية �لطب في ما�نت سينا� �ال"تبا� بين جزيئة �لمذ�3 
 uلمالئم له١٣٥، �� مثلما يوجد مفتا� uلمستقبلة �لحسية �لذ�قية باال"تبا� بين �لقفل ��لمفتا��
��حد يستطيع فتح قفل معين فهنا� جزيئة ��حد! معينة تستطيع �لتأثير على �لمستقبلة �لحسية 
يتكو> من  �لذ�  �لخلو�   Dلذ�قية. ��لغشا�
سمكه  يبلغ  ��لذ�  ��لدهو>  �لبر�تينا� 
يحتو�  �لمليمتر  من   ١٠٠٠٠٠ 7١لى 
عملية  تنظم  �لتي  �أليونية  �لقنو��  على 
�7ليها،  �لخلية  من   dلخر���  Eلدخو�
�لمستقبال�  تلك  �يضا على  �يحتو� 

�تصاالتية  �لذ�قية �سائل  متلك �خلاليا 

خال�  �من  �متنوعة،  متعد["  عصبية 

 gهذ� �لتنو� ��لتعد[ تستطيع �الحسا

��ملر��"  كاحلال�"  �ملختلفة  باملذ�قا5 

��حلموضة ��مللوحة.
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�كما هو معلو? فإّ> �لمهندسين ��لمصممين يقومو> بوضع "سوما� �تصاميم على �لو"3 
فيما يتعلق باألجهز! ��لمكائن �لتي يو�J> تصميمها، �هذ9 �لتصاميم �لو"قية تعكس �> تلك 
�ألجهز! ��آلال� لم تكن لتوجد لوال جهوJ �لمصممين ��لفنيين ��لخبر�D، �ال يوجد 7نسا> 
 D7> هذ9 �ألجهز! �لتي يشاهد تصاميمها على �لو"3 قد ظهر� من تلقا Eعاقل يستطيع �> يقو
عليه من  يحتو�  �ما  �لشكل (٣١)  في  ما  نظر! على   D7لقا 7لى  �لنعد  بالمصاJفة.   �� نفسها 
تصوير آلليا� �لفعاليا� �لحيوية في �لخلية �لذ�قية. هل من �لممكن �> تظهر 7لى �لوجوJ من 
تلقاD نفسها �J> �> يكو> هنا� مصمم لها؟ بالطبع ال! ألّ> هذ� �لكال? ال يمكن �> يصد" 

عن 7نسا> عاقل يملك J7"�كا �منطقا.
��ألمر نفسه يقاE عن نظرية �لتطو"، فهي ال تتجا�* كونها �JعاD�� غير منطقية، �ال يمكن 
أل� عاقل مد"� �f منطق �> يقبلها، ��لو�ضح �ّ> هذ9 �آلليا� �التصالية �لتي تمتلكها �لخاليا 
�لذ�قية لم تكن �بد� نتاd �لوجوJ �لتلقائي �� �لتصاJفي، فالفعاليا� �لحيوية لحاسة �لذ�3 تتميز 
�لبنائي ��لتنظيم  �لترتيب  �لمذهلة في كل مرحلة من مر�حلها فضال عن fلك  بالتعقيد ��لدقة 
تنطق  �� جزيئة من جزيئاتها  �لفريد!. �كل خلية  �لحاسة  �جز�D هذ9  �لوظيفي لكل جزD من 
�تشهد بأ> خالقها هو �هللا "k �لسمو�� ��أل"@. �بالرغم من هذ9 �ألJلة �لباهر! ��لد�مغة 
من  �نفسهم   f7نقا في  لفشلهم  �نعكا�  هو  7نما  �7نكا"ها  7نكا"ها،  على  �لتطو"  Jعا!  يصر 

�لسقو� في مستنقع �لجحوJ ��لالمنطق ��لغلو.

�لتأ�يل �لذ2 يقوo به �لمخ للتحسس �لذ�قي

7> �ألعصاk �لموجوJ! في �جسامنا تعمل بكفاD! تفو3 بكثير كفاD! نظا? بريد� لد�لة 
 Dنقطا% متحملة �لعب� �� <�J "�باستمر� !Jتعمل منذ لحظة �لوال kمتقدمة، �هذ9 �ألعصا
�لمعلوما�.  تلك  في  نقص   ��  <�J� �لصحيحة  �هد�فها  7لى  �لمعلوما�   E7يصا في  �ألكبر 
تنا�له شيئا ما  �يحتو� مخ �إلنسا> على ما يقرk من مائة مليا" خلية عصبية ١٤٠. �عندما 
 D�ألجز� 7لى  �لمعلوما�   E7يصا �fقية مهمة   kعصا� ثالثة  تتولى  ��مشر�با  سو�D كا> طعاما 
�لمختصة بالذ�3 ��لموجوJ! ضمن �لـمائة مليا" خلية عصبية في �لمخ، باإلضافة 7لى تنفيذها 

لهذ9 �لمها? طيلة حيا! �إلنسا>.
�قبل �لخو@ في �لتفاصيل ينبغي �لتوضيح بأ> قطر �لعصب �لذ�قي يبلغ �قل من ٠,٠٠٤ من 
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7ّ> هذ9 �لحقائق تعني شيئا ��حد� �هو �> �لتقد? �لتقني بكل 7مكاناته �لهائلة، �نحن في 
يعكس  �هذ�  بسيطة،  خطو!   wسو يخطو   <� يستطع  لم  ��لعشرين،   �Jلحا� �لقر>  مستهل 
�لتصميم �لمدهش ��لتركيب �لمذهل �لذ� تتصف به حاسة �لذ�3 �لتي نحن بصدJ �لحديث 

عنها.
�بعد تأثر �لمستقبلة �لحسية �لذ�قية بجزئية �لمذ�3 تبد� سلسلة من �لفعاليا� في �لحد�� 
J�خل �لخلية، �خالE هذ9 �لفعاليا� يقو? �كثر من �نزيم �بر�تين بأD�J ما عليه من �J" بكل 
كفا�J� !D> خلل. �على سبيل �لمثاE بعد تأثر �لمستقبلة �لحسية �لذ�قية بجزيئة سكر طبيعي 
�� صناعي ينشط بر�تين يدعى “غاست توسين” �هو بر�تين معقد �لتركيب تنفصل منه بعد 
تنشيطه �جز�D من جزيئة متجهة 7لى �نزيم خا¢ خامل محولة 7يا9 7لى �نزيم فعاE، �بد�"9 يقو? 
هذ� �ألنزيم بتحويل بعض �لبر�تينا� في �لخلية 7لى بر�تينا� ناقلة �� حاملة لرسالة كيميا�ية، 
�بعبا"! �3J 7لى بر�تينا� ثانوية ناقلة. �تقو? �ألخير! بنقل ���مر كيميا�ية 7لى غشاD �لخلية 
�تتضمن �مر� بإغال3 قنو�� �يو> �لبوتاسيو?، �في تلك �ألثناD تكو> قنو�� �يوني �لصوJيو? 

��لكالسيو? قد فتحت، �بالتالي تستطيع �أليونا� �لموجبة �لولوJ d�خل �لخلية. 
�كنتيجة لذلك تتحوE �لخلية سالبة �لشحنة 7لى خلية متعاJلة كهربائيا. �بعد هذ9 �لمرحلة 
تبد�  �لنهايتة  �في  علميا.  مجهولة   E�التز �لخلية  J�خل  �لفعاليا�  من   wخر� سلسلة  تحد� 
هذ�  �جزيئا�  �لعصبي،  �لساعي   �� “نو"تر�نسميتر”  تدعى  كيميا�ية   !Jما 7فر�*  في  �لخلية 
 Oلساعي �لعصبي تحمل "سالتها �لكيميا�ية 7لى باقي �لخاليا �لعصبية �لمجا�"! �لكن ال يعر�
7لى حد �آل> �� من �لجزيئا� �لساعية هي �لمسؤ�لة عن نقل �لرسالة �لكيميا�ية من �لخلية 
�لذ�قية 7لى �لخلية �لعصبية. �يعتقد �لعلماD �> هنا� جزيئا� معينة لها �J" في نقل �لرسائل 
�لكيميا�ية ضمن جها* �لذ�3. �من هذ9 �لجزئيا� نذكر سير�تونين �GABA � 7ستيلكولين 

��ألJ"ينالين١٣٩.
�يوضح �لشكل (٣١) �لتغيير�� �لمختلفة �لتي تحد� في �لخلية �لذ�قية نتيجة �لتأثير�� 
�لمختلفة. �عند تفحص هذ9 �لتغيير�� ينبغي عد? نسيا> �مرين مهمين، فقبل كل شيD يجب 
للتأثير��  تبعا  بأشكاE مختلفة  �لذ�قية  �لخلية  يصو"  �لمقابلة  �لصفحة  في  �لشكل  بأ>  �لتنويه 
�لمختلفة، �سبب fلك يرجع 7لى تسهيل J7"�� �لقا"< لما يجر� في �لخلية �لذ�قية، �كما 
��ضحنا سابقا فإّ> �لخلية �لذ�قية �لو�حد! تستطيع �> تقيم �تصاال مع �كثر من مؤثر خا"جي، 

��ألمر �لثاني هو تصوير ما يحد� في �لخلية �لذ�قية بخطوطه �لعامة فقط.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

تقوo �ألعصا� �لثالثة (١),(٢),(٣) 

 Sللسا� ��لعصب   Sكو�[�تاميبا

�لبلعومي ��لعصب �ملبهم باالحتا[ فيما 

بينها Z بصيلة �لنخا� �لشوكي.(٤) 

�لعصبية  �إلشا��5  تنتقل     �من 

 Z �ملعينة  �هد�فها   ¡� �لذ�قية 

�ملخ(٤),(٥).

12

3

4

5

6

�لمليمتر١٤١، �يتم نقل �إلشا"! �لعصبية �لذ�قية من �للسا> 7لى �لمخ عن طريق عصبين: 
�أل�E يتولى نقل �إلشا"�� �لعصبية من �لثلثين �ألمامين للسا> �يدعى كو"J� تايمباني، 
 ،Eكلوسوفا"ينكيا �يدعى  �لخلفي  �لثلث  من  �لعصبية  �إلشا"��  نقل  يتولى  ��لثاني 
���لعصب �للساني �لبلعومي،�يوجد عصب ثالث يتولى نقل �إلشا"�� �لعصبية �لذ�قية 
من مؤخر! �لفم 7لى �لمخ �يدعى فاكو� ١٤٢ �� �لعصب �لمبهم (�لشكل ٣٢). �هذ9 
�ألعصاk �لثالثة تتولى جمع �إلشا"�� �لقاJمة من عشر�� �آلالO من �لخاليا �لحسية 

�لذ�قية �بالتالي نقلها 7لى جزD من �لمخ يدعى “�لسويق” (شريط "�يل �لمتوسط). 
 �� �لخلفي  �لمركز�  (�لتلفيف  �لقشرية  �لمنطقة  7لى  �إلشا"��  تنقل  هنا  �من 
�إلنسا>   Eيتنا� فعندما  �لمخية،  �للو*!  7لى  �لمهاJ �كذلك  ما تحت  �7لى  �لجد�"�) 
شيئا من تكو> �ألعصاk �لثالثة �لمذكو"! مشغولة بنقل �إلشا"�� �لعصبية �لذ�قية 7لى 
�لمخ. �يوجد عصب Pخر غير �ألعصاk �لثالثة �لمذكو"! �مهمته 7يصاE �لمعلوما� 
عن �لحر�"! ��للمس ��لضغط ��أللم �لموجوJ في �لفم 7لى �لمخ � يدعى هذ� �لعصب 

.V.Craneal
تأ�يل  يحد�  كيف  �لكن 
كعكة  شكل  على  �لقاJمة  �إلشا"�� 
 Dحسا شكل  على   �� لذيذ!   Dبالكستنا
نفر3   <� نستطيع  كيف  �للذيذ؟  �لفطر 
بين �للذيذ �غير �للذيذ ���لمتعفن؟ كيف 
تتولد لدينا �لمقد"! على تمييز طبيعة ما 
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�معجز" �لشم ��لتذ�

خلطو� �لعامة للتغي5�f �ملختلفة �حلاصلة Z �خللية �لذ�قية نتيجة تأث5�f �ملذ�قا5 �ملختلفة.فامللوحة 

�لذ�قية.�ما �حلال�"  �خللية   Vلغشا �اليونية  �لقنو�5  تأثf£ا على  نتيجة  يتم �إلحساg ֲדما  ��حلموضة 

 Vغشا Z "]ملوجو� �ملستقبال5 �حلسية  تأثfها على  فيتم �إلحساg ֲדانتيجة  �للحمي   ���ملر��" ��ملذ�

�خللية �يضا.

�لتحسس �لذ�قي للمذ�� �ملر �لتحسس �لذ�قي للمذ�� �للحمي

 oملح �لطعا

oكلو�يد �لصو[يو

�يو� 

�لصو[يوo �ملوجب

قنا" �يونية

شع�U "fقية

نو�" �خللية
�يو� 

 oلبوتاسيو�

�ملوجب

 oيو� �� كالسيو�

�ملوجب

خلية عصبية �Uقية

ناقال5 �سائل 

كيميا�ية 

�شا�" عصبية متجهة ¤و �ملخ

�يو� �¥يد��جني 

�ملوجب

oقنا" �يو� �لبوتاسيو
�يو� موجب

 oيو� �لبوتاسيو�

�ملوجب

 �يو� �لكلسيوo �ملوجب

Ca++

 oيو� �لصو[يو�

�ملوجب

oقنا" �يو� �لكالسيو

سكر طبيعي �� صناعي

�نزمي

ناقل ���

ناقل ثانو2

    G بر�تني

جزيئة بر�تني 

   G"ملعقد�

]

�لتحسس �لذ�قي للمذ�� �ملا¨ �لتحسس �لذ�قي للمذ�� �حلامض �لتحسس �لذ�قي للمذ�� �حللو

Enzim

  G   مستقلة حتو2 بر�تني
جزيئا5 �ملذ�� �ملر

شبكة �ند�بال:مة حتتو2 على �يونا5

]

Na+

K+

Ca++

]

غلوتاما5 مستقبلة حسية للغلوتاما5

جزيئة �لغلوتاما5 �ملعقد"

 oيو� �لصو[يو�

�ملوجب

ناقل ���ناقل ���

�نزمي

ناقل ثانو2

 oيو� �لبوتاسيو�

�ملوجب

 oيو� �لكلسيو� 

�ملوجب

 oيو� �لصو[يو�

�ملوجب

جزيئة بر�تني 

   G"ملعقد�

ناقل ثانو2
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لبا"<   "Jلقا� فهو سبحانه  تعالى،  �هللا  بأمر  �لذ�3 مخلوقة  �> حاسة  تثبت  �لتي  �ألJلة  جملة 
�سخرها   9Jلعبا "*قا  �جعلها  �"��ئح  �مشر�با�  مأكوال�  من  �لنعم  خلق  �لذ�  �لمصو" 
لهم، �هو �لذ� خلق حاسة �لشم ��لذ�3 ��لحو�� �ألخرw كي يتعرO عبا9J على نعمائه. 
��لقرP> �لكريم يدعو �إلنسا> 7لى �لتفكر في هذ9 �لنعم لمعرفة �هللا �تقدير9 حق قد"ته، �من 

Pياته �لبينا�: 

َمَو�5ِ َ��َأل�ِ� ُقل �هللا َ�ِ�نَّا �� �يَّاُكم َلَعَلى ُهًد� َ��  ﴿ ُقل َمن َيرُ:ُقُكم ِمَن �لسَّ

ِفي َضَالٍ� ُمِبيٍن﴾  سو�" سبأ- �آلية ٢٤.

ِمنُه  َفَأخَرجَنا   Vٍَنَبا5َ ُكلِّ َشي ِبِه  َفَأخَرجَنا   Vًَما  Vَِما ِمَن �لسَّ َ�نَزَ�  ﴿ َ�هَو �لِذ2 

َخِضًر� ُنخِرُ@ ِمنُه َحبָדا ُمَتَر�ِكًبا َ�ِمَن �لنَّخِل ِمن َطلِعَها ِقنَو�ٌ� َ[�ِنَيٌة َ�َجنَّا5ٍ ِمن 

ُ�نُظُر��   ُمَتَشاِبٍه  َ�َغيَر  ُمشَتِبًها  َ��لرُّمَّاَ�  َ��لزَّيُتوَ�  َ�عَناٍ� 

 oٍِلَقو آلَيٍت  Uَِلُكم  ِفي   َّ��ِ َ�َينِعِه  َ�ثَمَر   �Uَ�ِ َثَمِرِ{  ِ�َلى 

 -oُيؤِمُنوَ�﴾  سو�" �ألنعا

�آلية ٩٩.
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نتنا�له؟ كيف تتولد لدينا �لمقد"! على معرفة �لمأكوال� ��لمشر�با� بكافة تفاصيلها؟ �ألجل 
معرفة �ألجوبة �لشافية على هذ9 �ألسئلة ينبغي �لتريث 7لى حين �صوE �ألبحا� �لعلمية �لجا"ية 
7لى نتيجة أل> �لعلم �لحديث ال يز�E غير مطلع على كيفية تحوE �إلشا"�� �لعصبية �لذ�قية 

�لقاJمة 7لى �لمخ 7لى معاني �تعابير مفهومة.
تستخدمه  �لذ�  �لرمو*  نظا?   E�يز ال  Pخر  �بتعبير 
في  �لرمو*  فك  �نظا?  7شا"�تها   E7"سا في  �لذ�3  حاسة 
توصل  �ما   .Dلعلما� 7لى  بالنسبة  تماما  معر�فين  غير  �لمخ 
نتيجة  يتولد  ال  �لذ�قي  �لحس  كو>  في  يتمثل  �لعلم  7ليه 
نو% ��حد من �لخاليا �لحسية �لذ�قية، �كو> تأ�يل �لمخ 
كلي  تأ�يل  شكل  على  يكو>  �لذ�قية  �لعصبية  لإلشا"�� 
7نفر�Jيا  تأ�يال  �ليس  �� بصو"! مجتمعة  �إلشا"��  لتلك 

.١٤٣!Jيقتصر على 7شا"! منفر
حبلى  �لقاJمة  �لسنو��  تكو>   <� �لمحتمل  �من 
يمكننا  �بالتالي  �لذ�3  لحاسة  تفصيال  �كثر  بمعلوما� 
عندئذ �إلحاطة �كثر بخفايا هذ9 �لحاسة. �7لى جانب كل 
fلك ينبغي على �لقا"< �> يكو> على ثقة كبير! بالحقيقة 
�لتالية: 7ّ> كل كشف علمي جديد يعتبر Jليال يضاO 7لى 

 oتقو شر�با   �� طعاما  تنا�لنا  عندما 

�خلاليا �لعصبية �لذ�قية بنقل �إلشا��5 

�لقا[مة �ليها من �خلاليا �حلسية �لذ�قية 

�إلشا��5  هذ{  �تتحو�  �ملخ،   ¡�

جد�   "fقص فتر�5  خال�  �ملخ   Z

 ¡�  �� لذيذ"”   Vبالكستنا “كعكة   ¡�

“حساV �لفطر �للذيذ”. 
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حاسة �لذ�3 مع �لزمن بعطل كامل، �لكن �لذ� يحصل غير هذ� تماما، فما ماهو �لسبب �لذ� 
يكمن �"�D �ستمر�" حاسة �لذ�3 في مما"سة �ظيفتها �لحيوية بكل نشا� �كفاD!؟

7ّ> �لسبب يرجع 7لى �جوJ ظاهر! �لتجّدJ في �لخاليا �لذ�قية، فهذ9 �لخاليا تعيش لفتر! 
�لخاليا   <� يعني  �هذ�   .١٤٤ جديد!  خاليا  محلها  تحّل  ثم  �ألكثر  على  �يا?  عشر!  تستغر3 
�لذ�قية �لموجوJ! في �لسنتنا �آل> هي غير �لخاليا �لتي كانت موجوJ! قبل عشر! �يا?، فالخاليا 
�لقاعدية �لموجوJ! في �لبرعم �لذ�قي تتحوE 7لى خلية ناضجة لتحل محل �لخلية �لذ�قية �لهرمة 
(�لشكل ٢٣)، �هذ9 �لعملية �لتجديدية تجر� بسرعة مذهلة حتى 7نه في بعض �ألحيا> تكو> 
خاليانا �لذ�قية عند تنا�لنا طعا? �لعشاD غير تلك �لتي عند تنا�لنا �لفطو" �لصباحي١٤٥. �بفعل 
هذ� �لتجّدJ �لمستمر تبقى خاليانا �لذ�قية في نشا� J�ئم �7نجا* مذهل للوظائف �لحيوية مّما 

يجعلنا نحس بمذ�3 ما هو لذيذ �ماهو مفيد لنا �غير مفيد. 
ال شك �> هذ9 �لحقيقة �لعلمية تدعو 7لى �لتفكر ��لتمعن فيما تحمله من معاني ��فكا"، فلو 
�جلنا �لنظر فيما حولنا، هل بإمكاننا 7يجاJ جها* يجدJ نفسه بنفسه؟ بالطبع ال! f7> لو �خذنا 
هذ9 �لحقيقة �لعلمية بنظر �العتبا" الستطعنا �ستيعاk مفهو? كو> حاسة �لذ�3 مخلوقة، �في 
�لوقت نفسه تتجلى �مامنا عظمة �لرحمن �كرمه �لطفه بعبا9J. �لكن بعض �لنا� ينكر�> هذ� 
�لكر? �إللهي �يجحد�نه بالرغم من معرفتهم �ليقينية لتلك �لحقيقة �لعلمية، �هم يشهد�> في 

موقع �خلاليا �لقاعدية ضمن 

�لPعم �لذ�قي، �هذ{ �خلاليا 

تعتP مصد�� لتوليد خاليا �Uقية 

جديد".

مسامة �Uقية سع�U "fقية

خلية �Uقية

خلية ساند"

عصب معابر عصبية

خلية قاعدية
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﴿ َيا َ�يَُّها �لنَّاU� gُُكُر�� ِنعَمَت �هللا َعَليُكم َهل ِمن َخاِلٍق َغيُر �هللا َيرُ:ُقُكم ِمَن 

َماVِ َ��َأل�ِ� َال ِ�َلَه ِ�الَّ ُهَو َفَأنَّى ُتؤَفُكوَ�﴾  سو�" فاطر- �ألية ٣. �لسَّ

ظاهر" �لتجّد[ في �لخاليا �لذ�قية

من �لمعلو? �> لكل جها* عمر� تقنيا معينا، �كلما كا> عمل �لجها* تحت ظر�O قاسية 
�متعبة كلما قصر عمر9 �لتقني. �هذ9 �لقاعد! تسر� �يضا في �لخاليا �لذ�قية، فهذ9 �لخاليا 
في �تصاE مباشر �يومي عاJ! مع �لمو�J �لغذ�ئية �لتي قد تكو> حر�"تها �قل �� �كثر من حر�"! 
�لجسم، �هي كذلك في �تصاE مباشر مع �لمأكوال� �لحامضة، �لهذ� �لسبب يمكن تشبيه 
 Eتنا� �Jيؤ Eشر�� قاسية. �على سبيل �لمثا �f هذ9 �لخاليا بالمكائن �لتي تعمل في �سط
 �� جد�  مركز!  قهو!  حتى   �� مثلج  فاكهة  ��عصير  جد�  ساخن  شا� 
عصير ليمو> حامض جد� 7لى 7صابة هذ9 �لخاليا بنو% 
هذ9  تفقد   <� �لطبيعي  �من   .Jإلجها� من 
�لزمن قد"تها على  �لخاليا بمر�" 
�لتحسس �لذ�قي. ��ألمر في 
 kهذ9 �لحالة �> تصا
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نشر  في  �يستمر�>  �7صر�"،  عز?  بكل  بها  يتشبثو>  فإنهم 
�فكا"هم حولها.

 ،kلنأخذ مثال حاسة �لذ�3 �لتي هي موضو% هذ� �لكتا�
لكي  تطو"�  قد  �لذ�3  حاسة   <� يدعو>  �لتطو"  فدعا! 
تستطيع تمييز �ألغذية f�� �لسعر�� �لحر�"ية �لعالية �تمييز 

�حسب   .١٤٦ �لسم  من  عالية  نسبة  فيها  تكو>  �لتي  �ألغذية 
�Jعائهم هذ� فإّ> �لكائنا� �لحية �أل�لى كانت في حاجة 7لى �لتغذية 

كي تحافظ على حياتها.
�بذلت هذ9 �لكائنا� �لحية محا�ال� مستمر! �طويلة �مضنية 
لالستفاJ! مما حولها. �خالf Eلك كانت ترتكب �خطاD في تمييز 
على  �لمقد"!  �كتسبت  حتى  �ألمر  هذ�  ��ستمر  �لضا"،  من  �لمفيد 
�لتمييز. �في نهاية هذ9 �لمحا�ال� �كتسبت �لسنة هذ9 �لكائنا� �لحية 
كتسب  ثم  �لتذ�3،  طريق  عن  �لضا"  من  �لمفيد  تمييز  على  �لمقد"! 

�للسا> �لمقد"! على تمييز لذ! �لطعا? 7لى جانب تمييز �لمفيد 
��لضا"، �هذ� يعني تحوE �للسا> 7لى 

 <P في  ��للذ!  �لطعم  لتحديد  �سيلة 
��حد. 

��لو�ضح هنا عد? �جوJ �� تفصيل 
لهذ9 �لنظرية، فالمعر�O بديهيا عن �للسا> 
 J�لمو� من  تنا�له  يتم  ما  لتمييز  �سيلة  �نه 
�لغذ�ئية، �"بط هذ9 �لحقيقة �لبديهية بفتر! 
تطو"ية معينة يفتقد من �ألسا� 7لى قرينة 
�Jليل علميين. �من جانب Pخر لنفتر@ 
فعلى Jعا!  �نه تطو" بأ� شكل كا>، 
على  �لعلمية  �ألJلة  يبينو�   <� �لتطو" 

كيفية تطو" �لجها* �لحسي �لذ�قي.
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،Dلة على �إلبد�% �إللهي في خلق �ألشياJلة تلو �ألJبد�نهم �أل�
 f7 تصوير  خير   Dهؤال  Eحا �لكريم   <Pلقر� �يصو"  ��لنكر�>.  �لغفلة  من  بحر  في  يسبحو>  �لكنهم 

يقـوE تعالى:

َيشُكُر�َ�﴾  سـو�"  َال  َ�كَثَرُهم  َ�َلِكنَّ   gِلنَّا� َعَلى  لَُذ� َفضٍل  َ�بََّك   َّ��ِ�َ   ﴿

�لنمل- �آلية ٧٣.

�لمأ:� �لذ2 ترّ[� فيه [عا" �لتطو�

 ��f من kهنا� صفة مشتركة تجمع بين �لباحثين ��لكتا 
 Eخال من  �لصفة  هذ9  مالحظة  �يمكن  �لد�"�ينية،  �ألفكا" 
7يمانهم  هي  �لصفة  �هذ9  �كتبهم.  �مقاالتهم  �حاJيثهم 
Jليل   ��  Jجو� عد?  من  فبالرغم  �لتطو"،  بنظرية  �ألعمى 
بصحتها  يؤمنو>  �لتي  نظريتهم  إلثبا�  لديهم  علمي 
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 Eخلف �لسينا"يوها� �لخيالية. �خير مثا
على �ألسلوk �لثاني هو ما fكرJ 9يا> 
�لطبيعي  “�لتا"يخ  كتابه  في  �كرما> 
مدينو>  �ننا  fكر  فقد  للحو��”، 
�لذ�3  حاسة  تكو>  في  للمحيطا� 

لدينا١٤٧
�لكن هذ� �الJعاD لم يكن مصحوبا بأ� 
Jليل علمي يثبت صحته، �لم يتعد كونه كالما 
�هذ9  غير.  ال  �لسطو"  بين  �لفر�¬  لملئ  سطحيا 
“�لنغمة �لمحيطا� في �لعصو" �لسحيقة” يرJJنوها �Jما 
لتبرير ما يؤمنو> به، ��لو�قع �> هذ� �لمؤلف يشعر بو"طة شديد! لعد? 

تقديمه �ألJلة �لعلمية إلثبا� نظريته. �بدال من fلك يلقي بآ"�D تخيلية ال غير منها:
من  مجموعة  هي  لنا  تقدمها  هدية  �عظم  لكا>  بنا   Eالتصا� تقيم   <� غريبة  �ستطاعت حضا"!  “لو 

�لتي مر بها  �لتطو"ية  �لمر�حل  لنشاهد من خاللها  �لفيديو كاسيت  �شرطة 
�بناD جنسنا”١٤٨.

J <7يا> Jكرما> محّق في تمنياته �لخيالية ألنه �باقي Jعا! 
يثبت  7يجاJ Jليل علمي  7لى حد �آل>  لم يستطيعو�  �لتطو" 

ما يدعو> 7ليه من خياE، �من �لمستحيل �> يجد�� مثل 
هذ� �لدليل مستقبال.

��لمآ*3 �لفكرية �لتي جابهها Jعا! �لتطو" فيما 
�لمآ�3  هي  �لشم،  حاسة  ظهو"  كيفية  يخص 
ظهو"  كيفية  يخص  فيما  جابهوها  �لتي  نفسها 
حاسة �لذ�3 أل> هذ9 �لحاسة ما*�لت خفاياها 

�يث  معقدتا�   ���لذ� �لشم  حاس±   ��

يستحيل �� تكو� قد ظهر5 للوجو[ بفعل 

�ملصا[فة.
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�لذ�  �لجانب  بالذ��  هو  �هذ� 
عليهم 7يجاJ �لتفسير �لمقبوE لحد�ثه. �هذ� �لسينا"يو 

�لتطو"� �لخيالي �لذ� ير�جو> له ال يوضح كيفية �ستمر�" 
�لكائن �لحي في �لحيا! �ثناD 7جر�ئه �لتجا"k لتشخيص �لمفيد 

�لمكتسبة   k"لتجا�  Eنتقا� كيفية  يوضح  �ال  �لمضر،  من 
��لتغيير�� �لتطو"ية �لمفترضة من جيل 7لى Pخر. �ما كيفية تكو> 

�لمعقد! فال J�عي للخو@ فيها أل>  �لحيوية  �ألجهز! �لحسية �Pلياتها 
هذ9  مثل  على  �بد�   D�ألضو� تسلط  ال  �لد�"�ينية  �لتوجها�   ��f  "Jلمصا�

�لموضوعا�.
7ّ> �لسينا"يو �لخيالي �لمذكو" يعتبر �نعكاسا ��ضحا لطريقة �لتفكير ��ألساليب �لتي 
J�ئما  �لتطو"  Jعا!  �يتبع  �لمعقد!.  �لظو�هر  لمثل هذ9  تفسيرهم  في  �لد�"�ينيو>  يتبعها 
�حد �سلوبين في توضيحاتهم �شر�حاتهم. فالبعض يتبع �سلوk �لتهرk من �لحديث 
�لتخفي   kسلو� يتبع  �آلخر  ��لبعض  كامل،  بشكل  �لموضوعا�  هذ9  عن 
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�هذ9 �لكلما� �لمقحمة عشو�ئيا ال تستطيع تحويل �لمقاE �لمفهو? 7لى مقاE ��ضح بيانا، 
 Eلمقا� �لمصاJفة ال يمكن �> تكسب  �ال شك �> هذ� �ألمر غير ممكن على �إلطال3. 7> 
معنى Pخر جديد�، �بالعكس فإنها تهد? �حد! موضو% �لمقاE بل تخرk معنا9 بالكامل. �هذ� 
هو بالضبط تأثير �لمصاJفا� على على حيا!، �لمصاJفا� �لتي طالما "JJها Jعا! �لتطو" مثل 
�لذ�  �لفكر�  للمأ*3  مد"كو> جيد�   Dهؤال <� ��لحقيقة  �لخيالية.  ألنغامهم  موسيقية  ال*مة 

هم غا"قو> فيه.
��ألكثر  من fلك، �كما ��ضحنا في �لصفحا� �لسابقة 7ّ> حاسة �لشم ��لذ�3 تعمال> 
بتكامل �تنسيق فيما بينهما �هما مرتبطا> ببعضهما �"تباطا كبير� لذلك فبد�> حاسة �لشم ال 
تستطيع حاسة �لذ�D�J� 3 مهمتها �لحياتية. �هذ� �لتكامل ��لتنسيق �لوظيفي يعتبر يمثل مشكلة 
كبرw �ما? Jعا! �لتطو"، فهذ9 �لحو�� �لتي تتميز بتعقيد كبير �Jقة متناهية ال يمكن �> تمر 
يعكس  �لشم  بحاسة  �لذ�3  لحاسة  �لوظيفي  �ال"تبا�  �كذلك  �بد�؟،  تد"يجية  تطو"ية  بفتر! 
بأ> كل  تدعي  �لتطو"  نظرية   <ّ� غير  �لبعض،  بعضهما  عن   Eبمعز تطو"يا  نشوئهما  �ستحالة 

ال ميكن للمصا[فا5 �� تؤ[2 �¡ ظهو� �لّلسا� 2U �لتركيب �ملنتظم 

��ملذهل �ال �¡ ظهو� جزيئا5 �ملذ�� �ملتالئمة مع طبيعة تركيب �للسا� 

باقي  �لذ�قية، �حاسة �لذ�� مثلها مثل  �ال �¡ ظهو� �خلاليا �حلسية 

�حلو�g �حد� �ملعجز�5 �إل¥ية Z �خللق ��لتصوير ��إلبد��.
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غير مكتشفة بالرغم من 7مكانا� �لعلم �لحديث تقنيا �علميا. �7ّ> �� تشبث بمفهو? �لظهو" 
�لتصاJفي لألشياD لتبرير نظرية ما يوقع صاحبها في مأ*3 فكر� كبير.

7> حاسة �لذ�3 في كل مرحلة من مر�حلها �بتد�D من تأ�يل �لمخ لإلشا"�� �لذ�قية �لقاJمة 
7ليه �مر�"� باآلليا� �لحيوية ��نتهاD بالمستقبال� �لذ�قية على J"جة كبير! من �لتعقيد. �كل 
مرحلة من هذ9 �لمر�حل تتطلب تصميما �تخطيطا خاصا، فضال عن �لترتيب �لمنظم ��لمتناسق 
��ألD�J �لمذهل لحاسة �لذ�3. �لو �خذنا  كل هذ9 �لحقائق بعين �العتبا" لتبين لنا بما ال يد% 
مجاال للشك �نعد�? تأثير �� حد� طا"< �� �عتباطي على هذ9 �لحاسة، �من �لمستحيل �> 
 ،kمهمة �لتحسس �لذ�قي لما يؤكل �يشر D�Jفا� �لجزئيا� غير �لعاقلة تقو? بأJتجعل �لمصا
�ال يمكن أل� مصاJفة �> تجعل �لجزيئا� �لتي ال تعلم عن بعضها �لبعض شيئا منتظمة �مرتبة 
من هذ9  تجعل   <� �لمصاJفة  تستطيع  بإحكا?. �ال  مسبقا  لها  معينة خطط  مهمة   �Jتؤ كي 
 Eفة �> تعلم ضر�"! 7يصاJلكعكة، �ال يمكن للمصا� �� Eلجزيئا� شيئا منتظما مثل �لبرتقا�
�إلشا"! �لذ�قية 7لى �لمخ لتأ�يلها، ��لمصاJفة لو �قتضى �لتذكير مر! �خرw، هي كلمة تعني 
حد�� ما هو عشو�ئي ��عتباطي ضمن نظا? معين، كالكلما� �لمقحمة في �ماكن مختلفة 

�بصو"! عشو�ئية ضمن مقاE له معنى كامل.
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﴿ َ��ُهللا َجَعَل َلُكم ِمن َ�نُفِسُكم َ�:َ��ًجا  َ�َجَعَل 

ِمَن  َ�َ�َ:َقُكم  َ�َحَفَدً"  َبِنيَن  َ�:َ��ِجُكم  ِمن  َلُكم 

ُهم  �ِهللا  َ�ِبِنعَمِة  ُيؤِمُنوَ�  َ�َفِبالَباِطِل  يَِّبا5ِ  �لطَّ

َيمِلُك  َال  َما  �ِهللا  َ�يعُبُد�َ� ِمن ُ[�ِ�  َيكُفُر�َ�* 

َ�َال  َشيًئا  َ��َأل�ِ�  َمَو�5ِ  �لسَّ ِمَن  ِ�:ًقا  َلُهم 

�َهللا   َّ��ِ �َألمَثاَ�  ِهللا  َتضِرُبو�  َفَال  َيسَتِطيُعوَ�* 

�لنحل-  سو�"  َتعَلُموَ�﴾   َال  َ�َ�نُتم  َيعَلُم 

�آليا5 ٧٢-٧٤.

�لّلسا� �إللكتر�ني

7ّ> �لتركيب �لمذهل للسا> �إلنسا> كا> مصد" 7لها? 
�جهز!  لصنع  محا�ال�  بذلهم  في  �لعلم   Eجا" لبعض 
هذ9  �ما*�لت  �لطبيعي،  �لّلسا>  �ظيفة   �Jتؤ 7لكتر�نية 
مثل  صنع  من   Oلهد� �ما  ��لتطو"،  �لبحث  قيد  �ألجهز! 
�لغذ�ئية   J�لمو� قيا� مدw نضج  فيتمثل في  هذ9 �ألجهز! 
�نو�%  تسببه  �لذ�  �ألغذية  تعفن  J"جة  لمعرفة  �كذلك 

�لبكتيريا �لمختلفة ��هد�O �خرw عديد!. 
��للسا> �إللكتر�ني عبا"! عن جها* �J �f�ئر 7لكتر�نية 
يحتو� على ما يقرk من مائة ثقب Jقيق، �كل ثقب من 
�لثقوk صمم على شكل برعم �fقي كالذ� يكو>  هذ9 
موجوJ� في �للسا> �لطبيعي، ��� قطر! سائل يتم 7سقاطها 
على هذ9 �لد�ئر! �إللكتر�نية سرعا> ما يتم �متصاصها من  �هللا  نعم  من  نعمة   Pتعت  ��لذ� حاسة   �

سبحانه � تعا¡ �ل± �نعمها على عبا[{. � 

جعلها �حد� جتليا5 �²ته �لو�سعة.
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عضو من �عضاD �لكائن �لحي، بل كل صفة من صفا� fلك �لعضو لم تظهر 7لى �لوجوJ 7ال بعد 
�لمر�" بفتر! تطو"ية "بما �ستغرقت ماليين �لسنين،

في  �لشم  �ستغرقتها حاسة  �لتي  �لفتر!  طيلة  معطلة  �لذ�3  �لنظرية ظلت حاسة  هذ9  فحسب 
�لتطو"، �حتى هذ9 �لفرضية تعتبر مستحيلة بالنسبة 7لى 7حدw �آلليا� �لتي تعتمدها نظرية �لتطو" 
أل> �لتركيب �لذ� ال يؤ�J �ظيفته �لحياتية ال يمكن �> ينتظر بل يضمحل �يتم �الستغناD عنه 

حتما.
 Dلنشو� �لتطو" عن تفسير كيفية  تعبر عن شيD ��حد، �هو عجز Jعا!  �لشو�هد  جميع هذ9 
 Dلنشو� كيفية  تفسير  عن  عجز��  هذ�  7لى  �7ضافة  كالذ�3.  �لتركيب  معقد!  لحاسة  �لتطو"� 
�لتطو"� لهذ9 �لحاسة بالتكامل مع حاسة �لشم. �ما موقفهم عند توجيه �لسؤ�E 7ليهم عن �لسبب 
في نشوD حاستين مختلفتين كالذ�3 ��لشم لتحسيس �لمو�J �لكيميا�ية فهو �لعجز �لو�ضح عن 

7ير�J �ية 7جابة مقنعة.
��ما? هذ� �لموقف �لعاجز لدعا! �لتطو" ال يسع �� شخص عاقل 7ال �> يد"� �لحقيقة �آلتية: 
��لخاليا  �لذ�قية   ��Dلنتو�� �لذ�قية   kألعصا�� ��للسا>  �لمخ   Jلوجو ��حد�  تفسير�  هنا�   <ّ7
بينها  فيما  متناسقة مرتبة متكاملة �ظيفيا  ��لبر�تينا� ��ألنزيما� ضمن تشكيلة  �لذ�قية  �لحسية 

.9Jنعمه لعبا wهو �> حاسة �لذ�3 مخلوقة بأمر  �هللا عز �جل �هي 7حد�
�يصو" �لقرP> �لكريم حاE ��لئك �لذين يعمو> بصيرتهم عن �لحقائق �لتي ير�نها بعيونهم �عقولهم 

�يتبعو> طريق �لظاللة نكر�نا �جحوJ� فيقوE سبحانه �تعالى:
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psd eksik

تركيب   Z �ملستخدمة  �ملتحسسا5  �لصو�"  تبني 

�ملتحسسا5  هذ{  بد5  �مهما   ،Sإللكتر�� �لّلسا� 

صغf" �حلجم فإ´ا كبf" جد� ��U قو�نت باملستقبال5 

�لذ�قية �ملوجو[" Z �ل�Pعم �لذ�قية.

ال شك �ّ> هنا� فرقا شاسعا بين �للسا> �إللكتر�ني ��لّلسا> �لطبيعي، ��للسا> �إللكتر�ني 
 !Jقطع غيا" هذ� �لجها* �لموجو Eتخطيط �تصميم هندسيين، �ال يمكن �بد� �> تتحو dهو نتا
على منضد! 7لى جها* كامل بتأثير �لمصاJفة حتى �لو بقيت هذ9 �لقطع ماليين �لسنين، �حتى 
لو �لقيت قطع �لغيا" هذ9 في �لبحر �� قريبة من بركا> ثائر �� قذفت في �لفضاD فالنتيجة ��حد! 

�هي عد? �جتما% �لقطع مع بعضها �لبعض، �بالتالي �ستحالة ظهو" جها* كامل. 
7ّ> �ستيعاk هذ9 �لحقيقة مهّم جد� في J7"�� �ستحالة ظهو" �للسا> �لطبيعي �لذ� هو �كثر 
بتأثير  �لذ�3  �جز�D حاسة  �� حتى  بأضعاO مضاعفة,  �إللكتر�ني  �للسا>  تطو"� �كفاD! من 
مفهو?  تبني   <�J ��غيرها  �لحاسة  هذ9  ظهو"  كيفية  لتفسير   Eمبذ� ��� جهد  �لمصاJفا�، 
�لخلق �إللهي لألشياD يذهب سد�J� w> فائد!. �كل مؤمن بنظرية �لتطو" يد"� هذ� �ألمر، 

�مع fلك يتبنى �لنظرية �لتطو"ية كعقيد! فكرية.

�ألفكا� �لتي تثيرها حاسة �لذ�� ��لمذ�قا5

E�� <7 عهد �إلنسا> بحاسة �لذ�3 عندما يكو> جنينا في بطن �مه، ثم تبد� هذ9 �لحاسة 
في �لعمل بعد �لوالJ! فو"�١٥٠. ���E غذ�D يذ�قه هو حليب �أل? �لذ� يحتو� على جميع ما 
يحتاجه من غذ�D. �باستخد�? هذ9 �لحاسة يستطيع �إلنسا> �> يذ�3 ما يتنا�له �هو يترعر% 
�يضا. �حاسة  �لحسة  بو�سطة هذ9  �لمستسا¬  �لضا" �غير  يتجنب   <� �يستطيع  فشيئا،  شيئا 

�لذ�3 في مرحلة �لطفولة �قوw منها في مرحلة �لبلو¬.
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�معجز" �لشم ��لتذ�

قبل هذ9 �لثقوk مثلما يمتص �إلسفنج �لسو�ئل. �يعقب 
Jاللة  �لصناعية  �لبر�عم   ��  kلثقو� لو>  تغير  �لعملية  هذ9 
على نو% �لماJ! �لكيميا�ية �لتي تم �متصاصها، �نتائج هذ� 
�الختبا" �لكيميا�� تظهر على لوحة �لمؤشر��. �على سبيل 
�لمثاf7 E� كا> �للو> �لناتج  �"Jيا يعني �لنتيجة على شكل حلو 
�f7� كا> �صفر تظهر �لنتيجة على شكل حامض. � لنجر� مخقا"نة 
بين �للسا> �لطبيعي � �إللكتر�ني. فأحد مصممي �للسا> �إللكتر�ني 
هو �"يك Pنسالين �> �للسا> �إللكتر�ني �لذ� صممه يستطيع تمييز 
١٠٠ نو%  مختلف من �لمذ�قا��١٤٩ هذ� هو �قصى حد بلغته �ألبحا� 
باهضة  بتكاليف   � طويلة  لسنين  �لباحثو>  �جر�ها  �لتي  �لتقنية   k"لتجا�  �
 !Jلمحد�� �لقابلية   wمد التضح  بالطبيعي  �إللكتر�ني  �للسا>  قو">  لو   � �لثمن. 
جد� لتمييز �لمذ�قا�. حتى يمكن �لقوE �نه بد�ئي جد� بالنسبة للسا> �لطبيعي. باإلضافة 7لى 

�> �لسا> �لكبيعي يؤ�J مهمته �لحياتية منذ لحظة �لوال�J � !J> 7نقطا%.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

حيا!  في  حيويا  يعتبر  �لفر3  �هذ� 
�إلنسا> ألنه يعكس �جوP Jلية Jفا% f�تية تحمي 
 wلخاليا �لذ�قية لد� Jطفال صغير�. (�عد E�جسم �إلنسا> �هو ال يز
�لطفل �كثر منها لدw �لبالغ)، فهذ9 �لخاليا تحتل توجد في �لّلسا> �سقف 
�لطفولة١٥١.  مرحلة   Eخال �لبلعو?  في  �كذلك  له  �لد�خليين  ��لسطحين  �لفم 
�بإيجا* تؤ�J حاسة �لذ�3 مهمة حيوية خطير! في جعل �إلنسا> يميز �لكثير من 

�لمو�J ��لمذ�قا� �لتي لم يتعرO عليها بعد في بد�ية حياته.
�لنشا� ال  �يضا، �هذ�  �لبلو¬  مرحلة  في  �لخطير  �J"ها   �Jتؤ �لذ�3  �حاسة 
ينقطع �ال يتوقف �بد�، �يستمر في �لتحليل �لكيميا�� للمو�J �لمتنا�لة �كال ��شربا 
نيابة عن �إلنسا>، فضال عن �لد�" �لكبير �لذ� تلعبه هذ9 �لحاسة في مساعد! �إلنسا> على 
�قل  هو  �لمر  �لمذ�3   <�  Oلمعر��� يتنا�لها.  قد  �لتي  �لسامة   �� �لضا"!   J�لمو� على   Oلتعر�
تستطيع  �لذ�قية  �لحسية  �لخاليا   <� يعني  �هذ�  �لذ�قي١٥٢.  �لتأثير  لمعامل  �متالكا  �لمذ�قا� 

تشخيص جزيئة �لمذ�3 �لمر من بين ٢٠٠٠٠٠٠ (مليوني) جزئية 
 ٢٠٠ بين  من  تمييز9  فيتم  �لحلو  �لمذ�3  �ما  مختلفة، 

جزئية، ��لمالح من بين ٤٠٠ جزئية، ��لحامض من 
�إلنسا>  يستطيع  �هكذ�  جزئية١٥٣.   ١٣٠٠٠٠ بين 
�> يميز طعم شيD ما يتم تنا�له �يلفظه بسرعة بسبب 
سيحصل  كا>   �fما �لقا"<  عزيز�  �تصو"  مر�"ته. 
�لفريد! هذ9،  بخصائصها  �لذ�3  لوال �جوJ حاسة 
تحليلي  كيميا��  مختبر  من  البد  �لحالة  هذ9  في 

لمعرفة هوية  �لمستمر! �fلك  �لتحاليل   D�إلجر
ما نأكله �نشربه حفاظا على حياتنا.

كيميا��  لمختبر  حاملين  �صبحنا   ��
في كل مكا> الستخد�مه  به   Eنتجو سيا" 
�جدنا  �ننا  مثال  �لنتصو"  �لحاجة.  عند 
 kلو في �لد�الJ خل�J <مسحوقا �بيض �للو

�ألبيض  �لمسحو3  هذ�  طبيعة  معرفة  فألجل 
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�معجز" �لشم ��لتذ�

َمَو�5ِ  َمَو�5ِ ﴿ َ�َلُه َما ِفي �لسَّ ﴿ َ�َلُه َما ِفي �لسَّ

َ��َأل�ِ� ُكلٌّ َلُه َقاِنُتوَ�﴾  َ��َأل�ِ� ُكلٌّ َلُه َقاِنُتوَ�﴾  

سو�" �لر�o- �آلية ٢٦سو�" �لر�o- �آلية ٢٦
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

﴿﴿  َ��عَتِصُمو� ِبَحبِل �هللا َجِميًعا َ�َال َ��عَتِصُمو� ِبَحبِل �هللا َجِميًعا َ�َال 
َتَفرَُّقو� U��َُكُر�� ِنعَمَة �هللا َعَليُكم َتَفرَُّقو� U��َُكُر�� ِنعَمَة �هللا َعَليُكم 

U�ِ ُكنُتم َ�عَد�V َفَألََّف َبيَن ُقُلوِبُكم U�ِ ُكنُتم َ�عَد�V َفَألََّف َبيَن ُقُلوِبُكم 

َفأصَبحُتم ِبِنعَمِتِه ِ�خَو�ُنا َ�ُكنُتم َعَلى َفأصَبحُتم ِبِنعَمِتِه ِ�خَو�ُنا َ�ُكنُتم َعَلى 

َشفا ُحفَرً" ِمَن �لنَّاِ� َفَأنَقَذُكم ِمنَها َشفا ُحفَرً" ِمَن �لنَّاِ� َفَأنَقَذُكم ِمنَها 

َكَذِلَك ُيَبيُِّن �هللا َلُكم -َياِتِه َلَعلَُّكم َكَذِلَك ُيَبيُِّن �هللا َلُكم -َياِتِه َلَعلَُّكم 

َتهَتُد�َ�َتهَتُد�َ�  ﴾ ﴾ 

 سو�" -� عمر��-�آلية ١٠٣. سو�" -� عمر��-�آلية ١٠٣.
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�معجز" �لشم ��لتذ�

�هو ملح �? سكر �? مسحو3 غسيل �? ماJ! سامة كيميا�ية �خرw علينا 7جر�D تحليل مختبر� 
نأكل  ما  على  �لتحاليل   D�7جر في  �ستغر�قنا  يعني  فهذ�  تصو"نا  �لحاE كما  �صبح   �f7� عليه، 

�نشرk طيلة يومنا.
عملية  �لتحولت  �لطعا?،   Eتنا� 7لى  بالحاجة  شعرنا  لما  لدينا  �لذ�3  �جوJ حاسة  �لوال 
 E7هما بعد  �ألمر   Eيتحو� مقرفة،  7لى عملية  يوميا  �� ثال�  مرتين  تجر�  �لتي  �لطعا?   Eتنا�
تنا�E �لطعا? 7لى ظهو" �عر�@ سوD �لتغذية، �مع عد? نسيا> هذ9 �لحقائق نرجع 7لى �لو�قع. 
�لنجل بأنظا"نا فيما نأكله �نشربه فإننا البد ��> نالحظ �> ما نشعر بضر�"! تنا�له كمأكل 
�لبطيخ ��لشما? بطعم  يتميز   Eلمثا� بلذ!  �مذ�3 معينين جذ�بين، فعلى سبيل  يتميز   kمشر�
لذيذ، �نحن نتنا�له صيفا لكسر شوكة �لعطش في �بد�ننا، �نتنا�E �يضا �لحمضيا� �لمتميز! 
 .Jلتلبية �حتياجا� �لبد> من �لفيتامينا� �لضر�"ية في �لبر Dبطعمها �لجميل، �نحن نتنا�لها شتا
�للحظة  تنا�لتموها حتى هذ9  �لتي  �ألغذية  مذ�قا� مختلف  f�كرتكم عن  ��بحثو� في خز�نة 
مثل  ��لخضر����  �لفو�كه  ثما"  مذ�3  مثل 
�لسبانخ ��لجز" ��لطماطم ��لبطاطا ��لبز�ليا 

��لحمص ��لعد� ��لفاصوليا.
مذ�3   �� �لبقوال�  من  �غيرها 
 wلحلويا� مثل �لمهلبية ��لبقال�! ��لحلو�
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

﴿ ُتوِلُج �للَّيَل ِفي �لنََّهاِ� َ�ُتوِلَج �لنََّهاَ� ﴿ ُتوِلُج �للَّيَل ِفي �لنََّهاِ� َ�ُتوِلَج �لنََّهاَ� 

ِفي �للَّيِل َ�ُتخِرُ@ �لَحيَّ ِمَن �لَميِِّت ِفي �للَّيِل َ�ُتخِرُ@ �لَحيَّ ِمَن �لَميِِّت 

 �َ�ُتخِرُ@ �لَميَِّت ِمَن �لَحيِّ َ�َترُ:ُ� َ�ُتخِرُ@ �لَميَِّت ِمَن �لَحيِّ َ�َترُ:ُ

َمن َتَشاVُ ِبغيِر ِحَساٍ�﴾  سو�" -� َمن َتَشاVُ ِبغيِر ِحَساٍ�﴾  سو�" -� 

عمر��-�آلية ٢٧.عمر��-�آلية ٢٧.
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�معجز" �لشم ��لتذ�

�� �طعمة �للحو? �لمطبوخة بطر3 مختلفة، �� مذ�3 �ألجبا> بمختلف �نو�عها ��لحساD بأنو�عه 
بأنو�عها  �لفطائر  مذ�3  7لى  7ضافة  بأنو�عه  ��لبسكويت  بأنو�عها  ��لكعكة  بأنو�عها  ��لتو"تة 

�عصير �لفو�كه ��لمثلجا� ��لمربيا� ��غذية �خرw عديد!...7لخ. 
فلوال �حتو�D �بد�ننا على حاسة للذ�3 لما كا> لهذ9 �لمأكوال� ��لمشر�با� �� معنى في 
حياتنا. هذ9 �لمأكوال� تصبح عديمة �لطعم �� غير مستساغة �لطعم، ��لو�ضح �> كل مذ�3 
جعل خدمة لحاجة �إلنسا>، �من �لخطإ �لفاحش �> يتم �لتغاضي عن هذ9 �لحقيقة �لمنطقية 
بتأثير �لتعوJ على �لجحوJ ��لجموJ �لفكر�. فكل ما نأكله �نشربه من نعم خلق بقد"! �هللا 

تعالى �سخر لخدمة �إلنسا>. �كما يصو" لنا �لقرP> �لكريم:

َ�ُكم َفَأحَسَن ُصَوَ�ُكم  َماVَ ِبَناVً َ�َصوَّ ﴿  �هللا �لِذ2 َجَعَل َلُكم �َأل�َ� َقَر�ً�� َ��لسَّ

يََِباUَ 5ِِلُكم �هللا َ�بُُّكم َفَتَبا¹َ�َ �هللا َ��ُّ �لَعاَلِميَن ﴾   َ�َ�َ:َقُكم ِمَن �لطَّ

سو�" �لمؤمن- �آلية ٦٤.

�ال شك �> كل نو% من �نو�% �لمذ�3 يعتبر �سيلة تجعل �إلنسا> يؤمن باهللا �يقد"9 حق 
.�Jقد"9 �يشكر9 �يحمد9 �يعظمه �يذكر9 قياما �قعو

فتر!  تر�   �f7 للتعفن  معّر@  ��فضل طعا?  �لذ   <� يعلم  �كلنا 
معينة في �لظر�O �لعاJية (في J"جة حر�"! �لغرفة). 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

ا  ا ﴿  َ�ِمَن �َألنَعاoِ ُحُموَلًة �فرًشا ُكُلو� ِممَّ ﴿  َ�ِمَن �َألنَعاoِ ُحُموَلًة �فرًشا ُكُلو� ِممَّ

يَطاِ�  يَطاِ� َ�َ:َقُكم �هللا َ�َال َتتَِّبُعو� ُخُطَو�5ِ �لشَّ َ�َ:َقُكم �هللا َ�َال َتتَِّبُعو� ُخُطَو�5ِ �لشَّ

ِ�نَُّه َلُكم َعُد�ٌّ ُمِبيٌن﴾  ِ�نَُّه َلُكم َعُد�ٌّ ُمِبيٌن﴾  

سو�" �ألنعاo- �آلية ١٤٢.سو�" �ألنعاo- �آلية ١٤٢.
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�معجز" �لشم ��لتذ�

 ،D7ّ> هذ� �لوضع يعكس حكما بليغة مرتبطة بالخلق، منها �> �لحيا! �لدنيا مؤقتة �معرضة للفنا
�يجب �لعمل من �جل �آلخر! �لباقية �J> نسيا> �أل�لى، �ال فائد! من �لتوغل في متاها� �لدنيا 

فهذ� ال شّك خطأ فاحش يرتكبه �إلنسا> بحق نفسه. 
باقية �ال عجب  �لدنيا لها مثيالتها في �لجنة �لكنها J�ئمة  نتلذf بها في  �لتي  �لمذ�قا�   <ّ7

فإنها موجوJ! في جنة �لخلد، � قد �"J في �لقرP> �لكريم ما يلي: 
﴿ َمثل �لجنة �لتي �عد �لمتقو� فيها �نها� من ماV غير -سن ��نها� من لبن 

لم يتغير طعمه ��نها� من خمر لذ" للشا�بين ��نها� من عسل مصفى �لهم 

 Vفيها من كل �لثمر�5 �مغفر" من �بهم كمن هو خالد في �لنا� �سقو� ما

حميما فقطع �معاVهم ﴾  سو�" محمد –�آلية ١٥.

�لجو%  �قت  �لطعا?  لهم  قد?  من  شكر  عن  يعجز�>  �لنا�  من  فئة  �هنا� 
بهذ9   Jلعبا� على  �نعم  �لذ�  �تعالى  سبحانه  �هللا  شكر  ينسو>  �لكنهم  ��لعو*، 
 Dهؤال� خصائصها،  في  �لفريد!   �لذ�3  بحاسة  عليهم  ��نعم  �للذيذ!  �لمذ�قا� 
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�لخاتمة�لخاتمة�لخاتمة
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معجز
 �لشم ��لتذ��

�لذين يجحد�� نعم �هللا تعالى لهم طعا� في جهنم مذ�قه كما ��� �كر في �لقر	� �لكريم: 

 -� 
اٌ� ﴾  سو� ﴿ َجَهّنم َيصَلوَنَها َفِبئَس �لِمَها%* َهَذ� َفلَيُذ�ُقوُ� َحِميٌم َ�َغسَّ

�آلية ٥٦-٥٧.

َماAِ ِمن ِ�?ٍ� َفَأحَيا ِبِه �َأل�9َ  ﴿ َ��خِتَالFِ �للَّيِل َ��لنََّهاِ� َ�َما DَنَزCَ �هللا ِمَن �لسَّ

َبعَد َموِتَها َ�َتصِريِف �لرَِّياL QَِياKٌ ِلَقوPٍ َيعِقُلوNَ* ِتلَك LَياKُ �ِهللا َنتُلوَها َعَليَك 

 
سو�   ﴾ Dّثيٍم   WٍفَّاDَ ِلُكلِّ  َ�يٌل   *Nَُيؤِمُنو L�ََياِتِه  �ِهللا  َبعَد  َحِديٍث  َفبَِِأ]ِّ  ِبالَحقِّ 

�لجاثية-�آلية ٥-٧.

174

www.j4know.com

www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

َ�َمَساِكُن َطّيَبًة ِفي َجنَّا5ِ َعدٍ� Uَِلَك �لَفوُ: �لَعِظيُم ﴾  سو�" �لصف- �آليا5 

.١٠-١٢

مو�ضع  في  fكرنا  �قد  مقابل،   <�J من  ��لشم  �لذ�3  حاّستي  لإلنسا>  �هللا  سخر  �قد 
كثير! من هذ� �لكتاk �نه من �لمستحيل على �ألجهز! �لجسمية �لمعقد! مثل حاستي �لذ�3 
��لشم �> تنشأ بالمصاJفة �� من تلقاD نفسها �� بتأثير �إلضافا� �لتطو"ية مهما كانت صغير! 
�� كبير!، �يستحيل �> تنشأ بالتطو" �لتد"يجي �� �لفجائي. �هنا� تفسير ��حد فقط لكيفية 
 Jظائفه، �هذ� �لتفسير يتحد� D�J� لتركيب �لمعقد ��لمتناسق ��لمذهل في� ��f !ظهو" �ألجهز
مخلوقتا>   Jلوجو� في   Dشي �� مثل  مثلها  ��لذ�3  �لشم  فحاستا  �لخلق،  ��حد! هي  بكلمة 

�هللا  قبل  �تجعل من  بربه  �إلنسا>  لتذكر  �سيلة  تعتبر  �لنعم  �هذ9  ��أل"@،  �لسمو��  فاطر 
هذ9  عن  يتعامو>  �لنا�  بعض  �لكن  �لكريم،  �فضله  نعمائه  على  يشكر9 
�لحقيقة �يجر�> �"�D �هو�ئهم �ضالال� نفوسهم متناسين �لخالق عز �جل 

�يستخدمو> �لنعم �لتي سخرها �هللا تعالى لهم لتلبية مطالب نفوسهم فقط.
فاإلنسا> �هو يتذ�3 �للذيذ �لطيب �يشم �لزكي �لمنعش ال يفعل fلك 
مؤمن  كل   Jتقو �لحقيقة  هذ9   <ّ7� �لعالمين.   kّ" من  �تيسير  بمشيئة  7ال 
عاقل J7 �f"�� 7لى �إليما> �لر�سخ ��ليقين �لعميق باهللا �قد"ته �7لى تقدير9 
هللا حق قد"9، �تقو9J �يضا 7لى �لتأمل في ملكو� �هللا �خالئقه �لتي تعكس 

�لقد"! �لالمتناهية لبديع �لسمو�� ��أل"@. �هؤالD �لمؤمنو> على 
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�لتجا"k من خالE عمله في  لديه  "�قيا �تر�كمت  تعليما  تلقى  �ّ> هنا� شخصا  لنتصو" 
مختلف فر�% شركة ما حتى �صبح يحتل مركز� J7�"يا، �لنتصو" �يضا �> صاحب �لشركة 
�لوحيد   Eلمسؤ�� �صبح  �نه  �لنفر@  لها،  عاما  مدير�  �عينه  �لشخص  بخبر! هذ�  �عجب  قد 
 Dفي �لشركة �لذ� يملك كل �لصالحيا� �لمد! سنة كاملة، ��صبح يتخذ قر�"�� مثلما يشا
يقو? من خاللها بالسيطر! على نشا� �لعاملين في �لشركة �على �لنشاطا� �لتجا"ية للشركة. 

�ليكن عقد �لعمل �لخا¢ بهذ� �لشخص مع �لشركة لمد! سنة ��حد!. 
�من �لطبيعي �> يأتي صاحب �لشركة في نهاية تلك �لسنة كي يحاسب fلك �لشخص عما 
فعله ��تخذ9 من قر�"�� نتيجة �متالكه كافة �لصالحيا� لمد! سنة. ��إلنسا> �لعاقل في هذ9 
�لحالة يقو? بما بوسعه لتوظيف كافة �إلمكانا� �لمتاحة لصالح �لشركة، �نتيجة هذ� �لجهد 
 fكا> �لمدير من �لنوعية �لجشعة ��ستحو �f7 لتفاني ال بد لهذ� �لمدير �> ُيكافأ �ُيشكر، �ما��
على كل شيD لحسابه �لخا¢ �تصرO بال مسؤ�لية، فال شك �> �لسنة بالنسبة 7ليه ستنتهي 

بسرعة �سيجد �لعقاk جاهز� في �نتظا"9 من صاحب �لشركة. 
7> حيا! �إلنسا> في هذ9 �لدنيا تشبه 7لى حد كبير �ضع �لمدير �لذ� تصو"نا9، �جزD من 
 Dلصالحيا� ��لمها? �لموكولة 7ليه توجد في �عضائه �لبدنية �خاليا9 �لجسمية، فهذ9 �ألعضا�
��لخاليا �كافة �جهز! جسم �إلنسا> مخلوقة من قبل �هللا �هي ِملك له عز �جل، فعلى �إلنسا> 
 Eلمد! �لمعينة، �� خال� Eجسمه �> يستخدمها �الستخد�? �ألمثل خال Dتمن على �عضاµ� لذ��
حياته في هذ9 �لدنيا، �بعد موته سوO يحاسبه �هللا عز �جل، ��فضل سبيل يقوJ �إلنسا> نحو 

�الستخد�? �ألمثل لهذ9 �لنعم هو ما �"f Jكر9 في �لقرP> �لكريم:
﴿  َيا َ�يَُّها �لِذيَن -َمُنو� َهل َ�ُ[لُُّكم َعَلى ِتَجاَ�ٍ" ُتنِجيُكم ِمن َعَذ�ٍ� َ�ِليٍم* ُتؤِمُنوَ� 

ِباهللا َ�َ�ُسوِلِه َ�ُتَجاِهُد�َ� ِفي َسِبيِل �هللا ِبَأمَو�ِلُكم َ�َ�نُفِسُكم Uَِلُكم َخيٌر َلُكم ِ�� 

�َألنَهاُ�  َتحِتَها  ِمن  َتجِر2  َجنَّا5ٍ  َ�ُيدِخَلُكم  Uُُنوَبُكم  َلُكم  َيغِفر  َتعَلُموَ�*  ُكنُتم 
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﴿﴿  ِلُنخِرَ@ ِبِه َحبָדا َ�َنَباًتا* ِلُنخِرَ@ ِبِه َحبָדا َ�َنَباًتا* 
َ�َجنَّا5ٍ َ�لَفاًفاَ�َجنَّا5ٍ َ�لَفاًفا  ﴾  ﴾  

سو�" �لنبأ- �آلية ١٥-١٦سو�" �لنبأ- �آلية ١٥-١٦
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تؤwJّ كما   <� �لعبوJية يجب  له، �هذ9  �لذ� ال شريك  �لو�حد �ألحد  �لعبوJية هللا  بأ>  يقين 
ينبغي. ��لطمأنينة �لتي تحف �لمؤمنين عند J7"�� هذ9 �لمعاني ��لسمو �لوجد�ني �لذ� يجد�نه 

يصو"هما �لقرP> �لكريم كما يلي:
َخلِق  ِفي  ُر�َ�  َ�َيَتَفكَّ ُجُنوِبِهم  َ�َعَلى  َ�ُقُعوً[�  ِقَياًما  �هللا  َيذُكُر�َ�  �لِذينَِ   ﴿  

  ﴾ �لنَّاِ�  َعَذ�َ�  َفِقَنا  ُسبَحاَنَك  َباِطًال  َهَذ�  َخَلقَت  َما  َ�بََّنا  َ��أل�ِ�  َمَو�5ِ  �لسَّ

سو�" -� عمر��- �آلية ١٩١.

�في مقابل هذ� �ال"تقاD �لنفسي للمؤمنين فإّ> هنا� فئة من �لنا� ال يتعدw 7يمانهم باهللا 
�لكال? بأفو�ههم، �لكنهم في �لحقيقة بعيد�> عن جاJ! �لصو�k، � يصو" 

�لقرP> �لكريم حاE هذ9 �لفئة كما يلي:
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�نهيا� �نهيا� 

�لّد���ينية�لّد���ينية

�نهيا� 

�لّد���ينية
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﴿ قل من ير:قكم من �لسماV ��أل�� �من يملك �لسمع ��ألبصا� �من يخر@ 

�لحي من �لميت �يخر@ �لميت من �لحي �من يدبر �ألمر فسيقولو� �هللا فقل 

�فال تتقو�* فذلكم �هللا �بكم �لحق فما�U بعد �لحق �ال �لضال� فأنى تصرفو� ﴾  

سو�" يونس- �آلية ٣١-٣٢.

�ّ� �هللا عز �جل �لذ2 خلق «يع �لر��ئح ��ملذ�قا5 خلق 

حاس± �لشم ��لذ�� �سخرها لنا كي نشم تلك �لنعم 

�نتذ�قها، �£ا نعمتا� من �لنعم �إل¥ية �ل± ال حتصى، 

�كل �نسا� يتأمل هذ{ �لنعم ال بد �� يكو� من �لذين 

qمد�نه �يقد��نه حّق قد�{.
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�لكتاk ينكر J�"�ين �> �ألنو�% �لمختلفة على �أل"@ قد خلقها �هللا. يقوJ E�"�ين �> جميع 
�لكائنا� �لحية لها جد مشتر� ��نها قد تنوعت ��ختلفت بسبب �ختالفا� طا"ئة متد"جة 

�تت عليها عبر �أل*ما>.
 Jين نفسه، فإ> نظريته ال تقو? على �� حقيقة علمية ثابتة، بل 7نها مجر�"�J كما يقر�
"7فتر�@". عال�! على fلك، يعترJ O�"�ين في فصل مطوE من كتاk بعنو�> "�لمصاعب 

�لتي تو�جهها �لنظرية" �> �لنظرية تتها�w �ما? �لعديد من �ألسئلة �لحرجة.
عقد J�"�ين Pماله على �الكتشافا� �لعلمية �لتي كا> يظن �نها ستزيل �لعقبا� �لتي 

تو�جهها نظريته، 7ال �> ما �ثبتته هذ9 �الكتشافا� جاD عكس ما تمنا9 �لرجل.
�تظهر هزيمة J�"�ين �ما? �لعلم �لحديث من خالE ثال� نقا� "ئيسية:

١-لم تتمكن هذ9 �لنظرية بأ� �سيلة من �لوسائل �> تفسر كيف نشأ� �لحيا! على 
�جه �أل"@.

٢-ال يوجد �� �كتشاO علمي يدE على قد"! "�لتقنيا� �لتطو"ية" �لتي تفترضها �لنظرية 
.E�من �ألحو Eعلى �لتطو" في �� حا

٣-مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �الJعاD�� �لتي تقو? عليها نظرية �لتطو".
سنناقش في هذ� �لفصل هذ9 �لنقا� �لثال� �لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: �صل �لحيا"
تطو"� عن خلية �حيد! ظهر�  قد  �لحية  �لكائنا�  �> جميع  �لتطو"  نظرية   Eتقو
على سطح �أل"@ �لبد�ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. �لكن كيف يمكن لخلية �حيد! �> ينشأ  
عنها �لماليين من �ألنظمة ��ألنو�% �لحية؟  �f7� كا> هذ� �لتطو" قد حد� فعًال فلماf� لم 
�لنظرية �إلجابة عليه. 7ال �>  تتمكن  تظهر عالئمه في �لسجال� �إلحاثية ، هذ� سؤ�E لم 
�لسؤ�E �أل�E �لذ� بقي يو�جه هذ9 �لنظرية، �لتي لم تجد جو�با عليه حتى �آل>، هو كيف 

نشأ� "�لخلية �أل�لى".
تفسر نظرية �لتطو"، �لتي ال تعترO بالخلق �ال تقبل بوجوJ خالق، نشوD �لخلية �أل�لى 
�لنظرية تكو>  �لطبيعة. حسب هذ9  �لتي تتضمنها قو�نين  �نها �تت عن طريق �لصدفة  على 
�لماJ! �لحية قد نشأ� من ماJ! غير حية نتيجة للعديد من �لمصاJفا�، �من �لمؤكد �> هذ� 

.Dلزعم ال يتو�فق مع �بسط قو�عد علم �ألحيا�
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لقد ظهر� �لنظرية �لّد�"�ينية، يعني نظرية �لتطو" بهدO "فض فكر! �لخلق، 
بيد �نها لم تنجح في fلك، �ُ�عتبر� مجرJ سفسطة خا"جة عن نطا3 �لعلم. �هذ9 
�لحية،  �لكائنا� غير  �لمصاJفة من  تولد� بطريق  �لحية  �لكائنا�   <� تّدعي  �لنظرية 
�لعلم  �ّ> �لكو> ��لكائنا� �لحية تحتو� على  �قد تم "Jها �نقضها بعد �ّ> �ثبت 
�نظمة غاية في �إلعجا*. �على هذ� �لنحو �ثبت �لعلم كذلك �> �هللا تعالى هو خالق 

�لكو> �خالق جميع �لكائنا� �لحية.        
�هذ9 �لنظرية ال تقو? سوw على مناقضة �لحقائق �لعلمية ��ألكاfيب �لتي ترتد� 
لبا� �لعلم �جملة من �لتزييفا�، �قد تم �لقيا? بحملة ��سعة على نطا3 �لعالم لكي تبقى 
هذ9 �لّنظرية قائمة على �قد�مها، غير �> هذ9 �لحملة لم تتمكن من 7خفاD �لحقيقة.  

لقد تعالت �ألصو�� خالE �لثالثين سنة �لماضية في Jنيا �لعلم تبّين بأ> نظرية 
�لتطو" تمثل �كبر خديعة في تا"يخ �لعلم. �قد �ثبتت �ألبحا� �لتي �جريت بشكل 
خا¢ �عتباً"� من عا? ١٩٨٠ بأّ> �إلJعاD�� �لّد�"�ينية عا"ية تماما من �لّصحة، �قد 
تم �لتصريح بذلك من قبل �لعديد من كبا" "جاE �لعلم.  ففي �لواليا� �لمتحد! بشكل 
خا¢، صرu �لكثير من علماD �لبيولوجيا ��لكيمياD �لحيوية �علم �لحفريا� �غيرها 
من �لعلو? �ألخرw بأ> �لد�"�ينية �صلت 7لى طريق مسد�J ��ّ> �صل �لكائنا� �لحية 
قد  �لحية  �لكائنا�  �جميع  �لكو>  بأ>  �لعلمية  �لتطّو"��  تؤكد  ��ليو?  �لخلق.   هو 

ُخلقت من قبل �هللا تعالى.   
لقد تنا�لنا مسألة �نهيا" نظرية �لتطو" �Jالئل �لخلق في مو�ضع كثير! من �عمالنا، 
�سوO ُنو�صل fلك  في �عماE �خرw.  �لكن بالنظر 7لى �ألهمية �لبالغة �لتي يكتسيها 

هذ� �لموضو% "�ينا �نه من �لفائد! 7ير�J ملخص لذلك في هذ� �لموضع �يضا. 
      

�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية
بالرغم من �> هذ9 �لنظرية تعوJ في جذ�"ها 7لى �لتا"يخ �إلغريقي �لقديم، 7ال 
�نها شهد� ��سع �نتشا" لها في �لقر> �لتاسع عشر . كا> �هم تطو" شهدته �لنظرية 
�لذ� صد" عا? ١٨٥٩. في هذ�  هو صد�" كتاk تشا"لز J�"�ين "�صل �ألنو�%" 
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تقديم  بأ�برين  حد�  مما  بالفشل،  7ال  تنته  لم 
�العتر�O �لتالي:

 " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �لخلية �أل�لى  
�كثر �لنقا� غموضًا في J"�سة تطو" �ألنظمة 

�لحية".١٥٥
حمل �لتطو"يو> بعد ��برين مسؤ�لية حل 
 k"مشكلة منشأ �لحيا!. �كا> �كثر هذ9 �لتجا
شهر! تلك �لتي قا? بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي 
ميللر عا? ١٩٥٣. قا? هذ� �لعالم بدمج عدJ من 
في   !Jموجو كانت  �نها  يفتر@  �لتي  �لغا*�� 
�لمنا¸ �لبد�ئي لأل"@، ��ضاO 7ليها مقد�" من 
�لطاقة. من خالE هذ9 �لتجربة تمكن ميللر من 

تركيب عدJ من �لحمو@ �ألمينية (�لجزيئا� �لعضوية) �لتي تتو�جد في تركيب �لبر�تينا�.
 7ال �نه لم تمض عد! سنو�� حتى ثبت بطال> هذ9 �لنظرية، �لتي كانت تعتبر خطو! 
عن  �لتجربة كا> مختلفًا جد�ً  �لذ� �ستخد? في هذ9  فالمنا¸  �لتطو"،  "�ئد! في تقد? نظرية 

�لظر�O �أل"ضية �لحقيقية.١٥٦
غير  كا>  تجربته  في  �ستخدمه  �لذ�  �لمنا¸   <� ميللر   Oعتر� �لصمت  من  فتر!  �بعد 

حقيقيًا.١٥٧
بالفشل.  �لعشرين  �لقر>  في  نظريتهم  7ثبا�  في  �لتطو"يين  محا�ال�  با�D جميع  لقد 
يعترO �لعالم �لجيولوجي باJ� من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذ9 �لحقيقة في مقالة نشرتها 

مجلة "�أل"@" عا? ١٩٩٨:
"ها نحن �ليو? نغاJ" �لقر> �لعشرين �J> �> نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد�نا �لقر> معها 

�هي : كيف بد�� �لحيا! على �أل"@؟"١٥٨

�لبنية �لمعقد" للحيا"
�لسبب �لرئيسي �لذ� ��قع نظرية �لتطو" في مأ*3 "كيف بد�� �لحيا!" هو �> �لكائنا� 
�لكائن  من  �لو�حد!  فالخلية  �لتعقيد.  غاية  في  بنيا�  على  تنطو�  منها،  �لبسيطة  �لحية، حتى 

 شا�لز [���ين
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�لحيا" تنشأ من �لحيا"
في هذ� �لكتاk، لم يتطرJ 3�"�ين 7لى �صل �لحيا!. فقد كا> �لفهم �لبد�ئي لحقيقة 
�لحيا! في عصر9 يعتمد على �إلفتر�@ بأ> �لكائنا� �لحية f�� بنيا� بسيطة جد�ً. لقد القت 
�لحية  �لمو�J غير   <� Eلوسطى، ��لتي تقو� �لقر�>  �نتشر� في  �لتي  �لتلقائي   Dلنشو� نظرية 
 ��Jلك �لزمن. من �العتقاf نفسها لتشكل كائن حي، "��جًا ��سعًا في Dتجمعت من تلقا
�لتي نتجت عن هذ9 �لنتيجة هي �> �لحشر�� تنشأ عن بقايا �لطعا?، ��> �لجرf�> تأتي من 
�لقمح. هنا يجد" بنا �> نتعر@ لتجربة مضحكة قا? بها �لبعض، حيث تم �ضع بعض �لقمح 

على قطعة �سخة من �لقما¹، �كا> �لمنتظر �> يخرd جرf�ً بعد برهة من �لزمن.
�من �لمنطلق f�ته كا> يعتقد �> �لديد�> تخرd من �للحم؛ 7ال �نه لم يلبث �لعلم �> 
�ثبت �> �لديد�> ال تخرd من �للحم بشكل تلقائي، �7نما يحملها �لذباk بشكل يرقانا� 

.!Jبالعين �لمجر wال تر
�ألنو�%" ،  فيه J�"�ين كتاk "�صل  �لذ� كتب  �لزمن  في  �العتقاJ سائد�ً  كا> هذ� 
فقد كا> يعتقد بأ> �لبكتريا جا�D 7لى �لوجوJ من ماJ! غير حية �كا> هذ� �العتقاJ مقبو� 

علميًا.
لم يطل �لوقت حتى �علن باستو" نتائج J"�ساته �لطويلة ��بحاثه �لكثير! �لتي تدحض 
�سا� نظرية J�"�ين. قاE باستو" في محاضرته �لتي �علن فيها عن �نتصا"�ته في �لسو"بو> 

عا? ١٨٦٤:
"ال يمكن �> تستفيق نظرية �لنشوD �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �لتي �صابتها بها هذ9 

�لتجربة �لبسيطة." ١٥٤
قا�? �لمد�فعو> عن �لنظرية �لد�"�ينية �كتشافا� باستو" لوقت طويل. 7ال �> ماجاD به 
باستو" باإلضافة 7لى ما كشف عنه �لتقد? �لعلمي من �لبنية �لمعقد! لخلية �لماJ! �لحية، �بقيا 
فكر! �جوJ �لحيا! على سطح �أل"@ عن طريق �لصدفة في مأ*3 لم تستطع �لخر�d منه.

�لمحا�ال5 �لعاجز" في �لقر� �لعشرين
�لمشهو"  �لتطو"�  كا>  �لعشرين  �لقر>  في  �لحيا!  منشأ  موضو%  تبنى  من   E��  <7
�لكسند" ��با"ين. تقد? هذ� �لعالم بالعديد من �آل"�D �لعلمية في �لثالثينيا� من fلك �لقر>، 
حا�E من خاللها 7ثبا� 7مكانية تطو" خلية �لكائن �لحي عن طريق �لصدفة. 7ال �> J"�ساته 
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�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�
�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية J�"�ين هي �> كال �لمفهومين �للذين �ضعتهما �لنظرية 

كـ "تقنيا�  تطو"ية" ثبت �نها في �لحقيقة ال تملك �� قو! تطو"ية.
لقد �عتمد J�"�ين في خدعة �لتطو" �لتي خرd بها على فكر! "�إلصطفاD �لطبيعي". �قد 

ضمن هذ9 �لفكر! في كتابه: "�صل �ألنو�% ، عن طريق �الصطفاD �لطبيعي..."
يقوE قانو> �الصطفاD �لطبيعي �> �لكائنا� �لحية �لتي تمتلك خصائص قوية فقط هي �لتي  
يمكن �> تبقى في معركة �لحيا!. على سبيل �لمثاE، عندما تهاجم �لحيو�نا� �لمتوحشة قطيعًا 
من �لغزال>، فإ> �لغزال> �ألقوw ��لتي يمكنها �> تركض بسرعة �كبر هي �لتي ستنجو� �تبقى 
�لنفتر@  ��لسريعين فقط. �لكن،   Dألقويا� يتشكل قطيع جديد من  �لحيا!. �هكذ�  قيد  على 
�ننا سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن لهؤالD �ألقوياD من قطيع �لغزال> �> يتطو"�� بأ� شكل من 

�ألشكاE ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
لذلك نقوE �> هذ9 �لفكر! ال قو! تطو"ية لها. J�"�ين نفسه كا> قلقًا بشأ> هذ9 �لحقيقة 

:Eلتي �ضعها في كتابه �صل �ألنو�% حيث قا�
فرJية  تغيير��  تحد�  مالم  شيئًا  يحقق   <� �لطبيعي   Dالصطفا� لقانو>  يمكن  "ال 

7يجابية".١٦٠

تأثير الما�¹
�لكن كيف تحد� هذ9 "�لتغير�� �إليجابية"؟ حا�J E�"�ين �إلجابة على هذ� �لسؤ�E من 
خالE �لفهم �لبد�ئي للعلو? في fلك �لوقت. فحسب نظرية الما"� �لذ� عا¹ قبل J�"�ين، فإ> 
�لكائنا� �لحية تو"� صفاتها �لتي �كتسبتها خالE حياتها 7لى �ألجياE �لتالية ، �هذ9 �لصفا� 
تتر�كم من جيل 7لى Pخر لتشكل �نو�% جديد! من �لكائنا� �لحية. فحسب الما"�، �لز"�فا� 
هي كائنا� تطو"� عن �لظباD عندما كانت تجاهد من �جل �لوصوE 7لى �لثما" �لتي تحملها 

.Eخر حتى �ستقر� على هذ� �لطوP ألشجا" �لعالية، فطالت "قبتها من جيل 7لى�
 Dثنا� Dلدبب غطست في �لما� <� Eين مثاًال مماثًال في كتابه فقا�"�J J"�� ،9ثر� Dباقتفا�

١٦١."Eبحثها عن �لطعا? فتحولت  7لى حيتا> على مر �ألجيا
7ال �نه ما لبثت �> ظهر� قو�نين �لو"�ثة على يد �لعالم ماندE في �لقر> �لعشرين، مما 
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�لحي �كثر تعقيد�ً من �� منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن أل� مختبر 
كيميائي مهما بلغت J"جة تطو"9 �> ينجح في تركيب خلية حية من خالE تجميع عدJ من 

�لمو�J �لعضوية مع بعضها.
7> �لظر�O �لمطلوk توفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثير من �> ُتعر@. فإمكانية 
تركيب �حد �لبر�تينا� �لتي تعتبر حجر �ألسا� في �لخلية بشكل عشو�ئي هي ١ 7لى ١٠٩٥٠ 
�هذ� بالنسبة لبر�تين مكو> من ٥٠٠ حمض �ميني؛ �في �لرياضيا� يعتبر �� �حتماE �صغر 

من ١٥٠ مستحيًال!
7> جز�D �لـ DNA �لذ� يتو�جد في نو�! �لخلية ��لذ� يخز> �لمعلوما� �لو"�ثية، هو 
في حد f�ته بنك معلوما� معجز. فلو �> �لمعلوما� �لمشفر! في جز�DNA D قد �فرغت 
�لموسوعا� كال منها يتألف  من  كتابة فإنها ستشغل مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ مجلد�ً 

من ٥٠٠ صفحة.
�هنا تنشا مشكلة �خرw مثير!: فجز�D �لـ DNA ال يمكنه �> يتضاعف 7ال بمساعد! 
7ال  بد�"ها   تتشكل   <� يمكن  �ألنزيما� ال  (�ألنزيما�)، �هذ9  �لمختصة  �لبر�تينا�  بعض 
من خالE �لمعلوما� �لمشفر! في جز�D �لـ DNA. �بما �> كل منهما يعتمد على �آلخر ، 
فمن �لضر�"� �> يتو�جد� في �لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.�هذ� يأتي بالنظرية �لقائلة �> 
�لحيا! قد نشأ� من تلقاD نفسها 7لى طريق مسد�J. �قد �عترO �لبر�فسو" ليسلي ��"جيل ، 
�هو تطو"� مشهو" من جامعة سانت ياغو كاليفو"نيا بهذ9 �لحقيقة من خالE موضو% نشر 

في مجلة �لعلو? �ألمريكية عا? ١٩٩٤:
"من �لمستحيل �> تكو> �لبر�تينا� ��لحمو@ �آلمينية، �كالهما جزيئا� معقد!، قد 
نشأ� من تلقاD نفسها في نفس �لوقت �في نفس �لمكا>. �ضف 7لى عد? 7مكانية تو�جد 
�حدهما �J> �آلخر . �هكذ� �من �لنظر! �أل�لى يجد �حدنا �نه من �لمستحيل �> تكو> 

�لحيا! قد نشأ� من خالE عمليا� كيميائية بحتة"١٥٩
�نها قد  بد  �لحيا! من �سباk طبيعية، فال  تنشأ   <� �لمستحيل  f7� كا> من  �نه  ال شك 
7لى  �لرئيسية  بالد"جة   Oتهد ��لتي   ، �لتطو"  نظرية  تلغي  �لحقيقة  هذ9  خالق.  بيد  "خلقت" 

7نكا" �لخلق، من �ساسها.
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يعني �نه ال يوجد تقنيا� تطو" في �لطبيعة. �بانتفاD �جوJ هذ9 �لتقنيا� تنتفي عملية �لتطو".

�لسجال5 �إلحاثية: 

ال [ليل على �جو[ �شكا� مرحلية
في �لحقيقة ال يوجد �� Jليل في سجل �لمستحاثا� على �كثر �الJعاD�� �ضوحًا في 

سينا"يو نظرية �لتطو".
حسب نظرية �لتطو"، فإ> كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، �� �> �لكائنا� �لسابقة 
قد تحولت 7لى كائنا� �خرw، �كل �ألنو�% نشأ� بهذ9 �لطريقة. �حسب �لنظرية، فإ> هذ9 

�لتحوال� �ستغرقت ماليين �لسنين.
�f7� كا> هذ� �الفتر�@ حقيقي ، فمن �لضر�"� �جوJ عدJ كبير من �ألنو�% �لمرحلية 
�لمثاE البد من �جوJ كائن نصفه سمكة  �لطويلة. على سبيل   Eلتحو� فتر!  في  �لتي عاشت 
�نصفه سلحفا! يحمل صفا� �لسلحفا! باإلضافة 7لى صفا� �ألسما� �لتي يحملها �صًال. �� 
7لى  باإلضافة  �لطيو"  بعض صفا�  تحمل   �� �آلخر *��حف،  ��لنصف  نصفها طير  كائنا� 
صفا� �لز��حف �لتي تحملها �صًال. �بما �نها في �لطو" �لمرحلي، فهي كائنا� عاجز! غير 

مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق �لتطو"يو> على هذ9 �ألشكاE �لخيالية 7سم "�ألشكاE �لتحولية"
منها  �لباليين  بل  �لماليين  هنا�  يكو>   <� فيجب  هنا� حيو�نا� كتلك حقًا،  لو كا> 
 Dألحيا� هذ9  بقايا  �لمستحاثا�  تحمل سجال�   <� يجب  fلك  من  ��ألهم  متنو%.  �بشكل 

�لغريبة. يقوJ E�"�ين في كتابه "�صل �ألنو�%":

�� �لطفر�5 �لو��ثية ال يمكن بأ2 حا� من �ألحو�� �� �� 

تظيف معلوما5 جديد" لـ DNA : فاألجز�V �لتي تكو� 

�لمعلوما5 �لجينية عندما تنز� من �ماكنها �ما �� يحد� 

 ،DNA لها خر�� �� تنتقل �لى قسم -خر من �لـ

فالطفر�5 �لو��ثية ال يمكن �بد� �� تكسب �لكائن 

�لحي عضو� جديد� �� �� تمنحه خاصية �ضافية. 

ما يحد� من جر�V �لطفر�5 �لو��ثية �مو� 

غير عا[ية كأ� تخر@ �لرجل من �لظهر ��  

تخر@ �أل�U من �لبطن.      
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من  كدعامة  �لطبيعي   Dالصطفا� سقط  �هكذ�   .Eألجيا� عبر  �لصفا�   J�متد� �سطو"!  �حبط 
Jعاما� نظرية �لتطو".

�لد���ينية �لجديد" ��لطفر�5
�من �جل �لوصوE 7لى حل، قا? �لد�"�ينيو> بتطوير "نظرية تركيبية جديد!" �� ما يدعى 
بـ "�لد�"�ينية �لجديد!" في نهاية �لثالثينيا� من �لقر> �لعشرين. �ضافت �لد�"�ينية �لجديد! 
نظرية "�لطفر��"�هي تشوها� جينية تطر� على �لكائن �لحي �تحد� بفعل تأثير�� خا"جية مثل 

�لتعر@ 7لى �إلشعاعا� ��خطاD في تضاعف �لـ  DNA، باإلضافة 7لى �لطفر�� �لطبيعية.
� �لنموdf �لذ� يقف مد�فعًا �ليو? عن نظرية �لتطو" هو  �لد�"�ينية �لجديد!.تقوE هذ9 
نتيجة   �Dجا قد  �أل"@  سطح  على  �لمتو�جد!   Dألحيا� من  �لماليين  ـأ>  �لجديد!  �لنظرية 
لطفر�� طر�� على �ألعضاD �لمعقد!  لهذ9 �لكائنا� مثل �آلf�> ��لعيو> ��لرئا� ��ألجنحة، 
�� 7ضطر�با� �"�ثية. 7ال �> �لحقيقة �لعلمية تأتي في عكس �التجا9 �لمطلوk. فالطفر�� لم 
�لحي، �7نما   �لكائن  �لحيوية   �لقد"!  تقوية �تعزيز  7لى   �J7يجابية تؤ �أليا?  تكن في يو? من 

7لى 7نهاكها �7ضعافها..
��لسبب �"�D هذ� ببساطة هو �> جز�DNA D يحمل بنية معقد! جد�ً ��� تغيير عشو�ئي 

فيها سيؤ�J ضر"�ً كبيرً�. يشرu عالم �لجينا� "�نغاناتا> �لموضو% كالتالي:
"��ًال، �لطفر�� �لجينية ناJ"! �لحد��. ثانيًا �لطفر�� في معظمها ضا"! �مهلكة في بعض 
�ألحيا> ألنها تغير�� عشو�ئية ، ��� تغير غير منظم، عال�! على �لمنظم ، في �� كائن 
حي "�قييتنحد" به نحو �ألسوD �ال ترتقي به 7لى �ألفضل. فالهز! �أل"ضية �لتي قد تصيب 
�حد �ألبنية على سبيل �لمثاE، ستتسبب في تغيير في �إلطا" �لعا? لها، �هذ� بالطبع ما لن 

١٦٢".Dيكو> تحسينًا في �لبنا
لهذ� ليس غريبًا غياJ �� kليل على �جوJ طفر! كانت �لسبب في تغيير �لشفر! �لو"�ثية 
نحو �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�� كانت ناكسة . �صبح ��ضحًا f7�ً �> �لطفر! �لتي 
�عتبر� من تقنيا� �لتطو" ال تجلب على �لكائن �لحي 7ال �لمزيد من �لضعف �تجعله عاجز�ً. 
( من �لتأثر�� �لشائعة للطفر! في �لعصر �لحديث مر@ �لسرطا>). �طبيعي �> ال تكو> تقنية 
مدمر! من تقنيا� "�لتطو""، كما ال يمكن لـ "�الصطفاD �لطبيعي "  �> ينجز شيئًا بنفسه. �هذ� 
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قصة تطو� �إلنسا�
�لموضو% �لذ� يحا�E مؤيد�� نظرية �لتطو" �لكال? به J�ئمًا هو موضو% �صل �إلنسا>. 
يدعي �لد�"�ينيو> �> �إلنسا> �لحالي قد تطو" عن نو% من �شبا9 �لقرJ!. �خالE هذ9 �لعملية 
�لتطو"ية �لمزعومة، �لتي يفتر@ �نها �ستغرقت من ٤-٥ ماليين عامًا، ظهر� "�شكاE تحولية" 
�لبحتة،  �لخيالية  �لصو"!  يزعمو>. �حسب هذ9  �لحديث ��جد�9J، كما  �إلنسا>  بين  تفصل 

صنفت هذ9 �ألشكاE في �"بعة فئا�:
١-��ستر�لوبيثيكو�
٢-هومو هابيليس.
٣-هومو �"يكتو�
٤-هومو سابينس

 kجنو  Jقر" �يعني  ��ستر�لوبيثيكو�"   " لإلنسا>   Eأل�� �لجد  على  �لتطو"يو>  يطلق 
7فريقيا".��لحقيقة هو �> هذ� �لمخلو3 ليس 7ال نوعا من �لقر�J �لقديمة �لمنقرضة. �ثبتت �ألبحا� 
�لو�سعة �لتي �جر�ها عالما �لتشريح ، �للو"J سولي *�كرما> ��لبر�فسو" تشا"لز ��كسنا"J، من 
7نكلتر� ��لواليا� �لمتحد!، على مستحاثا� ��ستر�لوبيثيكو� �> هذ9 �لمستحاثا� تعوJ 7لى 

�نو�% عاJية من �لقرJ!  �لتي �نقرضت ��لتي ال تحمل �� شبه مع �إلنسا>.١٦٦
��لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو"يو> هي "هومو" �تعني "�إلنسا>" �حسب نظرية �لتطو"، 

 Vلنشو� لنظرية  ليس هنا¹ �2 مكسب حصل 

�الختيا�   ��  Vالنتقا� فكر"  من   Vإل�تقا��

في  تعمل  لم  �آللية  هذ{  أل�  Uلك  �لطبيعي. 

�لجينية  �لمعلوما5  يوo من �ألياo على تطوير 

�� �غنائها لد� �2 نو� من �ألنو��.   �نه ال 

يمكن أل2 نو� �� يتغير �لى نو� -خر مختلف 

عنه؛ بمعنى �� �لتطو� ال يمكن �� يغير نجم 

�لبحر فيصبح سمكة، �� يغير �ألسما¹ فتصبح 

ضفا[�، �� يغير �لضفا[� فتصبح تماسيح �� 

يغير �لتماسيح فتصبح طيو��.    
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"f7� كانت نظريتي صحيحة، فالبد من �جوJ عدJ�ً كبير�ً من �ألنو�% �لمختلفة �لتي تصنف 
ضمن فئة ��حد!، �هذ� �لوجوJ ستثبته �لسجال� �إلحاثية".١٦٣ 

-ما� [���ين تتبد[
بالرغم من جميع محا�ال� �لتطو"يين �لجاJ! في 7يجاJ مستحاثا� تدعم تصو"�تهم في 
�جوJ مخلوقا� تحولية في منتصف �لقر> �لعشرين  في جميع �نحاD �لعالم، 7ال �نهم لم يجد�� � 
يًا منها . لقد �ثبتت جميع �لمستحا� �لتي �كتشفت �ثناD �لحفريا� �لجيولوجية عكس ما قالت 
به �لنظرية �لد�"�ينية تمامًا: لقد نشأ� �لحيا! فجأ! �بتشكل تا? ال �جوJ أل� شكل تحولي.

�قر �حد علماD �لتطو"، �لعالم �إلنجليز� Jيريك Pغر Derek Ager بهذ9 �لحقيقة عندما 
:Eقا

�لنقطة هي �ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو�D على مستوw �ألنو�% 
�� �لترتيب �لزمني �لمر! تلو �لمر!، لم نجد تطو" تد"يجي �� مرحلة �نتقالية، �7نما ظهو" 

١٦٤.wخر� kمفاجئ لمجموعة من �لكائنا� على حسا
هذ� يعني �> �لسجل �إلحاثي يبرهن �> جميع �لكائنا� �لحية قد ظهر� على �أل"@ 
بشكل مفاجئ بأشكالها �لتامة، ��J> �� طو" تحولي، �هذ� عكس �إلJعاD �لد�"�يني تمامًا 
�7ثبا� قو� على حقيقة �لخلق. فالتفسير �لوحيد لنشوD �لكائنا� �لحية بشكل مفاجئ على 
سطح �أل"@ بشكلها �لكامل ��J> تطو" عن �جد�J سابقين، 7نما يعني �> هذ9 �ألنو�% قد 

خلقت خلقًا. �يقر هذ9 �لحقيقة عالم �ألحياD �لتطو"� �Jغالئس فيوتويما:
"�لخلق ��لتطو"، �بينهما �لتفسير�� �لمحتملة عن �صل �لكائنا� �لحية. فإما �> تكو> 
�ألنو�% قد ظهر� على سطح �أل"@ بتكوينها �لكامل، �� ال تكو>. f7� لم يكن �ألمر كذلك 
فهذ� يعني �نها قد تطو"� عن �نو�% �جد� مسبقًا من خالE بعض عمليا� �لتحوE. �ما 

f7� كانت قد ظهر� بشكلها �لكامل ، فالبد �نها قد خلقت خلقًا.١٦٥
��لمستحاثا� تثبت �> �لكائنا� �لحية قد نشأ� بشكلها �لمكتمل على سطح �أل"@، 

�هذ� يعني �> "�صل �ألنو�%" ليس كما يدعي J�"�ين، 7نه خلق �ليس تطو".
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 !Jلنهاية �لمسد�� J"من جامعة ها"فا Stephen Jay Gould لقديمة ستيفن جا� غولد� Dألحيا�
�لتي �صلت 7ليها نظرية �لتطو"، بالرغم من �نه عالم تطو"�:

ماf� سيكو> مصير فكرتنا f7� كا> هنا� تز�من معيشي لثال� من فئا� �لهومو (�إلفريقي 
��أل�ستر�لوبيثيكو� �لقو� ��لهومو هابيليس) �ثبت �> �حد�ً منهم لم ينشأ عن �آلخر؟ 
�ضف 7لى �> �حد� من هؤالD لم يثبت عليه �� تحوE تطو"� خالE فتر! حياته على سطح 

�أل"@.١٧٠
نقوE باختصا"، �> سينا"يو �لتطو" �لبشر� �لذ� ينص على �جوJ مخلو3 نصفه 7نسا> 
�نصفه قرJ ��لذ� قا? على �ستخد�? �لعديد من �لصو" �لخيالية �لتي ظهر� في �لكتب �لدعائية 

لنظرية �لتطو"، ليست 7ال قصة ال �سا� لها من �لصحة �لعلمية.
عالمًا  �لمتحد!،  �لمملكة  في  شهر!  �ألكثر  *�كرما>،  سولي  �لعالم  كو>  من  �بالرغم 
تطو"يًا، 7ال �نه �عترO في نهاية �بحاثه، �لتي �ستغرقت عد! سنو�� ��لتي تنا�لت بشكل خا¢ 
مستحاثا� ��ستر�لوبيثيكو� لمد! ١٥ عامًا، �نه ال يوجد شجر! بشرية تتفر% عن مخلوقا� 

.Jشبيهة بالقر�
صنف *�كرما> �لعلو? ضمن طيف �سما9 "طيف �لعلو?" يتد"d من �لعلو? �لتي يعتبرها 
�لعلو?  �كثر  فإ>  *�كرما>،  علمية. �حسب طيف  غير  يعتبرها  �لتي  �لعلو?  في  لينتهي  علمية 
"علمية" – �� �لتي تقو? على بيانا� �معلوما� ملموسة- هي �لفيزياD ��لكيمياD، تليهما �لعلو? 
�لبيولوجية �في �لد"جة �ألخير! �لعلو? �الجتماعية. �في نهاية �لطيف تأتي �لعلو? "غير �لعلمية" 
��لتيليباثي  �لساJسة  �لحاسة  مفاهيم  �هي   – �لمفر�"  �لحسي   ��"Jإل�" مكانها  يحتل  ��لتي 

(�لتخاطر عن بعد) – �يليها "�لتطو" �لبشر�". �يشرu لنا *�كر عمله هذ�:
نحن هنا f7�ً نتحوE من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا  7لى تلك �لمجاال� �لتي يشغلها علم 
�ألحياD �الفتر�ضي، مثل �إلJ"�� �لحسي �لمفر�، �� �لتفسير �لتا"يخي للمستحاثا� �إلنسانية، 
��لتي يبد� فيها كل شيD جائز بالنسبة للتطو"�، حيث يكو> �لتطو"� مستعد�ً لتصديق 

�لعديد من �ألمو" �لمتناقضة في �قت ��حد.١٧١
لقد �نحد"� قصة �لتطو" �لبشر� لتصل 7لى مستوw �لتفسير�� �لمتحيز! لبعض �لمستحاثا� 

�لتي �ستخرجها بعض �ألشخا¢ �لذين تعلقو� بهذ9 �لنظرية بشكل �عمى.
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فإ> ساللة �لهومو �كثر تطو"�ً من ساللة ��ستر�لوبيثيكو�. �هنا �ختر% �لتطو"يو> خطة مثير! 
بتركيبهم لهد! مستحاثا� من هذ9 �لمخلوقا� ��ضعها بترتيب معين. 7ال �> تلك �لخطة خيالية 
ألنه لم يثبت �جوJ �� عالقة تطو"ية بين هذ9 �لفئا� �لمختلفة. يقوE �حد �هم �لمعلقين على 

نظرية �لتطو" 7يرنست ماير في كتابه "من �لمناظر�� �لطويلة:
 " تعتبر �ألحجية �لتا"يخية �لتي تتكلم عن �صل �لحيا! �� �صل �لهومو سابينس �حجية صعبة 

حتى �نها تتعا"@ مع �الكتشافا� �ألخير!."١٦٧
�من خالE �لسلسلة �لتي �ضعها �لتطو"يو> فإ> �لفئا� �أل"بع: ��ستر�لوبيثيكو�، هومو 
هابيليس، هومو �"يكتو�، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها �لبعض. 7ال �> �الكتشافا� 
�لفئا�  هذ9   <� �ثبتت  قد  �لبشرية  �لمستحاثا�   Dعلما يد  على  ظهر�  �لتي  �ألخير! 
�أل"بعأ�ستر�لوبيثيكو� ، هومو هابيليس، هومو �"يكتو�، هومو سابينيس قد عاشت في 

بقا% مختلفة من �لعالم �في *من ��حد.١٦٨
عال�! على هذ�، فإ> �ألجز�D �لبشرية �لتي صنفت في فئة "هومو �"يكتو�" لم تنقر@ 
�في  ��حد  *من  في  تعايشو�  فقد  ��لهوموسابينيس  �لنياند"تاليين  �ما  جد�ً،  قريب  �قت  حتى 

منطقة ��حد!.١٦٩
هذ� �الكتشاO يدحض �الJعاD بأ> �حد منهم يمكن �> يكو> جد�ً لآلخر. يفسر عالم 

نظرية  �نصا�  من  هم  �لذين   Vألحيا�  Vعلما  �ّ�

مفيد   @Uنمو عن  يبحثو�  �خذ��  قد  �لتطو� 

�لذبا�  عرَّضو�  حيث  �ألحيائية  للطفر�5 

�نه  �ال  �لقر�،  بد�ية  منذ  �ألحيائية  للطفر�5 

في نهاية تلك �لمساعي ��لمجهو[�5 لم يتم 

�لحصو� �ال على Uبا� مريض، �عليل، �غير 

صو�"  �ليسا�  �على  �ألعلى  في  �يوجد   .oتا

لذبابة فاكهة طبيعية، �في �ألسفل �على �ليمين 

للطفر�5  تعرضت  �خر�  فاكهة  Uبابة  توجد 

�ألحيائية �خرجت سيقانها من ��سها، �ما في 

خرجت  قد  فاكهة  Uبابة  فتوجد  �ليمين  �على 

�جنحتها بشكل مشو{ �Uلك بالطبع نتيجة لما 

تعرضت له من طفر�5 �حيائية.
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�� �لبرتقاE �� �لتمر �� �لطماطم �� �لشما? �� �لبطيخ �� �لتين �� �لزيتو> �� �لعنب �� �لخو¸ 
"�d �� �لفر�شا� مختلفة �أللو�> �ماليين من �ألنو�% �لحية من مثل  �� �لطو��يس �� طيو" �لدُّ
هؤالD. بل ليس بوسعهم �> يأتو� �لو بخلية من هذ9 �لكائنا� �لحية �لتي �حصينا عدJ�ً منها، 

ال بو�حد! منها كاملة �لخلق. 
جملة ما نبغي قوله هو �> �لذ"�� غير �لو�عية ليس بوسعها �> تجتمع فتشكل خلية حية، 
�ال تستطيع �> تتخذ قر�ً"� جديًد� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ قر�"�� �خرw تباًعا 
فيما  f�تها  �لخلية  بنية  ير�قبو>  �إلليكتر�ني، ممن  �لمجهر  �خترعو�  �لذين   Dلعلما� بكيا>  فتأتي 
بعد تحت �لمجهر. 7ّ> �لخلية تدk فيها �لحيا! فقط بالخلق �لمعجز هللا عز �جل. �ما نظرية 
�لتطو" �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة تتنافى تماما مع �لعقل ��لمنطق. �7> 7عماE �لفكر 
 dfلنمو� �لحقيقة مثلما في  ليظهر بجالD هذ9  �لتطو"يو>،  �لتي طرحها  �لمز�عم  قليال في  �لو 

�لو�"J �عال9. 

�Uلتقنية �لموجو[" في �لعين ��أل�
 !Jما �لموضو% �آلخر �لذ� لم تستطع نظرية �لتطو" �> تأتي له بتفسير جا*?، فهو جو�

 .<fفي �لعين ��أل !Jلفائقة �لموجو� ��"Jإل�
�قبل �لولوd 7لى �لموضو% �لمتعلق بالعين، نوJ �> نجيب بإيجا* عن سؤ�E هو: كيف 

تبصر �لعين ؟ 
7> �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، �تقو? �لخاليا 
�لموجوJ! هنالك بتحويل هذ9 �ألشعة 7لى 7شا"�� كهربية، تصل 7لى نقطة تسمى مركز �إلبصا" 
موجوJ! بالجزD �لخلفي للمخ. �هذ9 �إلشا"�� �لكهربية، بعد مجموعة من �لعمليا� يتم �لتقاطها 

كصو"! في هذ� �لمركز �لكائن في �لمخ. �بعد هذ9 �لمعلومة فلنفكر: 
 <� Dمًسا، �ال يتأتى للضو�J خل �لمخ ظالًما�J <� بمعنى ،Dعن �لضو k7> �لمخ محجو
ينفذ 7لى حيث يوجد �لمخ. ��لموضع �لذ� يسمى مركز �إلبصا" موضع حالك �لظلمة ليس 
�لحالكة  �لظلمة  هذ9  في  �نكم  7ال  قط.  نصاJفها  لم  بد"جة  مظلم  �لعله  �صال،  ببالغه   Dلضو�

تشاهد�> عالما مضيئا متوهجا.
 �Jلحا� �لقر>  تقنية  تعجز حتى   !Jلجو��  Dلنقا� من  J"جة  على  منظًر�  فضال عن كونه 
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�لمعا[لة �لد���ينية
7لى جانب كل ما تنا�لنا9 7لى �آل> من �Jلة تقنية ، نوJ �> نوجزـ  7> شئتمـ  �بمثاE ��ضح 

بحيث يمكن حتى لألطفاE �> يفهمو9 ، كيف �> �لتطو"يين ��لو عقيد! خرفاD فاسد! . 
تزعم نظرية �لتطو" �> �لحيا! تشكلت محض صدفة؛ �عليه �طبقًا لهذ� �لزعم فإ> �لذ"�� 
 wلذ"�� نفسها بطريقة �� بأخر� �Dلجامد! �غير �لو�عية �جتمعت �شكلت ��ًال خلية، ثم جا�
بالكائنا� �لحية ��لبشر. �لنفكر �آل>: 7ننا حينما نجمع عناصر مثل �لكربو> ��لفسفو" ��أل*�� 
��لبوتاسيو? �هي �لمفرJ�� �ألساسية في بنية �لكيا> �لحي، فإنه تتشكل كومة. �مهما مر� كومة 
�لذ"�� هذ9 بأ� من �لعمليا�، فإنها ال يمكن �> تشكل كائنا حيا ��حًد�. �لنجر تجربة في 
هذ� �لصدf7 J� ما شئتم ، �لنتنا�E بالبحث ��الستقصاD، باسم �لتطو"يين �تحت عنو�> "�لمعاJلة 

�لد�"�ينية"، �لزعم �لذ� ينافحو> عنه في �ألصل، 7ال �نهم ال يستطيعو> �> يجهر�� به:
فليضع �لتطو"يو> كميا� �فير! من عناصر مثل �لفسفو" ��أل*�� ��لكربو> ��أل�كسجين 
��لحديد ��لماغنسيو? �هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، J�خل �عد�J هائلة من 
�لبر�ميل �لعظيمة. �ليضيفو� حتى 7لى هذ9 �لبر�ميل ما ير�> �نه من �لضر�"� �جوJ 9J�خل هذ� 
 <�µلطبيعية. �ليفعمو� هذ� �لمزيج بقد" ما يشا� Oال توجد حتى في �لظر� J�لمزيج من مو�
من �ألحما@ �ألمينية، ��لبر�تين (�حتماE تشكل �لوحد! �لو�حد! منه تصاJفيًا بنسبة ١٠ قو! 
ما  �ليخفقو9  مناسبة،  ير�نها  �لتي  بالنسبة  ��لرطوبة  بالحر�"!  �لمزيج  هذ�  �ليمّد��   .(  ٩٥٠
�لعالم، �لينتظر   Dلبر�ميل صفو! علما� شا�µ� من �ألجهز! �لمتطو"!، �ليقّيضو� على "�� هذ9 
بالتنا�k من  �لسنين  تريليونا�  بل  مليا"��،  �لخبر�D في مكانهم هذ� �بشكل مستمر   Dهؤال
�ألk 7لى �البن، �من جيل 7لى جيل، �لتكن لهم مطلق 
�لحرية في �> يستخدمو� كافة ما يعتقد�> في ضر�"! 
�جو9J من �لظر�O من �جل تشكل �لكائن �لحي. 7ّنهم 
مهما فعلو�،  ليس بمقد�"هم بالطبع �> ُيخرجو� كائنا 
بو�حد!  يأتو�   <� لهم  يتأتى  �لبر�ميل. �ال  تلك  حّيا من 
من �لّز"�فا� �� �ألسوJ �� �لنحل �� عصافير �لكنا"يا �� 
 J�"لبالبل �� �لببغا��� �� �لخيل �� حيتا> يونس �� �لو�
�� *هو" �أل�"كيد �� �لزنابق �� *هو" �لقرنفل �� �لمو* 
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�لصو� مثلما هو محجوk عن �لضوD، فالصو� ال ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت شد! �لضجيج 
خا"d �لمخ، فإ> J�خله ساكن تما? �لسكو>. �"غم هذ� فإ> �نقى �ألصو�� ُتلتقط في �لمخ. 
�لو �نكم تسمعو> سيمفونيا� ��"كستر� في مخكم �لذ� ال ينِفذ 7ليه �لصو�، فإنكم تشعر�> 
بكل صخب �حد �أل�سا� �لمزJحمة. �f7� ما قيس مستوw �لصو� �لذ� بد�خل �لمخ باستخد�? 

جها* حسا� في تلك �للحظة، فسيتضح �نه ُيطبق عليه �لسكو> �لتا?. 
�على نحو ما �ستخدمت �لتقنية �مال في �لحصوE على صو"! نقية، فإ> �لمساعي نفسها 
�لصو� ��شرطة  �جهز! تسجيل  �ُتعد  للصو�.  بالنسبة كذلك  �لسنين  منذ عشر��  تتو�صل 
�لكاسيت �كثير من �ألجهز! �إلليكتر�نية، ��ألنظمة �لموسيقية �لتي تلتقط �لصو�، بعض ثما" 
هذ9 �لمساعي. �لكن على �لرغم من كل �لتقنيا�، �PالO �لمهندسين ��لخبر�D �لعاملين بحقلها، 
لم يتأ� �لوصوE 7لى صو� بنقاD �جوJ! �لصو� �لذ� تلتقطه �ألf>. �تأملو� �جوJ �شرطة 
�لكاسيت �لتي تنتجها كبرw شركا� �ألنظمة �لموسيقية، فحينما يسجل �لصو�، حتما يضيع 
شطر منه، �� يحد� تشو¹ بالطبع �لو قليال، �� �نه حينما تقومو> بتشغيل شريط �لكاسيت 
 dفإنكم ال بد �> تسمعو� له صريًر� قبل �> تبد� �لموسيقى. في حين �> �ألصو�� �لتي من نتا
�لتقنية �لموجوJ! بالجسم �إلنساني تتسم بأقصى J"جا� �لنقاD، �ال تشوبها شائبة. �ال تلتقط 
�f> 7نسا> �بًد� �لصو� بشكل به صرير �� تشويش. ��يا ما كانت طبيعة �لصو� فإنها تلتقطه 
بشكل كامل �نقي. �هذ� �لوضع ال يز�E على f�� �لكيفية منذ �> ُخلق �إلنسا> �7لى يومنا 
هذ�. �7لى �آل> ليس ثمة جها* بصر� �� صوتي من صنع بني �إلنسا> يلتقط �لصو"! ��لصو� 

 .<fبشكل حسا� �ناجح مثل �لعين ��أل
�فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة 

للغاية في عملية �إلبصا" ��لسمع. 

لمن تعو[ حاسة �إلبصا� 

��لسمع [�خل �لمخ ؟
من f� �لذ� بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا 
ملونا، �يسمع �لسيمفونيا� �*قزقة �لعصافير، 
من  �آلتية  �لتنبيها�   <7 �لو"�J؟  عبير  �يتنسم 

ف
مزي

ف
مزي
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بين  �لذ�   kلكتا� 7لى  مثال  �نظر��  بمثلها.  تأتي   <� ـ  �إلمكانيا�  كل  "غم  ـ  ��لعشرين 
�"فعو� "�سكم ��نظر�� حولكم.  �لكتاk، ثم  �لتي تمسك  �يديكم  7لى  �يديكم �آل>، ��نظر�� 
�"�يتم منظًر� بهذ� �لنقاD ��لجوJ! في �� موضع Pخر؟ 7> شاشة �كثر �جهز! �لتلفا* تطوً"� ��لتي 
تنتجها شركة �جهز! �لتلفا* �أل�لى على مستوw �لعالم، ال يمكن �> تمنحكم صو"! بهذ� �لقد" 
�لنقاD، �من ثم ُتشيَّد  7لى هذ�   Eلمهندسين يسعو> للوصو�  OالP� ?منذ مائة عا� .Dلنقا� من 
�لمصانع ��لمؤسسا� �لعمالقة، �ُتجرw �ألبحا�، �يتم تطوير �لخطط ��لتصميما�. �لتنظر�� 
ثانية 7لى شاشة �لتلفا*، �في �للحظة f�تها 7لى �لكتاk �لذ� بين �يديكم، فسوO تر�> �> هنا� 
فرقًا شاسعًا في �لنقاD ��لجوJ!. فضال �> شاشة �لتلفا* تبد� لكم صو"! ثنائية �ألبعاJ، في حين 

�نكم تتابعو> مناظر ثالثية �ألبعاf J�� عمق. 
�منذ سنو�� طو�E يسعى عشر�� �آلالO من �لمهندسين لتصنيع شاشا� جها* تلفا* 
تعطي صو"! ثالثية �ألبعاJ، ��لوصوE 7لى جوµ" !Jية �لعين. نعم لقد �مكنهم تصميم نظا? تلفا* 
ثالثي �ألبعاJ، غير �نه ليس في �إلمكا> "µيته ثالثي �ألبعا�J J> �"تد�D �لنظا"!. �مع �> هذ9 
�ألبعاJ �لثالثة �صطناعية. فالجهة �لخلفية تظل عكر!، �ما �لجهة �ألمامية فتبد� �كأنها صو"! 
من �"3. �ال يتشكل �بد� منظر في جوJ! �نقاD �لمنظر �لذ� تر�9 �لعين. �يحد� بالطبع �> 

تضيع �لصو"! في �لكامير� ��لتلفا*.  
�ها هم �لتطو"يو> يزعمو> �> Pلية �إلبصا" في �لعين ��لتي تظهر هذ� �لمنظر �لذ� يتسم 
 Jحد لكم 7> �لتلفا* �لموجو� Eما قا �f7 <فة . ��آلJ7نما تشكلت بمحض �لمصا ،Dلنقا�� !Jبالجو
في حجرتكم، 7نما قد تشكل نتيجة مصاJفا�، ��> �لذ"�� تجمعت �جا�D بالجها* �لذ� 
 Oتعتقد�> فيه؟! كيف لذ"�� غير ��عية �> تصنع ما لم يتأ� آلال �fيشكل هذ9 �لصو"!، ما

�ألشخا¢ مجتمعين �> يصنعو9 ؟! 
7ّ> �آللة �لتي تشكل منظًر� هو �كثر بد�ئية مما تر�9 �لعين، لو �نها ال تتشكل مصاJفة، فإنه 
 Eفة، ��لحاJمن �لو�ضح للغاية �> �لعين ��لمنظر �لذ� تر�9 بد�"هما لن يتشكال محض مصا
كذلك بالنسبة لألf>. فاألf> �لخا"جية تجمع �ألصو�� �لمحيطة بو�سطة صو�> �ألf>، �تقو? 
 <fأل� 7لى  �نقلها  �لصوتية  �لذبذبا�  بتقوية   wألخر� لتقو? هي  �لوسطى،   <fأل� 7لى  بتوصيلها 
�لد�خلية، لتقو? بد�"ها بتحويل هذ9 �لذبذبا� 7لى 7شا"�� كهربية، �7"سالها 7لى �لمخ. �عملية 

�لسمع �يضا كما هو �لشأ> في عملية �إلبصا" تتم في مركز �لسمع �لموجوJ في �لمخ. 
��لوضع �لذ� في �لعين يسر� كذلك على �ألf>. بمعنى �> �لمخ محجوk كذلك عن 
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 ،Eفي �لمقا? �أل� �Jته تطو"� با"*، ـ بأنه "ما�f في �لوقت� Jلو"�ثة �لشهير بجامعة ها"فر�
:Eيقو f7 ،"ثم عالم في �لمقا? �لذ� يليه

"7> لنا 7يمانا بالماJية، �هو 7يما> �ستباقي (�عُتنق سلفا، ��فترضت صحته). ��لشيD �لذ� 
يدفعنا 7لى �إلتيا> بتفسير ما�J للعالم، ليس هو �صوE �لعلم �قو�عد9، بل على �لعكس من 
fلك فإنناـ  بسبب من 7خالصنا سلفا للماJيةـ  نختلق �صوE �مفاهيم بحثية تأتي بتفسير 
 Eية صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن �> نسمح بدخوJللعالم. �نظر� 7لى كو> �لما �Jما

تفسير 7لهي 7لى �لساحة".١٧٢
�إلخال¢  سبيل  في  يحيا   Jمولو �لد�"�ينية  بأ>  صريحة  �عتر�فا�  �لكلما�  هذ9  �ُتعد 
للفلسفة �لماJية. �هذ� �لمولوJ يفتر@ �نه ما من �جوJ قط سوw �لماJ!. �لهذ� �لسبب يعتقد�> 
�لحية  �ألنو�%  ماليين   <� 7لى  �يذهبو>  �لحيا!.  7نما خلقت  �لوعي  عديمة  �لجامد!   !Jلما�  <�
�حيتا>  ��أل*ها"  ��ألشجا"  ��لحشر��  ��لنمو"  ��لز"�فا�  ��ألسما�  �لطيو"  مثل  �لمختلفة 
�لباE ��لبشر 7نما تشكلت من J�خل �لماJ! �لجامد! �بالتفاعال� �لحاJثة J�خل �لماf !J�تها؛ 
�� بالمطر �لساقط، ��لبر3 �لخاطف. �ما في حقيقة �ألمر فإ> هذ� يتنافى مع �لعقل ��لمنطق 
على �لسو�D. بيد �> �لد�"�نيين يستمرئو> �لمنافحة عن هذ� �لر�� ُبغية "عد? JخوE تفسير 7لهي 

7لى �لساحة" على حد تعبيرهم.
 Oمسبق، فسو �Jهانهم حكم ماf� ما من ال ينظر�> 7لى �صل �لكائنا� �لحية �في�
�لحية كافة 7نما هي من صنع خالق �f قو! �علم  �لجلية. ��لكائنا�  يد"كو> هذ9 �لحقيقة 
�عقل معجز. 7نه �هللا �لذ� خلق �لكو> كله من �لعد?، �نّظمه بشكل ال تشوبه شائبة �� قصو"، 

�خلق �لكائنا� �لحية كافة �صّو"ها.
 

�� نظرية �لتطو� هي �شد 

�لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم
يتعين هنا �> نوضح �> �يما 7نسا> ُيعِمل عقله �منطقه �J> �حكا? مسبقة ��J> �لوقو% 
بخر�فا�  تذكرنا  �لتي  �لتطو"  نظرية   <� �يسر  بسهولة  سيد"�  �يديولوجية،   �� تأثير  تحت 

�لمجتمعا� �لتي عاشت بمنأw عن �لعلم ��لحضا"!، ليست سوw *عم يستحيل تصديقه. 
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عيني �إلنسا> ��fنيه ��نفه تمضي 7لى �لمخ في صو"! 7شا"! كهربية. �7نكم لتطالعو> تفصيال� 
كثير! في كتب علم �ألحياD ��لطبيعة ��لكيمياD �لحيوية، بيد �نكم ال يمكن �> تصاJفو� في �� 
موضع قط �هم حقيقة ينطو� عليها هذ� �لموضو% �ال �هي: من f� �لذ� بالمخ  يتلقى هذ9 
�ألشا"�� �لكهربية �يد"كها على �نها صو"! �صو� �"�ئحة �7حسا�. 7> ثمة حاسة توجد 
بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله �J> حاجة 7لى عين �� �f> �� �نف، لمن تعوJ هذ9 �لحاسة. بالطبع 
ال تعوJ على ما يشكل �لمخ من �عصاk �طبقا� Jهنية �خاليا عصبية. �هكذ� �لهذ� �لسبب 
ليس بمقد�" �لماJيين �لد�"�ينيين ممن يظنو> �> كل شيD ليس سوw ماJ!، �> يجيبو� على 
 dلتي خلقها �لمولى عز �جل. فهي ال تحتا� uال�، أل> هذ9 �لحاسة 7نما هي �لر�µهذ9 �لتسا
7لى عين حتى ترw �لصو"!، �ال �f> حتى تسمع �لصو�. �عال�! على هذ� كله، فهي ليست 
�لجلية، عليه �> يفكر  �لعلمية  �لحقيقة  7لى مخ كيما تفكر. 7> كل �مر< يطالع هذ9  بحاجة 
" بعد! سنتيمتر�� مكّعبة،  في �هللا عز �جل �لذ� جمع بمكا> حالك �لظلمة J�خل �لمخ يقدَّ

�لكائنا� كافة بصو"! ثالثية �ألبعاf J�� �لو�> �ظالE �ضياD، �يخشا9 �يلوf به. 

عقيد" ما[ية
7> ما تنا�لنا9 7لى �آل> بالبحث ��لتدقيق ليظهر �> نظرية �لتطو" ما هي 7ال *عم يتعا"@ 
بوضوu مع �الكتشافا� �لعلمية، �يجافي *عم �لنظرية ـ فيما يتعلق بأصل �لحيا! ـ �لمنطق 
تأثير تطو"�. �تكشف �لحفريا� �>  �لنظرية ��  �لعلمي. فليس ألية Pلية تطو" قط طرحتها 
�لكائنا� �لحية لم تمر بمر�حل بينية تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. �في هذ9 �لحالة يتعين تنحية 
نظرية �لتطو" جانبا باعتبا"ها فكر! مجافية للعلم. ال سيما ��> كثيًر� من �ألفكا" �لتي ظهر� 
على مد�" �لتا"يخ، مثل فكر! �> �أل"@ هي مركز �لكو>، قد ُحذفت من �جند! �لعلم. في حين 
�> نظرية �لتطو" ُيتشبث بها �بإصر�" في هذ9 �ألجند!، حتى 7نه من �لنا� من يسعى إلظها" 

�� �نتقاJ موجه 7لى �لنظرية �كأنه هجو? على �لعلم ! ِلَم  هذ� f7>؟! 
7> �لسبب في هذ� �لوضع 7نما هو تكو> عقيد! جا*مة لنظرية �لتطو" ال يمكن �لنكو¢ 
عنها بالنسبة 7لى بعض �أل�سا�. �تخلص هذ9 �أل�سا� 7خالصًا �عمى للفلسفة �لماJية، �تتبنى 

�لد�"�ينية كذلك ألنها �لتفسير �لما�J �لوحيد للطبيعة �لذ� يمكن �إلتيا> به. 
��حيانا يعترفو> صر�حة بهذ�، �يعترO "يتشا"J لونتين (Richard Lewontin)ـ  عالم 
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َر5ْ  َماVِ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� ِ�نََّما ُسكِّ  ﴿ َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ

َ�ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْوoٌ مَّْسُحوُ��َ�﴾  (�لحجر: ١٤-١٥)
 Jهذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا� عريضة من �لنا� بهذ� �لقد"، ��بتعا J�7> �متد�
للحير!  مثير  لهو �ضع  عاما،  منذ ١٥٠  �لسحر  �بقاD هذ�  �لد"جة،  بهذ9  �لحقائق  �لنا� عن 
��لدهشة بد"جة ال يمكن شرحها بكلما�، ألنه من �لممكن �> يستسيغ �لعقل �عتقاJ شخص 
�� عد! �شخا¢ لسينا"يوها� مستحيلة �مز�عم حافلة بالَخَرO ��لهر�D ��ألمو" غير �لمنطقية، 
7ال �> �عتقاJ �لكثيرين من �لبشر في كافة �نحاD �لعالم بأ> �لذ"�� �لال�عية ��لجامد! قد �جتمعت 
بقر�" فجائي، فأتت بالكو> �لذ� نر�9 يعمل بنظا? ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غير 
عا�J �نظا? متقن غاية �التقا>، �بكوكب �أل"@ �لذ� يختص بكافة �لسما� �لمناسبة للحيا!، 

�بكائنا� حية مز�J! بأنظمة معقد! تفو3 �لحصر، ليس له من تفسير سوw �نه سحر.
كما �> �هللا عز �جل ينبئنا من خالE تلك �لحاJثة �لتي �قعت بين موسى عليه �لسال? 
�لنا� بما  �لفلسفة �إللحاJية، يؤّثر�> على  ينافحو> عن  �فرعو>، بأ> بعض �ألشخا¢ ممن 
يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى عليه �لسال? نبأ �لدين �لحق على فرعو>، طلب فرعو> 
7لى موسى �> يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه �لنا�. �حينما �لتقى موسى �لسحر! �مرهم 

:Eثة تقوJهذ9 �لحا Jهم باستعر�@ مها"�تهم. ��آلية �لتي تسر ��"Jيبا <�
ِبِسْحٍر   ��Vَ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا  gِلنَّا� َ�ْعُيَن  َ�ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ�  ا  َفَلمَّ َ�ْلُقْوْ�  ﴿  َقاَ� 

َعِظيٍم ﴾  (�ألعر�}:١١٦)
. �على نحو ما تبدw تمكن سحر! فرعو> بما صنعو9 من خد% �> يسحر�� �لنا� جميعا 
 Dمنو� به. 7ال �> �لبرها> �لذ�  �لقا9 موسى في مو�جهة ما �لقا9 هؤالP موسى ��لذين Dباستثنا

على حد �لتعبير �لو�"J بالقرP> �لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ>"، �� �ّنه �بطل تأثير9، يقوE تعالى:
َفَوَقَع  َيْأِفُكوَ�   َما  َتْلَقُف  ِهَي   �Uََفِإ َعَصا¹َ  َ�ْلِق   �ْ�َ ُموَسى  ِ�َلى  َ�َ�ْ�َحْيَنا   ﴿

�ْلَحقُّ َ�َبَطَل َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ��نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن﴾  (�ألعر�}: 

 (١١٧-١١٩
�على نحو ما �"J في �آليا�، � مع J7"�� �> ما فعله هؤالD �ألشخا¢ �لذين سحر�� 

201

www.j4know.com

www.j4know.com


�معجز" �لشم ��لتذ�

�على �لنحو �لمتقد? تبيانه، فإ> من يؤمنو> بنظرية �لتطو" يعتقد�> �> �ألساتذ! �لذين يفكر�> 
 ،(Einstein Hubble) مثل 7ينستين هوبل Dلجامعيين ��لعلما� kيعقلو> �يخترعو>، ��لطال�
 ،(Charlton Heston) <تشا"لتو> هيستو� (Frank Sinatra) �لفنانين مثل فر�نك سيناتر��
يضاO 7ليهم كائنا� مثل �لغزال> ��شجا" �لليمو> �*هو" �لقرنفل، سوO يخرجو> مع مر�" 
�لزما> من مزيج من كثير من �لذ"�� ��لجزئيا� ��لمو�J غير �لحية �لتي تمأل برميال عظيما. 
ال سيما ��> من يؤمنو> بهذ� �لَخَرO هم علماD ��ساتذ! ��نا� على قد" من �لثقافة ��لتعليم. 
�لهذ� �لسبب فإ> �ستخد�? تعبير "�شد �لسحر تأثيًر�ً في تا"يخ �لعالم" بالنسبة 7لى نظرية �لتطو" 
سيكو> �ستخد�ًما في محله. f7 7نه ليس في تا"يخ �لعالم �عتقاJ �� *عم Pخر سلب عقوE �لبشر 
بمثل هذ9 �لد"جة �حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل ��لمنطق، �كأنه �سدE ستاً"� �ما? �عينهم، 
حا�J E> �> ير�� �لحقيقة �لتي كانت ��ضحة بجالD. �7ّ> هذ� لغفلة �عد? بصير! ال يستسيغها 
�لقبائل �إلفريقية للطوطم �عباJ! �هل سبأ للشمس �عباJ! قو?  عقل مثلها كمثل عباJ! بعض 
�لسال?  عليه  موسى  قو?   !Jعبا� بأيديهم،  يصنعونها  كانو�  �لتي  لأل�ثا>،  �لسال?  عليه  7بر�هيم 
للعجل �لذ� صنعو9 من fهب. �هذ� �لوضع في حقيقته 7نما هو حماقة �شا" 7ليها �هللا تعالى 
في �لقرP> �لكريم. �ينبئنا �لمولى عز �جل في كثير من Pياته بأ> من �لنا� من سيستغلق عليه 

�لفهم �يتر�J> 7لى حاE يعجز�> فيه عن "µية �لحقائق. �من بين هذ9 �آليا� قوله تعالى:
﴿ ِ��َّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�Vٌ َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم oْ�َ َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم �هللاُّ 

عِظيٌم﴾   َعَذ�ٌ�  َ�َلُهْم  ِغَشاَ�ٌ"  َ�ْبَصاِ�ِهْم  َ�َعَلى  َسْمِعِهْم  َ�َعَلى  ُقُلوِبهْم  َعَلى 

(�لبقر": ٦-٧).
�قوله �يضا :

الَّ   �ٌ�Uَ- َ�َلُهْم  ِبَها  ُيْبِصُر�َ�  الَّ  َ�ْعُيٌن  َ�َلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَ�  الَّ  ُقُلوٌ�  َلُهْم   ﴿

َيْسَمُعوَ� ِبَها ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاoِ َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ�﴾  

( �ألعر�}: ١٧٩).
�ما في سو"! �لِحْجر فيخبرنا �هللا عز �جل بأ> ��لئك �لنا� قد ُسحر�� بحيث �نهم لن 

يؤمنو� حتى �لو "��� �لمعجز��، f7 يقوE سبحانه �تعالى:
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olfactory reception”, Chemical Senses 21, 1996, s. 773-
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17- G. Ohloff, “Scent and Fragrances”, Springer-Verlag,
Berlin Heidelberg, 1994, s.6.
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�لنا� من قبل ��ثر�� عليهم 7نما هو 7فك، با�µ� بالذE ��لضعَّة. ���لئك �لذين يؤمنو> بمز�عم 
�ينذ"�>  �لر�هن،  في عصرنا  �لسحر  �بتأثير  �لعلم  من   Oتحت غال J"جة  �قصى  7لى   Dخرقا
حياتهم للدفا% عنها، فسوO يسقط شأنهم �ُيذلو� ما لم يتخلو� عن هذ9 �لمز�عم، �fلك حينما 

تظهر �لحقيقة بجالD بكامل معانيها، �"يبطل تأثير �لسحر". 
نظرية  عن  ينافح  ظل  �لذ�   (Malcolm Muggeridge)  dموجريد مالكو?   uيشر�
�لتطو" حتى ناهز �لستين من عمر9، �كا> فيلسوفًا ملحد�ً، �لكنه �J"� �لحقائق من بعد �لوضع 

�لذ� ستترwJ 7ليه نظرية �لتطو" في �لمستقبل �لقريب قائال: 
"7نني �نا نفسي صر� مقتنعا بأ> نظرية �لتطو" ستكو> 7حدw مو�J �لمز�u �لموجوJ! بكتب 
تا"يخ �لمستقبل ال سيما في �لمجاال� �لتي ُطبقت فيها. �سيتلقى جيل �لمستقبل بالدهشة 

��لحير! �عتنا3 فرضية متهرئة يكتنفها �لغمو@ بسذ�جة ال يصدقها عقل" .١٧٣
�هذ� �لمستقبل ليس ببعيد، بل على �لعكس من fلك، فإ> �لبشر في �لمستقبل �لقريب 
للغاية، سيد"كو> �> �لمصاJفا� ليست 7لهًا �سوO يتم �العتر�O بأ> نظرية �لتطو" 7نما هي 
�كبر خدعة ��شد �نو�% �لسحر في تا"يخ �لعالم. �سرعا> ما بد� هذ� �لسحر �لشديد ينحسر 
عن �لنا� في شتى �نحاD �أل"@، �با� �لكثير�> ممن �قفو� على سر خدعة �لتطو"، يتساDلو> 

بدهشة �حير! كيف �نطلت هذ9 �لخدعة عليهم.
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