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لد عدنا� &قطا� عا" ١٩٥٦، هو يستعمل 	السم 	لمستعا� ها�� يحيى. منذ 	لثمانيا� 

من 	لقر� 	لماضي كتب عد8ً	 كبيرً	 من 	لمؤلفا� في مو	ضيغ مختلفة، *يمانية علمية سياسية، 

*ال جانب Fلك يوجد للكاتب مؤلفا� في غاية 	ألهمية تكشف ?يف &تبا= نظرية 	لتطو�، تفند 

	8عاN	تهم، تفضح 	لصال� 	لخفية، بين 	لد	�ينية 	أليديولوجيا� 	لّدموية.

هدT 	لمؤلف 	لرئيسي من �	N &عماله هو *يصاQ نو� 	لقر�P 	لكريم *لى شتى بقا= 	لعالم، 

حد	نيته، 8فع 	لناW بذلك *لى 	لتفكير 	لتفّكر في قضايا *يمانية &ساسية مثل جو8 	هللا تعالى 

	ليو" 	آلخر، كذلك كشف 	ألسس 	لمتهانة لنظم 	لجاحدين سلوكياتهم 	لمنحرفة. *لى حّد 	آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا 

بإ�F 	هللا تعالى سوT تكو� كليا� ها�� يحيى  .N	لقّر	سعة من 	*لى ٥٧ لغة مختلفة، هي تحضى باهتما" بالغ من قبل شريحة 

 Qلجما	 Qلعد	 bلصد	خالQ 	لقر� 	لو	حد 	لعشرين، سيلة للبلوd باإلنسا� في شتى &نحاN 	لعالم *لى مر	تب 	لسكينة 	لسال" 

	لسعاe8 	لتي جاN 	لتعريف بها في 	لقر�P 	لكريم.

حوQ 	لكاتبحوQ 	لكاتب

 eحشر Qحو ��بما ظن بعض 	لقر	N &� موضو= هذ	 	لكتاf لن يشد 	هتمامهم كثيرً	، �بما قالو	 ألنفسهم *� كتابًا يد

*� *يقا= حياتهم 	لمشغوQ ال يترi لهم قتًا لكتاf كهذ	. �بما شعر هؤالN 	لقر	N &نفسهم  Nلن يفيدهم في شي eصغير

�بما ظنو	 &� كتبًا تعالج  ،e8فا*&� كتابًا يضم بحثًا 	قتصا8يًا & سياسيًا، & حتى �	ية طويلة، سوT يكو� &كثر تشويقًا 

موضوعا� &خرm سوT تكو� لها &همية &كبر بالنسبة لهم.

 fمفتاحًا لبا -mخر& eبعبا�- & ،eشا�* Wألسا	لطبيعة في 	 N	من &جز Nُيَعد كل جز "�بالنسبة أللئك "	لذين يتفكر

	لمفاتيح  f	ألبو	فإ� عد8  ،N	ألجز	لطبيعة يمكن &� تقسم *لى عد8 يكا8 يكو� النهائيًا من 	بما &� من &بو	f 	لحقيقة. 

 �& F* ،لحقيقة	لى *  t8فقط كي يقو 	حدً	بابًا   Nلمر	ألحيا� يكفي &� يفتح 	في بعض يكا8 هو &يضًا &� يكو� النهائيًا. 

 حيو	� 	حد) يمكن &� يساعد 	لباحث عن 	لحقيقة على & eحد		حد من 	لطبيعة (على سبيل 	لمثاQ: نبتة  Nسة جز	�8

فهم 	لكو� بأكمله. لهذ	 	لسبب يذكر سبحانه تعالى &مثلة من 	لمخلوقا� في 	لقر�P 	لكريم:

﴿ ِ*ّ� 	هللاَّ َال َيْسَتْحيي َ&� َيْضِرfَ َمَثًال ما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها، َفَأّما 	لِذيَن Pَمُنو	 َفَيْعَلُموَ� &ّنُه 	لَحقُّ ِمن َ�بِِّهْم...﴾ 

[٢٦ :eلبقر	 eسو�]

لقد Fُكر� مخلوقا� صغيرe مثل 	لبعوضة 	لعنكبو� من بين Pيا� 	هللا، بنفس 	لطريقة 	لتي يرm بها 	لناW 	لبعوضة 

	لصغيرe كائنًا غير �F &همية، كذلك 	لحاQ بالنسبة للعنكبو�؛ لكن "	لذين يتفكر�" يمكنهم &� ير	 	لمعجزe 	لتي تحويها 

هذt 	آليا�. *F يمكن &� ُيعتبر كل حيو	� من هذt 	لحيو	نا� 	لصغيرe مفتاحًا يمكن &� ُيفَتح من خالله 	لباf 	لذ� يمّكن 

	لمرN من ��ية كماQ خلق 	هللا. تجد� 	إلشا�e *لى &� هذ	 	لكتاf (	لذ� يصف 	لخصائص 	لمدهشة 	لتي يصعب تصديقها 

	لتي سوT تتعر� &يضًا عند صفها *لى &سئلة مثل "كيف؟"  ،Wلنا	من  	عد8 قليل جدً mلتي ال يعرفها سو	في 	لعنكبو�، 

"لماF	؟" قد ُكتب هذ	 	لهدT ماثل في Fهن مؤلفه. لهذ	 	لسبب ستجد &� هذ	 	لكتاf &هم من كثير من 	لكتب 	لتي 

قر&َتها حتى 	آل�؛ أل� تحوQ 	إلنسا� *لى 	حد من &لئك "	لذين يتفكر�" &مٌر &هم من &� شيP Nخر.

 ﴾�َما في 	َألْ�ِ� َجِميعًا ِمْنُه، ِ*ّ� في Fلَك آلياٍ� ِلَقْوٍ" َيَتَفّكُرَ �ِ	َسّخَر َلُكم ما في 	لّسَماََ ﴿

[سو�e 	لجاثية: ١٣]
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لّدفا' عن �لفلسفا" �لما�ية ��آل��� �إللحا�ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر�. 

��89 حد6 ��� نافح منافح عن تلك �لنظريا" بعد مطالعة هذ, �لمؤلفا" فلن 

يكو� 8لك سو� عن عناٍ� عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم �حضه �9بطاله. �ال شك 

�� هذ, �لخصائص نابعة من قوI حكمة �لقر�G �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى 

من ���� عمله هذ� 9لى نيل �لمديح ��لثنا� 9نما هدفه �غايته هد�ية �لناO ��لسير بهم 

   .T�في طريق �إليما�، كما �ّ� ليس هّمه تحصيل �Tّ �بح �� مكسب ماّ

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

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

ال تقّد� بثمن.

�على هذ� �ألساO، فإّ� �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية �نها  تشو\ 

� �ال تملك  تأثيًر�  ��أل8ها� �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكوb ��لترّ

قوّيا �حاسًما في طر� �لشبها" من �لقلوe،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من 

�لو�ضح �� هذ, �لمؤلفا" لم تكن لتترb كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا� 

 .Oلسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا� fبية للكاتب �كثر من تركيزها على �لهد��لقوI �أل

�من لديه ��نى شك في 8لك فيمكنه �� يتحّقق من �� �لغاية �لقصو� هي �حض 

�إللحا� �نشر �خالk �لقر�G من خالj تأثير هذ� �لجهد �9خالصه �نجاحه.     

يتعين 9���b حقيقة مهمة، �هي �� �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوl في �نحا� 

�أل�m �ما يتعرm له �لمسلمو� من ��8 َسببه تحّكم �لفكر �إللحا�T في شؤ�� 

بالفكر  �لهزيمة   k9لحا هو  كّله  هذ�  من   nلخال� يضمن   Tلذ� ��لطريق  �لعالم. 

 Oلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقرGنية   kألخال� 9جال�   � �إليما�  حقائق  �بيا�   T��إللحا

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

جّر, 9لى �لفسا� ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��T �لُمسا�عة 

ُيقضى  فقد  �9ال   ،Tبما هو ضر��  lلقيا� 9لى  �لمستطا'  قد� 

�ألمر �الَ" حين مناn.  �خالj �لقر� �لو�حد ��لعشرين، 

 jتكوُ� كلّيا" ها��� يحيى -من خال fبإ�8 �هللا تعالى سو�

نهوضها بهذ, �لمهّمة-  �لوسيلة للوصوj بالّناO 9لى مر�تب 

 I��لسكينة ��لسالl ��لصدk ��لعدj ��لجماj  ��لسعا

�لتي ��ضحها لنا �لقر�G �لكريم. 
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مـعـجــزI �لعنكبو"

حوj �ملؤلف

يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها���" � "يحيى" في 8كر� موقرI للنبيين �للذين 

جا�ال ضد �لكفر ��إللحا�، بينما يظهر �لخاتم �لنبوT على �لغالf �مًز� ال�تباw �لمعاني �لتي 

تحتويها هذ, �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوT 9لى �ّ� �لقر�G �لكريم 

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

�لكاتب لنفسه �لقر�G �لكريم ��لسنة �لّنبوية �ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفا" �خذ �لعهد 

على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوl عليها �لنظم �إللحا�ية �9بطاj كل �لمز�عم �لتي 

تقوl عليها �لحركا" �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذT َمهر به كتبه بمثابة 9عالٍ� عن 

�هد�فه هذ,.    

 ،Oسالته لجميع �لنا�� �Gئيسي هو تبليع نو� �لقر� fهد jتد�� جميع كتب �لمؤلف حو

�لنظم �إللحا�ية  �حثهم على �إليما� بوجو� �هللا ��حد�نيته ��ليوl �آلخر، �عرm تهافت 

�فضحها على �لمإل.  

تحضى كتب ها��� يحيى بقبوj ��هتماl كبيرين في شتى �نحا� �لعالم؛ من �لهند 9لى 

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

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

ترجمت ُكتب �لمؤّلف 9لى �لعديد من �لّلغا" �ألجنبية، �من بين تلك �للغا": �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 منتشرI في 9فريقيا)، �لغة �لّديولهي 

(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية �غيرها من �للغا". � هناb 9قباj كبير 

على قر��I هذ, �لكتب بهذ, �للغا". 

لقد �ثبتت هذ, �لمؤلفا" جد��تها، ��جد" تقدير كبيًر� في كافة �نحا� �لعالم. �قد كانت 

سبًبا في هد�ية كثير من �لناO 9لى طريق �إليما� �ساهمت من جانب Gخر في تقوية 9يما� كثير 

من �لمؤمنين. �كل من يقر� هذ, �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضو{ �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 

 jيميز �سلوبها ��لعمق في تنا� Tلذ� kبين ثنايا سطو�ها ��لصد I�فيها ��لسهولة �لموجو

�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذ, �لمؤلفا" �يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدl �لقد�I على 

نقض ما فيها ��حضه.  �كل من يقر� هذ, �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد 8لك 
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مـعـجــزI �لعنكبو"
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

B#لكر# C#لى #لقرDB#لكر# C#لى #لقرD

� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� �آليا� �#" �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو
�لقر7نية. �هذ- �لكتب تدعو �لنا3 جميًعا #لى فهم هذ- �آليا� ��لعيش �فقا لتعاليمها. لقد تم شر$ 
 "# �لقا89.  ;هن  في   ��تر  �< شبهة   >< هنا?  تبقى  ال  بحيث  �هللا  بآيا�  �لمتعلقة  �لمو�ضيع  جميع 
ر فهم هذ- �لكتب من ِقبل �لجميع  �ألسلوN �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ< يسَّ
صغا�9 �كبا�9، �من كل فئا� �لمجتمع، بسهولة ���" >< صعوبة، �هو �لذ< جعل هذ- �لكتب كتًبا 
ال تستطيع >" تتركها قبل #تماZ قر��تها. �حتى �لذين �تخذ�� موقفا معا9ضا للدين يتأثر�" بالحقائق 

�لمذكو9� في هذ- �لكتب، �ال يستطيعو" �حض صحة محتوياتها.
�كما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتاN ��لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم يستطعيو" 
قر��تها بشكل جماعي، >� مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. #" قر��� هذ- �لكتب بشكل جماعي 

�نقل كل فر� 9>يه �خبرته #لى �آلخرين >مر مفيد جد�.
عال�� على هذ�، فإ" �لمساهمة في تعريف هذ- �لكتب – �لتي لم تؤلَّف #ال لوجه �هللا تعالى 
�لمرضاته – �نشرها بين �لنا3 ُتَعد خدمة #يمانية كبير�، أل" �أل�لة ��لبر�هين �لتي يو9�ها �لمؤلف في 
هذ- �لكتب قوية جد� �مقنعة، لذ� كا" على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر��تها 

� منها.���الستفا
في  نقدمه  �لذ<  �ألخر[،  �لكتب   dستعر�� على   eلالطال �لقا89  �قت  يتسع   "< نأمل  #ننا 
نهاية هذ� �لكتاN، ليكو" على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�9 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 j9[ شخصية للمؤلف، �ال تر[ 
شر�حا �#يضاحا� مستند� #لى مصا�9 مشبوهة، �ال >< نقص >� قصو9 في >سلوN �أل�N ��لتوقير 
#لى   �<  ���لحير� ��لتر #لى  �لقا89  يُجر  �لمقدَّسة، �ال ما  �لمفاهيم ��لمو�ضيع  �تخا;- تجا-  �لو�جب 

.mليأ3 ��لقنو�
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

﴿َ�َما َخَلْقَنا #لّسَماَ�#ِ& َ�#َأل�Mَ َ�َما َبْيَنُهَما الِعِبيَن. 

َما َخَلْقَناُهَما Dِّال ِبالَحقِّ َ�َلِكّن َ�ْكَثَرُهْم َال َيْعَلُمو�’﴾  

[سو�7 #لدخا�: ٣٨-٣٩]

تـمهيـد
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

في  كائن حي  بد�خله؛ أل" كل   ���لموجو �لرسالة  فهم  على   ���لمقد9 فيه،  ��لتأمل  �لكو"، 
�لطبيعة �كل ما يوجد في هذ� �لكو" #نما هو �ليل على �جو� �هللا �شاهد على كينونته.

�يلفت �هللا سبحانه �تعالى �نتباهنا #لى هذ- �آليا� في �لقر7" �لكريم، ��لتي يكشف فيها 
�لطريق �لحقيقي للبشر �لذين خلقهم:

 Xْخِتالِ\ #لّلْيِل َ�#لّنَهاِ� �#لُفْلِك #لتي َتْجر#� Mِ�ْفي َخْلِق #لّسَما�#ِ& �#أل �ّDِ﴿

في #لَبْحِر ِبَما َينَفُع #لّناَ� َ�َما �نَزeَ #هللاُّ ِمَن #لّسَماC ِمن ماCٍ َفَأْحَيا ِبِه #ألMَ�ْ َبْعَد 

 Cِِر َبْيَن #لّسَما َمْوِتَها َ�َبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ jَ#ّبٍة َ�َتْصِريِف #لّرَياhِ َ�#لّسَحا0ِ #لُمَسخَّ

َ�#َألMِ�ْ آلَياٍ& ِلَقْوBٍ َيْعِقُلو�﴾ [سو�7 #لبقر7: ١٦٤]

 ��عند �لتمعن في هذ- �آلية قد يبد� للكثيرين >" ما يكشفه �لقر7" �لكريم فيها هو مجر
�لما�،   qلسفن فو� �لليل ��لنها9، �حركة   rختال� "< �لبعض  يعتقد   ;# للغاية؛  >حد�s عا�ية 
بو�سطة  علميًا  تفسير-  يمكن  ;لك  كل  ��لسحب...  �لريا$  �حركة  للتربة،  �لمطر  �#حيا� 
في طياتها  �لظو�هر ال تحمل  >" هذ-  يعتقد هؤال�  �لسبب  �لهذ�  ميكانيكي.  منطق   Zستخد��
�، �هو ال �>< عنصر من عناصر �لمفاجأ�. �لكن �لعلم ال يد39 سو[ �لحقائق �لما�ية �لمجر
يستطيع >بد�ً >" يقدZ #جابة لسؤ�x مثل "لما;�؟". �تجد9 �إلشا9� هنا #لى >" �لجهل �لمنتشر 
حرما"  عن   xلمسؤ�� هو  �لعالم  على  يسيطر  �لذ<  �لعلماني  �الجتماعي   Zلنظا� عن  ��لناشئ 
كثير من �لنا3 من �لتأمل في هذ- �آليا� �فهم مختلف �لمعاني �لكامنة ���9ها. �من �لناحية 
"�لذين  سو[  يد9كها   "< يمكن  ال  �آليا�  هذ-  طبيعة   "# �لقر7"   xيقو ��لو�قعية  �لجوهرية 

يتفكر�"".
- �< ،��بالنسبة أل�لئك "�لذين يتفكر�"" ُيَعد كل جز� من >جز�� �لطبيعة في �ألسا3 #شا9

 �بعبا9� >خر[- مفتاحًا لباN من >بو�N �لحقيقة. �بما >" �لطبيعة يمكن >" تقسم #لى عد� يكا
يكو" النهائيًا من �ألجز��، فإ" عد� �ألبو�N ��لمفاتيح يكا� هو >يضًا >" يكو" النهائيًا. �في 
بعض �ألحيا" يكفي >" يفتح �لمر� بابًا ��حد�ً فقط كي يقو�- #لى �لحقيقة، #; >" ��9سة جز� 
��حد من �لطبيعة (على سبيل �لمثاx: نبتة ��حد� >� حيو�" ��حد) يمكن >" يساعد �لباحث 
عن �لحقيقة على فهم �لكو" بأكمله. �لهذ� �لسبب يذكر سبحانه �تعالى >مثلة من �لمخلوقا� 

في �لقر7" �لكريم:
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

قالو�  �9بما  كثير�ً،  �هتمامهم  يشد  لن   Nلكتا� هذ�   eموضو  "< �لقر��  بعض  ظن  9بما 
 xحياتهم �لمشغو eلن يفيدهم في شي� �#" #يقا �ألنفسهم #" كتابًا يد�9 حوx حشر� صغير
ال يتر? لهم �قتًا لكتاN كهذ�. �9بما شعر هؤال� �لقر�� >نفسهم >" كتابًا يضم بحثًا �قتصا�يًا 
�، �9بما ظنو� >" كتبًا تعالج �>� سياسيًا، >� حتى ��9ية طويلة، سوr يكو" >كثر تشويقًا �#فا

موضوعا� >خر[ سوr تكو" لها >همية >كبر بالنسبة لهم.
بينما �لحقيقة هي >" هذ� �لكتاN �لذ< يمسكه �لقا89 بين يديه 9بما يفيد- >كثر من >< 
نصًا  ليس   Nلكتا� هذ�  �لمعرفة. أل"  من  >كبر  قد�9ً  له   Zيقد  rآل"، �سو� قر>- حتى   Nكتا
بيولوجيًا مكتوبًا بهدr #عطا� معلوما� مفصلة عن هذ� �لحيو�" �لصغير �لمسمى "�لعنكبو�"؛ 
فيما  تكمن  �لحقيقية   Nلكتا� هذ�  >همية  �لكن   ،Nلكتا�  eموضو هو  �لعنكبو�  يكو"  فقد 

يكشفه عن حقيقة �لحيا� �فيما يقدمه من 9سالة.
فإ;�   .qإلطال� >همية على   ��; غير  تبد�   ���< ;�ته  في حد  فالمفتا$  �لمفتا$...  مثل  #نه 
>عطيت مفتاحًا لشخص لم يَر >< مفتا$ من قبل (�بالتالي ال يعرr �لعالقة بين �لمفتا$ ��لقفل) 
فإنه سوr يعتبر >" �لشي� �لذ< يمسكه في يد- ما هو #ال قطعة معدنية عديمة �لجد�[ �بال 
معنى، في حين >" �لمفتا$ يمكن >" يكو" في بعض �ألحيا" >حد >كثر �ألشيا� قيمًة في �لعالم، 

�عتما��ً على ما يوجد خلف �لباN �لذ< يفتحه.
لقد ُكتب هذ� �لكتاN ال لكي يكو" �لعنكبو� في حد ;�ته هو موضوعه، بل الستخد�مه 
(كمفتا$). >ما بالنسبة للحقيقة �لكامنة خلف �لباN �لذ< يفتحه هذ� �لمفتا$ فهي >عظم حقيقة 
يمكن أل< شخص >" يكتشفها على �إلطالq، ألنها تقدZ #جابا� ألسئلة ظل �لبشر يبحثو" 
لها عن #جابا� منذ فجر �لتا9يخ، �ألنها تبين عدZ �جو� >< >سا3 لنظرية �لتطو9 �لتي �قترحها 
>شخا� يريد�" >" ينكر�� �لحقيقة. فالحقيقة �لكامنة خلف هذ� �لباN هي #جابا� عن >سئلة 
 �>ساسية مثل: "من >نا؟"، �"كيف ُخلق �لكو" �كيف ُخلقت >نا؟)، �(ما هو �لمغز[ من �لحيا

�ما;� تعني؟".
�خالصة تلك �إلجابا� >" خالق هذ� �لكو" �ما فيه من بشر �كائنا� هو خالق ��حد، 
� لتدx على خالقها �تسّبحه. �هذ� �لخالق �لعظيم هو �هللا �لذ< ��>" هذ- �لمخلوقا� موجو
له صفة �لكماx �لمطلق. �كما بّين سبحانه �تعالى في �لقر7" �لكريم فقد خلق �إلنسا" ليتفكر 

في نفسه �في �لكو" من حوله �لكي يعبد �هللا جل جالله، N9 كل شي�.
يتوقف ;لك على مر�قبة كل شي� موجو� في   ;# �لجهد،  �ألمر بعض  �يتطلب فهم هذ� 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

َفَأّما #لِذيَن mَمُنو#  ﴿ Dِّ� #هللاَّ َال َيْسَتْحيي َ�� َيْضِر0َ َمَثًال ما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها، 

َفَيْعَلُموَ� �ّنُه #لَحقُّ ِمن َ�بِِّهْم...﴾ [سو�7 #لبقر7: ٢٦].

لقد ُ;كر� مخلوقا� صغير� مثل �لبعوضة ��لعنكبو� من بين 7يا� �هللا، �بنفس �لطريقة 
�لتي ير[ بها �لنا3 �لبعوضة �لصغير� كائنًا غير ;< >همية، كذلك �لحاx بالنسبة للعنكبو�؛ 
�لكن "�لذين يتفكر�"" يمكنهم >" ير�� �لمعجز� �لتي تحويها هذ- �آليا�. #; يمكن >" ُيعتبر 
كل حيو�" من هذ- �لحيو�نا� �لصغير� مفتاحًا يمكن >" ُيفَتح من خالله �لباN �لذ< يمّكن 
�لمر� من j9ية كماx خلق �هللا. �تجد9 �إلشا9� #لى >" هذ� �لكتاN (�لذ< يصف �لخصائص 
�لمدهشة �لتي يصعب تصديقها في �لعنكبو�، ��لتي ال يعرفها سو[ عد� قليل جد�ً من �لنا3، 
�هذ�  ُكتب  قد  �"لما;�؟"  "كيف؟"  مثل  >سئلة  #لى  �صفها  عند  >يضًا   dتتعر  rسو ��لتي 
�لهدr ماثل في ;هن مؤلفه. �لهذ� �لسبب ستجد >" هذ� �لكتاN >هم من كثير من �لكتب 
�لتي قر>َتها حتى �آل"؛ أل" تحوx �إلنسا" #لى ��حد من >�لئك "�لذين يتفكر�"" >مٌر >هم من 

>< شي� 7خر.

﴿ َ�َسّخَر َلُكم ما في #لّسَماَ�#ِ& َ�َما في #َألMِ�ْ َجِميعًا ِمْنُه، Dِّ� في sلَك آلياٍ& 

ِلَقْوBٍ َيَتَفّكُر��﴾ [سو�7 #لجاثية: ١٣]
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

 Mِ�َْماَ�#ِ& َ�َما ِفي #أل َماَ�#ِ& َ�َما ِفي #ألMِ�ْ ﴿ َلُه َما ِفي #لسَّ ﴿ َلُه َما ِفي #لسَّ

  ﴾ uَ�َما َبْيَنُهَما َ�َما َتْحَت #لثََّر  ﴾ uَ�َما َبْيَنُهَما َ�َما َتْحَت #لثََّر

[سو�7 طه: ٦][سو�7 طه: ٦]
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

مقدمة

َشْيئًا  َيْخُلُقوَ�  mِلَهًة ال  �jُِنِه  ِمن  َ�#تََّخُذ�#   ﴿

َ�ُهْم ُيْخَلُقوَ� َ�ال َيْمِلُكوَ� َألنُفِسِهْم َضّرً# َ�ال 

َنْفعًا َ�ال َيْمِلُكوَ� َمْوتًا َ�ال َحَيا7ً َ�ال ُنُشو�ً# ﴾  

[سو�7 #لفرقا� : ٣]
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�ألشكاx من خالx نظرية �لتطو9. ��لحقيقة >" >سئلة مثل �كيف تسنى لهذ- �لكائنا� �لحية 
�لمد�فعو" عن نظرية  ُتعد >سئلة ال يستطيع  �لذكا�؟ �كيف تعلمت تطبيقه؟  >" تكتسب هذ� 

�لتطو9 >" يقدمو� #جابا� صريحة �قاطعة لها.
�عند هذ- �لنقطة سوr يكو" من �لمالئم ��9سة �لحجج �لتي �ستخدمها �عا� �لتطو9 في 
محا�لة منهم لإلجابة على مسألة �لسلو? �لو�عي ��لذكي لد[ �لحيو�نا�، �سنقوZ بهذ� من 
خالx تفسير �لمعنى �لحقيقي لبعض �لمصطلحا� �لتي يستخدمها �عا� �لتطو9 في مز�عمهم.

عند �لبحث عن #جابة للسؤ�x �لتالي: "كيف �ستطاعت �لكائنا� �لحية >" تكتسب �لسلو? 
ينجحو� في  لم  �ألمر، �لكنهم  "�لغريز�" إليضا$ هذ�  �لتطو9 كلمة   ��عا Z؟" يستخدr��لها
 Z�9? �لدقيق لمفهو�;لك على �إلطالq. �يمكن >" نفهم �لصو9� بشكل >�ضح من خالx �إل
�عا� �لتطو9 #" للغريز� �لفضل في >" تتصف �لحيو�نا� بأشيا� مثل �لتفاني  x؛ #; يقو"�"�لغريز
��لذكا�.  �لوعي  بد�9ها  تتطلب  خاصة  قد��9  يتطلب  �لذ<  ��لسلو?  ��لتكتيك  ��لتخطيط 
�عا� �لتطو9 هذ� >مر�ً كافيًا بالطبع؛ فباإلضافة #لى هذ� �ال�عا� يجب  xقو ��لكن ال ُيعد مجر
>" يقدمو� >يضًا #جابا� على >سئلة مثل:"كيف ظهر هذ� �لسلو? أل�x مر�؟" �"كيف �نتقل 
بالوعي ��لذكا�؟".  �لحية  �لكائنا�   �عبر �ألجياx؟" �"كيف �ستطاe مفهوZ "�لغريز�">" يز�
�ال يملك �عا� �لتطو9 >ية #جابا� #طالقًا على مثل هذ- �ألسئلة، فقد >�لى جو9��" �9تر�< 

تيلو9، >حد �عا� �لتطو9 ��لخبير في علم �لو�9ثة، بما يلي فيما يتعلق بالغر�ئز: 
نجد  ال  بالو�9ثة،  متأصًال  >مر�ً  �>صبح   �مر  xأل� �لغريز<  �لنمط  ظهر  كيف  >نفسنا   xنسأ "عندما 

#جابا�" "٢.
�يزعم فريق 7خر من �عا� �لتطو9 >" سلو? جميع �لكائنا� �لحية ال ينشأ عن �لغريز� بل 
عن برمجتها �لو�9ثية. �في هذ- �لحالة يجب >" يوّضحو� َمن هو �لذ< كتب �لبرنامج �9ّكبه في 
�لكائنا� �لحية، �لكن �عا� �لتطو9 غير قا�9ين على تفسير ;لك. �على �لرغم من >" تشا9لز 

���9ين هو مؤسس نظرية �لتطو9 فإنه يعترr بعجز �عا� �لتطو9 في �لكلما� �لتالية: 
"#" �لغريز� �لر�ئعة "مثل تلك �لتي يستخدمها �لنحل في صنع خاليا-) تعد >مر�ً من �لمرجح >" يكو" 

قد خطر على باx �لقا89 بوصفه صعوبة كافية لإلطاحة بنظريتي بأكملها" .٣
�كما يتبين بوضو$ من �لكلما� �لمستشهد بها >عال-، فإ" مفهوZ"�لغريز�"  ال يكفي >بد�ً 
لتفسير �لسلو? �لو�عي لد[ �لكائنا� �لحية. �بالطبع توجد قو� تبرمج �لكائنا� �لحية �تعلمها 
 "< ُيطلق عليها، �ال يمكن  "�لطبيعة �ألZ" كما  نتا�  �لقو� ليست من  تفعل، �لكن هذ-  ما;� 
تكو" من نتا� �لكائنا� �لحية ;�تها حين تد�فع عن صغا9ها على حساN حياتها >� تعمل على 

خد�e �لعد� بمختلف �لوسائل إلنقا; حيا� عضو 7خر من مجموعتها.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

 �توجد مئا� �ألنو�e من �لعناكب في �لعالم، �يمكن >" تبد� لنا هذ- �لحيو�نا� �لصغير
 �>حيانًا في صو9� مهند3 #نشائي قا�9 على �ضع حسابا� لبنا� >عشاشه، �>حيانًا في صو9
 �مهند3 �يكو9 يضع تصميما� معقد�، �>حيانًا في صو9� كيميائي يصنع خيوطًا غاية في �لقو
��لمر�نة �يحّضر ُسمًا �عافًا �>حماضًا مذيبة، �>حيانًا في صو9� صيا� يستخدZ >مكر �لوسائل 

الصطيا� فريسته.
� في خلق �لعناكب، فقد قل من يأبه ��على �لرغم من �لخصائص �لعديد� �لفائقة �لموجو
في حياته �ليومية لتلك �لخصائص. �لذلك تر[ �لكثيرين يظنو" >نه ال يوجد شي� مدهش في 
�جو� �لعناكب �ال يفكر�" فيما تحويه هذ- �لمخلوقا� �لصغير� من عجائب. � هذ- طريقة 
خاطئة تمامًا في �لتفكير؛ ألننا عندما نبد> في معرفة �لمزيد عن �لعناكب، �كذلك عن سلو? 
عن   eلدفا�� ��لتكاثر  �لصيد  في  تستخدمها  �لتي   qلطر� ��9سة  مثل  �لمخلوقا�،  من  غيرها 

نفسها، نجد >نفسنا �جهًا لوجه >ماZ خصائص تمأل قلوبنا #عجابا �9هبة.
�لبقا�  �لحية >نماطًا سلوكية تستلزZ �جو� �لذكا� حتى تتمكن من  �لكائنا�  تتخذ جميع 
فيها  تتجسد  �لتي  �لسلوكية   mألنما� هذ-  بين  مشتر?  ��حد  عامل  �يوجد   .��لحيا قيد  على 
�لمها9� ��لبر�عة ��لقد9� �لفائقة على �لتخطيط، �يتمثل هذ� �لعامل في >" كل ��حد من هذ- 
�لعناصر يستلزZ -بالضر�9�- �متال? �لمقد9�؛ أل" �لمها��9 �لتي ال يستطيع �إلنسا" >" يتقنها 
�لحية بشكل مسبق  �لكائنا�  توجد في هذ-   ���لخبر �لبر�عة   Nلتعلم ��كتسا�  xال من خال#
#جابا�،  #لى  تحتا�  >سئلة  من   Nلكتا� هذ�  من  �لتالية  �ألجز��  �تتألف  �ال�تها.  لحظة  منذ 
�هي: كيف ظهر� هذ- �لقد��9 �لتي سوr يتم �صفها بشي� من �لتفصيل؟ �كيف تعلمتها 

�لكائنا� �لحية؟
�فقًا   ��تصطا �لذكا�،  غاية  في  لمخططا�  �فقًا  تعمل  (�لتي  �لحية  �لكائنا�  هذ-   "#
لحسابا� في غاية �لدقة، �تتصرr -عند �لضر�9�- كمهند3 كيميائي يعرr >< �لمو�� ينتج 
في موقف معين)، قد >ثا�9 حقًا حير� �لعلما� �لذين يد9سونها، لد9جة جعلت علما� �لتطو9 
يعترفو" بأ" >مهر �لكائنا� �لحية لديها خصائص تتطلب �جو� �لذكا� قطعًا. �يصف �لعالم 
�لتالية في  بالطريقة  �لعنكبو�  �لتطو9، سلو?   �>نه >حد �عا �لرغم من  ���كنز، على  �9يتشا9

كتابه �لذ< يحمل عنو�" �تسلق �لجبل �لالمحتَمل : 
">ثنا� �لسير في طريقنا سوr تسنح لنا فرصة لتفحص شبا? �لعنكبو�، �;لك �لذكا� �لمذهل -�#" 

يكن غيَر ��eٍ- �لذ< ُصنعت به �كيفية عملها"١.
�لو�عي  �لو�قع يو�جه ���كنز من خالx مقولته هذ- >سئلة مثل: "كيف ظهر �لسلو?  �في 
من  شكل  بأ<  تفسيرها  يمكن  ال  >سئلة  �هي  مصد9-؟"،  هو  �ما  �لحيو�نا�؟  لد[  �لذكي 

16

www.j4know.comwww.j4know.com

www.j4know.com
www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 Mِ�َْخَلُقو# ِمَن #أل #sَِهللا َ�ُ��ني ما# �ِ�jُ ُكُم #لذيَن َتْدُعوَ� ِمنCَُقْل �َ�َ�ْيُتْم ُشَرَكا﴿

َيِعِد   �Dِ َبْل  مْنُه؟  َبيَِّنٍة  َعَلى  َفُهْم  ِكَتابًا  mَتْيَناُهْم   Bْ�َ َماَ�#ِ&  #لسَّ ِفي  ِشْرٌ}  َلُهْم   Bْ�َ

#لّظاِلُموَ� َبْعُضُهم َبْعضًا Dّال ُغُر��ً#﴾ [سو�7 فاطر: ٤٠]

�>نماطه  �لعنكبو�)   ><)  Nلكتا� هذ�   eموضو حوله  يد�9  �لذ<  �لحي  �لكائن  �ُيَعد 
بتعبير   �< �لتطو9،  نظرية  �لتي تدحض  �لشو�هد  >حَد  يمتلكها  �لتي  �لمثالية  ��آلليا�  �لسلوكية 
>قَو[: "تدمر نظرية �لتطو9". فسوr تبين �لصفحا� �لتالية #حد[ �لمعجز�� �لتي ال حصر لها 
في خلق �هللا، �هي معجز� �لعنكبو�، �في �لوقت نفسه فإنها ستبين -مر� >خر[- كيف >" 

نظرية �لتطو9 �لتي تعتمد كليًا على �لصدr قد �خلت في نطاq �لعجز ��لتدجيل.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

#" �لقو� �لتي تمدها بكل هذ- �لخصائص ��لتي تخلق سلوكها �لذكي �حركاتها �لها�فة 
ترجع #لى �هللا سبحانه �تعالى؛ فاهللا هو �لخالق �لوحيد لهذ� �لذكا� �لذ< نشهد- في �لكائنا� 
 Zد�ً في >مثلة ال حصر لها في �لطبيعة، ��هللا هو �لذ< يوحي للكائنا� �لحية بأ" تقو �لحية مجسَّ

بما تقوZ به.
�يستحيل >" يتم تفسير سلو? >< من �لكائنا� �لحية عن طريق �لصدفة >� عن طريق >ية 
 ،eخد� �>كثر من مجر >" يكو"  �ال�عا� ال يمكن  #" مثل هذ�  >� مفهوZ 7خر.  7لية >خر[ 

�يتكشف كل هذ� في 7ية ��حد� من 7يا� �لقر7" �لكريم: 

ا ِفي  ا ِفي ﴿�Dِ�ََّ َلُكْم ِفي #ْألَْنَعاBِ َلِعْبَر7ً نُّسِقيُكم مِّمَّ ﴿�Dِ�ََّ َلُكْم ِفي #ْألَْنَعاBِ َلِعْبَر7ً نُّسِقيُكم مِّمَّ

ُبُطوِنَها َ�َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َكِثَ~7ٌ َ�ِمْنَها َتْأُكُلوَ�﴾ ُبُطوِنَها َ�َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َكِثَ~7ٌ َ�ِمْنَها َتْأُكُلوَ�﴾ 

[سو�7 #ملؤمنو� : ٢١] [سو�7 #ملؤمنو� : ٢١] 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

يظن معظم #لنا� �� #لعنكبو& حيو#� ال يستخدB سوu شبكة الصطياj فريسته، �لكن هذ# 

#العتقاj ال يعطينا #لصو�7 #لكاملة �بدً#؛ أل� هذ� #لشبا} (#لتي ُتعتَبر كل �#حد7 منها معجز7 

فإلى  فريسته،   jالصطيا #لعنكبو&  يستخدمها  #لتي  #لوحيد7  #لوسيلة  ليست  #لهندسة)  في 

جانب نسج #لخيو� تستخدB #لعناكب بعض #لوسائل #لمدهشة في #لصيد.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

طـر. #لعـنكبـو& 
في #لصيد

﴿ َ�َما َخَلْقَنا #لّسَماَ�#ِ& َ�#َأل�Mَ َ�َما 

َبْيَنُهَما الِعِبيَن. َما َخَلْقَناُهَما Dِّال ِبالَحقِّ 

َ�َلِكّن َ�ْكَثَرُهْم َال َيْعَلُمو�’ ﴾

[سو�7 #لدخا�: ٣٨-٣٩]
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لعنكبو�  يفر�  �لخيل ��ألبقا9). �بعد ;لك  �لبقر القتنا�  �9عي  يستعمله  >نشوطة  في طرفه 
>نثى  تستخدمه  كيميائي  منبِّه   ���لما �هذ-  #ليه،  فريسته   Nالجتذ� جد�ً  خاصة  كيميائية   ��ما
بالند��   eينخد �لذ<  �لفر��  فيقترN ;كر  �لتز���،  �لذكو9 من >جل   Nلضو� الجتذ�� فر�شة 
�لمزيف من مصد9 �لر�ئحة. �من خصائص �لعناكب >" #بصا9ها ضعيف جد�ً، �لكنها تستطيع 
9� عن �لفر�� >ثنا� طير�نه. �بهذ- �لطريقة يستطيع �لعنكبو� >" يحس �>" تميز �لذبذبا� �لصا

باقتر�N فريسته.
 Zكائنًا حيًا طائر�ً باستخد� ���لشي� �لمثير حقًا هو >" في مقد�9 عنكبو� �لبوال3 >" يصطا

خيط يتدلى في �لهو�� يصنعه هو بنفسه على �لرغم من ضعف بصر- �لشديد.
�لتي يستخدمها  �لصيد  تقنية  �لحيو�نا�"  �لتي تفعلها  �لغريبة  �يشّبه مؤلف كتاN "�ألشيا� 

�لعنكبو� بر�عي �لبقر �لذ< يرمي �لوهق: 
"ينسج �لعنكبو� حبًال حريريًا، ثم يضع ثقًال على >حد طرفيه "�هو قطعة ثقيلة من �لصمغ". 
�بهذ- �لطريقة يذّكر هذ� �لسال$ �لمر� بوهق �9عي �لبقر. ثم يرفع �لحبل حتى يصل #لى 9جليه 
�ألماميتين �للتين تعمال" �آل" عمل �لذ�9عين، �عندما تطير فر�شة �لضو� #لى جو�9- يلقي عليها 
�لوهق فيضرN �لطرr �للز� �لمَثقَّل جسم �لحشر� �لطائر� �يلتصق به، �عندها تصبح �لفر�شة 

��خل �لحبل فيغلفها عنكبو� �لبوال3 بالكامل" ٤
�تبد> �لمرحلة �لثانية عندما تقترN �لضحية �لمخد�عة بالر�ئحة، فعندما يسحب �لعنكبو� 
>9جله #لى �لو��9 يصبح في موقف �لهجوZ �يلقي بالوهق بأسرe مما يمكن لعين �إلنسا" >" 
�لعنكبو�  يسحب  ثم  �لخيط،  نهاية  في   ���لموجو �للزجة   �بالكر �لضو�  فر�شة  فتعلق  تر�-، 
فريسته #لى �لد�خل �يعضها مما يشل حركتها. �بعد ;لك يغلف �لفر�شة بالكامل بخيط خا� 
فيما  لالستهال?   Zلطعا� �لعنكبو�  يحفظ  �لطريقة  �بهذ-  طويلة.   �لفتر طا�جًا   Zلطعا� يحفظ 

بعد.
�في �لكتاN نفسه يقّيم �لكاتب حركا� �لعنكبو� �لمد�9سة بهذ- �لعبا��9: 

"يسمي �لعلما� عناكب �لبوال3 كائنا� �نيا، �لكن �لدكتو9 جيرتش غير متأكد من >" هذ� مصطلح 
�قيق بالنسبة لها؛ أل" ما ال يستطيع >سد �لبحر >� �لكلب >� �لنمر �لمدN9 >" يقوZ به، �ما ال يستطيع 
�لمسمى  �لكائن  به هذ�   Zيقو �لبقر صعبًا،  بل �ما يجد- حتى �9عي  به،   Zيقو  "< �لكبير   ��لقر حتى 

بالكائن �أل�نيس "٥.
�هكذ� يتضح لنا >" تقنية �لصيد �لتي يستخدمها عنكبو� �لبوال3 تتطلب مها9� خاصة، 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

ترمي  #لبوال�  أل� عناكب 

يمكن  مما  بأسر�  َ�َهقها 

لعين #إلنسا� �� ترu، فقد 

#ستلزB #لتقا� هذ� #لصو�7 

تقنية خاصة.

#لعنكبو& �#مي #لَوَهق#لعنكبو& �#مي #لَوَهق

تشويقًا  �ألكثر   (Bolas) �لبوال3  عنكبو�  ُيعد   ���لمتعد �لعنكبو�   eنو�< بين جميع  من 
بسبب تقنيا� �لصيد �لتي يستخدمها؛ فقد >ثبت خبير �لعناكب، �لدكتو9 جيرتش، نتيجة لبحثه 
�لبوال3  عناكب   Zتقو  ;# فريسته.   �>نشوطة الصطيا  Zيستخد >نه  �لكائن  هذ�   xحو �لمفّصل 
باصطيا� فريستها على مرحلتين. في �لمرحلة �أل�لى ينسج �لعنكبو� خيطًا ينتهي >حد طرفيه 
بجز� لز� ثم يكمن لمهاجمة �لفريسة، �فيما بعد يستخدZ هذ� �لخيط �للز� كوهق (�هو حبل 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بالكر#&  فريسته  #لبوال�  عنكبو&   jيصطا

#للزجة #لمبينة في #لصو�7.

�لشائك!  ��لقضيب  �لوهق  صفا�  بين  يجمع  سالحًا  ينتجه  �لذ<  �لخيط  من  فصنع  >خر[، 
�لكن مجر� صنع �لسال$ ال يكفي. ففي >�x مر� ;هب فيها �لعنكبو� #لى �لصيد �كتشف >نه 
ما لم يستطع #صابة �لهدr فإ" كل مجهو��ته ستذهب هبا�، بل #نه سيو�جه ما هو >سو> من 
لم يحدs على  �ألمر  �لمو� جوعًا. �لكن  ;لك �هو 
هذ� �لنحو، فقد �صطا� فريسته، ثم "نجح" -بعد ;لك- 
للصيد. �ليس هذ� فحسب، فقد  مثالية  تقنية  في �ضع 
فكر �لعنكبو� في تعليم هذ- �لتقنية حتى >�q تفاصيلها 
#لى  �لمعرفة  لنقل هذ-  �ألخر[ ��جد �سيلة  للعناكب 

�ألجياx �لتالية!
�لكي نستطيع تفسير تلك �لخطو�� �لتي �ستخدمها 
عنكبو� �لبوال3 في �لصيد �عونا ند39 بعض �لبد�ئل 

�لخيالية في نطاq هذ� �لتصو9 �لخيالي:
�لبديل �لخيالي �أل�x: يتكو" هذ� �لبديل مما يطلق 
�ألشجا9   ><  ،"Zأل� "�لطبيعة  تعبير  �لتطو9   ��عا عليه 
ثم  #لخ.  ��لشمس،  ��لمطر  ��لما�  ��لسما�  ��أل�ها9 
�لبعض  بعضها  مع  تعمل  �لتي  �لطبيعة  قو[  كل  توحد 
هذ-  خضم  �في  مثالي.  عملي   Zنظا لخلق  بتناغم 
�تم  �لبوال3  عنكبو�  �لقو[  هذ-  تنَس  لم   sألحد��

�لتأكد من >" تكو" في حو�ته تقنية جيد� للصيد.
نسميه   "< يمكن  ما  �هو  �لثاني:  �لخيالي  �لبديل 
�لصدفة �لبحتة، �لتي �صفها �عا� �لتطو9 بأنها قو� نشطة 

تساعد كل �لصيا�ين (�من بينهم عنكبو� �لبوال3) �تمّكنهم من حيا�� مها��9 �الفتر�3.
�من �لطبيعي >" هذ- �لبد�ئل ليست سو[ تخيال� من نتا� خياx خصب، �>صحاN هذ� 
�لخياx �لخصب هم علما� �لتطو9. �قبل >" ننتقل #لى �إلجابة �لفعلية �عونا ند39 كيف >" 

كالָד من هذين �لخيا9ين غير منطقي �غير صحيح �بال >سا3.
يد39   "< عليه  يستحيل   ;# كيميائيًا!  مهندسًا  ليس  �لبوال3  عنكبو�   "< �لجلي  فمن   -
 �يبد> على نحو مقصو 9� عن فر�� �لضو� �يجر< عليها تحليًال، ثم ��لكيميائية �لصا  ��لمو�
� �لكيميائية نفسها ��خل جسمه. �يتضح هنا >" هذ� �لزعم يتعاd9 تمامًا مع �في تكوين �لما
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

 r9سنا �لعملية مرحلة مرحلة فسو�بل �تستند #لى �كتساN �لخبر� من خالx �لمما9سة. فإ;� 
 xعونا نتأمل #جابة �لسؤ��تتجلى بشكل >كبر �لصعوبة �لكامنة في طبيعة ما يقوZ به �لعنكبو�. 

�لتالي: ما;� يجب >" يفعل عنكبو� �لبوال3 عندما يصطا�؟
- يجهز كر� لزجة في نهاية خيط.

 N7خر من �لحشر�� لجذ eنو sينتج في جسمه �9ئحة تشبه تلك �لتي تصد9 عن #نا -
�لذكو9.

- يلقي �لوهق على فريسته بأسرe مما يمكن للعين >" تر[.
- يصوN �لوهق نحو فريسته ثم يضربها به.

- �>خير�ً يصنع خيطًا خاصًا يبقي �لفريسة طا�جة، ثم يغلفها به.
حسنًا، كيف يستطيع عنكبو� �لبوال3 >" يعمل في #طا9 خطة محكمة كهذ-؟ #" �ضع 
�لخطط هو >حد سما� �لكائنا� �لتي تتمتع بقو� �لعقل؛ >< �لبشر. �فوq ;لك، ال يمتلك مخ 
�لعنكبو� �لقد9� على تخيل كل هذ� �تنفيذ-. �لكن في هذ- �لحالة، كيف �ستطاe >" يتقن 
>سلوN صيد يتسم بهذ� �لقد9 من �لخصائص �لمدهشة؟ هذ� هو �لسؤ�x �لذ< ال يز�x �لعلما� 

يبحثو" له عن #جابة!
قر9  فقد  للصدr؛  خصائصها  جميع  في  بالفضل  �لعناكب  تدين  �لتطو9   �لدعا ��فقًا 
�لعنكبو� >" يصنع �لوهق فأجر[ �لعملية �لكيميائية، �عرr >" عليه >" يجذN فر�� �لضو� 
نحو-، ثم توصل #لى >نه يجب >" تكو" لديه مها9� كي يصيب �لهدr بالوهق... �قد تم كل 
;لك بمحض �لصدفة! �قد كانت �لصدفة �لبحتة هي �لسبب في جميع �لصفا� �ألخر[ �لتي 
يحتاجها للصيد بالوهق. �من �لو�ضح >" �ال�عا��� �لمبنية على �لصدفة هي مجر� خياx ليس 
له >< >سا3 علمي >� منطقي. �لكي نر[ بشكل >�ضح مد[ ُبعد تخيال� �عا� �لتطو9 عن 

�لحقيقة �لعلمية �عونا نتخيل معهم �لوضع �لتالي (على �لرغم من كل �لمستحيال�):
بد> �لعنكبو� منذ فتر� طويل في �لتدقيق فيما حوله فأ�9? >نه ال يستطيع >" يبني �لشبا? 
� كيميائية �ما  Zتستخد �لضو�  فر��  >نثى   "< �ألياZ الحظ  >حد  �في  �ألخر[.  �لعناكب  مثل 
�لكيميائية،   ���لما نفس  ينتج   "< يجب  �لفر��  هذ�   Nيجذ لكي  >نه  ففكر  �لذكو9،   Nلجذ
�. �لكن مشكالته لم تنتِه بعد؛ ألنه ما �فبنى معمًال كيميائيًا ��خل جسمه �بد> في تصنيع �لما
 �لم يستطع �صطيا� �لفر�� ال يوجد مغز[ من جذبه #ليه. �في هذ- �لمرحلة طر>� له فكر
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

C#لبا0 #لمسحو� للعيش في #لصحر#C#لبا0 #لمسحو� للعيش في #لصحر#

كثير�ً ما تكو" >جو�� �لصحر�� حا9� لد9جة قاتلة بالنسبة للعديد من �لكائنا� �لحية. �مع 
;لك تمتلك بعض �لكائنا� مها��9 تمّكنها من �لبقا� على قيد �لحيا� في �لصحر�� على �لرغم 
من �لحر�9� �لشديد�؛ ;لك >" تقنياتها في �لصيد >� تكوينها �لجسد< >� سلوكياتها تمكنها من 
 Nباسم "عنكبو� �لبا rمريحة في �لبيئة �لصحر��ية. �يمتلك �لعنكبو� �لمعر� �>" تحيا حيا
�لمسحو9" (Trapdoor Spider) �لخصائص �لضر�9ية للعيش في �لصحر��، �يتمثل ;لك في 

عشه �لمعز�x في قاe �لصحر�� لحمايته من �لحر�9� �الستخد�مه كفخ الصطيا� فريسته.
�با�8 ;< بد� يحفر �لعنكبو� جحر�ً في �ألd9، ثم يلصق قطعًا صغير� من �لتر�N مع 
بعضها �لبعض باستخد�Z سائل خا� ينتجه بنفسه �يكسو به �لجز� �لد�خلي من �لجحر، �تقو< 
هذ- �لعملية �لجد�9" ضد خطر �النهيا9. �بعد ;لك يغطي �لعنكبو� �لجد�9" بالخيط �لخا� 
به، �تشبه تقنية �لكسو� هذ- تقنية �لعزx �لحر�9< �لتي نستخدمها �ليوZ. �بهذ- �لطريقة يصبح 

�لجز� �لد�خلي من �لعش مقا�مًا لد9جا� حر�9� �لصحر�� �لمرتفعة خا9جه.
غطا�  �لعنكبو�  يصنع   ;# �ستخد�مه كفخ؛  للعش هي  �لثانية   ��لميز  "< ;كرنا كيف  لقد 
للعش من خيوطه �لحريرية. �يتصل >حد جو�نب هذ� �لغطا� بالعش بو�سطة مفصلة مصنوعة 
#خفا�  في  �لعنكبو�   Nلبا� هذ�  �يساعد   ،Nلبا� يشبه  #لى شي�  يحوله  مما  قو<،  من خيط 
�لمقطوعة  �ألغصا"  من   �صغير بقطع  �لغطا�  هذ�  �لعنكبو�  �يمّو-  >يضًا.  فريسته  عن  نفسه 
�لعش  �لشجر من خا�9   q�9�< يمد خيوطًا محكمة تحت  ثم   ،Nلتر��� �لخفيضة  ��ألشجا9 
 mتبد> �لخيو Nلشجر >� �لتر�� q�9�< من �لعش �تخطو على �#لى ��خله. �عندما تقترN حشر
 rباالهتز��، �بفضل هذ- �الهتز���� يستطيع �لعنكبو� >" يعر d9تحت سطح �أل ���لموجو
>" �لفريسة على مقربة منه. �عندما يكو" كل شي� في �ضعه �لصحيح يدخل �لعنكبو� عشه 

�ينتظر فريسته.٦
�يمكن لعنكبو� �لباN �لمسحو9 >" يعيش ما يزيد عن ١٠ سنو�� في جحر-، #; يقضي 
 �طوx حياته في �لجحر �لمظلم �ال يكا� يخر� منه >بد�ً. �حتى عندما يفتح �لغطا� الصطيا
فريسته ال تتر? >9جله �لخلفية �لعش، �#;� تسبب غصن صغير في فتح �لغطا� يخر� �لعنكبو� 
#لى �لمدخل �يبذx جهد�ً كبير�ً إلغالقه مر� >خر[. �ال تتر? �إلناs �لعش >بد�ً، في حين ال 
يتركه �لذكو9 #ال للبحث عن 9فيق. �عندما يحين �قت #نجاN �إلناs لذ9يتها تغلق �لمدخل 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

�لذكا� ��لمنطق ��لعلم.
9� عن �لفر�� >< �ستخد�Z 7خر باستثنا� �� �لكيميائية �لصا�- لن يجد �لعنكبو� في �لما
� بمحض �لصدفة فيجب >" يفهم �جه �لشبه بين �لر�ئحة ��لصيد. �حتى #;� >عا� #نتا� هذ- �لما
�لتي تصد9 عن �لفر�� �بين �9ئحته، �بعد >" يحلل هذ� �لتشابه يجب >" يتمتع بالذكا� �لكافي 

كي يستخدZ هذ- �لر�ئحة فيما يفيد-.
عن  تصد9  �لتي  �لر�ئحة  طبيعة  ما-  -بطريقة  "علم"  قد  �لعنكبو�   "< قبلنا   �;# �حتى   -
فر�� �لضو� �كا" �ماهر�ً بما يكفيس الستخد�مها لصالحه، فال بد >" يكو" قا��9ً على #جر�� 
�. �ال يمكن أل< كائن حي >" يقوZ بمحض ��لتغيير�� �لجسمانية �لضر�9ية إلنتا� هذ- �لما
�9#�ته بضّم عضو #ضافي >� نظاZ #نتا� كيميائي لجسمه، �#" مجر� �لتفكير في >" �لعنكبو� 
بمقد�9- �لقياZ بشي� كهذ� (ناهيك عن ��عا� هذ� فعليًا بوصفه حقيقة علمية) يعني >" يخلف 

.��لمر� �نيا �لمنطق ���9- بمسافة بعيد
�لو فرضنا -جدًال- >" �لعنكبو� قد �ستطاe فعليًا >" يمتلك بمحض �لصدفة كل تلك 
 �ناقشناها، لوجب عليه �آل" >" يكو" "قد فكر" في �ستخد�Z �هق الصطيا �لتي  �لخصائص 

فر�� �لضو�، �بعد ">" يصممه" يجب >" يكو" قا��9ً على تكوينه بمحض �9#�ته.
�قيقة  ��9سة  �لبوال3  عنكبو�  بد�9سة خصائص  �لمر�   Zيقو عندما  >نه  هذ�  من  �يتضح 
��لقائم  �لتطو9  نظرية  تزعمه  �لذ<  �ال�عا�  ;لك  هزلي  هو  كم  ��ضح  بشكل  يفهم   rفسو
بأكمله على �لصدr؛ #; من �لو�ضح >" �لصدr لن تستطيع >" ُتكسب �لعنكبو� �لسما� 
لن  �لعنكبو�  فإ"  �>يضًا  �لتكتيكا�.  ��ضع  ��لتخطيط  �لذكا�  �منها  >عال-،  ناقشناها  �لتي 
�لطويل  للتفكير  ��عي  �ال  �لوقت.  مر�9  مع  حتى  بنفسه  �لسما�  هذ-  يكتسب   "< يستطيع 
�لشاq >� #جر�� �لبحوs لفهم هذ� �ألمر، #; #" �ستخد�Z قليل من �لفطر� �لسليمة يكفي لرjية 

هذ- �لحقيقة �لو�ضحة.
يتضح مما تقدZ بشكل جلي >" تصو��9 �عا� �لتطو9 في هذ� �لمجاx خاطئة على نحو 
صا9¥ �بعيد� كل �لبعد عن �لحقيقة، �ال شك في >" �لمو�قف �لتي مر ;كرها تتطلب تصرفًا 
خاصًا جد�ً يتمثل في �لخلق. #" �هللا هو �لذ< خلق كل �لكائنا� �لحية من نباتا� �حيو�نا� 

�حشر��، �هو - سبحانه - يمتلك قو� �علمًا �بصير� �حكمة مطلقة: 

﴿0�َُّ #لّسَماَ�#ِ& َ�#ألMِ�ْ َ�َما َبْيَنُهَما #لَعزيُز #لَغّفاُ�﴾ [سو�7 �: ٦٦]
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

عندما يصطاj عنكبو& #لبا0 #لمسحو� فريسته فإنه ال يبقي من جسمه في #لخا�� سوu ��جله 

#ألمامية.

�لسما� �لمدهشة، بل كا" لز�مًا عليه >" ينقل كل معرفته #لى �ألجياx �لتالية. �ال يمكن >" 
يحدs هذ� #ال #;� كانت هذ- �لمعرفة موضوعة في جينا� �لعنكبو�. �لكن على �لرغم من 
كل هذ- �لحقائق، ما �لنا نو�جه �لسؤ�x �لتالي: كيف حا� عنكبو� �لباN �لمسحو9 على هذ- 

�لخصائص �َمن �لذ< �ضعها في جيناته؟
�لتخطيط ��لتكوين �لجسد< �لخالي من  #" هذ- �ألنماm �لسلوكية �لذكية ��لقد9� على 
�لعيوN، كل هذ- �ألشيا� �لتي يحا�x >صحاN نظرية �لتطو9 تفسيرها من خالx مفاهيم مثل 
في  لها  يكو"   "< يمكن  �ألZ"، ال  "�لطبيعة   �< "�لصدفة"   �< �لخيالية"  "�آلليا�   �<  "  �"�لغريز
�لحقيقة سو[ تفسير ��حد. #" �هللا هو �لذ< >عطى كل �لكائنا� �لحية �لمها��9 �لتي تتمتع 

بها �هو �لذ< خلقها مع �جو� هذ- �لمها��9 فيها بشكل مسبق. #" �هللا هو �لعليم �لخبير.

#لعنكبو& #لبا�� في #لخد#�#لعنكبو& #لبا�� في #لخد#�

��" >" تبني شباكًا.  �على عكس �العتقا� �لسائد، توجد >نو�e عديد� من �لعناكب تصطا
 crab) شبكة في �لعنكبو� �لسرطاني "���تتمثل #حد[ هذ- �لعناكب �لتي تصطا� فريستها 

spider)؛ #; يتنكر هذ� �لعنكبو� ��خل �لزهو9 �يتغذ[ على �لنحل �لذ< يهبط عليها٦.
�يستخدZ �لعنكبو� �لسرطاني قد9ته على تغيير لونه بحيث يماثل �للو" �ألصفر >� �ألبيض 
�لموجو� في �سط �لزهر�، �يخفي >9جله تمامًا في �سط �لزهر� �يمتنع عن �لحركة �نتظا�9ً 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

تبين هذ� #لصو� #لمدخل #لمؤD Xjلى عش عنكبو& #لبا0 #لمسحو�.

بإحكاZ �تلصق �لغطا� بمدخل �لباN بو�سطة خيوm خاصة بها. �قد لوحظ >" >نثى �لعنكبو� 
يمكنها بهذ- �لطريقة >" تقضي سنة في �لعش ��" >" تتركه.

�تصطا� عناكب �لباN �لمسحو9 ليًال �ُتبقي >غطية >عشاشها محكمة �إلغالq نها�9ً. �عند 
حلوx �لليل يفتح �لعنكبو� �لغطا� فتحة جزئية حتى ير[ ما #;� كا" �لمكا" مظلمًا تمامًا >� 
ال، فإ;� كا" �لمكا" مظلمًا يفتح �لغطا� فتحة جزئية �يضع >9جله �ألمامية في �لخا�9. �يمكنه 
>" يظل على هذ� �لوضع لساعا� عديد�، �عندما يقترN �لنمل -على �جه �لخصو�- يقفز 
�لبرq �يسحبه #لى جحر-، �ينغلق �لغطا� مر� >خر[ بفعل  �لعنكبو� عليه في �لحاx بسرعة 

ثقله.
�ال شك في >" تعلم �لكائن �لحي �لعيش بالطريقة �لموصوفة >عال- سوr يحتا� #لى بعض 
للعنكبو�  يمكن  �ال  �لبنا�،  على   ��لقد9 مثل  �مها��9  �لذكا�   ��جو  Zتستلز �لتي  �لقد��9 
 xبمحض �لصدفة >� من خال Nيخفي نفسه في �لتر� "< �< �>" يقوZ بعزx جحر- عن �لحر�9
يستخدZ خيطه   rنه سو< "يعلم"  فإنه  بنا� جحر-  في  يبد>   "< قبل  ��لخطأ. �حتى  �لمحا�لة 
 rلخيط نفسه لصنع غطا� للعش، �>نه سو� Zيستخد rنه سو<� ،��لحرير< لحمايته من �لحر�9
سينجب  �>نه  ُيضاهى،  ال  �كذلك الستخد�مه كفخ  �ألعد��  من  فيه  لالختبا�  عشه   Zيستخد
 Nكذلك َلما� عنكبو� �لبا xصغا9- بأما" في هذ� �لعش �لمبطن بالحرير. �لو لم يكن �لحا
�لمسحو9 �أل�x عند خر�جه من جحر- في �سط �لصحر�� بسبب �لحر�9� >� �لجوe، �كا" 

.eهذ� سيعني نهاية هذ� �لنو
� بنفس �لطريقة؛ #; يبني >عشاشه ��فضًال عن ;لك، يتصرr كل عنكبو� حديث �لوال
هذ-   xأل�� �لعنكبو�  يمتلك   "< كافيًا  يكن  لم  لذ�  ;�تها.  بالطريقة  �يتغذ[  ;�تها  بالطريقة 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�D �لو#� #لزهو� �#لعنكبو& في هذ� #لصو�7 متطابقة جدً# لد�جة �� بعض #لحشر#& تحسب #لعنكبو& 

�هر7 �تهبط عليه. �D قد�7 #هللا هي #لتي جعلت هذين #لكائنين #لحيين متكيفين بعضهما مع بعض Dلى هذ� 

#لد�جة �جعل لهما لونين متطابقين.

.-�>" تد9? �جو
�لكن هل تمكن �لعنكبو� من �تخا; هذ- �أللو�" بنفسه مصا�فة؟ �هل �39 صفة �أل�ها9 
� فيها؟ من �لو�ضح >" �لعنكبو� ال يمكن ��حاكى في نفسه �9جا� �أللو�" ��لظالx �لموجو
>" يمتلك �لقد9� على ;لك؛ فبخالr بضع مر�كز عصبية فإنه ال يمتلك حتى �ماغًا قا��9ً على 
�لتفكير. �فضًال عن ;لك فالعنكبو� لديه عمى >لو�"، �من ثم فإنه ال يد9? �للونين �ألصفر 
��لو9�<. �حتى #;� قبلنا -للحظة- >" بإمكانه >" يصبغ نفسه بذ�� �أللو�" ��لد9جا� �لتي 
هو  �لفائقة،   ��لقو مالك  �هللا،   "# ��خل جسمه.  ينتجها   "< عليه  �لمستحيل  من  فسيظل  79ها 
�لذ< مّكن �لعنكبو� من >" يميز بين �أللو�" �ينتجها. �من �لو�ضح >" �هللا قد خلق �أل�ها9 
��لعناكب لتضاهي >لو�" بعضها �لبعض، �يبد� �ألمر �كأ" شخصًا قد 9سم لوحتين على قطعة 
قما� ��حد� بنفس �أللو�" ��لفرشا� �بنفس �ألشكاx ��لظالx، في تناسب ال يمكن تفسير- 

من خالx صدفة تشبه تلك �لتي توجد في �لقصص �لخيالية.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

مر7  #لليل  �ينتظر  شبكته  يفكك  #لفجر  �في  #ليمين)،  على  (#لصو�7  ليًال  #لكير�ستس  عنكبو&   jيصطا

�خرu. �يقوB #لغصن #لصغير #لذX يشبهه (�#لذX يجلس عليه طوe #لنها�) بإخفائه.

باإلضافة Dلى تمتع #لعناكب 

بنفس �jجة لو� #أل�ها� 

#لتي تنتظر عليها فإ� 

 eبعضها يتمتع باألشكا

نفسها (#لصو�7 #لجانبية).

يضاهي #لعنكبو& (#لصو�7 

بالجزC #لسفلي #أليسر) 

#لرماe #لتي يمشي عليها 

مضاها7 تامة، �يجب 

على #لمرC �� يدقق بشد7 

كي يميز #لعنكبو& عن 

خلفيته.

لفريسته.٨ �يضاهي �لعنكبو� لو" �لزهر� �لتي يختبئ فيها #لى حد كبير، بحيث ال يمكن تمييز 
�لعنكبو� عن �لزهر� #ال من خالx �لفحص �لدقيق.

يكمن  �لتي   ��لزهر من  �لرحيق  المتصا�  �لنحلة  تهبط  عندما  نشاطه  �لعنكبو�   xيز���
فيها متربصًا لفريسته، �في هذ- �للحظة بالتحديد يلف �لعنكبو� >9جله ببط� حوx �لنحلة ثم 
يعضها بحركة فجائية في 9>سها حاقنًا سمه مباشر� في �ماغها، ثم يأكلها. �يمكن >" يتنكر 
 "�� ��لعنكبو� بدها� شديد في �لزهر� لد9جة >" �لفر�شة >� �لنحلة تهبط >حيانًا فوقه مباشر
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

في فخ �لعنكبو�.
�لتي  �لتقنيا�  كبير� عن  بد9جة  تختلف  �لصيد  في  تقنية  �لعنكبو�  هذ�   Zيستخد �هكذ� 
�لعنكبو�  هذ�   "< هذ-  �لصيد  طريقة  في  مالحظته  ينبغي  �ما  �ألخر[.   eألنو�� تستخدمها 
 eلنو� قد9� هذ�  �تعد  �لتي يصطا�ها،   �بالحشر �إلمسا?  تمّكنه من  بمو�صفا�  يصنع شبكة 
من �لعناكب على �لبنا� �لمختلف لشباكه >حد �أل�لة �لعديد� �لتي تشهد على �إلبد�e �لمطلق 

في خلق �هللا.

#لعنكبو& قاs\ #لشبكة: #لدينوبيس#لعنكبو& قاs\ #لشبكة: #لدينوبيس

يستخدZ �لعنكبو� ;� �لوجه �لمخيف (>� �لدينوبيس (Dinopis) كما يسميه �لعلما�) تقنية 
�ستثنائية �مدهشة في �لصيد؛ فبدًال من بنا� شبكة ثابتة ��نتظا9 �لفريسة يبني شبكة تتسم ببضع 
 ��لحشر على  يحكم  �بالطبع  �لشبكة.  بهذ-  يغلفها  ثم  فريسته،  على  �يقذفها  خاصة  سما� 
�لعالقة في �لشبكة بالمو�، �بعدئذ يغلف �لعنكبو� فريسته بخيوm جديد� في شكل "�9مة 

صغير�" ليحافظ على طعامه طا�جًا لوقت الحق ٧.
�من �لو�ضح >" �لعنكبو� يصطا� فريسته في #طا9 خطة؛ ;لك >" �لتخطيط للشبكة، ثم 
صنعها بمو�صفا� معينة من �لحجم ��لشكل ��لقو� �لتي تتناسب بالضبط مع >سلوN �لصيد 
هذ�، ثم تغليف �لفريسة، كل هذ- >نشطة تتطلب قد��9 فائقة تستند #لى �لذكا�. �فضًال عن 

.Nخالية من �لعيو ��;لك فإ" شبكة �لعنكبو� هذ- تكو" عا
�لكيميائي  فالتركيب  �لنو�حي؛  �لتخطيط من كل  �لعجائب في  �لدينوبيس من  �تعد شبكة 
للحرير �لذ< يستخدمه يعتبر معجز� في حد ;�ته، كما تحظى �لتقنية �لتي يوظفها �لعنكبو� 
الستخد�Z شبكته بإثا9� خاصة. فحينما ينتظر �لعنكبو� فريسته تكو" �لشبكة >شبه بقفص ضيق 
مصنوe من �لقش، �لكن هذ� �لمظهر �لبر<� هو في �لحقيقة خدعة، فعندما يز��x �لعنكبو� 
#لى مصيد� للمو�  #ياها  �لشبكة محوًال  �لفريسة يستخدZ >9جله لقلب هذ-   �نشاطه الصطيا

ال مهرN منها.
�لتخطيط  ناحيتي  من   xلكما� بهذ�  شبكة  يبني   "< �لعنكبو�  هذ�  يستطيع  كيف  �لكن 
�لميكانيكي ��لتركيب �لكيميائي؟ #; ليس من �لسهل �لقياZ بمثل هذ- �لمهاZ �لتي تتطلب قد�9ً 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

#لعنكبو&  تمّكن  فريد7  ميز7   -uلعناكب #ألخر# #لدينوبيس -على عكس شبا}  تمتلك شبكة عنكبو& 

من Dلقائها على #لضحية.

X�#سلم مد &#s لصيد بشبكة#X�#سلم مد &#s لصيد بشبكة#

تعد شبا? �لعنكبو� مصايد مو� بالنسبة للعديد من �لكائنا� �لحية، �لكن بعض �لكائنا� 
يمكن >" تنجو من هذ� �لفخ �لمميت؛ فلد[ فر�شة �لضو� �لعا�ية -على سبيل �لمثاx- مناعة 
ضد شبا? �لعنكبو�، أل" �لتر�N �لموجو� على جسم �لفر�شة يبطل فاعلية �ألجز�� �للزجة من 

�لشبكة. �بفضل هذ- �لخاصية تستطيع فر�شة �لضو� >" تهرN بسهولة.
ببنا�  تتسم  في شبا?  �لضو�  فر��   ��صطيا يتم   "< �لممكن  من   x�� ما  �لكن 
 (Scoloderus) 3ير�مختلف عن �لشبا? �لعا�ية. �تتميز شبكة عنكبو� �إلسكولو
�لوثيق  �بشبهها  �لشبا?  معظم  عن  باختالفها  �الستو�ئية  �لمناطق  في  يعيش  �لذ< 
بوq9 �لذباN (�هو �q9 مصمغ >� مسمم لقتل �لذباN). �بهذ- �لطريقة يستطيع 
�إلسكولو�ير3 �صطيا� فر�� �لضو� بسهولة؛ #; يبني هذ� �لعنكبو� شبكة تشبه 
�لسلم يبلغ طولها متر�ً �يتر��$ عرضها بين خمسة عشر �عشرين سنتيمتر�ً، �عندما 
�لطويلة  �لسقطة  �لقاe، �>ثنا� هذ-  #لى  �لشبكة يسقط  �لضو� في هذ-  يعلق فر�� 
يفقد معظم �لغالr �لو�قي �لذ< يمنعه من �اللتصاq بالشبا? �لعا�ية، �هكذ� يقع 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

من خالx شباكها. �عونا نتخيل >ننا >عطينا #نسانًا عا�يًا �أل���� �لمستخدمة في صنع �لد�نتيل 
(7لة �لتخريم ��إلبر ��لخيوm ��لقطن، #لخ). هل يمكننا >" نتوقع من هذ� �لشخص �لذ< ليست 
�أل�لى؟  �لمحا�لة  من  �لد�نتيل  من  >< شي�  يصنع   "<  xلمجا� هذ�  في  سابقة   �خبر >ية  لديه 
�لمصنوعة بمحض  �لعقد  نتيجة  �لقما�  >Z هل يمكننا >" نتخيل ظهو9 مفر� مائد� من هذ� 

�لصدفة؟ بالطبع ال.
 ��يستحيل >يضًا >" تظهر خطة من تلقا� نفسها، أل" ظهو9 �لخطة يحتا� #لى ;كا� �مها9
 "���#لى �سيلة لنقل �لمعلوما�. فلكي يضع �لكائن �لحي خططًا ثم يقوZ بتنفيذ هذ- �لخطط 
يقبل حقيقة كو" هذ-   "< للعقل  يمكن  ";كيًا". �ال  �لكائن  هذ�  يكو"   "< ينبغي  >خطا�  >ية 
�العتيا�ية  �لسلسلة  تفكر في �ضع خطط. �هذ- هي   "< ناهيك عن   ،��لحشر� ;كية �مفكر
للتفكير �لمنطقي �لمستخدZ في محا�لة �لوصوx #لى �لحقيقة، �هي بال شك ال تعكس �لو�قع 
�لمشاهد. �لهذ� �لسبب ينبغي >" تكو" هنا? قو� قد >مد� هذ- �لحشر� بالذكا� � علمتها 

ما;� تفعل �كيف تفعله. �بعبا9� >خر[: ال بد لمثل هذ- �لحشر� من خالق.
�لكن  �لحّية.  �لكائنا�  هذ-  خلق  �لذ<  هو  �هللا   "< هي  �لجلية  فالحقيقة  9>ينا،  �كما 
�لطوعية  فعبو�يتهم  ينكر�" هذ� �يعتمد�" -بدًال من ;لك- على �الحتماال�؛  �لتطو9   ��عا
لنظرياتهم تجعلهم غير قا�9ين على >" يفهمو� >� ير�� >� يسمعو�. لقد >�صلتهم هذ- �لعبو�ية 
#لى حالة جعلتهم غير قا�9ين على j9ية �لحقيقة �لجلية �غير قا�9ين على تقبل �فهم ما ير�نه. 
�لتي  بالسما�  شبكته  نسج  قد  �لدينوبيس  عنكبو�   "< بد  ال  �لتطو9  نظرية   Nفوفقًا ألصحا
�لصدفة! �يمكن أل<  �ستخد�مها بمحض  >يضًا كيفية  �تعلم  �لصدفة،  7نفًا بمحض  �صفناها 
شخص ;كي >" ير[ �ستحالة حد�s شي� كهذ�. �لكن �عونا نقبل �لو للحظة -على �لرغم 
من �الستحالة �لو�ضحة- >" مثل هذ� �ألمر ممكن �>" �لدينوبيس �أل�x قد �ستطاe >" ينسج 
مثل هذ- �لشبكة بمحض �لصدفة. "سوr نتجاهل >سئلة مثل: "كيف ظهر �لدينوبيس �أل�x؟" 
�"كيف >نتج �لمو�� �لكيميائية �لضر�9ية لشبكته ��خل جسد-؟3 باعتبا9ها >شيا� مسلمًا بها". 
�في هذ- �لحالة يجب >" تتم �إلجابة على �ألسئلة �لتالية: #;� تم نسج �لشبكة �أل�لى بمحض 
يعيد  �لعنكبو� >"   eلثانية ��لثالثة؟ �كيف �ستطا� �لشبكتين  �لصدفة فكيف -#;"- تم نسج 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

تبين هذ� #لصو� مر#حل تقنية #لصيد #لتي يتبعها 

عنكبو& #لدينوبيس؛ sD يتعلق #لعنكبو& بخيط 

في  ينتظر  ثم  نبا&  ��قة   �� غصن  Dلى  يربطه 

#لتي  للفريسة  مهر0  يوجد  ال  �عندئذ  مكمن، 

تمر من تحته، �بعد sلك يقفز #لعنكبو& فجأ7 

�يرمي شبكته على فريسته.

 ��لتخطيط مهما كانت هذ- �لمهاZ بسيطة، أل" كل ��حد� منها تحتا� #لى خطة �خبر من 
مختلفة. �يمكننا >" نوضح هذ� �ألمر على �لنحو �لتالي: عندما نصف ِشبا? �لعنكبو� غالبًا ما 
نستخدZ تعبير "مثل قما� �لد�نتيل". �لهذ� �لسبب يمكننا �لقوx #" �لعناكب تصنع "�لد�نتيل" 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

عنكبو& #لبو�تيا: مخا�j با��عنكبو& #لبو�تيا: مخا�j با��

 (Portia Fimbriata) على عكس معظم �لعناكب �ألخر[، يبني عنكبو� �لبو9تيا فيمبرياتا
>نه  في  �لعنكبو�  لهذ�  �ألخر[  �لخصائص  #حد[  �تتمثل  عن شبكته.  بعيد�ً   ��يصطا شبكة 
يفضل >فر���ً من بني جنسه على �لحشر�� طعامًا له. �لهذ� �لسبب يتمثل حقل نشاm عنكبو� 

�لبو9تيا عمومًا في شبا? �لعناكب �ألخر[، فهو يستخدZ حيلة مدهشة عند �لصيد.
�بشكل عاZ يهبط �لبو9تيا على �لشبكة عندما تهب �لريح >� عندما تكو" #حد[ �لحشر�� 
عن  �لناشئ  �الهتز�َ�  �لقوية  �الهتز����  هذ-  مثل  تخفي   ;# نفسها،  لتحرير   eصر� حالة  في 
�لبو9تيا �لذ< يجو3 خلسة بحثًا عن فريسة، �عندما تنظر #ليه تجد- >شبه بقطعة صغير� من نبتة 
حملتها �لريا$ #لى �لشبكة. �على عكس �لعناكب �ألخر[ (�لتي تقفز باستثا9� على فريستها 
عندما تر�ها) يتحر? �لبو9تيا ببط�، �بمجر� >" يستقر على �لشبكة ير��± في �لشبكة �لحريرية 
�يحركها �يدفعها بقو� بأ9جله محاكيًا �لحشر� �لعالقة فيها، �عندما يقترN �لعنكبو� صاحب 

�لشبكة يكو" �لبو9تيا مستعد�ً للهجوZ من مكمنه ٨.
 ،xمن نفس نوعها عن طريق محاكاتها لها. فعلى سبيل �لمثا ً���تخدe عناكب �لبو9تيا >فر�
تقلد �لبو9تيا طقو3 �لتز��� �لخاصة بعنكبو� �ليو9ياتس (Euryattus) �لذ< يعيش في �9قة 
يهز  �لعنكبو�  >نثى  بيت   qفو �لجلو3   xخال �من  حريرية.  >سال?  من  تتدلى  مطوية  نبا� 
�لبو9تيا �9قة �لنبا� �يرقص فوقها مثل ;كر �ليو9ياتا3، �بعد >" تنخدe �ألنثى للوهلة �أل�لى 

تخر� من بيتها "٩.
�لكن كيف يستطيع عنكبو� �لبو9تيا تقليد حركا� >نو�e مختلفة من �لعناكب؟ �لما;� 
يختا9 مثل هذ- �لوسيلة �لمختلفة للصيد؟ ليس من �لمنطقي �القتر�$ بأ" �لعنكبو� يمكن >" 
 �تكو" لديه "مها9� �لتقليد" �لهذ� �لسبب �ختا9 �سيلة مثير� كهذ- للصيد. #" �لعنكبو� يصطا
بهذ- �لطريقة أل" هذ- هي �لكيفية �لتي خلقه �هللا بها، �بمثل هذ- �ألمثلة يبين �هللا لنا #بد�عا� 

خلقه �لتي ال تضاهى.

37

www.j4know.comwww.j4know.com

www.j4know.com
www.j4know.com


مـعـجــز7 #لعنكبو&

تحاكي عناكب 

#لبو�تيا �فر#j نوعها 

 Bها؛ فمثًال يقوjتصطا�

#لبو�تيا (#لعنكبو& 

#لسفلي في #لصو�7) 

بخد#� �نثى #ليو�ياتس 

 (Xلعنكبو& #لعلو#)

عن طريق محاكا7 

طقو� #لتز#�� لهذ# 

#لنو� من #لعناكب 

#لذX يعيش في ��قة 

نبا& مطوية معلقة 

بحباe حريرية. �من 

#لمستحيل -بالطبع- 

�� يكتسب #لعنكبو& 

�مها�7 #لتقليد� هذ� 

�يستخدمها بالكامل 

من تلقاC نفسه. 

لقد خلقه #هللا بهذ� 

#لخاصية.

� كيف ينسج ��لوال �لعنكبو� حديُث  �لتي نسجها >�x مر�؟ كيف علم  �لشبكة  #نتا� ;�� 
شبكة مثل قما� �لد�نتيل لها خصائص مختلفة عن شبكا� �آلخرين، �كيف يتحتم عليه #لقا� 

�لشبكة على فريسته؟ 
ال توجد سو[ #جابة ��حد� عن هذ- �ألسئلة، �هي >" هذ� �لعنكبو� (�لذ< ال يستطيع 
>" يتعلم >� >" يحفظ عن ظهر قلب، ��لذ< يفتقر #لى �ما± متطو9 �قا�9 على �لقياZ بهذ- 

�ألشيا�) قد �هبه �هللا �لقا�9 خالق كل شي� حي هذ- �ألشيا� �علمه �ياها.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

حالة  في   Nللهر طريقًا  تشكل   mلخيو� هذ-   "< كما  به،  �لخاصة  �لمنطقة  -بذلك-   �فيحد
حد�s خطر غير متوقع.١٠

�تتمثل �سيلة �لصيد �لتي كثير�ً ما يستخدمها هذ� �لعنكبو� في �ضع >9بع من >9جله على 
�لما� في حين يثبت �أل9جل �أل9بع �ألخر[ في �ليابسة. �>ثنا� �لقياZ بذلك يستخدZ �لعنكبو� 
تقنية ماهر� جد�ً في تجنب �لغرq، #; يغطي >9جله �لتي ستدخل في �لما� بغطا� مقا�Z للما� 
�فع جسمه في  xبعد ;لك من حافة �لما�. �من خال Nعن طريق تمريرها بين >نيابه، ثم يقتر
�لما� بحذ9 كبير يتحر? على سطح �لما�، �يضع >نيابه �قر�نه تحت �لما� بطريقة ال تؤ�< #لى 
تعكير �لسطح، ثم ينتظر حتى يقترN منه >< كائن في حين تنظر عينا- فيما حوله �تستشعر 
>9جله �لذبذبا� في �لما�. �لكي يغذ< �لعنكبو� نفسه يجب >" يجد فريسة على �ألقل في 

.�حجم سمكة �لغوليا" (Golyan) �لتي نر�ها في �لصو9
#لى مسافة  �لسمكة  تدنو  بال حر�? حتى  يظل  فريسته   ��صطيا �لعنكبو�   xيحا� �عندما 
٥,١ سنتيمتر من فكيه، �عندئذ يدخل �لما� فجأ� �يمسك �لسمكة بين >9جله �يعضها بأنيابه 
 xلسامة. �لكي يمنع �لسمكة �لتي تكبر- حجمًا بكثير من جر- تحت �لما�، ينقلب في �لحا�
يذيب  بل  فحسب  �لفريسة  يقتل  ال  �لذ<  �لسم   xمفعو يبد>  ما  �سرعا"  عقب،  على  9>سًا 
تمو�  �لهضم. �عندما  يجعلها سهلة  مما  �لحسا�،  نوe من  #لى  �لد�خلية �يحولها  >عضا�ها 

�لفريسة يجرها �لعنكبو� #لى �لشاطئ �يتغذ[ عليها.
�هنا تتبا�9 #لى �لذهن >سئلة عديد�. #; كيف حصل �لعنكبو� على هذ� �لشمع �لذ< يمنعه 
من �لغرq؟ �كيف تعلم >" يغلف به >9جله ليحمي نفسه من خطر �لغرq؟ كيف عثر �لعنكبو� 
هذ-  بكل  يأ�  لم  �لعنكبو�   "< �لمؤكد  من  للشمع �كيف صنعه؟  �لكيميائية  �لمعا�لة  على 
�ألشيا� �لتي يدx كل ��حد منها على �لذكا� بمحض �9#�ته، �لكن �لحقيقة >" هذ� �لنوe من 
�لعناكب -شأنه شأ" جميع �لكائنا� �لحية �ألخر[- يتصرr بهذ- �لطريقة �لذكية �يستطيع 
>" يضع مثل هذ- �لخطط �يطّبقها عميًا بإلهاZ من �هللا �لذ< >عطى كل شي� خلقه ثم هد[ 

��لذ< يمد كل مخلوq بر�قه:
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

 jلموجو# Cللما Bلك بفضل #لسائل #لمقا�s� ،Cعلى #لما hيستطيع هذ# #لنو� من #لعناكب �� يتحر} با�تيا

على ��جله. �تبين #لصو�7 عنكبوتًا مائيًا #صطاj سمكة.

تقنيا& #لعنكبو& في صيد #ألسما}تقنيا& #لعنكبو& في صيد #ألسما}

تصطا� بعض �لعناكب في بيئا� غير متوقعة. فمثًال ُيعتبر سطح �لما� حقل �لصيد �لمناسب 
للعنكبو� �لمائي �لد�لوميد3 (Dolomedes)، �يوجد هذ� �لعنكبو� في >غلب �ألحيا" في 
�لمائي، �لذ< يفتقر #لى  �لعنكبو�  �لمناطق �لضحلة مثل �لمستنقعا� �قنو�� �لر<. �يقضي 
 >��إلبصا9 �لجيد، معظم �قته بجانب �لما� ينسج �لخيوm �ينشرها في �لبيئة �لمحيطة به. �تؤ
هذ- �لعملية �ظيفتين في �لوقت ;�ته: حيث تعتبر هذ- �لخيوm بمثابة #نذ�9 للعناكب �ألخر[ 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

على  مكمن  في  تنتظر  #لتي  #لعناكب   �D

#لشجير#&  بين  �تختبئ  #لرقيقة  شباكها 

حقيقية،  قتل  كآال&  ُخلقت  قد  #لكثيفة 

 jتصطا كي   Cلما# على  تمشي   �� �يمكنها 

#لضر��7  �عند  #ليمين).  على  (#لصو�7 

تحت  تعيش   ��  �� جرسًا  تبني   �� يمكنها 

.Cلما#

�لمنصة هيئة �لجر3. �هذ� "�لجر3" هو �لعش �لذ< يعيش فيه �لعنكبو�. �>ثنا� �لنها9 يمكث 
�لعنكبو� في عشه، فإ;� مر به حيو�" صغير (كحشر� >� يرقة) يندفع خا�9 �لعش �يقبض عليه، 
ثم يسحبه #لى عشه ليلتهمه. �بما >" �لحشر� �لتي تهبط على سطح �لما� تصد9 ;بذبا� فإ" 
�لعنكبو� يشعر بها فيصعد #لى �لسطح �يقبض على �لحشر�، ثم يجرها تحت سطح �لما�. 
�قد يستخدZ هذ� �لعنكبو� شبكة على سطح �لما�، �هو ال يفرq بين �لحشر� �لتي تهبط على 

هذ- �لشبكة �>ية ضحية >خر[.
�لسبب فكلما  �لتجمد، �لهذ�  �حتياطاته خوفًا من  �لعنكبو�  يتخذ  �لشتا�   Nيقتر �عندما 
�قترN موعد حلوx �لشتا� نزx �لعنكبو� �لمائي #لى >عماq >كبر، �في هذ- �لحالة يبني جرسًا 
 rلى >صد�# xبعض �لعناكب �ألخر[ باالنتقا Zشتويًا �يمأل �لجز� �لد�خلي منه بالهو��. �تقو
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

لقد تم تخطيط فقاعة #لعنكبو& #لمائي (#لمبينة في #لصو�7) بشكل مثالي للعيش تحت #لماC. �قد كا� 

 Xلذ# #لصدفة؛ بل �D #هللا هو  #لماC بمحض  للعيش تحت  #لعنكبو& �� يجد طريقة  #لمستحيل على  من 

خلق #لعنكبو& بهذ� #لخصائص.

﴿�َما ِمن jَ#ّبٍة في #ألD Mِ�ّْال َعَلى #هللاِّ ِ�ْ�ُقَها َ�َيْعَلُم ُمْسَتَقّرَها َ�ُمْسَتْوjََعَها ُكلٌّ 

[٦ :jسو�7 هو] ﴾في ِكَتا0ٍ مِبين

#لعنكبو& #لَجَرِسي �مها�ته في #لغو�#لعنكبو& #لَجَرِسي �مها�ته في #لغو�

� في �لمناطق �لد�فئة في 7سيا �#فريقيا جز��ً كبير�ً من �قتها �تقضي �لعناكب �لمائية �لموجو
تحت �لما�، �بالتالي تصنع >عشاشها فيه. �لكي يبني �لعنكبو� عشه يقوZ في �لبد�ية بتشييد 
منصة في �لما� بين سوq �لنباتا� >� >��9قها، �يربط �لمنصة بالسوq بو�سطة خيوm حريرية. 
� #لى بيته، �تثبت �لمنصة، �تعمل >يضًا بمثابة ��تدx هذ- �لخيوm �لعنكبو� على طريق �لعو

�9��9 ينذ9- بدنو �لفريسة.
>9جله   Zباستخد� تحته   ���لموجو �لهو��  فقاعا�  �لعنكبو�  يحمل  �لمنصة  تشييد  �بعد 
�جذعه، �بهذ- �لطريقة ترتفع �لشبكة #لى >على، �كلما >ضيف �لمزيد من �لهو�� �تخذ� هذ- 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

 raft) #لطو\  عنكبو&  يستعد   (�)

 (0) #لميا�.  على  للصيد   (spider
ينتظر #لعنكبو& (#لذX يحس بالحركة 

في #لماC من خالe ��جله) بال حر#} 

حتى تقتر0 سمكة �#لغوليانس. (�-

#لسمكة   jيصطا  �� �بعد  j-هـ) 

�يسممها يجرها Dلى #لشاطئ.

� هـ

j

 xية طاقة خال< xيبذ ��لقو�قع �لمائية �لفا9غة. �ال يتحر? �لعنكبو� ��خل �لجر3 >بد�ً، �ال يكا
�لشتا� بأكمله لكي يحافظ على طاقته �يقلل -بالتالي- من �لحاجة #لى �ألكسجين. �تعني هذ- 
�الحتياطا� >" فقاعا� �لهو�� �لتي يحملها �لعنكبو� #لى �لجر3 يمكن >" تد�Z طوx شهو9 

�لشتا� �أل9بعة >� �لخمسة ١١.
�كما 9>ينا فإ" فقاعة �لعنكبو� �لهو�ئية ��سائل �لصيد �لتي يستخدمها تعد طريقة مثالية 
له كي يتمكن من �لعيش تحت �لما�. �من �لمستحيل >" يجد كائن حي طريقة للعيش تحت 
 rلما� فسو� للعيش تحت  �لضر�9ية  �لسما�  �لكائن  يمتلك  لم  فإ;�  �لصدفة،  �لما� بمحض 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�تستخدZ بعض >نو�e �لعناكب هذ- �لتقنية للهرN من >عد�ئها، �في >غلب �ألحيا" يكو" 
في  عشه  يبني  �لذ<  �لعنكبو�  يشعر  فعندما   .��لمغير �لبرية  �لدبابير   sنا# من  �ألعد��  هؤال� 
>عالي �لتالx �لرملية >" �لدبابير بد>� تحفر عشه يندفع #لى �لخا�9، �في �لبد�ية يأخذ بضع 
سرعة  مكتسبًا   Nلهر� في  �يبد>  �لمفاصل   ��; >9جله  يطو<  ثم  سرعة،  ليكتسب  خطو�� 
كالعجلة �لمتدحرجة عن منحد9. �لو بنى �لعنكبو� عشه في قاe �لتالx �لرملية فلن يستطيع 
 xيكتسب �لسرعة �لضر�9ية �سُيقبض عليه، �لهذ� �لسبب يختا9 >" يبني عشه في >عالي �لتال "<
�لرملية. �ُيَعد �تخا;- لمثل هذ� �الحتياm (�لمتمثل في بنا� عشه على �لتل ��" >" يو�جه عدّ��ً) 
مؤشر�ً على سلو? ��eٍ، �ال يوجد شك في >" �هللا هو �لذ< >لهمه فعل ;لك؛ فاهللا يخلق ما 

يشا� �هو عليم بخلقه جميعًا.

#لعنكبو& #لباصق#لعنكبو& #لباصق

#" نوe �لعناكب �لمعر�r باسم �لسكايتو�يز (Scytodes) يقتل ضحيته ببخها بخليط من 
� سامة �>خر[ صمغية. �يتم #نتا� هذ- �لسو�ئل في غد� ضخمة خلف عيو" �لعنكبو� �ما
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

�على  عشه  يبني  #لعنكبو&  هذ# 

�هو  قصد،  عن  #لرملية   eلتال#

#لوثب بمجرj �� تشر�  يبد� في 

#لنحلة #لبرية في حفر عشه. �لكي 

فإنه  سرعة  #لعنكبو&  يكتسب 

خطو#&  بضع  #لبد#ية  في  يخطو 

في  توجد  (#لتي  ��جله  يثني  ثم 

كل منها خمسة مفاصل) �يتحر} 

#لمتدحرجة  #لعجلة  مثل  بسرعة 

نحو سفح #لتل.

يغرq في >�x مر� يدخل فيها �لما� �لن يكو" لديه �قت النتظا9 �لصدفة >� >< شي� 7خر؛ 
�لما� بفضل �متالكه للمها��9 �لصحيحة  �لعيش تحت  �لبر< �لذ< يستطيع  �من ثم فالكائن 
�لمائي  �لعنكبو�   "< لنا  يتبين  �هكذ�  �لمها��9،  هذ-  مثل  لظهو9  بحياته  يدين  بذلك   Zللقيا

بخصائصه �قد�9ته �لمميز� هذ- قد خلقه �هللا بطريقة كاملة.

﴿Dّني َتَوّكْلُت َعَلى #هللاِّ َ�ّبي َ�َ�بُِّكم، ما ِمن jَ#ّبٍة Dّال ُهَو mِخٌذ ِبَناِصَيِتَها، Dِّ� َ�بِّي 

.[٥٦ :jسو�7 هو] ﴾َعَلى ِصَر#ٍ� ُمْسَتِقيٍم

عناكب مثل #لعجال&عناكب مثل #لعجال&

 Nلناميبية بجنو� �لصحر��  تعيش في  �لتي  �لعناكب   eنو�< تقوZ بعض  �لخطر  عند مو�جهة 
غرN >فريقيا بكمش >9جلها تمامًا فتجعل >جسامها تبد� كشكل �لعجلة، ثم تبتعد عن �لخطر 
بسرعة من خالx �لقياZ بسلسلة من �لشقلبا� بجسدها �للولبي. �يبلغ طوx هذ- �لعناكب نحو 
ثالثة سنتيمتر�� �يمكن >" تتحر? بسرعة كبير� جد�ً تبلغ مترين في �لثانية. �لكي ند9? مقد�9 
 x�هذ- �لسرعة نقوx #" سرعة �لد��9" �لنسبية لجسم �لعنكبو� عندما يتخذ شكل �لعجلة يعا

سرعة عجال� سيا9� تتحر? بسرعة >9بعين كيلو متر�ً في �لساعة.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

� جد�ً في حين ُتتر? في �لطرr �آلخر �نقطتين ثابتتين، �تكو" �لعقد� في >حد طرفيها مشد�
ُمرخا� تمامًا. �هذ� ليس خطًأ �ال هو نتيجة عدZ تركيز من �لعنكبو�، �لن يتضح لنا >" هذ- 
ينفصل  �لشبكة  نحو  �لضو�  فر�شة  تطير  فعندما  �لفريسة.   Nتقتر عندما  #ال  للصيد  �ستر�تيجية 
مثل  معلقة   ��لحشر تصبح  �عندها  مربوطًا،  �آلخر   rلطر� �يظل   ��لعقد من  �لُمرَخى   rلطر�
� لزجة �صر� في �لهو��، �فيما بعد يدنو �لعنكبو� منها �ير� على جميع >جز�� جسمها ما

با�ئًا من �لر>3. �بهذ- �لطريقة يصطا� �لعنكبو� فريسته حية.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

� �لصمغية، �من �� �لسامة ��آلخر يحتو< على �لما�تنقسم #لى قسمين: قسم يحتو< على �لما
� �ألخير� يخر� من >نياN �لعنكبو� سيل سريع من �خالx �نقباd �لعضال� �لمحيطة بالما
� تشكل شبكة تثبت �� �لالصقة بنمط متعر� فإ" هذ- �لما��لصمغ، �بما >" �لعنكبو� ير� �لما
�لفريسة على �9قة �لنبا� >� على �لغصن �لصغير �لذ< تمر عليه١٢. �بعد >" يشل �لعنكبو� 
حركة فريسته �يلصقها بالغصن >� بو9قة �لنبا� يستطيع >" يأكلها الحقًا عند �لمكا" �لذ< 

تتدلى منه.

فخ #لباسيلوَبسفخ #لباسيلوَبس

يعد عنكبو� �لباسيلوبس (Pasilobus) (�لذ< ال يوجد #ال في غينيا �لجديد�) خبير�ً عظيمًا 
في تحضير �لفخا¥؛ ;لك >" �لشبا? �لتي ينسجها لزجة جد�ً، #; تتدلى �لشبكة بأكملها من 

ا ِفي  ا ِفي ﴿�Dِ�ََّ َلُكْم ِفي #ْألَْنَعاBِ َلِعْبَر7ً نُّسِقيُكم مِّمَّ ﴿�Dِ�ََّ َلُكْم ِفي #ْألَْنَعاBِ َلِعْبَر7ً نُّسِقيُكم مِّمَّ

ُبُطوِنَها َ�َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َكِثَ~7ٌ َ�ِمْنَها َتْأُكُلوَ�﴾ ُبُطوِنَها َ�َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َكِثَ~7ٌ َ�ِمْنَها َتْأُكُلوَ�﴾ 

[سو�7 #ملؤمنو� : ٢١] [سو�7 #ملؤمنو� : ٢١] 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

#نه يمتلك �لو#� #لببغاC #لز#هية، �عيو� 

#لنسر #لثاقبة،�هجمة #لصقر #لمباغتة، ��ثبة 

#لظبي #لفائقة...
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

خصائص #لعنكبو& 

#لوّثا0

﴿َ�ِفي َخْلِقُكْم َ�َما 

َيُبثُّ ِمن jَ#بٍَّة mَياٌ& 

ِلَقْوBٍ ُيوِقُنوَ�﴾ 

[سو�7 #لجاثية: ٤]
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

#لنبا&  ��قة  من  #لوّثا0  #لعنكبو&  يقفز 

#لكامن فيها ثم يصطاj فريسته في #لجو، 

يجب  ناجحة  قفز7  #لحيو#�  يقفز  �لكي 

�يضع  #لمناسبة  #لز#�ية  يحسب   �� عليه 

في sهنه سرعة #لفريسة �#تجاهها.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

لقد ُخلقت #لعناكب #لوّثابة بقو7 كافية الصطياj كائنا& تكبرها حجمًا.

�ْثب ال عيب فيه�ْثب ال عيب فيه

 Nلعناكب �لتي تنسج ِشباكًا �تنتظر، يفضل �لعنكبو� �لوّثا� eعلى عكس �لعديد من >نو�
>" يهاجم فريسته بنفسه من خالx �لوثب عليها، كما يوحي �السم. �يمتلك هذ� �لعنكبو� 
خبر� كبير� في �لقياZ بهذ- �لعملية لد9جة >نه يستطيع >" يصطا� حشر� طائر� تبعد عنه مسافة 
تزيد على نصف متر. �يستطيع �لعنكبو� >" يستخدZ هذ- �لتقنية �لمدهشة بفضل قو� �لضغط 
 qفو  �فجأ �لعنكبو�  يهبط  �لهجمة  نهاية  �في  �لثماني،  >9جله  في   ���لموجو �لهيد�9ليكي 
 ��لمكسو �ألماكن  في  �لنباتا�  بين   ��عا �لوثبة   sتحد� فيها.  �لقوية  >نيابه  �ينشب  فريسته 
�لقياZ بهذ- �لوثبة يجب >" يحسب �لز��ية �لمناسبة،  باألعشاN، �لكي ينجح �لعنكبو� في 

باإلضافة #لى سرعة �لضحية ��تجاهها.
�لمو�  يتجنب   "< �لعنكبو�  �لدهشة هو كيف يستطيع  >كبر من  يثير قد�9ً  �لذ<  ��ألمر 
بعد �صطيا� فريسته؛ ;لك >نه يخاطر بحياته >ثنا� �لصيد، فلكي يصطا� فريسته يجب عليه >" 
� من >على �يقذr نفسه في �لهو��، �قد يتهشم #ثر سقوطه على �ألd9 من هذ- �لمسافة (عا
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

���جًال  فريستها  موقع  تحديد  من  تمّكنها  عيونًا  تمتلك  #لتي  #لوّثابة  #لعناكب  #هللا  خلق  لقد 

تمّكنها من #لقياB بقفز#& ال يشوبها عيب.

�لكبيرتا" >" تتحركا #لى �ليسا9 ��ليمين �#لى �ألعلى ��ألسفل في محجريهما. �بفضل �لشبكية 
�لمكونة من >9بع طبقا� حساسة لألطو�x �لموجية �لخضر�� �فوq �لبنفسجية تكتسب هاتا" 
� على جانبي ��لموجو �ألخر[  �أل9بع  للعيو"  بالنسبة  >ما   .��لبعيد للرjية  ممتا��ً  �لعينا" مد[ 
9>سه فهي ال تر[ بنفس �لوضو$، �لكنها يمكن >" تستشعر >ية حركة حولها. �بهذ- �لطريقة 

يستطيع �لحيو�" >" يد9? بسهولة �جو� فريسة >� عد� خلفه ١٣.
�عونا نفكر فيما عرفنا- عن �لعنكبو� �لوثاN حتى �آل". #" تكوينه �لجسد< من �لخفة 
بمكا" بحيث يمكنه من �لقياZ بحركا� سريعة ��صطيا� فريسته بوثبة ��حد�، �بنفس �لطريقة 
 ?9�تسمح له عيونه برjية �لفريسة من >< �تجا-. #" من غير �لمنطقي �لقوx >" �لعنكبو� قد >
�لصدفة؛  �لقبوx بظهو9ها بمحض  تفيد- فصنعها، كما ال يمكن  قد  �لعيو" �إلضافية  >" هذ- 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

�D قد�7 عيَني 

#لعنكبو& #لوّثا0 على 

#لر�ية بشكل مستقل 

 uعن #ألعين #ألخر

 {#�jD تمّكنه من

#ألجساB بشكل �سر�، 

كما �� هذ� #لمقد�7 

(#لتي ُتَعّد jليًال على 

علم #هللا #لعظيم) تجعل 

من #لعنكبو& #لوثا0 

صياjً# ماهرً#.

National Geographic, September ١٩٩١

شجر�). �لكن �لعنكبو� يتجنب هذ� �لخطر عن طريق تقييد نفسه بالخيط �لذ< ينسجه على 
�لغصن �لذ< يجثم عليه قبل �لوثب مباشر�، �بذلك ال يسقط �يستطيع >" يتدلى في �لهو��. 
 "��� �لعنكبو�   "�� يتحمل   "< يستطيع  بحيث  بمكا"   ��لقو من  بأنه  �لخيط  هذ�  �يّتسم 

�لفريسة �لتي �صطا�ها.

#لمهمة: حّدjْ #لهد\ �#قِبْض عليه#لمهمة: حّدjْ #لهد\ �#قِبْض عليه

�يمتا� هذ� �لنوe �لخبير من �لعناكب �لوّثابة بخلو جسمه من �لعيوN، #; تمتد �ثنتا" من 
� في �سط 9>سه #لى �ألماZ مثل �لمنظا9 ثنائي �لعينين، �تستطيع هاتا" �لعينا" ��لعيو" �لموجو
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

تقنية كاملة للتمويه من كل #لنو#حيتقنية كاملة للتمويه من كل #لنو#حي

 rفسو ��لصو9 �لعلو< من  �لجانب �أليمن  تر�- في   "< #;� سئلت عما يمكن 
تقوx بطبيعة �لحاx: "#نها بضع حشر�� من �لنمل فوq �9قة نبا� �تحتها". �لكن 
�لشي� �لذ< يظهر تحت �لو9قة في �لصو9� ليس نملة، بل هو نوe من �لعنكبو� 
�لعنكبو�  لتمييز هذ�   ��لوحيد �لعلمي:”Myrmarachne“ ��لطريقة  (�سمه   Nلوثا�
للنمل ست   "< حين  في  >9جل  ثماني  للعناكب  أل"  >9جله،   �عد هي  �لنملة  عن 

>9جل فقط.
#نه يقوZ بذلك ليس عن طريق  �لنمل؟   eيخد "< Nلوثا� �لعنكبو�  �لكن كيف يستطيع 
�لعنكبو�  يخفي  لكي  فمثًال  سلوكه.   �محاكا طريق  عن  >يضًا  بل  فحسب،  بمظهر-  �لتشبه 
�لوثاN عد� >9جله يقوZ برفع �لز�� �ألمامي منها ليحاكي قر�" �الستشعا9 �لمتذبذبة عند �لنملة 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

 7jمن بين #لحشر#& #لثال� #لموجو

#لموجوjتا�  #لحشرتا�  #لصو�7:  في 

#لحشر7  �ما  نملتا�،  #لجانبين  على 

عنكبو&  فهي  #لوسط  في   7jلموجو#

#لعناكب  بين  #لفر.  �يكمن  �ثا0! 

�#لنمل في �� للعناكب ��جًا Dضافيًا 

من #أل�جل.

فقد خلق �هللا عز �جل هذ� �لحيو�" بكل خصائصه، �ال تستطيع نظرية �لتطو9 �لتي تعجز عن 
تفسير كيفية ظهو9 عين ��حد� >" تفسر تلك �لحقائق �لمتعلقة بعيو" �لعنكبو� �لوثاN �لثماني 

��لتنسيق �لكامل بينها.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

تستخدB #لعناكب �لو#نها لتمّو� عن 

نفسها؛ فقد ُخلق هذ# #لعنكبو& 

 Mلوّثا0 بنفس �لو#� #أل�#

��شكالها، �هو ينتظر حتى تأتي 

فر#شة #لضوC، #لتي ال تستطيع 

��يته بسبب لونه، ثم ينقض عليها.

�D محاكا7 #لعناكب #لوثابة للنمل من #إلتقا� بمكا� بحيث تخطئ #لعناكب 

#لوثابة #ألخرu �تحسبها نمًال حقيقيًا �تحا�e #صطياjها.

�ستشعا9  بقر�"  شبيهة  �أل9جل  هذ-  تصبح  �لطريقة  �بهذ-   ،١٤

 "< يعني  فهذ�  �لنقطة:  هذ-  عند  �نفكر  نقف   "< �يجب  �لنملة. 
 �عد >�ًال  �لعنكبو�  >حصى  فقد  �إلحصا�،  على   9�قا �لعنكبو� 
 qلفر�  ?9�<  "< بينهما، �بعد  قا9"  ثم  �لنملة  >9جل   �>9جله �عد
فهم >" عليه >" يتخلص من �أل9جل �لز�ئد�، �بطريقة ��عية جد�ً 

جعل 9جليه �إلضافيتين تشبها" قر�" �الستشعا9!
حسبانه.  في  �لمر�  يضعها   "< يجب   mنقا  �عد هنا  �توجد 
مخلوقًا  �لجسمانية  �لناحية  من  �لعنكبو�  يعتبر  بد�   >;  8�فبا
مختلفًا تمامًا عن �لنملة، �لكي يتشبه �لعنكبو� بالنملة ال يكفي 
يحاكي   "< عليه -كذلك-  يجب   ;# �لهو��،  في  9جليه  يرفع   "<
مشية �لنملة ��ضع جسمها. �للقياZ بذلك يجب >" يكو" خبير�ً 
>يضًا في تجسيد ما ير�-،  في �لمر�قبة كما يجب >" يكو" خبير�ً 

مثل �لممثل �لذ< يلعب ���9ً �يتقنه.
تتطلب   ��لمحاكا في  طرقًا  �لعنكبو�   Zيستخد 9>ينا،  �كما 
>ثنا�  �لضر�9ية  �لجسدية  �لتحوال�   ?�9�#� ��لتنفيذ  �لتفكير 
 ?�9�# في  صعوبة  �لذكي  �لمفكر  �لشخص  يجد  �لن  بها،   Zلقيا�
فمخ  نفسه؛  يفعل كل هذ� من عند   "< يستطيع  �لعنكبو� ال   "<
من   eلنو� هذ�  مثل  على   9�قا غير  مخ)  له  كا"   "#) �لعنكبو� 
�لتفكير. #;" ما هو مصد9 قد��9 �لعنكبو�؟ �قبل �لتوصل #لى 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

٥٧

يتميزعنكبو& 

#لبو�تيا بميزتين 

تفرقانه عن #لعناكب #لوثابة 

#ألخرu. #أل�لى هي طريقة نسجه لشبكته، 

�#لثانية هي �جهه #لمخيف. �يعطي هذ# #لمنظر 

للعنكبو& ميز7 على �عد#ئه.

#لعنكبو&  هذ#  يستطيع  #لمفلطح  جسمه  بفضل 

#لنيو�يلندX �� يمّو� عن نفسه بسهولة بين 

���#. #لنباتا&.

�نيا0 شبيهة بالملزمة�نيا0 شبيهة بالملزمة

#لوثا0  #لعنكبو&  هذ#  يستطيع 

 jيصطا  ��  (Mopsus mormon)

حجمها  يصل  فريسة   hتيا�# بكل 

يستطيع  حجمه  �ضعا\  خمسة  Dلى 

 Mopsus) #لوثا0  #لعنكبو&  هذ# 

 hتيا�# بكل   jيصطا  ��  (mormon
خمسة  Dلى  حجمها  يصل  فريسة 

�ضعا\ حجمه (#لصو�7 على #ليمين)، 

�قويين.  كبيرين  نابين  يمتلك  ألنه 

نابيه  #لعنكبو&   Bيستخد ال  �حينما 

#لكبيرين #ألسوjين للصيد يقوB بطّيهما 

في  سهولة  له  يوفر  مما  فمه  j#خل 

#لحركة. �بفضل نابيه #لقويين يستطيع 

#لفئر#�،  مع  يتعامل   �� #لعنكبو&  هذ# 

بل حتى مع #لثعابين.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

قبل �لعنكبو� فستكو" تلك نهاية �لعنكبو� أل" �لنمل سيقتل �لعنكبو� بفكيه �لقويتين. �كما 
�لعينين  هاتين  >يضًا  يمتلك   "< يجب  بل  �لنمل،  �لعنكبو�  يحاكي   "< يكفي  ال  ��ضح،  هو 

� حتى ينجح �لتنكر.��لمزيفتين منذ �لوال
قيد  على  يبقى  كي  �لعنكبو�  يحتاجها  �لتي  �لخصائص  من   ً��عد هنا?   "< نر[  �هكذ� 
�لوثاN. �في هذ- �لحالة يستحيل  �لعنكبو�  �لحيا�، �#;� نقصت #حد�ها فسرعا" ما يمو� 
�لقوx بأ" �لعنكبو� قد حصل على خصائصه تلك بمحض �لصدفة، فقد حا� �لعنكبو� جميع 
هذ- �لخصائص في �لوقت نفسه. لقد خلق �هللا كل كائن حي على نحو كامل مز���ً بجميع 

�لخصائص �لتي يحتاجها.

فكو} مثل مدية #لجيبفكو} مثل مدية #لجيب

يتسم ;كر عنكبو� �لمايرما�9كني بالتاليو�يز بأكثر �لمظاهر #ثا9� للتشويق؛ ;لك >" ;كو9 
خطر  يو�جه  عندما   �< فريسته  �لعنكبو�   �يصطا �عندما  طويلة.   "rبأنو" تتميز   eلنو� هذ� 
 �هجمة من >عد�ئه يشطر "�ألنف" �يطو< �لجز>ين �لمنشطرين على شكل فكين بأنياN با�9
 ����لحا �لطويلة جد�ً  �ألجز��  يستخدZ هذ-   "< �لعنكبو�  يستطيع  ١٦. �عندئذ   rألطر�� في 

.rكسيو
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

تفعل sلك عن  هنا هو كيف  #لمثير  بعضًا، �#ألمر  بعضها  #لوثابة  #لعناكب   jقد تصطا #ألحيا�  بعض  في 

( فنانًا Dيمائيًا مثاليًا  طريق محاكا7 �نو#� �خرu من #لعناكب. �يعد عنكبو& #لفياسز كوموسس )�s؟فكمَّ }ٍََُُِّّّ

#لبالغ  #لفياسز  #لعلوية �#لجانبية). sD يشبه  #لعناكب #ألخرu �يلتهم بيضها (#لصو�7  Dلى �عشا�  يتسلل 

طوله ملليمترين قطعًة من #لقذ#�7 ال تكاj توجد بها حيا7، �يستفيد #لعنكبو& من هذ# #لشبه ليقدB عرضًا 

�#ئعًا؛ فعن طريق محاكاته لقطعة من #لقذ#�7 تترنح في #لرياh يقتر0 تد�يجيًا من #لعش #لذX يستهدفه. 

�هو يلعب ���j بمها�7 عالية جدً# لد�جة تجعل �نثى #لعنكبو& #ألB #لتي تحر� مدخل #لعش ال تشك 

فيه على #إلطال.، �عندما يقتر0 #لعنكبو& من #لبيض يهاجم فجأ7 �يخطف بيضة �يبد� بأكلها. �باإلضافة 

Dلى sلك تغطي جسَم #لفياسز شعير#ٌ& سميكة جدً# توفر له حماية مهمة، فعندما تتشاجر #لفياسز فيما بينها 

 �D .7 تحت �جسامهاjظها� #لشعير#& #لالمعة #لموجوD تخيف خصمها عن طريق �� eترفع ��جلها �تحا�

#هللا هو #لذX �عطى هذ# #لنو� من #لعناكب كل سماته، �هو #لعليم بخلقه جميعًا.

>< �ستنتا� لعل من �لمفيد >" ند39 بضع صفا� >خر[ ضر�9ية كي يصبح �لتنكر كامًال.
�لعنكبو�  يتشبه  لما تم ;كر-؛ فحتى  �لعنكبو� عناصر >خر[ #ضافة  تنكر  تشمل عملية 
بالنملة يجب >" يخفي عيونه �لتي ال تأخذ شكل نقطتين كبيرتين مفر�تين مثل عيو" �لنملة، 
�لكن #حد[ خصائص �لعنكبو� قد حلت هذ- �لمشكلة، ;لك >" �جو� نقطتين ��كنتين على 

جانبي 9>3 �لعنكبو� قد حاكتا �لعينين �لمركبتين �لكبيرتين للنمل �لحائك ١٥.
�عونا �آل" نقف �نفكر. ال يمكن >" يعلم �لعنكبو� بالنقطتين �لموجو�تين على جانبي 
9>سه، �ليس من �لمنطق �لحديث عن �ضع يعي فيه �لعنكبو� صو9ته �يعي >" عليه >" يضع 
�لنمل  على  يعيش  �لذ<  �لعنكبو�  حصل  كيف  �لحالة:  هذ-  �في  خاللها.  من  �ستر�تيجية 
�يحاكيه على هذ- �لعيو" �لمزيفة على جانبي 9>سه؟ �كيف �ستطاe �لعنكبو� >" "يعلم" � 
"يحصي" �"يحاكي"؟ ما �لذ< سيحدs لو لم تكن لديه تلك �لعيو" �لمزيفة؟ في هذ- �لحالة، 
 r9? �لنمل �لخطر �تصر�مهما كا" �لعنكبو� محاكيًا جيد�ً، كا" �لنمل سيتعرr عليه. �#;� >
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

فريسة  بسهولة   jيصطا  �� من  مو�مو�  #لموبسا�  عنكبو&  تمّكن  #لتي  #لميز#&  بعض 

في  #لمبين  #لعنكبو&   jصطا# �قد  #لمميتين،  �نابيه  #لقوية  ��جله  في  تتمثل  حجمًا  تكبر� 

#لصو�7 حشر7 تفوقه حجمًا بكثير �sلك عن طريق #لقفز على �قبتها، �هي �ضعف نقطة 

في جسدها.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

عتبر #لعنكبو& #لوّثا0 صياjً# ناجحًا جدً# لد�جة �نه يصطاj حتى #لسرعو\ 

#لحشر#&  عالم  في  توحشًا  #لكائنا&  �كثر  بأنه  #لمعر�\  #لنبي)  (فر� 

(#لصو�7 #لصغير7 في #لجزC #لعلوX). �بالطبع تقع #لعناكب �يضًا في بعض 

#ألحيا� فريسة لهذ� #لحشر7 #لقاتلة (#لجزC #لسفلي من #لصو�7).
61

www.j4know.comwww.j4know.com

www.j4know.com
www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لكن  لألفضل.  �لبقا�   "<� �لطبيعة  في  �لحية  �لكائنا�  بين   ��لحيا >جل  من  صر�عًا  هنا?   "<
 �حينما ند39 �لكائنا� �لحية في �لطبيعة نصا�r >مثلة تتعاd9 تعا9ضًا مباشر�ً مع مز�عم �عا
�لتطو9، #; توجد >مثلة ��ضحة على �لتفاني بين �لكائنا� من نفس �لنوe �من >نو�e مختلفة. 
�تجد9 �إلشا9� #لى >" هذ- �لحقيقة �لمتمثلة في تضحية �لحيو�نا� بأنفسها من >جل كائنا� 
حية >خر[ >� مخاطرتها بالمو� من >جل صغا9ها تضع �عا� �لتطو9 في مأ�q ال يستطيعو" 

�لخر�� منه. �تصف #حد[ �لمجال� �لعلمية �لوضع كالتالي: 
"�لسؤ�x �لمطر�$ �آل" هو لما;� تساعد �لكائنا� �لحية بعضها بعضًا. ;لك >نه �فقًا لنظرية ���9ين، 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

نوعها   j#فر� مع  بالتاليوjيز  #لمايرما�#كني  عناكب  تتصا�� 

تتم  �عندما  #لسيو\،  تشبه  #لتي  #لطويلة  �نيابها   B#باستخد

#لجز�ين  �ينشر  �#ألنفس  يشطر  #لعنكبو&  هذ#  مهاجمة 

#لمنشطرين على شكل فكين.

تفاني #لعنكبو& #لوثا0تفاني #لعنكبو& #لوثا0

� على ظهر- لفتر� من �لوقت، �بهذ- �لطريقة �يحمل �لعنكبو� �لوثاN صغا9- حديثي �لوال
يستطيع >" يسد �حتياجاتهم �يحافظ عليهم �يحميهم في �لوقت نفسه ١٧. #" �لعنكبو� �لذ< 
يتسم  نحو  على  ;�ته-  �لوقت  يتصرr -في  >عد�ئه  مع  �لرحمة   rتعر للمو� ال  7لة  يشكل 
بالعطف �لشديد مع ;9يته. �هذ� �لوضع يطر$ >سئلة عديد� على �عا� �لتطو9 �لذين يزعمو" 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 Cلك �نه مخلو. بجسم مصمَّم لبناs ،{يولد #لعنكبو& تصبح لديه #لقد�7 على صنع #لشبا �� jبمجر

#لشبا} �مز�jَّ بالمها�7 �#لمعرفة #لضر��ية لكيفية بنائها
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

بحملها  #لوّثا0  #لعنكبو&   Bيقو صغا��  لحماية 

على ظهر� لفتر7 من #لوقت.

 Nمن �لحر �يعيش كل كائن حي في حالة مستمر
 �مساعد  "< �بما  �يتكاثر.  حياته  على  ليحافظ 
�لحي  �لكائن  بقا�  فر�  من  تقلل   rسو �آلخرين 
هذ�   dينقر  "< يجب  كا"  فقد   ��لحيا قيد  على 
 "< نر[  �لكننا  طويل،  �من  منذ  �لسلوكي  �لنمط 
بنفسها من >جل  >" تضحي  �لحية يمكن  �لكائنا� 

�آلخرين" ١٨.
>نثى  حب  تفسير   "< سبق  مما  �يتضح 
تطو9ية  7لية  >ية  طريق  عن  لذ9يتها  �لحيو�" 
 �>مٌر في غاية �الستحالة، �هذ- حقيقة مؤكد
 xسيما xلتطو9 (>مثا� �جعلت �لعديد من �عا

يلديريم) مضطرين لالعتر�r بها: 
 Zلتفسير حب �لذ9ية بأ< نظا xهل يوجد >< �حتما"
�لصعب  من  �لعاطفية؟  �لعو�مل  يتضمن  ال  ">عمى" 
قد  ��لد��9ينيين  �لبيولوجيين  بأ"   xلقو� بالتأكيد 
.١٩ "xتمكنو� من تقديم #جابة مرضية عن هذ� �لسؤ�

مفاهيم  تفسير  -بالطبع-  �لمستحيل  �من 
�لحماية  في  ��لرغبة  ��لعاطفة  �لحب  مثل 
-تبا9?  �هللا  أل"  ">عمى"؛   Zنظا  >< بعبا��9 
 ;# ��لذكا�،  �لوعي  ينقصها  �لتي  �لحيو�نا�  في  �لسلوكيا�  بكل  يوحي  �لذ<  هو  �تعالى- 
يستحيل على >< حيو�" ليس لديه �لذكا� >" يظهر طوعًا مشاعر �لتضحية >� >" يضع �لخطط، 
كل  في  يتحكم  �لذ<  هو  فاهللا  �لو�قع،  في  �لقبيل  هذ�  من  شي�   >< يفعل   "< يستحيل  بل 

شي�.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�قوu بخمسة �ضعا\ من  #لعنكبو&  #� خيط 

 �� �يمكن  #لسمك،  بنفس   Xsفوال خيط   X�

ُيَمط Dلى ��بعة �ضعا\ طوله.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

معجز7 #لحرير 

﴿Dنََّما Dَلُهُكُم #هللاَُّ #لِذX ال Dَلَه Dّال 

ُهَو، َ�ِسَع ُكلَّ َشْيCٍ ِعْلمًا﴾ 

[سو�7 طه: ٩٨]

www.j4know.comwww.j4know.com

www.j4know.com
www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

نتغاضى عن حقيقة >" قو� �لحرير تبلغ خمسة >ضعاr قو� �لفوال;، أل" �لفوال; �لمعر�r بأنه 
 xلكبر[ من خال� �لمصانع  في  #نتاجه  يتم  عبا9� عن خليط  �لعالم هو  في   ��لمو� >قو[  >حد 
سلسلة من �لعمليا�. �مع ;لك، فإ" حرير �لعناكب �لذ< تبلغ قوته خمسة >ضعاr قو� �لفوال; 
 ��ال ُينَتج في مصانع كبر[ بل تصنعه �لعناكب �لتي يمكن j9يتها في >< مكا". ��لفوال; ما
 ��9جا� حر�9 عند   �كبير >فر�"  ��خل  #نتاجه  �يتم  �ستخد�مه،  يصعب  �لسبب  �لهذ�  ثقيلة، 
يتميز  �لعكس من ;لك،  قو�لب. �على  في  تبريد-  تجهيز- لالستخد�Z عن طريق  �يتم  عالية، 
�لعناكب �لصغير� �ليس في >فر�" �قو�لب   ��لعنكبو� بخفته �لشديد� �ُينَتج في >جسا خيط 

ضخمة.
�يتمثل >حد �لجو�نب �لعجيبة في خيط �لعنكبو� في >نه مر" جد�ً، �من �لصعب >" يجد 
� قوية �مرنة في �لوقت ;�ته؛ فعلى سبيل �لمثاx تعتبر �ألسال? �لفوال;ية #حد[ >قو[ ��لمر� ما
�، �لكنها ليست مرنة مثل �لمطاm �لذلك فهي تفقد شكلها ببط�. �على �لرغم ��لمو�� �لموجو
من >" �ألسال? �لمطاطية ال تفقد شكلها فإنها ليست قوية بما يكفي لرفع �أل���" �لثقيلة. >ما 
حرير �لعنكبو� فإنه يتميز بأ" قوته تبلغ خمسة >ضعاr قو� سلك فوال;< له �لسمك نفسه، 
�هو >كثر مر�نة من �لمطاm بنحو ثالثين بالمئة ٢١. �على هذ� �السا3 ُيَعد خيط �لحرير -من 

� ال مثيل لها.�ناحية مقا�مته للكسر �مد[ مطه قبل >" ينكسر- ما
��لمعلوما�  �لعناكب  على  #جر�jها  تم  �لتي   sلبحو� نتيجة   �عديد >سئلة  ظهر�  �لقد 
فوال;ية  >سالكًا  يصنعو"  �لبشر  كا"   �;# فمثًال:  �لماضية.  �لقليلة   ��لعقو  xخال عنها  �لناتجة 
خيط  صنع  يتم  معرفة  فبأية  �لسنين،  مئا�  مد�9  على  جمعوها  �لتي  �لمعرفة  نتيجة  �مطاطية 
�لعنكبو� �لذ< يفوq تلك �ألسال? من ناحية �لتمّيز؟ �كيف يتعذ9 على �لبشر >" يفهمو� فهمًا 
متميز�ً  �لعنكبو�  يجعل حرير  �لذ<  �ما  �لتنفيذ؟  موضع  �يضعوها  �لخيط  هذ�  معا�لة  كامًال 

بهذ- �لد9جة؟
�تكمن �إلجابة على مثل هذ- �لتساjال� في تركيب �لحرير، �لم تستطع شركا� عالمية 
بتركيب  #لى معرفة جزئية  #ّال  تتوصل   "< �لتي >جرتها)   sلبحو� (بعد كل  �لكيميائي  للتصنيع 

خيط �لعنكبو� �لحرير<.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

شرنقة   (wolf spider) #لذئبي"  يجهز"#لعنكبو& 

#لصلب  #لخا�جي   Cلجز# يعمل   sD لبيضه؛  لها  مثيل  ال 

#لخا�جية،  #لبيض من #ألخطا�  #لشرنقة على حماية  من 

�#حة  بالحرير  #لمبطن  #لد#خلي   Cلجز# يوفر  حين  في 

في  فتحة   eخال من  #لبيَض  #لعنكبو&  �ُيدِخل   .uقصو

يغلق  ثم  #لعلوية)،  (#لصو�7  #لكيس  من   Xلعلو#  Cلجز#

�يصنع  مثالية.  مد�َّعة  بحماية  #لبيض  فيتمتع  #لفتحة 

�حد #ألنو#� في ��كالهوما عشًا مبطنًا لنفسه، sD يجد 

�يصل  #لو�قة   Xيطو ثم  فمها  في  �يحملها  نبا&  ��قة 

#لجانبية). �لكي يضمن  (#لصو�7  �طر#فها بحرير خا� 

هذ# #لنو� من #لعناكب #لر#حة في عشه يبطن #لجد�#� 

#لد#خلية بالحرير.

�لشبا?،  لتنسج  >جسا�ها  من  تنتجها  حريرية  خيوطًا   Zتستخد �لعناكب   "< �لجميع  يعلم 
�لكن مر�حل #نتا� �لخيط �سماته �لعامة غير معر�فة على نحو جيد. �تجد9 �إلشا9� #لى >" 
�لخيط �لذ< تنتجه �لعناكب بقطر يقل عن جز� من >لف جز� من �لملليمتر تبلغ قوته خمسة 
>ضعاr سلك فوال;< بنفس �لقطر! �باإلضافة #لى ;لك يمكنه >" ُيَمد >9بعة >ضعاr طوله. 
�تتمثل #حد[ �لخو�� �ألخر[ �لالفتة للنظر في هذ� �لحرير في >نه خفيف جد�ً، �يمكننا >" 
نبين ;لك من خالx مثاx، #; يبلغ ��" �لخيط �لحرير< �لممد�� حوx �لعالم بأكمله ٣٢٠ 

غر�مًا فقط ٢٠!
 "< يمكننا  #; ال  >عال-،   ��لمذكو9 �لفنية  �لتفاصيل  على  >خر[   �نظر نلقي   "< بنا  �يجد9 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

ليصنع عشه، �هو يستخدB حرير�  ببعض  بعضهما  نبا&  #لعناكب يصل ��قَتي  نو� من  #لبتوكاسياسس 

كصمغ لوصل #لو�قتين معًا. �يمّكنه هذ# #لعش من #الختباC ليًال �عند #لصيد.

�لحرير من �يد�" �لقز، �لكنهم >�9كو� -فيما بعد- >نهم مخطئو".
�قد >�9? عاِلم �لحيو�" �لد�عي للتطو9 فريتز فولر�s (من جامعة 97ثس �لد�نما9كية) -نتيجة 
لبحوثه- >" من غير �لممكن صنع هذ� �لحرير من خالx >خذ- مباشر� من �لعناكب، �نتيجة 
لذلك طر>� للعلما� فكر� #نتا� حرير عناكب صناعي كبديل. �لكن كا" من �لضر�9< -قبل 
;لك- >" يكتشف �لباحثو" كيف ينتج �لعنكبو� �لحرير. لقد �ستغرq ;لك بضع سنو��، �قد 
�كتشف عالم �لحيو�" فولر�s في بحوثه �لالحقة جز��ً مهمًا من هذ- �لطريقة. �تشبه طريقة 
�لعنكبو� في صنع حرير- -#لى حد كبير- �لعملية �لمستخدمة في صنع �أللياr �لصناعية مثل 
فولر�s عمله  #ليه. �قد 9كز  �لحمض  �لعنكبو� حرير- عن طريق #ضافة  ي  يقسِّ  ;# �لنايلو"؛ 
 (Araneus diadematus) "3ماتو�على عناكب �لحد�ئق �لمعر�فة باسمها �لعلمي ">�9نيو3 �يا
�فحص فيها قنا� ينساN منها �لحرير قبل >" يتكو". فقبل >" يدخل �لحرير �لقنا� يكو" مؤلفًا 
من بر�تينا� سائلة، �في �لقنا� تقوZ خاليا متخصصة بسحب �لما� من بر�يتنا� �لحرير �يتم 
 dينشأ عن ;لك حو� ،�ضخ ;��9 �لهيد�9جين �لمأخو;� من �لما� في جز� 7خر من �لقنا
�لبعض  بعضها  مع  �تكّو" جسو�9ً  تنثني  �لحمض  �لحرير  بر�تينا�  تالمس  �عندما  حمضي. 
مما يقّسي �لحرير ٢٢. �لكن تكوين �لحرير ال يتم بالسهولة �لموصوفة هنا بالطبع؛ فحتى يظهر 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

يكفي �� ند�� غدj #لحرير #لموجو7j في #لعناكب حتى ند�} �� هذ� #لعناكب 

 7jلموجو# jَلغد# يستحيل �� تكو� قد ظهر& مصاjفة؛ sD توّضح هذ� #لصو�7 

�توجد   ،) حفلفهفَّكْفىمََّىَّ  \uٌخِمو( مدغشقر  عنكبو&  من  #أليمن  #لجانب  في 

غدj في #لجانب #أليسر �يضًا. �تنتج غدj #لحرير (١ �٢) حريرً# جافًا يتمسك به 

#لعنكبو& عندما يمشي على شبكته �� عندما يتسلق Dلى �على �� Dلى �سفل، �يتم 

Dنتا� #لحرير #للز� في غد7 �خرu (٣). �تقوB #لغدj #لالصقة #للزجة (٤ �٥) 

بتغليف هذ# #لحرير #ألساسي، ثم تنتج #لغد7 #لساjسة #لما7j #للزجة #لال�مة للصق 

من  �فيع  لحرير   Bلخا#  7jلما# #لسابعة  #لغد7  تنتج  في حين  mخر،  بسطح  #لحرير 

نو� خا� يستخدB في تغليف #لفريسة بعد #صطياjها، �تنتج #لغد7 #لثامنة #لحرير 

�#لوسطى  #لخلفية   eلمغا�#  (١١)�  (١٠)�  (٩)  Bأل�قا# �تبين  للشرنقة.   Bلال�#

�#ألمامية (فوها& #لحرير). �تصنع #لعناكب حريرها بو#سطة هذ# #لنظاB #لذX ال 

يضاهى. �من #لو#ضح �� هذ# #لنظاB -بمختلف تركيباته ��ظائفه- يستحيل �� 

.Bفة؛ بل لقد خلق #لمولى #لعظيم #لعناكب بهذ# #لنظاjيكو� قد ظهر مصا

تركيب #لحريرتركيب #لحرير

 �< كانت  طبيعية  �لمعر�فة،   rألليا� كل   qتفو  �بقو �لعناكب  تنتجه  �لذ<  �لحرير  يتميز 
صناعية. �عندما >�9? �لعلما� ;لك بد��j في #جر�� �لتجاN9 لكي يفهمو� كيفية #نتا� �لعناكب 
�لحصوx على  �ألمر سيكو" سهًال كسهولة  هذ�   "< �أل��ئل  �لعلما�  �قد ظن   .mلخيو� لهذ- 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

#لخيو� تحت #لمجهر

تبيِّن #لصو�7 #لموجوD 7jلى #ليسا� 

(�#لمكبَّر7 ١٠٠ مر7) #لخيو� 

#لقابضة للعنكبو& #لمعر�\ باسم 

 ،(diadematus) ماتو�jياj

�تمثل #لقطير#& #لدقيقة #لظاهر7 

هنا #لغطاC #لمائي #لذX يعطي 

#لخيو� صفة #للز�جة. �في 

#لصو�7 #لثانية (#لمكبَّر7 ٣٠٠ 

مر7) نرu خيوطًا ملفوفة مثل 

كر#& من #لحباe. �يتسبب 

#لتوتر #لسطحي j#خل كل قطر7 

في #نتفا® #ألليا\ #لمركزية مما 

يكّو� نظامًا للرفع، يظهر هنا في 

حالة #نقباM. �تحت #لضغط 

يرتخي #لنظاB �يمكن للخيط �� 

ُيَمط Dلى �jجة كبير7.

كما سنرu في #لصو�7 #لمكبر7 ٢٠٠ مر7 

#لجا\  #لخيط  هذ#  يتألف  #ليسا�،  على 

ألحد �نو#� #لعناكب #لمعر�فة علميًا باسم 

مئا&  تجمع   eخال من   (cribellate)

بعض.  مع  بعضها  #لدقيقة  #لجافة  #لخيو� 

 ��j باللز�جة  فعليًا  #لحر#ئر  هذ�  �تتسم 

#للز�جة  هذ�  �تظهر  سائل،   Xبأ تغليفها 

بها   Bيقو #لتي  #لتمشيط  عملية  بفضل 

هذ�   Bتقو� #لحرير.   eغز عند  #لعنكبو& 

jقيق  مشط   eخال من  تتم  #لتي  #لعملية، 

موجوj في مقدمة #لرجل #لخلفية، بتوسيع 

#لتضخيم  عملية  ��ية  يمكن  �ال  #لخيط. 

 ١٠٠٠ Dلى  يصل  تكبير  تحت  Dال  هذ� 

 Bمر7. �يقو
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

#لخصائص  مختلفة  حر#ئر  عنكبوٍ&  كل  ينتج 

#لمعر�\  للعنكبو&  يمكن   sD مختلفة؛  لوظائف 

#لحرير  خيو�  بين   eيبد  �� �jياjماتسس  باسم 

من خالe تركيبا& متنوعة من #ألحماM #ألمينية، 

�#لفوها&  #لبطنية   jلغد# #لعنكبو&   Bيستخد�

#لخيو�،  هذ�   �D #لحرير.  من  �نو#�  سبعة  إلنتا� 

#لتي تتميز بأنها �قوu من #لفوالs ��كثر مر�نة من 

#لمطا� �#لمصنوعة من �حد �كثر #لمو#j مثالية في 

#لعالم، يتم Dنتاجها في جسم #لعنكبو&. �هذ# من 

Dبد#� #هللا #لخّال. #لعليم.

FLAGELLIFORM GLAND
AGGEREGATE GLAND CYLNDIRICAL GLAND

MINOR AMPULLATE GLAND

MAJOR AMPULLATE

GLAND

ACINIFORM

GLAND

AUXILIARY

SPIRAL

DRAGLINE

STRUCTURAL 

SILK

PIRIFORM GLAND

CORE FIBERS OF CAPTURE 

SPIRAL

AQUEOUS 

COATING

SOFT INNER SILK OF EGG

SAC

CEMENT FOR JOINTS AND 

ATTACHMENTS

TOUGH OUTER

SILK OF EGG SAC

�لحرير ال بد من �جو� مو�� >خر[ �>كيا3 ;�� خصائص متنوعة.
بر�تين يظهر على شكل >سال?  "�لكير�تين"، �هو  �لعنكبو� هي  �لخاZ لحرير   ���لما  "#
� >يضًا في �لشعر ��لقر�" �حلز�نية مَجْدَ�لة من سالسل �ألحماd �ألمينية (�توجد هذ- �لما
 dلال�مة لصنع حرير- من تركيب �ألحما� Zلخا� ���لريش). �يحصل �لعنكبو� على كل �لمو�
�ألمينية �لتي يحصل عليها عن طريق هضم فريسته، كما >" �لعناكب تأكل شباكها �تهضمها 

� �لال�مة إلنتا� مزيد من �لشبا?.�>يضًا، �بذلك تنتج ��خل >جسا�ها �لما
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

#لخيط #ألقل مر�نة 

#لذX يكاj يكو� 

صلبًا، �#لمكوِّ� إلطا� 

#لشبكة.

#لخيط #للولبي 

#ألقل مر�نة 

#لذX يمشي عليه 

#لعنكبو&.

#لخيط #لناعم 

#لمستخدB في 

تغليف #لبيض 

�#لفريسة.

خيط #لشرنقة 

#لمقا�مة للتمز..

خيط #لشرنقة 

#لمقا�مة للتمز..

#لخيط #لمطاطي #للز� 

#لذX يكّو� #لخيط #للولبي 

#لقابض.

لكل نو� من #لعناكب طريقته #لخاصة في نسج شباكه 

�#ستخد#مها، �لكن جميع #ألنو#� تستخدB نفس #آللية 

في  سبحانه  #هللا  خلق  لقد  #لخيو�.  صنع  في  #لمثالية 

#لعناكب نظامًا خاليًا من #لعيو0 من جميع #لنو#حي.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لكن >هم نقطة هنا هي >" هذ� �لمنَتج �لذ< ُيصنع على >كمل �جه في �لعالم �ُيعد >قو[ 
من �لفوال; �>كثر مر�نة من �لمطاm ُيصَنع في جسم �لعنكبو�! �تجد9 �إلشا9� هنا #لى >" 
 sبالكامل بأحد �>كبر مصانع �لنسيج �>كثر منشآ� �لغزx تطو�9ً ��لمعامل �لكيميائية �لمجهز
�لتكنولوجيا ��لتي تبحث في �لذ��9 قد عجز� عن تصنيع >< شي� شبيه بحرير �لعنكبو�. 
 "< �بعد  يضاهى؟  �لذ< ال  �لكيميائي  �لتركيب  هذ�  مثل  إلنتا�  �لعنكبو�  #;" كيف خطط 
�لمكونا�  على  �ستقر  �كيف  لإلنتا�  �لضر�9ية   Zلخا�  ��لمو� مصد9   �له، كيف حد خطط 

�ألساسية �لست؟ �ما هي >���� �لقيا3 �لتي �ستخدمها لتحديد �لنسب بينها؟
ال يوجد شك في >" كل هذ� لم يكن ليحدs بمحض �لصدفة كما يزعم �عا� �لتطو9؛ 
#; ال يمكن للعنكبو� >" ينشئ نظامًا جديد�ً ��خل جسمه مع تحديد ما سيحتاجه �موضعه 
�لعلم ��لمنطق. �من �لمستحيل  �لبعد عن �نيا  ��خل �لجسم. #" مثل هذ- �لفكر� بعيد� كل 
قطعًا >" يكو" نظاZ #نتا� �لحرير -بكل سماته �لمختلفة- قد ظهر من تلقا� نفسه. #" مثل هذ� 
�ال�عا� يعد -ببساطة- >مر�ً غير منطقي. �بالطبع فإ" �هللا خالق �لسما��� ��ألd9 هو �لذ< 

خلق �لعنكبو�، �هو >يضًا �لذ< خلق هذ� �لنظاZ �لر�ئع.
#" �هللا هو �لذ< يخلق كل شي� على >تم �جه، �هو �لعليم بكل مخلوقاته: 
َ�ُ� َتْقديرً#﴾  ﴿َ�َلْم َيُكن َلُه َشِريٌك ِفي #لُمْلِك َ�َخَلَق ُكلَّ َشيCٍ َفَقدَّ

[سو�7 #لفرقا�:٢]

�كثر #لخيو� مالCمة ألغر#ضها�كثر #لخيو� مالCمة ألغر#ضها

 mحد من �لخيو�� eكثر من نو< Zسع >" �لعناكب تستخد�� qعلى نطا rليس من �لمعر�
 dفي >جسامها ألغر� mما تصنع �لعناكب >نو�عًا مختلفة من �لخيو ��عندما تنسج شباكها، �عا
�لعناكب؛ #; من �لضر�9<   �نتأمل حيا لنا مد[ >همية هذ- �لخاصية عندما  مختلفة. �يتضح 
>" تكو" �لخيوm �لتي يسير عليها �لعنكبو� �تلك �لتي يستخدمها في �صطيا� فريسته >� في 
تغليفها بإحكاZ مختلفًا بعضها عن بعض. فمثًال، #;� كا" �لخيط �لذ< يسير عليه بنفس لز�جة 
;لك �لذ< يستخدمه عند �صطيا� فريسته فسيعلق �لعنكبو� >يضًا في �لشبكة، �سيؤ�< ;لك 

#لى موته.

77

www.j4know.comwww.j4know.com

www.j4know.com
www.j4know.com


مـعـجــز7 #لعنكبو&

توجد منطقة >سفل بطن �لعنكبو� تقع فيها غد� �لحرير، �تنتج كل غد� عناصر مختلفة، 
�يتم #نتا� >نو�e مختلفة من �لخيوm �لحريرية من خالx حد�s �تحا��� مختلفة بين �لعناصر 
 Zفأثنا� عملية #نتا� �لحرير يتم �ستخد� ،��لناتجة عن هذ- �لغد�. �يوجد تو�فق كبير بين �لغد
��خل جسم �لعنكبو�، �يتم #لقا� �لحرير  ��مضخا� �نظم ضغط خاصة متطو9� جد�ً موجو
�لصنابير.  تعمل عمل  �لخا�9 عن طريق مغا�x (فوها�)  #لى   rليا< �لمنَتج في شكل   Zلخا�
 ��يستطيع �لعنكبو� >" يغير ضغط �لر;�; ��خل هذ- �لمغا�x كما يشا�، �تحظى هذ- �لميز
بأهمية خاصة؛ #; بهذ- �لطريقة يتم تغيير تركيب �لجزيئا� �لتي تشكل �لكير�تين �لخاZ. �من 
>ثنا�  خالx �ستخد�Z 7لية �لتحكم في �لصماما� يمكن تعديل قطر �لخيط �مقا�مته �مر�نته 
#نتاجه، �هكذ� يمكن >" يأخذ �لخيط �لخصائص �لما�ية �لمرغوبة ��" �لحاجة #لى تغيير تركيبه 
�لكيميائي، فإ;� ُ�جد� 9غبة في #�خاx >< تغيير >كبر في �لخيط فيجب >" تدخل غد� >خر[ 
في �لعملية. ثم يتم ترتيب �لخيوm �لحريرية �لدقيقة �لمنَتَجة ;�� �لخصائص �لعديد� على �لنحو 

�لمرغوN من خالx �الستخد�Z �لماهر لأل9جل �لخلفية.
يتم بها خلط نو�تج ست غد� مختلفة بأهمية كبير�. فمثًال، عندما  �لتي  �لنسب  �تحظى 
�للز�جة  صفة  تعطي  �لتي   ���لما  Zستخد��  Zعد فإ"  �إلنتا�  مرحلة  في  �للز�  �لخيط  يكو" 
بكميا� كافية سوr ُيفقد �لخيوm قد9تها على �صطيا� �لحشر��، �#;� �سُتخدمت بكميا� 
>كبر من �لال�Z فسوr تقل قابلية �لشبكة لالستخد�Z، �لكي يؤ�< �لخيط �لغرd منه ينبغي 

-بالضر�9�- >" ُتستعَمل نو�تج �لغد� �ألخر[ عند �لمستو[ �لصحيح.
فإ;� ما تمت هذ- �لعمليا� بنجا$ فسوr ينتج عنها حرير �لعنكبو� بكل خو�صه �لتي 
تختلف كلها عن بعضها �لبعض، ��لتي يمكنها >��� �ظائف مختلفة. �تجد9 �إلشا9� #لى >" 
حرير �لعنكبو� من �لقو� بمكا" بحيث �صفه >حد علما� �لحيو�" (��سمه فولر�s) بالكلما� 

�لتالية: 
�إلنسا""  يصنعه  ليف  >قو[  ��لكيفال9 هو  �لكيفال9،  من  مر�نة  �>كثر  >قو[  �لعنكبو�  #" حرير   "

.٢٣

�ليست هذ- هي �لصفا� �لمميز� �لوحيد� لحر�ئر �لعناكب؛ فعلى عكس �لكيفال9  (�هو 
نوe من �لبالستيك ُيستخدZ في #نتا� �لستر�� �لمقا�مة للرصا� بسبب قوته) يمكن >" تتم 

� تد�ير حرير �لعنكبو� كما يمكن �ستخد�مه �لمر� تلو �ألخر[.�#عا
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بة تتألف من جد#ئل من  يوّضح تكبير خيط #لعنكبو& (�) �� هذ# #لخيط عبا�7 عن ما7j مركَّ

من  بلو�7  �تتكو� كل   .(� �  0) مرتبة  �بلو�#&  #لمرتبة  غير  #ألمينية   Mألحما# سالسل 

مجموعة �حماM �مينية مختلفة #لحجم مضغوطة في تكوين يشبه #ألكو�jيو�، يسمى صفائح 

بيتا #لمثنية (j). �ُتعَر\ #لجد#ئل #لمحيطة باسم لولبيا& �لفا، �يعطي #نقباضها غير #لمرتب 

مر�نة للحرير. �عند قذ\ #لحرير خا�� #لجسم يتم #ستخد#B قوu قاّصة مثل تلك #لموضحة 

على #ليمين (هـ) على بعض لولبيا& �لفا، �بالتالي تنكسر ��#بط #لهيد��جين #لموجو7j فيها 

بيتا مثنية (�)، كما يوضح #لتشابه #لموجوj في #لجد#ئل #لجزيئية #لمظللة.  �تصبح صفائح 

(#لنانومتر #لو#حد يسا�X جزCً# �#حدً# من بليو� جزC من #لمتر).

١٠٠ نانومتر

&
٤ ميكر�نا

٢٠ نانومترً#

�لفريسة �ألسير�). �ينتج ->يضًا- حرير�ً لربط حر�ئر �إلطا9 �خيط �لسحب بالجز� 
�لسفلي من �لشبكة ٢٤.

- تظهر  فإنها  ��لمر�نة   ��لقو ناحيَتي  من  مختلفة  بخصائص  �لحر�ئر  هذ-  تتميز  �مثلما 
مك ��للز�جة؛ فعلى سبيل �لمثاx نر[ >" خيط �لسحب  كذلك- بمستويا� مختلفة من �لسُّ
�لذ< يلعب ���9ً كبير�ً في حيا� �لعنكبو� ال يمتلك خاصية �للز�جة، �لكّنه قو< �مر" مع 
�لعنكبو�.   "��  xمثا< ثالثة   �< ِضعف  #لى  تصل  >���نًا  بسهولة  يتحمل   "< يمكنه   ;# ;لك، 
بأما"  يتحر?   "< �لتي �صطا�ها  �لفريسة  �لذ< يحمل  �لعنكبو�  يستطيع  �لحرير  �بفضل هذ� 

#لى >على �#لى >سفل.
 e�9ً على #نتا� >نو���لكي يتمكن �لعنكبو� من �لبقا� على قيد �لحيا� يجب >" يكو" قا
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

٧,٠ نانومتر

٤ نانومتر#&

ّصة
قا
 7

قو

ّصة
قو7 قا

�كسجين

كربو�

نيتر�جين

هيد��جين

مجموعا& �حماM �مينية

٧,٠ نانومتر

يبد� >" عناكب  �لحر�ئر، �لكن  تنتج �تستخدZ تشكيلة من  �لعناكب  #" كل 
�ستخد�مًا  �لحر�ئر  هذ-   Zيستخد من  >كثر  هي  �لنسج  مد�9ية   (Araneid) �أل�9نايد 
�لمد�9ية.  �لشبكة  �هي  شيوعًا  �لحريرية  �لتركيبا�  >كثر  تنتج  �لتي  �هي  متنوعًا، 
�تنتج هذ- �لعناكب سبعة >نو�e على �ألقل من �لحرير، منها �لحرير �لذ< يشكل 
يستخدمه  �لذ<  �لسحب  خيط  �منها  >قطا9ها،   rنصا<� �لمد�9ية  �لشبكة  #طا9 
�لعنكبو� في #نز�x نفسه، �كذلك �لحرير �للز� �لذ< ُيستخَدZ لتشكيل �ألجز�� 
�لعنكبو�  هذ�  ينتج  ;لك  #لى  �باإلضافة  �لمد�9ية.  �لشبكة  من  �لقابضة  �للولبية 
صمغًا ليغلف به �لحرير �للولبي �>ليافًا #ضافية من �لو�ضح >نها تقو< حر�ئر �إلطا9 
�خيط �لسحب، �كذلك حرير �لشرنقة؛ (�هو عبا9� عن حرير يستخدZ في تغليف 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

على #نتا� جميع >نو�e �لحرير �لكنه لم يستطع #نتا� حرير �لشر�نق لحماية بيضه، ففي هذ- 
�لحالة سينقرd �لعنكبو�. �كما >�ضحنا من قبل، لم يكن لد[ �لعناكب >بد�ً �لوقت �لذ< 

تستطيع >" تكتسب بمر�9- كل تلك �لخصائص حسبما يزعم �عا� �لتطو9.
�ال يمكن لتلك �لميز�� �لتي تمتلكها �لعناكب >" تكو" قد ظهر� على مر�حل كما تّدعي 
نظرية �لتطو9؛ فمنذ �جو� >�x عنكبو� على ظهر �ألd9 كا" على كل �لعناكب >" توجد 
في شكل كامل. �تشكل كل هذ- �لحقائق >�لة على >" �لعناكب كلها قد ظهر� في �قت 
��حد، �بعبا9� >خر[: "#نها >�لة ��ضحة على >" �هللا قد خلقها. �من خالx معجز� �لخلق هذ- 

."�في �لعنكبو� يبين �هللا لنا قد9ته �علمه �للذين ال َتُحدُّهما حد�

مر�نة #لخيو� #لحريريةمر�نة #لخيو� #لحريرية

يتميز �لخيط �لحرير< بميز�� مختلفة تظهر �فقًا لألغر�d �لتي ينو< �لعنكبو� �ستخد�مه 
خيط  #نتا�  فيها  يتم  �لتي  تلك  عن  مختلفة   �غد في  �للزجة   mلخيو� #نتا�  يتم  فمثًال  فيها. 
ْحب، �تتسم هذ- �لخيوm بأنها >قل سمكًا �>كثر مر�نة. �في بعض �لحاال� يمكن >"  �لسَّ

ُتَمط بنسبة ٥٠٠ #لى ٦٠٠ في �لمئة.
تغّلظ   ;#  .mلخيو� صنع  من  يمّكنه   Zصما� مضخة  من  يتكو"  نظامًا  �لعنكبو�  �يمتلك 
� �لتي يفر�ها �لعنكبو� بحيث تصبح في حالة شديد� �للز�جة؛ >< في َ��لقنو�� �لغدّية �لما
 �حالة بلو9ية سائلة، حيث تنتظم �لجزيئا� في خطوm متو��ية. �تتسبب �لقو[ �لقاّصة �لكبير
تكوين  على  >لفا  من سالسل  �لعديد  في حث   rلقذ� فوهة  عن  �لناتج  �لخيط  على  �لمسلَّطة 

.(beta-pleated sheet) "تركيب مستقر يسمَّى "صفيحة بيتا �لمثنية
�تندمج هذ- �لبلو��9 �لبر�تينية -بد�9ها- في قو�لب شبيهة بالمطاm تتكو" من سالسل 
في  �للولبية  �لجد�ئل  تتشابك هذ-   � �لمثنية،  بيتا  �لمتصلة بصفائح  غير  �ألمينية   dألحما� من 
حالة من �إلنتر�بيا �لعالية. �هذ- �لعشو�ئية -تحديدً�- هي �لتي تعطي �لحرير مر�نة �ستثنائية مثل 
�لمطاm. �يؤ�< مط �لخيوm #لى سحب جد�ئل �لبر�تينا� من حالة �لتشويش (�لتي تقا�مها) 

في حين يسمح لها تحرير �لخيط باالنكما� مر� >خر[ #لى حالة من �لفوضى ٢٥.
�تيّسر مر�نة �لخيوm �للزجة عملية #يقاr حركة �لحشر�� �لطائر� تد9يجيًا، �بهذ- �لطريقة 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

يستخدB #ألشخا� #لمحليو� في 

#لمناطق #لتي يعيش فيها عنكبو& 

 Golden) لشبكة #لذهبية#

Web Spider) خيو� هذ# 

#لعنكبو& في #لصيد أل� شبكته 

قوية جدً#، �يخد� لو� #لشبكة 

#لذهبي #لنحل �#لحشر#& فيجذبها 

Dليها.

 eكل ��حد منها؛ #; >" نقص نو Zيضًا كيف �متى يستخد< rمختلفة من �لحرير �>" يعر
 ���حد من هذ- �ألنو�e يعني مو� �لعنكبو�. �لن يتمكن �لعنكبو� من �لبقا� على قيد �لحيا

��" حيا�� كل هذ- �ألشيا� في �قت ��حد.
تخيَّْل عنكبوتًا نسج شباكًا كاملة بتصميما� �9ئعة �لكنها لم تكن لزجة. #" شيئًا كهذ� 
من شأنه >" يجعل شبكة �لعنكبو� عديمة �لفائد� تمامًا، �ليس من �لمنطق >" نفترd >" ينتظر 
�لعنكبو�  �للزجة أل"  �لشبا?  �لتطو9 كيفية صنع  تعلمه عملية  �لسنين حتى   rلعنكبو� 7ال�

 Zبضعة >يا xسيمو� خال
 �< �لمعرفة.  هذ-  بغير 
يستطيع  عنكبوتًا  تخيل 
 eنو�< جميع  ينتج   "<
غير  �لكنه  �لحرير 
شبكة.  صنع  على   9�قا
�لحر�ئر  ستكو"  بالطبع 
 �فائد بال  صنعها  �لتي 
 rسو�  qإلطال� على 
�لمو�.  مصير-  يكو" 
 ً�9�قا كا"   �;# �حتى 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

� بسرعة �>" �لقو[ �لمؤثر� باتجا- �متد�� �لخيط تركز على �لشق �تجعله يخترq >عماq �لما
متز�يد�. �مع ;لك ال يمكن >" تتسع مثل هذ- �لشقوq #ال في حالة عدZ مو�جهة >ية مقا�مة، 
 ��لقو �تجا-  تغير  �لعنكبو� عو�ئق  �لمطاطي لحرير  �لقالب  � في ��لموجو �لبلو��9  توفر  �لذ� 

�لممزِّقة �تضعفها ٢٧.
�بالنسبة للسطح �لخاضع للشد فإ" >قل ضر9 يمكن >" يشكل خطو9� عليه، �لكن هذ- 
عنكبو�  ينسج  فعندما  �لعنكبو�؛  خيط  في  �حتياطي  #جر��  باتخا;  تجنبها  تم  قد   ��لخطو9
� سائلة بحيث يتم تجنب >ية شقوq قد تظهر على ��لحد�ئق حرير- يغلفه في �لوقت نفسه بما
سطح �لحرير. �تستخدZ هذ- �لطريقة �لتي كانت �لعناكب تستخدمها منذ ماليين �لسنين في 
�لكابال� �لصناعية �لحالية، �لتي من �لمفترd >" تتحمل >حماًال ثقيلة ��لتي ينبغي >" تكو" 

قوية جد�ً.
 ��لقد �تسمت �أل�صاr �لتي قدمناها حتى �آل" بأنها >�صاr فنية لمعجز� #نشائية موجو
حاليًا، �لكن ينبغي �آل" >" نقف �نفكر: ما هي �لحقيقة �لكامنة ���9 هذ- �لتفسير�� �لفنية؟ 
 rيعر ال  >نه  كما   ،�للذ9 �لبلو9ية  ��لحاال�  �لبر�تينا�  يد9?  ال  �لعنكبو�   "< �لو�ضح  من 
شيئًا عن �لكيميا� >� �لفيزيا� >� �لهندسة. #نه مخلوq محر�Z من �لقد9� على �لتفكير، �لكن 
فيما يتعلق بالمميز�� �لتي يمتلكها يستحيل تفسيرها عن طريق �لصدفة. #;" َمن �لذ< يضع 
كل هذ- �لخطط ��لحسابا�؟ #" ��9سة شبكة �لعنكبو� �حرير- ��لطرq �لتي يستخدمها في 
�لصيد ��لحيا� تبين -بوضو$- >نه من غير �لممكن >" يكو" قد قاZ بنفسه بكل هذ- �لعملية 

.Nلفنية �لخالية من �لعيو�
#" >< عنكبو� نر�- في >ية لحظة مختفيًا في 9كن ما >� بين �لنباتا� في �لحديقة مع ما 
عز  �هللا   eبد�# على  7خر ��ضح  �ليل  #نما هو  �معما9ية  �فيزيائية  قد��9 كيميائية  من  يملك 
�جل في �لخلق. �يكشف �هللا لنا في هذ� �لكائن �لحي حكمته �لتي ال تحدها حد�� �قوته 

�لمطلقة في �لخلق.
#" �هللا جل �عال هو �لذ< جعل �لعنكبو� قا��9ً على �لقياZ بكل ما يقوZ به: 

َماَ�#ِ&  َماَ�#ِ& َ�#ألMِ�ْ َ�ُهَو #لَعِزيُز #لَحِكيُم. َلُه ُمْلُك #لسَّ ﴿َسبََّح ِهللاَِّ َما ِفي #لسَّ

َ�#ألMِ�ْ ُيْحِيي َ�ُيِميُت َ�ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيCٍ َقِديٌر﴾ [سو�7 #لحديد: ٢-١]
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

يمكن هنا مشاهد7 #لقطر#& #لصغير7 على سطح #لخيط.

� �للزجة �لمستخدمة في هذ- �لعملية في مجموعة >خر[ من �يقل تمزq �لشبكة. �يتم #نتا� �لما
� من �للز�جة بمكا" بحيث تجعل هر�N �لحشر�� ��لغد� لها �ظائف مختلفة، �ُتَعد هذ- �لما

�لتي تسقط في �لشبكة >مر�ً مستحيًال.

sمن #لفوال uخيو� #لعنكبو& �قوsمن #لفوال uخيو� #لعنكبو& �قو

يتكو" حرير �لعنكبو� من سكلير�بر�تين (scleroprotein) يخر� من �لمغا�x في شكل 
سائل. ��لسكلير�بر�تين عبا9� عن نوe من �لبر�تين �لذ< يقسو حتى يصبح تركيبًا مرنًا صلبًا 
عند تعرضه للهو��، �بفضل هذ� �لبر�تين يصبح �لحرير قويًا جد�ً. �قد >ثبت حرير �لعنكبو� 
>نه من �لقو� ��لمر�نة بمكا" بحيث تكو" �لشبكة �لشبيهة بشبكة �لصيد -بالمقيا3 �لبشر<- 

.٢٦ N9كا �9� على �صطيا� طائر�قا
� مركبة (مثل �أللياr �لزجاجية �لمندمجة ��تتو��" مر�نة �لحرير مع قوته. فأل" �لحرير ما
�لخيط  �ينقطع  �لكسر.   Zتقا� �قو�لبه  بلو�9ته   "< ;لك  بالقو�؛  يتسم  فإنه  �لر�تينج)  في صمغ 
�لممطوm فجأ� أل" >< شق يحدs على �لسطح يخترقه مثل �لوتد، �يعو� �لسبب في ;لك #لى 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لالصق في غد� مختلفة عن تلك �لتي يتم فيها #نتا� �أللياr �لمركزية. �تجد9 �إلشا9� #لى >" 
�لخيوm �لحريرية �لتي تخر� من غد� �لعنكبو� �لمغزلية تغلَّف باستمر�9 بطبقة 9قيقة من هذ- 
� �للزجة �لتي ُيعز[ مصد9 لز�جتها #لى �لغليكوبر�تينا� (glycoproteins) �لتي تحويها. ��لما
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

#لتقنيا& #لمذهلة في نسج #لتقنيا& #لمذهلة في نسج 

#لشبا} لدu عنكبو& #لحد#ئق#لشبا} لدu عنكبو& #لحد#ئق

�لخيط  في شبكته  �لعنكبو�  يثبت   ;# >عشاشها؛  لتقوية  �عامة  �لحد�ئق  عناكب   Zتستخد
 �لتصطا 9>سيًا  �يعلقها  ست   �< �9تكا�   mنقا بأ9بع  >طر�فها  >قصى  في   ��لموجو �للولبي 
من  �لسفلي  �لنصف  على  ثقًال  �لعناكب  تثبت  ;لك  #لى  �باإلضافة  طير�نها.  >ثنا�  �لحشر�� 
 ً���لد�ئر� �لخا9جية للشبكة بو�سطة خيط 7خر قصير بحيث يكو" هذ� �لجز� من �لد�ئر� مشد�
بإحكاZ. �قد يكو" �لثقل �لذ< يجعل �لشبكة قوية �متأ9جحة في �لهو�� حجر�ً صغير�ً >� قطعة 
من �لخشب >� َصَدفة. �قد الحظ �لعلما� >نهم عندما يرفعو" �لثقل �لمتدلي من �لشبكة برفق 
�لثقل.  �لمنتظر في عشه مباشر� �يتفحص  �لعنكبو�  تأ9جحه يظهر   rيقا#  �< ��" تحرير-  
�حينئذ يقّصر �لعنكبو� �لخيط حتى يجعل �لثقل يتأ9جح بحرية مر� >خر[. �قد >ثبتت نتائج 

هذ- �لمالحظا� >" �لعنكبو� يفعل كل هذ� بهدr تقوية �لشبكة ٢٨.

�كثر #لفخا® قسو7 في #لعالم�كثر #لفخا® قسو7 في #لعالم

ال تملك �لفريسة �لتي تقع في شبكة �لعنكبو� >" تفعل �لكثير حياx ;لك؛ فالفخ مجهز 
بتمر3 شديد بحيث #نه كلما قا�مت �لضحية فقد� �لشبكة مر�نتها ���� #حكاZ �لقبضة على 
�لفريسة، �بعد مر�9 �قت قصير �فقد�" �لضحية لكل قو�ها تقو[ �لشبكة �تزيد #حكامًا عن 
مقا�مة  ما  في مكا"  ما  ���ية  ير�قب من  (�لذ<  �لعنكبو�  يستطيع  �لطريقة  قبل. �بهذ-   >;

�لمخلوq �ليائسة) >" يقتل �لفريسة �ألسير� بسهولة بعد >" >صبحت منهكة �لقو[.
>نه كلما قا�مت �لحشر� يتبدx شكل  �لمر� عندما تعلق �لضحية بالشبكة هو  �ما يتوقعه 
� �لشبكة ���لشبكة �تهرN �لحشر� من �لفخ، �لكن �لعكس هو �لذ< يحدs بالضبط؛ #; تز
�� مقا�مة �لضحية ��قو� �تشل حركة �لحشر� تمامًا. �لكن كيف تزيد قو� �لشبكة كلما ��

�لعالقة فيها؟
�لعنكبو�   mتتخذ خيو ;# �لشبكة.  �لسؤ�x عندما ند39 تركيب  تظهر �إلجابة على هذ� 
 mلتغيير على �لنحو �لتالي: تتكو" �لخيو� sلقابضة شكًال جديد�ً بسبب 9طوبة �لجو، �يحد�
�للولبية لعنكبو� �لحد�ئق من �تحا� نوعين من �أللياr �لمغلفة بسائل، �يتم #نتا� هذ� �لسائل 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

>" يتعلم كل هذ� عليه >" يقر9 �لبد� في �إلنتا�. �بعد �لتوصل #لى هذ� �لقر�9 عليه >" يجر< 
تغيير�� معينة ��خل جسمه �يجهز �ألنظمة �لال�مة لصنع كل هذ- �لمنتجا�.

�هذ� تصو9 خيالي بالطبع؛ فكما 9>ينا ال يمكن تفسير �لتخطيط �لكامل لجسم �لعنكبو� 
�سلوكه �لها�r بأ< حدs من >حد�s �لطبيعة >� بأية قو� >خر[. �تعد عدZ قد9� �لعنكبو� 
على فعل كل هذ- �لتغيير�� ��خل جسمه حقيقة ال يمكن >" تخفى على >< #نسا" ;كي، 
�من ثم ال يمكن تفسير سلو? �لعنكبو� �لها�r �تركيبه �لجسماني بأية تغيير�� تحدs مع 

�لوقت >� بأية عملية تطو9ية >خر[.
�تمتلك كل �لكائنا� �لحية في �لطبيعة خصائص مشابهة لخصائص �لعنكبو�، بل 9بما 
تكو" >كثر منها تعقيد�ً. �تكفي مر�قبة >< فر�  منها إلثبا� �لتخطيط �لو�ضح في هذ- �لكائنا� 
�لحية؛ #; من �لو�ضح >" هنا? قو� تحكمها جميعها �>نها قد خلقها خالق، �بعبا9� >خر[: 

خَلقها �هللا تبا9? �تعالى N9 �لعالمين:

﴿َقاeَ 0�َُّ #لَمْشِرِ. َ�#لَمْغِر0ِ َ�َما َبْيَنُهَما Dْ� ُكنُتْم َتْعِقُلوَ�﴾ 

[٢٨ :C#سو�7 #لشعر]

حرير #لعنكبو& �صناعة #لدفا�حرير #لعنكبو& �صناعة #لدفا�

 qتوسع نطا �� �مر�نتها بأهمية كبر[ في �لقطاe �لصناعي؛ ;لك >" �لقو�تحظى قو� �لما
�ستخد�مها ��لمر�نة تزيد من سهولة تطبيقها. �من ناحية �لقو� ��لمر�نة ُيَعد خيط �لعنكبو� 
 ���لعنكبو� �يا �لباحثين حوx حرير  �لسبب شهد� ��9سا�  �لعالم. �لهذ�  � في �ما >كمَل 
كبير� في �لربع �ألخير من �لقر" �لعشرين، �نتيجة لهذ- �لد�9سا� تمكن �لباحثو" من #نتا� 
شي� يشبه حرير �لعنكبو� �لكن نوعيته 9�يئة جد�ً. �باختصا9، عجز� �لتكنولوجيا �لحديثة 
�لذ<  للخيط  مشابهة  بمو�صفا�  خيط  #نتا�  عن  �بحوثها-  مو�9�ها  كل  من  �لرغم  -على 

يصنعه �لعنكبو�.
�خيط �لعنكبو� هو -في �ألسا3- بر�تين مكوَّ" من >حماd >مينية: (�لغاليسين ��ألالنين 
 rبونت  >ليافًا صناعية متنوعة عن طريق �كتشا ����لسيرين ��لتير�سين). �قد >نتجت شركة 
�لمعا�لة �لكيميائية لحرير �لعنكبو� �تحديد ترتيب �لجزيئا� �لتي يتكو" منها، �يتألف كل 
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.٢٩ ���فضًال عن ;لك يشكل �لما� ثمانين في �لمئة من هذ- �لما
منفصلة   �قطر�� صغير #لى   xيتحو �لجو  في   ��لموجو للما�  �للز�  �لسائل  �عند مالمسة 
تتصل بالخيط مثل �لخر� �لصغير، �ينتج عن �نكما� �لخيط �للز� �مطه في تتابع سريع ثنُي 
�لمركزية   rألليا�  Zنظا يظل  ثم  �من  �َفرُ�ها،  �لقطير��  ��خل   ���لموجو �لمركزية   rألليا�
�لطاقة  فإ"  �هكذ�   .Zبإحكا  ً��مشد� �للز�  �لخيط  ُيبقي  مما  للشد  ��ئمًا  معّرَضين  ��لتغليف 
9� عن �لريا$ �لعاتية >� �لحشر�� �لمتخبطة ال يمتصها �لحرير نفسه بل يمتصها ��لمؤثر� �لصا

�لنظاZ بأكمله.
�تؤ�< �أللياr �لمركزية نصيبها من �لعمل >يضًا، �بما >" هذ- �أللياr ;�� طبيعة طيعة 
� مباشر� من كو" مر�نتها تعتمد �فإنها تشبه -#لى حد كبير- �لمطاm �لمقوَّ[ �تستفيد �ستفا
على �9جة �لحر�9�. �أل" �لطاقة �لحركية للفريسة تتحوx في معظمها #لى حر�9� يبد> �لخيط 
 .�قو �لمركزية   rألليا�  ���تز �بالتالي  �إلنتر�بيا،  من   ��لحر�9 �تزيد  �لسخونة،   Nكتسا� في 
�في �لو�قع تقوZ طاقة �لفريسة �لممتصة بتقوية �لخيط �لقابض، �ال تفعل ;لك #ال بسبب حيلة 
ُتَعد شبكة  �لميز��  �بنا� على هذ-   .٣٠ مائي  �ستعماx غطا�  في  �لمتمثلة   ��لماهر �لعنكبو� 

�لعنكبو� >كثر �لفخا¥ قسوً� في �لطبيعة.
� في �لخيوm �لحريرية �ألخر[ >� ��قد يتسا�x �لمر� ما #;� كانت هذ- �لمميز�� موجو
ال؟ �ما;� سيحدs لو كا" �لحاx كذلك؟ مثًال، ما;� سيحدs لو كا" للخيوm حاملة �لثقل 
 �< نفسه  يحمل   "< �لعنكبو�  على  �لصعب جد�ً  من  يصبح   rلمط؟ سو� على   ��لقد9 نفس 
�لعظمي للشبكة)  �لهيكل  �لثقل (�لتي تشّكل  �لحر�ئر حاملة  �لحقيقة فإ"  بالطبع. �في  فريسته 
� >خر[ تحميها من �لما�، #; ليس من �لضر�9< �ى -على عكس �لخيوm �لقابضة- بما ُتغطَّ

>" تكو" بمر�نة �لخيوm �لالصقة.
�كما 9>ينا، يصنع �لعنكبو� >غطية من مو�� مختلفة لحر�ئر ;�� �ظائف �تركيبا� متنوعة 
�لمختلفة  �لفيزيائية ��لكيميائية  �آلثا9  �لعنكبو�   rلكن كيف عر� .��لضر�9 حسبما تقتضي 
لألغطية؟ #" �لزعم بأ" �لعنكبو� قد ُ�N9ّ >� حصل على هذ- �لميز�� بالمما9سة >� �لصدفة 
يناقض �لذكا� ��لفطر� �لسليمة. �عند هذ- �لنقطة يكفي قليل من �لتفكير للوصوx #لى �إلجابة 
�لصحيحة؛ فحتى يستطيع �لعنكبو� >" يخطط لكل هذ- �ألشيا� يجب >" يتعلم ->�ًال- كل 
�لتركيبا� �لجزيئية ��آلليا� �لكيميائية �لتي تؤ�< #لى تصلب �لسائل كما �صفناها 7نفًا. �بعد 
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�ُتَعد �لعلوZ �لطبية >حد �لمجاال� �لهامة �لتي ُتستخدZ فيها �لخيوm �لمنتَجة بهذ- �لطريقة، 
>� باألحر[ >حد �لمجاال� �لتي يقدZ فيها �لعنكبو� خدمة للبشرية. �يقوZ �لمتخصصو" في 
علم �لعقاقير بجامعة ��يومنغ في �لواليا� �لمتحد� باستخد�Z �لخيوm �لمأخو;� من عنكبو� 
�لنيفيال (Niphila) كخيوm لعمل �لغر� �لجر�حية في بعض �لعمليا� �لحساسة جد�ً، مثل تلك 

�لتي تجر[ في �أل�تا9 ��لمفاصل.
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 ��9; من  �لمؤلفة  �لجزيئية  �لسالسل   r7ال من  �لصناعي  �لبوليمر  هذ�  من   qعمال جز<� 
�لكربو" ��ألكسجين ��لنيتر�جين ��لهيد�9جين. �يعد هذ� �لمنتج (�لمعر�r باسم �كيفال39 
 rلمر�نة ُتَعد �ألليا�� ���لذ< ينَتج �ليوZ صناعيًا) >كثَر �أللياr �لعضوية تطو�9ً، �من حيث �لقو

�لصناعية للكيفال9 >قرNَ �لمو�� لخصائص حرير �لعنكبو�.
�لمالبس  من  مختلفة   eنو�< �في  �لسيا��9  مقاعد  >حزمة  صناعة  في  �لكيفال9   Zُيستخَد�
�لطائر�� ��لسفن �#نتا�  >يضًا بد9جة كبير� في صناعة   Zمنَتج مهم يستخد >نه  �لو�قية، كما 

كابال� �أللياr �لبصرية �صناعة �لحباx ��لكابال�، �في �لعديد من �أل���� �لرياضية.
�تتم صناعة >لياr �لكيفال9 من "تيريفثاالميد بوليبافينيلين"  �بفضل تركيبه ُيَعد هذ� �لليف 
�� خصائصه ّ< �قد  كخيط،   Zالستخد��� لالنثنا�  مناسبًا  طويلة  جزيئية  من سالسل  �لمكوَّ" 

�لمتمثلة في قو� �لتحمل �خفة �لو�" #لى �ستخد�مه في �لعديد من مجاال� �لصناعة.
�لقر".  هذ�  في  �لكيفال9  فيها   Zسُتخد� �لتي  �لمجاال�  >هم  >حد   eلدفا� صناعة  �تمثل 
فالستر�� �لو�قية من �لرصا� �لتي كانت تصنع من �لفوال; يتم �آل" تصنيعها من >لياr مغز�لة 
من >لياr �لكيفال9 �لتي ال تختلف من حيث �لشكل عن �لقما� �لعا�<، �يقلل �لكيفال9 -

بفضل خصائص �متصا� �لصدما� �لتي يتمتع بها- من قو� �صطد�Z �لرصاصة بالجسم. �يعد 
�لكيفال9 من >هم �الكتشافا� من �جهة �لنظر �لتكنولوجية، �من >كثرها نفعًا كذلك.

في  �لكيفال9   rليا< تسا�< خصائص  ال   ��لممتا� �لخصائص  هذ-  من  �لرغم  على  �لكن 
�متصا� �لصدما� سو[ ثلث خصائص حرير �لعنكبو�؛ فمر�كز �لبحوs �لعلمية �لتي تمتلك 
>حدs �لتكنولوجيا� ��سائل �لعلم �لحديث لم تتمكن من #نتا� ما يضاهي �لحرير �لذ< ينتجه 
�لعنكبو�! �ال شك >" هذ� �ألمر ُيعتَبر >حد �أل�لة �لتي تثبت >" �هللا عز �جل هو �لذ< خلق 

�لكائنا� �لحية بقد9ته �لخالقة �لتي ال تضاهى.

��j حرير #لعنكبو& في حيا7 #لنا���j حرير #لعنكبو& في حيا7 #لنا�

>ثنا� �لبحث في كيميا� حرير �لعنكبو� يتم سحب �لخيوm من �لعناكب بآال� خاصة، 
�بهذ- �لطريقة يمكن �ستخال� ٣٢٠ متر�ً من �لحرير في �ليوZ (نحو ٣ ميللغر�ما�) من كل 

��" #يذ�ئها. �حشر
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باإلضافة Dلى خصائص شبكة #لعنكبو& (مثل #لقو7 

�#لمر�نة �مز#ياها #لعملية) ُتَعّد هذ� #لشبا} معجز7 

في #لهندسة.
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شبكة 
#لعنكبو&: 

معجز7 في #لتصميم

﴿َ�َما ِمن jَ#بٍَّة ِفي #ألDِ Mِ�ّْال َعَلى 

#هللاِّ ِ�ْ�ُقَها﴾ 

[٦ :jسو�7 هو]
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 qفو ��تتكو" شبكة �لعنكبو� من خيوm #طا9ية حاملة للثقل �خيوm لولبية قابضة ممد
 mخر[ تربط كل هذ- �لخيو< mلزجة، كما تتكو" كذلك من خيو ��تلك �لخيوm �مغلفة بما
�لسقاال�،   mبخيو كامًال  �9تباطًا  �للزجة  �لمغلفة  �للولبي   mلخيو� ترتبط  �ال  ببعض.  بعضها 
�� تعّلقًا بالشبكة، ���هكذ� نر[ >نه كلما >بد� �لحشر� �لعالقة في �لشبكة مقا�مة كلما ��
�كلما لصقت �لخيوm �لقابضة بجميع >جز�� جسم �لحشر� فقد� �لخيوm مر�نتها تد9يجيًا 
�� قوتها �صالبتها. �بهذ- �لطريقة تعلق �لحشر� �تشل حركتها �يمكن >" ُتقطع بعنف. �����
�بعد ;لك ال يكو" >ماZ �لفريسة (�لمقيد� بخيوm �لسقاال� �لصلبة مثل علبة �لطعاZ �لمغّلفة) 

سو[ >" تنتظر �لعنكبو� كي يأتي �يوجه #ليها �لضربة �لقاضية.

#متصا� #لشبكة للصدما&#متصا� #لشبكة للصدما&

لكي تصبح شبا? �لعناكب فخًا فعاًال ال يكفي >" تكو" لزجة >� >" ُتصنع من خيوm تتسم 
بخصائص مختلفة، بل يجب >" تصمم �لشبكة بطريقة تستطيع من خاللها �صطيا� �لحشر�� 
 rيقا# يكو"  فلن  ه  �لموجَّ بالصا¥�9  �لشبكة  في  �لعالقة   ��لحشر شّبهنا   �;#� طير�نها.  >ثنا� 
�لحشر� >مر�ً كافيًا، #; يجب >" ُتَشل حركة �لفريسة �لعالقة في �لشبكة حتى يتسنى للعنكبو� 

>" يأتي �يتفحصها �يلدغها. �ال يعتبر �صطيا� �لصا�9¥ �#يقاr حركته مهمة سهلة.
�تتميز �لخيوm �لتي تتكو" منها �لشبكة بأنها قوية �مرنة في �لوقت نفسه، �لكن مستو[ 

مر�نة �لشبكة يختلف باختالr مناطقها. �تبد� >همية هذ- �لمر�نة في �ألمو9 �لتالية:
بزنبر?  �صطدمت  قد  �كأنها  منه  جا��  �لذ<  �لطريق  #لى  �لشبكة  نحو  �لمتجهة   -

صلب.
 Zلشبكة >كثر من �لال�� �- �#;� كانت مر�نة �لخيوm >كثر من �لال�Z فسوr تمط �لحشر

�تلتصق �لخيوm �للزجة بعضها بعض، �من ثم تفقد �لشبكة شكلها.
- �قد تم >خذ تأثير �لريا$ >يضًا في �لحسبا" عند حساN مر�نة �لخيوm، �بهذ� يمكن 

للشبكة �لممطوطة بفعل �لريا$ >" تستعيد هيئتها �لسابقة.
- �يحظى مستو[ �لمر�نة بأهمية >يضًا فيما يتعلق بالشي� �لذ< تربط #ليه �لشبكة، فعلى 
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jشبا} ثالثية #ألبعاjشبا} ثالثية #ألبعا

تتسم �لشبا? ثالثية �ألبعا� بتركيب معقد يفوq كثير�ً تركيب �لشبا? ثنائية �ألبعا�، �يشبه 
 �9��هذ� �لنوe من �لشبا? كومة من �لكر�� �لصوفية، �لهذ� �لسبب ُتَعد #��9تها >صعَب من #
 �بإثا9  �جدير غير  �طفيليا�   �صغير حشر��  �لشبكة  في  علقت  فإ;�  �ألبعا�؛  ثنائية  �لشبا? 
�نزعا� �لعنكبو� فسيكو" لديه قد9 >كبر من �لعمل ليقوZ به. �لهذ� �لسبب يختا9 �لعنكبو� 

.eيصنع شباكه في >ماكن ال يوجد فيها ���9 من هذ� �لنو "<
��أل9ملة �لسو��� (Black Widow) #حد[ �لعناكب �لتي تستخدZ هذ� �لنوe من �لشبا?. 
�يوجد >يضًا ��خل شبكتها هذ- فخ ميكانيكي، �يشكل هذ� �لفخ مساحة كثيفة �لزجة. �بما 
>" �لخيوm �لتي تربط هذ- �لشبكة باألd9 ليست قوية فإنها تنقطع بمجر� >" يعلق بها �لكائن 
�لمتحر? �تتحر9 �لكر� عن �ألd9، �بعد فتر� قصير� يسحب �لعنكبو� �لفخ مباشر� #لى ��خل 

�لشبكة ثالثية �ألبعا�، ثم يقتل فريسته �لساكنة.
�يجب >" نفحص بدقة خطة �لفخ ثالثي �ألبعا� ��لطريقة �لتي يستخدمها �لعنكبو� في 
;لك، أل" من �لو�ضح >" هنا? ;كا� في تخطيط مثل هذ- �لشبكة �لتي تستخدZ >يضًا للتقليل 
من سرعة �لفريسة >ثنا� طير�نها. �يتم نسج هذ- �لشبا? على �جه �لخصو� في #طا9 خطة 
تتضمن �جو� عد� كبير من �لخيوm �لضعيفة، فبمجر� >" تعلق �لحشر� في �لشبكة تنقطع هذ- 
�لخيوm �لضعيفة. �عند هذ- �لنقطة تقل سرعة �لحشر� أل" طاقتها �لحركية تستخدZ في قطع 

�لخيوm، ثم تقوZ �لخيوm �لقابضة باإلمسا? بالحشر� �لتي تتلو[ >لمًا.
�لشبكة  ينسج هذ-  �لتطو9 كيف   xمن خال -�بمفر �لعنكبو�  يتعلم   "< ُيعقل  �بالطبع ال 
�لتي تعمل �فقًا لخطة خالية من �لعيوN. بل �لذ< ال شك فيه >" �لعناكب -شأنها شأ" بقية 

�لكائنا�- تتبع >مر �هللا تبا9? �تعالى: 

َماَ�#ِ& َ�#ألMِ�ْ َطْوعًا َ�َكْرهًا D�َليِه ُيْرَجُعوَ�﴾  ﴿َ�َلُه َ�ْسَلَم َمن ِفي #لسَّ

[سو�em 7 عمر#�: ٨٣].
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

تتميز شبا} #لعنكبو& بتخطيط ال عيب فيه من كل #لنو#حي.

سبيل �لمثاx: "#;� كانت �لشبكة مربوطة #لى نبا� يجب >" تكو" مرنة بما يكفي حتى تمتص 
>ية حركة يسببها �لنبا�".

�تقع �لخيوm �لقابضة �للولبية �لمنسوجة على مسافة قريبة جد�ً من بعضها �لبعض، �يمكن 
��سعة  فجو��  فتح  في  بذلك  متسببًا  ببعض  بعضها  �لقابضة   mلخيو� يلصق   "< تأ9جح  ألقل 
 qفو �لمر�نة   ��للزجة شديد �لقابضة   mلخيو� موضع  يكو"  �لسبب  �لهذ�  �لشر?.   xمجا في 
�لخيوm �لجافة قليلة �لمر�نة، �ُيعد هذ� �حتياطًا ضد فتحا� �لهر�N �لمحتملة �لتي يمكن >" 

تتشكل.
�كما 9>ينا، يمكن >" يلحظ �لمر� تركيبًا عجيبًا في كل ميز� من ميز�� �لشبكة، فقد تم 
 ;# �لتطو9"؛  "نظرية  منطقية   Zعد >خر[-   �هذ� -مر �يكشف  �الحتماال�.  في كل  �لتفكير 
�لعنكبو�  عّلمت  قد  �لشبكة  على  �لصدفة  بمحض  �لتي طر>�  �لتغيير��  تكو"   "< يستحيل 
كيفية عمل خصائص �متصا� �لصدما� في �لشبكة. #" �هللا هو �لذ< >عطى �لعنكبو� هذ- 

:r��لمقد9� �هو �لذ< مكنه من #ظها9 هذ� �لسلو? �لها

َماَ�#ِ&  ُ� َلُه #ألْسَماCُ #لُحْسَنى، ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي #لسَّ ﴿ُهَو #هللاَُّ #لَخاِلُق #لَباÌُ�ِ #لُمَصوِّ

َ�#ألMِ�ْ َ�ُهَو #لَعِزيُز #لَحِكيُم﴾ [سو�7 #لحشر: ٢٤]
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 (Linyphia) تنسج عناكب #للينفيا

شبكية  ��جوحة  هيئة  على  شباكها 

�تتصل  #لسفلية)،   Cلبيضا# (#لمنطقة 

�من  �على  من  بالنباتا&  #لشبكة 

فإ�  �هكذ#  خيو�.  بو#سطة  �سفل 

 Cلحشر#& #لتي تعلق في خيو� #لجز#

(#لصو�7  #لد#خل  في  تسقط   Xلعلو#

#لعلوية). �تتميز بعض #لشبا} ثالثية 

#ألبعاj ببناC شبيه بالقبة، �من #لمؤكد 

�� #لعنكبو& قا�j على تحديد مكا� 

#لحشر7 #لعالقة في هذ# #لبناC #لمعقد 

تصد�  #لتي  #لذبذبا&   eخال من 

#لحشر7  هذ�  كانت  �لو  حتى  عنها 

صغير7.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

٩٧

١ ٢

٣ ٤

٥ ٦

٧ ٨

عنكبو& #لغابا& #الستو#ئية 

.(Miagrammopes)

#لعنكبو& #لمثلث 

(Hyptiotes)

 &#s عنكبو& #لشبكة

(Scoloderus) لسلم#

 �s &لعنكبو#

#أل�جل #لممشطة 

.(Theridion)

#لعنكبو& �s #لر�� #لمستدير 

.(Stygodyphus)

 Araneus) عنكبو& #لحد#ئق

.(Diadematus

#لعنكبو& �s #أل�جل #لريشية 

.(Uloborus)

LATRODECTUS

 �s &لعنكبو#

#لوجه #لمخيف 

.(Dinopis)

عنكبو& #لبوال� 

.(Mastophora)

عنكبو& #لشعا� 

.(Theridiosoma)

عنكبو& عيو� #لشبكة 

.(Dictyna)

عنكبو& #لقبة #لشفافة 

.(Neriene)

عنكبو& #لشبكة #لُقمعية 

.(Agelena)

كيف ينسج #لعنكبو& شبكته؟
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

jD#�7 #لشبكةjD#�7 #لشبكة

9� مستمر� أل" �لجز� �للولبي �للز� قد يتلف بفعل �ألمطا9 ��تحتا� شبا? �لعناكب #لى #
>� بسبب مقا�مة �لفريسة من >جل �لهرN، �فضًال عن ;لك فقد يفسد �لغبا9 �لملتصق بالشبكة 

لز�جة �لخيوm �للولبية.
 ��صطيا من  تمّكنه  �لتي  �لخصائص   --��جو مكا"  على   ً��-�عتما �لعنكبو�  يفقد  �قد 
�لشبكة  يتم تمزيق  �لسبب  #لى ٢٤ ساعة، �لهذ�  قد تصل  فتر� قصير� جد�ً   xلحشر�� خال�
ثم  يمزقها  �لتي  �لشبكة   mخيو �لعنكبو�  يأكل  ;لك  �>ثنا�   .>9�� نحو  على  بنائها   ���#عا
 �� في �لخيوm �لتي يهضمها لبنا� شبكة جديد�يهضمها، �يستخدZ �ألحماd �ألمينية �لموجو

.٣١

�لحد�ئق -على  فعناكب  �لعنكبو�؛   eنو  rباختال �لشبكة  �لمأكوx من  �لجز�  �يختلف 
سبيل �لمثاx- ال تلمس #طا9 �لشبكة، بل تأكل فقط نصف قطرها ��ألجز�� �للولبية �للزجة منها. 
�كذلك تختلف �لعناكب في �قت تنا�x تلك �لشبا?؛ فالعناكب �الستو�ئية تبني شباكها في 
� في �لمناطق �لمعتدلة شباَكها ليًال �تبني ��لظالZ �تأكلها عند �لفجر، �تأكل �لعناكب �لموجو
شباكًا جديد� لوقت �لنها9، #; ال يوجد في هذ- �لمناطق من �لحشر�� �لليلية بقد9 ما يوجد في 

�لمناطق �الستو�ئية، �لهذ� �لسبب يصبح من �لضر�9< >" تظل �لشبا? منصوبة طو�x �لنها9.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

تضع #لعناكب تصميما& �على شباكها شبيهة بالخيو� #لمتعرجة لمنع #لطيو� من تمزيقها.

#; تضع هذ-  ؛   (Argiope) Nآل9جيو� باسم   rلمعر�� �لوسطى  >مريكا  في شبكة عنكبو� 
تحذير��  بمثابة  �لعالما�  �ُتعد هذ-  بيضا� مضيئة،  متعرجة  �لعناكب على شباكها عالما� 
للطيو9 لتذكيرها بعدZ �لمغامر� بالدخوx #لى �لشبكة. كما تستخدZ �لعناكب هذ- �لعالما� 

>يضًا لتختبئ ���9ها، �بهذ- �لطريقة تمنع �لفريسة من j9يتها.

نما�s مستوحا7 من شبا} #لعناكبنما�s مستوحا7 من شبا} #لعناكب

�لمشر�عا�  بنا�  في  �لشائعة   qلطر� >كثر  >حَد  �لطبيعة  من  �ألمثلة  بعض   �محاكا تعتبر 
�لذلك   .Nلعيو� من  تمامًا  خالية  تكو"  �لطبيعية  �لنما;�   "< ;لك  �ألياZ؛  هذ-  في  �لصناعية 
نجد >" �لخصائص �لال�مة ألية خطة -من حيث �لتوفير في �ستخد�Z �لطاقة، �تو�فر �لصفا� 
� في �لطبيعة على ��لجمالية، ��لصفا� �لعملية �لخالية من �لعيوN، ��لمر�نة �لمناسبة- موجو
�لتي >نتجها �إلنسا" بما يملكه من قد��9 �بما تجّمع لديه  للنما;�  بالنسبة  نحو متقن. >ما 
من معرفة خالx سنين طويلة �نتيجة لعمليا� مختلفة، فإنها -بوجه عاZ- ال تعد� >" تكو" 
9�يئة لنظير�تها في �لطبيعة. �يمكن >" نر[ هذ� �ألمر بسهولة عندما نقا9" هذ-  �مجر� محاكا

�لمحاكا� باألصل �لموجو� في �لطبيعة.
�تعتبر �لعناكب نوعًا من >نو�e �لكائنا� �لحية �لتي �تُّخذ� مثاًال لمحاكاته؛ فعلى سبيل 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

#لتوتر#&  #لعنكبو&، �بهذ� #لطريقة تتو��  لقد #سُتلهم تصميم سقف ملعب ميونخ #أل�لمبي من شبا} 

#لمتنوعة بالتسا�X على #لسطح.

بناC شبا} تناسب #لفريسةبناC شبا} تناسب #لفريسة

 xيغز فمثًال  �صطيا�ها؛  في  ترغب  �لتي  �لكائنا�  حجم  لتناسب  شباكها  �لعناكب   xتغز
عنكبو� >مريكا �لجنوبية شبكة بفتحا� ضيقة تسّهل عليه بشكل >كبر �صطيا� �لنمل �ألبيض 
 ��لذ< يخر� بحثًا عن >عشا� جديد� له في شهر >يلوx (سبتمبر)، �عندما يرغب في �صطيا
���ية  تغيير  �يتم  قوتها �مر�نتها.  �يزيد  �لشبكة  فتحا�  يوّسع  فإنه   �فر�شة كبير مثل   �حشر
�لشبا? >يضًا �عتما��ً على نوe �لفريسة �لمتوقع صيدها (طائر� >� ��حفة مثًال)، �هذ� يقلل من 

تلف �لشبكة �يزيد -في �لوقت نفسه- من قد9� �لشر?.

تمويه �تحذير للطيو�تمويه �تحذير للطيو�

تميل �لعناكب #لى بنا� شباكها، �لتي تحظى بقيمة كبير� جد�ً لديها، في �ألماكن �لها�ئة، 
 Zتستخد� تخريبها.  من  �لطبيعية   rلظر��  �< �لحيو�نا�  منع  في  ;لك   ��9� �لسبب  �يكمن 
 �#ثا9  qلطر� هذ-  >كثر  >حد  نر[   "< �يمكن  شباكها،  لحماية  جد�ً   �مثير �سائل  �لعناكب 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�هذ� هو �لسبب �لوحيد ألعاجيبها �لمعما9ية  : 

 Cٍَفاْعُبُد�ُ� َ�ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْي Cٍّال ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيD َلَهDِ ِلُكُم #هللاُّ َ�بُُّكْم الs﴿

.[١٠٢ :Bسو�7 #ألنعا] ﴾َ�ِكيٌل
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

 Cلما# عنكبو&  شبكة  من  مستلهم   Cلما# تحت  قرية  مشر��  #ليمين:  Dلى 

قيد  على  #لعنكبو&  يبقى  �لكي   .(freshwater spider) #لعذ0 

 .Cللما #لمقا�مة  Dلى j#خل شبكته  #لضر��يين   Bلطعا#�  C#لهو# يحمل  #لحيا7 

بدًال   Bُيستخَد #لزجا� كي  تصميم  يتم   Cلما# #لموجو7j تحت   eلمنا�# �في 

من #لشبكة.

قي #ألعلى: �قفا� طيو� على شكل �جر#� في ميونخ، #قُتبست عن #لتقنية 

#لتي يطبقها عنكبو& #لطو\ في بناC شبكته.

�لمثاx، تبر� شبكة �لعنكبو� ;< �لعرr >� عنكبو� �لند[ نمو;جًا كامًال من �جهة �لنظر 
�لجمالية ��لهندسية، #; تصنع هذ- �لعناكب شباكها على >عشاN �لمر�� بز��ية >فقية بحيث 
�لكلي  �لو�"   eتو� للثقل  كحامال�  �لعمو�ية   xألنصا�  Zباستخد��  ،�بالمال� شبيهة  تجعلها 
فقد  ��سعة؛  مساحا�  ليغطي  �لطريقة  هذ-  �إلنسا"  حاكى  �قد   .��لمال� تلك  على  للشبكة 
تم بنا� ملعب ميونخ �أل�لمبي �صالة سفر �لحجا� في مطا9 جد� بالمملكة �لعربية �لسعو�ية 

(�للذين يستشهد بهما كأمثلة على �لمعما9 �لحديث) محاكاً� لشبا? �لعنكبو� هذ-.
�قد كانت �لعناكب تستخدZ هذ- �لنما;� (�لتي >نتجها �إلنسا" عن طريق �لمحاكا�) في 
�9جة معقولة من �لمعرفة  �كل >نحا� �لعالم منذ ظهو9ها أل�x مر�. �بالطبع ال بد من �جو
�لهندسية لكي تظهر هذ- �لنما;� �توضع موضع �لتطبيق، �لكن �لعناكب ال تعرr شيئًا عن 
�لهندسة �إلنشائية �ال عن �لتخطيط �لمعما9< ألنها لم تتلقَّ >< تد9يب من هذ� �لقبيل. #نها ال 
 ،��تتصرr -شأنها شأ" �لكائنا� �لحية �ألخر[- #ال �فقًا لإللهاZ �لذ< حباها �هللا به منذ �لوال
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 jتستطيع بعض #ألنو#� من #لعناكب �� تصطا

#لضفاjعو#أل�#نب، بل حتى #لطيو�، بسمومها 

#لقوية ��نيابها #لخاصة.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

معجز7 #لخلق

﴿َهَذ# َخْلُق #هللاَِّ، َفَأُ��ِني 

َماsَ# َخَلَق #لِذيَن ِمْن �jُِنِه، 

 eٍاِلُموَ� ِفي َضال َبِل #لظَّ

ُمِبيٍن﴾  

[سو�7 لقما�: ١١]

105

www.j4know.comwww.j4know.com

www.j4know.com
www.j4know.com


ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

لكي يتمكن #لعنكبو& من بناC شبكة مثل تلك #لمبينة �عال� ال بد �� توجد في جسمه �مشا� تعمل 

كمصنع للغزe �معمل ينتج #لمو#j #لكيميائية ��عضاC عديد7 �خرu معقد�D .7 #لعناكب #لتي تمتلك 

كل ما سبق ��j #ستثناC تدحض مز#عم نظرية #لتطو�، كما �نها ُتَعد jليًال على خلق #هللا #لمتقن.

9� على حقن �لسم، غيرها كثير. �بالتأمل �9� على #��9? >قل ;بذبة، ��ألنياN �لقوية �لقا��لقا
في كل هذ- �لخصائص نجد >" �لعنكبو� يدحض نظرية �لتطو9 �يدمر -مر� >خر[- تلك 
جسم  >عضا�  ند39  �آل"  �عونا � "�لصدفة".  في  �لمتمثلة  �لسخرية  على  �لباعثة  �لفرضية 

�لعنكبو� �سماتها.

#لجسم#لجسم

يتكو" جسم �لعنكبو� في �ألسا3 من جز>ين هما: �لر>3 ��لصد9 �لمتحد�"، >� �لصد9 
�لر>سي (cephalothorax)، ��لبطن. �يوجد في �لر>3 ��لصد9 ثماني عيو"، �ثماني >9جل، 
 Nثقو� xللّين �لمر" كمغا�� �لبطن  �لعلوية يعمل  �نابا" ساما"، �قرنا �ستشعا9، �في �لجهة 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

 �� C#jتستطيع �نثى عنكبو& #أل�ملة #لسو sD تتميز #لعناكب بحساسيتها #لشديد7 للذبذبا& على شبكتها؛

تميز ما sD# كا� مصد� #لذبذبا& على شبكتها حشر7 عالقة فيها �� sكرً# قاjمًا للتز#��.

مثاe �#حد على #لخلق #لكاملمثاe �#حد على #لخلق #لكامل

لقد عرفنا >" �لعنكبو� "مهند3" يصنع �لشبا?، تلك �ألعاجيب �لمعما9ية ��لهندسية. �هو 
 �>يضًا 7لة للقتل، �مجهِّز للفخا¥ �لميكانيكية، �قا�9 على بنا� شبا? تحت �لما�، �ماهر باصطيا
فريسته بالوهق �هو موجو� على شبكته، �قا�9 >يضًا على #صد�9 سموZ كيميائية، �قا�9 على 
�لتشبث بخيط ��لقفز ال9تفاe يبلغ مئا� >ضعاr �9تفاعه، �قا�9 على تكوين خيوm >قو[ من 
�لفوال; ��خل جسمه، �يتقن �لتمويه عن نفسه من >جل �لصيد... �سوr نصا�r مزيد�ً من 

�لمعجز�� عندما ند39 تكوين جسم �لعنكبو� � �لخصائص �لتي يملكها.
 qخّال �#" في >جساZ �لعناكب �لعديد من �لسما� �لتي تعد �ليًال على >نها قد ُخلقت بقد9
عليم عظيم، �من ;لك على سبيل �لمثاx: �ألمشاm �لتي تعمل كمصانع للغزx، ��لمعامل �لتي 
��لحو�3  جد�ً،  قوية  هضمية  خو��  عنها  تنتج  �لتي  ��ألعضا�  �لكيميائية،  �لمنتجا�  تصنع 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

(غد� �لسم �غد� #نتا� �لحرير ��لجها� �لعصبي لكل �لجسم ��لجها��" �لتنفسي ��لد�9<).

��جل مفيد��7جل مفيد7

 rيمتلك �لعنكبو� >9بعة >���� من �أل9جل تمكنه من �لسير ��لتسلق حتى في >كثر �لظر�
تسمى  ُشعير��  9جل  كل  نهاية  في  �توجد  >جز��،  سبعة  من  9جل  كل  �تتكو"  صعوبة، 
�لجد�9"  على  يسير   "< �لعنكبو�  يستطيع  �لشعير��  هذ-  �بفضل   ،(scopula) "سكوبوال" 

.Nهو مقلو�
�لعنكبو� عند تمكينه من �لمشي على �ألسطح غير  �لتكوين �لخا� أل9جل  �ال يتوقف 
�لمستوية، �لكن ُتعز[ لهذ- �أل9جل كذلك مقد9ته على �لتنقل ليًال با9تيا$، �;لك على �لرغم 
من >" عيو" �لعنكبو� ال تبصر بشكل جيد. �تجد9 �إلشا9� #لى >" بعض >نو�e �لعنكبو� ال 
تملك >كثر من مجر� �إلحسا3 بالضو� �ال تمتلك >كثر من عشر� في �لمائة من قو� #بصا9 
في  بسهولة  عليها  �تتنقل  ليًال  شباكها  �لعناكب  تنسج  ;لك  من  �لرغم  على  �لكن  �إلنسا"، 

�لوقت نفسه.
على  تخطو  بل  منها،  �للزجة  �ألجز��  على  تخطو   "<  "�� �لشبكة  في  �لعناكب  �تتنقل 
تعلق   "<  "���للزجة  �لهرN من �ألجز��  بقد9تها على  �لعناكب  �لجافة فقط. �تدين  �ألجز�� 
بها -في �لمناسبا� �لقليلة �لتي تخطو فيها عليها- #لى حقيقة >" >قد�مها مغطا� بسائل خا� 
تنتجه غد�ها. �تعرr نهايا� �ألمشاm باسم �لمغا�x، �يغطي كل مغزx منها مئا� �لفوها� 
��خل بطن �لعنكبو�) #لى خا�9  �>� �لفتحا�، �يندفع �لحرير �لسائل (�لذ< تنتجه هذ- �لغد

�لجسم عن طريق هذ- �لفوها�، ثم يتم نسجه على شكل حرير.

قد�7 فائقة على #الستشعا�قد�7 فائقة على #الستشعا�

تتسم معظم �لعناكب -باستثنا� �لعناكب �لوثابة- بإبصا9 ضعيف �ال يمكنها >" تبصر سو[ 
�لمسافا� �لقريبة، �قد تم تعويض هذ� �لعجز �لذ< قد يكو" عائقًا كبير�ً بالنسبة أل< صيا� عن 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

#لعناكب  �حد  #لُقمعية،  #لشبكة  عنكبو&   ��  ،(monkey spider)  jلقر# عنكبو&  ُيعتبر 

#لمعر�فة باالستخد#B #ألكثر فعالية لخصائص نقل #لذبذبا& #لتي تتميز بها شباكه.

،(pedicel) ألجهز �لتنفس. �يتصل �لصد9 �لر>سي بالبطن عن طريق عنق صغير يسمى �لُعَنْيق
�لعنيق (�لذ< ال يتجا�� قطر-  �لعنكبو�. �يمر من خالx هذ�   لديه خصر بنحالة خصر 
� ��لقصبة �لهو�ئية ��لجها� �لعصبي. �بعبا9� >خر[: ��لملليمتر �لو�حد) �لجها� �لهضمي ��أل�9
 mيوجد جها� خطي خا� يربط نصَفي جسم �لعنكبو� بعضهما ببعض، �تعد هذ- �لخطو
� في جسم �لعنكبو� من جهة >خر[ �بمثابة �9بطة بين �لمخ من جهة ��آللية �لمعقد� �لموجو
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

#لى �لمخ. �بهذ- �لطريقة تصبح �لعناكب على ��9ية بأصغر �لذبذبا�.
موقع  تد9?   "< يمكنها  لكن  �لساكنة،  �لفريسة  موقع  تد9?   "< �لعناكب  تستطيع  �ال 
9� عن �لكائنا� �لحية. �#;� لم يكن ��لحشر� على �لشبكة عن طريق فك شفر� �لذبذبا� �لصا
�لعنكبو� متأكد�ً تمامًا من مكا" �لحشر� على �لشبكة فإنه يتعرr على مكا" نز�لها بوضع 
�لناتجة  �لذبذبا�   xمن خال� تتمايل،  يجعلها  مما  �لشبكة �ضربها ضربة خفيفة  على  >9جله 

يستطيع >" يحد� موقع �لفريسة.
تتميز  �لتي  �لحسية  �لشعير��  بهذ-  �هللا  �لتي حباها  �ألماكن  >كثر  �لعنكبو�  >9جل  �تعتبر 
�لعنكبو� >" يشعر بمصد9  �لشعير�� يستطيع  �لصلب، �من خالx هذ-  بتجويفها �تركيبها 
9� على بعد قد يصل #لى �لمتر. �باإلضافة #لى ;لك يوجد >يضًا في شعير�� ��لذبذبا� �لصا
>9جله جها� حسي حسا3 لد9جة �لحر�9�، �هنا? >يضًا بقع جر��� على سطح جسم �لعنكبو� 
توجد بد�خلها نهايا� عصبية شديد� �لحساسية. �بفضل كل هذ- �لخصائص تستطيع �لعناكب 

>" تشعر بأية حركة تحدs حولها >� بدنو >< جسم منها.
 ��لجديد �لرجل  فتر� قصير�، �تكو"  لها بعد  تنمو 9جٌل بديلة  �لعنكبو� 9ِجًال  �#;� فقد 
 .d9لعنكبو� 9جله �لبديلة هذ- في �لسير #; هي ال تالمس �أل� Zقصر من �ألصلية. �ال يستخد<
�في �لو�قع يمكن >" يسير �لعنكبو� با9تيا$ بنصف عد� >9جله �ألصلية فقط، >< بأ9بع >9جل! 
�يكمن �لسبب �لوحيد ���9 نمو 9جل >خر[ -على �لرغم من قصرها- في حاجة �لعنكبو� 

� عليها.�للشعير�� �لحسية �لموجو
� على شبكته من �لتطو9 بمكا" بحيث يستطيع ��تعتبر حساسية �لعنكبو� للذبذبا� �لموجو

>" يعرr ما #;� كا" مصد9ها فريسة عالقة في �لشبكة >Z ;كر عنكبو� قا�مًا للتز���.
نقل  على   �9�قا غير  �لعنكبو�  شبا?   "< مضت  سنو��  لبضع  �لسائد   ��العتقا كا" 
�لتي �ستخدمت 7ال� مطو9� حديثًا تسمى   sلبحو� �لذبذبا� بسبب تكوينها �لمر"، �لكن 
"مقيا3 �هتز���� ��بلر �لليز9<" >�ضحت �لعكس تمامًا. �من �لمعر�r �آل" >" �لشبا? تنقل 
 rلذبذبا� على �لرغم من تكوينها �لمر"، �>نها تزيد من مستو[ �لذبذبة  ٣٢ ، �لكن لم ُيعر�

>< تفسير علمي لهذ� �ألمر حتى �آل".
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

في #لنها� يعيش هذ# 

#لعنكبو& #لذئبي في 

#لشبكة #لتي نسجها على 

هيئة كيس للنوB، �في 

#لليل يغا�j #لشبكة #لتي 

تخفيه �يذهب للصيد.

تغطي جسَم #لعنكبو& 

#لذئبي شعير#ٌ& تعمل 

كجها� لإلنذ#� #لمبكر، 

�تتميز هذ� #لشعير#& 

بأنها من #لحساسية 

بمكا� بحيث تستطيع 

�� تد�} حتى #لذبذبا& 

#لصوتية #لموجو7j في 

.C#لهو#

9يق نظاZ #نذ�9 مبكر شديد �لحساسية لد[ �لعنكبو�. �يستند جها� �إلنذ�9 هذ� #لى حاسة 
�للمس؛ #; تغطي �لجسَم شعير�ٌ� حساسة جد�ً للذبذبا�. �تتصل كل شعر� من هذ- �لشعير�� 
�لشعير��.  هذ-  ��لر�ئحة  �لصو�  عن   �< �للمس  عن  �لناتجة  �لذبذبا�  �تنبه  عصبية،  بنهاية 
�يؤ�< �9تجاr �لشعير�� #لى تنشيط �لنهايا� �لعصبية، �سرعا" ما تنقل �ألعصاN �لرسالة 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

تغّطي  #لتي  #لقشر7  تصبح  عندما 

من  �ضيق  #لذئبية  #لعناكب  جسم 

تضطر  #لنامية  �جسامها  تسع   ��

�تنسلخ  منها،  #لتخلص  Dلى 

جلوjها  من  #لبالغة  #لعناكب 

 sD تقريبًا؛   Bلعا# في  مر7  #لقاسية 

مثل  لساعا&  �تصا��  تتقلب 

#ليد #لتي تتلوu كي تحر� نفسها 

تكتمل  �عندما  ضيق.  قفا�  من 

تجديد  يتم  #لقشر7  تغيير  عملية 

�تصبح  �جهزته  �كل  #لعنكبو& 

نفس  لها  جديد7  قشر7  لديه 

خصائص #لقشر7 #لقديمة.

في منطقة معز�لة بشكل خا�. �بنفس �لطريقة يتميز نابا �لعنكبو� بفاعلية متناهية. �ينتقل 
�لقاطعين  �لنابين  ��خل  ���لسم #لى ��خل جسم �لضحية من خالx 7ليا� ضخ �لسم �لموجو
 �-مر يبين  �هذ�  >يضًا.  �فيزيائي  كيميائي  كسال$  �لنابا"  يعمل  �لطريقة  �بهذ-  لألنسجة، 
 xخر[- >" لكل جز� من >جز�� جسم �لعنكبو� تخطيطًا خاصًا ال يمكن تفسير- من خال<
�لصدr >� �لطفر�� >� >ية 7لية تطو9ية خيالية >خر[. لقد خلق �هللا جل جالله �لعنكبو� بكل 

خو�صه، �تعد كل هذ- �لخو�� بمثابة >�لة لنا على قد9� �هللا سبحانه.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

تقتل #لعناكب #لذئبية فريستها عن طريق شل حركتها.

موجة  من  بد��ً  �لتحذير��،   eنو�< بوضو$ شديد مختلف  يد9?   "< �لعنكبو�  �يستطيع 
صوتية صغير� ��نتها� بذبذبا� على شبكته. �تجد9 �إلشا9� #لى >" نظاZ �إلنذ�9 �لمبكر �لذ< 
 �يمر عبر �لشبكة يشّكل 7لية تتسم بخصائص مفيد� جد�ً للعنكبو�. �#;� علمنا >" كل شعير
� على جسم �لعنكبو� متصلة بنهاية عصبية، �من ثم بالمخ، �>" �من 7الr �لشعير�� �لموجو
�لعنكبو� يستطيع >" يقيِّم بسرعة #شا��9 �لتحذير �لتي يتلقاها، عندئذ يتبين لنا بشكل ��ضح 

.Zمد[ تعقيد هذ� �لنظا

�نيا0 ضاخة للسم�نيا0 ضاخة للسم

يمتلك �لعنكبو� نابين قويين >ماZ عينيه، �هذ�" �لنابا" هما سالحا" يستخدمهما �لعنكبو� 
في �لصيد ��لحماية. �توجد خلف كل ناN غد� سامة تصب سمها �لقاتل في خطاr للسم، 
في جسم  �لسم  يضخ  ثم  فيها  نابيه  يغر3  �لفريسة  في شل حركة  �لعنكبو�  يرغب  �عندما 

�لضحية من خالx ثقوN في نابيه.
�يستخدZ �لعنكبو� >يضًا هاتين �أل��تين �لمخيفتين ��لمميتتين لبنا� >عشاشه �حمل �ألشيا� 
منهما  كل  ُيسّمى  �الستشعا9،  قر�"  من  بدًال   ،"���متد� �لنابين  جانب  #لى  �يوجد   .��لصغير
�صطا�ها  �لتي  �لضحية  لفحص  �لمجسين  هذين  �لعنكبو�   Zيستخد�  ،(pedipalp) "مجسًا" 

في شبكته.
 Zلعناكب �لحسية بتصميم خا� جد�ً. �من �لو�ضح >" هذ� �لنظا� ��كما 9>ينا، تتميز >جهز
تطو9  في  �لمتمثل  �لتطو9  نظرية  �عا� � يبطل 
�لكائنا� مع �لوقت. �#لى جانب ;لك يستحيل 
>" تفسر �لصدفُة �جوَ� >نظمة ُينتج �لعنكبو� 
من خاللها �لسم �لقاتل ��خل جسمه. �يسمح 
�لتركيب �لكيمائي للسم بقتل �لحشر��، �كي 
ال يتسبب �لسم في #يذ�� �لعنكبو� يتم تخزينه 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

نظاj Bفا�نظاj Bفا�
بضربة خاطفة من �جلها 

#لخلفية تد#فع #لعناكب 

#لذئبية عن نفسها عن 

طريق Dطال. شعير#& 

jقيقة تعج بأشو#} 

 �� jمجهرية، �بمجر

تستقر هذ� #ألشو#} في 

جلد #لمهاجم �� عينيه 

تسبب له حكة تكاj تفقد� 

صو#به، �يمكن �� تستمر 

لشهو�.

نظاD Bنذ#� مبكرنظاD Bنذ#� مبكر
عند #إلحسا� بأقل sبذبة �� �ياh تقوB �جربة 

#لشعير#& #لصغير7 #لمرتكز7 على �قد#B #لعنكبو& 

#لذئبي �#ألجز#C #لسفلية من ��جله بتنبيهه للخطر 

#لقاBj، �بفضل هذ� #لميز7 يستطيع #لعنكبو& 

#لذئبي �� يد�} كل ما يحد� حوله. �ُيعتبر جها� 

#إلنذ#� هذ# حيويًا بالنسبة للعنكبو&؛ ألنه #لطريقة 

#لوحيد7 #لتي تمّكن #لعنكبو& #لذX يعتبر �عمى 

عمليًا من �jD#} ما يجرX في #لعالم #لمحيط به.
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مـعـجــز7 #لعنكبو&
�سالة سامة�سالة سامة

تقوB #ألنيا0 #لمجوفة بتوصيل 

#لسم #لمنَتج في #لبصيال& #لدقيقة 

#لمجا��7 لها، �يتميز هذ# #لسم بأ� 

لديه #لقو7 #لكافية لقتل حيو#نا& مثل 

#لطيو� �#لسحالي �#أل�#نب!

Xلتوصيل #لذكر# BنظاXلتوصيل #لذكر# Bنظا
 7jكو� #لعناكب #لذئبية مز�s

بأعضاC لمس متخصصة �لو#حق 

 ��s� على شكل خطافا& في

#لتغذية #لقصير7 #لموجو7j بالقر0 

من فمها، �عندما تكو� #لذكو� 

جاهز7 للتز#�� تغزe شبكة �تضع 

عليها قطر7 من #لمني، �بعد sلك 

يتم سحب #لمني j#خل #ألطر#\ 

بصيلية #لشكل #لموجو7j في 

�عضاC #للمس، #لتي تقوB بد��ها 

بوضعه j#خل #ألنثى.

�قد#B #لقطة #لصغير�7قد#B #لقطة #لصغير7
نتيجة Dحاطتها بخيو� شعرية �#قية 

فإ� #لمخالب #لقابلة لالنكما�، 

#لتي لها حد7 #إلبر7، تمّكن #لعناكب 

#لذئبية من تسلق #لجد�#�. �تحت 

هذ� #لمخالب تقوB �سائد مخملية 

�قيقة من #لشعر بتوسيد ��� 

#لعنكبو&، �تنشئ ثماني عو#ما& 

قابلة للطفو تمّكن بعَض #لعناكب 

.Cلذئبية من #لمشي على #لما#
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

تستطيع #لعناكب �� تقا�B #لجو� لفتر#& طويلة من #لوقت. فمثًال تبلغ 7��j حيا7 #لعنكبو& #لذئبي نحو 

٣٠٥ �ياB، �يمكنه �� يقضي ٢٠٨ �ياB من تلك #لفتر��j 7 �� يأكل �X شيC. �تستطيع هذ� #لعناكب 

مقا�مة #لجو� بهذ� #لطريقة من خالe تقليل �يضها #لجسماني Dلى جزC �#حد من ��بعين جزCً# من #أليض 

#لمعتاj. �بعد هذ� #لمد7 يمكن �� يزj#j ��� #لعنكبو& #لصياj حتى يبلغ #لضعف، �يحد� هذ# نتيجة 

لكو� جسمه قد ُخلق ليتكيف مع #لظر�\ #لقاسية.

�نيا0 #لعنكبو&

للعنكبو�   "# بل  لها.  �لصغير� ضحية  ��لطيو9  ��لثعابين  ��ألسما? 
 ��صطيا يمّكنه من  ما   ��لقو �لطيو9" من  "عنكبو�  باسم   rلمعر��

�أل�9نب ��لدجا� �هضمها!

Cيمشي على #لما Xلعنكبو& #لذ#Cيمشي على #لما Xلعنكبو& #لذ#

تمتلك عناكب �لميا- تركيبًا خاصًا يسمح لها بالسير على �لما�؛ 
من  تتألف  مخملية  سميكة  جديلة  �لعناكب  هذ-  لد[  يوجد   ;#
شعير�� مغطا� بشمع مقا�Z للما� في نهاية >قد�مها، �تسمح هذ- �لجديلة للعنكبو� بالسير 
على �لما� ��" >" يغرq فيه. �يمتلك �لعنكبو� قد9� عالية جد�ً على �لبقا� على سطح �لما� 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

شل حركة #لفريسة �#لهضمشل حركة #لفريسة �#لهضم

يقوZ �لعنكبو� بتغليف �لحيو�نا� �لتي تعلق في شبكته تغليفًا كامًال باستخد�Z خيط 7خر 
ينتجه بعد >" يلتصق �لحيو�" بالشبكة �لتصاقًا تامًا، ثم يأخذ �لفريسة بين نابيه �يملؤها بالسم 

#لى >قصى حد، مما يؤ�< #لى قتلها.
بترشيح   Zتقو شعير��  فمه   xحو �توجد  �لسو�ئل.  غير  يهضم   "< �لعنكبو�  �اليستطيع 
#لى خا�9  �لملليمتر  من  >لف جز�  من  ��حد  عن جز�  قطرها  يزيد  �لتي  �لدقيقة  �لجسيما� 
�لجسم. �هكذ� يكو" من �لضر�9< بالنسبة للعنكبو� >" يحّوx >نسجة هذ- �لمخلوقا� #لى 
بإنزيما�   ��لحشر >نسجة  �لعنكبو�   qيمّز �لسبب  �لهذ�  يتمكن من هضمها،   "< قبل  سائل 
هاضمة، �بمجر� >" تصبح �ألنسجة سائلة بما فيه �لكفاية يتنا�x �لعنكبو� هذ� �لسائل بفضل 
"ميسومينويد3  �لمدعو  �لعنكبو�  يقتل   "< بعد  فمثًال،  يملكه.  �لذ<   ��لقو بالغ  �لمص   Zنظا
فيها: >حدهما في 9>سها  ثقبين  يفتح  فو9موسيجس" (Misumenoides Formosiges) نحلة 
� في جسم �لنحلة من خالx هذ- �>� 9قبتها ��آلخر في بطنها، ثم يمتص �لعصا��9 �لموجو
� في جسمه، ��لثقوN. �يمز� �لعنكبو� �ألنسجة �لتي �متصها مع �لعصا��9 �لهاضمة �لموجو
� �لقو� �لخو�ئية في جسم �لضحية عن قو� �متصا� �لعنكبو� يرخي �لعنكبو� ���عندما تز
 ���لموجو �لهاضمة  �لعصا��9  لبعض  � حوx معدته، �هذ� يسمح ��لموجو �لماصة  �لعضال� 
�ألنسجة  تذيب  حيث  �لنحلة  جسم  >جز��  مختلف  #لى   xبالدخو �لعنكبو�  جسم  ��خل 
� فيها >يضًا. ثم يمص �لعنكبو� �لعصا9� من خالx �لثقب �آلخر �لموجو� في �لبطن، ��لموجو
�تستمر هذ- �لد�9� حتى يصبح جسم �لنحلة خاليًا تمامًا. �هكذ� يتجا�� جسم �لنحلة كونه 
 ً��مجر� مصد9 للطعاZ بالنسبة للعنكبو�، #; يصبح جز��ً من جها� �لعنكبو� �لهضمي >� �متد�
مؤقتًا له. �في �لنهاية تصبح �لنحلة شبيهة بقشر� �لبيضة �لفا9غة؛ #; ال يتبقى منها شي� سو[ 

.��لقشر
��لفئر�"   e��لضفا تقع   "< يمكن   ;# للعناكب؛   ��لوحيد �لفر�ئَس  �لحشر��  ُتَعد  �ال 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

تستخدB #لعناكب #لمائية سطح #لماC كشبكة للصيد بفضل طبيعة �قد#مها #لمقاِ�مة للماC. لقد خلق #هللا عز 

�جل كل كائن حي ليمتلك #لخصائص #لتي يحتاجها.

علقت فيه �لفريسة فيلدغها �يسممها �يقتلها.
� على ��#" �لمر� ليتسا�x: َمن �لذ< �ضع هذ- �لطبقة �لخا9جية على �لشعير�� �لموجو
كل   "< في  بالتفكير   xلسؤ�� هذ�   qنطا توسيع  �يمكن  �لغرq؟  من  ليمنعه  �لعنكبو�   Zقد�<
عنكبو� مائي ُ�جد في هذ- �لدنيا منذ �أل�x قد ُغّطيت >قد�مه بهذ- �لطريقة. �كيف عرفت 
>" يجعلها  �لما� يمكن  �تفاعلها مع جزيئاته �>"  للما�  �لمقا�مة  �لجزيئا�  �لعناكب خو�� 
تطفو؟ �بما >نها ال يمكن >" تكو" قد خططت لهذ� �لنظاZ بنفسها فَمن �لذ< خطط لها؟ �بما 
ط �لمبني على �لتوتر �لسطحي للما� لم يكن ليحدs من تلقا� نفسه >�  >" هذ� �لنظاZ �لمخطَّ
بمحض �لصدفة فكيف حدs؟ �كيف نقلت �لعناكب هذ� �لنظاZ ��لمعا�لة �لكيميائية �لخاصة 

بالمنتج �لذ< يحميها من �لغرq #لى �ألجياx �لالحقة من �لعناكب؟ 
�تعالى  تبا9?  �هللا  خلق  فقد  كامل؛  خلق   ��جو #لى  �ألسئلة  هذ-  #جابا�  تقو�نا   rسو
ما   eنو كل  �هللا  بها  منح  �لتي  �لطريقة  �بنفس  �إلتقا"،  تامة  فيها خصائص   e��<� �لعناكب 
يحتاجه من �لخصائص فقد >عطى هذ- �لعناكب ->يضًا- ميز� �لسير على �لما� �لتي ستحتاجها 

في �لحفاÆ على حياتها. 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

لد9جة >" بإمكانه >" يظّل قا��9ً على �لسير على �لما� با9تيا$ حتى �لو كا" ��نه >كثر بخمسة 
�عشرين ضعفًا من ��نه �لحالي.

�تمكنها  كدفة،  �لخلفية  >9جلها  �لمائية  �لعناكب   Zتستخد �لما�  سطح  على  �لسير  �>ثنا� 
>9جلها �لوسطى من �لحركة، في حين تتمثل �ظيفة �أل9جل �ألمامية �لقصير� في �صطيا� �لفريسة. 
يمكنها معها >" تثب فجأ� فوq سطح �لما� �ثبة  �تتحر? �لعناكب �لمائية بسرعة كبير� جد�ً 

يصل �9تفاعها متر�ً ��حد�ً. �هذ� يعني >نها تستطيع >" تتحر? بسرعة �لز�q9 �لمز�� بمحر?!
 �< �لذبابة  تصبح   ;# له؛  كشبكة  �لما�  سطح   Zيستخد �لمائي  �لعنكبو�   �يصطا �عندما 
�لفر�شة �لتي تسقط على سطح �لما� نتيجَة منا�9ٍ� خاطئة فريسًة مثالية لهذ� �لنوe من �لعناكب. 
 q9بالو عِلقا  قد  >نهما  لو  كما  بسطحه  يعلَقا"  فإنهما  �لما�   ��لحشر جناحا  يالمس  �عندما 
�لالصق للذباN، �عندئذ يحس �لعنكبو� بأقل ;بذبة تصد9 على سطح �لما�. �ال 
يستطيع �لعنكبو� >" يحد� من خالx هذ- �لذبذبا� موقع �لفريسة 
فحسب، بل يستطيع >" يحد� حجمها >يضًا. ثم 
�لذ<  �لمكا"  #لى   xلحا� يذهب في 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

﴿َ�َيْعُبُد�َ� ِمن �jُِ� #هللاِّ َما َال َيْمِلُك َلُهْم 

َماَ�#ِ& َ�#َألMِ�ْ َشْيئًا َ�َال  ِ�ْ�قًا ِمَن #لسَّ

َيْسَتِطيُعوَ�. َفال َتْضِرُبو# ِهللاِّ #َألْمَثاDِ eَّ� #هللاَّ 

َيْعَلُم َ�َ�نُتْم َال َتْعَلُموَ�﴾   [سو�7 #لنحل: 

[٧٣-٧٤

#لنتيجة
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�بعد كل ما قيل تدخل في �لمعا�لة -من جديد- تلك �لقو� �لمعر�فة باسم "�لصدفة"، #; 
�لتغير�� ��خل جسم �لحشر�، �فجأ� تظهر في �لجز� �لسفلي من جسمها  يحدs عد� من 
�لغد� في  ست غد� مختلفة في >كمل شكل جاهز� إلنتا� �لسو�ئل �لكيميائية، ثم تبد> هذ- 
�لعمل تحت نظامين متسا�يين للضغط ��لوقت! �مر� >خر[، �بمحض �لصدفة >يضًا، تمتز� 
 Zلخا�  ���لما �لغد� بعضها مع بعض بنسب معينة �تظهر  �لمنَتجة في هذ-  �لكيميائية  �لسو�ئل 
� على �لخيوm �لحرير. �من خالx صدفة >خر[، �في �لوقت نفسه، تنسج �لمغا�x �لموجو
�لفوال; بخمس مر��   �يتميز بقو� تفوq قو فينتج خيط عجيب  >ليافًا  �لخلفية   ��لحشر >9جل 
�مر�نة تزيد على مر�نة �لمطاm بنسبة ثالثين في �لمئة. �تجد9 �إلشا9� #لى >" هذ� �لخيط، 
 �بكل خصائصه �لجزيئية �لمتنوعة �لتي ال يمكن لإلنسا" >" يحاكيها قط، قد خططت له حشر

صغير� جد�ً!
 Zلزجة مرنة >حيانًا، �باستخد� mخيو Zباستخد� �لحشر� شبكة   xلتالية تغز� �لمرحلة  �في 
خيوm صلبة قوية >حيانًا >خر[. �يا لها من صدفة سعيد� >" أل9جل �لحشر� سبعة مفاصل حتى 
تتمكن من �لسير على �لشبكة! �هنا? منَتج 7خر من نتا� ما يسمى بالصدفة موجو� بالفعل 
تتوقف  �لتي تمنعها من �اللتصاq بشبكتها. �ال  �لخاصة  �لطبقة  �لمنَتج هو  >قد�مها، �هذ�  في 
�لصدr عند هذ� �لحد؛ فجسم هذ- �لحشر� �لصما� �شبه �لعميا� كا" مغّلفًا بالفعل بُشعير�� 
�لشبكة!   xلغز  xأل��  Zليو� منذ  �لشبكة، �;لك  ;بذبة على  بأقل  9� على �إلحسا3 �قا خاصة 
نتيجة قد��9 مكتسبة بمحض "�لصدفة" لم نستطع >"  �ليوZ قد ظهر  �هكذ�، فإ" عنكبو� 

نذكرها كلها تفصيليًا هنا.
نظرية  �لتي فرضتها  �لَفَرضية  �لتصو9 مد[ غبا�  من ��9سة هذ�  �يتضح بشكل جلي جد�ً 
 "< -xمن �ألحو� xلتطو9. �ينبغي >" نشير هنا #لى نقطة مهمة، �هي >نه ال يمكن -بأ< حا�
تكو"   "< بد  >نه ال  ;لك  �لوقت؛  بمر�9  قد ظهر�  �لعنكبو�  يمتلكها  �لتي  �لسما�  تكو" 
يوجد   "< يمكن  ال   ;# ��حد،  �قت  في  �لعنكبو�  في  ُ�جد�  قد  �لنقا�  موضع  �لقد��9 
عنكبو� يعرr كيف يصنع شبكة �لكنه ال يستطيع >" ينتج حرير�ً، >� عنكبو� يستطيع >" 
ينتج حرير�ً �لكنه ال يعرr كيف يبني شبكة. >ما بالنسبة للعناكب �لتي ال تبني شباكًا (مثل 

�لعنكبو� �لوثاN) فقد ُخلقت بخصائص >خر[ تدحض نظرية �لتطو9 بشكل ��ضح.
 ��جو  Zعد مع  �لكن  �لعالم،  في  �لشبا?  >جمل  ينسج   "< �لعنكبو�  بمقد�9  كا"   �;#�
 ���لما كانت   �;#�  .��لفائد عديمة  �لشبكة  فستظل  شبكته،  على  ينشرها  �لذ<  �للزجة   ���لما
 mلخيو� تعطي  �لتي  �لجزيئية  �لسما�  #لى   -��لمر -هذ-  �الفتقا9  مع  �لكن   ��موجو �للزجة 
�للزجة مر�نتها، �ألمر �لذ< سُيَعد طبيعيًا جد�ً، فسوr تظل �لشبكة عديمة �لفائد� �سيمو� 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

#" نظرية �لتطو9 نظرية قائمة على �لتخمين �ال تدعمها >ية معايير علمية، كما >نها ال تستند 
#لى >< �ليل صحيح، �كذلك فإ" ��عا�ها بأ" كل كائن حي قد ظهر نتيجة صدr ال حصر 

لها ليس سو[ ��عا� قائم على >سا3 يفتقر تمامًا #لى >< علم >� ;كا�.
�على �لرغم من ;لك ُتعتبر نظرية �لتطو9 �ألمَل �لوحيد �لذ< تتشبث به ���ئر >يديولوجية 
�لحجج  جميع  من  �لرغم  �على  �لسبب،  �لهذ�  �لحقيقة!  عن  بأكمله  �لمجتمع   �إلبعا معينة 

�لمخالفة، ما ��لت هذ- �لد��ئر تحا�x >" ُتبقي هذ- �لنظرية على جد�x >عمالها.
�لكن نظرية �لتطو9 تقف عاجز� في �جه �لعنكبو� �لذ< �9سنا- من خالx هذ� �لكتاN؛ 
9� >بد�ً على تفسير كيفية حد�s �لميز�� �لتي تمتلكها �لعناكب،  كما >نها تقف �فهي غير قا

عاجز� >يضًا في �جه كل كائن حي مخلوq في �لطبيعة.
#" �لتأمل في �لميز�� �لتي تمتلكها �لعناكب يدحض -بشكل قاطع ما تّدعيه نظرية �لتطو9 
 rلحشر�� سو� نوعًا من  نتأمل  �لميز��. �إلثبا� ;لك �عونا  تلك  �متال?  �لتد�9 في  من 
نتخيل >نه َسَلف كل �لعناكب، ��عونا نتخيل >" هذ� �لكائن >صم �شبه >عمى "مثل �لعديد من 
 rفي هذ- �لحالة يكو" مثل هذ� �لعنكبو� عاجز�ً عن صيد >< شي� �سو� .(Zلعناكب �ليو�

.xيمو� جوعًا في �لحا
�لكن، بطريقة >� بأخر[، �ستطاعت هذ- �لحشر� >" تبقى على قيد �لحيا� بمحض �لصدفة 
 �>� بقو� >خر[ غير قابلة للتفسير. �في >حد �ألياZ خطر� لهذ- �لحشر� �لعميا� �لصما� فكر
المعة تتمثل في بنا� شبكة للصيد، �هذ� يعني �جو� مكا" تعيش فيه �فخ مثالي للصيد كذلك. 
�لشبكة،  لبنا�  �لال�مة  �لحسابية   ��لقد9 �ال  �لمعما9ية   ��لمقد9 تمتلك  ال   ��لحشر هذ-  �لكن 
 xلكي تستطيع ;لك ال بد >" تحسب سرعة �لريا$ �سرعة �لفريسة �لتي ستوِقع بها ��ألثقا�
�لتي يجب >" تتحملها �لشبكة ��نتشا9 هذ- �ألثقاx �قد9� �لنباتا� ��أل�q�9 �لتي ستبني عليها 
شبكتها على حمل �ألثقاx... �تفاصيل >خر[ عديد�. �عند هذ- �لنقطة قد يتبا�9 #لى �لذهن 
�لسؤ�x �لتالي: "كيف يستطيع �لعنكبو� >" يجر< حسابا�؟). �لكن يجب >ال ننسى >" هذ� 
هو �لمنطق �ألساسي للتطو9؛ فالتطو9 ال يملك -في محا�لته إلنكا9 �لخلق- >< بديل سو[ 

>" �لحشر� قد >جر� هذ- �لحسابا� بنفسها.
�لنفترd >ننا قبلنا >" �لحشر� تمتلك �لذكا� �لكافي لكي تخطط لبنا� شبكة، فإنها ما ��لت 
 "< ;لك  �لشبكة؛  لصنع  �لال�مة   �����أل #لى  تفتقر  �لمو� ألنها  من   Nلهر� على   �9�قا غير 
� في �لطبيعة. �بالرغم ��أل���� �لتي تتوفر فيها �لخصائص �لضر�9ية للقياZ بالمهمة غير موجو
من كل ;لك فقد قر�9 �لحشر� >" تنتج �لخيط لتصنع شبكتها. �لكن -مر� >خر[- تو�جهها 

مشكلة كبير�: كيف تنتج هذ� �لخيط؟
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لعناكب  بإخبا9   ("�"�لغريز (تسمى:  معر�فة  غير   �قو  Zتقو �لخالق   �ينكر �جو �لذ<  �ال�عا� 
� بما يجب >" تفعله.�حديثة �لوال

حسنًا، ما هي �لغريز�؟ هل هي #لهاZ مجهوx �لمصد9 يجعل �لعنكبو� >ستا;�ً في �لكيميا� 
 ���لفيزيا� �مهندسًا #نشائيًا �مهندسًا معما9يًا؟ �ما هو مصد9 هذ� �إللهاZ �لذ< يقاx #نه موجو
��9سة تركيب  xنفهم ;لك من خال "< xعونا نحا��في �لعنكبو� �يظهر من تلقا� نفسه؟ 

�لعنكبو�.
هذ-  �تتكو"  �لبر�تينا�،  من  �لحية-  �لكائنا�  جميع  شأ"  -شأنه  �لعنكبو�  يتكو" 
 �كبير جزيئا�  من  -بد�9ها-  �ألمينية   dألحما� �تتكو"  >مينية،   dحما< من  �لبر�تينا� 
تتجمع بعضها مع بعض، �تتكو" �لجزيئا� عندما تتصل �لذ��9 بعضها ببعض. �عونا نبحث 
�لتي   ��لغريز �لعنكبو� هذ-  بالضبط في جسم  >ين توجد  >عال-:  �لمذكو9   xلسؤ�� #جابة  عن 
�لتي ال يستطيع �إلنسا" >" يحاكيها �تمّكنه من #نتا�   mلعنكبو� بكيفية صنع �لخيو� تخبر 
� في �لبر�تينا� �لتي تكّو" �لجسم؟ >Z في �>عماx معما9ية �هندسية ال ُتضاهى؟ >هي موجو
�ألحماd �ألمينية �لتي تكّو" �لبر�تينا�؟ >Z في �لجزيئا� �لتي تكّو" �ألحماd �ألمينية؟ >� 
 ��عا xلذ< يحا�� Z9بما في �لذ��9 �لتي تكّو" �لجزيئا�؟ >< هذ- �ألشيا� هو مصد9 �إللها

�لتطو9 >" يزيفو- على >نه غريز�؟ 
#نه ليس >ّيÉ من تلك �ألشيا� بالطبع؛ فمثل كل �لكائنا� �حلية Çضع �لعنكبو� 

للموÌ جل جالله N9 �لعاملني �يتصرr كما يوحي #ليه: 
ُيَسبُِّح  Dِّال   Cٍَشْي ِمن   �ْDِ�َ  ، ِفيِهنَّ َ�َمْن   Mُ�َْأل#�َ ْبُع  #لسَّ َماَ�#ُ&  #لسَّ َلُه  ﴿ُتَسبُِّح 

ِبَحْمَدِ� َ�َلِكن ّال َتْفَقُهوَ� َتْسِبيَحُهْم، Dِّنُه َكاَ� َحِليمًا َغُفو�ً#﴾ 

[٤٤ :C#سو�7 #إلسر]
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�لعنكبو�.
 ��كما >" �لعنكبو� �لذ< يمتلك جميع �آلليا� �لضر�9ية لصنع �لحرير �لكنه لم يتلقَّ �لما
�لمعر�فة باسم "�إلسكلير�بر�تين" من �لغذ�� �لذ< يهضمه سيظل غير قا�9 على نسج �لحرير. 
�على �لرغم من كل ;لك، #;� بنى �لعنكبو� �لشبكة بالصدفة فسيحتا� #لى �لغالr �لكيميائي 
 �في >قد�مه كي يتمكن من �لسير على �لشبكة ��" >" يلتصق بها. �في �لوقت ;�ته ثمة ضر�9
لوجو� نظاZ حسي لكي يد9? �لذبذبا� على �لشبكة. �#;� نقصت ��حد� من هذ- �لخو�� 

.�فسوr يمو� �لعنكبو� بعد فتر� قصير
�يوجد لد[ �لعنكبو� جها� تنفسي �هضمي ���9<، �كأ< من �لكائنا� �ألخر[ ينبغي 
 �< �>" تكو" هذ- �لنظم قد ظهر� في �لوقت نفسه؛ #; ال يمكننا >" نتخيل عنكبوتًا بد�" معد
قلب. �يستتبع ;لك >نه لكي توجد جميع �ألعضا� �ألخر[ (مثل �ألعضا� �لتي تصنع �لشبكة) 
ينبغي >" توجد �لشفر�� �لجينية لهذ- �ألعضا� في كل ��حد� من ماليين �لخاليا �لتي تكّو" 
�لحمض  مر�حل  ماليين  #لى  #ضافية  معلوما�   xخا�# جديد  عضو  ظهو9  �يعني  �لعنكبو�. 
�لنو�< (DNA)، >< �لشفر� �لجينية. �يعني حد�s >< تغيير في هذ- �لمر�حل >" �لعضو 

.qعلى �إلطال dغر >< >��لجديد لن يؤّ
�ثمة نقطة >خر[ تسترعي �النتبا-، �هي >" �لعنكبو� �لذ< يخر� لتو- من �لبيضة يملك 
 xعلى >< تد9يب، �بفضل هذ- �لمعرفة تولد >جيا xلحصو� "���لمعرفة �لضر�9ية لنسج شبكة 
من �لعناكب لديها �لقد9� على نسج �لشبا?. فالعنكبو� �لوليد ال يتلقى >< تد9يب >بد�ً �ال 
 �يحضر >ية ����9 تعليمية، في حين ينبغي على �لمهند3 �إلنشائي >" يد39 في �لجامعة لمد
>9بع سنو�� على �ألقل كي يكتسب �لمعرفة �لضر�9ية لتشييد مبنى، كما >نه يستخدZ مئا� 
�لكمبيوتر  على  حساباته  �يجر<  للمعرفة  كمصد9  �لسابق  في  �لمطبوعة  �ألكا�يمية   xألعما�

�لديه معلمو" يوجهونه �يعلمونه كيفية #جر�� �لحسابا�.
�لمر�� يستلزZ -على �ألقل-  �لعنكبو� بمئا�  بنا� شبكة تكبر  فإ"  �على نحو مماثل، 
نفس �لقد9 من �لحسابا� �لال�مة لبنا� مبنى، �ال يكفي >" تكو" متعلمًا جامعيًا كي تخطط 
�تحسب مقد�9 �لشد في �لخيوm �لتي تكّو" �لشبكة �قو� �ألسا3 �لذ< تقوZ عليه ��ستقامة 
�لشكل �لهندسي ��لمقا�مة ��لمر�نة �لال�Z تو�فرها من >جل �لريا$ �حركة �لفريسة ��لخصائص 
�لفيزيائية ��لكيميائية للخيوm ��لعديد من �لتفاصيل �ألخر[ �لتي لم نستطع سر�ها. �في كل 
�ألحو�x ال توجد جامعة لصغا9 �لعناكب �لتي تبد> بعد فتر� قصير� من قد�مها #لى �لعالم في 
#نتا� �لخيوm �بنا� �لشبا? ��لصيد! #" علما� �لتطو9 �لذين ليس بمقد�9هم >" يفسر�� �لسبب 
���9 ;لك كله يلجؤ�" بيأ3 #لى ��عا� 7خر هزلي بكل ما في �لكلمة من معنى؛ ��فقًا لهذ� 
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عقد ���9ين 7ماله على �الكتشافا� �لعلمية �لتي كا" يظن >نها ستزيل �لعقبا� �لتي تو�جهها نظريته، 
#ال >" ما >ثبتته هذ- �الكتشافا� جا� عكس ما تمنا- �لرجل.

�تظهر هزيمة ���9ين >ماZ �لعلم �لحديث من خالx ثالs نقاm 9ئيسية:
.d9على �جه �أل �١-لم تتمكن هذ- �لنظرية بأ< �سيلة من �لوسائل >" تفسر كيف نشأ� �لحيا

٢-ال يوجد >< �كتشاr علمي يدx على قد9� "�لتقنيا� �لتطو9ية" �لتي تفترضها �لنظرية على �لتطو9 
.xمن �ألحو� xفي >< حا

٣-مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال�عا��� �لتي تقوZ عليها نظرية �لتطو9.
سنناقش في هذ� �لفصل هذ- �لنقاm �لثالs �لرئيسية:

#لعقبة #أل�لى #لتي  لم تذلل: �صل #لحيا7#لعقبة #أل�لى #لتي  لم تذلل: �صل #لحيا7

 d9ظهر� على سطح �أل �تقوx نظرية �لتطو9 >" جميع �لكائنا� �لحية قد تطو�9 عن خلية �حيد
 eينشأ  عنها �لماليين من �ألنظمة ��ألنو� "< ��لبد�ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. �لكن كيف يمكن لخلية �حيد
 xفعًال فلما;� لم تظهر عالئمه في �لسجال� �إلحاثية ، هذ� سؤ� sلحية؟  �#;� كا" هذ� �لتطو9 قد حد�
لم تتمكن �لنظرية �إلجابة عليه. #ال >" �لسؤ�x �أل�x �لذ< بقي يو�جه هذ- �لنظرية، �لتي لم تجد جو�با 

عليه حتى �آل"، هو كيف نشأ� "�لخلية �أل�لى".
تفسر نظرية �لتطو9، �لتي ال تعترr بالخلق �ال تقبل بوجو� خالق، نشو� �لخلية �أل�لى على >نها 
� �لحية قد نشأ� �>تت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. حسب هذ- �لنظرية تكو" �لما
� غير حية نتيجة للعديد من �لمصا�فا�، �من �لمؤكد >" هذ� �لزعم ال يتو�فق مع >بسط قو�عد �من ما

علم �ألحيا�.

#لحيا7 تنشأ من #لحيا7#لحيا7 تنشأ من #لحيا7

���9ين #لى >صل �لحيا�. فقد كا" �لفهم �لبد�ئي لحقيقة �لحيا� في عصر-  qلم يتطر ،Nفي هذ� �لكتا
يعتمد على �إلفتر�d بأ" �لكائنا� �لحية ;�� بنيا� بسيطة جد�ً. لقد القت نظرية �لنشو� �لتلقائي �لتي 
�نتشر� في �لقر�" �لوسطى، ��لتي تقوx >" �لمو�� غير �لحية تجمعت من تلقا� نفسها لتشكل كائن 
حي، ��9جًا ��سعًا في ;لك �لزمن. من �العتقا��� �لتي نتجت عن هذ- �لنتيجة هي >" �لحشر�� تنشأ 
عن بقايا �لطعاZ، �>" �لجر;�" تأتي من �لقمح. هنا يجد9 بنا >" نتعرd لتجربة مضحكة قاZ بها �لبعض، 
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لقد ظهر� �لنظرية �لّد��9ينية، يعني نظرية �لتطو9 بهدr 9فض فكر� �لخلق، بيد >نها لم تنجح في 
;لك، �ُ�عتبر� مجر� سفسطة خا9جة عن نطاq �لعلم. �هذ- �لنظرية تّدعي >" �لكائنا� �لحية تولد� 
بطريق �لمصا�فة من �لكائنا� غير �لحية، �قد تم 9�ها �نقضها بعد >ّ" >ثبت �لعلم  >ّ" �لكو" ��لكائنا� 
�لحية تحتو< على >نظمة غاية في �إلعجا�. �على هذ� �لنحو >ثبت �لعلم كذلك >" �هللا تعالى هو خالق 

�لكو" �خالق جميع �لكائنا� �لحية.        
�هذ- �لنظرية ال تقوZ سو[ على مناقضة �لحقائق �لعلمية ��ألكا;يب �لتي ترتد< لبا3 �لعلم �جملة 
من �لتزييفا�، �قد تم �لقياZ بحملة ��سعة على نطاq �لعالم لكي تبقى هذ- �لّنظرية قائمة على >قد�مها، 

غير >" هذ- �لحملة لم تتمكن من #خفا� �لحقيقة.  
لقد تعالت �ألصو�� خالx �لثالثين سنة �لماضية في �نيا �لعلم تبّين بأ" نظرية �لتطو9 تمثل >كبر خديعة 
في تا9يخ �لعلم. �قد >ثبتت �ألبحاs �لتي >جريت بشكل خا� �عتبا�9ً من عاZ ١٩٨٠ بأّ" �إل�عا��� 
�لّد��9ينية عا9ية تماما من �لّصحة، �قد تم �لتصريح بذلك من قبل �لعديد من كبا9 9جاx �لعلم.  ففي 
�لواليا� �لمتحد� بشكل خا�، صر$ �لكثير من علما� �لبيولوجيا ��لكيميا� �لحيوية �علم �لحفريا� 
�غيرها من �لعلوZ �ألخر[ بأ" �لد��9ينية �صلت #لى طريق مسد�� �>ّ" >صل �لكائنا� �لحية هو �لخلق.  

��ليوZ تؤكد �لتطّو��9 �لعلمية بأ" �لكو" �جميع �لكائنا� �لحية قد ُخلقت من قبل �هللا تعالى.   
لقد تنا�لنا مسألة �نهيا9 نظرية �لتطو9 ��الئل �لخلق في مو�ضع كثير� من >عمالنا، �سوr ُنو�صل 
 �;لك  في >عماx >خر[.  �لكن بالنظر #لى �ألهمية �لبالغة �لتي يكتسيها هذ� �لموضوe 9>ينا >نه من �لفائد

#ير�� ملخص لذلك في هذ� �لموضع >يضا. 
      

#النهيا� #لعلمي للنظرية #لد#��ينية#النهيا� #لعلمي للنظرية #لد#��ينية

بالرغم من >" هذ- �لنظرية تعو� في جذ�9ها #لى �لتا9يخ �إلغريقي �لقديم، #ال >نها شهد� >�سع 
�نتشا9 لها في �لقر" �لتاسع عشر . كا" >هم تطو9 شهدته �لنظرية هو صد�9 كتاN تشا9لز ���9ين 
 d9لمختلفة على �أل� e�9ين >" �ألنو���">صل �ألنو�e" �لذ< صد9 عاZ ١٨٥٩. في هذ� �لكتاN ينكر 
���9ين >" جميع �لكائنا� �لحية لها جد مشتر? �>نها قد تنوعت ��ختلفت بسبب  xقد خلقها �هللا. يقو

�ختالفا� طا9ئة متد9جة >تت عليها عبر �أل�ما".
 ."dفتر�#" ��كما يقر ���9ين نفسه، فإ" نظريته ال تقوZ على >< حقيقة علمية ثابتة، بل #نها مجر
���9ين في فصل مطوx من كتاN بعنو�" "�لمصاعب �لتي تو�جهها �لنظرية"  rعلى ;لك، يعتر �عال�

>" �لنظرية تتها�[ >ماZ �لعديد من �ألسئلة �لحرجة.
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 xليها مقد�9 من �لطاقة. من خال# rضا<� ،d9في �لمنا¥ �لبد�ئي لأل ���لتي يفترd >نها كانت موجو
هذ- �لتجربة تمكن ميللر من تركيب عد� من �لحموd �ألمينية (�لجزيئا� �لعضوية) �لتي تتو�جد في 

تركيب �لبر�تينا�.
 #ال >نه لم تمض عد� سنو�� حتى ثبت بطال" هذ- �لنظرية، �لتي كانت تعتبر خطو� �9ئد� في تقدZ نظرية 

�لتطو9، فالمنا¥ �لذ< �ستخدZ في هذ- �لتجربة كا" مختلفًا جد�ً عن �لظر�r �أل9ضية �لحقيقية.٣٥
�بعد فتر� من �لصمت �عترr ميللر >" �لمنا¥ �لذ< �ستخدمه في تجربته كا" غير حقيقيًا.٣٦

لقد با�� جميع محا�ال� �لتطو9يين في #ثبا� نظريتهم في �لقر" �لعشرين بالفشل. يعترr �لعالم 
 Zعا "d9من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذ- �لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "�أل ���لجيولوجي با

:١٩٩٨
"ها نحن �ليوZ نغا�9 �لقر" �لعشرين ��" >" نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد>نا �لقر" معها �هي : كيف 

بد>� �لحيا� على �ألd9؟"٣٧ 

#لبنية #لمعقد7 للحيا7#لبنية #لمعقد7 للحيا7

�لسبب �لرئيسي �لذ< >�قع نظرية �لتطو9 في مأ�q "كيف بد>� �لحيا�" هو >" �لكائنا� �لحية، حتى 
�لبسيطة منها، تنطو< على بنيا� في غاية �لتعقيد. فالخلية �لو�حد� من �لكائن �لحي >كثر تعقيد�ً من >< 
منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن أل< مختبر كيميائي مهما بلغت �9جة تطو9- >" 

ينجح في تركيب خلية حية من خالx تجميع عد� من �لمو�� �لعضوية مع بعضها.
#" �لظر�r �لمطلوN توفرها لتركيب خلية حية هي >كثر بكثير من >" ُتعرd. فإمكانية تركيب >حد 
�لبر�تينا� �لتي تعتبر حجر �ألسا3 في �لخلية بشكل عشو�ئي هي ١ #لى ١٠٩٥٠ �هذ� بالنسبة لبر�تين 

مكو" من ٥٠٠ حمض >ميني؛ �في �لرياضيا� يعتبر >< �حتماx >صغر من ١٥٠ مستحيًال!
#" جز<� �لـ DNA �لذ< يتو�جد في نو�� �لخلية ��لذ< يخز" �لمعلوما� �لو�9ثية، هو في حد 
;�ته بنك معلوما� معجز. فلو >" �لمعلوما� �لمشفر� في جز<� DNA قد >فرغت كتابة فإنها ستشغل 

مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ مجلد�ً من �لموسوعا� كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
�هنا تنشا مشكلة >خر[ مثير�: فجز<� �لـ DNA ال يمكنه >" يتضاعف #ال بمساعد� بعض 
�لبر�تينا� �لمختصة (�ألنزيما�)، �هذ- �ألنزيما� ال يمكن >" تتشكل بد�9ها  #ال من خالx �لمعلوما� 
�لمشفر� في جز<� �لـ DNA. �بما >" كل منهما يعتمد على �آلخر ، فمن �لضر�9< >" يتو�جد� في 
�لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.�هذ� يأتي بالنظرية �لقائلة >" �لحيا� قد نشأ� من تلقا� نفسها #لى 

131

www.j4know.comwww.j4know.com

www.j4know.com
www.j4know.com


مـعـجــز7 #لعنكبو&

حيث تم �ضع بعض �لقمح على قطعة �سخة من �لقما�، 
�كا" �لمنتظر >" يخر� جر;�ً بعد برهة من �لزمن.

�من �لمنطلق ;�ته كا" يعتقد >" �لديد�" تخر� من �للحم؛ 
#ال >نه لم يلبث �لعلم >" >ثبت >" �لديد�" ال تخر� من �للحم 
بشكل تلقائي، �#نما يحملها �لذباN بشكل يرقانا� ال تر[ 

.��بالعين �لمجر
كا" هذ� �العتقا� سائد�ً في �لزمن �لذ< كتب فيه ���9ين 
كتاN ">صل �ألنو�e" ، فقد كا" يعتقد بأ" �لبكتريا جا�� #لى 

� غير حية �كا" هذ� �العتقا� مقبو� علميًا.��لوجو� من ما
لم يطل �لوقت حتى >علن باستو9 نتائج ��9ساته �لطويلة 
�>بحاثه �لكثير� �لتي تدحض >سا3 نظرية ���9ين. قاx باستو9 

:١٨٦٤ Zفي محاضرته �لتي >علن فيها عن �نتصا�9ته في �لسو9بو" عا
"ال يمكن >" تستفيق نظرية �لنشو� �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �لتي >صابتها بها هذ- �لتجربة �لبسيطة." 

٣٣

قا�Z �لمد�فعو" عن �لنظرية �لد��9ينية �كتشافا� باستو9 لوقت طويل. #ال >" ماجا� به باستو9 باإلضافة 
� �لحية، >بقيا فكر� �جو� �لحيا� على سطح �#لى ما كشف عنه �لتقدZ �لعلمي من �لبنية �لمعقد� لخلية �لما

�ألd9 عن طريق �لصدفة في مأ�q لم تستطع �لخر�� منه.

#لمحا�ال& #لعاجز7 في #لقر� #لعشرين#لمحا�ال& #لعاجز7 في #لقر� #لعشرين

#" >�x من تبنى موضوe منشأ �لحيا� في �لقر" �لعشرين كا" �لتطو9< �لمشهو9 >لكسند9 >�با9ين. 
تقدZ هذ� �لعالم بالعديد من �آل��9 �لعلمية في �لثالثينيا� من ;لك �لقر"، حا�x من خاللها #ثبا� #مكانية 
تطو9 خلية �لكائن �لحي عن طريق �لصدفة. #ال >" ��9ساته لم تنته #ال بالفشل، مما حد� بأ�برين تقديم 

�العتر�r �لتالي:
�ألنظمة  تطو9  ��9سة  في  غموضًا   mلنقا� >كثر  �أل�لى   �لخلية  منشأ  مشكلة  بقيت  لألسف،   "  

�لحية".٣٤
 �حمل �لتطو9يو" بعد >�برين مسؤ�لية حل مشكلة منشأ �لحيا�. �كا" >كثر هذ- �لتجاN9 شهر
تلك �لتي قاZ بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر عاZ ١٩٥٣. قاZ هذ� �لعالم بدمج عد� من �لغا��� 

 شا�لز j#��ين
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لبد�ئي للعلوÏ Z ;لك �لوقت. فحسب نظرية الما9? �لذ< عا� قبل ���9ين، فإ" �لكائنا� �حلية توs9 صفاִדا 

�لÐ �كتسبتها خالx حياִדا #Ì �ألجياx �لتالية ، �هذ- �لصفا� تتر�كم من جيل #Ì 7خر لتشكل >نو�e جديد� من 

 xلكائنا� �حلية. فحسب الما9?، �لز�9فا� هي كائنا� تطو�9 عن �لظبا� عندما كانت جتاهد من >جل �لوصو�

.xستقر� على هذ� �لطو� Ò7خر ح Ì# حتملها �ألشجا9 �لعالية، فطالت 9قبتها من جيل Ðلثما9 �ل� Ì#

 Zثها عن �لطعاÔ ملا� >ثنا�� Ï لدبب غطست� "< xكتابه فقا Ï �9ين مثاًال مماثًال�� ��باقتفا� >ثر-، >�9
٤٠."xحيتا" على مر �ألجيا Ì#  فتحولت

 �#ال >نه ما لبثت >" ظهر� قو�نني �لو�9ثة على يد �لعاÖ ماندÏ x �لقر" �لعشرين، مما >حبط >سطو9� �متد�

�لصفا� ع× �ألجياx. �هكذ� سقط �الصطفا� �لطبيعي كدعامة من �عاما� نظرية �لتطو9.

#لد#��ينية #لجديد7 �#لطفر#&#لد#��ينية #لجديد7 �#لطفر#&

�من >جل �لوصوÌ# x حل، قاZ �لد��9ينيو" بتطوير "نظرية تركيبية جديد�" >� ما يدعى بـ "�لد��9ينية 

�لد��9ينية �جلديد� نظرية "�لطفر��"�هي تشوها�  �لعشرين. >ضافت  �لقر"  �لثالثينيا� من  �جلديد�" Ù Ïاية 

جينية تطر> على �لكائن �حلي �حتدs بفعل تأث��Ú خا9جية مثل �لتعرÌ# d �إلشعاعا� �>خطا� Ï تضاعف 

�لـ  DNA، باإلضافة #Ì �لطفر�� �لطبيعية.

�D #لطفر#& #لو�#ثية ال يمكن بأX حاe من 

 : DNA تظيف معلوما& جديد7 لـ �� �� e#ألحو#

فاألجز#C #لتي تكو� #لمعلوما& #لجينية عندما تنز� من 

�ماكنها Dما �� يحد� لها خر#0 �� تنتقل Dلى قسم 

mخر من #لـ DNA، فالطفر#& #لو�#ثية ال يمكن �بد# 

�� تكسب #لكائن #لحي عضو# جديد# �� #� تمنحه 

خاصية Dضافية. ما يحد� من جر#C #لطفر#& 

#لو�#ثية �مو� غير عاjية كأ� تخر� #لرجل من 

#لظهر ��  تخر� #أل�s من #لبطن.      
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

طريق مسد��. �قد �عترr �لبر�فسو9 ليسلي >�9جيل ، �هو تطو9< مشهو9 من جامعة سانت ياغو 
:١٩٩٤ Zألمريكية عا� Zنشر في مجلة �لعلو eموضو xكاليفو9نيا بهذ- �لحقيقة من خال

"من �لمستحيل >" تكو" �لبر�تينا� ��لحموd �آلمينية، �كالهما جزيئا� معقد�، قد نشأ� من تلقا� 

نفسها في نفس �لوقت �في نفس �لمكا". >ضف #لى عدZ #مكانية تو�جد >حدهما ��" �آلخر . �هكذ� 

�من �لنظر� �أل�لى يجد >حدنا >نه من �لمستحيل >" تكو" �لحيا� قد نشأ� من خالx عمليا� كيميائية 
بحتة"٣٨

ال شك >نه #;� كا" من �لمستحيل >" تنشأ �لحيا� من >سباN طبيعية، فال بد >نها قد "خلقت" بيد 
خالق. هذ- �لحقيقة تلغي نظرية �لتطو9 ، ��لتي تهدr بالد9جة �لرئيسية #لى #نكا9 �لخلق، من >ساسها.

#ألفكا� #لخيالية لنظرية #لتطو�#ألفكا� #لخيالية لنظرية #لتطو�

�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية ���9ين هي >" كال �لمفهومين �للذين �ضعتهما �لنظرية كـ "تقنيا�  
تطو9ية" ثبت >نها في �لحقيقة ال تملك >< قو� تطو9ية.

لقد �عتمد ���9ين في خدعة �لتطو9 �لتي خر� بها على فكر� "�إلصطفا� �لطبيعي". �قد ضمن هذ- 
�لفكر� في كتابه: ">صل �ألنو�e ، عن طريق �الصطفا� �لطبيعي..."

يقوx قانو" �الصطفا� �لطبيعي >" �لكائنا� �لحية �لتي تمتلك خصائص قوية فقط هي �لتي  يمكن 
>" تبقى في معركة �لحيا�. على سبيل �لمثاx، عندما تهاجم �لحيو�نا� �لمتوحشة قطيعًا من �لغزال"، فإ" 
�لغزال" �ألقو[ ��لتي يمكنها >" تركض بسرعة >كبر هي �لتي ستنجو� �تبقى على قيد �لحيا�. �هكذ� 
يتشكل قطيع جديد من �ألقويا� ��لسريعين فقط. �لكن، �لنفترd >ننا سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن 

لهؤال� �ألقويا� من قطيع �لغزال" >" يتطو��9 بأ< شكل من �ألشكاx ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
لذلك نقوx >" هذ- �لفكر� ال قو� تطو9ية لها. ���9ين نفسه كا" قلقًا بشأ" هذ- �لحقيقة �لتي �ضعها 

:xحيث قا eفي كتابه >صل �ألنو�
"ال يمكن لقانو" �الصطفا� �لطبيعي >" يحقق شيئًا مالم تحدs تغيير�� فر�ية #يجابية".٣٩

تأثير الما�}تأثير الما�}

���9ين �إلجابة على هذ� �لسؤ�x من خالx �لفهم  xابية"؟ حا�Ûإل� ��Úهذ- "�لتغ sلكن كيف حتد�
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

#لسجال& #إلحاثية: #لسجال& #إلحاثية: 

ال jليل على �جوj �شكاe مرحليةال jليل على �جوj �شكاe مرحلية

نظرية  �ال�عا��� �ضوحÏ É سينا9يو  >كثر  �ملستحاثا� على  �ليل Ï سجل  يوجد ><  �حلقيقة ال   Ï

�لتطو9.

حسب نظرية �لتطو9، فإ" كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، >< >" �لكائنا� �لسابقة قد حتولت 

#Ì كائنا� >خر[، �كل �ألنو�e نشأ� ֲדذ- �لطريقة. �حسب �لنظرية، فإ" هذ- �لتحوال� �ستغرقت ماليني 

�لسنني.

 Ï عاشت Ðملرحلية �ل� eمن �ألنو� Úكب ��#;� كا" هذ� �الفتر�d حقيقي ، فمن �لضر�9< �جو� عد

 �فتر� �لتحوx �لطويلة. على سبيل �ملثاx البد من �جو� كائن نصفه Þكة �نصفه سلحفا� Ýمل صفا� �لسلحفا

باإلضافة #Ì صفا� �ألÞا? �لÝ Ðملها >صًال. >� كائنا� نصفها طÚ ��لنصف �آلخر ���حف، >< حتمل بعض 

 �صفا� �لطيو9 باإلضافة #Ì صفا� �لز��حف �لÐ حتملها >صًال. �مبا >Ùا Ï �لطو9 �ملرحلي، فهي كائنا� عاجز

غÚ مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق �لتطو9يو" على هذ- �ألشكاx �خليالية #سم "�ألشكاx �لتحولية"

 .eفيجب >" يكو" هنا? �ملاليني بل �لباليني منها �بشكل متنو ،Éلو كا" هنا? حيو�نا� كتلك حق

���9ين Ï كتابه ">صل  xب >" حتمل سجال� �ملستحاثا� بقايا هذ- �ألحيا� �لغريبة. يقوÛ ألهم من ;لك��

:"eألنو��
"#;� كانت نظريÐ صحيحة، فالبد من �جو� عد�á كبáÚ من �ألنو�e �ملختلفة �لÐ تصنف ضمن فئة 

��حد�، �هذ� �لوجو� ستثبته �لسجال� �إلحاثية". ٤٢

jين تتبد��#j eماmjين تتبد��#j eماm

 �� في #يجا� مستحاثا� تدعم تصو�9تهم في �جو�بالرغم من جميع محا�ال� �لتطو9يين �لجا
مخلوقا� تحولية في منتصف �لقر" �لعشرين  في جميع >نحا� �لعالم، #ال >نهم لم يجد�� > يًا منها . لقد 
>ثبتت جميع �لمستحاs �لتي �كتشفت >ثنا� �لحفريا� �لجيولوجية عكس ما قالت به �لنظرية �لد��9ينية 

تمامًا: لقد نشأ� �لحيا� فجأ� �بتشكل تاZ ال �جو� أل< شكل تحولي.
:xبهذ- �لحقيقة عندما قا Derek Ager يريك 7غر�>قر >حد علما� �لتطو9، �لعالم �إلنجليز< 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

 �� �لنمو;� �لذ< يقف مد�فعÉ �ليوZ عن نظرية �لتطو9 هو  �لد��9ينية �جلديد�.تقوx هذ- �لنظرية �جلديد

ـأ" �ملاليني من �ألحيا� �ملتو�جد� على سطح �ألd9 قد جا�� نتيجة لطفر�� طر>� على �ألعضا� �ملعقد�  âذ- 

�لكائنا� مثل �آل;�" ��لعيو" ��لرئا� ��ألجنحة، >< #ضطر�با� ��9ثية. #ال >" �حلقيقة �لعلمية تأÏ ã عكس 

�الجتا- �ملطلوN. فالطفر�� Ö تكن Ï يوZ من �ألياÛ# Zابية تؤ�< #Ì تقوية �تعزيز �لقد9� �حليوية  �لكائن �حلي، 

�#منا  #Ù# Ìاكها �#ضعافها..

 >���لسبب ���9 هذ� ببساطة هو >" جز<� Ý DNAمل بنية معقد� جدá �>< تغيÚ عشو�ئي فيها سيؤ

:åكالتا eجلينا� �9نغاناتا" �ملوضو� Öيشر$ عا .áÚكب á9ضر

9� �حلد�s. ثانيÉ �لطفر�� Ï معظمها ضا9� �مهلكة Ï بعض �ألحيا" ألÙا �">�ًال، �لطفر�� �جلينية نا

تغ��Ú عشو�ئية ، �>< تغÚ غÚ منظم، عال�� على �ملنظم ، Ï >< كائن حي �9قييتنحد9 به æو �ألسو� 

 Úتغي Ï ستتسبب ،xقد تصيب >حد �ألبنية على سبيل �ملثا Ðأل9ضية �ل� ��ال ترتقي به #Ì �ألفضل. فاâز
Ï �إلطا9 �لعاâ Zا، �هذ� بالطبع ما لن يكو" حتسينÏ É �لبنا�."٤١

�ليل على �جو� طفر� كانت �لسبب Ï تغيÚ �لشفر� �لو�9ثية æو �ألفضل.  >< Nغيا Éذ� ليس غريبâ

على �لعكس فجميع �لطفر�� كانت ناكسة . >صبح ��ضحá;# É >" �لطفر� �لÐ �عت×� من تقنيا� �لتطو9 ال 

جتلب على �لكائن �حلي #ال �ملزيد من �لضعف �جتعله عاجزá. ( من �لتأثر�� �لشائعة للطفر� Ï �لعصر �حلديث 

مرd �لسرطا"). �طبيعي >" ال تكو" تقنية مدمر� من تقنيا� "�لتطو9"، كما ال ميكن لـ "�الصطفا� �لطبيعي 

"  >" ينجز شيئÉ بنفسه. �هذ� يعè >نه ال يوجد تقنيا� تطوÏ 9 �لطبيعة. �بانتفا� �جو� هذ- �لتقنيا� تنتفي 

عملية �لتطو9.

 Cمكسب حصل لنظرية #لنشو X� {ليس هنا

�#إل�تقاC من فكر7 #النتقاC �� #الختيا� #لطبيعي. 

 Bمن #أليا Bلك أل� هذ� #آللية لم تعمل في يوs

 uغنائها لدD �� على تطوير #لمعلوما& #لجينية

�X نو� من #ألنو#�.   Dنه ال يمكن ألX نو� 

�� يتغير Dلى نو� mخر مختلف عنه؛ بمعنى �� 

#لتطو� ال يمكن �� يغير نجم #لبحر فيصبح 

 �� ،�jسمكة، �� يغير #ألسما} فتصبح ضفا

يغير #لضفا�j فتصبح تماسيح �� يغير #لتماسيح 

فتصبح طيو�#.    
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

قصة تطو� #إلنسا�قصة تطو� #إلنسا�

�لموضوe �لذ< يحا�x مؤيد�� نظرية �لتطو9 �لكالZ به ��ئمًا هو موضوe >صل �إلنسا". يدعي 
�. �خالx هذ- �لعملية �لتطو9ية �لمزعومة، ��لد��9ينيو" >" �إلنسا" �لحالي قد تطو9 عن نوe من >شبا- �لقر
�لتي يفترd >نها �ستغرقت من ٤-٥ ماليين عامًا، ظهر� ">شكاx تحولية" تفصل بين �إلنسا" �لحديث 

�>جد��-، كما يزعمو". �حسب هذ- �لصو9� �لخيالية �لبحتة، صنفت هذ- �ألشكاx في >9بعة فئا�:
١->�ستر�لوبيثيكو3
٢-هومو هابيليس.
٣-هومو >9يكتو3
٤-هومو سابينس

يطلق �لتطو9يو" على �لجد �أل�x لإلنسا" " >�ستر�لوبيثيكو3" �يعني "قر� جنوN #فريقيا".��لحقيقة 
هو >" هذ� �لمخلوq ليس #ال نوعا من �لقر�� �لقديمة �لمنقرضة. >ثبتت �ألبحاs �لو�سعة �لتي >جر�ها 
 ،�عالما �لتشريح ، �للو9� سولي ��كرما" ��لبر�فسو9 تشا9لز >�كسنا9�، من #نكلتر� ��لواليا� �لمتحد
�  �لتي �نقرضت �على مستحاثا� >�ستر�لوبيثيكو3 >" هذ- �لمستحاثا� تعو� #لى >نو�e عا�ية من �لقر

��لتي ال تحمل >< شبه مع �إلنسا".٤٥
��لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو9يو" هي "هومو" 
�تعني "�إلنسا"" �حسب نظرية �لتطو9، فإ" ساللة 
�لهومو >كثر تطو�9ً من ساللة >�ستر�لوبيثيكو3. �هنا 
�خترe �لتطو9يو" خطة مثير� بتركيبهم لهد� مستحاثا� 
من هذ- �لمخلوقا� ��ضعها بترتيب معين. #ال >" 
>< عالقة   �يثبت �جو لم  �لخطة خيالية ألنه  تلك 
�لمختلفة. يقوx >حد >هم  �لفئا�  تطو9ية بين هذ- 
�لمعلقين على نظرية �لتطو9 #يرنست ماير في كتابه 

"من �لمناظر�� �لطويلة:
 " تعتبر �ألحجية �لتا9يخية �لتي تتكلم عن >صل �لحيا� >� >صل �لهومو سابينس >حجية صعبة حتى >نها 

٤٦".�تتعاd9 مع �الكتشافا� �ألخير

�من خالx �لسلسلة �لتي �ضعها �لتطو9يو" فإ" �لفئا� �أل9بع: >�ستر�لوبيثيكو3، هومو هابيليس، هومو 
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

�لنقطة هي >ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو�� على مستو[ �ألنو�e >� �لترتيب �لزمني 

�لمر� تلو �لمر�، لم نجد تطو9 تد9يجي >� مرحلة �نتقالية، �#نما ظهو9 مفاجئ لمجموعة من �لكائنا� 
على حساN >خر[.٤٣

هذ� يعني >" �لسجل �إلحاثي يبرهن >" جميع �لكائنا� �لحية قد ظهر� على �ألd9 بشكل مفاجئ 
بأشكالها �لتامة، ���" >< طو9 تحولي، �هذ� عكس �إل�عا� �لد��9يني تمامًا �#ثبا� قو< على حقيقة 
 "���لخلق. فالتفسير �لوحيد لنشو� �لكائنا� �لحية بشكل مفاجئ على سطح �ألd9 بشكلها �لكامل �
تطو9 عن >جد�� سابقين، #نما يعني >" هذ- �ألنو�e قد خلقت خلقًا. �يقر هذ- �لحقيقة عالم �ألحيا� 

�لتطو9< ��غالئس فيوتويما:

"�لخلق ��لتطو9، �بينهما �لتفسير�� �لمحتملة عن >صل �لكائنا� �لحية. فإما >" تكو" �ألنو�e قد ظهر� 

على سطح �ألd9 بتكوينها �لكامل، >� ال تكو". #;� لم يكن �ألمر كذلك فهذ� يعني >نها قد تطو�9 

عن >نو�e �جد� مسبقًا من خالx بعض عمليا� �لتحوx. >ما #;� كانت قد ظهر� بشكلها �لكامل ، 
فالبد >نها قد خلقت خلقًا.٤٤

��لمستحاثا� تثبت >" �لكائنا� �لحية قد نشأ� بشكلها �لمكتمل على سطح �ألd9، �هذ� يعني 
>" ">صل �ألنو�e" ليس كما يدعي ���9ين، #نه خلق �ليس تطو9.

Dّ� علماC #ألحياC #لذين هم من �نصا� نظرية #لتطو� 

للطفر#&  مفيد   �sنمو عن  يبحثو�  �خذ�#  قد 

#ألحيائية  للطفر#&  #لذبا0  عرَّضو#  #ألحيائية حيث 

#لمساعي  تلك  نهاية  في  �نه  Dال  #لقر�،  بد#ية  منذ 

sبا0  على  Dال   eلحصو# يتم  لم   &#jلمجهو#�

مريض، �عليل، �غير تاB. �يوجد في #ألعلى �على 

#ألسفل  �في  طبيعية،  فاكهة  لذبابة  صو�7  #ليسا� 

تعرضت   uخر� فاكهة  sبابة  توجد  #ليمين  �على 

��سها،  من  سيقانها  �خرجت  #ألحيائية  للطفر#& 

�ما في �على #ليمين فتوجد sبابة فاكهة قد خرجت 

لما  نتيجة  بالطبع  �sلك  مشو�  بشكل  �جنحتها 

تعرضت له من طفر#& �حيائية.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

٥ ٠ في �قت ��حد.
لقد �نحد�9 قصة �لتطو9 �لبشر< لتصل #لى مستو[ �لتفسير�� �لمتحيز� لبعض �لمستحاثا� �لتي 

�ستخرجها بعض �ألشخا� �لذين تعلقو� بهذ- �لنظرية بشكل >عمى.

#لمعاjلة #لد#��ينية#لمعاjلة #لد#��ينية

#لى جانب كل ما تنا�لنا- #لى �آل" من >�لة تقنية ، نو� >" نوجزـ  #" شئتمـ  �بمثاx ��ضح بحيث 
 . �يمكن حتى لألطفاx >" يفهمو- ، كيف >" �لتطو9يين >�لو عقيد� خرفا� فاسد

 �تزعم نظرية �لتطو9 >" �لحيا� تشكلت محض صدفة؛ �عليه �طبقًا لهذ� �لزعم فإ" �لذ��9 �لجامد
�غير �لو�عية �جتمعت �شكلت >�ًال خلية، ثم جا�� �لذ��9 نفسها بطريقة >� بأخر[ بالكائنا� �لحية 
#ننا حينما نجمع عناصر مثل �لكربو" ��لفسفو9 ��أل��� ��لبوتاسيوZ �هي  ��لبشر. �لنفكر �آل": 
�لمفر��� �ألساسية في بنية �لكيا" �لحي، فإنه تتشكل كومة. �مهما مر� كومة �لذ��9 هذ- بأ< من 
 xما شئتم ، �لنتنا� �;# ��لعمليا�، فإنها ال يمكن >" تشكل كائنا حيا ��حًد�. �لنجر تجربة في هذ� �لصد
بالبحث ��الستقصا�، باسم �لتطو9يين �تحت عنو�" "�لمعا�لة �لد��9ينية"، �لزعم �لذ< ينافحو" عنه في 

�ألصل، #ال >نهم ال يستطيعو" >" يجهر�� به:
فليضع �لتطو9يو" كميا� �فير� من عناصر مثل �لفسفو9 ��أل��� ��لكربو" ��أل�كسجين ��لحديد 
��لماغنسيوZ �هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، ��خل >عد�� هائلة من �لبر�ميل �لعظيمة. 
��خل هذ� �لمزيج من مو�� ال توجد  -��ليضيفو� حتى #لى هذ- �لبر�ميل ما ير�" >نه من �لضر�9< �جو
حتى في �لظر�r �لطبيعية. �ليفعمو� هذ� �لمزيج بقد9 ما يشا�j" من �ألحماd �ألمينية، ��لبر�تين 
 �(�حتماx تشكل �لوحد� �لو�حد� منه تصا�فيًا بنسبة ١٠ قو� ٩٥٠ ). �ليمّد�� هذ� �لمزيج بالحر�9
��لرطوبة بالنسبة �لتي ير�نها مناسبة، �ليخفقو- ما شا��j من �ألجهز� �لمتطو9�، �ليقّيضو� على 9>3 
هذ- �لبر�ميل صفو� علما� �لعالم، �لينتظر هؤال� �لخبر�� في مكانهم هذ� �بشكل مستمر مليا��9، بل 
تريليونا� �لسنين بالتنا�N من �ألN #لى �البن، �من جيل #لى جيل، �لتكن لهم مطلق �لحرية في >" 
يستخدمو� كافة ما يعتقد�" في ضر�9� �جو�- من �لظر�r من >جل تشكل �لكائن �لحي. #ّنهم مهما 
 �فعلو�،  ليس بمقد�9هم بالطبع >" ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. �ال يتأتى لهم >" يأتو� بو�حد
من �لّز�9فا� >� �ألسو� >� �لنحل >� عصافير �لكنا9يا >� �لبالبل >� �لببغا��� >� �لخيل >� حيتا" يونس >� 
 Zلتمر >� �لطماطم >� �لشما� �< xهو9 �أل�9كيد >� �لزنابق >� �هو9 �لقرنفل >� �لمو� >� �لبرتقا� �< ��لو�9
��9 >� �لفر�شا� مختلفة  >� �لبطيخ >� �لتين >� �لزيتو" >� �لعنب >� �لخو¥ >� �لطو��يس >� طيو9 �لدُّ
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

>9يكتو3، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها �لبعض. #ال >" �الكتشافا� �ألخير� �لتي ظهر� على يد 

علما� �لمستحاثا� �لبشرية قد >ثبتت >" هذ- �لفئا� �أل9بعأ�ستر�لوبيثيكو3 ، هومو هابيليس، هومو 
>9يكتو3، هومو سابينيس قد عاشت في بقاe مختلفة من �لعالم �في �من ��حد.٤٧

عال�� على هذ�، فإ" �ألجز�� �لبشرية �لتي صنفت في فئة "هومو >9يكتو3" لم تنقرd حتى �قت 
٤٨.�قريب جدً�، >ما �لنياند9تاليين ��لهوموسابينيس فقد تعايشو� في �من ��حد �في منطقة ��حد

هذ� �الكتشاr يدحض �ال�عا� بأ" >حد منهم يمكن >" يكو" جد�ً لآلخر. يفسر عالم �ألحيا� 
� �لتي �صلت ��لقديمة ستيفن جا< غولد Stephen  Jay Gould من جامعة ها9فا9� �لنهاية �لمسد�

#ليها نظرية �لتطو9، بالرغم من >نه عالم تطو9<:
ما;� سيكو" مصير فكرتنا #;� كا" هنا? تز�من معيشي لثالs من فئا� �لهومو (�إلفريقي ��أل�ستر�لوبيثيكو3 

�لقو< ��لهومو هابيليس) �ثبت >" >حد�ً منهم لم ينشأ عن �آلخر؟ >ضف #لى >" >حد� من هؤال� لم يثبت 
٤٩.d9حياته على سطح �أل �عليه >< تحوx تطو9< خالx فتر

 �نقوx باختصا9، >" سينا9يو �لتطو9 �لبشر< �لذ< ينص على �جو� مخلوq نصفه #نسا" �نصفه قر
��لذ< قاZ على �ستخد�Z �لعديد من �لصو9 �لخيالية �لتي ظهر� في �لكتب �لدعائية لنظرية �لتطو9، ليست 

#ال قصة ال >سا3 لها من �لصحة �لعلمية.
�بالرغم من كو" �لعالم سولي ��كرما"، �ألكثر شهر� في �لمملكة �لمتحد�، عالمًا تطو9يًا، #ال >نه 
�عترr في نهاية >بحاثه، �لتي �ستغرقت عد� سنو�� ��لتي تنا�لت بشكل خا� مستحاثا� >�ستر�لوبيثيكو3 

.�لمد� ١٥ عامًا، >نه ال يوجد شجر� بشرية تتفرe عن مخلوقا� شبيهة بالقر�
صنف ��كرما" �لعلوZ ضمن طيف >سما- "طيف �لعلوZ" يتد�9 من �لعلوZ �لتي يعتبرها علمية لينتهي 
 Zعلمية" – >< �لتي تقو" Zلتي يعتبرها غير علمية. �حسب طيف ��كرما"، فإ" >كثر �لعلو� Zفي �لعلو
 �على بيانا� �معلوما� ملموسة- هي �لفيزيا� ��لكيميا�، تليهما �لعلوZ �لبيولوجية �في �لد9جة �ألخير
�لعلوZ �الجتماعية. �في نهاية �لطيف تأتي �لعلوZ "غير �لعلمية" ��لتي يحتل مكانها "�إل��9? �لحسي 
�لمفرm" – �هي مفاهيم �لحاسة �لسا�سة ��لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – �يليها "�لتطو9 �لبشر<". 

�يشر$ لنا ��كر عمله هذ�:
نتحوx من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا  #لى تلك �لمجاال� �لتي يشغلها علم �ألحيا�  نحن هنا #;�ً 

�الفتر�ضي، مثل �إل��9? �لحسي �لمفرm، >� �لتفسير �لتا9يخي للمستحاثا� �إلنسانية، ��لتي يبد� فيها 

كل شي� جائز بالنسبة للتطو9<، حيث يكو" �لتطو9< مستعد�ً لتصديق �لعديد من �ألمو9 �لمتناقضة 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

مظلم بد9جة لم نصا�فها قط. #ال >نكم في هذ- �لظلمة �لحالكة تشاهد�" عالما مضيئا متوهجا.
� تعجز حتى تقنية �لقر" �لحا�< ��لعشرينـ  9غم �فضال عن كونه منظًر� على �9جة من �لنقا� ��لجو
كل �إلمكانيا� ـ >" تأتي بمثلها. �نظر�� مثال #لى �لكتاN �لذ< بين >يديكم �آل"، ��نظر�� #لى >يديكم 
� في >< موضع ��لتي تمسك �لكتاN، ثم �9فعو� 9>سكم ��نظر�� حولكم. >9>يتم منظًر� بهذ� �لنقا� ��لجو
7خر؟ #" شاشة >كثر >جهز� �لتلفا� تطو�9ً ��لتي تنتجها شركة >جهز� �لتلفا� �أل�لى على مستو[ �لعالم، 
 xلمهندسين يسعو" للوصو� r7ال� Zبهذ� �لقد9 من �لنقا�. �منذ مائة عا �ال يمكن >" تمنحكم صو9
#لى هذ� �لنقا�، �من ثم ُتشيَّد �لمصانع ��لمؤسسا� �لعمالقة، �ُتجر[ �ألبحاs، �يتم تطوير �لخطط 
 rلذ< بين >يديكم، فسو� Nلتصميما�. �لتنظر�� ثانية #لى شاشة �لتلفا�، �في �للحظة ;�تها #لى �لكتا��
�. فضال >" شاشة �لتلفا� تبد< لكم صو9� ثنائية �ألبعا�، في �تر�" >" هنا? فرقًا شاسعًا في �لنقا� ��لجو

حين >نكم تتابعو" مناظر ثالثية �ألبعا� ;�� عمق. 
 ��منذ سنو�� طو�x يسعى عشر�� �آلالr من �لمهندسين لتصنيع شاشا� جها� تلفا� تعطي صو9
� j9ية �لعين. نعم لقد >مكنهم تصميم نظاZ تلفا� ثالثي �ألبعا�، غير >نه �ثالثية �ألبعا�، ��لوصوx #لى جو
��" �9تد�� �لنظا9�. �مع >" هذ- �ألبعا� �لثالثة �صطناعية. فالجهة  �ليس في �إلمكا" j9يته ثالثي �ألبعا
 ���لخلفية تظل عكر�، >ما �لجهة �ألمامية فتبد� �كأنها صو9� من �q9. �ال يتشكل >بد� منظر في جو

�نقا� �لمنظر �لذ< تر�- �لعين. �يحدs بالطبع >" تضيع �لصو9� في �لكامير� ��لتلفا�.  
 ���ها هم �لتطو9يو" يزعمو" >" 7لية �إلبصا9 في �لعين ��لتي تظهر هذ� �لمنظر �لذ< يتسم بالجو
��لنقا�، #نما تشكلت بمحض �لمصا�فة . ��آل" #;� ما قاx >حد لكم #" �لتلفا� �لموجو� في حجرتكم، 
#نما قد تشكل نتيجة مصا�فا�، �>" �لذ��9 تجمعت �جا�� بالجها� �لذ< يشكل هذ- �لصو9�، ما;� 
تعتقد�" فيه؟! كيف لذ��9 غير ��عية >" تصنع ما لم يتأ� آلالr �ألشخا� مجتمعين >" يصنعو- ؟! 
#ّ" �آللة �لتي تشكل منظًر� هو >كثر بد�ئية مما تر�- �لعين، لو >نها ال تتشكل مصا�فة، فإنه من �لو�ضح 
للغاية >" �لعين ��لمنظر �لذ< تر�- بد�9هما لن يتشكال محض مصا�فة، ��لحاx كذلك بالنسبة لأل;". 
فاأل;" �لخا9جية تجمع �ألصو�� �لمحيطة بو�سطة صو�" �أل;"، �تقوZ بتوصيلها #لى �أل;" �لوسطى، 
لتقوZ هي �ألخر[ بتقوية �لذبذبا� �لصوتية �نقلها #لى �أل;" �لد�خلية، لتقوZ بد�9ها بتحويل هذ- �لذبذبا� 
#لى #شا��9 كهربية، �#9سالها #لى �لمخ. �عملية �لسمع >يضا كما هو �لشأ" في عملية �إلبصا9 تتم في 

مركز �لسمع �لموجو� في �لمخ. 
��لوضع �لذ< في �لعين يسر< كذلك على �أل;". بمعنى >" �لمخ محجوN كذلك عن �لصو� 
مثلما هو محجوN عن �لضو�، فالصو� ال ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت شد� �لضجيج خا�9 �لمخ، 
فإ" ��خله ساكن تماZ �لسكو". �9غم هذ� فإ" >نقى �ألصو�� ُتلتقط في �لمخ. �لو >نكم تسمعو" 
 mسيمفونيا� >�9كستر� في مخكم �لذ< ال ينِفذ #ليه �لصو�، فإنكم تشعر�" بكل صخب >حد �أل�سا
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

�أللو�" �ماليين من �ألنو�e �لحية من مثل هؤال�. بل ليس بوسعهم >" يأتو� �لو بخلية من هذ- �لكائنا� 
�لحية �لتي >حصينا عد��ً منها، ال بو�حد� منها كاملة �لخلق. 

جملة ما نبغي قوله هو >" �لذ��9 غير �لو�عية ليس بوسعها >" تجتمع فتشكل خلية حية، �ال تستطيع 
>" تتخذ قر��9ً جديًد� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ قر���9 >خر[ تباًعا فتأتي بكيا" �لعلما� 
�لذين �خترعو� �لمجهر �إلليكتر�ني، ممن ير�قبو" بنية �لخلية ;�تها فيما بعد تحت �لمجهر. #ّ" �لخلية 
تدN فيها �لحيا� فقط بالخلق �لمعجز هللا عز �جل. >ما نظرية �لتطو9 �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة 
تتنافى تماما مع �لعقل ��لمنطق. �#" #عماx �لفكر �لو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطو9يو"، ليظهر 

بجال� هذ- �لحقيقة مثلما في �لنمو;� �لو�9� >عال-. 

�s7 في #لعين �#ألjلتقنية #لموجو#�s7 في #لعين �#ألjلتقنية #لموجو#

 ?�9�� �إل�>ما �لموضوe �آلخر �لذ< لم تستطع نظرية �لتطو9 >" تأتي له بتفسير جا�Z، فهو جو
� في �لعين ��أل;". ��لفائقة �لموجو

بإيجا� عن سؤ�x هو: كيف تبصر  بالعين، نو� >" نجيب  �لمتعلق   eلموضو� #لى  �لولو�  �قبل 
�لعين ؟ 

 ��#" �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، �تقوZ �لخاليا �لموجو
� بالجز� �هنالك بتحويل هذ- �ألشعة #لى #شا��9 كهربية، تصل #لى نقطة تسمى مركز �إلبصا9 موجو

�لخلفي للمخ. �هذ- �إلشا��9 
من  مجموعة  بعد  �لكهربية، 
 ��لعمليا� يتم �لتقاطها كصو9
في هذ� �لمركز �لكائن في �لمخ. 

�بعد هذ- �لمعلومة فلنفكر: 
عن   Nمحجو �لمخ   "#
�لضو�، بمعنى >" ��خل �لمخ 
ظالًما ��مًسا، �ال يتأتى للضو� 
>" ينفذ #لى حيث يوجد �لمخ. 
مركز  يسمى  �لذ<  ��لموضع 
�إلبصا9 موضع حالك �لظلمة 
ليس �لضو� ببالغه >صال، �لعله 

ف
مزي

ف
مزي
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�ال >;" حتى تسمع �لصو�. �عال�� على هذ� كله، فهي ليست بحاجة #لى مخ كيما تفكر. #" كل 
�مر8 يطالع هذ- �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه >" يفكر في �هللا عز �جل �لذ< جمع بمكا" حالك �لظلمة 
9 بعد� سنتيمتر�� مكّعبة، �لكائنا� كافة بصو9� ثالثية �ألبعا� ;�� >لو�" �ظالx �ضيا�،  ��خل �لمخ يقدَّ

�يخشا- �يلو; به.

عقيد7 ماjيةعقيد7 ماjية

#" ما تنا�لنا- #لى �آل" بالبحث ��لتدقيق ليظهر >" نظرية �لتطو9 ما هي #ال �عم يتعاd9 بوضو$ مع 
�الكتشافا� �لعلمية، �يجافي �عم �لنظريةـ  فيما يتعلق بأصل �لحيا�ـ  �لمنطق �لعلمي. فليس ألية 7لية 
تطو9 قط طرحتها �لنظرية >< تأثير تطو9<. �تكشف �لحفريا� >" �لكائنا� �لحية لم تمر بمر�حل بينية 
تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. �في هذ- �لحالة يتعين تنحية نظرية �لتطو9 جانبا باعتبا9ها فكر� مجافية للعلم. 
ال سيما �>" كثيًر� من �ألفكا9 �لتي ظهر� على مد�9 �لتا9يخ، مثل فكر� >" �ألd9 هي مركز �لكو"، 
قد ُحذفت من >جند� �لعلم. في حين >" نظرية �لتطو9 ُيتشبث بها �بإصر�9 في هذ- �ألجند�، حتى #نه من 

�لنا3 من يسعى إلظها9 >< �نتقا� موجه #لى �لنظرية �كأنه هجوZ على �لعلم ! ِلَم  هذ� #;"؟! 
#" �لسبب في هذ� �لوضع #نما هو تكو" عقيد� جا�مة لنظرية �لتطو9 ال يمكن �لنكو� عنها بالنسبة 
#لى بعض �أل�ساm. �تخلص هذ- �أل�ساm #خالصًا >عمى للفلسفة �لما�ية، �تتبنى �لد��9ينية كذلك 

ألنها �لتفسير �لما�< �لوحيد للطبيعة �لذ< يمكن �إلتيا" به. 
�>حيانا يعترفو" صر�حة بهذ�، �يعترr 9يتشا9� لونتين (Richard Lewontin)ـ  عالم �لو�9ثة 
 Zثم عالم في �لمقا ،xأل�� Zفي �لمقا >��لشهير بجامعة ها9فر� �في �لوقت ;�ته تطو9< با�9،ـ  بأنه "ما

:xلذ< يليه"، #; يقو�
"#" لنا #يمانا بالما�ية، �هو #يما" �ستباقي (�عُتنق سلفا، ��فترضت صحته). ��لشي� �لذ< يدفعنا #لى 
�إلتيا" بتفسير ما�< للعالم، ليس هو >صوx �لعلم �قو�عد-، بل على �لعكس من ;لك فإنناـ  بسبب من 
#خالصنا سلفا للما�يةـ  نختلق >صوx �مفاهيم بحثية تأتي بتفسير ما�< للعالم. �نظر� #لى كو" �لما�ية 

٥ ١ صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن >" نسمح بدخوx تفسير #لهي #لى �لساحة".
�ُتعد هذ- �لكلما� �عتر�فا� صريحة بأ" �لد��9ينية مولو� يحيا في سبيل �إلخال� للفلسفة �لما�ية. 
 �� �لجامد��. �لهذ� �لسبب يعتقد�" >" �لما��هذ� �لمولو� يفترd >نه ما من �جو� قط سو[ �لما
عديمة �لوعي #نما خلقت �لحيا�. �يذهبو" #لى >" ماليين �ألنو�e �لحية �لمختلفة مثل �لطيو9 ��ألسما? 
 ����لز�9فا� ��لنمو9 ��لحشر�� ��ألشجا9 ��أل�ها9 �حيتا" �لباx ��لبشر #نما تشكلت من ��خل �لما
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�لمز�حمة. �#;� ما قيس مستو[ �لصو� �لذ< بد�خل �لمخ باستخد�Z جها� حسا3 في تلك �للحظة، 
 .Zفسيتضح >نه ُيطبق عليه �لسكو" �لتا

�على نحو ما �ستخدمت �لتقنية >مال في �لحصوx على صو9� نقية، فإ" �لمساعي نفسها تتو�صل 
منذ عشر�� �لسنين بالنسبة كذلك للصو�. �ُتعد >جهز� تسجيل �لصو� �>شرطة �لكاسيت �كثير من 
�ألجهز� �إلليكتر�نية، ��ألنظمة �لموسيقية �لتي تلتقط �لصو�، بعض ثما9 هذ- �لمساعي. �لكن على 
�لرغم من كل �لتقنيا�، �7الr �لمهندسين ��لخبر�� �لعاملين بحقلها، لم يتأ� �لوصوx #لى صو� بنقا� 
� �لصو� �لذ< تلتقطه �أل;". �تأملو� >جو� >شرطة �لكاسيت �لتي تنتجها كبر[ شركا� �ألنظمة ��جو
�لموسيقية، فحينما يسجل �لصو�، حتما يضيع شطر منه، >� يحدs تشو� بالطبع �لو قليال، >� >نه 
حينما تقومو" بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد >" تسمعو� له صريًر� قبل >" تبد> �لموسيقى. في حين 
� بالجسم �إلنساني تتسم بأقصى �9جا� �لنقا�، �ال تشوبها �>" �ألصو�� �لتي من نتا� �لتقنية �لموجو
شائبة. �ال تلتقط >;" #نسا" >بًد� �لصو� بشكل به صرير >� تشويش. �>يا ما كانت طبيعة �لصو� فإنها 
تلتقطه بشكل كامل �نقي. �هذ� �لوضع ال يز�x على ;�� �لكيفية منذ >" ُخلق �إلنسا" �#لى يومنا هذ�. 
�#لى �آل" ليس ثمة جها� بصر< >� صوتي من صنع بني �إلنسا" يلتقط �لصو9� ��لصو� بشكل حسا3 

�ناجح مثل �لعين ��أل;". 
�فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �إلبصا9 ��لسمع. 

لمن تعوj حاسة #إلبصا� لمن تعوj حاسة #إلبصا� 

�#لسمع j#خل #لمخ ؟�#لسمع j#خل #لمخ ؟

من ;� �لذ< بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع �لسيمفونيا� ��قزقة �لعصافير، �يتنسم 
عبير �لو�9�؟ #" �لتنبيها� �آلتية من عيني �إلنسا" �>;نيه �>نفه تمضي #لى �لمخ في صو9� #شا9� كهربية. 
�#نكم لتطالعو" تفصيال� كثير� في كتب علم �ألحيا� ��لطبيعة ��لكيميا� �لحيوية، بيد >نكم ال يمكن 
>" تصا�فو� في >< موضع قط >هم حقيقة ينطو< عليها هذ� �لموضوe >ال �هي: من ;� �لذ< بالمخ  
يتلقى هذ- �ألشا��9 �لكهربية �يد9كها على >نها صو9� �صو� ��9ئحة �#حسا3. #" ثمة حاسة توجد 
 �بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله ��" حاجة #لى عين >� >;" >� >نف، لمن تعو� هذ- �لحاسة. بالطبع ال تعو
على ما يشكل �لمخ من >عصاN �طبقا� �هنية �خاليا عصبية. �هكذ� �لهذ� �لسبب ليس بمقد�9 
�، >" يجيبو� على هذ- �لتساjال�، أل" ��لما�يين �لد��9ينيين ممن يظنو" >" كل شي� ليس سو[ ما
 ،�هذ- �لحاسة #نما هي �لر�$ �لتي خلقها �لمولى عز �جل. فهي ال تحتا� #لى عين حتى تر[ �لصو9
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﴿�Dَِّ #لَِّذيَن َكَفُر�ْ# َسَو#Cٌ َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم Bْ�َ َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم #هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم 

َ�َعَلى َسْمِعِهْم َ�َعَلى َ�ْبَصاِ�ِهْم ِغَشا7ٌ�َ َ�َلُهْم َعَذ#0ٌ عِظيٌم﴾ [#لبقر7: ٦-٧]

�قوله >يضا :

﴿َلُهْم ُقُلو0ٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ� ِبَها َ�َلُهْم sَm#ٌ� الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها  

ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاBِ َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم #ْلَغاِفُلوَ�﴾ [ #ألعر#\: ١٧٩]

>ما في سو9� �لِحْجر فيخبرنا �هللا عز �جل بأ" >�لئك �لنا3 قد ُسحر�� بحيث >نهم لن يؤمنو� حتى 
�لو 9>�� �لمعجز��، #; يقوx سبحانه �تعالى:

َرْ& َ�ْبَصاُ�َنا  َماCِ َفَظلُّوْ# ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ# Dِنََّما ُسكِّ ﴿ َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن #لسَّ
َبْل َنْحُن َقْوBٌ مَّْسُحوُ��َ�﴾ [#لحجر: ١٤-١٥]

�#" �متد�� هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا� عريضة من �لنا3 بهذ� �لقد9، ��بتعا� �لنا3 عن 
�لحقائق بهذ- �لد9جة، �بقا� هذ� �لسحر منذ ١٥٠ عاما، لهو �ضع مثير للحير� ��لدهشة بد9جة ال يمكن 
شرحها بكلما�، ألنه من �لممكن >" يستسيغ �لعقل �عتقا� شخص >� عد� >شخا� لسينا9يوها� 
مستحيلة �مز�عم حافلة بالَخَرr ��لهر�� ��ألمو9 غير �لمنطقية، #ال >" �عتقا� �لكثيرين من �لبشر في كافة 
>نحا� �لعالم بأ" �لذ��9 �لال�عية ��لجامد� قد �جتمعت بقر�9 فجائي، فأتت بالكو" �لذ< نر�- يعمل 
بنظاZ ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غير عا�< �نظاZ متقن غاية �التقا"، �بكوكب �ألd9 �لذ< 
� بأنظمة معقد� تفوq �لحصر، ليس له من �يختص بكافة �لسما� �لمناسبة للحيا�، �بكائنا� حية مز�

تفسير سو[ >نه سحر.
كما >" �هللا عز �جل ينبئنا من خالx تلك �لحا�ثة �لتي �قعت بين موسى عليه �لسالZ �فرعو"، 
بأ" بعض �ألشخا� ممن ينافحو" عن �لفلسفة �إللحا�ية، يؤّثر�" على �لنا3 بما يصنعونه من �لسحر. 
فحينما قص موسى عليه �لسالZ نبأ �لدين �لحق على فرعو"، طلب فرعو" #لى موسى >" يلتقي بسحرته 
في موضع يحتشد فيه �لنا3. �حينما �لتقى موسى �لسحر� >مرهم >" يبا���9 هم باستعر�d مها�9تهم. 

:xثة تقو���آلية �لتي تسر� هذ- �لحا

ا َ�ْلَقْوْ# َسَحُر�ْ# َ�ْعُيَن #لنَّاِ� َ�#ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا�C# ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾  ﴿ َقاeَ َ�ْلُقْوْ# َفَلمَّ
[#ألعر#\:١١٦]

. �على نحو ما تبد[ تمكن سحر� فرعو" بما صنعو- من خدe >" يسحر�� �لنا3 جميعا باستثنا� 
موسى ��لذين 7منو� به. #ال >" �لبرها" �لذ<  >لقا- موسى في مو�جهة ما >لقا- هؤال� على حد �لتعبير 
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� ;�تها؛ >< بالمطر �لساقط، ��لبرq �لخاطف. >ما في حقيقة ��لجامد� �بالتفاعال� �لحا�ثة ��خل �لما
�ألمر فإ" هذ� يتنافى مع �لعقل ��لمنطق على �لسو��. بيد >" �لد��9نيين يستمرئو" �لمنافحة عن هذ� �لر>< 

�خوx تفسير #لهي #لى �لساحة" على حد تعبيرهم. Zُبغية "عد
>ما من ال ينظر�" #لى >صل �لكائنا� �لحية �في >;هانهم حكم ما�< مسبق، فسوr يد9كو" هذ- 
�لحقيقة �لجلية. ��لكائنا� �لحية كافة #نما هي من صنع خالق ;< قو� �علم �عقل معجز. #نه �هللا �لذ< خلق 

�لكو" كله من �لعدZ، �نّظمه بشكل ال تشوبه شائبة >� قصو9، �خلق �لكائنا� �لحية كافة �صّو9ها.
 

�D نظرية #لتطو� هي �شد �D نظرية #لتطو� هي �شد 

#لسحر تأثيرً# في تا�يخ #لعالم#لسحر تأثيرً# في تا�يخ #لعالم

يتعين هنا >" نوضح >" >يما #نسا" ُيعِمل عقله �منطقه ��" >حكاZ مسبقة ���" �لوقوe تحت تأثير 
>< >يديولوجية، سيد9? بسهولة �يسر >" نظرية �لتطو9 �لتي تذكرنا بخر�فا� �لمجتمعا� �لتي عاشت 

بمنأ[ عن �لعلم ��لحضا9�، ليست سو[ �عم يستحيل تصديقه. 
�على �لنحو �لمتقدZ تبيانه، فإ" من يؤمنو" بنظرية �لتطو9 يعتقد�" >" �ألساتذ� �لذين يفكر�" �يعقلو" 
�يخترعو"، ��لطالN �لجامعيين ��لعلما� مثل #ينستين هوبل (Einstein Hubble)، ��لفنانين مثل فر�نك 
سيناتر� (Frank Sinatra) �تشا9لتو" هيستو" (Charlton Heston)، يضاr #ليهم كائنا� مثل 
�لغزال" �>شجا9 �لليمو" ��هو9 �لقرنفل، سوr يخرجو" مع مر�9 �لزما" من مزيج من كثير من �لذ��9 
��لجزئيا� ��لمو�� غير �لحية �لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما �>" من يؤمنو" بهذ� �لَخَرr هم علما� 
�>ساتذ� �>نا3 على قد9 من �لثقافة ��لتعليم. �لهذ� �لسبب فإ" �ستخد�Z تعبير ">شد �لسحر تأثيًر�ً في 
 �< �تا9يخ �لعالم" بالنسبة #لى نظرية �لتطو9 سيكو" �ستخد�ًما في محله. #; #نه ليس في تا9يخ �لعالم �عتقا
 xلبشر بمثل هذ- �لد9جة �حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل ��لمنطق، �كأنه >سد� xعم 7خر سلب عقو�
��" >" ير�� �لحقيقة �لتي كانت ��ضحة بجال�. �#ّ" هذ� لغفلة �عدZ بصير� ال  xعينهم، حا< Zستا�9ً >ما
 Zقو ��� >هل سبأ للشمس �عبا�� بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم �عبا�يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا
� قوZ موسى عليه �لسالZ للعجل �لذ< �#بر�هيم عليه �لسالZ لأل�ثا"، �لتي كانو� يصنعونها بأيديهم، �عبا
صنعو- من ;هب. �هذ� �لوضع في حقيقته #نما هو حماقة >شا9 #ليها �هللا تعالى في �لقر7" �لكريم. �ينبئنا 
�لمولى عز �جل في كثير من 7ياته بأ" من �لنا3 من سيستغلق عليه �لفهم �يتر��" #لى حاx يعجز�" فيه 

عن j9ية �لحقائق. �من بين هذ- �آليا� قوله تعالى:
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

﴿ َقاُلو#  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا Dالَّ َما َعلَّْمَتَنا

Dِنََّك َ�ْنَت #لَعِليـُم #َحلِكيـُم ﴾

[ ٣٢ :�[ �لبقر
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مـعـجــز7 #لعنكبو&

�لو�9� بالقر7" �لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ""، >< >ّنه >بطل تأثير-، يقوx تعالى:

﴿ َ�َ�ْ�َحْيَنا Dَِلى ُموَسى َ�ْ� َ�ْلِق َعَصاَ} َفِإsَ# ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ�  َفَوَقَع #ْلَحقُّ َ�َبَطَل 
َما َكاُنوْ# َيْعَمُلوَ� َفُغِلُبوْ# ُهَناِلَك َ�#نَقَلُبوْ# َصاِغِريَن﴾ [#ألعر#\: ١١٧-١١٩] 

�على نحو ما �9� في �آليا�، � مع #��9? >" ما فعله هؤال� �ألشخا� �لذين سحر�� �لنا3 من 
قبل �>ثر�� عليهم #نما هو #فك، با��j بالذx ��لضعَّة. �>�لئك �لذين يؤمنو" بمز�عم خرقا� #لى >قصى 
 rعنها، فسو eمن �لعلم �بتأثير �لسحر في عصرنا �لر�هن، �ينذ�9" حياتهم للدفا r9جة تحت غال�
يسقط شأنهم �ُيذلو� ما لم يتخلو� عن هذ- �لمز�عم، �;لك حينما تظهر �لحقيقة بجال� بكامل معانيها، 

�"يبطل تأثير �لسحر". 
�يشر$ مالكوZ موجريد� (Malcolm Muggeridge) �لذ< ظل ينافح عن نظرية �لتطو9 حتى 
ناهز �لستين من عمر-، �كا" فيلسوفًا ملحدً�، �لكنه >�9? �لحقائق من بعد �لوضع �لذ< ستتر�[ #ليه 

نظرية �لتطو9 في �لمستقبل �لقريب قائال: 
� بكتب تا9يخ �"#نني >نا نفسي صر� مقتنعا بأ" نظرية �لتطو9 ستكو" #حد[ مو�� �لمز�$ �لموجو
 qعتنا� ��لمستقبل ال سيما في �لمجاال� �لتي ُطبقت فيها. �سيتلقى جيل �لمستقبل بالدهشة ��لحير

٥ ٢ فرضية متهرئة يكتنفها �لغموd بسذ�جة ال يصدقها عقل" .
للغاية،  �لقريب  �لمستقبل  �لبشر في  ببعيد، بل على �لعكس من ;لك، فإ"  �لمستقبل ليس  �هذ� 
سيد9كو" >" �لمصا�فا� ليست #لهًا �سوr يتم �العتر�r بأ" نظرية �لتطو9 #نما هي >كبر خدعة �>شد 
>نو�e �لسحر في تا9يخ �لعالم. �سرعا" ما بد> هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا3 في شتى >نحا� 
�ألd9، �با� �لكثير�" ممن �قفو� على سر خدعة �لتطو9، يتسا�لو" بدهشة �حير� كيف �نطلت هذ- 

�لخدعة عليهم.

﴿ َقاُلو#  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا Dالَّ َما َعلَّْمَتَنا

Dِنََّك َ�ْنَت #لَعِليـُم #َحلِكيـُم ﴾

[ ٣٢ :�[ �لبقر
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