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مناقشة نُرٌة التطور
تتكون نُرٌة التطور من أربعة أركان سوف نناقش فٌما ٌلى كل ركن على حدة
وسوف ٌكون نقاشنا فى صورة أسبلة عن كل ركن .وفى النهاٌة سوف نرى أى
األركان ٌجتاز اإلمتحان وأٌهم ٌرسب فٌٍ.

الركن األول (ركن داروٌن)
 .1هل ممكن أن تتكون مركبات الكابنات الحٌة بمحض الصدفة؟
تعتبر البروتٌنات أهم مركبات الخلٌة وتتكون من جزٌبات األحماض األمٌنٌة وكل
جزئ منهم ٌحتوى  27 – 10ذرة وعشرون حامض من أكثر مابة ٌدخلون فى
تكوٌن البروتٌنات .معنى ذلك أنٍ لتكوٌن البروتٌن ٌجب أن تتحد جزٌبات األحماض
األمٌنٌة الصحٌحة بالترتٌب الصحٌح ونُرٌة اإلحتماَلت تقول أن إحتمال حدوث
ذلك بالصدفة واحد فى  10113أى أنٍ غٌر ممكن علمٌا ورٌاضٌا.

 .2هل أمكن تحوٌل المركبات الكٌمٌابٌة الى أى كابن الحى؟
كل التجارب التى أجرٌت لم تدنو – ولو من على بعد بعٌد – من أى شا ممكن
تسمٌتٍ كابن حً ولو فى أبسط صوره .وكل ما جاء فى بعض كتب األحٌاء أنٍ
أمكن تكوٌن كابن حى فى المعمل فى ُروف تشبٍ ُروف األرض فى عصر ما
قبل األحٌاء هو إفتراء وكذب
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 .3كٌف تكونت الحلقة التى تربط البروتٌنات بالشفرة الوراثٌة؟ وهل ممكن أن تتكون األخٌرة بمحض الصدفة؟
سمٌت الحلقة التى تربط البروتٌنات باألحماض النووٌة بلغز البٌضة والدجاجة! ففى جمٌع
خَلٌا الكابنات الحٌة نحتاج الى أحماض نووٌة إلنتاج البروتٌنات ولكن الحمض النووى
(َ )DNAلٌمكن أن ٌتكون بدون وجود البروتٌنات .من ناحٌة اخرى حسب باحثون احتمال
تكوٌن القواعد النٌتروجٌنٌة ( )Histonesالتى تتحكم فى تكوٌن الشفرة الوراثٌة بمحض
الصدفة فوجدوا أن هذا اإلحتمال َلٌصل الى واحد فى  10100أى أنٍ غٌر ممكن علمٌا أو
رٌاضٌا.

 .4هل ممكن أن تتكون الخلٌة الحٌة بطرٌق الصدفة؟

الخلٌة تشبٍ مدٌنة مسورة كاملة المعدات والمرافق فهى
تحتوى على محطات قوى لتولٌد طاقة الخلٌة ومصانع
إلنتاج البروتٌنات وشبكة نقل معقدة لتوجٌٍ مواد كٌمٌابٌة
من نقطة الى اخرى ومن داخل الخلٌة الى العالم الخارجى ،
وحراس لمراقبة اسواق الإلستٌراد والتصدٌر وخفراء
لمتابعة أى إشارة خطر مصدرها العالم الخارجى وجٌش
بٌولوجى منُم على استعداد لإلشتباك مع أى معتد تسول لٍ
نفسٍ انتهاك حرمة الخلٌة وأخٌرا حكومة وراثٌة مركزٌة
لحفُ النُام .وهذا كلٍ فى حٌز َلٌصل مم مكعب .وإحتمال
تكون الخلٌة بطرٌق الصدفة أقل من 1040000
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 .5هل ٌوجد أى دلٌل فى المستحاثات على تطور كابنات وحٌدة الخَلٌا الى أخرى متعددة الخَلٌا؟
أهم رسالة حملتها المستحاثات ( )Fossilsفى هذا الصدد أن
الحٌاة ُهرت على األرض فى أبسط صورها وذلك فى صورة
مستعمرات من الخَلٌا المفردة بعد خلق األرض بحوالى بلٌون عام.
فى بداٌة العصر الكمبرٌونى أى منذ حوالى بلٌون عام وبعد 2.5
بلٌون عام من ُهور الكابنات وحٌدة الخَلٌا بدأت تُهر الكابنات
متعددة الخَلٌا .واثارها تدل عى أنها كانت تشبٍ الدٌدان  ،ثم بدأت
كابنات رخوٌة تُهر جملة واحدة منذ حوالى  600ملٌون عام
المستحاثات التى وجدت حتى اآلن َل تدعم وجود أى تطور من
الكابنات وحٌدة الخَلٌا الى أخرى متعددة الخَلٌا .بل تثبت أن أهم
فصابل الَلفقرٌات والكابنات الهٌكلٌة ُهرت فجؤة فى صورتها
الكاملة وخَلل حقبة زمنٌة قصٌرة وبدون آثار ألى كابنات إنتقالٌة.
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وهكذا نجد ان اإلجابة على األسبلة الخمسة الخاصة بالتولد
التلقابى كانت كلها بالنفى وَل ٌوجد دلٌل واجد على صحتها.
وهكذا ٌنهار الركن األول من نُرٌة التطور – المعروف
بركن داروٌن.
كابنات وحٌدة الخَلٌا (فى األعلى) وأخرى متعددة الخَلٌا (فى األسفل)

الركن الثانى (ركن َلمارك)
 .6هل ٌوجد دلٌل على أن أنواع الكابنات الحٌة تتغٌر بإستمرار  -أنواع تتواجد وأخرى تنقرض؟
من دراسة المستحاثات وجد فعَل أن أنواعا من الكابنات الحٌة تنقرض مثل
سحلفة ألدابرا ( )Aldadra giant tortoiseالمجودة فى الصورة وفصابل
الدٌناصور المعروفة التى إنقرضت منذ مَلٌٌن السنٌن.
تمكن الباحثون مإخرا من إكتشاف سَلَلت جدٌدة من النبات والحٌوان خَلل
عام  2019بمعدل تقرٌبى سَللة فى الٌوم! منها ما ٌزٌد عن  17نوع من
األسماك .ومنهم نوع جدٌد من أسماك الكاردٌنال التى لها أعٌن كؤعٌن القط
الموجودة فى الصورة وذلك فى بابوجٌنٌا الجدٌدة
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 .7هل تمتلك الكابنات الحٌة المقدرة على التكٌف واألقلمة حسب ُروف
البٌبة
األقلمة تعرف بٌولوجٌا بؤنها عملٌة إنشاء مستوى جدٌد للتفاعل الحٌوى.
وٌشترط لنجاح عملٌة األقلمة أن تتم بالتدرٌج وفى المدى المسموح بٍ من
درجات الحرارة والضغط .فالكابنات الحٌة تمتلك فعَل المقدرة على التؤقلم.

معنى ذلك أن اإلجابة على سإالٌن الركن الثانى ستكون باإلٌجاب
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شجرة التطور المزعومة

الركن الثالث (ركن داروٌن)
هذا الركن هو العمود الفقرى لنُرٌة التطور وٌتكون من فرضٌن
األول :الكابنات الحٌة المتشابٍ ٌجمعها أصل واحد مثل الثدٌٌات بما
فٌهم اإلنسان كذلك الزواحف والطٌور والحشرات..
الثانى :الخاص باإلختٌار الطبٌعى

 .8إذا فرضنا أن الزواحف تطورت من األسماك والطٌور
والثدٌٌات تطورت من الزواحف..الخ .فلماذا نجد حتى اآلن
فصابل من نفس األسماك والزواحف لم تتطور؟

لقد ُل هذا السإال ٌإرق دعاة النُرٌة لعقود طوٌلة بدون أن ٌجدوا لٍ
جوابا ففشلوا فى إٌجاد إجابة مقبولة على هذا السإال.

 .9هل من السهل عبور الفجوات التى تفصل السَلَلت األساسٌة
من الكابنات الحٌة عن بعضها؟
السَلَلت األساسٌة مثل الثدٌات والزواحف تفصلها فجوات واسعة لم
ٌتمكن رواد النُرٌة من عبورها فهذا بمفرده إثبات لفشل النُرٌة .كذلك
وضع السَلَلت األساسٌة تحت أصل واحد بدون أى روابط بٌنها .فما
الذى ٌجمع قندٌل البحر والدود والحشرات وسرطان البحر والكابنات ذات
الخلٌة الواحدة لوضعهم تحت الَلفقرٌات؟
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هناك صعوبة كبٌرة فى عبور الفجوة بٌن الَلفقرٌات واألسماك (الفقرٌات) وبٌن األسماك والبرمابٌات فهٌكل
وجمجمة األسماك والبرمابٌات تختلف إختَلفا تاما وَلٌوجد مستحاثات ألسماك
وهى تتطور إلى برمابٌات .فكٌف حدثت الطفرة؟
ومن هنا نصل الى الصعوبة فى عبور الفجوة بٌن البرمابٌات والزواحف
فإلى جانب األختَلف فى هٌكلهم  ،نجد اإلختَلف الكبٌر فى بٌضهم فبٌض
البرمابٌات هَلمى وٌتم إخصابٍ من الخارج .أما بٌض الزواحف فلٍ قشرة
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وخواصة مختلفة كذلك ٌحتاج إخصابٍ
الى عملٌة جماع وإلى وجود غرابز
جدٌدة .فكٌف تمت الطفرة؟
والصعوبة التالٌة هى الفجوة بٌن
الزواحف والطٌور .فالزواحف كابنات من
(10
ذوى الدم البارد أى أن درجة حرارة
(13
أجسامهم تنخفض وترتفع حسب درجة
حرارة البٌبة أما الطٌور فدرجة حرارة
أجسامهم ثابتة تقرٌبا فكٌف تم التحول.
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 ثم تؤتى معجزة رٌش الطٌور وتكوٌنٍ فكٌف تحولت
قشور وجلود الزواحف إلى هذه األعجوبة اإلنشابٌة؟
فالرٌشة تتكون من عراق صلب تخرج منٍ شعرات كثٌرة
وكل شعرة ٌخرج منها مبات الشعٌرات ومنهم تخرج
زوابد وكَلبات تعمل على تماسك أجزاء الرٌشة.
ثم تؤتى بعد ذلك العداوة المرٌرة بٌن الزواحف
والطٌور .فكل منهم ٌتغذى على اآلخر .فكٌف ٌوجد صراع
مثل هذا بٌن السلف والخلف وكٌف إستمرت الحٌاة بٌن
آباء ٌفطرون بؤبنابهم وأبناء ٌتعشون بآبابهم؟
وعندما نصل الى الفجوة بٌن الزواجف والثدٌٌات نجد
نفس الصراع بٌن السلف والخلف الى جانب الفجوات
األخرى مثل األختَلف
فى طرٌقة التكاثر
والحمل والرضاعة
وغرٌزة األمومة
وصعوبة تحول دماء
الزواحف الباردة الى
دماء ساخنة.
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االباحثون العثور على أدلة لحلقات
.10- 2
إستطاع الكريمة
هلإلى اآليات
عودة
اإلنتقال بٌن الفصابل والسَلَلت المختلفة؟
لقد ذكر داروٌن فى فرضٍ الثانى أن هذا النوع من التطور َلبد
وأن ٌحدث بالتدرٌج .فالضفدع لن ٌنام ٌوما ثم ٌستٌقُ لٌجد أنٍ
أصبح ثعبانا وإَلعاجلتٍ المنٌة من الذعر! فَلبد أن توجد حلقات
إنتقال كالتى فى الصور المجاورة وهى صور لطَلب فنون تركوا
العنان لخٌالهم لٌثبتوا صحة فرض داروٌن .ولكن حسب تحلٌلهم كل
هذه الحلقات فقدت الحٌاة لسبب أو آلخر فالطاووساح
( )Peacockodileلم ٌكن لٍ ذٌل رابع فلم ٌستطع جذب قرٌنتٍ
فمات وحٌدا وخنزالنهر ( )Hippohogomusكان ٌتخبط على
ضفاف النهر بٌنما كان ٌغمس رأسٍ كلٌتا فى الماء فمات من الغرق
وأخٌرا الطارافة ( )Birdaffeالتى َلقت حتفها غرقا ألنها مشت
على أرض طٌنٌة فغرقت فٌها لثقل رأسها!
لقد لخص الباحث السوٌدى هربرت نلسون الذى قضى من عمره
أربعٌن عاما فى دراسة نُرٌة التطور لخص خٌبة األمل التى منى
بها ”أن المستحاثات التى جمعت حتى اآلن أصبحت كاملة وأن
الفشل فى العثور على الحلقات المفقودة هو فشل حقٌقى.ألن هذه
الفجوات لن تمأل أبدا“
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 .11هل حدث تطور على مقٌاس الفصٌلة الواحدة على مر مَلٌٌن السنٌن وما هو مقداره؟
تبٌن الصور المجاورة مستحاثات لعقرب كان ٌُن أنٍ عقرب مابى عاش منذ
حوالى  430ملٌون عام وآخر لعقرب معاصر وأخرى لحشرة الٌعسوب منذ حوالى
 140ملٌون عام واخرى معاصرة وأخٌرا صورة الذبب الألسترالى
( )Thylacineالذى عاش منذ ما ٌقرب من  140ملٌون عام وأخرى لذبب
عصرى ٌعٌش بٌننا اآلن.
إنكب البٌولجٌون على دراسة المستحاثات المختلفة لعقارب وحشرات وحٌوانات
عاشت منذ مَلٌٌن السنٌن ومقارنتهم بنُابرهم العصرٌة وأصابتهم الدهشة عندما
اكتشفوا أن فصابل الحشرات لم تتغٌر تغٌرا ٌذكر فؤجنحتها وأرجلها ورأسها وحتى
خَلٌاها تبدو عصرٌة .وبالمثل للعقارب والحٌوانات األخرى.
(20
وإذا وجد بعض اإلختَلف فلن ٌقع تحت بند التطور
ولكن هو على األصح تؤقلم مع متغٌرات بٌٌبٌة على
مدى مَلٌٌن السنٌن.

فاإلجابة إذن على أسبلة هذا الركن أنٍ لم ٌحدث
أى تطور ٌذكر للفصابل المختلفة على مر
مَلٌٌن السنٌن وبذلك ٌسقط ركن دارون وهو
الركن الثالث لنُرٌة التطور
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الركن الرابع
وهو الركن الخاص بالشفرة الوراثٌة .ومن األفضل أن نوجٍ سإاَل أخٌرا فى هذا الصدد
 .12ماهى أبعاد الطفرات أو التغٌرات التى ممكن أن تحدثها الشفرة
الوراثٌة فى الفصٌلة الواحدة؟
لإلجابٍ على هذا السإال نعود الى تجربة دى فرٌس على األزهار .فقد َلحُ
أن األزهار التى نبتت من زهرة معٌنة تختلف فٌما بٌنها ولكنها ُلت أزهارا بل
من نفس فصٌلة الزهرة األصلٌة .ولنعد إلى الوراء أكثر عندما زار داروٌن جزر
الجاَلباكوس فقد َلحُ تعدد أنواع السَلحف والطٌور المحاكٌة وعصافٌر الجنة.
فؤلوان ومناقٌر الطٌور كانت تختلف من جزٌرة ألخرى وكذلك أنواع السَلحف ،
ولكن الطٌور المحاكٌة ُلت طٌورا محاكٌة ولم تتحول إلى نسور وعصافٌر
الجنة ُلت عصافٌر جنة ولم تتحول إلى صقور  ،كذلك السَلحف ُلت سَلحف
ولم تتحول إلى عرابس بحر!

فالذى سماه داروٌن تطورا فى هذه الفصابل لم ٌكن إَل تنوعا وتؤقلما
منها على ُروف البٌبة .فالشفرة الوراثٌة تسمح بتعدد األنواع
واألجناس كما راٌنا فى األزهار والطٌور ولكن الشفرة الوراثٌة َلتسمح
بتغٌر كابن حى إلى آخر .وهذه هى إجابتنا على السإال الثانى عشر
واألخٌر وبذلك ٌسقط ركن داروٌن الرابع لنُرٌة التطور
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عودة إلى اآليات الكريمة
ت مِنَ ا ْل َح ًِّ ذلِ ُك ُم َّ
ج ا ْل َم ٌِّ ِ
ج ا ْل َح َّى مِنَ ا ْل َم ٌِّ ِ
َّللاُ َفؤ َ َّنى ُت ْإ َف ُكونَ (األنعام )95
ت َو ُم ْخ ِر ُ
َّللا َفال ُِق ا ْل َح ِّب َوال َّن َوى ٌُ ْخ ِر ُ
إِنَّ َّ َ
إِ َّن َما أَ ْم ُرهُ إِ َذا أَ َرادَ َ
ش ٌْ ًبا أَنْ ٌَقُول َ لَ ٍُ ُكنْ َف ٌَ ُكونُ (ٌس )82
(24
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الحب والنوى الذٌن ٌبدون وكؤنهم جماد َلحٌاة فٌٍ إذا زرعوا تنفلق الحبة والنواه وتدب فٌهما الحٌاة وإذا بالخَلٌا تتكاثر
بسرعة مذهلة وإذا بالنبات ٌتخذ شكَل تملٌٍ علٌٍ شفرتٍ الوراثٌة التى صنعها الخالق القدٌر .إنٍ مثال حى لقدرة َّللا فى
إخراج الحى من المٌت .ثم تذبل األوراق وتموت وتصبح جزءا من المخلفات العضوٌة باإلضافة الى المخلفات اآلدمٌة
والحٌوانٌة التى َلحٌاة فٌها ثم تعود الى النبات فى صورة ثانى اكسٌد الكربون (دورة الكربون) فتدب فٌة الحٌاة وٌنمو.
إنها قدرة الخَلق العلٌم الذى ٌكفى أمره ألى شىا فى هذا الكون أن ٌقول لٍ كن فٌكون فهو خالق كل شىا وكل شىا من
جماد أونبات أو حٌوان ٌنصاع إلمره طوعا أوكرها.

ات ُكل ِّ َ
َوه َُو ا َّلذِي أَ َ
اء َما ًء َفؤ َ ْخ َر ْج َنا ِب ٍِ َن َب َ
ج ِم ْن ٍُ َح ًّبا ُّم َت َرا ِك ًبا َومِنَ
الس َم ِ
ش ًْ ٍء َفؤ َ ْخ َر ْج َنا ِم ْن ٍُ َخضِ ًرا ُّن ْخ ِر ُ
نزل َ مِنَ َّ
ش َت ِب ًها َو َغ ٌْ َر ُم َت َ
الر َّمانَ ُم ْ
ب َو َّ
شا ِب ٍٍ ان ُُ ُروا إِلَى َث َم ِر ِه إِ َذا
ت ِّمنْ أَ ْع َنا ٍ
ال َّن ْخ ِل مِن َط ْل ِع َها قِ ْن َوانٌ دَ انِ ٌَ ٌة َو َج َّنا ٍ
الز ٌْ ُتونَ َو ُّ
ت لِّ َق ْو ٍم ٌُ ْإ ِم ُنونَ (األنعام )99
أَ ْث َم َر َو ٌَ ْن ِع ٍِ ۚ إِنَّ فًِ َذلِ ُك ْم َآل ٌَا ٍ
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تنقلنا هذه اآلٌات الكرٌمة إلى المناُر الطبٌعٌة الجمٌلة فى أنحاء األرض .الماء والخضرة والنبات وجنات الفواكٍ الرابعة
التى ترتاح العٌن لرإٌتها وٌشعر اإلنسان بإطمبنان لوجودها ثم ٌدعونا الخالق البارئ أن نجول ببصرنا فى الثمار المتدلٌة
من أشجارها وهى تنمو ونتدبر األمر فالرمان والعنب قد ٌتشابهون فى أشكال ثمرهم وكذلك البلح والزٌتون ولكنهم
ٌختلفون فى مذاقهم وفى فوابدهم الصحٌة .وٌدعونا أن نفكر فى أشجارها إنها ماكٌنات حٌة أسكنها الرإوف الرحٌم معنا
فى نفس الُروف التى نعٌش فٌها لتنتج لنا ولدوابنا الغذاء الضرورى من حبوب وثمار .والعلم ٌكشف لنا الستار عن
الشفرة الوراثٌة التى ٌحتفُ بها الكابن الحى فى مكان أمٌن وعن الدور الذى ٌقوم بٍ الحامض النووى فى نقل خواص
الكابن الحى ولو طال بٍ اإلنتُار فى التربة أو فى الهواء لعدة سنوات.

َو َّ
اء ۖ َف ِم ْن ُهم َّمن ٌَ ْمشِ ً َعلَى َب ْطنِ ٍِ َو ِم ْن ُهم َّمن ٌَ ْمشِ ً َعلَى ِر ْجلَ ٌْ ِن َو ِم ْن ُهم َّمن ٌَ ْمشِ ً َعلَى
َّللاُ َخلَ َق ُكل َّ دَ ا َّب ٍة ِّمن َّم ٍ
أَ ْر َبع ۚ ٌَ ْخلُ ُق َّ
اء ُكل َّ َ
َّللا َعلَى ُكل ِّ َ
َّللاُ َما ٌَ َ
ش ًْ ٍء َح ًٍّ ۖ أَ َف ََل ٌُ ْإ ِم ُنونَ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر (النور َ )45و َج َع ْل َنا مِنَ ا ْل َم ِ
شا ُء ۚ إِنَّ َّ َ
ٍ
َ
َ
ُ
ش ًْ ٍء ۚ ث َّمُ
ْ
َ
َ
َ
ب مِن َ
اح ٌْ ٍِ إِ ََّل أ َم ٌم أ ْمثالُ ُكم ۚ َّما ف َّرط َنا فًِ ا ْل ِك َتا ِ
(األنبٌاء َ )30و َما مِن دَ ا َّب ٍة فًِ ْاأل ْر ِ
ض َو ََل طاب ٍِر ٌَطِ ٌ ُر ِب َج َن َ
إِلَى َر ِّب ِه ْم ٌُ ْح َ
ش ُرونَ (األنعام )38
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ٌخبرنا العزٌز الحكٌم أوَل بدخول الماء فى تكوٌن كل الدواب وفى اَلٌة الثانٌة أن الماء دخل فى تكوٌن كل شا حى .فالماء
هو المكون الربٌسى لألحماض النووٌة واألمٌنٌة اللذان ٌدخَلن بدورهما فى تكوٌن خَلٌا كل الكابنات الحٌة .ثم لنكتشف
فى اآلٌة الكرٌمة رسالة خفٌة  ،فترتٌب ذكر الدواب ٌتمشى مع الترتٌب الزمنى لخلقهم وُهورهم على األرض .ثم ننتقل
بعد ذلك إلى اآلٌة الثالثة التى تخبرنا أن كل فصابل المخلوقات إنما هى إَل أمم مثلنا لهم شكلهم وخواصهم وعاداتهم
وغرابزهم التى تمٌزهم عن غٌرهم وكلهم ٌقومون بمهامهم ودورهم فى هذه األنُومة المتكاملة .ومن أمثال ذلك دوٌلة
النحل ودوٌلة النمل اللتان ٌستحقان إعجابنا وتقدٌرنا ودوٌلة األسد وغٌرهم ...إنهم أمم أمثالنا فلكل عاداتٍ وطباعٍ
ومجتمعٍ وحرمتٍ .ومع ذلك فهم لٌسوا بؤجدادنا وَلنحن بؤبنابهم .خلقنا الحى القٌوم جمٌعا للقٌام بؤدوار محددة أو لحمل
رسالة معٌنة.

اج َت َم ُعوا لَ ٍُ ۖ َوإِن
ُون َّ ِ
َّللا َلن ٌَ ْخلُقُوا ُذ َبا ًبا َولَ ِو ْ
ض ِر َب َم َثل ٌ َف ْ
اس ُ
ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
اس َت ِم ُعوا لَ ٍُ ۚ إِنَّ الَّذٌِنَ َتدْ ُعونَ مِن د ِ
ف َّ
اب َ
وب (الحج )73
ِب َوا ْل َم ْطلُ ُ
الطال ُ
ض ُع َ
ش ٌْ ًبا ََّل ٌَ ْس َتنقِ ُذوهُ ِم ْن ٍُ ۚ َ
ٌَ ْسلُ ْب ُه ُم ال ُّذ َب ُ
لقد أخبرنا الخالق البارئ أن ما كانوا ٌعبدون من دونٍ لن ٌخلقوا
حشرة صغٌرة ٌمٌلون دابما الى التخلص منها – ذبابة .ولنعرف
صعوبة الطلب دعنا نتعرف على بعض خواصها .تتكون رأس
الذبابة من عٌون وقرون إستشعار وأجزاء الفم .وعٌون الذبابة
المركبة من أعقد ما وجد فى عالم الحشرات وتمكنها من رإٌة
نصف قطر كامل حول جسدها وهذا ما ٌجعل من الصعب
مفاجآتهم أو لطشهم .أما قرون اإلستشعار فتعطٌهم المقدرة على
الشم .وللذبابة جناحٌن للطٌران وآخرٌن لحفُ التوازن .وللذبابة
ستة أرجل لكل منهم خمس أجزاء .كل هذا فى حٌز َل ٌزٌد عن
سم واحد .والذبابة لٌست جسد فقط ولكنٍ جسد وروح فمن أٌن
ٌؤتون بالروح وبغرابزها المختلفة .وهذا التحدى مازال قابما فهل
ٌستطٌع علماء القرن الحادى والعشرٌن أن ٌخلقوا ذبابة؟
والتحدى ٌذهب أبعد من ذلك .فالعزٌز القدٌرٌخبرهم أنهم لن
ٌستطٌعوا أن ٌؤخذوا من الذباب ما ٌسلبهم .فإذا وقفت ذبابة مثَل
على قطعة بطٌخ فهى تسٌلها بلعابها قبل أن تمتصها وتلعقها بفمها وٌتحول جزء من البطٌخة إلى خَلٌا وأنسجة وجزء إلى
طاقة تمكنها من الطٌران وجزء الى فضَلت .فؤٌن قطعة البطٌخ؟ ومن ٌستطٌع أن ٌسترجعها من الذبابة؟

(34

ش َج ِر َو ِم َّما ٌَ ْع ِر ُ
ال ُب ٌُو ًتا َومِنَ ال َّ
شونَ ُث َّم ُكلًِ مِن ُكل ِّ ال َّث َم َرا ِ
اسلُكًِ
ت َف ْ
َوأَ ْو َحى َر ُّب َك إِلَى ال َّن ْح ِل أَ ِن ا َّت ِخذِي مِنَ ا ْل ِج َب ِ
ج مِن ُب ُطونِ َها َ
اس َ (النحل )69 -68
اب ُّم ْخ َتل ٌ
ش َر ٌ
س ُبل َ َر ِّبكِ ُذلُ ًَل ۚ ٌَ ْخ ُر ُ
ُ
ِف أَ ْل َوا ُن ٍُ فٌِ ٍِ شِ َفا ٌء لِّل َّن ِ
ٌخبرنا اللطٌف الخبٌر فى هذه اآلٌات الكرٌمة أنٍ سخر لنا النحل كما سخر لنا
الدواب والرٌاح واألنهار وغٌرهم لخدمة خلٌفتٍ فى األرض .وأنٍ أوحى الى
النحل أن تتخذ بٌوتا من الجبال ومن الشجر ومن أماكن أخرى .وقد وجد أن عسل
الجبال هو أنقى أنواع العسل ٌلٌٍ العسل الذى ٌوجد فى بٌوت النحل على الشجر
وأخٌرا العسل الذى ٌوجد فى الحدابق واألماكن التى نعٌش فٌها.
ثم أوحى إلٌها أن تؤكل من كل ما تجده من الثمرات وأن تسلك سبل ربها ذلَل
أى تلبى نداء الخالق القادر وتنصاع ألوامره بدون إعتراض وٌشمل ذلك رقصتها
المشهورة لتخبر زمَلءها الشغاَلت بمكان الزهرة ثم لتتجشؤ هى الرحٌق عند
وصولها الخلٌة لتمتصٍ شغالة أخرى وتتكرر هذه العملٌة لٌزداد تركٌز العسل
فٌقوم النحل بتخزٌنٍ فى الخلٌة .وٌحتوى العسل على عدد كبٌر من المواد
الغذابٌة القٌمة خَلفا أن للعسل تؤثٌر كمضاد حٌوى فقد جعل َّللا فٌٍ شفاء للناس.
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ملخص الباب السادس
بدأنا هذا الباب بمناقشة نُرٌة التطور بؤركانها األربع .ووجدنا أن إحتمال تكون مركبات الكابنات الحٌة أو الشفرة
الوراثٌة أو الخلٌة الحٌة بمحض الصدفة أقل من واحد فى  1050أى أن ذلك غٌر ممكن رٌاضٌا وعلمٌا .معنى ذلك أن
الخلٌة الحٌة لم تكن لتتكون إَل بؤمر من خالقها .كذلك رأٌنا أن كل التجارب التى أجرٌت حتى اآلن لتحوٌل المركبات
الكٌمٌابٌة إلى كابن حى باءت بالفشل .كما أن المستحاثات التى أصبح تعدادها أكثر من  2ملٌون َلٌوجد بها أثر لتطور
كابنات وحٌدةالخلٌة الى أخرى متعددة الخَلٌا .وبذلك ٌسقط ركن داروٌن األول كما ٌسقط ركنٍ الثالث الخاص باإلختٌار
الطبٌعى وبؤن الكابنات الحٌة المتشابٍ ٌجمعها أصل واحد .أما الركن الثانى لَلمارك والخاص بتواجد كابنات جدٌدة
وبإنقراض بعض الكابنات وأن الكابنات لها مقدرة على التكٌف حسب ُروف البٌبة فهذا ما أثبتتٍ المشاهدة والتجارب.
وبناء على ذلك ٌبقى هذا الركن وٌوضح فى نفس الوقت الركن الرابع الخاص بالشفرة الوراثٌة التى تسمح بالتنوع
والتؤقلم فى نطاق الفصٌلة الواحدة ولكنها َلتسمح بتغٌر كابن حى إلى آخر.
 ثم رأٌنا بعد ذلك كٌف ٌخرج النبات الحى من الحب والنوى المٌت وكٌف أن مخلفات النبات والحٌوان واإلنسان المٌتة
تتحول إلى ثانى أكسٌد الكربون والمٌثان فٌستخدمهم النبات فى نموه .ونرى منٍ الحبوب والفواكٍ التى ٌتشابٍ شكلها
وٌختلف مذاقها .ثم ٌخبرنا العلى القدٌر أن كل الدواب والمخلوقات الحٌة دخل الماء فى خلقها ”وجعلنا من الماء كل شىا
حى“ .فاألحماض األمٌنٌة التى تكون بروتٌنات الخلٌة ٌدخل الماء فى تكوٌنها كما ٌدخل فى تكوٌن الحامض النووى الذى
ٌنتج الشفرة الوراثٌة وٌحتفُ بها .ثم تعرضنا بعد ذلك للتحدى الذى ذكره َّللا لكل الناس ولما ٌعبدون من دون َّللا فى كل
زمان ومكان وهو أن ٌخلقوا ذبابة وكٌف أن ذلك ٌبدو حتى اآلن مستحٌَل .وأخٌر ولٌس آخرا ذكرنا معجزة النحل أٌن تبنى
خَلٌاها وتجمع الرحٌق وتعمل على تركٌزه ثم تخزنٍ لٌصبح عسَل فٌٍ شفاء للناس.
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